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കറന്റ് അഫയേഴ്സ ് - LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, 

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

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

തലത്തിലളു്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് 

മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവേ്കളു്ള ഗ്പധാനപ്പെട്ട 

വിവരങ്ങൾ. 

 

International News 

• യനാർത്ത് അറ്റ് ലാന്റിക് ഗ്രീറ്റി 

ഓർരനനയേഷൻ (നായറ്റാ) വയാോമം, 

ഡിപ്പഫൻഡർ േൂയറാെ് 2022 (DE22) , േവിഫ്റ്റ് 

പ്പറേ് യപാൺേ് 2022 (SR22) എന്നിവ 2022 പ്പമേ് 

01-ന് ആരംഭിച്ച ു

• വനങ്ങളും ഭവൂിനിയോരവംു േംബന്ധിച്ച 

ഗ്ലാേ് യരാ യനതാകളുപ്പര ഗ്പഖ്യാപനത്തിപ്പന്റേും 

140 രാജ്യങ്ങളുപ്പര ഗ്പതിജ്ഞേുപ്പരേും 

പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഹരിത 

വീപ്പെരകുനു്നതിനംു കാലാവസ്ഥാ 

വയതിോനം, നജ്വനവവിധയ നഷ്ടം 

തരുങ്ങിേ പാരിസ്ഥിതിക ഗ്പതിേന്ധികൾ 

പരിഹരികനു്നതിനമുളു്ള മന്ൂ്ന വനപാതകളുപ്പര 

ഗ്പാധാനയം യവൾഡ് യഫാറസ്റ്റ് 2022 

പരിയ ാധികനു്ന.ു 

• 2025-യലകളു്ള േുഎൻ-എനർജ്ി പ്ലാൻ ഓഫ ്

ആക്ഷൻ ആരംഭിച്ചയതാപ്പര,  ദു്ധവംു 

താങ്ങാനാവനു്നതമുാേ ഊർജ്ത്തിയലക് 

മാറനു്നതിന് ആവ യമാേ വലിേ യതാതിലളു്ള 

ഗ്പവർത്തനവംു പിന്തണുേും 

ഉയത്തജ്ിെികനു്നതിനളു്ള ഒര ു ഗ്പധാന 

ചവുരപു്പവെ് േുഎൻ േവീകരിച്ച ു. 
 

 

State News 
 

• മഹാരാഗ്ഷ്ടേും രുജ്റാത്തംു 2022 പ്പമേ് 1-ന് 

േംസ്ഥാന രപൂീകരണ ദിനം ആയ ാഷിച്ച.ു 

• ഇന്തയേിപ്പല ഇത്തരത്തിലളു്ള ആദയപ്പത്ത 

പദ്ധതിോേ 'മഹാരാഗ്ഷ്ട ജ്ീൻ ബാങ്കിന്' 

മഹാരാഗ്ഷ്ട മഗ്ന്തിേഭ അംരീകാരം നൽകി . 

• ഇന്തയേിപ്പല ആദയപ്പത്ത എത്തയനാൾ പ്ലാന്റ് 

ബീഹാറിപ്പല പർൂണിേ ജ്ില്ലേിൽ മഖു്യമഗ്ന്തി 

നിതീഷ് കമുാർ ഉദ് ാരനം പ്പചേതു . ഈയസ്റ്റൺ 

ഇന്തയ ബയോഫയവൂൽേ് നഗ്പവറ്റ് 

ലിമിറ്റഡാണ് 105 യകാരി രപൂ പ്പചലവിൽ പ്ലാന്റ ്

സ്ഥാപിച്ചത് . 

• ഇന്തയേിൽ, 8 യകഗ്രഭരണ ഗ്പയദ ങ്ങളുള്ള 28 

േംസ്ഥാനങ്ങളുെ്. ഇന്തയേ്ക് 7,517 

കിയലാമീറ്റർ തീരഗ്പയദ മെ്ു, അതിൽ 5,243 

കിയലാമീറ്റർ ഇന്തയ പ്പപനിൻേലുറിയന്റതംു 2094 

കിയലാമീറ്റർ ആൻഡമാൻ നിയകാബാർ, 

ലക്ഷദവീപ് ദവീപകുളുയരതമുാണ്. 

• ഛത്തീസ്ഗഢിപ്പല റാേപൂ ർ, ദർുര്, ബിലാസ്പൂ ർ, 

രാജ് നരഗാവ് തരുങ്ങിേ നരരങ്ങൾ ഉൾപ്പെപ്പര 14 

മനുിേിെൽ യകാർെയറഷനകുളിൽ നപലറ്റ് 

അരിസ്ഥാനത്തിൽ നരൊകനു്ന 'മഖു്യമഗ്ന്തി 

മിതാൻ യോജ്ന' (മിതാൻ എന്നാൽ ഒര ു

േഹുൃത്തിപ്പന േചൂിെികനു്ന)ു ഛത്തീസ്ഗഢ് 

മഖു്യമഗ്ന്തി ഭയൂപഷ് ബായരൽ ആരംഭിച്ച ു.  

• പ്പമർയകാമിപ്പന്റ ഇന്തയ യോളാർ യഗ്പാജ്ക്ട് 

ഗ്രാകർ അനേുരിച്്ച , 10 GW കയമുയുലറ്റി വലിേ 

യതാതിലളു്ള േൗയരാർജ്ജ ഇൻസ്റ്റായളഷനകുൾ 

നകവരികനു്ന ഇന്തയേിപ്പല ആദയപ്പത്ത 

േംസ്ഥാനമാേി രാജ്സ്ഥാൻ മാറി .  

• യഡാ. പ്പറഡ്ഡീേ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ ് നലഫ് 

േേൻേേിൽ (DRILS) ഒര ു മൾട്ടി-ഇൻഡഗ്സ്ടി 

പിന്തണുേുള്ള യലാ പ്പകമിഗ്സ്ടി പ്പരയക്നാളജ്ി 

ഹബ് (FCT ഹബ്) ആരംഭിച്ച.ു 

• ഇന്തയേിപ്പല ഏക നിരീക്ഷണ യകഗ്രം 

േൃഷ്ടികാൻ ഒഡീഷ പദ്ധതിേിരനു്ന ു , അത് 

േംസ്ഥാനപ്പത്ത തയേ വാേികളുപ്പര 

ആയരാരയപ്പത്തകറുിച്ചളു്ള ഡാറ്റ േൂക്ഷികംു .  

• മഹാരാഗ്ഷ്ടേിലരുനീളമളു്ള വിവിധ 

ജ്േിലകുളിൽ  ിക്ഷ അനഭുവികനു്ന 

തരവകുാർകാേി മഹാരാഗ്ഷ്ട ജ്േിൽ വകെു് 

ജ്ിവ്ഹാല എന്ന യപരിൽ ഒര ു വാേപാ പദ്ധതി 

ആരംഭിച്ചിട്ടെ്ു .  
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• ഹരിോന മഖു്യമഗ്ന്തി മയനാഹർ ലാൽ ഖ്ട്ടർ 

മണലംു മറ്റ് ഖ്നന വസ്തു കളും പ്പകാെയുപാകനു്ന 

വാഹനങ്ങൾ ഗ്രാകപു്പചയ്യുന്നതിന് 

പ്പവഹികിൾ മവ്ൂ പ്പമന്റ് ഗ്രാകിംര് േിസ്റ്റം 

(VMTS) പ്പമാനബൽ ആപ്ലിയകഷൻ 

പറുത്തിറകി. 

• ഉത്തർഗ്പയദ ിപ്പല ഗ്രാമങ്ങളിപ്പല 58 

ആേിരത്തിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ േൗജ്നയ 

നവനഫ േൗകരയം േർകാർ ഒരകുംു. 

േംസ്ഥാനപ്പത്ത എല്ലാ 

ഗ്രാമപഞ്ചാേത്തകുളിലംു നിർമികനു്ന 

ഗ്രാമേചിവലേ (വിയല്ലജ്് പ്പേഗ്കയട്ടറിേറ്റ്) 

പ്പകട്ടിരത്തിപ്പന്റ 50 മീറ്റർ ചറു്റളവിലളു്ള 

ആളുകൾക് ഈ ഇന്റർപ്പനറ്റ് േൗകരയം 

ലഭയമാകംു . 

