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"Monthly Current Affairs PDF in Malayalam| March 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 തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC 

പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ 

എന്നിവേ്കുള്ളഗ്പധാനപ്പെട്ടവിവരങ്ങൾ. 

 

INTERNATIONAL NEWS 
 

• ഉപ്പഗ്കയ്നിയലകുള്ള റഷ്യൻ 

അധിനിയവശം, “ഉപ്പഗ്കയ്നിന്പ്പറ 

അന്യറായനാവ് -225 കാർയരാ വിമാനം” 

എന്ന് വിളികപ്പെടുന്ന യലാകത്തിപ്പല 

ഏറ്റവും വലിേ വിമാനം റഷ്യ നശിെിച്ചു. 

• ഉക്ഗ്കൻ അധിനിയവശത്തിപ്പനതിപ്പര 

ഗ്പതികരിച്ച റഷ്യൻ ഗ്പസിഡനറ്് 

വ് ളാഡിമിർ പുടിന്പ്പറ ഒളിമ്പിക് ഓർഡർ 

അവാർഡ് അന്താരാഷ്്ഗ്ട ഒളിമ്പിക് 

കമ്മിറ്റി റദ്ദാകി. 

• ജൊനും ഇന്തയേും ഉഭേകക്ഷി സവാെ് 

അയറഞ്ചപ്്പമന്റ് (BSA) പുതുകിേിട്ടുണ്ട്, 

അതിന്പ്പറ വലുെം 75 ബിലയൺ േുഎസ് 

യഡാളറാണ്. 

• കാനഡേും USAേും അവരുപ്പട 

േൂയറാപയൻ സഖ്യകക്ഷികളും 

സവിഫ്റ്റിന്പ്പറ ഇന്റർബാങ്ക ് പ്പമയസജിംര് 

സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് (IMS) ഗ്പധാന റഷ്യൻ 

ബാങ്കുകപ്പള നീകം പ്പെയ്യാനുള്ള ഒരു 

നിരമനത്തിപ്പലത്തി. 

• ക്െനേുപ്പട രണ്ടാമപ്പത്ത യലാംര് മാർച്്ച 8 

യറാകറ്റ ് , വാണിജയ ക്െനീസ് 

ബഹിരാകാശ കമ്പനികളുപ്പട ഒരു 

യഗ്ശണിക ് യവണ്ടി 22 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ 

വഹിച്്ച ആഭയന്തര പ്പറയകാർഡ് 

സൃഷ്ടിച്ചു. 

• സവിസ് ഇന്റർനാഷ്ണൽ എേർ 

ക്ലൻസ് എജിേും (SWISS അപ്പെങ്കിൽ 

സവിസ ് എേർ ക്ലൻസ)് അതിന്പ്പറ 

മാതൃ കമ്പനിോേ ലുഫ്താൻസ ഗ്രൂെും 

അതിന്പ്പറ യസാളാർ ഏവിയേഷ്ൻ 

ഇന്ധനം ഉപയോരികുന്നതിന് 

സവിറ്റസ്ർലൻഡ് ആസ്ഥാനമാേുള്ള 

യസാളാർ ഫയുവൽ സ്റ്റാർട്ടൊേ 

സിൻപ്പഹലിേൻ എസ്എ 

(സിൻപ്പഹലിയോൺ) മാേി സഹകരിച്ചു. 

• രഗ്ബിയേൽ യബാറിക് യഫാണ്ട് 

െിലിേുപ്പട പുതിേ ഗ്പസിഡന്റാേും 36-

ാാമത് ഗ്പസിഡന്റാേും നിേമിതനാേി. 

• G7, േൂയറാപയൻ േൂണിേൻ, നായറ്റാ 

എന്നിവേ് പ്പകാെം േുക്ണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ് സ് 

റഷ്യേുപ്പട യമാസ്റ്റ് യഫയവർഡ് യനഷ്ൻ 

(MFN) വയാപാര പദവി റദ്ദാകുപ്പമന്ന് 

ഗ്പസിഡന്റ ്ക്ബഡൻ ഗ്പഖ്യാപിച്ചു.  

• ലിസ് റ്റഡ് കമ്പനികളുപ്പട യബാർഡിൽ 

സ്ഗ്തീകളുപ്പട എണ്ണത്തിൽ 

ദക്ഷിയണഷ്യേിൽ ബംഗ്ലായദശാണ് 

ഒന്നാം സ്ഥാനത്്ത എന്ന് 

ഇന്റർനാഷ്ണൽ ഫിനാൻസ് 

യകാർെയറഷ്നും (IFC) ധാക യസ്റ്റാക് 

എക് സ് യെഞ്ചും (DSE) നടത്തിേ 

പഠനത്തിൽ പറേുന്നു. 
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• ആസാദി കാ അമൃത് 

മയഹാത്സവയത്താടനുബന്ധിച്്ച 

മഡരാസ്കറിൽ മഹാത്മാരാന്ധി ഗ്രീൻ 

ഗ്ടോംരിൾ അനാച്ഛാദനം പ്പെയ്തു. 

യനാർത്്ത അറ്റ് ലാനറ്ിക് ഗ്ടീറ്റി 

ഓർരക്നയസഷ്ൻ (നായറ്റാ) 2022 മാർച്്ച 

14 മുതൽ യനാർയവേിൽ 'യകാൾഡ് 

പ്പറസ് യപാൺസ് 2022' എന്ന കൂറ്റൻ 

ക്സനിക അഭയാസം സംഘടിെിച്ചു , ഇത് 

2022 ഏഗ്പിൽ 01 വപ്പര തുടരും. 

• റഷ്യ-ഉയഗ്കനിേൻ േുദ്ധം റഷ്യേും 

(റഷ്യൻ അനുകൂല വിമത 

ഗ്രൂെുകളുമാേി യെർന്ന്) ഉപ്പഗ്കയ്നും 

തമ്മിൽ നടന്നുപ്പകാണ്ടിരികുന്ന 

സംഘർഷ്മാണ്. 

• തുർപ്പമെനിസ്ഥാൻ ഗ്പസിഡന്റാേി 

പ്പസർദാർ പ്പബർദിമുഹമ്മയദാ 

സതയഗ്പതിജ്ഞ പ്പെയ്തു. 

• കുക്വറ്റ് 53.2 ഡിഗ്രി പ്പസൽഷ്യസ് (127.7 

ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ്) എന്ന 

െുട്ടുപ്പപാള്ളുന്ന താപനിലേിപ്പലത്തി , 

ഇത ് ഭൂമിേിപ്പല ഏറ്റവും െൂയടറിേ 

സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാേി മാറി. 

• വംശനാശഭീഷ്ണി യനരിടുന്ന കറുത്ത 

കാണ്ടാമൃരങ്ങപ്പള സംരക്ഷികാനുള്ള 

ദക്ഷിണാഗ്ഫികേുപ്പട ഗ്ശമങ്ങപ്പള 

പിന്തുണേ്കുന്നതിനാേി യലാകബാങ്ക് 

(ഇന്റർനാഷ്ണൽ ബാങ്ക ് യഫാർ റീ 

കൺസ്ഗ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് പ്പഡവലപ് പ്പമനറ്്, 

IBRD) വനയജീവി സംരക്ഷണ യബാണ്ട് 

(WCB) പുറത്തിറകി.  

• റഷ്യ േുപ്പഗ്കയ്നിപ്പനതിരാേ േുദ്ധം 

തുടരുയമ്പാൾ നായറ്റാേുപ്പട പങ്ക് 

മുൻനിരേിലാണ്. 

• 2022പ്പല പ്പപാതുതിരപ്പെടുെിൽ 

ഭരണകക്ഷിോേ യലബർ പാർട്ടി വൻ 

വിജേത്തിന് യശഷ്ം മാൾട്ടേുപ്പട 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി യറാബർട്്ട അപ്പബല രണ്ടാം 

തവണേും സതയഗ്പതിജ്ഞ പ്പെയ്തു. 

• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും വലിേ 

എക് സ് ഗ്പസ് ഗ്ടാൻസ് യപാർയട്ടഷ്ൻ 

കമ്പനിോേ പ്പഫഡ് എക് സിന്പ്പറ പുതിേ 

െീഫ് എക് സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസർ 

ഇന്തയൻ അയമരികൻ രാജ ് സുഗ്ബഹ്മണയം 

ആേിരികുപ്പമന്ന് ഗ്പഖ്യാപിച്ചു.  

 

STATE NEWS 
 

• പ്പതരുവ് മൃരങ്ങൾകാേുള്ള ഇന്തയേിപ്പല 

ആദയപ്പത്ത ആംബുലൻസ് തമിഴ്നാട്ടിപ്പല 

പ്പെക്ന്നേിൽ ആരംഭിച്ചു. 

• അസം സർകാർ സംസ്ഥാനത്്ത 

വിവാദമാേ സാേുധ യസന (ഗ്പയതയക 

അധികാരങ്ങൾ) നിേമം, 1958 (AFSPA) 

ആറ് മാസയത്തക ്കൂടി നീട്ടി. 

• പ്പഫഗ്ബുവരി 28 മുതൽ മാർച്്ച 3 വപ്പര 

സ് പ്പപേിനിപ്പല ബാഴ് സയലാണേിൽ 

നടന്ന 2022 പ്പമാക്ബൽ യവൾഡ് 

യകാൺഗ്രസ് (MWC) യഗ്ലാബൽ സിസ്റ്റം 

യഫാർ പ്പമാക്ബൽ കമ്മയൂണിയകഷ്ൻസ് 

അയസാസിയേഷ്ൻ (GSMA) സംഘടിെിച്ചു. 

• രണ്ട ് ദിവസം നീണ്ടുനിൽകുന്ന സ്റ്റഡി 

ഇൻ ഇന്തയ (SII) 2022 മീറ്റിംര് 

ബംഗ്ലായദശിപ്പല ധാകേിൽ ഉദ്ഘാടനം 

പ്പെയ്തു. 

• ഐകയരാഷ്്ഗ്ടസഭേുപ്പട പരിസ്ഥിതി 

അസംബ്ലിക് ആതിയേേതവം വഹിച്ചത് 

േുഎൻ പരിസ്ഥിതി പരിപാടിോണ്.  

• ആയരാള കള്ളെണം പ്പവളുെികൽ, 

തീഗ്വവാദ ധനസഹാേം എന്നിവ 

നിരീക്ഷികുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ 

ടാസ് ക് യഫാഴ് സ ് (FAFT) പാകിസ്ഥാപ്പന 

യഗ്ര ലിസ്റ്റിൽ നിലനിർത്തുകേും 

കള്ളെണം പ്പവളുെികൽ 

അയനവഷ്ണങ്ങളിലും 

യഗ്പാസികയൂഷ്നുകളിലും 

ഗ്പവർത്തികാൻ രാജയയത്താട് 

ആവശയപ്പെടുകേും പ്പെയ്തു. 

• നയൂയോർക് ആസ്ഥാനമാേുള്ള ഒരു 

ഉപയരാധ നിരീക്ഷണ ക്സറ്റാേ 

കാസ്റ്റിലും. 
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• ഇറാനപ്്പറ ഇസ്ലാമിക് പ്പറവലയൂഷ്ണറി 

രാർഡ് യകാർപ്സ ് (IRGC) നൂർ-2 എന്ന 

ക്സനിക ഉപഗ്രഹം ഭൂമിേിൽ നിന്ന് 500 

കിയലാമീറ്റർ (311 ക്മൽ) ഉേരത്തിൽ 

ഗ്ഭമണപേത്തിൽ വിജേകരമാേി 

വിയക്ഷപിച്ചു. 

• 2022-പ്പല ദക്ഷിണ പ്പകാറിേൻ 

ഗ്പസിഡന്റ് തിരപ്പെടുെിപ്പല 

വിജേിോേി േൂൻ സുക്-യോൾ 

ഗ്പഖ്യാപികപ്പെട്ടു, രാജയത്തിന്പ്പറ 

പുതിേ ഗ്പസിഡന്റാേി 

തിരപ്പെടുകപ്പെടും.  

• ഇന്റർനാഷ്ണൽ യമാണിറ്ററി ഫണ്ട ് (IMF) 

ഉപ്പഗ്കേ് നിന ് 1.4 ബിലയൺ യഡാളർ 

അടിേന്തര സഹാേത്തിന ് അംരീകാരം 

നൽകി. 

• ഹംയരറിേൻ പാർലപ്പമന്റ ് ഗ്പധാനമഗ്ന്തി 

വിക്ടർ ഓർബന്പ്പറ അടുത്ത 

സഖ്യകക്ഷിോേ കാറ്റലിൻ 

പ്പനാവാകിപ്പന േൂയറാപയൻ േൂണിേൻ 

അംരത്തിനപ്്പറ ആദയ വനിതാ 

ഗ്പസിഡന്റാേി തിരപ്പെടുത്തു.  

• സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സ് ആന്റ ് യഗ്പാഗ്രാം 

ഇംപ്ലിപ്പമന്യറഷ്ൻ (MoSPI) 

മഗ്ന്താലേത്തിന്പ്പറ നിലവിപ്പല വിലേിൽ 

ഗ്പതിശീർഷ് അറ്റ സംസ്ഥാന ആഭയന്തര 

ഉൽെന്നത്തിനപ്്പറ വളർച്ചാ നിരകിന്പ്പറ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു 

യകാടിേിലധികം ജനസംഖ്യേുള്ള 

ഇന്തയേിപ്പല ഏറ്റവും മികച്ച ഗ്പകടനം 

നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനമാേി പ്പതലങ്കാന 

മാറി. 

• 150.4 യകാടി രൂപ പ്പെലവിൽ നിർമ്മിച്ച 

ഇന്തയേിപ്പല ഏറ്റവും വലിേ യലാട്ടിംര് 

യസാളാർ പവർ പ്ലാന്റ് തമിഴ് നാട് 

മുഖ്യമഗ്ന്തി എം പ്പക സ്റ്റാലിൻ ഉദ്ഘാടനം 

പ്പെയ്തു.  

• ആവശയമാേ പ്പതാഴിൽ ക്വദര്ധയമുള്ള 

സ്ഗ്തീകൾക് 2026-നുള്ളിൽ അഞ്ച് 

ലക്ഷം പ്പതാഴിലവസരങ്ങൾ 

നൽകുന്നതിനാേി കർണാടക സർകാർ 

'സ്ഗ്തീ @ യജാലി' പരിപാടി ആരംഭിച്ചു. 

• ഹരിോന മുഖ്യമഗ്ന്തി മയനാഹർ ലാൽ 

ഖ്ട്ടർ, സംസ്ഥാന ബജറ്റ് 

അവതരിെികയവ, അന്തർയദശീേ-

യദശീേ യമഖ്ലകളിൽ ജീവിതത്തിന്പ്പറ 

വിവിധ തുറകളിൽ അവരുപ്പട 

നിർണാേക യനട്ടങ്ങൾയകാ 

സംഭാവനകൾയകാ സ്ഗ്തീകൾക് 

'സുഷ്മ സവരാജ് അവാർഡ്' ഗ്പഖ്യാപിച്ചു.  

• മധയഗ്പയദശിപ്പല രവാളിയോറിൽ യകഗ്ര 

സിവിൽ ഏവിയേഷ്ൻ മഗ്ന്തി 

യജയാതിരാദിതയ സിന്ധയേും മധയഗ്പയദശ് 

മുഖ്യമഗ്ന്തി ശിവരാജ ് സിംര ് ൌഹാനും 

സംേുക്തമാേി ആദയപ്പത്ത യഗ്ഡാൺ 

സ്കൂ ൾ ഉദ്ഘാടനം പ്പെയ്തു.  

• യതേില പ്പതാഴിലാളികൾകാേി ഗ്തിപുര 

സർകാർ 'മുഖ്യമഗ്ന്തി ൊ ഗ്ശമി കലയാൺ 

ഗ്പകൽപ' എന്ന ഗ്പയതയക പദ്ധതി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു.  

• ബയൂയറാ ഓഫ് ഇന്തയൻ സ്റ്റാൻയഡർഡ്സ് (BIS) 

സാക്ഷയപ്പെടുത്തിേ യലാകത്തിപ്പല 

ആദയപ്പത്ത ലീനിേർ 

ആൽക്കൽപ്പബൻസീൻ (LAB) 

നിർമ്മാണ കമ്പനിോണ് TPL (തമിഴ്നാട് 

പ്പപയഗ്ടാപ്പഗ്പാഡക്ട്സ ്ലിമിറ്റഡ്). 

• നാഷ്ണൽ ഫാമിലി പ്പഹൽത്്ത സർയവ 

(NFHS)-5 ഗ്പകാരം, മിഷ്ൻ ഇഗ്രധനുഷ്ിന് 

കീഴിൽ 90.5% കവയറയജാപ്പട ഇന്തയേിപ്പല 

സമ്പൂർണ്ണ ഗ്പതിയരാധ 

കുത്തിവേ്െുകളുപ്പട പട്ടികേിൽ 

ഒഡീഷ് ഒന്നാം സ്ഥാനപ്പത്തത്തി. 

• രവർണർ ബൻവാരിലാൽ 

പുയരാഹിതിന്പ്പറ സാന്നിധയത്തിൽ ഭരത് 

സിങ്ങിനപ്്പറ പൂർവിക ഗ്രാമമാേ ഖ്ട്കർ 

കാലാനിൽ പ്പവച്്ച പഞ്ചാബിനപ്്പറ 18-

ാാമത് മുഖ്യമഗ്ന്തിോേി ഭരവന്ത ് മാൻ 

സതയഗ്പതിജ്ഞ പ്പെയ്തു. 

• മുംക്ബ, മഹാരാഷ്്ഗ്ട, '2050-ഓപ്പട 

കാർബൺ ഉദ് വമനം പൂജയമാകാനുള്ള' 

വിശദമാേ െട്ടകൂട ് ഗ്പഖ്യാപികുകേും 

ഇത്തരപ്പമാരു ലക്ഷയം പ്പവകുന്ന 

ദക്ഷിയണഷ്യേിപ്പല ആദയപ്പത്ത 

നരരമാേി മാറുകേും പ്പെയ്തു. 

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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• കർണാടക റവനയൂ വകുെിന്പ്പറ സർയവ 

പ്പസറ്റിൽപ്പമന്റ് ആൻഡ് ലാൻഡ് 

പ്പറയകാർഡ്സ് (SSLR) േൂണിറ്റ് ദിഷ്ാങ്ക് എന്ന 

ആെ ് വഴി േോർത്ഥ ഭൂയരഖ്കൾ 

എളുെത്തിൽ ലഭയമാകുന്നു.  

• ഹരിോന രവർണർ ബരാരു 

ദത്താഗ്തേേും ഹരിോന മുഖ്യമഗ്ന്തി 

മയനാഹർ ലാൽ ഖ്ട്ടറും യെർന്ന് 

ഹരിോനേിപ്പല ഫരീദാബാദ് ജിെേിപ്പല 

സൂരജ്കു ണ്ഡിൽ യലാകഗ്പശസ്ത സൂരജ്കു ണ്ഡ് 

ഇന്റർനാഷ്ണൽ ഗ്കാഫ്റ്റ്സ് യമളേുപ്പട 

35-ാാമത് പതിെ് ഔപൊരികമാേി 

ഉദ്ഘാടനം പ്പെയ്തു. 

• 2022 മാർച്്ച 21 ന് മുതിർന്ന ബിപ്പജപി 

യനതാവ് എൻ ബിയരൻ സിംര് 

മണിെൂരിന്പ്പറ മുഖ്യമഗ്ന്തിോേി 

തുടർച്ചോേി രണ്ടാം അഞ്ച് 

വർഷ്യത്തക് സതയഗ്പതിജ്ഞ പ്പെയ്തു.  

• പശ്ചിമ ബംരാൾ വസന്തകാലത്തിന്പ്പറ 

ആരംഭപ്പത്ത അടോളപ്പെടുത്തി 

നിറങ്ങളുപ്പട ഉത്സവമാേ ' യഡാൾ ഉത്സവ'് 

അപ്പെങ്കിൽ 'യഡാൾ ജാഗ്ത' ആയഘാഷ്ിച്ചു.  

• ബിഹാർ ദിവസ ് 2022 സംസ്ഥാനം 

സ്ഥാപിതമാേതിന്പ്പറ 110-ാാാം 

വാർഷ്ികമാണ്. 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡിന്പ്പറ പതിപ്പനാന്നാമത് 

മുഖ്യമഗ്ന്തിോേി പുഷ്കർ സിംര് ധാമി 

സതയഗ്പതിജ്ഞ പ്പെയ്തു.  
 

 

• പൂർണമാേും കടലാസ് 

രഹിതമാകാനുള്ള യദശീേ ഇ-വിധാൻ 

ആപ്ലിയകഷ്ൻ (NeVe) 

പദ്ധതിനടൊകുന്ന രാജയപ്പത്ത ആദയ 

സംസ്ഥാന അസംബ്ലിോേി നാരാലാൻഡ് 

െരിഗ്തം സൃഷ്ടിച്ചു. 

• തിരപ്പെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ 

കാർബൺ-നയൂഗ്ടൽ ഫാമിംര് രീതികൾ 

അവതരിെികുന്ന രാജയപ്പത്ത ആദയപ്പത്ത 

സംസ്ഥാനമാേി യകരളം മാറുകോണ്, 

ഇതിനാേി 2022-23ബജറ്റിൽ സർകാർ 

6യകാടി രൂപ വകേിരുത്തിേിട്ടുണ്ട്. 

• ഉത്തർഗ്പയദശിൽ രണ്ടാം തവണേും 

മുഖ്യമഗ്ന്തിോേി യോരി ആദിതയനാേ് 

സതയഗ്പതിജ്ഞ പ്പെയ്തു. 

• ഗ്പയമാദ് സാവന്ത ് 2022 മാർച്്ച 28 ന ് യരാവ 

മുഖ്യമഗ്ന്തിോേി തുടർച്ചോേി 

രണ്ടാമപ്പത്ത അഞ്ച് വർഷ്യത്തക് 

സതയഗ്പതിജ്ഞ പ്പെയ്തു.  

 

NATIONAL NEWS 
 

• നയൂഡൽഹിേിപ്പല ഗ്പസിഡൻറ് 

എയസ്റ്ററ്റിൽ (രാഷ്്ഗ്ടപതി ഭവനിൽ) 

പുതുതാേി വികസിെിച്ച 'ആയരാരയ 

വനം' ഇന്തയൻ രാഷ്്ഗ്ടപതി ഗ്ശീ രാംനാേ് 

യകാവിര് ഉദ്ഘാടനം പ്പെയ്തു. 

• ഇന്തയേിപ്പല സ്ഗ്തീകളുപ്പട 

മാനസികായരാരയം പ്പമച്ചപ്പെടുത്തുക 

എന്ന ലക്ഷയയത്താപ്പട വനിതാ ശിശു 

വികസന മഗ്ന്താലേവും 

(MoWCD)നിംഹാൻസ് പ്പബംരളൂരുവും 

യെർന്ന് ' സ്ഗ്തീ മയനാരക്ഷ പദ്ധതി' 

ബുധനാഴ്ച ആരംഭിച്ചു. 

• സമുഗ്ദ മത്സയയമഖ്ലേിപ്പല സമ്പത്്ത 

മാർച്്ച 5 മുതൽ'സാരർ പരിഗ്കമ'േിൽ 

ഗ്പദർശിെികും. 

• ഇന്തയേും പ്പനതർലൻഡ് സും തമ്മിൽ 

നേതഗ്ന്തബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതിനപ്്പറ 75 -

ാാാം വാർഷ്ികമാണ് ഈ വർഷ്ം 

ആയഘാഷ്ികുന്നത്. 

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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• മഹാരാഷ്്ഗ്ടേിപ്പല H-ജയ്ഗഡ് എനർജി 

പ്പടർമിനലിന് ഇന്തയേിപ്പല ആദയപ്പത്ത 

യലാട്ടിംര് യസ്റ്റായറജ് ആൻഡ് 

റീരാസിഫിയകഷ്ൻ േൂണിറ്റ ് (FSRU) 

ലഭിച്ചു. 

• ഇന്തയൻ ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര യമാദി 

2022മാർച്്ച 06ന് പൂപ്പന പ്പമയഗ്ടാ പ്പറേിൽ 

പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം പ്പെയ്തു. 

• രുെരുഡ , െിത്രിദ്ദ പ്പറേിൽയവ 

യസ്റ്റഷ്നുകൾകിടേിലുള്ള 'കവാച്്ച' 

ഗ്പവർത്തന സംവിധാനത്തിന്പ്പറ 

പരീക്ഷണം യകഗ്ര പ്പറേിൽയവ, 

കമ്മയൂണിയകഷ്ൻ, ഇലക്യഗ്ടാണിക്സ,് 

ഇൻഫർയമഷ്ൻ പ്പടക്യനാളജി മഗ്ന്തി ഗ്ശീ 

അശവിനി ക്വഷ്ണവ ്പരിയശാധിച്ചു. 

• രാജയപ്പത്ത പ്പറേിൽയവ യസ്റ്റഷ്നുകളിൽ 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഓയട്ടാമാറ്റിക് ടികറ്റ് 

പ്പവൻഡിംര് പ്പമഷ്ീനുകൾ (ATVM) വഴി 

ഉപയഭാക്താകൾക് ഡിജിറ്റൽ ടികറ്റിംര് 

യസവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാേി ഇന്തയൻ 

പ്പറേിൽയവ കാറ്ററിംര് ആൻഡ് ടൂറിസം 

യകാർെയറഷ്നുമാേുള്ള (IRCTC) 

പങ്കാളിത്തം വിപുലീകരിച്ചതാേി 

ഡിജിറ്റൽ യപേ് പ്പമനറ്് 

കമ്പനിോേയപടിഎം അറിേിച്ചു. 

• പരമ്പരാരത ഇന്തയൻ 

കരകൗശലവസ്തു കൾ, ക്കത്തറി, കല, 

സംസ്കാരം എന്നിവ 

ആയഘാഷ്ികുന്നതിനാേി സാംസ്കാരിക 

മഗ്ന്താലേവും പ്പടക്ക്സ്റ്റൽ 

മഗ്ന്താലേവും "ജായരാഖ്-ഇന്തയൻ 

കരകൗശലത്തിന്പ്പറ/ ക്കത്തറി, കല, 

സംസ്കാരം എന്നിവേുപ്പട സംയോജനം" 

എന്ന യപരിൽ ഒരു പരിപാടി 

സംഘടിെികുന്നു. 

• ബുദ്ധന്പ്പറ ഇന്തയേിപ്പല ഏറ്റവും വലിേ 

ൊരിേിരികുന്ന ഗ്പതിമ യബാധരേേിൽ 

നിർമ്മികുന്നു. ബുദ്ധ ഇന്റർനാഷ്ണൽ 

പ്പവൽപ്പഫേർ മിഷ്ൻ നിർമ്മികുന്ന ഈ 

ഗ്പതിമേ്ക് 100 അടി നീളവും 30 അടി 

ഉേരവുമുണ്ടാകും. 

• രുജറാത്തിപ്പല ജാംനരറിൽ യവൾഡ് 

പ്പഹൽത്്ത ഓർരക്നയസഷ്ൻ യഗ്ലാബൽ 

പ്പസന്റർ യഫാർ ഗ്ടഡീഷ്ണൽ 

പ്പമഡിസിൻ (WHO GCTM) 

സ്ഥാപികുന്നതിന് ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര 

യമാദിേുപ്പട അധയക്ഷതേിൽ യെർന്ന 

യകഗ്ര മഗ്ന്തിസഭായോരം അംരീകാരം 

നൽകി.  

• രുജറാത്തിപ്പല രാന്ധിനരറിനടുത്തുള്ള 

ലവാഡ് ഗ്രാമത്തിൽ രാഷ്്ഗ്ടീേ രക്ഷാ 

സർവകലാശാലേുപ്പട (RRU) പുതിേ 

കാമ്പസ് പ്പകട്ടിട സമുച്ചേം ഗ്പധാനമഗ്ന്തി 

നയരഗ്ര യമാദി രാജയത്തിന ്സമർെിച്ചു. 

• രതി ശക്തി മൾട്ടി-യമാഡൽ കാർയരാ 

പ്പടർമിനൽ അപ്പെങ്കിൽ GCT 

എന്നറിേപ്പെടുന്ന ഗ്പധാനമഗ്ന്തിേുപ്പട 

ദർശനമാേ രതി ശക്തികും പ്പറേിൽയവ 

മഗ്ന്താലേത്തിന്പ്പറ നേത്തിനും 

അനുസൃതമാേി ഇന്തയൻ 

പ്പറേിൽയവേുപ്പട അസൻയസാൾ 

ഡിവിഷ്ൻ ജാർഖ്ണ്ഡിപ്പല 

താെർനരറിപ്പല ക്മതാൻ പവർ 

ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ ക്ഗ്പവറ്റ ് ക്സഡിംര് 

വിജേകരമാേി കമ്മീഷ്ൻ പ്പെയ്തതാേി 

പ്പറേിൽയവ മഗ്ന്താലേം അറിേിച്ചു. 

