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കറന്റ് അഫയേഴ്സ് - LDC, LGS, SECRETARIET, 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 എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഗ്പധാനപ്പെട്ട 
വിവരങ്ങൾ. 

 

International News 
 

ല ോകോല ോഗ്യ സംഘടന ലകോവിഡ് -19 

ലവ ിയന്റുകളെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമോയി 
കളെത്തിയത് ‘കപ്പ’, ‘ളെൽറ്റ’ 
• േുഎൻ ആയരാരയ ഏജൻസിോേ 

യലാകായരാരയ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) 

ഇന്ത്യേിൽ ആദ്യമാേി കപ്പെത്തിേ യകാവിഡ് 

-19 ന്റപ്പറ രെ് വകയേദ്ങ്ങൾക് എളുെത്തിൽ 

പറോൻ കഴിേുന്ന യലബലുകൾ നൽകി. 
B.1.617.1, B.1.617.2 എന്നിവോണ് രെ് 
യവരിേന്ററുകൾ. യകാവിഡ് 19 ന്റപ്പറ B.1.617.1 

യവരിേന്ററിന്റ ‘കെ’ എന്നും ബി 1.617.2 

യവരിേന്ററിന്റ ‘പ്പഡൽറ്റ’ എന്നും യപരിട്ടു. 
ഐസക് ളെർലസോഗ് ഇസ്സോലയൽ 

സ്രസിെന്റോയി തി ളെടുക്കളപ്പട്ടു 
• മുതിർന്ന ഇഗ്സായേലി രാഗ്രീേകാരനാേ 

ഐസക് പ്പെർയസാഗ് 2021 ജൂൺ 1 ന്റ 120 അംര 

പാർലപ്പമന്റ് പ്പതരപ്പെടുെ് യവളേിൽ 

രാജയത്തിന്റപ്പറ ഗ്പസിഡന്ററാേി 
തിരപ്പെടുക- പ്പെട്ടു. 60 കാരനാേ 

പ്പെർയസാഗ് ഇഗ്സായേലിന്റപ്പറ 

പതിപ്പനാന്നാമപ്പത്ത ഗ്പസിഡന്ററാേിരികും. 
2021 ജൂലല 09 മുതൽ. ഏഴ്സ വർഷപ്പത്ത 

ഔയദ്യാരിക പദ്വിക് യേഷം 2021 

ജൂലലേിൽ തന്റപ്പറ കാലാവധി 
പൂർത്തിോകാൻ യപാകുന്ന റുപ്പവൻ 

റിവ്ലിൻ പിൻരാമിോേി. 
എച്ച് 10 എൻ 3 രക്ഷിപ്പനി ബോധിച്ചതോയി ചൈന 

റിലപ്പോർട്ട് ളൈയ്യുന്നു 
• ലൈനേുപ്പട കിഴകൻ ഗ്പവിേയോേ 

ജിോങ്സുവിപ്പല 41 കാരനാേ ഒരാൾക് എച്ച് 
10 എൻ 3 പക്ഷിെനി ബാധിച്ച ആദ്യപ്പത്ത 

മനുഷയ യകസാപ്പെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു, 
ലൈനേുപ്പട  

യദ്േീേ ആയരാരയ കമ്മീഷൻ (എൻഎച്ച്്സി). 
പ്പഷൻജിോങ് നരരത്തിപ്പല താമസകാരനാേ 

ഇോപ്പള ഏഗ്പിൽ 28 ന്റ പനിേും, മറ്റ് 
ലക്ഷെങ്ങളും ബാധിച്ച് ആേുപഗ്തിേിൽ 

ഗ്പയവേിെിച്ചു. എച്ച് 10 എൻ 3 ഏവിേൻ 

ഇൻഫ്ലുവൻസ ലവറ് ഉപ്പെന്ന് കപ്പെത്തി. 
 

നോ ോം തവണ സിറിയൻ സ്രസിെന്റോയി ബഷർ 

അൽ അസദ് വീെും തി ളെടുക്കളപ്പട്ടു 
• സിറിേൻ ഗ്പസിഡന്റ് ബഷർ അൽ അസദ്ിപ്പന 

7 വർഷപ്പത്ത തുടർച്ചോേ നാലാം തവെ 

വീെും തിരപ്പെടുത്തു. പ്പമാത്തം 
യവാട്ടുകളുപ്പട 95.1 േതമാനം യനടി. 55 കാരനാേ 

അസദ് 2000 ജൂലല 17 മുതൽ സിറിേേുപ്പട 19-

ാാമപ്പത്ത ഗ്പസിഡന്ററാേി 
യസവനമനുഷ്ഠികുന്നു. തിരപ്പെടുെിന്റ 

പ്പതാട്ടുമുമ്പ് അയമരിക, ഗ്ബിട്ടൻ, ഗ്ഫാൻ്, 

ജർമ്മനി, ഇറ്റലി എന്നിവ യവാപ്പട്ടടുെ് 
സവതഗ്ന്ത്യമാ നയാേയമാ അപ്പലെന്നും 
അേിഗ്പാേപ്പെട്ടു. സിറിേേുപ്പട വിഘടിച്ച 

എതിർെ് ഇതിപ്പന “ഗ്പെസനം” എന്ന് 
വിളികുന്നു. 