 

National News 
• തറുമഖു്, ഷിെിംര്, ജ്ലപാത മഗ്ന്താലേം 

പ്പകാച്ചിൻ ഷിെ് ോർഡ് ലിമിറ്റഡിൽ (CSL) 

ഇന്തയേിപ്പല ആദയപ്പത്ത തയേ ീേ 

നഹഗ്ഡജ്ൻ ഇന്ധനമളു്ള നവദയതു കെലകുൾ 

വികേിെികകുേും നിർമ്മികകുേും 

പ്പചയ്യുപ്പമന്്ന യകഗ്ര തറുമഖു് , ഷിെിംര് , ജ്ലപാത 

മഗ്ന്തി േർബാനര യോയനാവാൾ ഗ്പഖ്യാപിച്ച ു. 

• പ്പബംരളൂരവുിൽ നാഷണൽ ഇന്റലിജ്ൻേ് 

ഗ്രിഡ് (NATGRID ) കയാമ്പേ് ആഭയന്തര മഗ്ന്തി 

അമിത് ഷാ ഉദ് ാരനം പ്പചയ്യുന്ന ു.  

• ഗ്ഫാൻേിൽ നരകനു്ന കാൻ ഫിലിം 

പ്പഫസ്റ്റിവലിപ്പന്റ 75-ാാമത് എഡിഷയനാര് 

അനബുന്ധിച്്ച േം രിെികനു്ന മാർപ്പച്ച ഡ ു

ഫിലിമിൽ ഇന്തയ ഔയദയാരിക 

രാജ്യമാേിരികപു്പമന്്ന യകഗ്ര 

വാർത്താവിതരണ ഗ്പയക്ഷപണ മഗ്ന്തി 

അനരുാര് താകർൂ അറിേിച്ച.ു 

• ഇന്തയൻ ഭരണ രന ആരംഭികനു്നത് 

അതിപ്പന്റ അരിസ്ഥാന മലൂയങ്ങളുപ്പര ഒര ു

പ്പചറിേ ഗ്പസ്താവനയോപ്പരോണ്.  

• നാഷണൽ ഫിലിം പ്പഹറിയറ്റജ്് മിഷന് കീഴിൽ 

യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ ഫിലിം 

റിയസ്റ്റായറഷൻ പദ്ധതിക് 363 യകാരി രപൂ 

അനവുദിച്ചതാേി ഇൻഫർയമഷൻ ആൻഡ് 

യഗ്ബാഡ്കാസ്റ്റിംര് മഗ്ന്തി അനരുാര് താകർൂ 

പറഞ്ഞ ു.  

• രുജ്റാത്തിപ്പല അൽയസ്റ്റാമിപ്പന്റ ോവ് ലി 

പദ്ധതിേിൽ , നാഷണൽ കയാപിറ്റൽ റീജ്ിേൻ 

ഗ്രാൻേ് യപാർട്്ട യകാർെയറഷന് (NCRTC) 

റീജ്ിേണൽ റാെിഡ് ഗ്രാൻേിറ്റ് 

േിസ്റ്റത്തിനാേി (RRTS) ഇന്തയേിപ്പല ആദയപ്പത്ത 

പ്പേമി-നഹ-സ്പീഡ് പ്പഗ്രേിൻ ലഭികംു . 
 

Defence News 

• സ്പിേർ യകാർപ്സിപ്പന്റ യനതൃതവത്തിൽ ഇന്തയൻ 

ആർമിേുപ്പര പ്പറഡ് ഷീൽഡ് ഡിവിഷൻ 'പ്പറഡ് 

ഷീൽഡ് പ്പേന്റർ യഫാർ എക്സലൻേ് ആൻഡ് 

പ്പവൽനേ്' സ്ഥാപികനു്നതിനാേി യസ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക് 

ഓഫ ് ഇന്തയ ഫൗയെഷനമുാേും (SBIF) 

നാഷണൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് 

എഡയയൂകഷണൽ പ്പഡവലപ്പപ്െന്റ് 

ഓർരനനയേഷനമുാേും (NIEDO) ഗ്തികക്ഷി 

കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട.ു 

• അരതു്ത വർഷം ഓരസ്റ്റിൽ ഇന്തയൻ 

നാവികയേനേിൽ യചരനു്നതിന് 

മയുന്നാരിോേി ഇന്തയേുപ്പര ആദയ തയേ ീേ 

വിമാനവാഹിനികെലാേ (IAC) വിഗ്കാന്ത് 

രൊം കരൽ പരീക്ഷണം ആരംഭിച്ച.ു  

• എേർ മാർഷൽ േഞ്ജീവ് കപർൂ 

നയഡൂൽഹിേിപ്പല എേർ ആസ്ഥാനത്ത് 

ഇന്തയൻ യവയാമയേനേുപ്പര ഡേറക്ടർ 

ജ്നറലാേി (ഇൻപ്പസ്പക്ഷൻ ആൻഡ് യേഫ്റ്റി) 

നിേമനം ഏപ്പറ്റരതു്ത ു. 

• യബാർഡർ യറാഡ് േ് ഓർരനനയേഷൻ (BRO) 

1960 പ്പമേ് 7-ന് ഗ്പതിയരാധ മഗ്ന്താലേത്തിന് 

കീഴിലളു്ള ഒര ു ഗ്പമഖു് യറാഡ ് നിർമ്മാണ 

ഏജ്ൻേിോേി സ്ഥാപിതമാേത് ഗ് യമണ 

േർവം ോദ്ധയം (എല്ലാം 

കഠിനാധവാനത്തിലപൂ്പര യനരാം) എന്ന 

മഗു്ദാവാകയമാേി. 

 

Summits and Conferences News 

• പ്പേമിയകാൺ ഇന്തയ യകാൺഫറൻേ്-2022 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര യമാദി ഉദ് ാരനം 

പ്പചയ്യും. 

• 'എന്റർനഗ്പേ് ഇന്തയ നാഷണൽ കേർ 

യകാൺയേവ് 2022' തമിഴ് നാട്ടിപ്പല 

യകാേമ്പത്തരൂിൽ യകഗ്ര MSME മഗ്ന്തി ഗ് ീ 

നാരാേൺ റാപ്പണേും എംഎേ്എംഇ 

േഹമഗ്ന്തി ഗ് ീ ഭാന ുഗ്പതാപ് േിംര് വർമ്മേും 

കരൂാപ്പത നിരവധി േംസ്ഥാന മഗ്ന്തിമാരംു 

ഉന്നത ഉയദയാരസ്ഥരംു യചർന്ന് ഉദ് ാരനം 

പ്പചേതു  
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Ranks and Reports News 

• റിയൊർയട്ടഴ് േ് വിത്തൗട്്ട യബാർയഡഴ് േ് (RSF) 

180 രാജ്യങ്ങളിപ്പലേും ഗ്പയദ ങ്ങളിപ്പലേും 

പഗ്തഗ്പവർത്തനത്തിപ്പന്റ അവസ്ഥ 

വിലേിരതു്തനു്ന 20- ാാമത് യവൾഡ് ഗ്പേ് 

ഗ്ഫീഡം ഇൻഡക് േ് 2022 പറുത്തിറകി . 

• നരംേ് ഹേർ എഡയയൂകഷൻ (THE) അതിപ്പന്റ 

ഇംപാക്ട് റാങ്കിംരിപ്പന്റ 2022 പതിെ് 

പറുത്തിറകി. 

• ഗ്കിപ് യറ്റാ അനലിറ്റിക് േ് സ്ഥാപനമാേ 

നചനാലിേിേ് പറുത്തവുിട്ട കണകകുൾ 

ഗ്പകാരം , യലാകപ്പമമ്പാരമുളു്ള നിയക്ഷപകർ 

2021-ൽ 162.7 ബിലയൺ യഡാളറിപ്പന്റ ഗ്കിപ് യറ്റാ 

യനട്ടം നകവരിച്ച,ു ഇത് 2020-പ്പല 32.5 ബിലയൺ 

യഡാളറാേിരനു്ന.ു ഇത് നചനാലിേിേ് 

നൽകനു്ന തരുർച്ചോേ രൊം ഡാറ്റോണ്. 

• ജ്നന-മരണ റിയൊർട്ടകുപ്പള 

അരിസ്ഥാനമാകിേുള്ള േിവിൽ 

രജ്ിയഗ്സ്ടഷൻ േിസ്റ്റം (CRS) റിയൊർട്്ട 2020, 

യകഗ്ര േർകാർ പറുത്തിറകി. ഡാറ്റ 

അനേുരിച്്ച, രജ്ിസ്റ്റർ പ്പചേത ജ്നനങ്ങളുപ്പര 

എണ്ണം 2019 ൽ 2.48 യകാരിേിൽ നിന്ന് 2020 ൽ 

2.42 യകാരിോേി കറുഞ്ഞ,ു ഇത ് 2.40  തമാനം 

കറുവാണ്.  