• എൊത്തരം വിദഗ്ധ െികിത്സേും ഒരു 

കുടകീഴിൽ ലഭയമാകുന്നതിനാേി 

മഹാരാഷ്്ഗ്ട സംസ്ഥാന സർകാർ 

പൂപ്പനേിൽ 'ഇഗ്രാേണി പ്പമഡിസിറ്റി' 

എന്ന യപരിൽ രാജയപ്പത്ത ആദയപ്പത്ത 

പ്പമഡികൽ സിറ്റി സ്ഥാപികുപ്പമന്ന് 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• അംബാസഡർ ഓഫ് പീസ,് ഗ്പശസ്ത 

ക്ജനാൊരയ യഡാ യലായകഷ്ജി സ്ഥാപിച്ച 

അഹിംസ വിശവഭാരതി സംഘടന 

ഹരിോനേിപ്പല രുരുഗ്രാമിൽ 

ഇന്തയേുപ്പട ആദയപ്പത്ത യവൾഡ് പീസ് 

പ്പസന്റർ സ്ഥാപികും.  

• രാജയപ്പത്ത ആദയപ്പത്ത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ 

ഇന്റലിജൻസ് &യറായബാട്ടിക് സ് 

പ്പടക് യനാളജി പാർക് (ARTPARK) 

കർണാടകേിപ്പല പ്പബംരളൂരുവിൽ 

ആരംഭിച്ചു.  

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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• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും നൂതന 

സായങ്കതികവിദയ വികസിെിച്ച ഗ്രീൻ 

ക്ഹഗ്ഡജൻ ഫയൂവൽ പ്പസൽ ഇലക്ഗ്ടിക് 

പ്പവഹികിൾ (FCEV) പ്പടായോട്ട മിറാേി 

നയൂഡൽഹിേിൽ യകഗ്ര യറാഡ് രതാരത, 

ക്ഹയവ മഗ്ന്തി നിതിൻ രഡ്കരി 

ഉദ്ഘാടനം പ്പെയ്തു.  

• ഷ്ഹീദ് ദിവസിയനാടനുബന്ധിച്്ച 

പ്പകാൽകത്തേിപ്പല വിക്യടാറിേ 

പ്പമയമ്മാറിേൽ ഹാളിൽ ഗ്പധാനമഗ്ന്തി 

നയരഗ്ര യമാദി ബിയപ്ലാബി ഭാരത് രാലറി 

ഉദ്ഘാടനം പ്പെയ്തു. 

• 2025 ഓപ്പട 220 പുതിേ 

വിമാനത്താവളങ്ങൾ നിർമ്മികാനാണ് 

സർകാർ ലക്ഷയമിടുന്നപ്പതന്ന് യകഗ്ര 

സിവിൽ ഏവിയേഷ്ൻ മഗ്ന്തി 

യജയാതിരാദിതയ സിന്ധയ പറെു. 

• 2022മുതൽ യഡാൾഫിനുകളുപ്പട 

സംരക്ഷണത്തിനാേുള്ള അവയബാധം 

സൃഷ്ടികുന്നതിനുള്ള െരിഗ്തപരമാേ 

െുവടുപ്പവൊേി എൊ വർഷ്വും 

ഒക്യടാബർ 5 യദശീേ യഡാൾഫിൻ 

ദിനമാേി ആെരികാൻ യകഗ്ര 

പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ 

വയതിോന മഗ്ന്താലേം നിശ്ചേിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

• ഡൽഹിേിപ്പല പ്പെയങ്കാട്ടേിൽ യകഗ്ര 

വനിതാ ശിശു വികസന മഗ്ന്തി സ്െൃ തി 

ഇറാനി പത്്ത ദിവസപ്പത്ത പ്പമരാ 

പ്പെയങ്കാട്ട പ്പഫസ്റ്റിവൽ 'ഭാരത് ഭാരയ 

വിധാത' ഉദ്ഘാടനം പ്പെയ്തു. 

• ആദി ബസാറുകളുപ്പട ഗ്കമത്തിന് 

അനുസൃതമാേി - യരാഗ്തവർര 

സംസ് കാരത്തിനപ്്പറേും 

പാെകരീതിേുപ്പടേും സ്പിരിറ്റിന്പ്പറ 

ആയഘാഷ്ം , 2022 മാർച്്ച 26-ന് 

രുജറാത്തിപ്പല നർമ്മദ ജിെേിപ്പല 

ഏകതാ ഗ്പതിമോേ പ്പകവാഡിേേിപ്പല 

ഏകതാ നരറിൽ പുതിേത് തുറന്നു.  

• ആസാദി കാ അമൃത് 

മയഹാത്സവത്തിന്പ്പറ ഭാരമാേി യകഗ്ര 

സാംസ് കാരിക ടൂറിസം മഗ്ന്തി ജി പ്പക 

പ്പറഡ്ഡി എന്നിവരുപ്പട സാന്നിധയത്തിൽ 

ആഗ്ന്ധാഗ്പയദശ ് രവർണർ ഗ്ശീ 

ബിശവഭൂഷ്ൻ ഹരിെരൻ 

ആഗ്ന്ധാഗ്പയദശിപ്പല രാജമയഹഗ്രവാരം 

ആർട് സ ് യകായളജ ് ഗ്രൗണ്ടിൽ രാഷ്്ഗ്ടീേ 

സംസ് കൃതി മയഹാത്സവം 2022 

ആരംഭിച്ചു. 

• നയൂഡൽഹിേിപ്പല ഇരിരാരാന്ധി 

നാഷ്ണൽ പ്പസന്റർ യഫാർ ആർട് സിൽ 

യകഗ്ര സാംസ് കാരിക, ടൂറിസം, ദാതാവ് 

മഗ്ന്തി ജി കിഷ്ൻ പ്പറഡ്ഡി 'ഇഷ്ാൻ മന്തൻ' 

എന്ന യപരിൽ മൂന്ന് ദിവസപ്പത്ത 

യനാർത്്ത-ഈസ്റ്റ ് പ്പഫസ്റ്റിവൽ ഉദ്ഘാടനം 

പ്പെയ്തു.  

• രുജറാത്തിപ്പല സൂറത്്ത, പൂർണ്ണമാേും 

ഉരുക ് മാലിനയങ്ങൾ പ്പകാണ്ട ് നിർമ്മിച്ച 

ഒരു യറാഡ് അവതരിെികുന്നു, ഇത് 

സുസ്ഥിര വികസനത്തിനപ്്പറ ഏറ്റവും 

മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളിപ്പലാന്നാണ്. 

• ദുബാേ് എക് സ് യപാ 2020-പ്പല ഇന്തയാ 

പവലിേനിൽ പപ്പങ്കടുകാൻ 

ദുബാേിപ്പലത്തിേ യകഗ്ര വാണിജയ 

വയവസാേ മഗ്ന്തി പിേൂഷ് ് യരാേൽ 

േുഎഇേിപ്പല ദുബാേിപ്പല ഐ ഇന്തയൻ 

ജവെറി എക് സ് യപാസിഷ്ൻ പ്പസന്റർ 

(IJEX) പ്പകട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം പ്പെയ്തു. 

• എൊ മുൻ ഗ്പധാനമഗ്ന്തിമാരുപ്പടേും ഒരു 

മയൂസിേം, ഗ്പധാനമഗ്ന്തി സംഗ്രഹാലേ 

(ഗ്പധാനമഗ്ന്തിമാരുപ്പട മയൂസിേം) 

ഡൽഹിേിപ്പല തീൻ മൂർത്തി എയസ്റ്ററ്റിൽ 

നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

DEFENCE NEWS 
 

• ഇന്തയൻ എേർയഫാഴ്സ ് (IAF) മാർച്്ച 7ന് 

ജയ്സാൽമീർ രാജസ്ഥാനിപ്പല പ്പപാഖ്റാൻ 

യറഞ്ചിൽ നടകുന്ന വാേു ശക്തി 

അഭയാസം നടത്തും. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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• ഇന്തയ-േുഎസ് മിലിട്ടറി യകാ-ഓെയറഷ്ൻ 

ഗ്രൂെിന്പ്പറ (MCG) 19-ാാമത ് എഡിഷ്ൻ 

ഉത്തർഗ്പയദശിപ്പല ആഗ്രേിൽ നടന്നു. 

• ഇന്തയ തയദ്ദശീേമാേി വികസിെിച്ച 

ആദയപ്പത്ത ക്ലേിംര് പ്പഗ്ടേിനർ, 'HANSA-

NG', പുതുയച്ചരിേിൽ സമുഗ്ദനിരെിൽ 

പരീക്ഷണം വിജേകരമാേി 

പൂർത്തിോകി. 

• SLINEX (ഗ്ശീലങ്ക-ഇന്തയ യനവൽ 

എക്സർക്സസ്) എന്ന ് യപരിട്ടിരികുന്ന 

ഇന്തയ-ഗ്ശീലങ്ക ഉഭേകക്ഷി മാരിക്ടം 

എക്സർക്സസിന്പ്പറ ഒമ്പതാമത് പതിെ് 

2022മാർച്്ച 07 മുതൽ മാർച്്ച 10 വപ്പര 

വിശാഖ്പട്ടണത്്ത നടകും. 

• അതിവിശിഷ്് ട ് യസവാ പ്പമഡൽ (AVSM) 

യനടിേ എേർ മാർഷ്ൽ ബി െഗ്ര 

യശഖ്റിപ്പന ഇന്തയൻ എേർയഫാഴ് സ് 

അകാദമിേുപ്പട കമാൻഡന്റ ് ആേി 

തിരപ്പെടുത്തു.  

• 2022 മാർച്്ച 8 മുതൽ മാർച്്ച 10 വപ്പര, 

ഓസ് യഗ്ടലിേൻ ആർമി െീഫ് 

പ്പലഫ്റ്റനനറ്് ജനറൽ റിച്ചാർഡ് ബർ മൂന്ന് 

ദിവസം ഇന്തയേിൽ ഉണ്ടാേിരുന്നു.  

• എംവി രാം ഗ്പസാദ് ബിസ്െിൽ രംരേിൽ 

നിന്ന് ഗ്ബഹ്മപുഗ്തേിയലക് ോഗ്ത 

പ്പെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ക്ദർഘയയമറിേ 

കെലാേി മാറി. 

• ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തിന്പ്പറ 65-ാാാം 

ജന്മദിനത്തിന്പ്പറ തയലന്ന,് രാജയപ്പത്ത 

ഏറ്റവും പഴേ തിങ്ക് ടാങ്കാേ േുക്ണറ്റഡ് 

സർവീസ ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂഷ്ൻ ഓഫ് ഇന്തയ 

(USI) േിൽ, അന്തരിച്ച െീഫ് ഓഫ് 

ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫിനപ്്പറ (CDS) 

സ്െരണേ്കാേി ഇന്തയൻ ക്സനയം 

മികവിന്പ്പറ ഒരു കയസര സമർെിച്ചു. 

• ഇന്തയൻ ആർമിേും സീപ്പഷ്ൽസ് 

ഡിഫൻസ് യഫാഴ് സും (SDF) തമ്മിലുള്ള 

സംേുക്ത ക്സനിക അഭയാസമാേ 

'ലാമിറ്റിപ്പേ-2022' ന്പ്പറ ഒമ്പതാമത് 

എഡിഷ്ൻ 2022 മാർച്്ച 22 മുതൽ 31 വപ്പര 

സീപ്പഷ്ൽസിപ്പല സീപ്പഷ്ൽസ് ഡിഫൻസ് 

അകാദമിേിൽ (SDA) നടന്നു. 

• ഇന്തയൻ യകാസ്റ്റ് രാർഡ് ഷ്ിെ ് (ICGS) 

സക്ഷം ഇന്തയൻ ഗ്പതിയരാധ പ്പസഗ്കട്ടറി 

യഡാ. യരാവേിൽ 105 മീറ്റർ ഓഫ് യഷ്ാർ 

പയഗ്ടാൾ പ്പവസ്സൽസ ് (OPVs) ക്ലാസിപ്പല 

അഞ്ചാമയത്തത്.  

• ഇന്തയൻ ക്സനയവും ഉസപ്്പബകിസ്ഥാൻ 

ക്സനയവും തമ്മിലുള്ള EX-DUSTLIK എന്ന് 

യപരിട്ടിരികുന്ന സംേുക്ത പരിശീലന 

അഭയാസത്തിന്പ്പറ മൂന്നാം പതിെ ് 2022 

മാർച്്ച 22 മുതൽ 31 വപ്പര 

ഉസ്പ്പബകിസ്ഥാനിപ്പല 

ോംരിേറികിൽ ആരംഭികുന്നു.  

• വാർഷ്ിക പ്പബർസാമ ഷ്ീൽഡ് 2022 

പരിശീലന അഭയാസത്തിൽ 

ഓസ് യഗ്ടലിേ, നയൂസിലാൻഡ്, സിംരെൂർ, 

േുക്ണറ്റഡ് കിംഗ്ഡം എന്നീ 4 

രാജയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാേുധ 

യസനകൾക് മയലഷ്യ ആതിയേേതവം 

വഹികും.  

• ഇന്തയൻ ആർമിേുപ്പട "അഗ്നിബാസ് 

ഡിവിഷ്ൻ" മഹാരാഷ്്ഗ്ട യപാലീസുമാേി 

യെർന്ന് പൂപ്പനേിപ്പല ലുെനരറിൽ 

സംേുക്ത അഭയാസം "സുരക്ഷ കവാെ് 2" 

സംഘടിെിച്ചു. 

• ഇന്തയൻ യനവിേുപ്പട പ്പവയസ്റ്റൺ യനവൽ 

കമാൻഡ് മുംക്ബേിപ്പല ഓഫ് യഷ്ാർ 

പ്പഡവലപ് പ്പമനറ്് ഏരിേേിൽ (ഒഡിഎ) 

'ഗ്പസ്ഥാൻ' എന്ന ഒരു ഓഫ് യഷ്ാർ 

സുരക്ഷാ അഭയാസം സംഘടിെിച്ചു. 

• േുക്ണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ ് മിലിട്ടറിേും 

ഫിലിെീൻസ് ക്സനയവും യെർന്ന് 

ബലികാതൻ 2022 എന്ന ക്സനിക 

അഭയാസം ആരംഭിച്ചു. 

• ഡിഫൻസ് റിസർച്്ച ആൻഡ് 

പ്പഡവലപ് പ്പമനറ്് ഓർരക്നയസഷ്ൻ 

(DRDO) ഒഡീഷ് തീരത്്ത ൊരിപൂരിപ്പല 

ഇന്റയഗ്രറ്റഡ് പ്പടസ്റ്റ് യറഞ്ചിൽ അതിയവര 

യവയാമ ലക്ഷയങ്ങൾപ്പകതിപ്പര മീഡിേം 

യറഞ്ച് സർയഫസ് ടു എേർ 

മിക്സലിന്പ്പറ (MRSAM) ഇന്തയൻ ആർമി 

പതിെിന്പ്പറ രണ്ട ് വിജേകരമാേ ക്ലറ്റ് 

പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി.  

http://www.adda247.com/ml/
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• ഇന്തയൻ ഓഷ്യൻ യനവൽ 

സിയമ്പാസിേത്തിനപ്്പറ (IONS) മാരിക്ടം 

എക്സർക്സസ ് 2022 (IMEX-22) ന്പ്പറ ആദയ 

പതിെ ് 2022 മാർച്്ച 26 മുതൽ 30 വപ്പര 

യരാവേിലും അറബികടലിലും നടന്നു.  

 

SUMMITS AND CONFERENCES NEWS 
 

• യകാൺപ്പഫഡയറഷ്ൻ ഓഫ് ഇന്തയൻ 

ഇൻഡസ്ഗ്ടി (CII), നയൂഡൽഹി 

ഡിൊർട്്ട പ്പമന്റ് ഓഫ് സേൻസ് ആൻഡ് 

പ്പടക് യനാളജി (DST) േുപ്പട 

പങ്കാളിത്തയത്താപ്പട 2022 പ്പഫഗ്ബുവരി 23 , 

24 തീേതികളിൽ ഡിഎസ് ടി – CII 

പ്പടക് യനാളജി ഉച്ചയകാടിേുപ്പട 28-ാാമത് 

എഡിഷ്ൻ സംഘടിെിച്ചു. 

• “ഇൻഡസ്ഗ്ടി കണക്റ്റ് 2022”: 

വയവസാേവും അകാദമിേ സിനർജിേും 

എന്ന വിഷ്േത്തിൽ നടന്ന പ്പസമിനാർ 

യകഗ്ര ആയരാരയ-കുടുംബയക്ഷമ, 

രാസവസ്തു കൾ, വളം മഗ്ന്തി യഡാ. 

മൻസുഖ്് മാണ്ഡവയ ഉദ്ഘാടനം പ്പെയ്തു. 

• ഇന്തയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്്ട ഓഫ് പ്പടക് യനാളജി 

(IIT) മഗ്ദാസും നാഷ്ണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്്ട 

ഓഫ് ഓഷ്യൻ പ്പടക് യനാളജിേും (NIOT), 

പ്പെക്ന്നേിപ്പല ഓഷ്യൻസ് 2022 

യകാൺഫറൻസും എക് സ് യപാസിഷ്നും 

സംേുക്തമാേി , ആയരാള സമുഗ്ദ 

രയവഷ്കർ, സായങ്കതിക വിദഗ്ധർ, 

എഞ്ചിനീേർമാർ, വിദയാർത്ഥികൾ, 

നേരൂപകർത്താകൾ എന്നിവർകാേി 

ദവിവാർഷ്ിക പരിപാടിോണ്. 

• നാഷ്ണൽ ഇൻഫർമാറ്റിക് സ ് പ്പസന്റർ 

(NIC) ഡിജിറ്റൽ സംരംഭങ്ങളിൽ 

രവൺപ്പമനറ്ുകളുമാേി സഹകരിച്്ച 

ഗ്പവർത്തികുന്നു. 

• ഇന്തയ യഗ്ലാബൽ യഫാറത്തിന്പ്പറ (IGF) 

വാർഷ്ിക ഉച്ചയകാടി കർണാടകേിപ്പല 

പ്പബംരളൂരുവിൽ സംഘടിെികുന്നു.  

• ആയരാള ഭക്ഷയ സുരക്ഷേിൽ റഷ്യേും 

ഉപ്പഗ്കയ്നും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷ്ത്തിന്പ്പറ 

ഗ്പതയാഘാതങ്ങൾ പരയയവക്ഷണം 

പ്പെയ്യാൻ G7 കാർഷ്ിക മഗ്ന്തിമാരുപ്പട 

പ്പവർെവൽ മീറ്റിംര് നടത്തുപ്പമന്ന ് ജർമ്മൻ 

സർകാർ വയക്തമാകി.  

• ഏകയദശം 32 രാജയങ്ങളിൽ നിന്നും നാല് 

അന്താരാഷ്് ഗ്ട സംഘടനകളിൽ 

നിന്നുമുള്ള ഇലക്ഷൻ മായനജ് പ്പമനറ്് 

യബാഡികൾക് (EMBs) യവണ്ടി , ഇലക്ഷൻ 

കമ്മീഷ്ൻ ഓഫ് ഇന്തയ (ECI) പ്പവർെവൽ 

ഇന്റർനാഷ്ണൽ ഇലക്ഷൻ വിസിയറ്റഴ് സ് 

യഗ്പാഗ്രാം (IEVP) 2022 വിളിച്ചുകൂട്ടി. 

• യദശീേ േൂത്്ത പാർലപ്പമനറ്് 

പ്പഫസ്റ്റിവലിന്പ്പറ (NYPF) മൂന്നാം പതിെ് 

യലാക് സഭാ പ്പസഗ്കയട്ടറിേറ്റും 

േുവജനകാരയ കാേിക മഗ്ന്താലേവും 

സംേുക്തമാേി 2022 മാർച്്ച 10, 11 

തീേതികളിൽ നയൂഡൽഹിേിപ്പല 

പാർലപ്പമന്റിന്പ്പറ പ്പസൻഗ്ടൽ ഹാളിൽ 

സംഘടിെിച്ചു.  

• MSMEേുപ്പട യകഗ്രമഗ്ന്തി നാരാേൺ റാപ്പണ 

MSME ഇപ്പന്നായവറ്റീവ ് സ്കീമും 

(ഇൻകുയബഷ്ൻ, ഡിക്സൻ, IPR) കൂടാപ്പത 

MSME ഐഡിേ ഹാകത്തൺ 2022 -ഉം 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഒരു പ്പവർെവൽ പ്ലാറ്റ് യഫാമിൽ, 36-ാാമത് 

ഇന്റർനാഷ്ണൽ ജിയോളജികൽ 

യകാൺഗ്രസ് (IGC) 2022 മാർച്്ച 20-22 

തീേതികളിൽ, ജിയോസേൻസസ്: 

സുസ്ഥിര ഭാവികുള്ള അടിസ്ഥാന 

ശാസ്ഗ്തം എന്ന വിഷ്േത്തിൽ ഇവിപ്പട 

സ്ഥാപികും. 

• സിവിൽ ഏവിയേഷ്ൻ മഗ്ന്താലേവും 

(MOCA) FICCI േും സംേുക്തമാേി 'വിംഗ്സ് 

ഇന്തയ 2022' എന്ന യപരിൽ സിവിൽ 

ഏവിയേഷ്നിൽ (പ്പകായമഴ് സയൽ, ജനറൽ, 

ബിസിനസ് ഏവിയേഷ്ൻ) ഏഷ്യേിപ്പല 

ഏറ്റവും വലിേ ഇവനറ്് 

സംഘടിെികുന്നു. 

http://www.adda247.com/ml/
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• ജമ്മുകശ്െീരിപ്പല യകഗ്ര ഭരണ ഗ്പയദശപ്പത്ത 

വിയദശ ബിസിനസ ് ഗ്പതിനിധികൾക് 

നിരവധി നിയക്ഷപ അവസരങ്ങൾ 

പരയയവക്ഷണം പ്പെയ്യുന്നതിനുള്ള യവദി 

ഒരുകുക എന്ന ലക്ഷയയത്താപ്പട 

ഗ്ശീനരറിപ്പല SKICC േിൽ നടന്ന രൾഫ് 

രാജയങ്ങളുപ്പട നിയക്ഷപ ഉച്ചയകാടിപ്പേ 

ലഫ്റ്റനന്റ് രവർണർ മയനാജ് സിൻഹ 

അഭിസംയബാധന പ്പെയ്തു. 

• പ്പവർെവൽ യമാഡ് വഴി മൾട്ടി-പ്പസക്ടറൽ 

പ്പടക്നികൽ ആൻഡ് ഇകയണാമിക് യകാ-

ഓെയറഷ്ൻ (BIMSTEC) ഉച്ചയകാടിേുപ്പട 

അഞ്ചാമത ് യബ ഓഫ് ബംരാൾ 

ഇനിയഷ്യറ്റീവിൽ ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര 

യമാദി പപ്പങ്കടുത്തു.  

 

RANKS AND REPORTS NEWS 
 

• NITI ആയോര് ഒരു യദശീേ ലിംര സൂെിക 

വികസിെികാനുള്ള ഗ്പഗ്കിേേിലാണ്. 

യദശീേ ലിംരസൂെികേുപ്പട ലക്ഷയം, 

പുയരാരതി അളകുകേും 

അറിയവാപ്പടേുള്ള നേപരമാേ 

തീരുമാനങ്ങൾ എടുകുന്നതിന് 

ലിംരസമതവത്തിൽ നിലനിൽകുന്ന 

വിടവുകൾ തിരിച്ചറിേുകേും പ്പെയ്യുക 

എന്നതാണ്. 

• ക്നറ്റ് ഗ്ഫാങ്കിനപ്്പറ ദ പ്പവൽത്്ത റിയൊർട്്ട 

2022 - ന്പ്പറ ഏറ്റവും പുതിേ പതിെ് 

ഗ്പകാരം , 2021-ൽ ആയരാളതലത്തിൽ 

ഏറ്റവും കൂടുതൽ 

ശതയകാടീശവരന്മാരുപ്പട ജനസംഖ്യേുപ്പട 

കാരയത്തിൽ ഇന്തയ മൂന്നാം 

സ്ഥാനത്താണ്.  

• അതിരൂക്ഷമാേ കാലാവസ്ഥാ 

സാഹെരയങ്ങൾ ദക്ഷിയണഷ്യേിപ്പല 

ഭക്ഷയസുരക്ഷപ്പേ ഭീഷ്ണിപ്പെടുത്തുന്നു, 

പ്പവള്ളപ്പൊകവും വരൾച്ചേും 

ഇന്തയപ്പേേും പാകിസ്ഥാപ്പനേും 

കാലാവസ്ഥാ വയതിോനത്തിന് ഏറ്റവും 

ദുർബലമാകുന്നു, ഏറ്റവും പുതിേ 

ഐപിസിസി റിയൊർട്്ട മുന്നറിേിെ് 

നൽകി. 

• സുസ്ഥിര വികസന റിയൊർട്്ട 2021 

അപ്പെങ്കിൽ സുസ്ഥിര വികസന സൂെിക 

2021 -ൽ ഇന്തയ 120-ാാാം സ്ഥാനത്താണ്. 

• വാർഷ്ിക റിയൊർട്്ട ഗ്പകാരം 

തുടർച്ചോേ രണ്ടാം വർഷ്വും ഇന്തയപ്പേ 

ജനാധിപതയത്തിന്പ്പറേും സവതഗ്ന്ത 

സമൂഹത്തിന്പ്പറേും കാരയത്തിൽ 

‘ഭാരികമാേി സവതഗ്ന്ത’ രാജയമാേി 

വിയശഷ്ിെികുന്നു. 

• സ് യകാച്്ച യസ്റ്ററ്റ ് ഓഫ് രയവണൻസ് 

റാങ്കിംരിൽ തുടർച്ചോേ രണ്ടാം 

വർഷ്വും ആഗ്ന്ധാഗ്പയദശ് ഒന്നാം 

സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. 

• പ്പഡയമാഗ്കസി റിയൊർട്ടിന്പ്പറ ഏറ്റവും 

പുതിേ പതിെ ് സവീഡനിപ്പല 

യരാേൻബർര് സർവകലാശാലേിപ്പല 

വി-പ്പഡം ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്്ട അടുത്തിപ്പട 

പുറത്തിറകി.  

• ഡീൽറൂമിന്പ്പറ ലണ്ടൻ &പാർട്യണഴ്സ് 

വിശകലനം അനുസരിച്്ച.  

• 2021 പ്പല അന്താരാഷ്്ഗ്ട ആേുധ ക്കമാറ്റ 

ഗ്പവണതകപ്പളകുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും 

പുതിേ റിയൊർട്്ട യസ്റ്റാക് യഹാം 

ഇന്റർനാഷ്ണൽ പീസ് റിസർച്്ച 

ഇൻസ്റ്റിററ്യൂട്്ട (SIPRI) പുറത്തിറകി. 

• ഇന്തയൻ പ്പറേിൽയവേുപ്പട 

ഉടമസ്ഥതേിലുള്ള, പ്പറേിൽയവ 

മഗ്ന്താലേത്തിന്പ്പറ ഉടമസ്ഥതേിലുള്ള 

പ്പറേിൽപ്പടൽ യകാർെയറഷ്ൻ ഓഫ് 

ഇന്തയ ലിമിറ്റഡ് (പ്പറേിൽപ്പടൽ), 

ഇന്തയേിൽ ഗ്പവർത്തികുന്ന മികച്ച 

ഇടത്തരം കമ്പനികളുപ്പട 8-ാാാം പതിെ് 

യഫാർെയൂൺ ഇന്തയ ദി പ്പനക്സ്റ്റ ് 500 (2022 

പതിെ്) ൽ 124- ാാാം സ്ഥാനത്താണ്. 
 

 

http://www.adda247.com/ml/
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• മാതൃ-ശിശു ആയരാരയത്തിന്പ്പറ 

കാരയത്തിൽ യകരളം വീണ്ടും 

മുന്നിപ്പലത്തി, രാജയത്്ത ഏറ്റവും കുറെ 

മാതൃമരണ അനുപാതം (MMR) 30 (ഒരു 

ലക്ഷം ജീവനുള്ള ജനനങ്ങളിൽ) 

സംസ്ഥാനം യരഖ്പ്പെടുത്തി. 

• സ് യപസ ് എക് സിന്പ്പറേും 

പ്പടസ് ലേുപ്പടേും സ്ഥാപകനാേ 

എയലാൺ മസ് ക് 2022പ്പല എം3എം 

ഹുറൂൺ യഗ്ലാബൽ റിച്്ച ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാം 

സ്ഥാനം കരസ്ഥമാകി, പ്പമാത്തം ആസ്തി 

205 ബിലയൺ യഡാളറാണ്.  

• യഗ്ലാബൽ കൺസൾട്ടിംര് സ്ഥാപനമാേ 

പ്പഡയലാേിറ്റിനപ്്പറ റിയൊർട്്ട ഗ്പകാരം 

“റീപ്പടേിലിംരിന്പ്പറ ആയരാള ശക്തികൾ 

2022: പ്പവെുവിളികൾകിടേിലും 

ഗ്പതിയരാധം”, ഇന്തയൻ ഗ്ബാൻഡാേ 

റിലേൻസ് റീപ്പട്ടേ്ൽ, FY2020 പ്പല 

റീപ്പട്ടേിൽ വരുമാന വളർച്ചപ്പേ 

അടിസ്ഥാനമാകി മികച്ച 250 പട്ടികേിൽ 

56-ാാാം സ്ഥാനത്താണ്.  