സ്കിസ്റ്റിൻ വർമുത്തിളന ആദ്യളത്ത വനിതോ 

ക ലസന ളസസ്കട്ടറിയോയി യുഎസ് ളസനറ്റ് 
സ്ഥി ീക ിച്ചു 
• കരയസനേുപ്പട ആദ്യ വനിതാ പ്പസഗ്കട്ടറിോേി 
ഗ്കിസ്റ്റിൻ വർമുത്തിപ്പന പ്പസനറ്റ് 
ഏകകണ്ഠമാേി സ്ഥിരീകരിച്ചു. 
പ്പപന്ററരനിപ്പല ഗ്പസിഡന്റ് യജാ ബിഡന്റപ്പറ 

പരിവർത്തന ടീമിപ്പന നേിച്ച യവാർമുത്തിന്റ 

ഈ മാസം നടന്ന ഒരു െിേറിംരിനിപ്പട പ്പസനറ്റ് 
സാേുധ യസവന സമിതി അംരങ്ങളിൽ നിന്ന് 
ഊഷ്മളമാേ സവീകരെം ലേിച്ചു. അവളുപ്പട 
സ്ഥിരീകരെം പുരുഷന്മാർക് 
ആധിപതയമുള്ള ഒരു ഗ്പതിയരാധ 

സ്ഥാപനത്തിപ്പല കൂടുതൽ േക്തരാേ 

ഉയദ്യാരസ്ഥരിൽ ഒരാളാേി അവപ്പള 

സജ്ജമാകുന്നു. ബിപ്പഡൻ ഒരു മികച്ച 

പ്പപന്ററരൺ യവഷത്തിയലക് 
തിരപ്പെടുകപ്പെട്ട രൊമപ്പത്ത വനിതോണ്. 

ഗ്പതിയരാധ പ്പഡപയൂട്ടി പ്പസഗ്കട്ടറി കാത്ലീൻ 

െിക്സാണ്. 
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എൽഎസിളക്കോപ്പം ചൈന സംയുക്ത വോയു 
സ്രതില ോധ സംവിധോനം വികസിപ്പിച്ചു 
• ലലൻ ഓഫ് ആക്ൈവൽ കൺയഗ്ടാൾ 

(എൽഎസി) േിലൂപ്പട ലൈന സംേുക്ത വാേു 
ഗ്പതിയരാധ സംവിധാനം സൃരിച്ചു. പ്പവയസ്റ്റൺ 

തിേറ്റർ കമാൻഡിന്റപ്പറ യവയാമയസനേുപ്പടേും, 

ലസനയത്തിന്റപ്പറേും ഘടകങ്ങൾ ഉപയോരിച്ച് 
സംയോജിത യവയാമ ഗ്പതിയരാധ സംവിധാനം 
വികസിെിപ്പച്ചടുത്തിട്ടുെ്. പടിൊറൻ 

അതിർത്തികളിൽ ലൈന ആദ്യമാേി ഒരു 
സംയോജിത ലസനിക യവയാമ ഗ്പതിയരാധ 

സംവിധാനം വികസിെിപ്പച്ചടുത്തിട്ടുെ്. 
ലസനയത്തിന്റപ്പറേും യവയാമയസനേുപ്പടേും 

എലൊ സവത്തുകളും യകഗ്ര 

നിേഗ്ന്ത്െത്തിലാകുന്നതിന്റ സംയോജിത 

യവയാമ ഗ്പതിയരാധ സംവിധാനം 
വികസിെിപ്പച്ചടുത്തിട്ടുെ്. 2017 മുതൽ ലൈന 

എൽഎസിക് സമീപമുള്ള എേർയബസു- 
കളുപ്പടേും പ്പെലിയപാർട്ടുകളുപ്പടേും എണ്ണം 
വർദ്ധിെിച്ചു. 