 

Appointments News 

• ഇന്തയേുപ്പര പതുിേ വിയദ കാരയ 

പ്പേഗ്കട്ടറിോേി വിനേ് യമാഹൻ കവാഗ്ത 

ചമുതലയേറ്റ ു. 

• ഇന്തയൻ ആർമിേുപ്പര ഡേറക്ടർ ജ്നറൽ ഓഫ ്

മിലിട്ടറി ഓെയറഷൻേ്, പ്പലഫ്റ്റനന്റ് ജ്നറൽ 

ബഗ്ഗവല്ലി യോമയ ഖ്ർ രാജ് ു പ്പമേ് 1 മതുൽ 

ആർമി സ്റ്റാഫ് നവേ് ചീഫ് ആേി 

നിേമിതനാേി. 

• ആൻഡി ജ്ാേി ജ്നൂല 5 ന് ആമയോണിപ്പന്റ 

CEO ആേി ഔയദയാരികമാേി മാറപു്പമന്്ന 

കമ്പനി ഒര ു പ്പഷേർയഹാൾഡർ മീറ്റിംരിൽ 

അറിേിച്ച.ു  

• മൻു ആമയോൺ േംരീത േംവിധാേകനംു 

വിയനാദ വയവോേ വിദഗ് ധനമുാേ േഹേ് 

മൽയഹാഗ്തപ്പേ ജ്ിയോോവൻ അതിപ്പന്റ 

പതുിേ േിഇഒ ആേി നിേമിച്ച.ു 

• 1986 ബാച്്ച ഇന്തയൻ റവനയ ൂ േർവീേ് (IRS) 

ഉയദയാരസ്ഥോേ േംരീത േിംരിന് 

പ്പേൻഗ്രൽ യബാർഡ് ഓഫ ് ഡേറക് ര് 

രാക് േേ് ( CBDT ) പ്പചേർമാനാേി അധിക 

ചമുതല നൽകി . 

• മൻു പ്പപയഗ്രാളിേം പ്പേഗ്കട്ടറി തരൺു കപറൂിപ്പന 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര യമാദിേുപ്പര 

ഉപയദ കനാേി നിേമിച്്ച േർകാർ 

ഉത്തരവിറകി. 

• ഇന്തയൻ വം ജ്നാേ നര് മൽുചരാനി , 

അയമരികേുപ്പര ആദയ ഗ്പതിയരാധ നിരോേ 

പ്പേൻഗ്രൽ ഇന്റലിജ്ൻേ് ഏജ്ൻേിേുപ്പര (CIA) 

ആദയപ്പത്ത ചീഫ് പ്പരയക്നാളജ്ി ഓഫീേറാേി 

(CTO) നിേമിതനാേി . 

• നയയൂോർകിപ്പല പ്പഫഡറൽ റിേർവ് ബാങ്ക് 

ഡേറക്ടർ യബാർഡിയലക് ഐബിഎം 

പ്പചേർമാനംു ചീഫ് എക്സികയടൂ്ടീവ് 

ഓഫീേറമുാേ അരവിര് കൃഷ്ണ 

തിരപ്പഞ്ഞരകുപ്പെട്ട ു.  

• ഇൻഡിയരാ യബാർഡിപ്പന്റ 

പ്പചേർയപഴ് േണാേി പ്പവങ്കിട്ടരമണി 

േുമഗ്ന്തപ്പന നിേമിച്ചതാേി ഇന്റർയഗ്ലാബ് 

ഏവിയേഷൻ അറിേിച്ച ു. 

• േദുർ ൻ യവണവുിപ്പന TVS യമായട്ടാർ 

കമ്പനിേുപ്പര യബാർഡ് മീറ്റിംരിൽ മായനജ്ിംര് 

ഡേറക്ടറാേി തിരപ്പഞ്ഞരതു്ത ു . TVS യമായട്ടാർ 

കമ്പനി ഇരചുഗ്കവാഹനങ്ങളുപ്പരേും മചു്ചഗ്ക 

വാഹനങ്ങളുപ്പരേും ആയരാള 

നിർമാതാകളാണ്. 

 

Business News 
• ഇന്തയേിപ്പല രൊമപ്പത്ത വലിേ പ്പരലിയകാം 

ഓെയററ്ററാേ ഭാരതി എേർപ്പരൽ , എേർപ്പരൽ 

സ്റ്റാർട്ടെ് ആക് േിലയററ്റർ യഗ്പാഗ്രാം േൗഡ് 

അധിഷ് ഠിത പ്പനറ്റ് വർകിംര് പ്പോലയഷൂൻേ് 

സ്ഥാപനമാേ േിനിർജ്ീ പ്പരക് യനാളജ്ീേിൽ 

7% നിയക്ഷപം യനരിേതാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ച ു. 

• കൃതയം 27 വർഷം മമു്പ ് 1994 ജ്നൂല 5 ന് 

ആമയോൺ സ്ഥാപിച്ച പ്പജ്ഫ് പ്പബയോേ് CEO 

സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ,ു ദീർ കാല AWS 

എക്സികയടൂ്ടീവാേ ആൻഡി ജ്ാേി കമ്പനിേുപ്പര 

പതുിേ CEO ആേി ചമുതലയേറ്റ.ു 
 

 

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/13238/high-court-assistant-interview-online-coaching-class-by-adda247


            "Weekly Current Affairs PDF in Malayalam| May 1st Week 2022 Important Current Affairs" 

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

Banking News 
• ICICI ബാങ്ക് രാജ്യപ്പത്ത എല്ലാ േകൂ്ഷ്െ, പ്പചറകുിര, 

ഇരത്തരം േംരംഭങ്ങൾകമുാേി (MSMEs) 

ഇന്തയേിപ്പല ആദയപ്പത്ത 'ഓെൺ യഫാർ ഓൾ' 

േമഗ്ര ഡിജ്ിറ്റൽ ഇയകാേിസ്റ്റം ആരംഭിച്ച.ു 

• മൻു ോമ്പത്തിക വർഷം കിോൻ പ്പഗ്കഡിറ്റ് 

കാർഡ് (KCC) വഴി ഗ്ഹേവകാല വിള വാേപാ 

പദ്ധതിക് കീഴിൽ കർഷകർക് നൽകനു്ന 

പലി  േബ് േിഡി തകു പ്പേേിം പ്പചയ്യുന്നതിന് 

ബാങ്കകുൾകളു്ള നിേമങ്ങളിൽ റിേർവ് 

ബാങ്ക് ഓഫ ്ഇന്തയ (RBI) മാറ്റം വരതു്തി . 

• േൂണിേൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ അകൗെ് 

അഗ്രയരറ്റർ (AA) ഇയകാേിസ്റ്റത്തിൽ 

േജ്ീവമാകനു്ന ആദയപ്പത്ത പ്പപാതയുമഖ്ലാ 

ബാങ്കാേി .  

• റിേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ (RBI) അതിപ്പന്റ 

ഏറ്റവംു പതുിേ റിയൊർട്ടിൽ , യകാവിഡ് -19 

പാൻപ്പഡമിക് േമേത്ത് ഏറ്റവംു കരൂതുൽ 

ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളിപ്പലാന്നാണ് ഇന്തയപ്പേന്നംു 

യകാവിഡ് -19 പ്പന്റ പാരകുളിൽ നിന്ന് ഇന്തയ 

പർൂണമാേി കരകേറാൻ 13 വർഷം വപ്പര 

എരകുപു്പമന്നംു പറഞ്ഞ.ു 

• HDFC നലഫ് , ദീർ കാല 

മലൂയനിർമ്മാണത്തിനംു േസു്ഥിര 

വളർച്ചേ്കംു ഉള്ള ഗ്പതിബദ്ധത 

ഗ്പകരമാകിപ്പകാെ് , ഉത്തരവാദിത്ത 

നിയക്ഷപത്തിനളു്ള േുഎൻ പിന്തണുേുള്ള 

തതവങ്ങളിൽ (PRI) യചർന്ന ു. 

• പ്പപാതയുമഖ്ലാ ബാങ്കാേ ഇന്തയൻ ബാങ്ക് 

യഗ്പാജ്ക്റ്റ് യവവിന് കീഴിൽ ഗ്പീ-അംരീകൃത 

വയക്തിരത വാേപ ഉൽെന്നം അവതരിെിച്ച ു. 