• 2022 പ്പല ഐകയരാഷ്്ഗ്ടസഭേുപ്പട യവൾഡ് 

ഹാെിനസ ് റിയൊർട്ടിൽ 146 

രാജയങ്ങളുപ്പട റാങ്കിംരിൽ ഇന്തയ മൂന്ന് 

സ്ഥാനങ്ങൾ പ്പമച്ചപ്പെടുത്തി 136 -ാാാം 

സ്ഥാനം കരസ്ഥമാകി. 

• യഗ്പാെർട്ടി കൺസൾട്ടന്റാേ ക്നറ്റ് 

ഗ്ഫാങ്ക ് പുറത്തിറകിേ 'യഗ്ലാബൽ ഹൗസ് 

ക്ഗ്പസ് ഇൻഡക് സ് Q4 2021'ൽ ഇന്തയ 

അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങൾ പ്പമച്ചപ്പെടുത്തി 51 -

ാാാം സ്ഥാനപ്പത്തത്തി.  

• IQAir-ന്പ്പറ 2021-പ്പല യലാക വാേു 

രുണനിലവാര റിയൊർട്്ട ഗ്പകാരം 

നയൂഡൽഹി തുടർച്ചോേ രണ്ടാം 

വർഷ്വും യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും 

മലിനമാേ തലസ്ഥാന നരരമാേി 

തിരപ്പെടുകപ്പെട്ടു. 

• നിതി ആയോരിനപ്്പറ കേറ്റുമതി 

തയ്യാപ്പറടുെ ് സൂെിക 2021 ൽ രുജറാത്്ത 

ഒന്നാമപ്പതത്തി, മഹാരാഷ്്ഗ്ടേും 

കർണാടകേും േോഗ്കമം രണ്ടും മൂന്നും 

സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തി. 

• േുക്ണറ്റഡ് യനഷ്ൻസ് 

എൻവയോൺപ്പമന്റ് യഗ്പാഗ്രാം (UNEP) 

അടുത്തിപ്പട ഗ്പസിദ്ധീകരിച്ച 'വാർഷ്ിക 

അതിർത്തി റിയൊർട്്ട, 2022' അനുസരിച്്ച, 

ബംഗ്ലായദശിന്പ്പറ തലസ്ഥാന നരരമാേ 

ധാക, ആയരാളതലത്തിൽ ഏറ്റവും 

കൂടുതൽ ശബ്ദമലിനീകരണമുള്ള 

നരരമാേി റാങ്ക് പ്പെയ്യപ്പെട്ടു. 

• ഹുറൂൺ റിസർച്്ച ഇൻസ്റ്റിററ്യൂട്്ട ഹുറൺ 

യഗ്ലാബൽ യഫാർട്ടി ആൻഡ് അണ്ടർ 

പ്പസൽഫ് പ്പമയ്ഡ് ബിലയണയേഴ് സ് 2022 

പുറത്തിറകി, ഇത ് നാൽെത് വേസും 

അതിൽ താപ്പഴേുമുള്ള യലാകത്തിപ്പല 

സവേം നിർമ്മിച്ച ശതയകാടീശവരന്മാപ്പര 

(േുഎസ് യഡാളറിന്പ്പറ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ) റാങ്ക ്പ്പെയ്യുന്നു. 

• "ഡിജിറ്റൽ ആക്സിലയറഷ്ൻ 2.0" എന്ന 

തലപ്പകട്ടിലുള്ള പ്പസലിഗ്ബിറ്റി ഗ്ബാൻഡ് 

മൂലയനിർണ്ണേ റിയൊർട്്ട 2021 (7-ാാാം 

പതിെ്) ഗ്പകാരം.  

 

APPOINTMENTS NEWS 
 

• േൂണിയവഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ ് കമ്മീഷ്ൻ 

(േുജിസി) വിദയാഭയാസ വിെക്ഷണനും 

രയവഷ്ണ ശാസ്ഗ്തജ്ഞനുമാേ 

പ്പഗ്പാഫസർ ഭൂഷ്ൺ പടവർദ്ധപ്പന 

പ്പബംരളൂരുവിപ്പല നാഷ്ണൽ 

അസസപ്്പമന്റ ് ആൻഡ് അഗ്കഡിയറ്റഷ്ൻ 

കൗൺസിലിന്പ്പറ (NAAC) എക്സികയൂട്ടീവ് 

കമ്മിറ്റി പ്പെേർമാനാേി നിേമിച്ചു. 

• െലച്ചിഗ്ത നിർമ്മാണ, വിതരണ 

കമ്പനിോേ ോഷ് ് രാജ് ഫിലിംസ് (YRF) 

അക്ഷേ് വിധാനിപ്പേ െീഫ് 

എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസറാേി നിേമിച്ചു. 

• LIC മയൂെവൽ ഫണ്ടിന്പ്പറ മായനജിംര് 

ഡേറക്ടറും CEO േുമാേി ടി എസ് 

രാമകൃഷ്ണപ്പന നിേമിച്ചതാേി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• പ്പജറ്റ ് എേർയവസിനപ്്പറ പുതിേ െീഫ് 

എക് സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസറാേി (സിഇഒ) 

സഞ്ജീവ ്കപൂറിപ്പന നിേമിച്ചു. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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• ഭാരതി ആക്സ ക്ലഫ് ഇൻഷ്ുറൻസ് 

തങ്ങളുപ്പട ഗ്ബാൻഡ് അംബാസഡറാേി 

യദശീേ അവാർഡ ് യജതാവാേ നടി 

വിദയാബാലപ്പന നിേമിച്ചു. 

• യസ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക ് ഓഫ് ഇന്തയ (SBI), മുൻ 

ഉജ്ജീവന ് സ്യമാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക ്

CEOആേിരുന്ന നിതിൻ െുരിപ്പന 

ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംര് 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾകാേി പ്പഡപയൂട്ടി 

മായനജിംര് ഡേറക്ടറാേി (DMD) 

നിേമിച്ചു. 

• ഡൽഹി ക്ഹയകാടതി െീഫ് ജസ്റ്റിസ് 

ജസ്റ്റിസ് ധീരുഭാേ് നരൻഭാേ് പയട്ടലിപ്പന 

പ്പടലിയകാം തർക പരിഹാര, അെയലറ്റ് 

ക്ഗ്ടബയൂണലിന്പ്പറ (TDSAT) 

പ്പെേർയപഴ് സണാേി യകഗ്ര സർകാർ 

നിേമിച്ചു.  

• യഗ്ലാബൽ ഫാർമ ഗ്പമുഖ്രാേ ലുപിൻ 

ലിമിറ്റഡ് (ലുപിൻ) ആറ ് തവണ യലാക 

യബാക്സിംര് ൊമ്പയനാേ യമരി യകാമിപ്പന 

തങ്ങളുപ്പട ശക്തി സംരംഭത്തിന്പ്പറ 

ഗ്ബാൻഡ് അംബാസഡറാേി ഒെിട്ടതാേി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• യസ്റ്ററ്റ ് ബാങ്ക ് ഓഫ് ഇന്തയേുപ്പട (SBI) 

മായനജിംര് ഡേറക്ടർ (MD) അശവനി 

ഭാട്ടിേപ്പേ പ്പസകയൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് 

എക്സ്യെഞ്ച് യബാർഡ ്ഓഫ് ഇന്തയേുപ്പട 

(SEBI) മുഴുവൻ സമേ അംരമാേി (WTM) 

മഗ്ന്തിസഭ നിേമിച്ചു. 

• ഇന്തയേുപ്പട സുഗ്പീം യകാടതി ജസ്റ്റിസ് 

(റിട്ട) എപ്പക സിഗ്കിപ്പേ ൊർധാം 

പദ്ധതിേുപ്പട ഉന്നതാധികാര 

സമിതിേുപ്പട ( എച്്ചപിസി) 

പ്പെേർയപഴ്സണാേി നിേമിച്ചു. 

• ഇൻഷ്ുറൻസ ് പ്പറരുയലറ്ററി ആൻഡ് 

പ്പഡവലപ് പ്പമനറ്് അയതാറിറ്റി ഓഫ് 

ഇന്തയേുപ്പട (IRDAI) പ്പെേർമാനാേി 

യദബാശിഷ് ് പാണ്ഡപ്പേ നിേമിച്ചു. മുൻ 

സാമ്പത്തിക യസവന പ്പസഗ്കട്ടറിോണ്. 

• അജേ് ഭൂഷ്ൺ പാപ്പണ്ഡപ്പേ 3 

വർഷ്യത്തക് നാഷ്ണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ 

റിയൊർട്ടിംര് അയതാറിറ്റിേുപ്പട (NFRA) 

പ്പെേർമാനാേി നിേമിച്ചു.  

• ഓേിൽ ഇന്തയ ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ (OIL) 

അടുത്ത പ്പെേർമാനും മായനജിംര് 

ഡേറക്ടറുമാേി രഞ്ജിത ് രേിപ്പന 

നിേമിച്ചു. നിലവിപ്പല പ്പെേർമാനും 

മായനജിംര് ഡേറക് ടറുമാേ സുശീൽ 

െഗ്ര മിഗ്ശപ്പേ അയദ്ദഹം 

മാറ്റിസ്ഥാപികും. 

• ടാറ്റ സൺസ് പ്പെേർമാൻ എൻ 

െഗ്രയശഖ്രപ്പന എേർ ഇന്തയേുപ്പട 

പ്പെേർമാനാേി നിേമിച്ചു. 2022 

പ്പഫഗ്ബുവരിേിൽ, എൻ െഗ്രയശഖ്രൻ 

അഞ്ച ് വർഷ്യത്തക് ടാറ്റ സൺസിന്പ്പറ 

പ്പെേർമാനാേി വീണ്ടും നിേമിതനാേി.  

• ബജാജ് അലേൻസ് ജനറൽ ഇൻഷ്ുറൻസ് 

അതിന്പ്പറ MD േും CEO േുമാേ തപൻ 

സിംയരലിന് അഞ്ച ് വർഷ്യത്തക് 

നീട്ടിനൽകുപ്പമന്ന ്ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഇന്തയേിപ്പല ഗ്പമുഖ് ഡിജിറ്റൽ സ് കിൽ 

പ്പരേിം കമ്പനിോേ Games24x7 ക്ഗ്പവറ്റ് 

ലിമിറ്റഡ്, ഇന്തയൻ ഗ്കികറ്റ് താരങ്ങളാേ 

ശുഭ്ൊൻ രിെിപ്പനേും റുതുരാജ് 

പ്പരേ് ക് വാദിപ്പനേും അതിന്പ്പറ 

My11Circle ഫാനറ്സി പ്പരേിമിംര് 

പ്ലാറ്റ് യഫാമിന്പ്പറ പുതിേ ഗ്ബാൻഡ് 

അംബാസഡർമാരാേി നിേമിച്ചു.  

• ലിപ്കാർട്്ട പ്പഹൽത്്ത + അതിന്പ്പറ പുതിേ 

CEO ആേി ഗ്പശാന്ത ് ജായവരിപ്പേ 

നിേമിച്ചതാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. ഇന്തയേുപ്പട 

അതിയവരം വളരുന്ന 

ആയരാരയയമഖ്ലേിയലകുള്ള 

ലിപ്കാർട്ടിന്പ്പറ ഗ്പയവശനത്തിന്പ്പറ 

െുമതല അയദ്ദഹത്തിനാേിരികും.  

• IT ഗ്പമുഖ്രാേ ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി 

സർവീസസിന്പ്പറ (TCS) യബാർഡ് 

രായജഷ് ് യരാപിനാേപ്പന അഞ്ച് 

വർഷ്യത്തക് കമ്പനിേുപ്പട മായനജിംര് 

ഡേറക്ടറും (MD) െീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് 

ഓഫീസറും (CEO) ആേി വീണ്ടും 

നിേമിച്ചതാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഏഷ്യൻ ഗ്കികറ്റ് കൗൺസിൽ (ACC) 

നിലവിപ്പല ഗ്പസിഡന്റ ് ജേ് ഷ്ാേുപ്പട 

കാലാവധി ഒരു വർഷ്യത്തക് കൂടി 

നീട്ടി. 
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• േുഎൻ (UN) പ്പസഗ്കട്ടറി ജനറൽ, 

അന്യറാണിയോ രുപ്പട്ടറസ് , ഇന്തയൻ 

വികസന സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ ജേതി 

യഘാഷ്ിപ്പന േുഎൻ പുതുതാേി 

സ്ഥാപിതമാേ ഫലഗ്പദമാേ 

ബഹുരാഷ്്ഗ്ടവാദപ്പത്തകുറിച്ചുള്ള 

ഉപയദശക സമിതിേിൽ അംരമാേി 

നിേമിച്ചതാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• CSB ബാങ്കിന്പ്പറ ഇടകാല മായനജിംര് 

ഡേറക്ടറും CEOേുമാേി ഗ്പയല 

പ്പമാണ്ടലിന്പ്പറ നിേമനത്തിന് റിസർവ് 

ബാങ്ക ് ഓഫ് ഇന്തയ അംരീകാരം നൽകി. 

നിലവിൽ CSB ബാങ്കിനപ്്പറ മായനജിങ് 

ഡേറക്ടറാണ്. 

• 2022 ഏഗ്പിൽ 1 മുതൽ ഗ്പാബലയത്തിൽ 

വരുന്ന മൂന്ന ് വർഷ്യത്തക ് മാരുതി 

സുസുകിേുപ്പട മായനജിംര ് ഡേറക്ടറും 

െീഫ് എക് സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസറുമാേ 

ഹിസാഷ്ി ടകൂച്ചിപ്പേ (ജൊനിൽ നിന്ന)് 

നിേമിച്ചു. 

• ഒരു നായറ്റാ ഗ്പസ്താവന ഗ്പകാരം, യനാർത്്ത 

അറ്റ്ലാനറ്ിക് ഗ്ടീറ്റി ഓർരക്നയസഷ്ൻ 

(NATO) പ്പസഗ്കട്ടറി ജനറൽ പ്പജൻസ് 

യസ്റ്റാൾട്ടൻപ്പബർരിന്പ്പറ കാലാവധി 2023 

പ്പസപ്റ്റംബർ 30 വപ്പര ഒരു വർഷ്യത്തക് 

നീട്ടി. 

• ഗ്പതിയരാധ പ്പസഗ്കട്ടറിക് ഗ്പതിയരാധ 

തഗ്ന്തവുമാേി ബന്ധപ്പെട്ട കാരയങ്ങളിൽ 

തഗ്ന്തപരമാേ ഉൾകാഴ്ചകളും 

ഉപയദശങ്ങളും നൽകിപ്പകാണ്ട ് , 

പ്പലഫ്റ്റനനറ്് ജനറൽ വിയനാദ് ജി. 

ഖ്ണ്ടാപ്പരപ്പേ (റിട്ടയേർഡ്) ഗ്പതിയരാധ 

മഗ്ന്താലേത്തിപ്പല ഉപയദശകനാേി 

നിേമിച്ചു. 

• യടായരാേിൽ നിന്നുള്ള രിൽബർട്്ട 

യഹാങ്യബാ ഇനറ്ർനാഷ്ണൽ യലബർ 

ഓർരക്നയസഷ്ന്പ്പറ (ILO) അടുത്ത 

ഡേറക്ടർ ജനറലാകും.  

• ഇന്റർനാഷ്ണൽ യലബർ 

ഓർരക്നയസഷ്ൻ ആസ്ഥാനം: ജനീവ, 

സവിറ്റസ്ർലൻഡ്. 

• യഗ്ബാഡ്കാസ്റ്റ ് ഓഡിേൻസ ് റിസർച്്ച 

കൗൺസിൽ (BARC) ഇന്തയേുപ്പട യബാർഡ് 

IPG മീഡിേഗ്ബാൻഡ്സ ് ഇന്തയ സിഇഒ ശശി 

സിൻഹപ്പേ പുതിേ പ്പെേർമാനാേി 

തിരപ്പെടുത്തു.  

• ഇൻഗ്ഫാസ്ഗ്ടക്ചർ ലീസിംര ് ആൻഡ് 

ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിന്പ്പറ (IL&FS) 

യബാർഡ ് പ്പെേർമാൻ സ്ഥാനം 2022 

ഏഗ്പിൽ 2-ന ് അവസാനിച്ചതിന ് യശഷ്ം 

ഉദേ് പ്പകാട്ടക് രാജിപ്പവകുന്നതാേി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ബാഡ്െിനറ്ൺ അയസാസിയേഷ്ൻ ഓഫ് 

ഇന്തയേുപ്പട (BAI) നിലവിപ്പല ഗ്പസിഡനറ്് 

ഹിമന്ത ബിശവ ശർമ്മ 2022 മുതൽ 2026 

വപ്പരേുള്ള രണ്ടാം നാല് വർഷ്യത്തക് 

എതിരിൊപ്പത വീണ്ടും 

തിരപ്പെടുകപ്പെട്ടു. 

• പ്പഡറാഡൂണിപ്പല യഫാറസ്റ്റ ് റിസർച്്ച 

ഇൻസ്റ്റിററ്യൂട്ടിന്പ്പറ (FRI) അടുത്ത 

ഡേറക്ടറാേി യഡാ യരണു സിംരിപ്പന 

പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ 

വയതിോന മഗ്ന്താലേം (MoEF) നിേമിച്ചു. 
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• ഇലക് യഗ്ടാണിക് സ് ആൻഡ് 

ഇൻഫർയമഷ്ൻ പ്പടക് യനാളജി 

മഗ്ന്താലേത്തിന്പ്പറ (MeitY) സംരംഭമാേ 

പ്പമേ്റ്റി സ്റ്റാർട്ടെ ് ഹബ്ും രൂരിളും 

ആെ് സ് പ്പകേിൽ അകാദമി 

യഗ്പാഗ്രാമിന്പ്പറ ഭാരമാേി 100 യനരപ്പത്ത 

മുതൽ മധയഘട്ടം വപ്പരേുള്ള ഇന്തയൻ 

സ്റ്റാർട്ടെുകളുപ്പട ഒരു കൂട്ടായ്െ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• അദാനി ഗ്രീൻ എനർജി ലിമിറ്റഡ് 

അതിന്പ്പറ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമാേ 

അദാനി റിനയൂവബിൾ എനർജി 

യഹാൾഡിംര് ഫിഫ്റ്റീൻ ലിമിറ്റഡ് 150 

പ്പമരാവാട്്ട യസാളാർ പവർ പ്ലാനറ്് 

നിർമ്മികുന്നതിന് പ്പലറ്റർ ഓഫ് 

അവാർഡ് (LOA) യനടിേതാേി അറിേിച്ചു. 
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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| March 2022 Important Current Affairs" 

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

• ഗ്രാമീണ ഉപയഭാക്താകൾക് ഗ്രാമീണ 

യമഖ്ലകളിൽ തങ്ങളുപ്പട വയാപ്തി 

വർധിെികുകേും അവർക് 

വാതിൽപടി കാർ വാങ്ങാനുള്ള 

അനുഭവം നൽകുകേും 

പ്പെയ്യുന്നതിനാേി ടാറ്റ യമായട്ടാഴ് സ് 

'അനുഭവ്' എന്ന യപരിൽ ഒരു 

പ്പമാക്ബൽ യഷ്ാറൂം (െഗ്കങ്ങളിലുള്ള 

യഷ്ാറൂം) ആരംഭിച്ചു. 

• ഫയൂച്ചർ ജനറലി ഇന്തയ ഇൻഷ്ുറൻസ് 

കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (FGII), FG യഡാര് 

പ്പഹൽത്്ത കവർ, വളർത്തു 

നാേ്കൾകുള്ള സമഗ്ര ആയരാരയ 

ഇൻഷ്ുറൻസ,് വയവസാേത്തിപ്പല 

ആദയപ്പത്ത 'എമർജൻസി പ്പപറ്റ് 

ക്മൻഡിംര്' കവറിപ്പനാെം യലാഞ്ച് 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• റിലേൻസ് ഇൻഡസ്ഗ്ടീസ് ലിമിറ്റഡ് (RIL) 

ജിയോ യവൾഡ് പ്പസന്റർ 

തുറകുന്നതാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു , ഇത് 

ഇന്തയേിപ്പല ഏറ്റവും വലുതും 

അഭിമാനകരവുമാേ ബഹുമുഖ് 

ലക്ഷയസ്ഥാനമാേിരികും.  

• HDFC മയൂെവൽ ഫണ്ട ് സ്ഗ്തീകളുപ്പട 

യനതൃതവത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക 

ശാക്തീകരണ സംരംഭമാേ 'ലക്ഷ്െി യഫാർ 

ലക്ഷ്െി' ആരംഭിച്ചു ,അത ് ഒരു അദവിതീേ 

മിസ് ഡ് യകാൾ യസവനത്തിലൂപ്പട വനിതാ 

നിയക്ഷപകപ്പര അവരുപ്പട അടുത്തുള്ള 

ഒരു വനിതാ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുമാേി 

ബന്ധിെികും. 
 

 

• ഫീച്ചർ യഫാൺ ഉപയോക്താകൾകാേി 

"യവാേിപ്പസ്സ UPI യപേ് പ്പമന്റ ് യസവനം" 

സമാരംഭികുന്നതിന് യടാൺ ടാര് NSDL 

യപേ് പ്പമന്റ ് ബാങ്ക്, NPCI എന്നിവേുമാേി 

സഹകരിച്്ച ഗ്പവർത്തികുന്നു. 

• ആയരാരയ ഇൻഷ്ുറൻസ് കമ്പനിോേ 

സ്റ്റാർ പ്പഹൽത്്ത ആൻഡ് അക്ലഡ് 

ഇൻഷ്ുറൻസ ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് "സ്റ്റാർ 

വിമൻ പ്പകേർ ഇൻഷ്ുറൻസ് യപാളിസി" 

ആരംഭിച്ചു. 

• IIFL പ്പസകയൂരിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡ് (മുമ്്പ ഇന്തയ 

ഇൻയഫാക്ലൻ ലിമിറ്റഡ്) ഇന്തയേിപ്പല 

ആദയപ്പത്ത ഗ്പാേമിക വിപണി നിയക്ഷപ 

പ്ലാറ്റ്യഫാമാേ 'വൺഅെ് ' ആരംഭിച്ചു. 

• L & T-സുഫിൻ ഇ-പ്പകായമഴ് സ ് പ്ലാറ്റ് യഫാം 

ലാർസൻ &ടൂയഗ്ബാ (L&T) സ്ഥാപിച്ചു. മറ്റ് 

ബിസിനസുകൾക് വിൽകുന്ന 

വയാവസാേിക ഉൽെന്നങ്ങൾകും 

യസവനങ്ങൾകുമുള്ള രാജയപ്പത്ത 

ആദയപ്പത്ത സമ്പൂർണ്ണ ഇ-പ്പകായമഴ് സ് 

പ്ലാറ്റ് യഫാമാണിത്. 

• രാജയപ്പത്ത ഏറ്റവും വലിേ കൽകരി 

ഉൽൊദകരാേി മാറിപ്പേന്ന ് യകാൾ 

ഇന്തയേുപ്പട ഉപസ്ഥാപനമാേ മഹാനദി 

യകാൾഫീൽഡ്സ് ലിമിറ്റഡ് (MCL) അറിേിച്ചു.  

• ഒരു ഫിൻപ്പടക് േൂണിയകാൺ ആേ 

യറസർയപ , ബാങ്കുകൾക ് യപേ് പ്പമനറ്് 

പ്പടക് യനാളജി പ്പസാലയൂഷ്നുകൾ 

നൽകുന്ന ഗ്പശസ്ത ഫിൻപ്പടക് 

ബിസിനസാേ ഇസിആലിൻപ്പറ്റ 

പ്പടക്യനായളാജിസ് , പ്പവളിപ്പെടുത്താത്ത 

തുകേ്ക് വാങ്ങുന്നതാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• DPIIT േിൽ നിന്നുള്ള വാർത്താകുറിെ് 

ഗ്പകാരം, കമ്പനികൾക ് പ്പഡറ്റ് 

ഫിനാൻസിംര ് ഇകവിറ്റി പ്പഷ്േറുകളാകി 

മാറ്റുന്നതിനുള്ള സമേപരിധി സർകാർ 

10 വർഷ്ം വപ്പര നീട്ടിേിട്ടുണ്ട,് ഇത് 

യകാവിഡ് -19 ന്പ്പറ ആഘാതം 

ക്കകാരയം പ്പെയ്യുന്ന വളർന്നുവരുന്ന 

സംരംഭങ്ങൾക് ആശവാസം നൽകും.  

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/12572/english-pro-comprehensive-english-course-malayalam-english-live-classes-by-adda247
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• 'മഹാരത് ന', യഫാർെയൂൺ യഗ്ലാബൽ 500 

കമ്പനിോേ ഭാരത് പ്പപയഗ്ടാളിേം 

യകാർെയറഷ്ൻ ലിമിറ്റഡ് (BPCL) 

അൾഗ്ടാകാഷ്് പ്പടക് യനാളജീസ് ക്ഗ്പവറ്റ് 

ലിമിറ്റഡുമാേി സഹകരിച്ചു. 

• നാഷ്ണൽ യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷ്ൻ 

ഓഫ് ഇന്തയ (NPCI) പ്പെറിേ മൂലയമുള്ള 

ഇടപാടുകൾകാേി േുപിഐ 

ഉപയോക്താകൾകാേി "േുപിഐ 

ക്ലറ്റ് - ഓൺ-ഡിക്വസ ് വാലറ്റ്" 

("േുപിഐ ക്ലറ്റ്") ഗ്പവർത്തനം 

രൂപകൽെന പ്പെേ് തു. 

• ഡിജിറ്റൽ യപേ് പ്പമന്റ്, സാമ്പത്തിക 

യസവന കമ്പനിോേ യഫാൺയപ, പൂപ്പന 

ആസ്ഥാനമാേി ഗ്പവർത്തികുന്ന 

സവതഗ്ന്ത ക്മയഗ്കാ-സംരംഭകരുപ്പട 

ശൃംഖ്ലോേ ജിര് ഇന്തയ - പ്പേ ഏപ്പറ്റടുത്തു.  

• ഇന്തയൻ ക്റഡ്-പ്പഹേ് ലിംര ് സ്റ്റാർട്ടൊേ 

ഒല, അതിന്പ്പറ സാമ്പത്തിക 

യസവനങ്ങൾ വിപുലീകരികുന്നതിനാേി 

നിയോ-ബാങ്കിംര് പ്ലാറ്റ് യഫാമാേ 

അവേിൽ ഫിനാൻസ് ഏപ്പറ്റടുകാൻ 

സമ്മതിച്ചു. 

• യസ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക ് ഓഫ് ഇന്തയേുപ്പട മുൻ 

പ്പെേർമാൻ രജനീഷ്് കുമാർ 

ഇന്റർനാഷ്ണൽ സ്ഗ്ടാറ്റജിക് 

അക്ഡവസറി യബാർഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ 

ആൻഡ് അനലിറ്റിക്സ ് ഭീമനാേ ഡൺ 

&ഗ്ബാഡ് സ്ഗ്ടീറ്റിൽ യെർന്നു. ഏകയദശം 180 

വർഷ്മാേി ബിസിനസ്സ് 

തീരുമാനപ്പമടുകൽ ഡാറ്റ, അനലിറ്റിക് സ്, 

യററ്റിംരുകൾ എന്നിവേിൽ ഡൺ 

&ഗ്ബാഡ് സ്ഗ്ടീറ്റ് വിശവസനീേമാേ 

ഗ്ബാൻഡാണ്. 

• മാക് സ് ക്ലഫ് ഇൻഷ്ുറൻസ് കമ്പനി 

ലിമിറ്റഡ് , യഫാൺയപ ആെ ് വഴി മാക് സ് 

ക്ലഫ് സ് മാർട്്ട പ്പസകയൂർ പ്ലസ് 

പ്ലാനിനപ്്പറ അരയങ്ങറ്റം ഗ്പഖ്യാപിച്ചു, 

ഡിജിറ്റലാേി വിദര്ദ്ധരാേ 

ഉപയഭാക്താകപ്പള ലക്ഷയമിട്ടുള്ള യനാൺ-

ലിങ്ക്ഡ് യനാൺ-പാർട്ടിസിയെറ്റിംര് 

വയക്തിരത പയുവർ റിസ്ക് ഗ്പീമിേം 

ക്ലഫ് ഇൻഷ്ുറൻസ ്പ്ലാൻ. 

BANKING NEWS 
 

• ക്മയഗ്കാ, പ്പെറുകിട, ഇടത്തരം 

സംരംഭക (MSME) ഉപയഭാക്താകൾക് 

ധനസഹാേം നൽകുന്നതിനാേി 

േൂണിേൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയേുമാേി 

(UBI) ഒരു യകാ-പ്പലൻഡിംര ് കരാറിൽ 

ഒെുപ്പവച്ചതാേി ആംബിറ്റ ് ഫിൻപ്പവസ്റ്റ് 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• മഹാരാഷ്്ഗ്ടേിപ്പല സാംഗ്ലിേിലുള്ള 

സർയജയരാദാദ നാേിക് ഷ്ിരാല 

സഹകാരി ബാങ്കിന് മതിോേ 

മൂലധനവും വരുമാന സാധയതേും 

ഇൊത്തതിനാൽ റിസർവ് ബാങ്ക ് ഓഫ് 

ഇന്തയ ക്ലസൻസ ്റദ്ദാകി. 