 

State News 

 

മധയസ്രലദ്ശ് സർക്കോർ ‘അങ്കുർ’ രദ്ധതി 
ആ ംഭിച്ചു 
• മധയഗ്പയദ്േിൽ മുഖ്യമഗ്ന്ത്ി േിവരാജ് സിംഗ് 

ൈൗൊൻ സർകാർ ‘അങ്കൂർ’ എന്ന പദ്ധതി 
ജൂൺ 1 നു ആരംേിച്ചു. മൺസൂൺ സമേത്ത് 
മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിെിച്ചതിന്റ പൗരന്മാർക് 
അവാർഡ് നൽകും. പരിപാടിേിൽ 

പ്പപാതുജനപങ്കാളിത്തം 
ഉറെുവരുത്തുന്നതിനാേി ഈ സംരംേത്തിൽ 

പപ്പങ്കടുകുന്ന പൗരന്മാർക് ഗ്പാൺവാേു 
അവാർഡ് നൽകും. 

 

 

ഛത്തീസ്ഗ്െിള  സിന്ധു ളബസ്റ്റ് ളമഗ്ോ ഫുഡ് 

രോർക്ക് നല സ്ര സിംഗ് ലതോമർ ഉദ്ഘോടനം 

ളൈയ്തു 
• ഛത്തീ്രഡിപ്പല മുഖ്യമഗ്ന്ത്ി േൂയപഷ് 

ബായരലിപ്പനാെം യകഗ്ര േക്ഷയ സം്കരെ 

വയവസാേ സെമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര സിംഗ് യതാമറും 

സിന്ധു പ്പബസ്റ്റ് പ്പമരാഫുഡ് പാർക് ഉദ്ഘാടനം 
പ്പൈയ്ക്തു. യകഗ്ര േക്ഷയ സം്കരെ വയവസാേ 

സെമഗ്ന്ത്ി രയമേവർ പ്പതലിേുപ്പട 
സാന്നിധയത്തിൽ. പ്പമരാ ഫുഡ് പാർക് 
മൂലയവർദ്ധനവ്, കാർഷിയകാൽെന്നങ്ങൾക് 
കൂടുതൽ ആേുസ്സ്, കൃഷികാർക് പ്പമച്ചപ്പെട്ട 
വില തിരിച്ചറിവ്, മികച്ച സംേരെ സൗകരയം 
എന്നിവ ഉറൊകുകേും യമഖ്ലേിപ്പല 

കർഷകർക് ഇതര മാർകറ്റ് നൽകുകേും 
പ്പൈയ്ും. 

 

National News 
 

ലകോവിഡ് മൂ ം അനോഥ ോയ കുട്ടികൾക്കോയി 
സ്രധോനമസ്ന്ത്ി ലമോദ്ി 10  ക്ഷം  ൂര രിഎം 

ളകയർസ് ഫെ് സ്രഖ്യോരിച്ചു 
• യകാവിഡ് -19 ൽ മാതാപിതാകപ്പള നരപ്പെട്ട 
കുട്ടികൾകാേി ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര യമാദ്ി 
നിരവധി യക്ഷമ നടപടികൾ ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 
COVID-19 മൂലം മാതാപിതാകപ്പളയോ 

രക്ഷപ്പെട്ട മാതാപിതാകപ്പളയോ നിേമപര- 

മാേ രക്ഷാകർത്താകപ്പളയോ വളർത്തു 
മാതാപിതാകപ്പളയോ നരപ്പെട്ട എലൊ 

കുട്ടികൾകും PM-CARES for Children പദ്ധതി 
ഗ്പകാരം പിന്ത്ുെ നൽകും.  

ലകോവിഡ് ഇ കളെ ആസ്രയിക്കുന്നവർക്ക് 
ളരൻഷൻ നൽകുന്നതിനുള്ള രദ്ധതി സർക്കോർ 

സ്രഖ്യോരിച്ചു 
• ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര യമാദ്ിേുപ്പട 

യനതൃതവത്തിലുള്ള ഇന്ത്യാ സർകാർ യകാവിഡ് 

മൂലം സമ്പാദ്ികുന്ന അംരപ്പത്ത നരപ്പെട്ട 
കുടുംബങ്ങൾക് യനരിയടെിവ- രുന്ന 

സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ 

ലഘൂകരികുന്നതിന്റ രെ് ഗ്പധാന നടപടികൾ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. ഒന്നാമതാേി, അത്തരം 
കുടുംബങ്ങൾക് കുടുംബ പ്പപൻഷൻ 

നൽകാനും രൊമതാേി അവർക് പ്പമച്ചപ്പെട്ട 
വരുമാനം നൽകാനും സർകാർ തീരുമാനിച്ചു. 