• നിയോബാങ്കിംര് ഫിൻപ്പരക് യപാർട്ടലാേ 

“ഓെൺ” പതുിേ മലൂധനം േമാഹരിച്്ച 

അതിപ്പന്റ മലൂയം ഒര ുബിലയൺ യഡാളറിയലക് 

ഉേർത്തിേയൊൾ ഇന്തയക് അതിപ്പന്റ 

നറൂാമപ്പത്ത േൂണിയകാൺ ലഭിച്ച.ു  

• യമാണിറ്ററി യപാളിേി കമ്മിറ്റിേുപ്പര പ്പഷഡയൾൂ 

പ്പചയ്യാത്ത യോരത്തിൽ, പ്പേൻഗ്രൽ ബാങ്ക്, 

എന്നാൽ, അകയമാഡറ്റീവ് യമാണിറ്ററി 

യപാളിേി നിലനിർത്തി. 

• പണക്ഷാമം യനരിരനു്ന േമേത്ത് ഒര ു

രാജ്യപ്പത്ത പ്പേൻഗ്രൽ ബാങ്ക് വാണിജ്യ 

ബാങ്കകുൾക് പണം നൽകനു്ന നിരകാണ് 

റിയൊ നിരക് . 

• ഉന്നതവിദയാഭയാേ വകെുിന് കീഴിലളു്ള 

േർകാർ സ്ഥാപനമാേ അഡീഷണൽ സ്കിൽ 

അകവിേിഷൻ യഗ്പാഗ്രാമമുാേി (അോപ്) 

േഹകരിച്്ച കാനറ ബാങ്ക് 'നനപണുയ 

വാേപകൾ' ആരംഭിച്ച ു. 
 

Economy News 
• കഴിഞ്ഞ വർഷം യലാകത്ത് ഏറ്റവമുധികം 

തത്സമേ ഇരപാരകുൾ രജ്ിസ്റ്റർ പ്പചേതത്, 48 

ബിലയൺ എന്ന വേ് തതുോണ ് ഇന്തയേുപ്പര 

യപേ് പ്പമന്റ ് േംവിധാനത്തിന് കരതു്ത് 

പകരനു്നത് .  

• ചരക് യേവന നികതുി (GST) യ ഖ്രണം 

ഏഗ്പിലിൽ എകാലപ്പത്തേും ഉേർന്ന 

നിരകാേ 1.68 ലക്ഷം യകാരി രപൂേിപ്പലത്തി, 

ഇത ്ഒന്നിലധികം തലകറകങ്ങൾകിരേിലംു 

മികച്ച നികതുി പാലികലംു  ക്തമാേ 

ോമ്പത്തിക ഗ്പവർത്തനപ്പത്ത േചൂിെികനു്ന.ു 

• ഇൻഷറുൻേ് പ്പറരുയലറ്ററി ആൻഡ് 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് അയതാറിറ്റി ഓഫ ്ഇന്തയ (IRDAI) 

ബാങ്കിംര്, ഫിനാൻഷയൽ േർവീേ്, 

ഇൻഷറുൻേ് (BFSI) കമ്പനികളിപ്പല 

ഇൻഷറുർമാരപു്പര പരമാവധി നിയക്ഷപ പരിധി 

അവരപു്പര ആസ്തിേുപ്പര 25% ൽ നിന്ന് 30% ആേി 

ഉേർത്തി. 

• ധനമഗ്ന്തി നിർമ്മല േീതാരാമൻ ഈ 

മാേമാദയം തപ്പന്റ ബജ്റ്റ് 2022-2023 

ഗ്പേംരത്തിൽ ഡിജ്ിറ്റൽ 

കറൻേികപ്പളകറുിച്്ച േംോരിച്ചതമുതുൽ, 

വിഷേപ്പത്തകറുിച്ചളു്ള ജ്ിജ്ഞാേ 

കതുിച്ചേുർന്ന.ു . 

 

Schemes News 

• ഗ്രാമ േവരാജ്് അഭിോപ്പന്റ ഭാരമാേി എല്ലാ 

വർഷവംു ഏഗ്പിൽ 30 -ന് ആേുഷ്ൊൻ ഭാരത് 

ദിവേ് രാജ്യത്തരുനീളം ആയ ാഷികനു്ന ു. 

• പ്പറേിൽപ്പരൽ യകാർെയറഷൻ ഓഫ ് ഇന്തയ 

ലിമിറ്റഡ് ആഗ്ന്ധാഗ്പയദ ് പ്പമഡ് പ്പരക് 

യോണിപ്പന്റ (AMTZ) വി ാഖ്പട്ടണം 

പരിേരത്ത് ഒര ു "പ്പഹൽത്ത് േൗഡ്" 

രപൂകൽപന പ്പചയ്യുകേും സ്ഥാപികകുേും 

പ്പചേതു . 

• പ്പതലങ്കാന േംസ്ഥാന േർകാർ 'പ്പനതന്ന 

ബീമ' (പ്പനേ്ത്തകുാരപു്പര ഇൻഷറുൻേ്) പദ്ധതി 

ഗ്പകാരം നകത്തറി, പവർ ലംൂ 

പ്പനേ്ത്തകുാർക് ഇൻഷറുൻേ് പരിരക്ഷ 

വിപലുീകരികപു്പമന്്ന ഗ്പഖ്യാപിച്ച ു. 

• നാഷണൽ േ് യപാട്ട് എക് േ് യചഞ്്ച (NSEL) 

പണം കൽെനകൾ ഉറൊകിേ 

കരുിശ്ശികകാരിൽ നിന്ന് പണം 

തിരിച്ചപുിരികനു്നതിനാേി , വിരമിച്ച 

യബാംപ്പബ നഹയകാരതി ജ്ഡ്ജി ഗ്പദീപ് 

നര് യജ്ാരിപ്പന്റ യനതൃതവത്തിലളു്ള ഒര ു

ഉന്നതതല കമ്മിറ്റി ഓഫ ് ഇന്തയ േഗു്പീം 

യകാരതി രപൂീകരിച്ച.ു 
 

http://www.adda247.com/ml/
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Awards News 
• 1954-ൽ സ്ഥാപിതമാേ ഭാരതരത് ന 

പരുേ് കാരമാണ് ഇന്തയേിപ്പല പരയമാന്നത 

േിവിലിേൻ പരുേ് കാരം. ജ്നങ്ങൾക് 

അവരപു്പര അോധാരണമാേ 

പ്പപാതയുേവനത്തിനംു ോഹിതയ  ാഗ്സ്തം, കല 

തരുങ്ങിേ മനഷുയ ഗ്പവർത്തനങ്ങളുപ്പര ഏത് 

യമഖ്ലേിലംു ഉേർന്ന ഗ്കമത്തിലളു്ള 

ഗ്പകരനത്തിനമുാണ് ഭാരതരത് ന പരുേ് കാരം 

നൽകനു്നത്.  

• എക് േ് യചഞ്്ച4 മീഡിേ നയേ്ൂ 

യഗ്ബാഡ് കാസ്റ്റിംര് അവാർഡിപ്പന്റ (ENBA) 14- 

ാാാം പതിെിൽ വളർത്തമുൃര 

േംരക്ഷണപ്പത്ത അരിസ്ഥാനമാകിേുള്ള 

'പ്പബസ്റ്റ് ഗ്ഫെ ് യഫാർ എവർ' എന്ന രിവി 

േീരീേിനാേി ദരൂദർ ൻ മികച്ച 

ആഴത്തിലളു്ള ഹിരി പരമ്പരേ്കളു്ള ENBA 

അവാർഡ് 2021 യനരി . 

• ഭാരതീേ ജ്ഞാനപീഠം ോഹിതയത്തിന് 

മികച്ച േംഭാവന നൽകനു്ന ഒര ുഎഴുത്തകുാരന് 

വർഷം യതാറംു നൽകനു്ന ഏറ്റവംു പഴേ 

ഇന്തയൻ ോഹിതയ പരുസ്കാരമാണ് ജ്ഞാനപീഠ 

പരുസ്കാരം. 