• നാഷ്ണൽ യപേ് പ്പമന്റ ് യകാർെയറഷ്ൻ 

ഓഫ് ഇന്തയേുപ്പട കണകുകൾ ഗ്പകാരം , 

UPI പ്ലാറ്റ് യഫാമിപ്പല ഇന്തയേുപ്പട 

പണരഹിത റീപ്പട്ടേിൽ ഇടപാടുകൾ 

പ്പഫഗ്ബുവരിേിൽ 8.27 ലക്ഷം യകാടി 

രൂപോേിരുന്നു , മുൻ മാസപ്പത്ത 

പ്പമാത്തത്തിൽ (NPCI) നിന്ന് അൽെം 

കുറവ്.  

• ആക് സിസ ് ബാങ്കും ഭാരതി എേർപ്പടലും 

ഇന്തയേിപ്പല ഡിജിറ്റൽ 

ഇയകാസിസ്റ്റത്തിനപ്്പറ വളർച്ചപ്പേ 

ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാേി 

തഗ്ന്തപരമാേ പങ്കാളിത്തത്തിൽ 

ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, വിവിധ സാമ്പത്തിക 

പരിഹാരങ്ങളിലൂപ്പട.  

• ബാങ്ക ് യബാർഡുകളുപ്പട രുണനിലവാരം 

ഉേർത്തുക എന്ന ലക്ഷയയത്താപ്പട 

ബാങ്ക്സ് യബാർഡ ് ബയൂയറാ (BBB) 

പ്പപാതുയമഖ്ലാ ബാങ്ക് 

മായനജ്പ്പമന്റിനാേി ഒരു വികസന 

പരിപാടി ആരംഭിച്ചു.  

• ഡിജിറ്റൽ യപേ് പ്പമന്റുമാേി ബന്ധപ്പെട്്ട 

റിസർവ് ബാങ്ക ് രണ്ട ് സംരംഭങ്ങൾ 

ആരംഭിച്ചു.  

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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• വഞ്ചകർ ഉപയോരികുന്ന പ്പപാതുവാേ 

ഗ്പവർത്തനരീതിേും വിവിധ 

സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുയമ്പാൾ 

സവീകരിയകണ്ട മുൻകരുതലുകളും 

ഉൾപ്പകാള്ളുന്ന "BE(A)WARE" എന്ന യപരിൽ 

ഒരു ബുക് പ്പലറ്റ് റിസർവ് ബാങ്ക ് ഓഫ് 

ഇന്തയ പുറത്തിറകി.  

• ബാങ്കുകൾകും ഫിൻപ്പടകുകൾകും 

അടുത്ത തലമുറ പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് 

യഗ്പാസസ്സിംര ് നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക 

സായങ്കതിക സ്റ്റാർട്ടൊേ മാസ്റ്റർകാർഡ് 

ഉം സീറ്റ ഉം ഇന്ന ് 5 വർഷ്പ്പത്ത 

യലാകപ്പമമ്പാടുമുള്ള കരാർ സ്ഥാപിച്ചു. 

• പ്പതാഴിൽ യസനേിൽ നരരങ്ങളിപ്പല 

വിദയാഭയാസമുള്ള സ്ഗ്തീകളുപ്പട 

പങ്കാളിത്തം കുറവാേതിനാൽ, 

ആക് സിസ് ബാങ്ക ് 'HouseWorkIsWork' 

പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു, ഇത ് പ്പതാഴിൽ 

യസനേിയലക് മടങ്ങാൻ 

ആഗ്രഹികുന്നവർക് അവസരങ്ങൾ 

നൽകുന്നു. 

• കേറ്റുമതി, കേറ്റുമതി 

വിപുലീകരികുക എന്ന ലക്ഷയയത്താപ്പട, 

MSME കേറ്റുമതികാർക ് 2024 മാർച്്ച 

വപ്പര കേറ്റുമതിക് മുമ്പും യശഷ്വും 

രൂപേുപ്പട വായ്പകൾകുള്ള പലിശ 

തുലയതാ പദ്ധതി റിസർവ് ബാങ്ക് നീട്ടി. 

• 1934പ്പല RBI ആക് ട ് ഗ്പകാരം ഒരു ഓൾ 

ഇന്തയ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിററ്യൂഷ്ൻ 

(AIFI) എന്ന നിലേിൽ എൻ എഷ്ണൽ 

ബാങ്ക ് യഫാർ ഫിനാൻസിംര് 

ഇൻഗ്ഫാസ്ഗ്ടക്ചർ ആൻഡ് 

പ്പഡവലപ് പ്പമനറ്് (NaBFID) 

നിേഗ്ന്തികുകേും യമൽയനാട്ടം 

വഹികുകേും പ്പെയ്യുപ്പമന്ന് റിസർവ് 

ബാങ്ക ്ഓഫ് ഇന്തയ ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• പുതിേ ഉപയഭാക്താകളുപ്പട 

ഓൺയബാർഡിംര് ഉടനടി 

ഗ്പാബലയത്തിൽ വരുന്നത് നിർത്താൻ 

യപടിഎം യപേ്പ്പമന്റ്സ് ബാങ്ക ്

ലിമിറ്റഡിയനാട ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് 

ഇന്തയ (RBI) നിർയദ്ദശിച്ചു.  

• ആധുനിക േുരത്തിൽ, പ്പകായളാണിേൽ 

കാലഘട്ടത്തിൽ 1770 - ൽ സ്ഥാപിതമാേ 

ബാങ്ക ് ഓഫ് ഹിരുസ്ഥാൻ 

സ്ഥാപിതമാേയതാപ്പടോണ ് ബാങ്കിംര് 

ആരംഭിച്ചത്. സവാതഗ്ന്തയാനന്തരം, 

ഇന്തയേുപ്പട സാമ്പത്തിക വികസനം 

പ്പമച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇന്തയാ 

രവൺപ്പമന്റ ് നിരവധി നടപടികൾ 

സവീകരിച്ചു. 

• മറ്റ് രാജയങ്ങളിപ്പല പ്പസർവറുകളിയലക് 

ഡാറ്റ ഗ്ടാൻസിറ്റ ് പ്പെയ്യാൻ 

അനുവദിച്ചുപ്പകാണ്ട് നിേമങ്ങൾ 

ലംഘിച്ചതിനാലും ഉപയഭാക്താകപ്പള 

ശരിോേി ഗ്പാമാണീകരികുന്നതിൽ 

പരാജേപ്പെട്ടതിനാലും പുതിേ 

ഉപയഭാക്താകപ്പള സവീകരികുന്നതിൽ 

നിന്ന ് Paytm യപേ് പ്പമനറ്് ബാങ്കിപ്പന RBI 

തടെു.  

• ആയരാള സമ്പദ് വയവസ്ഥേിൽ റഷ്യ-

ഉപ്പഗ്കേ്ൻ സംഘർഷ്ത്തിനപ്്പറ ഗ്പതികൂല 

ഫലങ്ങൾ കാരണം, യററ്റിംര് 

ഏജൻസിോേ മൂഡീസ് , 2022 കലണ്ടർ 

വർഷ്ത്തിൽ (CY2022) ഇന്തയേുപ്പട 

സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ ഗ്പവെനം 40 

യബസിസ് യപാേിന്റ ് താഴ്ത്തി 9.1 

ശതമാനമാേി പരിഷ്കരിച്ചു. 

• എമിയററ്റ് സ ്, ക്ല ദുബാേ് എന്നിവേുപ്പട 

യലാേൽറ്റി യഗ്പാഗ്രാമാേ എമിയററ്റ് സ് 

സ്ക്കവാർഡുമാേി സഹകരിച്്ച ICICI 

ബാങ്ക ് ' എമിയററ്റ് സ് സ്ക്കവാർഡ ് ICICI 

ബാങ്ക ്പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ ്' സൃഷ്ടിച്ചു. 

• യസ്റ്ററ്റ ് ബാങ്ക ് ഓഫ് ഇന്തയ (SBI) 

പ്പതലങ്കാനേിപ്പല ക്ഹദരാബാദിൽ ഒരു 

ഇപ്പന്നായവഷ്ൻ, ഇൻകുയബഷ്ൻ, 

ആക്സിലയറഷ്ൻ പ്പസന്റർ (IIAC) 

സ്ഥാപികും , ഇത ് കൺസൾട്ടന്റാേി 

ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് മാസത്തിനുള്ളിൽ 

ഗ്പവർത്തനക്ഷമമാകും.  
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• ഡിജിറ്റൽ യപേ് പ്പമന്റ ് ശൃംഖ്ലോേ 

മഹിളാ മണി, വിസ, ഗ്ടാൻസ് യകാർെ് 

ഗ്പീപ്പപയ്ഡ് യപേ് പ്പമനറ്് ഇൻസ് ഗ്ടുപ്പമന്റ് സ് 

(PPI) എന്നിവ വനിതാ സംരംഭകപ്പര 

എളുെത്തിൽ യപേ് പ്പമന്റുകളും 

വായ്പകളും ഇടപാടുകൾകുള്ള 

ഇൻപ്പസന്റീവുകളും യനടുന്നതിന് 

സഹാേികുന്നതിന് മഹിളാ മണി 

ഗ്പീപ്പപയ്ഡ് കാർഡ് അവതരിെിച്ചു.  

• പ്പെറുകിട ബിസിനസ ് യലാണുകൾക് 

ഡിജിറ്റൽ പുഷ് ് നൽകുന്നതിന് 

ഇനിെറേുന്ന രണ്ട് 

സംരംഭങ്ങൾ/ആപ്ലിയകഷ്നുകൾ 

ഉൾപ്പെടുത്തി "സ്ൊർട്്ടഹബ് വയാപാര് 

യഗ്പാഗ്രാം" & 'ഓയട്ടാഫസ്റ്റ്' ആെ് 

സമാരംഭികുപ്പമന്ന് എച്്ചഡിഎഫ്സി ബാങ്ക ്

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു.  

• 22(3) (a), 22 (3) (b), എന്നീ വകുെുകളുപ്പട 

ആവശയകതകൾ പാലികുന്നതിൽ ബാങ്ക ്

പരാജേപ്പെട്ടതിനാൽ ഉത്തർഗ്പയദശിപ്പല 

കാൺപൂരിപ്പല പീെിൾസ് യകാ-

ഓെയററ്റീവ് ബാങ്ക ് ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ 

ക്ലസൻസ് റിസർവ ് ബാങ്ക ് ഓഫ് ഇന്തയ 

(RBI) റദ്ദാകി. 22(3)(c), 22(3) (d), 22(3)(e) - 

ബാങ്കിംര ് പ്പറരുയലഷ്ൻ ആക്റ്റ്, 1949-പ്പല 

പ്പസക്ഷൻ 56ഗ്പകാരം. 

• DBS ബാങ്ക ് ഇന്തയ ,യകാർെയററ്റ് 

ക്ലേന്റുകൾകാേി അതിന്പ്പറ ഗ്രീൻ 

പ്പഡയൊസിറ്റ് യഗ്പാഗ്രാമിന്പ്പറ സമാരംഭം 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു, കമ്പനികൾക ് പരിസ്ഥിതി 

സൗഹൃദ പദ്ധതികയളാ വഴികയളാ 

പിന്തുണേ്കുന്നതിനുള്ള ഒരു 

ലളിതമാേ മാർരം നൽകുന്നു. 

• ഒരു യകാ-ഗ്ബാൻഡഡ് പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് 

അവതരിെികുന്നതിനാേി ഇന്തയേിപ്പല 

ഏറ്റവും വിജേകരമാേ ഗ്കികറ്റ് 

ടീമുകളിപ്പലാന്നാേ പ്പെക്ന്ന സൂെർ 

കിംര് സുമാേി (CSK) പങ്കാളിത്തമുപ്പണ്ടന്ന് 

ICICI ബാങ്ക ്അറിേിച്ചു. 

• സാമ്പത്തിക നവീകരണപ്പത്ത 

യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനും 

പരിയപാഷ്ിെികുന്നതിനുമാേി 100 

യകാടി രൂപേുപ്പട ഗ്പാരംഭ മൂലധന 

സംഭാവനയോപ്പട സ്ഥാപിതമാേ 

റിസർവ് ബാങ്ക് ഇപ്പന്നായവഷ്ൻ ഹബ് 

(RBIH) വയാഴാഴ്ച പ്പബംരളൂരുവിൽ 

ആർബിഐ രവർണർ ശക്തികാന്ത 

ദാസ് ഉദ്ഘാടനം പ്പെയ്തു.  

• കർണാടകേിപ്പല ക്മസൂരിൽ ഭാരതീേ 

റിസർവ് ബാങ്ക ് യനാട്്ട മുഗ്ദൻ ക്ഗ്പവറ്റ് 

ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ ( BRBNMPL) യലണിംര് 

ആൻഡ് പ്പഡവലപ് പ്പമനറ്് പ്പസനറ്ർ (LDC) 

സ്ഥാപികുന്നതിന് റിസർവ് ബാങ്ക ് ഓഫ് 

ഇന്തയേുപ്പട (RBI) രവർണർ ശക്തികാന്ത 

ദാസ് തറകെിട്ടു. 

• ഭാരതീേ റിസർവ ് ബാങ്ക ് യനാട്്ട മുഗ്ദൻ 

ക്ഗ്പവറ്റ ് ലിമിറ്റഡ് (BRBNMPL) 

യനാട്ടുകളുപ്പട സുരക്ഷ 

വർധിെികുന്നതിനാേി 1,500 MT 

വാർഷ്ിക മഷ്ി നിർമ്മാണ യശഷ്ിേുള്ള 

കർണാടകേിപ്പല ക്മസൂരിൽ 

"വർണ്ണിക" എന്ന യപരിൽ ഒരു മഷ്ി 

നിർമ്മാണ േൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു.  

• യപേ് പ്പമന്റ് സിസ്റ്റം ടച്്ച 

യപാേിന്റുകളുപ്പട ജിയോ ടാരിംരിനുള്ള 

െട്ടകൂട് റിസർവ ് ബാങ്ക ് ഓഫ് ഇന്തയ (RBI) 

പുറത്തിറകി. 

• റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയേുപ്പട 

കണകുകൾ ഗ്പകാരം, ഡിസംബറിൽ 

അവസാനിച്ച ഒമ്പത് മാസങ്ങളിൽ 27 

പ്പഷ്ഡയൂൾഡ് വാണിജയ ബാങ്കുകളും 

ധനകാരയ സ്ഥാപനങ്ങളും യെർന്ന ് 96 

തട്ടിെുകൾ യരഖ്പ്പെടുത്തി, പ്പമാത്തം 

34,097 യകാടി രൂപ.  

 

ECONOMY NEWS 
 

• നാഷ്ണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റികൽ ഓഫീസ് (NSO) 

യദശീേ അകൗണ്ടുകളുപ്പട രണ്ടാമപ്പത്ത 

മുൻകൂർ എസ്റ്റിയമറ്റ് പുറത്തുവിട്ടു.  

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| March 2022 Important Current Affairs" 

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

• 2022 മാർച്്ച 1 -ന്, പ്പസൻഗ്ടൽ 

പ്പഡയൊസിറ്ററി സർവീസസ ് (ഇന്തയ) 

ഇയൊൾ ആറ് യകാടിേിലധികം 

(അതാേത ് 60 ദശലക്ഷത്തിന ് തുലയം) 

സജീവമാേ ഡീമാറ്റ് 

അകൗണ്ടുകളുപ്പണ്ടന്ന് ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• െരക് യസവന നികുതി (GST) യശഖ്രണം 

2022 പ്പഫഗ്ബുവരിേിൽ അഞ്ചാം 

തവണേും 1.30 ലക്ഷം യകാടി രൂപ 

കവിെു. 

• പ്പസകയൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക് സ് യെഞ്ച് 

യബാർഡ ് ഓഫ് ഇന്തയ (പ്പസബി) 

േൂണിയവഴ് സൽ യപേ് പ്പമനറ്് 

ഇന്റർയഫസ് (UPI) സംവിധാനം വഴി 

പബ്ലിക് പ്പഡറ്റ ് പ്പസകയൂരിറ്റി ഇഷ്യൂവിൽ 

അയപക്ഷികുന്ന റീപ്പട്ടേിൽ 

നിയക്ഷപകർകുള്ള നിയക്ഷപ പരിധി 

യനരപ്പത്ത 2 ലക്ഷം രൂപേിൽ നിന്ന് 5 

ലക്ഷം രൂപോേി ഉേർത്തി.  

• ആഭയന്തര യററ്റിംര ് ഏജൻസിോേ CRISIL 

അതിന്പ്പറ േോർത്ഥ ജിഡിപി വളർച്ചാ 

ഗ്പവെനം 2023 സാമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ 

7.8% ആേി നിലനിർത്തി , സാമ്പത്തിക 

സർയവേിൽ ഗ്പവെിച്ച 8.5% മാേി 

താരതമയം പ്പെയ്യുയമ്പാൾ.  

• റിട്ടേർപ്പമന്റ ് ഫണ്ട് യബാഡിോേ 

എംയപ്ലാേീസ് പ്പഗ്പാവിഡന്റ ് ഫണ്ട് 

ഓർരക്നയസഷ്ൻ (EPFO) 2021-22 പ്പല 

പ്പഗ്പാവിഡന്റ് ഫണ്ട് നിയക്ഷപങ്ങളുപ്പട 

പലിശ നിരക ്8.10% ആേി കുറച്ചു. 

• യററ്റിംര് ഏജൻസിോേ യമാർരൻ 

സ്റ്റാൻലി 2022-23 പ്പല (FY23) ഇന്തയേുപ്പട GDP 

വളർച്ചാ ഗ്പവെനം 7.9% ആേി 

കണകാകുന്നു. 

• ഗ്പീപ്പപയ്ഡ ്യപേ് പ്പമനറ്് ഇൻസ് ഗ്ടുപ്പമന്റ ്(PPI) 

വിതരണകാരാേ LivQuik , റിസർവ് ബാങ്ക ്

ഓഫ് ഇന്തയ നിർബന്ധമാകിേ ഗ്പകാരം 

അതിന്പ്പറ ഗ്പീപ്പപയ്ഡ് യപേ് പ്പമനറ്് 

ഉപകരണങ്ങൾകാേി പൂർണ്ണമാേ 

പരസ്പര ഗ്പവർത്തനക്ഷമത 

ക്കവരിച്ചതാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• പ്പഫഗ്ബുവരിേിൽ, ഇന്തയേുപ്പട റീപ്പട്ടേിൽ 

പണപ്പെരുെ നിരക് എട്്ട മാസപ്പത്ത 

ഉേർന്ന നിരകിയലക് ഉേർന്നു , 

തുടർച്ചോേി രണ്ടാം മാസവും 

പ്പസൻഗ്ടൽ ബാങ്കിനപ്്പറ കംഫർട്്ട 

പ്പലവലാേ 6% ന് മുകളിൽ നിലനിർത്തി. 

• മാർകറ്റ് 

കയാപിറ്റക്ലയസഷ്പ്പനകുറിച്ചുള്ള 

ബ്ലൂംപ്പബർരിന്പ്പറ സമീപകാല ഡാറ്റ 

അനുസരിച്്ച , ഇന്തയേുപ്പട ഇകവിറ്റി 

മാർകറ്റ ് മാർകറ്റ് 

കയാപിറ്റക്ലയസഷ്ന്പ്പറ കാരയത്തിൽ 

യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും മികച്ച 5 -ൽ 

ഗ്പയവശിച്ചു.  

• 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷ്യത്തക് 

യകഗ്രഭരണ ഗ്പയദശമാേ ജമ്മു 

കശ്െീരിനാേി 1.42 ലക്ഷം യകാടി 

രൂപേുപ്പട ബജറ്റ് യലാക് സഭേിൽ 

ധനമഗ്ന്തി നിർമ്മല സീതാരാമൻ 

നിർയദ്ദശിച്ചു. 

• ധനമഗ്ന്തി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഈ 

മാസമാദയം തന്പ്പറ ബജറ്റ ് 2022-2023 

ഗ്പസംരത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ 

കറൻസികപ്പളകുറിച്്ച 

സംസാരിച്ചതുമുതൽ, 

വിഷ്േപ്പത്തകുറിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസ 

കുതിച്ചുേർന്നു. 

• ഫിച്്ച യററ്റിംഗ്സ് 2022-2023 സാമ്പത്തിക 

വർഷ്യത്തകുള്ള ഇന്തയേുപ്പട ജിഡിപി 

വളർച്ചാ ഗ്പവെനം അതിനപ്്പറ യഗ്ലാബൽ 

ഇകയണാമിക് ഔട്്ട ലുക്-മാർച്്ച 2022 ൽ 

8.5 ശതമാനമാേി കുറച്ചു. 
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• ഓർരക്നയസഷ്ൻ യഫാർ 

ഇകയണാമിക് യകാഓെയറഷ്ൻ ആൻഡ് 

പ്പഡവലപ് പ്പമനറ്് (OEDC) ഇന്തയേുപ്പട 

േോർത്ഥ പ്പമാത്ത ആഭയന്തര 

ഉൽൊദനത്തിന്പ്പറ (GDP) വീക്ഷണം 

2022-23ൽ 8.1 ശതമാനയത്തകാൾ 

താപ്പഴോേി 24 സാമ്പത്തിക 

വർഷ്ത്തിൽ 5.5% ആേി 

നിലനിർത്തിേിട്ടുണ്ട്. 

• ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ ് സ്ഥാപനമാേ 

ഫിൻമാെ് , പ്പപൻഷ്ൻ ഫണ്ട ് പ്പറരുയലറ്ററി 

ആൻഡ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് അയതാറിറ്റി 

(PFRDA) യദശീേ പ്പപൻഷ്ൻ സ്കീമിന് 

കീഴിൽ ക്ലസൻസ് അനുവദിച്ചതാേി 

അറിേിച്ചു.  

• UN പുറത്തിറകിേ ഒരു റിയൊർട്്ട 

അനുസരിച്്ച, 2022-പ്പല ഇന്തയേുപ്പട 

സാമ്പത്തിക വളർച്ച 2%-ൽ അധികം 

കുറെ് 4.6 ശതമാനമാേി കുറെു, 

ഉപ്പഗ്കയ്നിപ്പല േുദ്ധം കാരണം ഈ കുറവ്.  

• യററ്റിംര് ഏജൻസിോേ ICRA 2022-23 (FY23) 

പ്പല ഇന്തയേുപ്പട ജിഡിപിേുപ്പട വളർച്ചാ 

ഗ്പവെനം 7.2 ശതമാനമാേി താഴ്ത്തി.  

• ഇന്തയ യററ്റിംര് സ ്ആൻഡ് റിസർച്്ച (Ind-Ra) 

2023 സാമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ 

ഇന്തയേുപ്പട ജിഡിപി വളർച്ചാ ഗ്പവെനം 7-

7.2 ശതമാനമാേി തായഴാട്്ട 

• പരിഷ്് കരിച്ചു. ജനുവരിേിൽ, യററ്റിംര് 

ഏജൻസിോേ ഇൻഡ്-റ ഈ നിരക ് 7.6 

ശതമാനമാേി ഗ്പവെിച്ചിരുന്നു. 

 

SCHEMES NEWS 
 

• സൂക്ഷ്െ, പ്പെറുകിട, ഇടത്തരം 

സംരംഭങ്ങളുപ്പട മഗ്ന്താലേം 

സ്ഗ്തീകൾകാേി ഒരു ഗ്പയതയക 

സംരംഭകതവ യഗ്പാത്സാഹന ക്ഗ്ഡവ് 

ആരംഭിച്ചു - "സമർത്്ത".  

• യകഗ്ര പ്പതാഴിൽ-പ്പതാഴിൽ മഗ്ന്തി ഭൂയപരർ 

ോദവ് 2022 മാർച്്ച 07-ന് ഗ്പധാനമഗ്ന്തി ഗ്ശം 

യോരി മാൻ-ധൻ (PM-SYM) പദ്ധതിക് 

കീഴിലുള്ള 'പ്പഡായണറ്റ് -എ-പ്പപൻഷ്ൻ' 

കാമ്പേിൻ തനപ്്പറ വസതിേിൽ നിന്ന് 

ആരംഭികുകേും അത ് തന്പ്പറ 

യതാട്ടകാരന് സംഭാവന നൽകുകേും 

പ്പെയ്തു. 

• റായ്പൂരിപ്പല ബിടിഐ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന 

സംസ്ഥാനതല വനിതാ സയമ്മളനത്തിൽ , 

സുരക്ഷിത മാതൃതവത്തിനാേുള്ള അഞ്ച് 

രുണയഭാക്താകൾക് 5000 രൂപേുപ്പട 

പ്പെകുകൾ നൽകി മുഖ്യമഗ്ന്തി ഭൂയപഷ്് 

ബായരൽ 'കൗശലയ മാതൃതവ യോജന' 

അവതരിെിച്ചു. 

• 5000 യകാടിേുപ്പട ഗ്പാരംഭ അംരീകൃത 

ഓഹരി മൂലധനവും 150 യകാടിേുപ്പട 

പ്പപയ്ഡ്-അെ ് പ്പഷ്േർ കയാപിറ്റലുമാേി ഒരു 

പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥതേിലുള്ള ഇന്തയാ 

രവൺപ്പമനറ്് യകാർെയറഷ്നാേി 

നാഷ്ണൽ ലാൻഡ് യമാണിക്റ്റയസഷ്ൻ 

യകാർെയറഷ്ൻ (NLMC) സ്ഥാപികുന്നതിന് 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര യമാദിേുപ്പട 

യനതൃതവത്തിലുള്ള യകഗ്ര കാബിനറ്റ് 

അംരീകാരം നൽകി. 

• മഗ്ന്താലേത്തിന്പ്പറ അടൽ മിഷ്ൻ യഫാർ 

റീജുവയനഷ്ൻ ആൻഡ് അർബൻ 

ഗ്ടാൻസ്യഫാർയമഷ്ൻ (AMRUT) 2.0 ന് 

കീഴിൽ , യകഗ്ര ഭവന, നരരകാരയ (MoHUA) , 

പ്പപയഗ്ടാളിേം, ഗ്പകൃതി വാതക മഗ്ന്തി ഗ്ശീ 

ഹർദീപ് സിംര് പുരി 'ഇന്തയ വാട്ടർപിച്്ച-

ക്പലറ്റ്-സ്പ്പകേിൽ സ്റ്റാർട്്ട-അെ ് െലഞ്ച'് 

ആരംഭിച്ചു. 

• ദീൻദോൽ അയന്തയാദേ യോജന-

നാഷ്ണൽ റൂറൽ ക്ലവ് ലിഹുഡ്സ് മിഷ്ൻ 

(DAY-NRLM), മഗ്ന്താലേത്തിന്പ്പറ 

ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിെിച്ച 'പ്പജൻഡർ 

സംവാദിനപ്്പറ' മൂന്നാം പതിെിൽ 

പപ്പങ്കടുകാൻ 34 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 

നിന്നുള്ള 3000- ലധികം സംസ്ഥാന മിഷ്ൻ 

ജീവനകാരും സവേം സഹാേ 

സംഘങ്ങളിപ്പല (SHGs) അംരങ്ങളും 

യലാരിൻ പ്പെയ്തു.  

• ഗ്പധാനമഗ്ന്തി ഗ്ശീ നയരഗ്രയമാദിേുപ്പട 

അധയക്ഷതേിൽ യെർന്ന യകഗ്ര മഗ്ന്തിസഭ 

2022 പ്പസപ്തംബർ വപ്പര ഗ്പധാനമഗ്ന്തി 

രരീബ് കലയാൺ അന്ന യോജന (പിഎം-

ജിപ്പകഎക്വ) പദ്ധതി ആറ് മാസയത്തക് 

കൂടി നീട്ടി. 
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• രാജയപ്പത്ത സൂക്ഷ്െ, പ്പെറുകിട, ഇടത്തരം 

സംരംഭങ്ങളുപ്പട (MSME) ഗ്പവർത്തനപ്പത്ത 

സഹാേികുന്നതിനും 

പ്പമച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാേി 808 മിലയൺ 

േുഎസ് യഡാളറിന്പ്പറ യലാകബാങ്ക് 

പിന്തുണേുള്ള പരിപാടിക് സർകാർ 

ബുധനാഴ്ച അംരീകാരം നൽകി. 

 

AWARDS NEWS 
 

• യബാൾട്്ട സ് മാൻ പ്പമഡൽ യനടുന്ന ആദയ 

ഇന്തയകാരനാണ് ഭൗതിക 

ശാസ്ഗ്തജ്ഞനാേ പ്പഗ്പാഫസർ ദീപക് ധർ. 

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റികൽ ഫിസിക് സ ് യമഖ്ലേിപ്പല 

സംഭാവനകൾകാേി ഇന്റർനാഷ്ണൽ 

േൂണിേൻ ഓഫ് പയുവർ ആൻഡ് 

അക്പ്ലഡ് ഫിസിക് സിനപ്്പറ (UIPAP) 

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റികൽ ഫിസിക് സ് കമ്മീഷ്ൻ 

മൂന്ന് വർഷ്ത്തിപ്പലാരികൽ ഈ പ്പമഡൽ 

സമ്മാനികുന്നു. 