 

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://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/8629/kerala-psc-maths-and-mental-ability-batch-bilingual-live-classes-by-adda247?utm_source=Youtube&utm_campaign=Webinar&utm_medium=tamil
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യുവ എഴുത്തുകോള  മോർഗ്നിർലേരം 

ളൈയ്യുന്നതിനോയി യുവ രിഎം രദ്ധതി സർക്കോർ 

ആ ംഭിച്ചു 
• വിദ്യാേയാസ മഗ്ന്ത്ാലേത്തിന്റ കീഴിലുള്ള 

ഉന്നത വിദ്യാേയാസ വകുെ് ‘േുവ 

രൈേിതാകപ്പള ഉപയദ്േികുന്നതിനുള്ള 

ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ിേുപ്പട പദ്ധതി’ എന്ന യപരിൽ ഒരു 
പുതിേ സംരംേം ആരംേിച്ചു. േുവ, 

വരാനിരികുന്ന, പ്പവർസലറ്റൽ 

രൈേിതാകപ്പള േുവാ സൂൈിെികുന്നു. 
രാജയത്ത് വാേന, എഴുത്ത്, പു്തക 

സം്കാരം എന്നിവ 

യഗ്പാത്സാെിെികുന്നതിനും 

ആയരാളതലത്തിൽ ഇന്ത്യപ്പേേും ഇന്ത്യൻ 

രൈനകപ്പളേും യഗ്പാജക്റ്റ് പ്പൈയ്ുന്നതിനും 30 

വേസ്സിന്റ താപ്പഴേുള്ള പ്പൈറുെകാപ്പരേും, 
വളർന്നുവരുന്ന എഴുത്തുകാപ്പരേും 
പരിേീലിെികുന്നതി- നുള്ള ഒരു ഓതർ 

പ്പമന്ററർഷിെ് യഗ്പാഗ്രാമാെിത്. 

ആർെിഎസ്ഒ ‘ഒ ു  ോസ്രം, ഒ ു സ്റ്റോൻലെർഡ്’ 

സ്കീമിൽ ലൈ ുന്നതിനുള്ള ആദ്യ സ്റ്റോൻലെർഡ് 

ലബോെിയോയി 
• ഇന്ത്യൻ പ്പറേിൽയവ യമഖ്ലയ്ക്ക് 
മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചേികുന്ന റിസർച്ച് 
ഡിലസൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻയഡർഡ് 

ഓർരലനയസഷൻ (ആർഡിഎ്ഒ) 

യകഗ്രസർകാരിന്റപ്പറ ‘ഒരു രാഗ്രം, ഒരു 
സ്റ്റാൻയഡർഡ്’ പദ്ധതിേിൽ യൈരുന്ന രാജയപ്പത്ത 

ആദ്യപ്പത്ത സ്റ്റാൻയഡർഡ് യബാഡിോേി മാറി. 
പ്പറേിൽയവ മഗ്ന്ത്ാലേത്തിന്റപ്പറ ഏക ആർ, ഡി 
വിോരമാേ ആർഡിഎ്ഒപ്പേ ബയൂയറാ ഓഫ് 

ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻയഡർഡ്് (ബിഐ്എ്) മൂന്ന് 
വർഷയത്തക് ‘സ്റ്റാൻയഡർഡ് ഡവലെിംഗ് 

ഓർരലനയസഷൻ’ ആേി അംരീകരിച്ചു. 
നഗ് വികസനം സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ-ജപ്പോൻ 

തമ്മി ുള്ള ധോ ണോരസ്തത്തിന് ലകസ്ര മസ്ന്ത്ിസഭ 

അംഗ്ീകോ ം നൽകി 
• സുസ്ഥിര നരരവികസന യമഖ്ലേിൽ ഇന്ത്യ-
ജൊൻ തമ്മിലുള്ള സെകരെത്തിനുള്ള 

പ്പമയമ്മാറാെത്തിന്റ യകഗ്ര മഗ്ന്ത്ിസേ 

അംരീകാരം നൽകി. േവന, നരരകാരയ 
മഗ്ന്ത്ാലേം, ഇന്ത്യാ രവൺപ്പമന്റ്, ജൊൻ 

രവൺപ്പമന്ററിന്റപ്പറ േൂമി, അടിസ്ഥാന സ, 

കരയങ്ങൾ, രതാരതം, ടൂറിസം മഗ്ന്ത്ാലേം 
എന്നിവ തമ്മിൽ സുസ്ഥിര 

നരരവികസനത്തിനുള്ള ഒരു ധാരൊപഗ്തം 
ഒെുവച്ചു. സെകരെ പ്പമയമ്മാറാെം 
(എ്ംഒ്സി) ഗ്പകാരം 

സെകരെപ്പത്തകുറിച്ചുള്ള പരിപാടികൾ 

നടെിലാകുന്നതിനാേി ഒരു യജാേിന്റ് 

വർകിംഗ് ഗ്രൂെും (പ്പജഡബ്ല്യുജി) 
രൂപീകരികും. പ്പജഡബ്ല്യുജി 
വർഷത്തിപ്പലാരികൽ സരർേികും. 