• നയയൂോർക് േിറ്റിേിപ്പല നാേേുപ്പര 

പ്പരാദാർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട യഫാർ േ് യപേ് 

സ്റ്റഡീേിപ്പല (GISS) േീനിേർ റിേർച്്ച 

േേന്റിസ്റ്റംു നേമറ്റ് ഇംപാക്് സ് ഗ്രൂെിപ്പന്റ 

തലവനമുാേ േിന്തിേ യറാപ്പേൻേ് വീരിന് 

യവൾഡ് ഫഡ്ു നഗ്പേ് ഫൗയെഷപ്പന്റ 2022പ്പല 

യവൾഡ് ഫഡ്ു നഗ്പേ് ലഭിച്ച ു 

 

Agreements News 
• കവാൾയകാംമ് ഇൻയകാര പയറഷൻ. പ്പന്റ 

അനബുന്ധ സ്ഥാപനമാേ കവാൾയകാംമ് ഇന്തയ 

നഗ്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് , ഇന്തയേിപ്പല 

തിരപ്പഞ്ഞരതു്ത അർദ്ധചാലക 

സ്റ്റാർട്ടെകുൾകാേി കവാൾയകാംമ് 

പ്പേമിയകാെകു്ടർ പ്പമയന്റാർഷിപ് യഗ്പാഗ്രാം 

2022 േമാരംഭികാനംു ഗ്പവർത്തിെികാനംു 

നിർയേ ികനു്ന ു. 

• C - േുപ്പര പ്പഡലിവറിേിലംു നരൊകലിലംു 

പ്പരലികമ്മയണൂിയകഷൻ േൗകരയങ്ങൾ 

നൽകനു്നതിൽ ഏയകാപനത്തിനംു വിഭവങ്ങൾ 

പങ്കിരനു്നതിനമുാേി  ക്തമാേ േഹകരണ 

ഗ്പവർത്തന പങ്കാളിത്തം 

രപൂീകരികനു്നതിനാേി പ്പറേിൽയവ 

മഗ്ന്താലേവംു പ്പരലിമാറ്റിക് േ് വികേന 

യകഗ്രവംു (േി-യഡാട്ട്) ഒര ുധാരണാപഗ്തത്തിൽ 

ഒെവുച്ച ു. 

• യകഗ്ര ഊർജ്ം, പതുിേതംു 

പനുരപുയോരികാവനു്നതമുാേ ഊർജ് മഗ്ന്തി 

ഗ് ീ ആർ.പ്പക. േിംര് , ോമ്പത്തിക കാരയ, 

കാലാവസ്ഥാ വയതിോന മഗ്ന്തി  യഡാ. 

യറാബർട്്ട ഹാപ്പബക് എന്നിവർ ഇന്തയ-ജ്ർമ്മൻ 

നഹഗ്ഡജ്ൻ രാേ് ക ് യഫാഴ് േിപ്പന്റ േംേുക്ത 

ഗ്പഖ്യാപനത്തിൽ ഫലത്തിൽ ഒെവുച്ച ു. 

• ISROേുപ്പര ബഹിരാകാ  വകെുിപ്പല 

ോയങ്കതിക പ്പതാഴിൽ  ക്തിപ്പേ ഉേർത്തകു 

എന്ന ലക്ഷയയത്താപ്പര ഇന്തയൻ യസ്പേ് റിേർച്്ച 

ഓർരനനയേഷനമുാേി നനപണുയ 

വികേന, േംരംഭകതവ മഗ്ന്താലേം (MSCE) ഒര ു

ധാരണാപഗ്തം (ധാരണാപഗ്തം) ഒെവുച്ച ു. 

 

Science and Technology News 

• ഇന്തയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ ് പ്പരക് യനാളജ്ി (IIT 

യബാംപ്പബ) ഗ്രാമം, നരരം, ജ്ില്ലാ തലങ്ങളിൽ 

പങ്കാളികൾകാേി കാലാവസ്ഥാ 

പരിഹാരങ്ങൾ വികേിെികനു്നതിന് 

ഭൗമ ാഗ്സ്ത മഗ്ന്താലേത്തിപ്പന്റ ഇന്തയാ 

കാലാവസ്ഥാ വകെുമുാേി (IMD) േഹകരിച്ച ു.  

• ഇന്തയൻ ബഹിരാകാ  രയവഷണ സ്ഥാപനം 

 ഗു്കപ്പന ഗ്ഭമണപഥത്തിയലക് അേേ് കപു്പമന്്ന 

ബഹിരാകാ  യബാഡിേുപ്പര പ്പചേർയപഴ് േൺ 

എേ് യോമനാഥ് അറിേിച്ച.ു  

 

Sports News 

• ഏഷയ ബാഡ്െിന്റൺ ചാമ്പയൻഷിെിൽ, 

മനിലേിൽ നരന്ന പ്പേമിനഫനലിൽ യരാെ് 

േീഡംു നിലവിപ്പല ചാമ്പയനമുാേ ജ്ൊപ്പന്റ 

അകാപ്പന േമാരുച്ചിയോര് മന്ൂ്ന പ്പരേിമകുൾ 

പരാജ്േപ്പെട്ടതിന് യ ഷം ഇന്തയേുപ്പര പിവി 

േിന്ധ ു തപ്പന്റ രൊമപ്പത്ത ഏഷയൻ പ്പവങ്കല 

പ്പമഡൽ യനരി. 

• യകരളത്തിപ്പല മലെറുപ്പത്ത മയഞ്ചരി 

യസ്റ്റഡിേത്തിൽ നരന്ന 75-ാാമത് േയന്താഷ് 

യഗ്രാഫി 2022 ൽ യകരളം പ്പപനാൽറ്റി ഷടൂ്ടൗട്ടിൽ 

പശ്ചിമ ബംരാളിപ്പന 5-4 ന് പരാജ്േപ്പെരതു്തി. 

• ഒളിമ്പിക് േ് േവർണപ്പമഡൽ യജ്താവ ് നീരജ്് 

യചാഗ്പേുപ്പര േവന്തം ഗ്രാമമാേ പാനിെത്തിൽ 

യസ്റ്റഡിേം നിർമികപു്പമന്്ന ഹരിോന 

മഖു്യമഗ്ന്തി മയനാഹർ ലാൽ ഖ്ട്ടർ അറിേിച്ച.ു 

• റിേർവ് േ്കവാഡ് എസ്പാൻയോളിപ്പന 4-0 ന് 

പരാജ്േപ്പെരതു്തിേതിന് യ ഷം റേൽ 

മാഗ്ഡിഡ് 35 - ാാമത് സ്പാനിഷ് ലീര് കിരീരം 

യനരി.  

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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• 20 േവർണവംു 7 പ്പവള്ളിേും 5 പ്പവങ്കലവംു 

യനരിേ പ്പജ്േിൻ (ഡീംഡ്-ര-ുബി 

േൂണിയവഴ് േിറ്റി) യഖ്യലാ ഇന്തയ 

േൂണിയവഴ് േിറ്റി പ്പരേിംേ് 2021 -പ്പന്റ രൊം 

പതിെ് യനരി. 

• 2022 ഏഗ്പിൽ 16 മതുൽ പ്പമേ് 2 വപ്പര 

ഇംഗ്ലെിപ്പല പ്പഷഫീൽഡിപ്പല ഗ്കേൂിബിൾ 

തിയേറ്ററിൽ നരന്ന നഫനലിൽ 18-13 എന്ന 

േ് യകാറിന് ജ്ഡ്ൂ ഗ്രംപിപ്പന (ഇംഗ്ലെ്) 

പരാജ്േപ്പെരതു്തി യറാണി ഒേള്ളിവൻ 

(ഇംഗ്ലെ്) 2022 യലാക േ് നകൂർ ചാമ്പയൻഷിെ് 

യനരി .  

• ഗ്രീേിപ്പല പ്പഹറാേിയോണിൽ നരന്ന 

ഐഡബ്ല്യഎുഫ് ജ്നൂിേർ യലാക 

ചാമ്പയൻഷിെിൽ േവർണപ്പമഡൽ യനരനു്ന 

ആദയ ഇന്തയൻ വനിതോേി ഹർഷദ  രദ് 

രരഡ്ു ചരിഗ്തം േൃഷ്ടിച്ച ു.  

• നിയരാധിത പദാർത്ഥത്തിപ്പന്റ ോന്നിധയം 

സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് ഒളിമ്പയൻ ഡിേ് കേ് യഗ്താ 

താരം കമൽഗ്പീത ് കൗറിപ്പന അത് ലറ്റിക് 

ഇന്റഗ്രിറ്റി േൂണിറ്റ് (എഐേു) 

താൽകാലികമാേി േപ്പസ്പൻഡ് പ്പചേതു  . 