• േൂണിേൻ വിദയാഭയാസ സഹമഗ്ന്തിോേ 

ഗ്ശീമതി അന്നപൂർണാ യദവി , 

രാജയത്തുടനീളമുള്ള 49അധയാപകർക് 

യദശീേ ഐസിടി അവാർഡുകൾ 

നൽകി. 

• നാഷ്ണൽ മിഷ്ൻ യഫാർ ക്ലീൻ രംരേ്ക് 

(NMCG) ഏഴാമത് ഇന്തയ ഇൻഡസ്ഗ്ടി വാട്ടർ 

യകാൺയക്ലവിലും ഫികി വാട്ടർ 

അവാർഡിനപ്്പറ 9-ാാമത ് എഡിഷ്നിലും 

'സ്പ്പപഷ്യൽ ജൂറി അവാർഡ'് ലഭിച്ചു. 

• 2022 മാർച്്ച 08 ന ് നയൂഡൽഹിേിപ്പല 

രാഷ്്ഗ്ടപതി ഭവനിൽ വച്്ച അന്താരാഷ്്ഗ്ട 

വനിതാ ദിനയത്താടനുബന്ധിച്്ച ഇന്തയൻ 

രാഷ്്ഗ്ടപതി രാം നാേ് യകാവിര് 2020, 2021 

വർഷ്ങ്ങളിപ്പല ‘നാരി ശക്തി 

പുരസ് കാരം’ സമ്മാനിച്ചു. 

• ബംഗ്ലായദശി പരിസ്ഥിതി 

അഭിഭാഷ്കോേ റിസവാന ഹസപ്പന 2022 

പ്പല ഇന്റർനാഷ്ണൽ വിമൻ ഓഫ് കയറജ് 

(IWOC) അവാർഡിന് തിരപ്പെടുത്തു. 

• വിശവകർമ രാഷ്്ഗ്ടീേ പുരസ് കാരം (VRP) , 

2018 - പ്പല ഗ്പകടന വർഷ്പ്പത്ത യദശീേ 

സുരക്ഷാ അവാർഡുകൾ (NSA) , 2017, 

2018 , 2019, 2020 വർഷ്ങ്ങളിപ്പല യദശീേ 

സുരക്ഷാ അവാർഡുകൾ (Mines) എന്നിവ 

യകഗ്ര പ്പതാഴിൽ മഗ്ന്തി ഗ്ശീ ഭൂയപരർ 

ോദവ് ഇന്ന് സമ്മാനിച്ചു.  

• എേർയപാർട്്ട കൗൺസിൽ 

ഇന്റർനാഷ്ണലിന്പ്പറ (ACI) 2021-പ്പല 

എേർയപാർട്്ട സർവീസ് കവാളിറ്റി (ASQ) 

സർയവേിൽ ഇന്തയേിൽ നിന്ന,് 

'വലുെത്തിലും യമഖ്ലേിലും മികച്ച 

എേർയപാർട്്ട' എന്ന പട്ടികേിൽ ആറ് 

വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഇടം യനടി.  

• ഗ്ബിട്ടീഷ്് അകാദമി ഫിലിം 

അവാർഡിനപ്്പറ 75 -ാാമത് എഡിഷ്ൻ, 

ബാഫ്റ്റ അവാർഡ ് എന്നും 

അറിേപ്പെടുന്നു, ലണ്ടനിപ്പല യറാേൽ 

ആൽബർട്്ട ഹാളിൽ വച്ചാണ ്നടന്നത്.  

• പ്പമറ്റീരിേൽ സേൻസ് യമഖ്ലേിപ്പല 

മികച്ച സംഭാവനകൾകുള്ള ശാസ്ഗ്ത 

രയവഷ്ണത്തിനുള്ള 31-ാാമത ് ജിഡി 

ബിർള അവാർഡിന ് പ്പഗ്പാഫസർ 

നാരാേൺ ഗ്പധാൻ തിരപ്പെടുകപ്പെട്ടു.  

• ഇന്തയേിപ്പല മൂന്നാമപ്പത്ത വലിേ 

സവകാരയയമഖ്ലാ ബാങ്കാേ ആക് സിസ് 

ബാങ്കിന ് , ഏഷ്യൻ ഇൻപ്പവസ്റ്റ് പ്പമനറ്് 

ബാങ്കിംര് രംരപ്പത്ത കവയറജിന്പ്പറ 

വിശാലതേ്കും ക്വദര്ധയത്തിന്പ്പറ 

ആഴത്തിനും IFR ഏഷ്യേുപ്പട ഏഷ്യൻ 

ബാങ്ക ്ഓഫ് ദി ഇേർ പുരസ് കാരം ലഭിച്ചു. 

• യപാളണ്ടിൽ നിന്നുള്ള കയരാലിന 

ബിലാവ് സ്ക 2021 പ്പല യലാകസുരരി പട്ടം 

യനടി. 2019 പ്പല യലാകസുരരി യടാണി-

ആൻ സിംര ് ജക്മകേുപ്പട 

കിരീടമണിെു. 

• മാലിദവീപ് സ് യപാർട് സ ് അവാർഡ ് 2022 -

ൽ മുൻ ഇന്തയൻ ഗ്കികറ്റ ് താരം സുയരഷ്് 

പ്പറേ് നേ്ക ് അഭിമാനകരമാേ 

'സ് യപാർട് സ് ഐകൺ' അവാർഡ് 

ലഭിച്ചു. 
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• നീതി ആയോരിനപ്്പറ വുമൺ 

എന്റർഗ്പണർഷ്ിെ് പ്ലാറ്റ്യഫാം (WEP) 

വിമൻ ഗ്ടാൻസ്യഫാർമിംര് ഇന്തയ 

അവാർഡിനപ്്പറ (WTI) അഞ്ചാമത് 

എഡിഷ്ൻ സംഘടിെിച്ചു. 

• യനാർവീജിേൻ അകാദമി ഓഫ് 

സേൻസ് ആൻഡ് പ്പലയറ്റഴ് സ ് 2022 -പ്പല 

ആയബൽ സമ്മാനം അയമരികൻ 

രണിതശാസ്ഗ്തജ്ഞൻ പ്പഡന്നിസ് 

പാർപ്പനൽ സള്ളിവന് നൽകി.  

• പത്മഭൂഷ്ൺ പുരസ് കാരം യനടുന്ന ആദയ 

പാരാ അത് ലറ്റാേി യദയവഗ്ര ജജാരിേ.  

• പ്പസൻഗ്ടൽ ബാങ്ക ് ഓഫ് െിലിേുപ്പട 

രവർണറാേ മരിയോ മാർപ്പസൽ, 2022 

പ്പല പ്പസൻഗ്ടൽ ബാങ്കിംര ് അവാർഡിൽ 

രവർണർ ഓഫ് ദ ഇേർ അവാർഡ ്യനടി. 

െിലിേുപ്പട പ്പസൻഗ്ടൽ ബാങ്കിന്പ്പറ 

യപരാണ് ബാൻയകാ പ്പസൻഗ്ടൽ ഡി െിലി. 

• വിങ് സ ് ഇന്തയ 2022 - ൽ പ്പകാച്ചിൻ 

ഇന്റർനാഷ്ണൽ എേർയപാർട്്ട ലിമിറ്റഡ് 

(CIAL) 'യകാവിഡ് ൊമ്പയൻ ' അവാർഡ് 

കരസ്ഥമാകി. 

• 94 - ാാമത് അകാദമി അവാർഡുകൾ 

യഹാളിവുഡിപ്പല യഡാൾബി 

തിേറ്ററിയലക ് തിരിച്ചുവന്നു, കാരണം 

കഴിെ വർഷ്പ്പത്ത മികച്ച െിഗ്തങ്ങപ്പള 

അകാദമി ഓഫ് യമാഷ്ൻ പിക്ചർ ആർട്സ് 

ആൻഡ് സേൻസസ് ആദരിച്ചു.  

• പ്പഗ്പാഫസർ എമിരിറ്റസ് വിൽഗ്ഫഡ് 

ഗ്ബൂട് യസർട്്ട 2022 -പ്പല യസ്റ്റാക് യഹാം 

വാട്ടർ ക്ഗ്പസ് സമ്മാന യജതാവാേി 

തിരപ്പെടുകപ്പെട്ടു. 

• യബാളിവുഡ് നടി ദീപിക 

പദുയകാണിപ്പന TIME100 ഇംപാക്ട് 

അവാർഡ് 2022 -പ്പല അവാർഡ് 

യജതാകളിൽ ഒരാളാേി 

തിരപ്പെടുത്തു. 

• മൂന്നാമത് യദശീേ ജല അവാർഡുകൾ 

നയൂഡൽഹിേിൽ രാഷ്്ഗ്ടപതി രാംനാേ് 

യകാവിര് സമ്മാനിച്ചു.  

• ഒളിമ്പിക് പ്പവള്ളി പ്പമഡൽ യജതാവാേ 

ഭായരാദവഹന താരം മീരാഭാേ് ൊനു 

ബിബിസി ഇന്തയൻ സ് യപാർട് സ ് വുമൺ 

ഓഫ് ദി ഇേർ അവാർഡ് 2021 -ന്പ്പറ 

മൂന്നാം പതിെ ്യനടി.  
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• ഹരിത ഊർജ ലക്ഷയങ്ങൾ 

ക്കവരികുന്നതിനും 

കാർബണിയലകുള്ള ഇന്തയൻ 

രവൺപ്പമന്റിന്പ്പറ ഗ്ശമങ്ങൾകുമാേി 

ഹിരുസ്ഥാൻ പ്പപയഗ്ടാളിേം 

യകാർെയറഷ്ൻ ലിമിറ്റഡും (HPCL) 

യസാളാർ എനർജി യകാർെയറഷ്ൻ ഓഫ് 

ഇന്തയ ലിമിറ്റഡും (SECI) തമ്മിൽ 2022 

പ്പഫഗ്ബുവരി 24-ന ് നയൂഡൽഹിേിൽ 

ധാരണാപഗ്തം ഒെുവച്ചു.  

• ഇൻറൽ ഇന്തയേുമാേി സഹകരിച്്ച 

ഇന്തയാ രവൺപ്പമന്റ ് ഓഫ് സേൻസ് 

ആൻഡ് പ്പടക്യനാളജി (DST)േുപ്പട 

പദ്ധതിോേ 'േുവ ഇപ്പന്നായവറ്റർമാരിൽ 

AI പ്പറഡിനസ് ബിൽഡിംര്', യകഗ്ര 

ശാസ്ഗ്ത സായങ്കതിക സഹമഗ്ന്തി യഡാ 

ജിയതഗ്ര സിംര ്(I/C). 

• നയൂഡൽഹിേിൽ ഐടിേുവിന്പ്പറ 

ഏരിേ ഓഫീസ് &ഇപ്പന്നായവഷ്ൻ 

പ്പസന്റർ സ്ഥാപികുന്നതിനാേി ഇന്തയാ 

രവൺപ്പമന്റ ് ഇന്റർനാഷ്ണൽ 

പ്പടലികമ്മയൂണിയകഷ്ൻ 

േൂണിേനുമാേി (ITU) യഹാസ്റ്റ് കൺഗ്ടി 

എഗ്രിപ്പമന്റിൽ (HCA) ഒെുവച്ചു. 

• ലിപ്കാർട്ടിന്പ്പറ നവീകരണവും ക്ലൗഡ് 

സ്ഗ്ടാറ്റജിേും തവരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് 

സഹാേികുന്നതിന് ലിെ്കാർട്ടും 

രൂരിൾ ക്ലൗഡും ഒന്നിലധികം വർഷ്പ്പത്ത 

തഗ്ന്തപരമാേ കരാറിന ് രൂപം 

നൽകിേിട്ടുണ്ട.് 

• ബയൂയറാ ഓഫ് ഇന്തയൻ സ്റ്റാൻയഡർഡ് സും 

(BIS) IIT റൂർകിേും IIT റൂർകിേിൽ ഒരു 

'BIS സ്റ്റാൻയഡർക്ഡയസഷ്ൻ പ്പെേർ 

പ്പഗ്പാഫസർ' സ്ഥാപികുന്നതിനുള്ള 

ധാരണാപഗ്തത്തിൽ (MoU) ഒെുവച്ചു. 
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• ഐഐടി മഗ്ദാസ ് ഇൻകുയബഷ്ൻ 

പ്പസെും (IITMIC) റിസർവ ് ബാങ്ക ് ഓഫ് 

ഇന്തയേുപ്പട പൂർണ ഉടമസ്ഥതേിലുള്ള 

ആർബിഐ ഇപ്പന്നായവഷ്ൻ ഹബും (RBIH 

ഇന്തയേിൽ ഫിൻപ്പടക് ബിസിനസുകപ്പള 

പിന്തുണേ്കുന്നതിനും 

വിപുലീകരികുന്നതിനും ആവശയമാേ 

ആവാസവയവസ്ഥ സ്ഥാപികുന്നതിൽ 

സഹകരികുന്നതിന ് ഒരു ധാരണാപഗ്തം 

(MoU) ഒെുവച്ചു. 

• രാജയപ്പത്ത ഏറ്റവും വലിേ ഇരുമ്പേിര് 

ഉൽൊദകരാേ എൻഎംഡിസി ലിമിറ്റഡ് 

ഐഐടി ഖ്രഗ്പൂ രുമാേി യഗ്ഡാൺ 

അധിഷ്ഠ ിത ധാതു രയവഷ്ണത്തിനുള്ള 

ധാരണാപഗ്തം (MoU) ഒെുവച്ചു. 

• ഇന്തയൻ ഇൻസ്റ്റിററ്യൂട്്ട ഓഫ് പ്പടക് യനാളജി 

(IIT) മഗ്ദാസ് ഇന്തയേുപ്പട ജലഗ്പശ് നങ്ങൾ 

പരിഹരികുന്നതിനാേി 'അകവാമാെ'് 

എന്നറിേപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിേ ഇന്റർ 

ഡിസിപ്ലിനറി വാട്ടർ മായനജ് പ്പമനറ്് 

ആൻഡ് യപാളിസി പ്പസന്റർ 

നിർമ്മികുന്നു. 

• അഹമ്മദാബാദിപ്പല പ്പസന്റർ യഫാർ 

ഡിജിറ്റൽ ഗ്ടാൻസ്യഫാർയമഷ്നിപ്പല 

ഇന്തയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്്ട ഓഫ് 

മായനജ് പ്പമന്റ ് (IIM) അടുത്തിപ്പട 

റീപ്പട്ടേിൽ പ്പടക് കൺയസാർഷ്യം 

ആരംഭിച്ചു. 

• യലാകായരാരയ സംഘടനേും(WHO) ഇന്തയാ 

രവൺപ്പമന്റും രുജറാത്തിൽ 

പരമ്പരാരത ക്വദയശാസ്ഗ്തത്തിനുള്ള 

ആയരാള യകഗ്രം സൃഷ്ടികുന്നതിനുള്ള 

ധാരണാപഗ്തത്തിൽ ഒെുവച്ചു. 

• അസമും യമഘാലേേും തങ്ങളുപ്പട 

അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട അതിർത്തി 

തർകം രണ്ട ് സംസ്ഥാനങ്ങൾകിടേിൽ 

ഇടേ്കിപ്പട സംഘർഷ്ങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച 12 

സ്ഥലങ്ങളിൽ ആറിലും പരിഹരികാൻ 

സമ്മതിച്ചു. 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY NEWS 
 

• എേർയപാർട്്ട അയതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്തയ 

(AAI) ഡിഫൻസ് പ്പപാതുയമഖ്ലാ 

സ്ഥാപനമാേ ഭാരത ് ഇലക്യഗ്ടാണിക്സ് 

ലിമിറ്റഡുമാേി (BEL) കരാറിൽ 

ഒെുവച്ചിട്ടുണ്ട ് , മുമ്്പ ഇറകുമതി പ്പെയ്ത 

രാജയത്തുടനീളമുള്ള 

വിമാനത്താവളങ്ങളിപ്പല എേർ ഗ്ടാഫിക് 

മായനജ്പ്പമന്റിനും വിമാനങ്ങളുപ്പട 

ഉപരിതല െലനത്തിനുമുള്ള 

സംവിധാനങ്ങളുപ്പട സംേുക്ത തയദ്ദശീേ 

വികസനത്തിനാേി. 

• ഇലക്യഗ്ടാണിക് സ് ആൻഡ് 

ഇൻഫർയമഷ്ൻ പ്പടക് യനാളജി 

മഗ്ന്താലേത്തിന്പ്പറേും (MeitY) സേൻസ് 

ആൻഡ് പ്പടക് യനാളജി വകുെിന്പ്പറേും 

സഹകരണ പദ്ധതിോേ നാഷ്ണൽ 

സൂെർകമ്പയൂട്ടിംര് മിഷ്ൻ (NSM), IIT 

ഖ്രര് പൂരിൽ (DST) പ്പപറ്റാസ് പ്പകേിൽ 

സൂെർ കമ്പയൂട്ടറാേ പരം ശക്തി 

രാജയത്തിന് സമർെിച്ചു. 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY NEWS 
 

• ഡിഫൻസ് റിസർച്്ച ആൻഡ് 

പ്പഡവലപ് പ്പമനറ് ് ഓർരക്നയസഷ്നിൽ 

(DRDO) , ഇന്തയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്്ട ഓഫ് 

പ്പടക് യനാളജി (IIT) ഡൽഹിേിൽ നിന്നുള്ള 

ശാസ്ഗ്തജ്ഞരുപ്പട ഒരു സംഘം, 

ഉത്തർഗ്പയദശിപ്പല ഗ്പോര് രാജിനും 

വിന്ധയാെലിനും ഇടേിൽ ഒരു കവാണ്ടം 

കീ വിതരണ ബന്ധം വിജേകരമാേി 

ഗ്പദർശിെിച്ചു. 100 കിയലാമീറ്റർ. 

• ആൻയഗ്ഡാേിഡ് ഉപകരണ 

ഉപയോക്താകൾക ് പരസയങ്ങളും ഇൻ-

ആെ് വാങ്ങലുകളും മുൻകൂർ 

യപേ് പ്പമന്റുകളും ഇൊപ്പത 

ആേിരത്തിലധികം 

ആപ്ലിയകഷ്നുകളിയലകും 

പ്പരേിമുകളിയലകും ആക് സസ് 

നൽകുന്ന ‘യപ്ല പാസ്’ സബ് സ് ഗ്കിപ് ഷ്ൻ 

യസവനം ഇന്തയേിൽ 

അവതരിെികുപ്പമന്ന് രൂരിൾ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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• േുഎസ് ബഹിരാകാശ ഏജൻസിോേ 

നാസ, അടുത്ത തലമുറേിപ്പല നാല് 

കാലാവസ്ഥാ ഉപഗ്രഹങ്ങളുപ്പട 

പരമ്പരേിപ്പല മൂന്നാമയത്തത് 

വിജേകരമാേി വിയക്ഷപിച്ചു, 

ജിയോയസ്റ്റഷ്ണറി ഓെയറഷ്ണൽ 

എൻവയോൺപ്പമന്റൽ സാറ്റക്ലറ്റ് 

(GOES), യലാറിഡേിപ്പല യകപ ് കനാവറൽ 

സ് യപസ ് യഫാഴ് സ ് യസ്റ്റഷ്നിൽ നിന്ന്. 

GOES-T എന്നാണ് ഉപഗ്രഹത്തിന് 

യപരിട്ടിരികുന്നത്. 

• കാൺപൂരിപ്പല ഇന്തയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്്ട 

ഓഫ് പ്പടക് യനാളജിേിപ്പല (IIT) രയവഷ്കർ 

, ബാക്ടീരിേ, ഫംരസ് യരാരങ്ങളിൽ നിന്ന് 

വിളകപ്പള സംരക്ഷികുന്നതിന് രാസ-

അധിഷ്് ഠിത കീടനാശിനികൾക് 

പകരമാേി ഉപയോരികാവുന്ന ഒരു 

ബയോഡീയഗ്രഡബിൾ 

നായനാപാർട്ടികിൾ സൃഷ്ടിച്ചു. 

• പ്പടക് ഭീമനാേ ക്മയഗ്കായസാഫ്റ്റ് 

ഇന്തയേിപ്പല നാലാമപ്പത്ത ഡാറ്റാ പ്പസന്റർ 

പ്പതലുങ്കാനേിപ്പല ക്ഹദരാബാദിൽ 

സ്ഥാപികുപ്പമന്ന് ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

ക്ഹദരാബാദ് ഡാറ്റാ പ്പസന്റർ 

ഇന്തയേിപ്പല ഏറ്റവും വലിേ ഡാറ്റാ 

പ്പസന്ററുകളിൽ ഒന്നാേിരികും, 2025 -

ഓപ്പട ഇത ്ഗ്പവർത്തനക്ഷമമാകും. 
 

 

• പ്പസന്റർ യഫാർ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ് ഓഫ് 

അഡവാൻസ്ഡ് കംപയൂട്ടിംര് (സി-ഡാക്) 

നാഷ്ണൽ സൂെർകമ്പയൂട്ടിംര് മിഷ്ന്പ്പറ 

(NSM) രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് കീഴിൽ 

ഐഐടി റൂർകിേിൽ "പരം രംര" എന്ന 

സൂെർ കമ്പയൂട്ടർ രൂപകൽെന 

പ്പെയ്യുകേും ഇൻസ്റ്റാൾ പ്പെയ്യുകേും 

പ്പെയ്തു.  

• ആസാദി കാ അമൃത ് മയഹാത്സവ് 

പരിപാടിേുപ്പട ഭാരമാേി യകഗ്ര ഊർജ 

മഗ്ന്തി ആർ.പ്പക.സിംര ് പ്പവർെവൽ സ്ൊർട്്ട 

ഗ്രിഡ് യനാളജ് പ്പസന്ററും (SGKC) 

ഇപ്പന്നായവഷ്ൻ പാർകും ഉദ്ഘാടനം 

പ്പെയ്തു. 

• ഇന്തയൻ സ്യപസ് റിസർച്്ച 

ഓർരക്നയസഷ്ൻ (ISRO) സ്കൂ ൾ 

കുട്ടികൾകാേി "േുവ വിജ്ഞാനി 

കാരയഗ്കം" (YUVIKA) അപ്പെങ്കിൽ "േംര് 

സേന്റിസ്റ്റ് യഗ്പാഗ്രാം" എന്ന യപരിൽ ഒരു 

ഗ്പയതയക പരിപാടി സംഘടിെികുന്നു. 

• ഇന്തയൻ സ് യപസ് റിസർച്്ച 

ഓർരക്നയസഷ്ൻ (ISRO) 

ആഗ്ന്ധാഗ്പയദശിപ്പല 

ഗ്ശീഹരിയകാട്ടേിപ്പല സതീഷ് ് ധവാൻ 

സ് യപസ് പ്പസന്ററിൽ ( SDSC) അതിന്പ്പറ 

പുതിേ സ്യമാൾ സാറ്റക്ലറ്റ ് യലാഞ്ച് 

പ്പവഹികിളിന്പ്പറ (SSLV) ഖ്ര ഇന്ധന 

അധിഷ്് ഠിത ബൂസ്റ്റർ യസ്റ്റജിന്പ്പറ 

(എസ്എസ് 1) ഗ്രൗണ്ട ് പ്പടസ്റ്റ് 

വിജേകരമാേി പൂർത്തിോകി.  

• പ്പവറ്ററൻ പ്പബൽജിേൻ ഫുട്യബാൾ താരം 

മിരവൽ വാൻ ഡാം ലുകീമിേേുമാേി 

നീണ്ട യപാരാട്ടത്തിപ്പനാടുവിൽ 28 

വേസ്സുള്ളയൊൾ അന്തരിച്ചു. 

• സികിമിന്പ്പറ മൂന്നാമപ്പത്ത മുഖ്യമഗ്ന്തി 

ഭീം ബഹാദൂർ രുരുങ് സികിമിപ്പല 

രാങ് യടാകിപ്പല ലുംസുേിേിലുള്ള 

വസതിേിൽ അന്തരിച്ചു.  
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SPORTS NEWS 
 

• േുഎഇേിപ്പല ദുബാേിൽ നടകുന്ന 

പാരാ യലാക ൊമ്പയൻഷ്ിെിന്പ്പറ 

വയക്തിരത വിഭാരത്തിൽ പ്പവള്ളി 

യനടുന്ന ആദയ ഇന്തയകാരിോേി പാരാ 

അപ്പമ്പേ്ത്്ത, പൂജ ജതയൻ െരിഗ്തം 

രെിച്ചു. 

• 31 - ാാമത് പ്പതകുകിഴകൻ ഏഷ്യൻ 

പ്പരേിംസ് 2022 പ്പമേ് 12 മുതൽ 23 വപ്പര 

വിേറ്റന്ാമിൽ നടകും. 

• കർണാടകേിപ്പല പ്പബംരളൂരുവിൽ 

നടന്ന യഗ്പാ കബഡി ലീര് സീസൺ 

എട്ടിന്പ്പറ ക്ഫനലിൽ ദബാംര് ഡൽഹി 

പ്പകസി പട് ന ക്പയററ്റ് സിപ്പന 36-37 ന് 

പരാജേപ്പെടുത്തി. 

• ഈജിപ്തിപ്പല പ്പകേ് യറാേിൽ നടകുന്ന 

2022 ഇന്റർനാഷ്ണൽ ഷ്ൂട്ടിംര് 

സ് യപാർട് സ് പ്പഫഡയറഷ്ൻ (ISSF) 

യലാകകെിൽ ഇന്തയൻ ഷ്ൂട്ടർ സൗരഭ് 

ൌധരി പുരുഷ്ന്മാരുപ്പട 10 മീറ്റർ എേർ 

പിസ്റ്റൾ ഇനത്തിൽ സവർണം യനടി. 

• ബൾയരറിേേിപ്പല യസാഫിേേിൽ നടന്ന 

73- ാാമത് സ് ഗ്ടാൻഡ് ജ പ്പമയമ്മാറിേൽ 

യബാക് സിംര് ടൂർണപ്പമന്റിൽ ഇന്തയൻ 

യബാക് സർമാരാേ നിഖ്ത ് സറീനും (52 

കിയലാ), നിതുവും (48 കിയലാ) സവർണം 

യനടി. 

• ഈജിപ്തിപ്പല പ്പകേ് യറാേിൽ നടകുന്ന 

ISSF യലാകകെിന്പ്പറ വനിതകളുപ്പട 10 

മീറ്റർ എേർ പിസ്റ്റൾ ടീം ഇനത്തിൽ 

ഇന്തയേുപ്പട ഗ്ശീ നിയവത, ഇഷ് സിംര്, 

രുെിത വിയനർകർ എന്നിവർ സവർണം 

യനടി. 

• 2022 പ്പല ICC വനിതാ ഗ്കികറ്റ ് യലാകകെ് 

2022 മാർച്്ച 04-ന് നയൂസിലൻഡിൽ 

ആരംഭിച്ചു.  

• ഇന്തയൻ വനിതാ ഗ്കികറ്റ ് കയാപറ്്റൻ 

മിതാലി രാജ് ആറ ് യലാകകെുകൾ 

കളികുന്ന ആദയ വനിതോേി മാറി. 

സച്ചിൻ പ്പടണ്ടുൽകറിനും ജായവദ് 

മിോൻദാദിനും യശഷ്ം ആറ ് യലാകകെ് 

കളികുന്ന മൂന്നാമപ്പത്ത ഗ്കികറ്റ് 

താരമാണ് അവർ. 

• യബാർഡ ് ഓഫ് കൺയഗ്ടാൾ യഫാർ 

ഗ്കികറ്റ് ഇൻ ഇന്തയ (BCCI), ഇന്തയൻ 

ഗ്പീമിേർ ലീര ് (IPL) രയവണിംര് 

കൗൺസിൽ ടാറ്റ IPL 2022 ന്പ്പറ 

ഔയദയാരിക പങ്കാളിോേി നാഷ്ണൽ 

യപേ് പ്പമന്റ ് യകാർെയറഷ്ൻ ഓഫ് ഇന്തയ 

(NPCI) േുപ്പട മുൻനിര ഉൽെന്നമാേ 

റുയപപ്പേ ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• എംപിഎെിന്പ്പറ നാൽെത്തിയേഴാമത് 

യദശീേ വനിതാ പ്പെസ ് ൊമ്പയൻഷ്ിെിൽ 

19 കാരിോേ ഗ്പിേങ്ക നുതകി തന്പ്പറ 

അവസാന ഡബ്ലയുജിഎം-മാനദണ്ഡം 

യനടി. 

• പ്പബൽയഗ്രഡിൽ നടന്ന യവൾഡ് 

ഇൻയഡാർ ടൂർ സിൽവർ മീറ്റിംരിൽ 

സവീഡന്പ്പറ ഒളിമ്പിക് യപാൾയവാൾട്്ട 

ൊമ്പയൻ അർമാൻഡ് രുസ്താവ് “യമായണ്ടാ” 

ഡുപ്ലാന്റിസ് 6.19 മീറ്റർ പിന്നിട്്ട ഒരു 

പ്പസന്റീമീറ്റർ യനട്ടത്തിൽ സവന്തം യലാക 

പ്പറയകാർഡ് തകർത്തു. 