 

Defence News 
 

നോലറ്റോ ളസ്റ്റഫ്ഫോസ്റ്റ് െിളഫൻെർ 21 യുദ്ധ 

ളഗ്യിമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു 
• റഷയേുമാേുള്ള പിരിമുറുകം 
കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് യനാർത്ത് അറ്റ്ലാന്ററിക് 

ഗ്ടീറ്റി ഓർരലനയസഷൻ (നായറ്റാ) േൂയറാെിൽ 

“പ്പസ്റ്റഫ്ഫാസ്റ്റ് ഡിപ്പഫൻഡർ 21 േുദ്ധ 

പ്പരേിമുകൾ” ലസനികാേയാസം 

സംഘടിെികുന്നു. 30 അംര ലസനിക 

സംഘടനേുപ്പട ഏപ്പതങ്കിലും 

അംരത്തിപ്പനതിരാേ ആഗ്കമെത്തിന്റ 

ഗ്പതികരെം അനുകരികുക എന്ന 

ലക്ഷയയത്താപ്പടോണ് ഈ േുദ്ധ പ്പരേിമുകൾ 

സംഘടിെികുന്നത്. അയമരികേിൽ നിന്ന് 
ലസനികപ്പര വിനയസികാനുള്ള നായറ്റാേുപ്പട 

കഴിവ് പരീക്ഷികാൻ ഇത് ഗ്േമികുന്നു. 

 

Summits and Conferences News 
 

സ്ബിക്സ് വിലദ്രകോ യ മസ്ന്ത്ി ലയോഗ്ം ഫ ത്തിൽ 

സമോരിച്ചു 
• വീഡിയോ യകാൺഫറൻസിംരിലൂപ്പട ഗ്ബിക്് 

വിയദ്േകാരയ മഗ്ന്ത്ിമാരുപ്പട യോരത്തിന്റ 

വിയദ്േകാരയ മഗ്ന്ത്ി എ് ജയ്ക്േങ്കർ അധയക്ഷത 

വെിച്ചു. ഗ്ബസീൽ, റഷയ, ലൈന, 

ദ്ക്ഷിൊഗ്ഫിക എന്നീ വിയദ്േകാരയ മഗ്ന്ത്ിമാർ 

ഈ യോരത്തിൽ പപ്പങ്കടുത്തു. ഈ യോരത്തിൽ 

രാഗ്രീേ, സുരക്ഷ, സാമ്പത്തിക, ധനകാരയം, 
ജനങ്ങൾ, ആളുകൾ, സാം്കാരിക 

ലകമാറ്റങ്ങൾ എന്നിവേുമാേി 
സെകരികാ- ൻ മഗ്ന്ത്ിമാർ സമ്മതിച്ചു. 

 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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യുഎൻ സുസ്ഥി  ഗ്തോഗ്ത സലമ്മെനം ചൈനയിൽ 

നടക്കും 
• രൊമപ്പത്ത ഐകയരാഗ്ര ആയരാള സുസ്ഥിര 

രതാരത സയമ്മളനം 2021 ഒക്യടാബർ 14-16 

മുതൽ ലൈനേിപ്പല ബീജിംരിൽ നടകും. 
യലാകപ്പമമ്പാടുമുള്ള സുസ്ഥിര രതാരതം 

ലകവരികുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ, 

പ്പവലെുവിളികൾ, പരിൊരങ്ങൾ എന്നിവേിൽ 

ഗ്േദ്ധ യകഗ്രീകരികാൻ ഇത് 

അവസരപ്പമാരുകും. 
 

Ranks and Reports News 
 

ളസന്റർ ലഫോർ ലവൾഡ് യൂണിലവഴ്സിറ്റി 
റോങ്കിംഗ് 2021-22 സ്രഖ്യോരിച്ചു 
• പ്പസന്ററർ യഫാർ യവൾഡ് േൂെിയവഴ്സസിറ്റി 
റാങ്കിംഗ് 2021-22 ഗ്പഖ്യാപിച്ചു, 19,788 

സ്ഥാപനങ്ങപ്പള റാങ്ക് പ്പൈയ്ക്തു, ഒന്നാം 

സ്ഥാനത്ത് ആയരാള 2000 പട്ടികേിൽ ഇടം യനടി. 
ആയരാളതലത്തിൽ ൊർവാർഡ് 

േൂെിയവഴ്സസിറ്റി ഒന്നാമപ്പതത്തി. േഥാഗ്കമം 
മസാച്ചുപ്പസറ്റ്് ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് 