• ഗ്ബേീലിപ്പല കാക് േിോേ് യഡാ േളുിൽ 

നരകനു്ന 24-ാാമത് പ്പഡലിംപിക് േിൽ 

പരുഷുന്മാരപു്പര 10 മീറ്റർ എേർ നറഫിൾ 

മത്സരത്തിൽ ഷടൂ്ടർ ധനഷു് ഗ് ീകാന്ത് 

േവർണവംു  ൗരയ നേനി പ്പവങ്കലവംു യനരി .  

• വികറ്റ് കീെർ വൃദ്ധിമാൻ ോഹപ്പേ 

ഭീഷണിപ്പെരതു്താനംു ഭീഷണിപ്പെരതു്താനംു 

ഗ് മിച്ചതിന് മാധയമഗ്പവർത്തകൻ യബാറിേ 

മജ്ംുദാർ കറു്റകാരനാപ്പണന്്ന 

കപ്പെത്തിേതിപ്പന തരുർന്്ന ഇന്തയൻ ഗ്കികറ്റ് 

കൺയഗ്രാൾ യബാർഡ് (BCCI) രെ് 

വർഷയത്തക് വിലക് ഏർപ്പെരതു്തി . 
 

 

• ബധിരർകളു്ള യലാക പ്പരേിമകുൾ എന്നംു 

ബധിരർകളു്ള അന്താരാഗ്ഷ്ട പ്പരേിമകുൾ 

എന്നംു ബധിര ഒളിമ്പിക് േ് അറിേപ്പെരനു്ന.ു  

• രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചവുരനു്ന COVID-19 യകേകുൾ 

കാരണം പ്പേപ്റ്റംബറിൽ നചനേിപ്പല 

ഹാങ് ഷൗവിൽ നരകാനിരികനു്ന ഏഷയൻ 

പ്പരേിംേ് 2022 2023 യലക് മാറ്റിവച്ചതാേി 

ഒളിമ്പിക് കൗൺേിൽ ഓഫ ് ഏഷയ (OCA) 

അറിേിച്ച.ു 

 

Books and authors News 

• എഴുത്തകുാരനംു പഗ്തഗ്പവർത്തകനമുാേ 

റഷീദ ് കിദവാേി രചിച്ച "യനതാകൾ, 

രാഗ്ഷ്ടീേകാർ, പൗരന്മാർ: ഇന്തയേുപ്പര 

രാഗ്ഷ്ടീേപ്പത്ത േവാധീനിച്ച അമ്പത് 

വയക്തികൾ" ഇന്തയേുപ്പര രാഗ്ഷ്ടീേ 

ഭഗൂ്പകൃതിപ്പേ േവാധീനിച്ച 50 വയക്തികളുപ്പര 

കഥകൾ േമാഹരികനു്ന.ു  

 

Obituaries News 

• 1950-കളിൽ ആറ് യഫാർമലു വൺ ഗ്രാൻഡ് 

ഗ്പിക്സ ് യനരിേ ഗ്ബിട്ടീഷ് യറേിംര് നഗ്ഡവർ 

യരാണി ഗ്ബകൂസ് അന്തരിച്ച.ു 

 

Important Days 
• എല്ലാ വർഷവംു പ്പമേ് 2 ന് യലാക ചരൂ മീൻ 

ദിനം ആയരാളതലത്തിൽ ആചരികനു്ന ു.  

• എല്ലാവയരേും ചിരികാനംു ചറു്റമുളു്ളവപ്പര 

ചിരിെികാനംു ഓർമ്മിെികാനാണ് എല്ലാ 

പ്പമേ് മാേത്തിപ്പല ആദയ ഞ്ാേറാഴ് ചേും യലാക 

ചിരി ദിനം ആചരികനു്നത് . 

• യലാക മാധയമ േവാതഗ്ന്തയ ദിനം എല്ലാ 

വർഷവംു പ്പമേ് 3 ന് ആയരാളതലത്തിൽ 

ആചരികനു്ന ു. 

• യലാകത്ത് ആേ്മപ്പേകറുിച്ചളു്ള 

അവയബാധവംു പരിചരണവംു 

ഗ്പചരിെികനു്നതിനാേി എല്ലാ വർഷവംു പ്പമേ് 

മാേത്തിപ്പല ആദയ പ്പചാവ്വാഴ് ച യലാക ആേ്മ 

ദിനം ആചരികനു്ന ു.  

• ഡയടൂ്ടികിപ്പര ജ്ീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട അഗ്നി മന 

വിദഗ് ധർക് ആദരാഞ്ജലി അർെികാൻ എല്ലാ 

വർഷവംു പ്പമേ് 4 ന് അന്താരാഗ്ഷ്ട അഗ്നി മന 

യേനാ ദിനം ആചരികനു്ന ു.  

• 2000 മതുൽ േുപ്പനയസ്കാേുമാേി ഔയദയാരിക 

പങ്കാളിത്തമളു്ള ഒര ു അന്തർ േർകാർ 

സ്ഥാപനമാേ യപാർച്ചരുീേ് േംോരികനു്ന 

രാജ്യങ്ങളുപ്പര കമ്മയണൂിറ്റി (േിപിഎൽപി) 2009 

ൽ പ്പമേ് 5 എന്ന തീേതി ഔയദയാരികമാേി 

സ്ഥാപിച്ച.ു 

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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• കൽകരി ഖ്നിപ്പത്താഴിലാളികപ്പള 

ആദരികനു്നതിനാേി എല്ലാ വർഷവംു പ്പമേ് 4 

ന് കൽകരി ഖ്നിപ്പത്താഴിലാളി ദിനമാേി 

ആചരികനു്ന ു.  

• 'ഇന്റർനാഷണൽ യനാ ഡേറ്റ് ദിനം 2022' പ്പമേ് 6 

ന് യലാകപ്പമമ്പാരംു ആയ ാഷികനു്ന ു. 

• ആയരാരയ പരിപാലനത്തിൽ നക 

 ചുിതവത്തിപ്പന്റ ആയരാള ഗ്പയമാഷനംു 

ദൃ യപരതേും േുസ്ഥിരതേും 

നിലനിർത്തനു്നതിനാേി യലാക നക  ചുിതവ 

ദിനം (WHHD) വർഷം യതാറംു പ്പമേ് 5 ന് 

യലാകപ്പമമ്പാരംു ആചരികനു്ന ു.  

• കാേികക്ഷമതേുപ്പര ഗ്പാധാനയപ്പത്തകറുിച്്ച 

അവയബാധം വളർത്തനു്നതിനംു കാേിക 

വിയനാദങ്ങൾ, ഗ്പയതയകിച്്ച അതലറ്റിക്സ് 

കളികാൻ അവപ്പര 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനമുാേി എല്ലാ 

വർഷവംു പ്പമേ് 7 ന് യലാക അതലറ്റിക്സ് ദിനം 

ആയരാളതലത്തിൽ ആയ ാഷികനു്ന.ു  

• എല്ലാ വർഷവംു പ്പമേ് 8 ന് യലാക പ്പറഡ ്യഗ്കാേ് 

ദിനം ആയരാളതലത്തിൽ ആചരികനു്ന ു . 

ഇന്റർനാഷണൽ പ്പറഡ് യഗ്കാേ്, പ്പറഡ് ഗ്കേന്റ ്

മവ്ൂ പ്പമന്റ് എന്നിവപ്പേ കറുിച്ചളു്ള 

പ്പപാതജു്നങ്ങളുപ്പര ധാരണ 

വി ാലമാകാനാണ് ഈ ദിനം 

ലക്ഷയമിരനു്നത്. 

• എല്ലാ വർഷവംു പ്പമേ് 8-9 തീേതികളിൽ, 

രൊം യലാകമഹാേുദ്ധത്തിൽ ജ്ീവൻ 

നഷ്ടപ്പെട്ടവപ്പര അനസു്െരിെികനു്നതിനംു 

അനരുഞ്ജിെികനു്നതിനമുളു്ള േമേമാേി 

ഐകയരാഗ്ഷ്ടേഭ അരോളപ്പെരതു്തനു്ന ു. 