• ഇറ്റലിേിൽ നടന്ന ഗ്രാൻഡിസ്കാച്ചി 

കായറ്റാലിക ഇന്റർനാഷ്ണൽ 

ഓെണിൽ ഇന്തയൻ ഗ്രാൻഡ്ൊസ്റ്ററാേ എസ് 

എൽ നാരാേണൻ പ്പെസ്സിൽ 

വിജേിോേി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഉപ്പഗ്കേ് നിപ്പല േുദ്ധപ്പത്തത്തുടർന്ന് 

പ്പബയ്ജിംര് 2022 വിന്റർ 

പാരാലിമ്പിക് സിനാേി റഷ്യൻ 

പാരാലിമ്പിക് കമ്മിറ്റി (RPC) , നാഷ്ണൽ 

പാരാലിമ്പിക് കമ്മിറ്റി (NPC) പ്പബലാറസ് 

എന്നിവേിൽ നിന്നുള്ള അത് ലറ്റിന്പ്പറ 

എൻഗ്ടികൾ ഇന്റർനാഷ്ണൽ 

പാരാലിമ്പിക് കമ്മിറ്റി (IPC) നിയരാധിച്ചു. 

• ഇന്തയൻ യപസർ എസ് ഗ്ശീശാന്ത് 

ആഭയന്തര ഗ്കികറ്റിപ്പല എൊ 

യഫാർമാറ്റിൽ നിന്നും വിരമികൽ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. ഇന്തയകാേി 27 പ്പടസ്റ്റുകളും 

53 ഏകദിനങ്ങളും കളിച്ച ഗ്ശീശാന്ത് 

േോഗ്കമം 87, 75 വികറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.  

http://www.adda247.com/ml/
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• ഇന്റർനാഷ്ണൽ ഷ്ൂട്ടിംര് സ് യപാർട് സ് 

പ്പഫഡയറഷ്ൻ സംഘടിെിച്ച ISSF 

യലാകകെ് 2022 പ്പല പ്പകേ് യറാേിൽ ഇന്തയ 

പ്പമഡൽ പട്ടികേിൽ ഒന്നാം 

സ്ഥാനപ്പത്തത്തി. 

• ഗ്പശസ്ത യരാൾഫ് കളികാരനാേ ക്ടരർ 

വുഡ് സിപ്പന യലാക യരാൾഫ് ഹാൾ ഓഫ് 

പ്പഫേിമിൽ ഔയദയാരികമാേി 

ഉൾപ്പെടുത്തി. 

• യഖ്ൽമഹാകുംഭിന്പ്പറ 

പതിപ്പനാന്നാമത്എഡിഷ്ൻ ശനിോഴ്ച 

അഹമ്മദാബാദിപ്പല സർദാർ പയട്ടൽ 

യസ്റ്റഡിേത്തിൽ ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര 

യമാദി ആരംഭിച്ചു.  

• 2022പ്പല ജർമ്മൻ ഓെണിന്പ്പറ പുരുഷ് 

സിംരിൾസ ് ക്ഫനലിൽ 

താേ് ലൻഡിന്പ്പറ കുൻലാവുട്്ട 

വിറ്റിഡ് സാറിയനാട ് 18-21, 15-21 എന്ന 

സ് യകാറിന് യതാറ്റതിന് യശഷ്ം ഇന്തയൻ 

ഷ്ട്ടിൽ ലക്ഷയ പ്പസൻ പ്പവള്ളി പ്പകാണ്ട് 

തൃപ്തിപ്പെട്ടു. 

• യലാകപ്പമമ്പാടും ഫുട്യബാളിപ്പന 

നിേഗ്ന്തികുകേും വളർത്തുകേും 

പ്പെയ്യുക എന്നതാണ് ഫിഫേുപ്പട ലക്ഷയം. 

ഗ്രഹത്തിപ്പല എൊവരുപ്പടേും 

ഗ്പയോജനത്തിനാേി ഞങ്ങളുപ്പട 

പ്പരേിമിപ്പന മികച്ച രീതിേിൽ 

യസവികാൻ കഴിേുന്ന ഒരു 

യബാഡിോേി 2016 മുതൽ സംഘടന 

അതിയവരം 

വികസിച്ചുപ്പകാണ്ടിരികുന്നു. 

• ഇന്റർനാഷ്ണൽ ഗ്കികറ്റ ് കൗൺസിൽ 

(ICC) ഇന്തയേുപ്പട സ്റ്റാർ ഓൾ യഫാർമാറ്റ് 

ബാറ്റർ യഗ്ശേസ ് അയ്യപ്പരേും ക്വറ്റ് 

യഫൺസ് ഓൾറൗണ്ടർ അയമലിേ 

പ്പകറിപ്പനേും 2022 പ്പഫഗ്ബുവരിേിപ്പല 

ഐസിസി പ്പപ്ലയേഴ് സ് ഓഫ് ദ മന്ത് 

ആേി തിരപ്പെടുത്തു. 

• FIDE പ്പെസ്സ് ഒളിമ്പയാഡ് 2022 - ന്പ്പറ 

ആതിയേേ രാഷ്്ഗ്ടമാേി ഇന്തയപ്പേ 

തിരപ്പെടുത്തു. ഒളിമ്പയാഡിന്പ്പറ 44 -

ാാമത് എഡിഷ്ൻ 2022 ജൂക്ല 26 മുതൽ 

2022 ഓരസ്റ്റ് 8 വപ്പര പ്പെക്ന്നേിൽ 

നടകാനിരികുകോണ്. 

• 2022പ്പല 19-ാാമത ് ഏഷ്യൻ 100 േുപി 

ബിെയാർഡ്സ് ൊമ്പയൻഷ്ിെിൽ ഗ്ധുവ് 

സിതവാലപ്പേ യതാൽെിച്്ച ഇന്തയൻ 

കയൂവിസ്റ്റ് പങ്കജ് അദവാനി എട്ടാം കിരീടം 

യനടി. ഖ്ത്തറിപ്പല യദാഹേിലാണ ് ഇത് 

നടന്നത്.  

• ബഹ് ക്റൻ ഇന്റർനാഷ്ണൽ 

സർകയൂട്ടിപ്പല യഫാർമുല വൺ 

ബഹ് ക്റൻ ഗ്രാൻഡ് ഗ്പിക്സ ് 2022 ൽ 

ൊൾസ് പ്പലപ്പക്ലർക ് (പ്പഫരാരി- 

പ്പമാണായകാ) യജതാവാേി, 

ബഹ് ക്റനിനപ്്പറ പടിൊറൻ 

ഭാരത്തുള്ള യമായട്ടാർ യറസിംര് 

സർകയൂട്ടാണിത്. 

• പ്പസൻഗ്ടൽ റിസർവ ് യപാലീസ് യഫാഴ്സ് 

(CRPF) അതിന്പ്പറ 83-ാാമത് ക്റസിംര് 

ദിനം തീക്ഷ്ണതയോടും ആൊരപരമാേ 

ആയവശയത്താടും കൂടി 2022 മാർച്്ച 19 ന് 

ആയഘാഷ്ിച്ചു. 

• 2022 ഇന്തയൻ പ്പവൽസ ് മായസ്റ്റഴ്സ് 

എന്നറിേപ്പെടുന്ന 2022 ബിഎൻപി 

പാരിബാസ ് ഓെൺ പ്പടന്നീസ് 

ടൂർണപ്പമന്റ്, 2022 മാർച്്ച 07 മുതൽ 20 

വപ്പര േുഎസിപ്പല 

കാലിയഫാർണിേേിപ്പല ഇന്തയൻ 

പ്പവൽസിൽ നടന്നു. 

• ഉച്ചയകാടിേിപ്പല യപാരാട്ടത്തിൽ 

പ്പപനാൽറ്റി ഷ്ൂട്ടൗട്ടിൽ യകരള 

ബ്ലായസ്റ്റഴ്സിപ്പന പരാജേപ്പെടുത്തി 

ക്ഹദരാബാദ് എഫ് സി തങ്ങളുപ്പട കന്നി 

ഇന്തയൻ സൂെർ ലീര് കിരീടം 

സവന്തമാകി.  
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• യലാക ൊമ്പയൻഷ്ിെിൽ പ്പവങ്കലം 

യനടിേ ലക്ഷയ പ്പസൻ, 2022 ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് 

ഓെൺ ബാഡ്െിന്റൺ ൊമ്പയൻഷ്ിെിൽ 

ശനിോഴ്ച നടന്ന പുരുഷ് സിംരിൾസ് 

ക്ഫനലിൽ യലാക ഒന്നാം നമ്പർ താരം 

വിക്ടർ അക്സൽസയനാട് യതാറ്റതിന ്യശഷ്ം 

രണ്ടാം സ്ഥാനപ്പത്തത്തി. 

• ഓസ് യഗ്ടലിേൻ വനിതാ പ്പടന്നീസ് താരം 

ആഷ്് ലീ ബാർട്ടി 25 -ാാാം വേസ്സിൽ 

പ്പടന്നീസിൽ നിന്ന് വിരമികുപ്പമന്ന് 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഇന്തയേിൽ വർഷ്ം യതാറും 

സംഘടിെികുന്ന ഏറ്റവും വലിേ 

ഗ്കികറ്റ് പ്പരേിം ഇവന്റുകളിൽ ഒന്നാണ് 

ഇന്തയൻ ഗ്പീമിേർ ലീര്. 

• സവിസ ് ഓെൺ സൂെർ 300 ബാഡ്െിന്റൺ 

ടൂർണപ്പമന്റിന്പ്പറ വനിതാ സിംരിൾസ് 

കിരീടം താേ് ലൻഡിന്പ്പറ ബുസാനൻ 

ഒങ് ബംരുങ് ഫാപ്പന പരാജേപ്പെടുത്തി 

ഇന്തയേുപ്പട പിവി സിന്ധു.  

• SAFF U-18 വനിതാ ഫുട്യബാൾ 

ൊമ്പയൻഷ്ിെിന്പ്പറ മൂന്നാം പതിെിൽ 

ഇന്തയപ്പേ വിജേിോേി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു.  

• സൗദി അയറബയേിപ്പല ജിദ്ദ യകാർണിഷ്് 

സർകയൂട്ടിൽ നടന്ന യഫാർമുല വൺ 2022 

സൗദി അയറബയൻ ഗ്രാൻഡ് ഗ്പിക് സിൽ 

മാക് സ് പ്പവർസ്റ്റാെൻ (പ്പറഡ് ബുൾ - 

പ്പനതർലാൻഡ് സ്) യജതാവാേി.  

• പ്പകാഹിമേിൽ, സർവീസസിപ്പല ദർശൻ 

സിങ്ങും പ്പറേിൽയവേുപ്പട വർഷ് 

യദവിേും യദശീേ യഗ്കാസ് കൺഗ്ടി 

ൊമ്പയൻഷ്ിെിൽ തങ്ങളുപ്പട 10 

കിയലാമീറ്റർ ഇനങ്ങളിൽ 

വിജേിച്ചുപ്പകാണ്ട് പുരുഷ് - വനിതാ 

കിരീടങ്ങൾ നിലനിർത്തി.  

• പ്പടാറന്യറാേിൽ ജക്മകപ്പേ 4-0ന് 

തകർത്്ത കാനഡ 36 വർഷ്ത്തിന ്യശഷ്ം 

ആദയമാേി ഖ്ത്തർ 2022 ഫുട്യബാൾ 

യലാകകെിന് യോരയത യനടി. 
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• തമിഴ് നാട് മുഖ്യമഗ്ന്തി എംപ്പക സ്റ്റാലിന്പ്പറ 

ആത്മകേോേ ഉങ്കലിൽ ഒരുവൻ 

(നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ) എന്ന കൃതിേുപ്പട 

ആദയ വാലയം യകാൺഗ്രസ് യനതാവ് 

രാഹുൽ രാന്ധി പ്പെക്ന്നേിൽ 

ഗ്പകാശനം പ്പെയ്തു. 

• മുംക്ബേിൽ പി ക്ലബ് എജയുയകഷ്ൻ 

ക്ഗ്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ ക്ശയലഷ്് ബി 

തിവാരി സംഘടിെിച്ച മിന്നുന്ന 

പരിപാടിേിൽ ഭജൻ സാഗ്മാട്്ട അനുപ് 

ജയലാട്ട കയാപ്റ്റൻ എ ഡി മയനകിന്പ്പറ 

"ഉദാൻ ഏക് മജ്ദൂ ർ ബയച്ച കി" എന്ന 

പുസ്തകം ഗ്പകാശനം പ്പെയ്തു. 

• ഇന്തയൻ എഴുത്തുകാരനും 

പഗ്തഗ്പവർത്തകനുമാേ അമിതാവ 

കുമാർ ‘ദ ബ്ലൂ ബുക്: എ ക്റയറ്റഴ് സ് 

യജണൽ’ എന്ന പുതിേ പുസ്തകം 

ഗ്പസിദ്ധീകരിച്ചു. ഹാർപർയകാളിൻസ് 

ഇന്തയോണ് പുസ്തകം 

ഗ്പസിദ്ധീകരിച്ചിരികുന്നത്. 

• യപാെ് ഐകൺ ഉഷ് ഉതുെിന്പ്പറ 

ജീവെരിഗ്തം "ദി കവീൻ ഓഫ് ഇന്തയൻ 

യപാെ്: ദി ഓതക്റസ്ഡ് ബയോഗ്രഫി ഓഫ് 

ഉഷ്ാ ഉതുെ്" എന്ന യപരിൽ 

പുറത്തിറങ്ങി. "ഉൊസ് കി നാവ്" എന്ന് 

യപരിട്ടിരികുന്ന ഈ പുസ്തകം ആദയം 

ഹിരിേിൽ എഴുതിേത ് എഴുത്തുകാരൻ 

വികാസ ്കുമാർ ഝാ ആണ്. 

• “ഓൺ യബാർഡ്: ക്മ ഇയേഴ് സ ് ഇൻ 

ബിസിസിഐ” എന്ന യപരിൽ ഒരു 

പുസ്തകം ,ഒരു അഡ്െിനിസ്യഗ്ടറ്റർ എന്ന 

നിലേിലുള്ള രത്നാകർ പ്പഷ്ട്ടിേുപ്പട 

അനുഭവങ്ങളുപ്പട ആത്മകോപരമാേ 

വിവരണം. എംസിഎ, BCCI, 

ഇന്റർനാഷ്ണൽ ഗ്കികറ്റ ് കൗൺസിൽ 

എന്നിവേുപ്പട മുൻ അധയക്ഷൻ ശരദ് 

പവാറാണ ്പുസ്തകം ഗ്പകാശനം പ്പെയ്തു. 

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
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• യസാളി പ്പസാറാബ്ജിേുപ്പട 92-ാാാം 

ജന്മവാർഷ്ിക യവളേിൽ "യസാളി 

പ്പസാറാബ്ജി: ക്ലഫ് ആൻഡ് ക്ടംസ്" 

എന്ന യപരിൽ ഒരു പുതിേ ജീവെരിഗ്തം 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. അഭിഭാഷ്കനും 

നിേമപണ്ഡിതനുമാേ അഭിനവ് 

െഗ്രെൂഡാണ് ഇതിന്പ്പറ രെേിതാവ് , 

2022 ഏഗ്പിലിൽ പുറത്തിറങ്ങും.  

• എഴുത്തുകാരി രീതാഞ്ജലി ഗ്ശീേുപ്പട 

വിവർത്തനം പ്പെയ്ത ഹിരി യനാവൽ 

"യടാംബ് ഓഫ് സാൻഡ്" അന്താരാഷ്്ഗ്ട 

ബുകർ ക്ഗ്പസിനാേി നീണ്ട 

ലിസ്റ്റിലുള്ള 13 പുസ്തകങ്ങളിൽ 

ഉൾപ്പെടുന്നു.  

• യമാദി@20: ഗ്ഡീംസ ് മീറ്റ ്പ്പഡലിവറി എന്ന 

യപരിൽ ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര 

യമാദിേുപ്പട ജീവിതപ്പത്തകുറിച്ചുള്ള 

പുസ്തകം പുറത്തിറകുപ്പമന്ന ് ഭാരതീേ 

ജനതാ പാർട്ടി (ബിപ്പജപി) അറിേിച്ചു. 

• സാഹിതയ അകാദമി, ഇന്തയേുപ്പട 

നാഷ്ണൽ അകാദമി ഓഫ് പ്പലയറ്റഴ് സ ് , 

ഇന്തയൻ കവിേും നേതഗ്ന്തജ്ഞനുമാേ 

അഭേ് പ്പകേുപ്പട 'മൺസൂൺ' എന്ന 

പുസ് തക-നീള കവിത ഗ്പസിദ്ധീകരിച്ചു. 

• മുൻ ഇന്തയൻ ഗ്കികറ്റ് കയാപ്റ്റൻ രുണ്ടെ 

രംരനാേ വിശവനാേ് തന്പ്പറ ആത്മകേ 

എഴുതിേ “റിസ്റ്റ് അയഷ്വർഡ്: ആൻ 

ഓയട്ടാബയോഗ്രഫി”, മുതിർന്ന 

പഗ്തഗ്പവർത്തകൻ ആർ കൗശിക് സഹ 

രെേിതാവാണ്.  

• റിച്ച മിഗ്ശ രെിച്ച “അൺഫിൽഡ് 

ബാരൽസ്: ഇന്തയേുപ്പട എണ്ണ കേ” എന്ന 

പുസ്തകം ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും. 

• സമാധാനത്തിനുള്ള യനാബൽ സമ്മാന 

യജതാകളാേ 14-ാാമത ് ദക്ലലാമേും 

(പ്പടൻസിൻ രയാറ്റ് യസാ) ആർച്്ച ബിഷ്െ് 

പ്പഡസ്െണ്ട ് ടുട്ടുവും യെർന്ന ് രെിച്ച െിഗ്ത 

പുസ്തക പതിെ ് , "ദി ലിറ്റിൽ ബുക ് ഓഫ് 

യജാേ്" എന്ന യപരിൽ 2022 

പ്പസപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങും. 

• ശയാം ഗ്പസാദ് രെിച്ച 'സ്പൂ ർത്തി ഗ്പദാത 

ഗ്ശീ യസാമയ്യ' എന്ന പുസ്തകം 

ഉപരാഷ്്ഗ്ടപതി എം പ്പവങ്കയ്യ നാേിഡു 

ഗ്പകാശനം പ്പെയ്തു. 

• NITI ആയോര ് സംഘടിെിച്ച െടങ്ങിൽ 

യകഗ്ര കൃഷ്ി, കർഷ്ക യക്ഷമ മഗ്ന്തി 

(MoA&FW), നയരഗ്ര സിംര് യതാമർ " 2030-

യലക് ഇന്തയൻ അഗ്രികൾച്ചർ: 

കർഷ്കരുപ്പട വരുമാനം 

വർദ്ധിെികുന്നതിനുള്ള പാതകൾ, 

യപാഷ്കാഹാര സുരക്ഷ, സുസ്ഥിര 

ഭക്ഷണം, കാർഷ്ിക സംവിധാനങ്ങൾ" 

എന്ന പുസ്തകം ഗ്പകാശനം പ്പെയ്തു.  

 

OBITUARIES NEWS 
 

• പ്പവസ്റ്റ ് ഇൻഡീസ് സ്പിൻ ഇതിഹാസം, 

യസാണി റമദീൻ 92-ാാാം വേസ്സിൽ 

അന്തരിച്ചു. 1950-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ 

ആദയമാേി എയവ പരമ്പര യനടിേ 

ടീമിന്പ്പറ ഭാരമാേിരുന്നു അയദ്ദഹം. 1950-

ൽ ഓൾഡ് ഗ്ടായഫാർഡിൽ 

ഇംഗ്ലണ്ടിപ്പനതിപ്പര പ്പടസ്റ്റ് അരയങ്ങറ്റം 

നടത്തി. 

• െലച്ചിഗ്ത നിരൂപകനും 

എഴുത്തുകാരനുമാേ ജേഗ്പകാശ് 

ൌക് സി (82) ഹൃദോഘാതപ്പത്ത 

തുടർന്ന ്അന്തരിച്ചു. 

• 1990 മുതൽ 1993 വപ്പര ഇന്തയൻ കരയസനാ 

യമധാവിോേി യസവനമനുഷ്ഠ ിച്ച ജനറൽ 

എസ്എഫ് യറാഗ്ഡിരസ് 88 ആം വേസ്സിൽ 

അന്തരിച്ചു. 
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• ഓസ് കർ യജതാവാേ നിർമ്മാതാവ്, 'സ്റ്റാർ 

വാർസ'്, 'യഗ്ബവ്ഹാർട്്ട' എന്നിവേ്ക് 

പച്ചപ്പകാടി കാട്ടിേ ടവനറ്ിത്്ത 

പ്പസഞ്ചവറി യഫാക് സിനപ്്പറ മുൻ 

എക് സികയൂട്ടീവാേ അലൻ ലാഡ് 

ജൂനിേർ 84-ാാാം വേസ്സിൽ അന്തരിച്ചു.  

• മുൻ ഓസ് യഗ്ടലിേൻ ഗ്കികറ്റ് താരം 

(വികറ്റ് കീെർ) യറാഡ് നി വിലയം മാർഷ്് 

ഓസ് യഗ്ടലിേേിപ്പല അഡ് പ്പലയ്ഡിൽ 

അന്തരിച്ചു. 

• മുതിർന്ന രാഷ്്ഗ്ടീേകാരനും മുൻ 

സുഗ്പീം യകാടതി ജഡ്ജിേും പാകിസ്ഥാൻ 

ഗ്പസിഡന്റുമാേ റഫീഖ്് തരാർ (92) 

അന്തരിച്ചു.  

• സാംബിേേുപ്പട മുൻ ഗ്പസിഡന്റ് രുപിേ 

ബര രണ്ട ് വർഷ്പ്പത്ത കയാൻസറിപ്പന 

തുടർന്ന് അന്തരിച്ചു. അയദ്ദഹത്തിന് 85 

വേസ്സാേിരുന്നു. 

• രണ്ട് തവണ WWE ഹാൾ ഓഫ് യഫമറാേ 

സ്യകാട്്ട ഹാൾ ഹൃദോഘാതം മൂലം 

അന്തരിച്ചു. അയദ്ദഹത്തിന ് 63 

വേസ്സാേിരുന്നു.  

• യസാളാർ ഫിസിക്സിൽ സംഭാവന 

നൽകിേ അയമരികൻ 

യജയാതിശാസ്ഗ്തജ്ഞൻ േൂജിൻ നയൂമാൻ 

പാർകർ 94-ാാാം വേസ്സിൽ അന്തരിച്ചു. 

• മാലി മുൻ ഗ്പധാനമഗ്ന്തി സൗപ്പമയലാ 

ബൗപ്പബ ക്മര അസുഖ്പ്പത്ത തുടർന്ന് 

അന്തരിച്ചു.  

• ബംഗ്ലായദശ് മുൻ ഗ്പസിഡനറ്് 

ഷ്ഹാബുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് (92) 

ബംഗ്ലായദശിപ്പല ധാകേിൽ അന്തരിച്ചു.  

• ഇന്തയേുപ്പട മുൻ െീഫ് ജസ്റ്റിസ ് രയമഷ്് 

െഗ്ര ലയഹാട്ടി (81) അന്തരിച്ചു.  

• ഗ്രാഫിക് സ് ഇന്റർയെഞ്ച് 

യഫാർമാറ്റിനപ്്പറ (GIF) ഗ്സഷ്ടാവ് സ്റ്റീഫൻ 

വിൽക്ഹറ്റ ് 74-ാാാം വേസ്സിൽ 

യകാവിഡ്-19 സംബന്ധമാേ ഗ്പശ് നങ്ങപ്പള 

തുടർന്ന ്അന്തരിച്ചു. 

• പ്പവറ്ററൻ പ്പബൽജിേൻ ഫുട്യബാൾ താരം 

മിരവൽ വാൻ ഡാം ലുകീമിേേുമാേി 

നീണ്ട യപാരാട്ടത്തിപ്പനാടുവിൽ 28 

വേസ്സുള്ളയൊൾ അന്തരിച്ചു. 

• സികിമിന്പ്പറ മൂന്നാമപ്പത്ത മുഖ്യമഗ്ന്തി 

ഭീം ബഹാദൂർ രുരുങ് സികിമിപ്പല 

രാങ് യടാകിപ്പല ലുംസുേിേിലുള്ള 

വസതിേിൽ അന്തരിച്ചു. 

 

IMPORTANT DAYS 
 

• എൊ വർഷ്വും മാർച്്ച 1 ന് സീയറാ 

ഡിസ്ഗ്കിമിയനഷ്ൻ ദിനം ആെരികുന്നു. 

• രാസവള-രാസ മഗ്ന്താലേം 2022 മാർച്്ച 1 

മുതൽ മാർച്്ച 7 വപ്പര ജനൗഷ്ധി ദിവസ് 

സംഘടിെികും. 

• ആസാദി കാ അമൃത് 

മയഹാത്സവത്തിന്പ്പറ ഭാരമാേി വനിതാ 

ശിശു വികസന മഗ്ന്താലേം മാർച്്ച 1 

മുതൽ അന്താരാഷ്്ഗ്ട വനിതാ ദിന വാരം 

ഒരു ഐയകാണിക് വീക ് ആേി 

ആയഘാഷ്ികുന്നു. 

• 46 - ാാമത് സിവിൽ അകൗണ്ടസ്് ദിനം 

2022 മാർച്്ച 2 -ന് നയൂഡൽഹിേിപ്പല 

ജൻപേിലുള്ള യഡാ.അംയബദ്കർ 

ഇന്റർനാഷ്ണൽ പ്പസന്ററിൽ 

ആയഘാഷ്ിച്ചു. ധനകാരയ, യകാർെയററ്റ് 

കാരയ മഗ്ന്തി ഗ്ശീമതി. നിർമല 

സീതാരാമനാണ ്െടങ്ങിപ്പല മുഖ്യാതിേി. 

• സിവിൽ ഡിഫൻസിന്പ്പറ 

ഗ്പാധാനയപ്പത്തേും അതിനാേി ജീവൻ 

ബലിേർെിച്ച ഉയദയാരസ്ഥപ്പരേും 

ബഹുമാനികുന്നതിനാേി യലാക 

സിവിൽ ഡിഫൻസ് ദിനം എൊ 

വർഷ്വും മാർച്്ച 1 ന് യലാകപ്പമമ്പാടും 

ആെരികുന്നു. 

• യലാകത്തിപ്പല വനയമൃരങ്ങപ്പളേും 

സസയജാലങ്ങപ്പളേും കുറിച്്ച 

അവയബാധം വളർത്തുന്നതിനാേി എൊ 

വർഷ്വും മാർച്്ച 3 ന് യലാക വനയജീവി 

ദിനം ആെരികുന്നു. 
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• യലാകായരാരയ സംഘടന (WHO) എൊ 

വർഷ്വും മാർച്്ച 3 ന ് യലാക ഗ്ശവണ 

ദിനം ആെരികുന്നു. ബധിരതേും 

യകൾവികുറവും എങ്ങപ്പന 

തടോപ്പമന്നും യലാകപ്പമമ്പാടുമുള്ള 

പ്പെവി, ഗ്ശവണ പരിെരണം എങ്ങപ്പന 

യഗ്പാത്സാഹിെികാപ്പമന്നും 

യബാധവൽകരണം നടത്തുകോണ് 

ദിനം ലക്ഷയമിടുന്നത്. 

• നാഷ്ണൽ യസഫ്റ്റി കൗൺസിൽ (NSC) 

ഓഫ് ഇന്തയ സ്ഥാപിച്ചതിന്പ്പറ 

സ്െരണേ്കാേി എൊ വർഷ്വും മാർച്്ച 4 

ന് യദശീേ സുരക്ഷാ ദിനം (NSD) 

ആയഘാഷ്ികുന്നു. 

• ഇന്തയേിൽ, ഇന്തയൻ സുരക്ഷാ 

യസനേുപ്പട ബഹുമാനാർത്ഥം എൊ 

വർഷ്വും മാർച്്ച 4 യദശീേ സുരക്ഷാ 

ദിനമാേി (രാഷ്്ഗ്ടീേ സുരക്ഷാ ദിവസ)് 

ആയഘാഷ്ികുന്നു. 

• എൊ വർഷ്വും മാർച്്ച 04 ന ് യലാക 

പ്പപാണ്ണത്തടി ദിനം ആെരികുന്നു. 

• 2022 മാർച്്ച 7 ന് ഫാർമസയൂട്ടികൽസ് 

ആൻഡ് പ്പമഡികൽ ഡിക്വസസ് 

ബയൂയറാ ഓഫ് ഇന്തയോണ് (PMBI) ജൻ 

ഔഷ്ധി ദിവസ് ആയഘാഷ്ികുന്നത്. 

• ഉത്തർഗ്പയദശിപ്പല രാസിോബാദിൽ 2022 

മാർച്്ച 06 ന ് പ്പസൻഗ്ടൽ ഇൻഡസ്ഗ്ടിേൽ 

പ്പസകയൂരിറ്റി യഫാഴ് സിന്പ്പറ (CISF) 53-

ാാമത് ക്റസിംര് യഡ െടങ്്ങ 

സംഘടിെിച്ചു. 

• അന്താരാഷ്്ഗ്ട വനിതാ ദിനം (IWD) എൊ 

വർഷ്വും മാർച്്ച 8 ന് ആയരാളതലത്തിൽ 

ആയഘാഷ്ികപ്പെടുന്നു. 