പ്പടക്യനാളജി, സ്റ്റാൻയഫാർഡ് േൂെിയവഴ്സസിറ്റി, 
യകംഗ്ബിഡ്ജ് സർവകലാോല, ഓക്്യഫാർഡ് 

സർവകലാോല എന്നിവ േഥാഗ്കമം. 
നിതി ആലയോഗ്ിന്ളറ മൂന്നോം SDG ഇന്ത്യ സൂൈിക 

2020-21 ൽ ലക െം ഒന്നോം റോങ്ക് നി നിർത്തി 
• നിതി ആയോരിന്റപ്പറ മൂന്നാം പതിൊേ 

എ്ഡിജി ഇന്ത്യ സൂൈിക 2020-21 ൽ യകരളം 
ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി, അയതസമേം 
ഏറ്റവും യമാേം ഗ്പകടനം കാഴ്സൈപ്പവച്ച 

ബീൊറിപ്പന തിരപ്പെടുത്തു. സാമൂെയ, 
സാമ്പത്തിക, പാരിസ്ഥിതിക 

പരാമീറ്ററുകളിപ്പല സംസ്ഥാനങ്ങളുപ്പടേും 

യകഗ്രേരെ ഗ്പയദ്േങ്ങളുപ്പടേും പുയരാരതി 
സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷയങ്ങൾകാേുള്ള 

സൂൈിക (SDGs) വിലേിരുത്തുന്നു. 75 

്യകായറാപ്പട യകരളം മികച്ച സംസ്ഥാനമാേി 
നിലനിർത്തി. ഇന്ത്യേുപ്പട SDG സൂൈികേുപ്പട 

മൂന്നാമപ്പത്ത പ്പറൻഡീഷൻ ജൂൺ 3 ന്റ നിതി 
ആയോഗ് ലവ് പ്പൈേർമാൻ രാജീവ് കുമാർ 

ആരംേിച്ചു. 
മൂന്ന് സ്ടി യൺ  ൂരയുളട വിരണി മൂ ധനം 

ലനടുന്ന മൂന്നോമളത്ത ഇന്ത്യൻ ഐടി സ്ഥോരനമോയി 
വിലസ്രോ മോറി 
• ടാറ്റാ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ്, 

ഇൻയഫാസി് എന്നിവയ്ക്ക് യേഷം 

നാഴികകലെ് യനടുന്ന മൂന്നാമപ്പത്ത ഇന്ത്യൻ 

ഐടി സ്ഥാപനമാേി വിയഗ്പാ ആദ്യമാേി 

വിപെി മൂലധനത്തിൽ 3 ഗ്ടിലയൺ 

രൂപേിപ്പലത്തി. ജർമ്മൻ റീപ്പട്ടേിലർ 

പ്പമയഗ്ടാേിൽ നിന്ന് കമ്പനി ഇതുവപ്പര യനടിേ 

ഏറ്റവും വലിേ ഡീൽ യനടി, 7.1 ബിലയൺ 

യഡാളറിന്റപ്പറ ഡീൽ വിജേങ്ങൾ. 3 ഗ്ടിലയൺ 

രൂപേുപ്പട പരിധി മറികടന്ന 13 ലിസ്റ്റുപ്പൈയ്ക്ത 

സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യേിലുള്ളത്. വിയഗ്പാ 

ഇയൊൾ പതിനാലാം സ്ഥാനത്താണ്. 

 

Appointments News 
 

ളകനിയയിള  ലെോ. രോസ്ടിക് അലമോത്തിളന 

ല ോകോല ോഗ്യ സംഘടനയുളട എക്സികയൂട്ടീവ് 

ലബോർഡ് ളൈയർ ആയി നിയമിച്ചു 
• പ്പകനിേേിപ്പല ആയരാരയ മഗ്ന്ത്ാലേത്തിന്റപ്പറ 

ആക്ടിംഗ് ഡേറക്ടർ ജനറൽ യഡാ. പാഗ്ടിക് 

അയമാത്തിപ്പന യലാകായരാരയ സംഘടനേു- പ്പട 
(ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) എക്സികയൂട്ടീവ് യബാർഡ് 

പ്പൈേർമാനാേി ഒരു വർഷയത്തക് നിേമിച്ചു. 
യലാകായരാരയ സംഘടനേുപ്പട എക്സികയൂട്ടീവ് 

യബാർഡിന്റപ്പറ 149-ാാമത് പ്പസഷനിലാണ് 2021 

ജൂൺ 02 ന്റ പ്പൈേർ യഡാ. െർഷ് വർധൻ 

ഇകാരയം അറിേിച്ചത്. 