 

Miscellaneous News 
• പര രുാമൻ ജ്േന്തി ഹിര ു കലെർ 

അനേുരിച്്ച നബ ാഖ്ിപ്പല  േു 

പക്ഷത്തിപ്പന്റ മനൂ്നാം ദിവേമാണ്, 

ഗ്രിയരാറിേൻ കലെർ പര രുാമൻ 

അനേുരിച്്ച, ജ്േന്തി ഏഗ്പിൽ അപ്പല്ലങ്കിൽ 

പ്പമേ് മാേങ്ങളിൽ േംഭവികനു്ന.ു 

• ഭരണ രന ഗ്പകാരം ഇന്തയേിൽ യദ ീേ 

ഭാഷേില്ല, ഹിരിേും ഇംഗ്ലീഷംു ഇന്തയേുപ്പര 

ഔയദയാരിക ഭാഷോേി കണകാകപ്പെരനു്ന.ു 

• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ ഗ്പതിമ 

ഇന്തയേിപ്പല രുജ്റാത്ത് േംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി 

പ്പചയ്യുന്ന ഐകയത്തിപ്പന്റ ഗ്പതിമോണ്. 

• SBI PO, SSC, ബാങ്കിംര് തരുങ്ങിേ മത്സര 

പരീക്ഷകൾക് തയ്യാപ്പറരകുനു്ന 

വിദയാർത്ഥികൾക് േംസ്ഥാന തിരിച്ചളു്ള 

മഖു്യമഗ്ന്തിമാരപു്പരേും രവർണറപു്പരേും ലിസ്റ്റ് 

ഗ്പധാനമാണ്. 

• രാജ്സ്ഥാനിപ്പല ബാർമർ ജ്ില്ലേിപ്പല ബയലാഗ്ത 

ഗ്പയദ ത്തളു്ള 'മിോൻ കാ ബഡ' പ്പറേിൽയവ 

യസ്റ്റഷപ്പന്റ യപര് "മയഹഷ് നരർ ഹാൾട്്ട" എന്ന് 

പനുർനാമകരണം പ്പചേതു .  

• നവവിധയമാർന്ന േംേ് കാരങ്ങളും 

നപതൃകങ്ങളുമളു്ള നവവിധയമാർന്ന 

രാജ്യമാണ് ഇന്തയ. ഓയരാ േംസ്ഥാനത്തിനംു 

അതിയന്റതാേ ഗ്പയതയകതേുെ്, അത ് ഭാഷ, 

ഭക്ഷണം, വഗ്സ്തം, മതുലാേവ. ഇന്തയേിൽ 

കാണപ്പെരനു്ന ഏറ്റവംു പരുാതനമാേ 

കലാരപൂങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നൃത്തം.  

• േതയജ്ിത് യറേുപ്പര 101-ാാാം ജ്ന്മദിനത്തിൽ, 

യകഗ്ര ഇൻഫർയമഷൻ ആന്റ ് യഗ്ബാഡ്കാസ്റ്റിംര് 

മഗ്ന്താലേത്തിപ്പന്റ മംുനബേിപ്പല നാഷണൽ 

മയേൂിേം ഓഫ് ഇന്തയൻ േിനിമേുപ്പര 

ആഭിമഖു്യത്തിൽ, ഗ്പമഖു് ചലച്ചിഗ്ത 

നിർമ്മാതാവിപ്പന്റ ചിഗ്തങ്ങൾ 

ഗ്പദർ ിെികനു്നതിനാേി ഇന്തയേിപ്പല 

വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മന്ൂ്ന ദിവേപ്പത്ത 

ചലച്ചിഗ്തയമള നരത്തംു . 

• ഏഴ ് ഭഖൂ്ണ്ഡങ്ങളുെ്, ഓയരാ ഭഖൂ്ണ്ഡത്തിലംു 

100 ലധികം രാജ്യങ്ങളുെ്. ഈ 

രാജ്യങ്ങളിപ്പലല്ലാം വയതയസ്ത കറൻേികളുെ്. 

• പ്പറേിൽയവ പ്പഗ്പാട്ടക്ഷൻ യഫാഴ് സ് (RPF) 

അരതു്തിപ്പര "ഓെയറഷൻ േതാർക്" 

ആരംഭിച്ച.ു  

• ചാർധാം ഇന്തയേിപ്പല ഒര ു തീർത്ഥാരന 

യകഗ്രമാണ് , ബദരീനാഥ്, യകദാർനാഥ്, 

േമയുനാഗ്തി, രംയരാഗ്തി എന്നിവോണ് നാല് 

ധാമങ്ങൾ. 

• േിന്ധനുദീതര േംസ്കാരയത്താപ്പരോണ് 

ഇന്തയേിൽ കൃഷി ആരംഭിച്ചത് . 

• ഇന്തയേുപ്പര ചരിഗ്തത്തിൽ, പരുാതന കാലം 

മതുൽ ആധനുിക കാലം വപ്പര ഗ് യദ്ധേമാേ 

നിരവധി േുദ്ധങ്ങളുെ്. ഈ േുദ്ധങ്ങളും 

േുദ്ധങ്ങളും ഇന്തയപ്പേ േവാധീനികകുേും ഈ 

വർഷങ്ങളിലരുനീളം നിരവധി മാറ്റങ്ങൾക് 

കാരണമാവകുേും പ്പചേതു .  

• നജ്ൻ ഇന്റർനാഷണൽ യഗ്രഡ് 

ഓർരനനയേഷപ്പന്റ ജ്ിയറ്റാ കണക്ട ് 2022 പ്പന്റ 

ഉദ് ാരന പ്പേഷനിൽ ഗ്പേംരികാൻ 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി ഗ് ീ നയരഗ്ര യമാദി വീഡിയോ 

യകാൺഫറൻേിങ് ഉപയോരിച്ച ു. 

• എല്ലാവർകംു വയതയസ്തമാേ ഒര ുകലാരപൂമാണ് 

നൃത്തം. ഇത ് നിമിഷങ്ങപ്പളകറുിച്ചല്ല, 

നൃത്തത്തിലപൂ്പര നാം ഗ്പകരിെികനു്ന 

വികാരങ്ങപ്പളേും വികാരങ്ങപ്പളേും 

കറുിച്ചാണ്. 
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എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രധാന 
കുറിപ്പുകൾ: (STATIC TAKEAWAYS) 

• ഇലക് യഗ്രാണിക് േ് ആൻഡ് ഇൻഫർയമഷൻ 

പ്പരക് യനാളജ്ി മഗ്ന്തി: രാജ്ീവ് ചഗ്രയ ഖ്ർ 

• ആമയോൺ സ്ഥാപിതമാേത്: 5 ജ്നൂല 1994. 

• ആമയോൺ ആസ്ഥാനം: േിോറ്റിൽ, 

വാഷിംഗ് ടൺ, േുനണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്േ്. 

• ICICI ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: വയഡാദര; 

• ICICI ബാങ്ക് എംഡിേും േിഇഒേും: േരീപ് 

ബക്ഷി; 

• ICICI ബാങ്ക് പ്പചേർയപഴ് സൺ: രിരീഷ് ചഗ്ര 

ചതർുയവദി; 

• ICICI ബാങ്ക് രാര് നലൻ: ഹം യഹ നാ, ഖ്ോൽ 

അപ്ക 

• റിേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ ് ഇന്തയേുപ്പര 

(ആർബിഐ): ഗ് ീ  ക്തികാന്ത ദാേ് 

• േൂണിേൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ ആസ്ഥാനം:  

മംുനബ; 

• േൂണിേൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ േിഇഒ:  

രാജ് കിരൺ റാേ് ജ്ി. 

• േൂണിേൻ ബാങ്ക് ഓഫ ്ഇന്തയ സ്ഥാപിതമാേത്:  

1919 നവംബർ 11, മംുനബ. 

• പ്പറേിൽയവ മഗ്ന്തി: ഗ് ീ അ വിനി നവഷ്ണവ് 

• േി-യഡാട്്ട യബാർഡ് എക്സികയടൂ്ടീവ് ഡേറക്ടറംു 

പ്പചേർമാനമുാണ്: രാജ് കു മാർ ഉപാധയാേ 

• അഡീഷണൽ അംരം, പ്പരലിയകാം ആൻഡ് 

പ്പറേിൽയവ യബാർഡ്: അരണു േിംര് 

• യപാളെ് തലസ്ഥാനം: വാർയോ; 

• യപാളെ് കറൻേി: യപാളിഷ് യലാട്ടി ; 

• യപാളെ് ഗ്പേിഡന്റ്: ആൻപ്പഗ്ഡജ്് ദഡു. 

• യകഗ്ര തറുമഖു്, ഷിെിംര്, ജ്ലപാത മഗ്ന്തി: 

േർബാനര യോയനാവാൾ 

• ബീഹാർ തലസ്ഥാനം: പ് ന; 
 

 

• ബീഹാർ രവർണർ: ഫാരു ചൗഹാൻ; 

• ബീഹാർ മഖു്യമഗ്ന്തി: നിതീഷ് കമുാർ. 