• യലാകപ്പമമ്പാടും എൊ വർഷ്വും മാർച്്ച 

മാസത്തിപ്പല രണ്ടാമപ്പത്ത 

ബുധനാഴ്ചോണ് പുകവലി വിരുദ്ധ ദിനം 

ആെരികുന്നത്. ഈ വർഷ്ം മാർച്്ച 9 ന് 

പുകവലി വിരുദ്ധ ദിനം ആെരികും. 

• എൊ വർഷ്വും മാർച്്ച മാസത്തിപ്പല 

രണ്ടാമപ്പത്ത വയാഴാഴ്ചോണ് യലാക 

വൃകദിനമാേി ആെരികുന്നത്.  

• 1969 -ൽ , മാർച്്ച 10 -ന് CISF സ്ഥാപിതമാേി 

, ഇന്തയൻ പാർലപ്പമന്റ് പാസാകിേ 

സി.ഐ.എസ.്എഫ് ആക്റ്റ ് 1968 ഗ്പകാരം 

മൂന്ന് ബറ്റാലിേനുകൾ രൂപീകരിച്ചു.  

• മാർച്്ച 10 അന്താരാഷ്്ഗ്ട വനിതാ 

ജഡ്ജിമാരുപ്പട ദിനമാേി ആെരികുന്നു. 

• എൊ വർഷ്വും മാർച്്ച 14 ന ് ആയരാള 

രണിതശാസ്ഗ്ത ദിനം (IDM) 

ആെരികുന്നു. രണിത സ്ഥിരാങ്കമാേ 

πപ്പേ (ക്പ) 3.14 വപ്പര റൗണ്ട ് പ്പെയ്യാൻ 

കഴിേുന്നതിനാൽ ഇത ് ക്പ ദിനം 

എന്നും അറിേപ്പെടുന്നു. 

• യലാകപ്പമമ്പാടുമുള്ള യറാട്ടറാക്ടറുകൾ 

നൽകുന്ന യസവനങ്ങപ്പള 

അംരീകരികുന്നതിനാേി എൊ 

വർഷ്വും മാർച്്ച 13 ന് യലാക യറാട്ടരാകറ്്റ് 

ദിനം ആയഘാഷ്ികുന്നു. 

• എൊ വർഷ്വും മാർച്്ച 15 ന ് യലാക 

ഉപയഭാക്തൃ അവകാശ ദിനം 

ആയഘാഷ്ികുന്നു.  

• നദികൾകാേുള്ള അന്താരാഷ്്ഗ്ട 

ഗ്പവർത്തന ദിനം എൊ വർഷ്വും മാർച്്ച 

14 ന് ആയഘാഷ്ികുന്നു. 

നദികൾകാേുള്ള അന്താരാഷ്്ഗ്ട 

ഗ്പവർത്തന ദിനത്തിന്പ്പറ 25-ാാാം 

വാർഷ്ികമാണ് 2022. 

• ഇന്തയേിൽ, എൊ വർഷ്വും മാർച്്ച 16 -ന് 

യദശീേ വാക് സിയനഷ്ൻ ദിനം ( യദശീേ 

ഗ്പതിയരാധ ദിനം (IMD) എന്നും 

അറിേപ്പെടുന്നു ) ആെരികുന്നത ് , 

വാക് സിയനഷ്ന്പ്പറ ഗ്പാധാനയം മുഴുവൻ 

രാജയത്തിനും അറിേികാനാണ്. 

• 2022 മുതൽ എൊ വർഷ്വും മാർച്്ച 15 

ഇസ്ലായമായഫാബിേപ്പേ 

പ്പെറുകുന്നതിനുള്ള അന്താരാഷ്്ഗ്ട 

ദിനമാേി ഗ്പഖ്യാപികാനുള്ള 

ഗ്പയമേത്തിന് േുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലി 

അംരീകാരം നൽകി.  
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• രുണനിലവാരമുള്ള ഉറകത്തിന്പ്പറ 

ഗ്പാധാനയം ഉേർത്തികാട്ടുന്നതിനാേി 

എൊ വർഷ്വും മാർച്്ച വിഷ്ുവിനു 

മുമ്പുള്ള പ്പവള്ളിോഴ്ച യലാക ഉറക ദിനം 

ആെരികുന്നു. ഈ വർഷ്ം, ഇത ്മാർച്്ച 18 

ന് വരുന്നു. 

• മാലിനയമെ, ഒരു വിഭവപ്പമന്ന നിലേിൽ 

പുനരുപയോരത്തിനപ്്പറ ഗ്പാധാനയം 

തിരിച്ചറിേുന്നതിനാണ ് എൊ വർഷ്വും 

മാർച്്ച 18- ന ് ആയരാള പുനരുപയോര 

ദിനം ആെരികുന്നത.് 

• എൊ വർഷ്വും മാർച്്ച 18 ന് 

ഓർഡനൻസ ് ഫാക്ടറി ദിനം 

ആെരികുന്നു.  

• എൊ വർഷ്വും മാർച്്ച 20 ന് 

യലാകപ്പമമ്പാടും സയന്താഷ്ത്തിന്പ്പറ 

അന്താരാഷ്്ഗ്ട ദിനം ആെരികുന്നു. 

• എൊ വർഷ്വും മാർച്്ച 21 ന് 

അന്താരാഷ്്ഗ്ട വനദിനം (യലാക വനദിനം 

എന്നും അറിേപ്പെടുന്നു) 

ആയഘാഷ്ികുന്നു. 

• വംശീേ വിയവെനത്തിന്പ്പറ 

നിയഷ്ധാത്മകമാേ 

അനന്തരഫലങ്ങപ്പളകുറിച്്ച ആളുകപ്പള 

ഓർമ്മിെികുന്നതിനാേി എൊ 

വർഷ്വും മാർച്്ച 21 ന് വംശീേ 

വിയവെനം ഇൊതാകുന്നതിനുള്ള 

അന്താരാഷ്്ഗ്ട ദിനം ആെരികുന്നു. 

• എൊ വർഷ്വും മാർച്്ച 20 ന ് യലാക 

ഓറൽ പ്പഹൽത്്ത ദിനമാേി 

ആെരികുന്നു. 
 

 

• എൊ വർഷ്വും മാർച്്ച 22 ന ് യലാക 

ജലദിനം ആയരാളതലത്തിൽ 

ആയഘാഷ്ികുന്നു. ശുദ്ധജലത്തിന്പ്പറ 

ഗ്പാധാനയം ഉേർത്തികാട്ടുകോണ് ദിനം 

ലക്ഷയമിടുന്നത്.  

• യലാക ഡൗൺ സിൻയഗ്ഡാം ദിനം (WDSD) 

എൊ വർഷ്വും മാർച്്ച 21 ന് 

ആെരികുന്നു.  

• മനുഷ്യമനസ്സിന്പ്പറ സൃഷ്ടിപരമാേ 

ക്െതനയം പിടിപ്പച്ചടുകാനുള്ള 

കവിതേുപ്പട അതുലയമാേ കഴിവ് 

തിരിച്ചറിേുന്നതിനാേി എൊ വർഷ്വും 

മാർച്്ച 21 ന് യലാക കവിതാ ദിനം 

ആയഘാഷ്ികുന്നു.  

• യലാക കാലാവസ്ഥാ ദിനം എൊ 

വർഷ്വും മാർച്്ച 23 ന് 

ആയരാളതലത്തിൽ ആയഘാഷ്ികുന്നു. 

• എൊ വർഷ്വും മാർച്്ച 23 ന് 

രക്തസാക്ഷി ദിനമാേി (ഷ്ഹീദ് ദിവസ് 

അപ്പെങ്കിൽ സർയവാദേ ദിനം) രാജയം 

ആെരിച്ചു.  

• ക്ഷേയരാരത്തിന്പ്പറ (TB) ആയരാള 

പകർച്ചവയാധിപ്പേകുറിച്ചും യരാരപ്പത്ത 

ഇൊതാകാനുള്ള ഗ്ശമങ്ങപ്പളകുറിച്ചും 

പ്പപാതുജനങ്ങളിൽ അവയബാധം 

സൃഷ്ടികുന്നതിനാേി എൊ വർഷ്വും 

മാർച്്ച 24 ന ് യലാക ക്ഷേയരാര ദിനം 

ആെരികുന്നു.  

• എൊ വർഷ്വും മനുഷ്യാവകാശ 

ലംഘനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച 

സതയത്തിനുള്ള അവകാശത്തിനാേുള്ള 

അന്താരാഷ്്ഗ്ട ദിനമാേി മാർച്്ച 24 

ആെരികാൻ ഐകയരാഷ്്ഗ്ടസഭ 

അംരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട.് 

• ഐകയരാഷ്്ഗ്ടസഭ എൊ വർഷ്വും 

മാർച്്ച 25 ന ് തടവിലാകപ്പെട്ടവരും 

കാണാതാേവരുമാേ സ്റ്റാഫ് 

അംരങ്ങളുമാേുള്ള 

ഐകയദാർഢ്യത്തിന്പ്പറ അന്താരാഷ്്ഗ്ട 

ദിനം ആെരികുന്നു. 
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• വംശീേതേുപ്പടേും 

മുൻവിധികളുപ്പടേും 

അപകടങ്ങപ്പളകുറിച്്ച അവയബാധം 

വളർത്തുന്നതിനാേി എൊ വർഷ്വും 

മാർച്്ച 25 ന് അടിമത്തത്തിന്പ്പറേും 

അറ്റ്ലാനറ്ിക് അടിമ 

വയാപാരത്തിനപ്്പറേും ഇരകളുപ്പട 

അന്തർയദശീേ ദിനം ആെരികുന്നു. 

• കാലാവസ്ഥാ വയതിോനത്തിപ്പനതിരാേ 

യപാരാട്ടത്തിനും പ്പമച്ചപ്പെട്ട 

ഗ്രഹത്തിനാേുള്ള ഗ്പതിബദ്ധതേ്കും 

പിന്തുണ നൽകുന്നതിനാേി എൊ 

വർഷ്വും മാർച്്ച മാസത്തിപ്പല 

അവസാന ശനിോഴ്ച യലാകപ്പമമ്പാടും 

ഭൗമ മണികൂർ ആയഘാഷ്ികുന്നു. 

• 2017 മുതൽ എൊ വർഷ്വും മാർച്്ച 31 ന് 

അന്താരാഷ്്ഗ്ട മേകുമരുന്ന ്പരിയശാധന 

ദിനം നടകുന്നു. 

• എൊ വർഷ്വും മാർച്്ച 31 ന ് യലാക 

ബാകെ് ദിനമാേി ആെരികുന്നു. 

• യലാകപ്പമമ്പാടുമുള്ള 

ഗ്ടാൻസ് പ്പജൻഡറുകൾ 

അഭിമുഖ്ീകരികുന്ന 

വിയവെനപ്പത്തകുറിച്ചുള്ള അവയബാധം 

വളർത്തുന്നതിനും സമൂഹത്തിന് 

അവരുപ്പട സംഭാവനകൾ 

ആയഘാഷ്ികുന്നതിനുമാേി എൊ 

വർഷ്വും മാർച്്ച 31 ന് ഇന്റർനാഷ്ണൽ 

ഗ്ടാൻസ് പ്പജൻഡർ യഡ ഓഫ് 

വിസിബിലിറ്റി (TDOV) ആെരികുന്നു. 

 

MISCELLANEOUS NEWS 
 

• ഹരിത ഊർജ ലക്ഷയങ്ങൾ 

ക്കവരികുന്നതിനും 

കാർബണിയലകുള്ള ഇന്തയൻ 

രവൺപ്പമന്റിന്പ്പറ ഗ്ശമങ്ങൾകുമാേി 

ഹിരുസ്ഥാൻ പ്പപയഗ്ടാളിേം 

യകാർെയറഷ്ൻ ലിമിറ്റഡും (HPCL) 

യസാളാർ എനർജി യകാർെയറഷ്ൻ ഓഫ് 

ഇന്തയ ലിമിറ്റഡും (SECI) തമ്മിൽ 2022 

പ്പഫഗ്ബുവരി 24-ന ് നയൂഡൽഹിേിൽ 

ധാരണാപഗ്തം ഒെുവച്ചു. 

• നിങ്ങൾകറിോവുന്ന ഏറ്റവും 

ഗ്പധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാേ ഭൂമിേുപ്പട 

ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം 510,072,000 km² 

ആണ്. 

• മധയഗ്പയദശിപ്പല ഉജ്ജേിൻ 10 

മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 11.71 ലക്ഷം കളിമൺ 

വിളകുകൾ (ദിേകൾ) കത്തിച്്ച രിന്നസ് 

പ്പറയകാർഡ് സൃഷ്ടിച്ചു. 

• പ്പഹറാത്്ത അപ്പെങ്കിൽ 'ഹര (ശിവ) 

രാഗ്തി', പ്പപാതുപ്പവ മഹാ ശിവരാഗ്തി 

എന്നറിേപ്പെടുന്നു, ജമ്മു കശ്െീരിപ്പല (J&K) 

കശ്െീരി പണ്ഡിറ്റുകൾ ആയഘാഷ്ികുന്ന 

ഗ്പധാന ഉത്സവമാണ്. 

• ഹീയറാ യമായട്ടായകാർെ ് അതിന്പ്പറ 

ഉേർന്നുവരുന്ന പ്പമാബിലിറ്റി 

പ്പസാലയൂഷ്നുകൾകും വരാനിരികുന്ന 

ഇലക്ഗ്ടിക് വാഹനങ്ങൾകുമാേി ഒരു 

പുതിേ ഗ്ബാൻഡാേ “വിഡ” (വിഡ 

എന്നാൽ ജീവിതം) പുറത്തിറകി. 

• രാജയത്തുടനീളം നിരവധി നദികൾ 

ഒഴുകുന്നതിനാൽ ഇന്തയ നദികളുപ്പട 

നാട് എന്നറിേപ്പെടുന്നു. 

• ഒരു നദി ഒരു സമുഗ്ദം, കടൽ, തടാകം 

അപ്പെങ്കിൽ മപ്പറ്റാരു നദിേിയലക ്

ഒഴുകുന്ന സവാഭാവികമാേും ഒഴുകുന്ന 

ഒരു ജലപാതോണ് , സാധാരണോേി 

ശുദ്ധജലമാണ്. 

• ഇന്തയേിൽ േുപ്പനസ്യകാേുപ്പട 40 യലാക 

ക്പതൃക സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. 

'സാംസ് കാരിക' വിഭാരത്തിന ്

കീഴിലുള്ള പട്ടികേിപ്പല ഏറ്റവും 

പുതിേ കൂട്ടിയച്ചർകലാണ ്

യധാലവീരേും രാമെ യക്ഷഗ്തവും.  

• യദശീേ തല ഷ്ൂട്ടറും ഡൽഹിേിൽ 

നിന്നുള്ള പരിസ്ഥിതി 

ഗ്പവർത്തകേുമാേ ആരുഷ്ി വർമ്മ 2022 

മാർച്ചിൽ നടകാനിരികുന്ന 2041 

കാലാവസ്ഥാ യസനേുപ്പട അന്റാർട്ടിക 

എക് സ് പ്പപഡിഷ്നിൽ ഇന്തയപ്പേ 

ഗ്പതിനിധീകരികാൻ തിരപ്പെടുത്തു. 
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• വിസ്തീർണ്ണം അനുസരിച്്ച യലാകത്തിപ്പല 

ഏഴാമപ്പത്ത വലിേ രാഷ്്ഗ്ടവും 

ജനസംഖ്യേുപ്പട കാരയത്തിൽ രണ്ടാം 

സ്ഥാനവും ഉള്ള ഇന്തയ , നൂറ്റാണ്ടുകളാേി 

വയതയസ്ത സംസ്കാരങ്ങളുപ്പടേും 

മതങ്ങളുപ്പടേും മുഗ്ദ പതിെിച്ചതിന്പ്പറ 

ഫലമാേ ഒരു സമ്പന്നമാേ ക്പതൃകം 

അഭിമാനികുന്നു. 

• 'ദി ഹിരു റിവയൂ' എന്നത് ഒരു മാസപ്പത്ത 

എൊ സമകാലിക കാരയങ്ങളുപ്പടേും 

കാറ്റരറി തിരിച്ചുള്ള സമാഹാരമാണ്, 

കൂടാപ്പത വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ 

ഗ്പധാന പങ്ക ് വഹികുന്ന ജനറൽ 

അവേർനസ ് വിഭാരത്തിയലകുള്ള 

ഉയദയാരാർത്ഥികളുപ്പട തയ്യാപ്പറടുെിപ്പന 

പൂരകമാകുകേും പ്പെയ്യുന്നു.  

• ക്കപ്പകാണ്ട് പ്പകട്ടിേിട്ട 

പരവതാനികളുപ്പട ആധികാരികതേും 

േോർത്ഥതേും സംരക്ഷികാൻ ജമ്മു 

കശ്െീർ രവൺപ്പമന്റ ് അതിന്പ്പറ GI ടാര് 

പ്പെയ്ത കശ്െീരി പരവതാനികൾക ് ഗ്ദുത 

ഗ്പതികരണ (QR) യകാഡ് പുറത്തിറകി. 

• ദലിത് യനതൃതവത്തിലുള്ള, എൊ 

സ്ഗ്തീകളും മാഗ്തമുള്ള ഖ്ബർ ലഹരി 

പഗ്തപ്പത്തകുറിച്ചുള്ള ഒരു 

യഡാകയുപ്പമന്ററി, "ക്ററ്റിംര് വിത്്ത 

ഫേർ" ഓസ് കാറിൽ നാമനിർയദ്ദശം 

പ്പെയ്യപ്പെടുന്ന ആദയപ്പത്ത ഇന്തയൻ 

യഡാകയുപ്പമന്ററിോേി. 

• ഡൽഹിേിൽ ഇലക് ഗ്ടിക് ഓയട്ടാകൾ 

വാങ്ങുന്നതിനും രജിസ് യഗ്ടഷ്നുമാേി 

ഡൽഹി സർകാർ 'ക്മ ഇവി' (ക്മ 

ഇലക്ഗ്ടിക് പ്പവഹികിൾ) യപാർട്ടൽ 

ആരംഭിച്ചു. 

• 15-ാാാം ക്ലാസ്സിപ്പല 

സംരീയതാപകരണങ്ങളുപ്പട 

വിഭാരത്തിൽ നരസിംരയെക്ട്ട 

നാരസവരം എന്നതിന് 

ഭൂമിശാസ്ഗ്തപരമാേ സൂെിക ടാര് 

ലഭിച്ചു.  

• ഒരു നയൂക്ലിേസും (മധയഭാരം) 

യഗ്പായട്ടാണുകളും (യപാസിറ്റീവ് 

ൊർജുള്ള) നയൂയഗ്ടാണുകളും (നയൂഗ്ടൽ) 

അടങ്ങുന്ന ഒരു ആറ്റത്തിന്പ്പറ 

ഘടനോണ് ആയറ്റാമിക് ഘടന.  

• മഹാത്മാരാന്ധിേുപ്പട പ്പെറുമകൾ 

സുമിഗ്ത രാന്ധി കുൽകർണിോണ് 

'യമാദി യസ്റ്റാറി' എന്ന പ്പവബ് യപാർട്ടൽ 

ഉദ്ഘാടനം പ്പെയ്തത്.  

• ഈ വർഷ്പ്പത്ത ഓസ് കാറുകൾ ഡയൂണിന് 

ടിയമാത്തി െലപ്പമറ്റ ് എന്ന യപരിൽ 

നാമകരണം പ്പെയ്യപ്പെട്ടു. 

• നാഷ്ണൽ മിഷ്ൻ യഫാർ ക്ലീൻ രംര 

(NMCG) ആസാദി കാ അമൃത് മയഹാത്സവ് 

ആയഘാഷ്ങ്ങളുപ്പട ഭാരമാേി ഐടിഒ 

ഗ്ബിഡ്ജിപ്പല അസിറ്റ ഈസ്റ്റ് റിവർ 

ഗ്ഫണ്ടിൽ നിരവധി എൻജിഒകളുപ്പട 

സഹകരണയത്താപ്പട േമുനേുപ്പട 

മഹതവം "ഇത ് നിലനിർത്തുപ്പമന്ന 

ഗ്പതിജ്ഞയോപ്പട ആയഘാഷ്ികാൻ" 

േമുയനാത്സവം നടത്തി. ശുദ്ധം." 

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രധാന 
കുറിപ്പുകൾ: 

(STATIC TAKEAWAYS) 
 

• അന്താരാഷ്്ഗ്ട ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി 

ആസ്ഥാനം: യലാസാൻ, സവിറ്റസ്ർലൻഡ്; 

• അന്താരാഷ്്ഗ്ട ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി 

ഗ്പസിഡന്റ്: യതാമസ് ബാച്്ച; 

• അന്താരാഷ്്ഗ്ട ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി 

സ്ഥാപിതമാേത്: 23 ജൂൺ 1894, പാരീസ്, 

ഗ്ഫാൻസ്. 

• ജൊൻ തലസ്ഥാനം: യടാകിയോ; 

• ജൊൻ കറൻസി: ജാെനീസ ്പ്പേൻ; 

• ജൊൻ െഗ്കവർത്തി: നരുഹിയതാ; 

• ജൊൻ ഗ്പധാനമഗ്ന്തി: ഫയൂമിയോ കിഷ്ിദ. 

• പ്പടക് യനാളജി സമ്മിറ്റിനപ്്പറ പ്പെേർമാൻ: 

വിപിൻ യസാന്ധി; 

• CII ഗ്പസിഡന്റ്: തച്ചട്്ട വിശവനാേ് 

നയരഗ്രൻ; 
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• CII േുപ്പട ഡേറക്ടർ ജനറൽ: െഗ്രജിത് 

ബനീർജി. 

• രൂരിൾ CEO: സുരർ പിക്ച്ച; 

• രൂരിൾ സ്ഥാപിതമാേത്: 4 പ്പസപറ്്റംബർ 

1998; 

• രൂരിൾ ആസ്ഥാനം: മൗണ്ടൻ വയൂ, 

കാലിയഫാർണിേ, േുക്ണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്. 

• േുക്ണറ്റഡ് യനഷ്ൻസ് യഗ്പാഗ്രാം ഓൺ 

HIV/AIDS (UNAIDS) ആസ്ഥാനം: ജനീവ, 

സവിറ്റസ്ർലൻഡ്; 

• UNAIDS എക്സികയൂട്ടീവ ് ഡേറക്ടർ: വിന്നി 

ബേനിമ; 

• UNAIDS സ്ഥാപിതമാേത്: 26 ജൂക്ല 1994. 

• ക്െന തലസ്ഥാനം: പ്പബയ്ജിംര്; 

• ക്െന കറൻസി: പ്പറൻമിൻബി ; 

• ക്െന ഗ്പസിഡന്റ്: ഷ്ി ജിൻപിംര്. 

• തമിഴ്നാട ്തലസ്ഥാനം: പ്പെക്ന്ന; 

• തമിഴ്നാട ്മുഖ്യമഗ്ന്തി: എം പ്പക സ്റ്റാലിൻ; 

• തമിഴ്നാട ്രവർണർ: ആർഎൻ രവി. 

• അസം തലസ്ഥാനം: ദിസ്പൂ ർ; 

• അസം മുഖ്യമഗ്ന്തി: ഹിമന്ത ബിശവ ശർമ്മ; 

• അസം രവർണർ: ജരദീഷ്് മുഖ്ി. 

• ഇന്തയൻ എേർയഫാഴ്സ ് സ്ഥാപിതമാേത്: 8 

ഒക്യടാബർ 1932; 

• ഇന്തയൻ എേർയഫാഴ്സ് ആസ്ഥാനം: 

നയൂഡൽഹി; 

• ഇന്തയൻ എേർയഫാഴ്സ് െീഫ് ഓഫ് എേർ 

സ്റ്റാഫ്: വിയവക് റാം ൌധരി. 

• ഇലക് യഗ്ടാണിക് സ് ആൻഡ് 

ഇൻഫർയമഷ്ൻ പ്പടക് യനാളജി മഗ്ന്തി: 

അശവിനി ക്വഷ്ണവ്; 

• നാസ അഡ്െിനിസ്യഗ്ടറ്റർ: ബിൽ 

പ്പനൽസൺ; 

• നാസേുപ്പട ആസ്ഥാനം: വാഷ്ിംഗ്ടൺ 

ഡി.സി., േുക്ണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ;് 

• നാസ സ്ഥാപിതമാേത്: 1 ഒക്യടാബർ 

1958. 

• NOAA ആസ്ഥാനം: വാഷ്ിംഗ്ടൺ, ഡി.സി., 

േുക്ണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ ്

• NOAA സ്ഥാപകൻ: റിച്ചാർഡ ്നിക്സൺ 

• NOAA സ്ഥാപിതമാേത്: 3 ഒക്യടാബർ 1970 

• യവൾഡ് ക്വൽഡ് ക്ലഫ് ഫണ്ട് 

ആസ്ഥാനം: ഗ്ലാൻഡ്, സവിറ്റ്സർലൻഡ്. 

• യവൾഡ് ക്വൽഡ് ക്ലഫ് ഫണ്ട് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 29 ഏഗ്പിൽ 1961, യമാർപ്പരസ്, 

സവിറ്റസ്ർലൻഡ്. 

• യവൾഡ് ക്വൽഡ് ക്ലഫ് ഫണ്ടിന്പ്പറ 

ഗ്പസിഡന്റും സിഇഒേും: കാർട്ടർ 

യറാബർട്്ടസ്. 

• യലാകായരാരയ സംഘടന 

സ്ഥാപിതമാേത്: 7 ഏഗ്പിൽ 1948; 

• യലാകായരാരയ സംഘടനേുപ്പട ഡേറക്ടർ 

ജനറൽ: യഡാ പ്പടയഗ്ഡാസ ് അദായനാം 

പ്പരഗ്ബിയേസസ്; 

• യലാകായരാരയ സംഘടനേുപ്പട 

ആസ്ഥാനം: ജനീവ, സവിറ്റസ്ർലൻഡ് 

• ടാറ്റ യമായട്ടാഴ്സ ്ആസ്ഥാനം: മുംക്ബ; 

• ടാറ്റ യമായട്ടാഴ് സ് സ്ഥാപകൻ: പ്പജആർഡി 

ടാറ്റ; 

• ടാറ്റ യമായട്ടാഴ് സ് സ്ഥാപിതമാേത്: 1945, 

മുംക്ബ. 

• DICGC പ്പെേർയപഴ്സൺ: ക്മകൽ പഗ്ത; 

• DICGC സ്ഥാപിതമാേത്: 15 ജൂക്ല 1978; 

• DICGC ആസ്ഥാനം: മുംക്ബ. 

• നാഷ്ണൽ പ്പസകയൂരിറ്റി കൗൺസിൽ 

ഓഫ് ഇന്തയ സ്ഥാപിതമാേത:് 19 നവംബർ 

1998; 

• നാഷ്ണൽ പ്പസകയൂരിറ്റി കൗൺസിൽ 

ഓഫ് ഇന്തയേുപ്പട തലവൻ: അജിത് 

കുമാർ യഡാവൽ. 
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• മധയഗ്പയദശ് തലസ്ഥാനം: യഭാൊൽ; 

• മധയഗ്പയദശ് രവർണർ: മംരുഭാേ് സി. 

പയട്ടൽ; 

• മധയഗ്പയദശ് മുഖ്യമഗ്ന്തി: ശിവരാജ് സിംര് 

ൌഹാൻ. 

• സവിസ് ഇന്റർനാഷ്ണൽ എേർ 

ക്ലൻസ് എജി പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ്സ്: 

ബാസൽ, സവിറ്റസ്ർലൻഡ്; 

• സവിസ് ഇന്റർനാഷ്ണൽ എേർ 

ക്ലൻസ് എജി സ്ഥാപിച്ചത്: 1 ഏഗ്പിൽ 

2002; 

• സവിസ് ഇന്റർനാഷ്ണൽ എേർക്ലൻസ് 

എജി പ്പെേർമാൻ: പ്പറയറ്റാ 

ഗ്ഫാൻസിയോണി; 

• സവിസ് ഇന്റർനാഷ്ണൽ എേർക്ലൻസ് 

എജി സിഇഒ: ഡേറ്റർ ഗ്വാങ്്കക്സ്. 

• പ്പജറ്റ ്എേർയവസ് CEO: വിനേ് ദുപ്പബ; 

• പ്പജറ്റ ് എേർയവസ ് സ്ഥാപകൻ: നയരഷ്് 

യരാേൽ; 

• പ്പജറ്റ ് എേർയവസ ് സ്ഥാപിതമാേത്: 1 

ഏഗ്പിൽ 1992, മുംക്ബ. 

• ഭാരതി ആക്സ ക്ലഫ് ഇൻഷ്ുറൻസിന്പ്പറ 

MDേും CEOേും: പരാര ്രാജ; 

• ഭാരതി AXA ക്ലഫ് ഇൻഷ്ുറൻസ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 2007; 

• ഭാരതി ആക്സ ക്ലഫ് ഇൻഷ്ുറൻസ് 

പാരന്റ ് ഓർരക്നയസഷ്ൻ: ഭാരതി 

എന്റർക്ഗ്പസസ്. 