ടോറ്റ സ്റ്റീ ിന്ളറ ടി.വി.നല സ്രൻ സി.ഐ.ഐ 

സ്രസിെന്റോയി ൈുമത ലയറ്റു 
• ടാറ്റാ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് ൈീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് 

ഓഫീസറും മായനജിംഗ് ഡേറക്ടറുമാേ 

ടി.വി.നയരഗ്രൻ 2021-22 കാലഘട്ടത്തിൽ 

യകാൺപ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ 

ഇൻഡ്ഗ്ടിേുപ്പട (സിഐഐ) ഗ്പസിഡന്ററാേി 
ജൂൺ 1 നു ൈുമതലയേറ്റു. വയവസാേ 

സമിതിേുപ്പട യനതൃതവം യകാട്ടക് മെീഗ്ര ബാങ്ക് 
ലിമിറ്റഡ് മായനജിംഗ് ഡേറക്ടറും ൈീഫ് 

എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസറുമാേ ഉദ്യ്ക് 

പ്പകാട്ടകിൽ നിന്ന് ൈുമതലയേറ്റു. 
 

 

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://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/8626/lakshyam-batch-class-for-kerala-psc-general-knowledge-sessions-live-class-by-adda247?utm_source=Youtube&utm_campaign=Webinar&utm_medium=tamil
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സിബിെിടി അംഗ്ം ളജ ബി ലമോെരസ്തയ്ക്ക് 
ളൈയർമോനോയി അധിക ൈുമത  
• ധനമഗ്ന്ത്ാലേം ജരന്നാഥ് ബിദ്യാധർ 

യമാെൻപാഗ്ത, സിബിഡിടി അംരം, യനരിട്ടുള്ള 

നികുതി യബാർഡ് പ്പൈേർമാനാേി മൂന്ന് 
മാസയത്തക് അധിക ൈുമതല നൽകി. 
നിലവിപ്പല പ്പൈേർമാൻ ഗ്പയമാദ് ൈഗ്ര 

യമാഡിേുപ്പട കാലാവധി പ്പമയ്ക് 31 ന്റ 

അവസാനിച്ചു. 
ലെോ. വിനയ് ളക നരികൂ ിളയ സിസിഎംബി 
െയറക്ടറോയി നിയമിച്ചു 
• പ്പതലങ്കാനേിപ്പല ലെദ്രാബാദ്ിപ്പല 

സിഎ്ഐആർ-പ്പസന്ററർ യഫാർ പ്പസലെുലാർ 

ആൻഡ് യമാളികയുലർ ബയോളജി 
(സിസിഎംബി) ഡേറക്ടറാേി മുൻ 

ഐഐടിേൻ യഡാ. വിനയ്ക് പ്പക നരികൂരിപ്പേ 

നിേമിച്ചു. അറിേപ്പെടുന്ന യമാളികയുലർ 

ബയോളജിസ്റ്റും, നയൂഡൽെിേിപ്പല ഡിബിടി-
നാഷെൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് 

ഇമ്മയൂയൊളജിേിപ്പല ോ്ഗ്തജ്ഞനുമാണ്. 

രല ഷ് ബി  ോ ിളന ഇന്ത്യയുളട ര ോതി 
ഉലദ്യോഗ്സ്ഥനോയി വോട്സസ്ആപ്പ് നിയമിക്കുന്നു 
• പ്പഫയ്ക്്ബുകിന്റപ്പറ ഉടമസ്ഥതേിലുള്ള 

പ്പമയസജിംഗ് ആപ്ലിയകഷനാേ വാട്സ്ആെ് 
പയരഷ് ബി ലാലിപ്പന ഇന്ത്യേുപ്പട പരാതി 
ഉയദ്യാരസ്ഥനാേി തിരപ്പെടുത്തു. മിസ്റ്റർ 

ലാലിപ്പന എങ്ങപ്പന ബന്ധപ്പെടാം എന്നതിനുള്ള 

വിേദ്ാംേങ്ങൾ വാട്ട്്ആെ് പ്പവബ്ലസറ്റിൽ 

അപ്യഡറ്റുപ്പൈയ്ക്തു, കാരെം ഐടി 
നിേമഗ്പകാരം യസാഷയൽ മീഡിേ കമ്പനികൾ 

അവരുപ്പട പരാതി ഉയദ്യാരസ്ഥരുപ്പട യപരും മറ്റ് 
വിേദ്ാംേങ്ങളും അവരുപ്പട 
പ്പവബ്ലസറ്റുകളിൽ ഗ്പദ്ർേിെിയകെതുെ്. 