• പ്പേൻഗ്രൽ യബാർഡ് ഓഫ ്ഡേറക്ട ്രാക് േേ് 

രപൂീകരണം: 1964; 

• പ്പേൻഗ്രൽ യബാർഡ് ഓഫ ്ഡേറക്ട ്രാക് േേ് 

ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി. 

• HDFC നലഫിപ്പന്റ മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടറംു ചീഫ് 

എക് േികയടൂ്ടീവ് ഓഫീേറംു: വിഭാ പരാൽകർ 

• ഇന്തയൻ ബാങ്കിപ്പന്റ മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടറംു 

CEOേും: എേ്എൽ പ്പജ്േിൻ 

• ഓെണിപ്പന്റ േഹസ്ഥാപകനംു ചീഫ് 

എക് േികയടൂ്ടീവമുാണ് അനീഷ് അചയതുൻ. 

• ചീഫ് ഇൻപ്പവസ്റ്റ് പ്പമന്റ് ഓഫീേർ, ബജ്ാജ്് 

അലേൻേ് നലഫ് ഇൻഷറുൻേ് കമ്പനി 

ലിമിറ്റഡ്: േമ്പത്ത് പ്പറഡ്ഡി 

• യോെറിപ്പന്റ േഹസ്ഥാപകനംു ചീഫ് 

ഓെയററ്റിംര് ഓഫീേറംു: മാേങ്ക് രുപ്ത 

• FAOേുപ്പര ആസ്ഥാനം: യറാം, ലാേിയോ 

• FAOേുപ്പര ഡേറക്ടർ ജ്നറൽ: കയ ുയഡാങയ ു

• FAOേുപ്പര മാതൃേം രന: േുനണറ്റഡ് 

യനഷൻേ് ഇകയണാമിക് ആൻഡ് യോഷയൽ 

കൗൺേിൽ 

• പ്പേൻഗ്രൽ ഇന്റലിജ്ൻേ് ഏജ്ൻേി സ്ഥാപകൻ: 

ഹാരി എേ്. ഗ്രമൂാൻ; 

• പ്പേൻഗ്രൽ ഇന്റലിജ്ൻേ് ഏജ്ൻേി 

സ്ഥാപിതമാേത്: 26 ജ്നൂല 1947; 

• പ്പേൻഗ്രൽ ഇന്റലിജ്ൻേ് ഏജ്ൻേി 

ആസ്ഥാനം: ലാംഗ്ലി, മേീൻ, വിർജ്ീനിേ, 

േുനണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്േ്; 

• പ്പേൻഗ്രൽ ഇന്റലിജ്ൻേ് ഏജ്ൻേി ഡേറക്ടർ: 

വിലയം പ്പജ്. യബൺേ്; 

• പ്പേൻഗ്രൽ ഇന്റലിജ്ൻേ് ഏജ്ൻേി പ്പഡപയടൂ്ടി 

ഡേറക്ടർ: യഡവിഡ് എേ്. യകാഹൻ. 

• RBI 25-ാാാം രവർണർ:  ക്തികാന്ത ദാേ്; 

ആസ്ഥാനം: മംുനബ; സ്ഥാപിതമാേത്: 1 

ഏഗ്പിൽ 1935, പ്പകാൽകത്ത. 

• ആയരാരയ കരുംുബയക്ഷമ േഹമഗ്ന്തി: യഡാ. 

ഭാരതി ഗ്പവീൺ പവാർ 

• ോമഹൂയനീതി,  ാക്തീകരണ മഗ്ന്തി: ഗ് ീ 

വീയരഗ്ര കമുാർ 

• യമാ സ്കൂ ൾ' അഭിോൻ പ്പചേർമാൻ: ഗ് ീമതി. 

േസു്െിത ബാഗ് ചി 

• പ്പഫഡറൽ റിേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ ്നയയൂോർക് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1913; 

• പ്പഫഡറൽ റിേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ ്നയയൂോർക് 

ഗ്പേിഡന്റു ം േിഇഒേും: യജ്ാൺ േി. വിലയംേ്; 

• പ്പഫഡറൽ റിേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ ്നയയൂോർക് 

ആസ്ഥാനം: നയയൂോർക്, േുഎേ്എ. 
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• കാനറ ബാങ്ക് എസ്റ്റാബ്ല്ിപ്പഷ്െന്റ്: 1 ജ്നൂല 1906; 

• കാനറ ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: ബാംഗ്ലർൂ, 

കർണാരക; 

• കാനറ ബാങ്ക് CEO & MD: ലിംരം പ്പവങ്കട്്ട 

ഗ്പഭാകർ; 

• കാനറ ബാങ്ക് രാര് നലൻ: നമക്ു ഒരമുിച്്ച 

പ്പചയ്യാം. 

• ISRO സ്ഥാപിതമാേത്: 15 ഓരസ്റ്റ് 1969; 

• ISRO ആസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂര;ു 

• ISRO പ്പചേർമാൻ: എേ് യോമനാഥ്. 

• പ്പറേിൽയവ പ്പഗ്പാട്ടക്ഷൻ യഫാഴ് സ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 27 ജ്നൂല 1872; 

• പ്പറേിൽയവ പ്പഗ്പാട്ടക്ഷൻ യഫാഴ് സ് ആസ്ഥാനം: 

നയഡൂൽഹി, ഇന്തയ; 

• പ്പറേിൽയവ പ്പഗ്പാട്ടക്ഷൻ യഫാഴ് സ് ഡേറക്ടർ 

ജ്നറൽ: േഞ്ജേ് ചരർ. 

• ഉത്തർഗ്പയദ ് തലസ്ഥാനം: ലഖ്് നൗ; 

• ഉത്തർഗ്പയദ ് മഖു്യമഗ്ന്തി: യോരി 

ആദിതയനാഥ്; 

• ഉത്തർഗ്പയദ ് രവർണർ: ആനരിപ്പബൻ 

പയട്ടൽ. 

• യബാർഡർ യറാഡ് േ് ഓർരനനയേഷൻ 

ആസ്ഥാനം:  നയഡൂൽഹി; 

• യബാർഡർ യറാഡ് േ് ഓർരനനയേഷൻ 

ഡേറക്ടർ ജ്നറൽ:  ലഫ്റ്റനന്റ് ജ്നറൽ രാജ്ീവ് 

ചൗധരി; 

• യബാർഡർ യറാഡ് േ് ഓർരനനയേഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്:  7 പ്പമേ് 1960. 

• പ്പചേർമാൻ, TVS യമായട്ടാർ കമ്പനി: പ്പഗ്പാഫേർ 

റാൽഫ് ഡേറ്റർ പ്പസ്പത്ത് 

• പ്പചേർമാൻ എമിരിറ്റേ്, TVS യമായട്ടാർ കമ്പനി: 

ഗ് ീ യവണ ുഗ് ീനിവാേൻ 

• യകഗ്ര നനപണുയ വികേന, േംരംഭകതവ 

മഗ്ന്തി: യഡാ മയഹഗ്ര നാഥ് പാപ്പണ്ഡ 

• പ്പേഗ്കട്ടറി ബഹിരാകാ  വകെു്/ ഇന്തയൻ 

ബഹിരാകാ  രയവഷണ േം രന (ISRO) 

പ്പചേർമാൻ: ഗ് ീ എേ്. യോമനാഥ് 

• യലാക അത് ലറ്റിക്സ് ആസ്ഥാനം:  പ്പമാണായകാ; 

• യലാക അത് ലറ്റിക്സ് സ്ഥാപിതമാേത്:  1912 

ജ്നൂല 17, യസ്റ്റാക്യഹാം, േവീഡൻ. 

• ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ ്പ്പറഡ ്യഗ്കാേ് 

പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ്:  ജ്നീവ, േവിറ്റ്േർലൻഡ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ ്പ്പറഡ ്യഗ്കാേ് 

സ്ഥാപകൻ:  പ്പഹൻറി ഡനുന്റ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മറ്റി ഓഫ ് പ്പറഡ ് യഗ്കാേ് 

സ്ഥാപിതമാേത്:  1863 പ്പഫഗ്ബവുരി 17, ജ്നീവ, 

േവിറ്റ്േർലൻഡ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ ്പ്പറഡ ്യഗ്കാേ് 

ഗ്പേിഡന്റ്:  പീറ്റർ മൗറർ. 
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