• ഇന്റർനാഷ്ണൽ 

പ്പടലികമ്മയൂണിയകഷ്ൻ േൂണിേൻ 

ആസ്ഥാനം: ജനീവ, സവിറ്റസ്ർലൻഡ്; 

• ഇന്റർനാഷ്ണൽ 

പ്പടലികമ്മയൂണിയകഷ്ൻ േൂണിേൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1865 പ്പമേ് 17; 

• ഇന്റർനാഷ്ണൽ 

പ്പടലികമ്മയൂണിയകഷ്ൻ േൂണിേൻ 

പ്പസഗ്കട്ടറി ജനറൽ: ഹൗലിൻ ഷ്ായവാ. 

• ഹീയറാ യമായട്ടായകാർെ ് ആസ്ഥാനം: 

നയൂഡൽഹി; 

• ഹീയറാ യമായട്ടായകാർെ ് സ്ഥാപകൻ: 

ഗ്ബിജ്യമാഹൻ ലാൽ മുഞ്ജൽ; 

• ഹീയറാ യമായട്ടായകാർെ ് സ്ഥാപിതമാേത്: 

19 ജനുവരി 1984, ധരുയഹര. 

• GSMA സ്ഥാപിതമാേത്: 1995; 

• GSMA ആസ്ഥാനം: ലണ്ടൻ, േുക്ണറ്റഡ് 

കിംഗ്ഡം; 

• GSMA പ്പെേർയപഴ്സൺ:പ്പസ്റ്റഫാൻ റിച്ചാർഡ്. 

• പ്പതലങ്കാന തലസ്ഥാനം: ക്ഹദരാബാദ്; 

• പ്പതലങ്കാന രവർണർ: തമിഴിക്സ 

സൗരരരാജൻ; 

• പ്പതലങ്കാന മുഖ്യമഗ്ന്തി: പ്പക. െഗ്രയശഖ്ർ 

റാവു. 

• FGII CEO: അനുപ് റാവു; 

• FGII പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ്സ ്സ്ഥാനം: മുംക്ബ; 

• FGII സ്ഥാപിതമാേത്: 2000. 

• BCCI സ്ഥാപിതമാേത്: 1928; 

• BCCI ആസ്ഥാനം: മുംക്ബ, മഹാരാഷ്്ഗ്ട, 

ഇന്തയ; 

• BCCI ഗ്പസിഡനറ്്: സൗരവ ്രാംരുലി; 

• BCCI ക്വസ ്ഗ്പസിഡന്റ്: രാജീവ ്ശുക്ല; 

• BCCI പ്പസഗ്കട്ടറി: ജേ് ഷ്ാ; 

• BCCI പുരുഷ് പരിശീലകൻ: രാഹുൽ 

ഗ്ദാവിഡ്; 

• BCCI വനിതാ പരിശീലക : രയമഷ്് 

പ്പപാവാർ. 

• CISF ഡേറക്ടർ ജനറൽ: ഷ്ീൽ വർധൻ 

സിംര്. 

• FATF സ്ഥാപിതമാേത്: 1989; 

• FATF അംരങ്ങൾ: 39; 

• FATF ആസ്ഥാനം: പാരീസ്, ഗ്ഫാൻസ്; 

• FATF ഗ്പസിഡന്റ്: ടി രാജ കുമാർ 

(സിംരെൂർ). 

• TDSAT എസ്റ്റാബ്ലിഷ്പ്്പമന്റ്: 2000; 

• TDSAT ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി. 

• ആക്സിസ് ബാങ്ക ്CEO: അമിതാഭ് ൌധരി; 

• ആക്സിസ് ബാങ്ക ്ആസ്ഥാനം: മുംക്ബ; 

• ആക്സിസ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമാേത്: 1993, 

അഹമ്മദാബാദ്. 

• ഭാരതി എേർപ്പടൽ CEO: യരാപാൽ വിട്ടൽ; 
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• ഭാരതി എേർപ്പടൽ സ്ഥാപകൻ: സുനിൽ 

ഭാരതി മിത്തൽ; 

• ഭാരതി എേർപ്പടൽ സ്ഥാപിതമാേത്: 7 

ജൂക്ല 1995. 

• ക്മയഗ്കായസാഫ്റ്റ് CEOേും പ്പെേർമാനും: 

സതയ നാപ്പദെ; 

• ക്മയഗ്കായസാഫ്റ്റ് ആസ്ഥാനം: പ്പറഡ്െണ്ട്, 

വാഷ്ിംഗ്ടൺ, േുക്ണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ.് 

• ഐകയരാഷ്്ഗ്ടസഭേുപ്പട പ്പസഗ്കട്ടറി 

ജനറൽ: അന്യറാണിയോ രുപ്പട്ടറസ്. 

• ഐകയരാഷ്്ഗ്ടസഭ സ്ഥാപിതമാേത്: 24 

ഒക്യടാബർ 1945. 

• ഐകയരാഷ്്ഗ്ടസഭേുപ്പട ആസ്ഥാനം: 

നയൂയോർക്, േുക്ണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ ്

• റഷ്യേുപ്പട തലസ്ഥാനം: യമാസ്യകാ; 

• റഷ്യ ഗ്പസിഡന്റ്: വള്ാഡിമിർ പുടിൻ; 

• റഷ്യ കറൻസി: റഷ്യൻ റൂബിൾ. 

• ഇറാൻ തലസ്ഥാനം: പ്പടഹ് റാൻ; 

• ഇറാൻ ഗ്പസിഡനറ്്: ഇഗ്ബാഹിം ക്റസി; 

• ഇറാൻ കറൻസി: ഇറാനിേൻ റിോൽ. 

• HDFC ബാങ്ക ്ആസ്ഥാനം: മുംക്ബ; 

• HDFC ബാങ്ക ്സ്ഥാപിതമാേത്: ഓരസ്റ്റ് 1994; 

• HDFC ബാങ്ക ്CEO: ശശിധർ ജരദീശൻ; 

• HDFC ബാങ്ക ് പ്പെേർമാൻ: അതനു 

െഗ്കവർത്തി; 

• HDFC ബാങ്ക ് ടാര് ക്ലൻ: നിങ്ങളുപ്പട 

യലാകം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നു 

• RBI ആസ്ഥാനം: മുംക്ബ, മഹാരാഷ്്ഗ്ട; 

• RBI സ്ഥാപിതമാേത:് 1 ഏഗ്പിൽ 1935; 

• RBI രവർണർ: ശക്തികാന്ത ദാസ്. 

• യലാകായരാരയ സംഘടന 

സ്ഥാപിതമാേത്: 7 ഏഗ്പിൽ 1948; 

• യലാകായരാരയ സംഘടനേുപ്പട ഡേറക്ടർ 

ജനറൽ: യഡാ പ്പടയഗ്ഡാസ ് അദായനാം 

പ്പരഗ്ബിയേസസ്; 

• യലാകായരാരയ സംഘടനേുപ്പട 

ആസ്ഥാനം: ജനീവ, സവിറ്റസ്ർലൻഡ്. 

• അന്താരാഷ്്ഗ്ട പാരാലിമ്പിക് കമ്മിറ്റി 

സ്ഥാപിതമാേത്: 22 പ്പസപറ്്റംബർ 1989; 

• അന്താരാഷ്്ഗ്ട പാരാലിമ്പിക് കമ്മിറ്റി 

ആസ്ഥാനം: യബാൺ, ജർമ്മനി; 

• അന്താരാഷ്്ഗ്ട പാരാലിമ്പിക് കമ്മിറ്റി CEO: 

യസവയർ യരാൺസാലസ്; 

• അന്താരാഷ്്ഗ്ട പാരാലിമ്പിക് കമ്മിറ്റി 

ഗ്പസിഡന്റ്: ആൻഗ്ഡൂ പാർസൺസ് 

(ഗ്ബസീൽ). 

• CISF ഡേറക്ടർ ജനറൽ: ഷ്ീൽ വർധൻ 

സിംര്. 

• ദക്ഷിണ പ്പകാറിേേുപ്പട തലസ്ഥാനം: 

സിയോൾ; 

• ദക്ഷിണ പ്പകാറിേൻ കറൻസി: ദക്ഷിണ 

പ്പകാറിേൻ യവാൺ. 

• ഉപ്പഗ്കേ്ൻ തലസ്ഥാനം: ക്കവ്; 

• ഉയഗ്കനിേൻ കറൻസി: ഉയഗ്കനിേൻ 

ഗ്ഹിവ്നിേ; 

• ഉപ്പഗ്കേ്ൻ ഗ്പസിഡനറ്്: യവായലാക്ഡമർ 

പ്പസപ്പലൻസ്കി; 

• ഉപ്പഗ്കേ്ൻ ഗ്പധാനമഗ്ന്തി: പ്പഡനിസ് 

ഷ്െിഹാൽ. 

• ഹംരറി തലസ്ഥാനം: ബുഡാപ്പപസ്റ്റ്; 

• ഹംരറി കറൻസി: ഹംയരറിേൻ 

യഫാറിൻറ്. 

• കർണാടക തലസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂരു; 

• കർണാടക മുഖ്യമഗ്ന്തി: ബസവരാജ് എസ് 

പ്പബാക്മ്മ; 

• കർണാടക രവർണർ: താവർ െര് 

പ്പരയലാട്്ട. 

• സ്റ്റാർ പ്പഹൽത്്ത ആൻഡ് അക്ലഡ് 

ഇൻഷ്ുറൻസ ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് 

എസ്റ്റാബ്ലിഷ്്പ്പമനറ്്:2006; 

• സ്റ്റാർ പ്പഹൽത്്ത ആൻഡ് അക്ലഡ് 

ഇൻഷ്ുറൻസ ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥാനം: പ്പെക്ന്ന, തമിഴ്നാട്; 

• സ്റ്റാർ പ്പഹൽത്്ത ആൻഡ് അക്ലഡ് 

ഇൻഷ്ുറൻസ ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് 

യഹാൾക്ടം ഡേറക്ടറും CEOേും: 

ജരന്നാേൻ 

• NaBFIDപ്പെേർമാൻ: പ്പക വി കാമത്്ത. 

• മധയഗ്പയദശ് തലസ്ഥാനം: യഭാൊൽ; 
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• മധയഗ്പയദശ് രവർണർ: മംരുഭാേ് സി. 

പയട്ടൽ; 

• മധയഗ്പയദശ് മുഖ്യമഗ്ന്തി: ശിവരാജ് സിംര് 

ൌഹാൻ. 

• ഗ്തിപുര തലസ്ഥാനം: അരർത്തല; 

• ഗ്തിപുര മുഖ്യമഗ്ന്തി: ബിപ്ലബ് കുമാർ 

യദബ്; 

• ഗ്തിപുര രവർണർ: സതയയദവ ് നയരൻ 

ആരയ. 

• IRDAI സ്ഥാപിതമാേത്: 1999; 

• IRDAI ആസ്ഥാനം: ക്ഹദരാബാദ്. 

• യപടിഎം യപേ്പ്പമന്റ്സ് ബാങ്ക ്

ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ പ്പെേർമാൻ: വിജേ് 

യശഖ്ർ ശർമ്മ; 

• യപടിഎം യപേ്പ്പമന്റ്സ് ബാങ്ക ്

ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ MDേും CEOേും: സതീഷ്് 

കുമാർ രുപ്ത; 

• യപടിഎം യപേ്പ്പമന്റ്സ ് ബാങ്ക ് ലിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥാനം: യനാേിഡ, ഉത്തർഗ്പയദശ്. 

• എേർയപാർട്്ട കൗൺസിൽ 

ഇന്റർനാഷ്ണൽ പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ്സ്: 

യമാൺഗ്ടിേൽ, കാനഡ; 

• എേർയപാർട്്ട കൗൺസിൽ 

ഇന്റർനാഷ്ണൽ സ്ഥാപിതമാേത്: 1991. 

• ബയൂയറാ ഓഫ് ഇന്തയൻ സ്റ്റാൻയഡർഡ്സ് 

ഡേറക്ടർ ജനറൽ: ഗ്പയമാദ് കുമാർ 

തിവാരി. 

• ബയൂയറാ ഓഫ് ഇന്തയൻ സ്റ്റാൻയഡർഡ്സ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 23 ഡിസംബർ 1986. 

• ബയൂയറാ ഓഫ് ഇന്തയൻ സ്റ്റാൻയഡർഡ് 

പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ്സ്: മനക് ഭവൻ, പഴേ 

ഡൽഹി. 

• െിലി തലസ്ഥാനം: സാന്റിോയരാ; 

• െിലി കറൻസി: െിലി പ്പപയസാ. 

• ISRO പ്പെേർമാനും ബഹിരാകാശ 

പ്പസഗ്കട്ടറിേും: യഡാ എസ ്യസാമനാേ്; 

• ISRO ആസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂരു, കർണാടക; 

• ISRO സ്ഥാപിതമാേത്: 15 ഓരസ്റ്റ് 1969. 

• ജമ്മു കശ്െീർ പ്പലഫ്റ്റനന്റ് രവർണർ: 

മയനാജ് സിൻഹ; 

• ജമ്മു കശ്െീർ രൂപീകരണം (യകഗ്രഭരണ 

ഗ്പയദശം): 31 ഒക്യടാബർ 2019. 

• ഒഡീഷ് തലസ്ഥാനം: ഭുവയനശവർ; 

• ഒഡീഷ് രവർണർ: രയണഷ്ി ലാൽ; 

• ഒഡീഷ് മുഖ്യമഗ്ന്തി: നവീൻ പട്നാേിക്. 

• പ്പറേിൽപ്പടൽ സ്ഥാപിതമാേത്: 

പ്പസപ്റ്റംബർ 2000; 

• പ്പറേിൽപ്പടൽ ആസ്ഥാനം: രുഡ്ഗാവ്, 

ഹരിോന; 

• പ്പറേിൽപ്പടൽ CMD: പുനീത് ൌള 

• ഓേിൽ ഇന്തയ ലിമിറ്റഡ് ആസ്ഥാനം: 

യനാേിഡ; 

• ഓേിൽ ഇന്തയ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമാേത്: 

18 പ്പഫഗ്ബുവരി 1959. 

• ടാറ്റ ഗ്രൂെ ്സ്ഥാപകൻ: ജാംപ്പസറ്റജ്ി ടാറ്റ; 

• ടാറ്റ ഗ്രൂെ ്സ്ഥാപിച്ചത്: 1868, മുംക്ബ; 

• ടാറ്റ ഗ്രൂെിന്പ്പറ ആസ്ഥാനം: മുംക്ബ. 

• ബജാജ് അലേൻസ് ജനറൽ ഇൻഷ്ുറൻസ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 2001; 

• ബജാജ് അലേൻസ് ജനറൽ ഇൻഷ്ുറൻസ് 

ആസ്ഥാനം: പൂപ്പന, മഹാരാഷ്്ഗ്ട. 

• സാംബിേ തലസ്ഥാനം: ലുസാക; 

കറൻസി: സാംബിേൻ കവാച്ച. 

• ഡൽഹി മുഖ്യമഗ്ന്തി: അരവിര് 

പ്പകഗ്ജിവാൾ; 

• ഡൽഹി പ്പലഫ്റ്റനന്റ് രവർണർ: അനിൽ 

ക്ബജൽ. 

• ബംഗ്ലായദശ് തലസ്ഥാനം: ധാക; 

• ബംഗ്ലായദശ് ഗ്പസിഡന്റ്: അബ്ദുൾ ഹമീദ്; 

• ബംഗ്ലായദശ് കറൻസി: ബംഗ്ലായദശി ടാക; 

• ബംഗ്ലായദശ് ഗ്പധാനമഗ്ന്തി: പ്പഷ്േ്ഖ്് 

ഹസീന. 

• മഡരാസ്കർ തലസ്ഥാനം: 

അന്റാനനാരിയവാ; 

• മഡരാസ്കർ കറൻസി: മലരാസി 

അരിോരി; 

• മഡരാസ്കർ ഗ്പസിഡന്റ്: ആൻഗ്ഡി 

രായജാലിന. 

• യസ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക ്ഓഫ് ഇന്തയ സ്ഥാപിതമാേത്: 

1 ജൂക്ല 1955; 
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• യസ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക ് ഓഫ് ഇന്തയ ആസ്ഥാനം: 

മുംക്ബ; 

• യസ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ പ്പെേർമാൻ: 

ദിയനശ് കുമാർ ഖ്ര. 

• ഗ്ടാൻസ്യകാർെ് ഇന്റർനാഷ്ണൽ 

ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമാേത്: 1994; 

• ഗ്ടാൻസ്യകാർെ് ഇന്റർനാഷ്ണൽ 

ലിമിറ്റഡ് ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി, 

ഡൽഹി; 

• ഗ്ടാൻസ്യകാർെ് ഇന്റർനാഷ്ണൽ 

ലിമിറ്റഡ് മായനജിംര ്ഡേറക്ടർ: യരാപാൽ 

ശർമ്മ. 

• നായറ്റാ യമധാവി: പ്പജൻസ് 

യസ്റ്റാൾട്ടൻബർര്; 

• നായറ്റാ സ്ഥാപിച്ചത്: 4 ഏഗ്പിൽ 1949, 

വാഷ്ിംഗ്ടൺ, ഡിസി, േുക്ണറ്റഡ് 

യസ്റ്ററ്റ്സ്; 

• നായറ്റാ ആസ്ഥാനം: ഗ്ബസ്സൽസ്, 

പ്പബൽജിേം. 

• ഹരിോന രവർണർ: ബരാരു 

ദത്തായഗ്തേ; 

• ഹരിോന തലസ്ഥാനം: െണ്ഡീരഡ്; 

• ഹരിോന മുഖ്യമഗ്ന്തി: മയനാഹർ ലാൽ 

ഖ്ട്ടർ. 

• ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1 ഏഗ്പിൽ 1968; 

• ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് 

ആസ്ഥാനം: മുംക്ബ. 

• ഏഷ്യൻ ഗ്കികറ്റ ് കൗൺസിൽ 

പ്പെേർമാൻ: അമിതാഭ് ൌധരി; 

• ഏഷ്യൻ ഗ്കികറ്റ ് കൗൺസിൽ 

ആസ്ഥാനം: പ്പകാളംയബാ, ഗ്ശീലങ്ക; 

• ഏഷ്യൻ ഗ്കികറ്റ ് കൗൺസിൽ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 19 പ്പസപറ്്റംബർ 1983; 

• ഏഷ്യൻ ഗ്കികറ്റ ് കൗൺസിൽ അംരതവം: 

25 അയസാസിയേഷ്നുകൾ; 

• ഏഷ്യൻ ഗ്കികറ്റ ് കൗൺസിൽ 

മാതൃസംഘടന: ICC. 

• NPCI സ്ഥാപിതമാേത്: 2008; 

• NPCI ആസ്ഥാനം: മുംക്ബ, മഹാരാഷ്്ഗ്ട; 

• NPCI േുപ്പട MDേും CEOേും: ദിലീപ് 

അസ്പ്പബ. 

• തുർപ്പമെനിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനം: 

അഷ്ഗാബത്്ത; 

• തുർപ്പമെനിസ്ഥാൻ കറൻസി: 

തുർപ്പമെനിസ്ഥാനി മനാറ്റ്. 

• മണിെൂർ തലസ്ഥാനം: ഇംഫാൽ; 

രവർണർ: ലാ.രയണശൻ. 

• പശ്ചിമ ബംരാൾ തലസ്ഥാനം: 

പ്പകാൽകത്ത; 

• പശ്ചിമ ബംരാൾ രവർണർ: ജഗ്ദീപ് 

ധൻഖ്ർ; 

• പശ്ചിമ ബംരാൾ മുഖ്യമഗ്ന്തി: മമത 

ബാനർജി. 

• സീപ്പഷ്ൽസ് തലസ്ഥാനം: വിക്യടാറിേ; 

• സീപ്പഷ്ൽസ് ഗ്പസിഡന്റ:് യവവൽ 

രാംകലവൻ; 

• സീപ്പഷ്ൽസ് ഭൂഖ്ണ്ഡം: ആഗ്ഫിക. 

• ഇന്തയൻ യകാസ്റ്റ് രാർഡ് (ICG) 

രൂപീകരിച്ചത്: ഓരസ്റ്റ് 18, 1978; 

• യലാക കവിതാ ദിന ആസ്ഥാനം: പാരീസ്, 

ഗ്ഫാൻസ്; 

• യലാക കവിതാ ദിനം ഡേറക്ടർ ജനറൽ: 

ഓഗ്ഡി അയസാപ്പല; 

• യലാക കവിതാ ദിനം സ്ഥാപിതമാേത്: 

1945 നവംബർ 16, ലണ്ടൻ, േുക്ണറ്റഡ് 

കിംഗ്ഡം. 

• ഇന്തയൻ യകാസ്റ്റ് രാർഡ് (ICG) ആസ്ഥാനം: 

നയൂഡൽഹി; 

• ഇന്തയൻ യകാസ്റ്റ ് രാർഡ് (ഐസിജി) 

ഡേറക്ടർ ജനറൽ: വീയരരർ സിംര് 

പതാനിേ; 

• ഇന്തയൻ യകാസ്റ്റ ്രാർഡ് (ICG) മുഗ്ദാവാകയം: 

വേം രക്ഷമഃ (ഞങ്ങൾ സംരക്ഷികുന്നു). 

• HDFC ബാങ്ക ്ആസ്ഥാനം: മുംക്ബ; 

• HDFC ബാങ്ക ്സ്ഥാപിതമാേത്: ഓരസ്റ്റ് 1994; 

• HDFC ബാങ്ക ്CEO: ശശിധർ ജരദീശൻ; 

• HDFC ബാങ്ക ് പ്പെേർമാൻ: അതനു 

െഗ്കവർത്തി. 
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• ഐകയരാഷ്്ഗ്ടസഭേുപ്പട പ്പസഗ്കട്ടറി 

ജനറൽ: അന്യറാണിയോ രുപ്പട്ടറസ്. 

• 1945 ഒക്യടാബർ 24 നാണ് 

ഐകയരാഷ്്ഗ്ടസഭ ഔയദയാരികമാേി 

നിലവിൽ വന്നത്. 

• കുക്വറ്റ് തലസ്ഥാനം: കുക്വറ്റ ്സിറ്റി; 

• കുക്വറ്റ് കറൻസി: കുക്വറ്റ ്ദിനാർ. 

• നാരാലാൻഡ് തലസ്ഥാനം: പ്പകാഹിമ; 

• നാരാലാൻഡ് മുഖ്യമഗ്ന്തി: പ്പനയ്ഫിേു 

റിയോ; 

• നാരാലാൻഡ് രവർണർ: ജരദീഷ് ് മുഖ്ി 

(അധിക െുമതല). 

• ഉസ്പ്പബകിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനം: 

താഷ്പ്്പകന്റ്; 

• ഉസ്പ്പബകിസ്ഥാൻ ഗ്പസിഡന്റ്: ഷ്വ്കത് 

മിർസിയോവ്; 

• ഉസ്പ്പബകിസ്ഥാൻ കറൻസി: 

ഉസ്പ്പബകിസ്ഥാൻ യസാം. 

• മാലി തലസ്ഥാനം: ബമായകാ; 

• മാലി കറൻസി: പശ്ചിമ ആഗ്ഫികൻ CFA 

ഗ്ഫാങ്ക;് 

• മാലി ഭൂഖ്ണ്ഡം: ആഗ്ഫിക. 

• യവൾഡ് പ്പമറ്റീരിയോളജികൽ 

ഓർരക്നയസഷ്ൻ തലവൻ: യഡവിഡ് 

ഗ്രിംസ്. 

• യകരള രവർണർ: ആരിഫ് മുഹമ്മദ് 

ഖ്ാൻ; 

• യകരള തലസ്ഥാനം: തിരുവനന്തപുരം; 

• യകരള മുഖ്യമഗ്ന്തി: പിണറാേി വിജേൻ. 

• FICCI സ്ഥാപിതമാേത്: 1927; 

• FICCI ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി; 

• FICCI ഗ്പസിഡന്റ്: സഞജ്ീവ് യമത്ത; 

• FICCI പ്പസഗ്കട്ടറി ജനറൽ: ദിലീപ് 

യെയനാേ്; 

• FICCI ഡേറക്ടർ ജനറൽ: അരുൺ ൌള. 

• ICICI ബാങ്ക് MDേും CEOേും: സരീപ് 

ബക്ഷി; 

• ICICI ബാങ്ക ് ആസ്ഥാനം: മുംക്ബ, 

മഹാരാഷ്്ഗ്ട; 

• ICICI ബാങ്ക ് ടാര് ക്ലൻ: ഹം യഹ നാ, 

ഖ്ോൽ അപ്ക. 

• പ്പടയഗ്ഡാസ് അദായനാം പ്പരഗ്ബിയേസസ് 

യലാകായരാരയ സംഘടനേുപ്പട ഡേറക്ടർ 

ജനറലാണ്. 

• സവിറ്റസ്ർലൻഡിപ്പല ജനീവേിലുള്ള 

യലാകായരാരയ സംഘടനേുപ്പട 

ആസ്ഥാനം. 

• യലാകബാങ്ക ് ആസ്ഥാനം: വാഷ്ിംഗ്ടൺ, 

ഡി.സി., േുക്ണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ.് 

• യലാക ബാങ്ക ്രൂപീകരണം: ജൂക്ല 1944. 

• യലാക ബാങ്ക ് ഗ്പസിഡന്റ്: യഡവിഡ് 

മാൽപാസ്. 

• മയലഷ്യ തലസ്ഥാനം: കവാലാലംപൂർ; 

• മയലഷ്യൻ കറൻസി: മയലഷ്യൻ റിംരിറ്റ്; 

• മയലഷ്യ ഗ്പധാനമഗ്ന്തി: ഇസ്ൊേിൽ 

സാഗ്ബി ോയകാബ്. 

• മാരുതി സുസുകി സ്ഥാപിച്ചത്: 1982, 

രുരുഗ്രാം; 

• മാരുതി സുസുകി ആസ്ഥാനം: 

നയൂഡൽഹി. 

• UNEP ആസ്ഥാനം: പ്പനേ് യറാബി, പ്പകനിേ. 

• UNEP തലവൻ: ഇംരർ ആൻയഡഴ്സൺ. 

• UNEP സ്ഥാപകൻ: മൗറീസ ്സ്യഗ്ടാങ്. 

• SIWI പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ്സ് സ്ഥാനം: 

യസ്റ്റാക്യഹാം, സവീഡൻ; 

• SIWI എക്സികയൂട്ടീവ ് ഡേറക്ടർ: യടാർഗ്നി 

യഹാംപ്പഗ്രൻ ; 

• SIWI സ്ഥാപിതമാേത്: 1991. 

• യവൾഡ് ക്വഡ് ഫണ്ട് പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ്സ്: 

ഗ്ലാൻഡ്, സവിറ്റ്സർലൻഡ്. 

• യവൾഡ് ക്വഡ് ഫണ്ട ് സ്ഥാപിതമാേത്: 

29 ഏഗ്പിൽ 1961, യമാർപ്പരസ്, 

സവിറ്റസ്ർലൻഡ്. 

• യവൾഡ് ക്വഡ് ഫണ്ട ് ഗ്പസിഡന്റും 

CEOേും: കാർട്ടർ യറാബർട്്ടസ്. 

• മാൾട്ട തലസ്ഥാനം: വപ്പെറ്റ; കറൻസി: 

േൂയറാ 

• ഫിലിെീൻസ് തലസ്ഥാനം: മനില; 
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• ഫിലിെീൻസ ് കറൻസി: ഫിലിെീൻസ് 

പ്പപയസാ; 

• ഫിലിെീൻസ ് ഗ്പസിഡന്റ്: യറാഗ്ഡിയരാ 

ഡയുപ്പട്ടർപ്പട്ട. 

• പ്പെേർമാൻ DRDO: യഡാ ജി സതീഷ്് 

പ്പറഡ്ഡി; 

• DRDO ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി; 

• DRDO സ്ഥാപിതമാേത്: 1958. 

• ഇന്റർനാഷ്ണൽ യലബർ 

ഓർരക്നയസഷ്ൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 

1919; 

• യഗ്ബാഡ്കാസ്റ്റ ് ഓഡിേൻസ ് റിസർച്്ച 

കൗൺസിൽ സ്ഥാപിച്ചത്: 2010; 

• യഗ്ബാഡ്കാസ്റ്റ ് ഓഡിേൻസ ് റിസർച്്ച 

കൗൺസിൽ ആസ്ഥാനം: മുംക്ബ; 

• യഗ്ബാഡ്കാസ്റ്റ ് ഓഡിേൻസ ് റിസർച്്ച 

കൗൺസിൽ സിഇഒ: നകുൽ യൊഗ്പ. 

• DNEG ആസ്ഥാനം: ലണ്ടൻ, േുക്ണറ്റഡ് 

കിംഗ്ഡം; 

• DNEG സ്ഥാപിതമാേത്: 1998, ലണ്ടൻ, 

േുക്ണറ്റഡ് കിംഗ്ഡം. 

• ബാഡ്െിനറ്ൺ അയസാസിയേഷ്ൻ ഓഫ് 

ഇന്തയ സ്ഥാപിതമാേത്: 1934; 

• ബാഡ്െിനറ്ൺ അയസാസിയേഷ്ൻ ഓഫ് 

ഇന്തയ ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി 
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