അസം ചറഫിൾസിന്ളറ െിജി ആയി  ഫ്റ്റനന്് 

ജനറൽ സ്രദ്ീപ് ൈസ്രൻ നോയർ ൈുമത ലയറ്റു 
• അസം ലറഫിൾസിന്റപ്പറ 21-ാാമത് ഡേറക്ടർ 

ജനറലാേി (യനാർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റപ്പറ 

പ്പസന്ററിനലുകൾ എന്നറിേപ്പെടുന്നു) 
പ്പലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഗ്പദ്ീപ് ൈഗ്രൻ നാേർ, 

അതിവിഷ്ത് യസവാ പ്പമഡൽ (എവിഎ്എം), 
േുദ് യസവാ പ്പമഡൽ (ലവഎ്എം) 
ഏപ്പറ്റടുത്തു. അസം ലറഫിൾസിന്റപ്പറേും, 

യനാർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റപ്പറേും നലെ അനുേവം 
അയേെത്തിനുെ്. മുമ്പ് അസം ലറഫിൾസിൽ 

ഇൻ്പ്പപക്ടർ ജനറലാേും, കമ്പനി 
കമാൻഡറാേും യസവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുെ്. 
കൂടാപ്പത ഗ്ബിയരഡ് കമാൻഡറാേി അസം 
ലറഫിൾ് ബറ്റാലിേനുകൾക് കമാൻഡർ 

നൽകിേിട്ടുെ്. 

ജസ്റ്റിസ് (റിട്ട.) വിസ്കംജിത് ളസൻ ഐ.ബി.എഫ് 

ളൈയർമോനോയി 
• ഇന്ത്യൻ യഗ്ബാഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഫൗയെഷൻ 

(ഐബിഎഫ്) മുൻ സുഗ്പീംയകാടതി ജഡ്ജി 
ജസ്റ്റി് വിഗ്കംജിത് പ്പസന്നിപ്പന പുതിേതാേി 
രൂപീകരിച്ച സവേം നിേഗ്ന്ത്െ യബാഡി 
ഡിജിറ്റൽ മീഡിേ കെന്റ് പ്പറരുയലറ്ററി 
കൗൺസിൽ (ഡിഎംസിആർസി) 
പ്പൈേർമാനാേി നിേമിച്ചതാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 
ഇൻഫർയമഷൻ പ്പടക്യനാളജി 
(ഇന്ററർമീഡിേറി ലരലൈനുകളും ഡിജിറ്റൽ 

മീഡിേ എത്തിക്് യകാഡും) ൈട്ടങ്ങൾ, 2021 

അനുസരിച്ച് ഡിഎംസിആർസി രൂപീകരിച്ചു. 
ഗ്പയക്ഷപകപ്പരേും ഒടിടി (ഓവർ-ദ്ി-യടാെ്) 
പ്ലാറ്റ്യഫാമുകപ്പളേും ഒരുമിച്ച് 
പ്പകാെുവരുന്നതിനാണ് ഈ നീകം. 

ജസ്റ്റിസ് എ.ളക. മിസ്ര എൻഎച്ച്ആർസി 
ത വനോകും 
• മുൻ സുഗ്പീം യകാടതി ജഡ്ജി അരുൺ കുമാർ 

മിഗ്േ യദ്േീേ മനുഷയാവകാേ കമ്മീഷന്റപ്പറ 

(എൻഎച്ച്ആർസി) പുതിേ 

പ്പൈേർയപഴ്സസൊകും. ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര 

യമാദ്ി, ആേയന്ത്രമഗ്ന്ത്ി അമിത് ഷാ, രാജയസോ 

പ്പഡപയൂട്ടി പ്പൈേർമാൻ െരിവര്, യലാക്സോ 

്പീകർ ഓം ബിർള, രാജയസേേിപ്പല 

ഗ്പതിപക്ഷ യനതാവ് മലെികാർജുൻ ഖ്ാർപ്പര 

എന്നിവരടങ്ങു- ന്നതാണ് പ്പസലക്ഷൻ പാനൽ. 

മോഗ്മ ഫിൻലകോർപ്പ് ളൈയർമോനോയി അദ്ർ 

രൂനവ ലളയ നിയമിച്ചു 
• പൂനവാലേുപ്പട നിേഗ്ന്ത്െത്തിലുള്ള 

ലറസിംഗ് സൺ യൊൾഡിംഗ്് ഒരു 
നിേഗ്ന്ത്െ ഓെരി 
സവന്ത്മാകിേതിപ്പനത്തുടർന്ന് മായനജ്പ്പമൻ് 

ഓവർയൊളിന്റപ്പറ ോരമാേി മാഗ്മ 

ഫിൻയകാർെ് അതിന്റപ്പറ പ്പൈേർമാനാേി 
അദ്ർ പൂനവലെപ്പേ നിേമിച്ചു. ലറസിംഗ് 

സൺ ഈ മാസം ആദ്യം ബാങ്ക് ഇതര 

വായ്ക്പകാരിൽ 3,456 യകാടി രൂപ 

നിയക്ഷപിച്ചു. മാഗ്മ ഉടൻ പൂനവലെ ഗ്രൂെ് 
കമ്പനിോേി പുനർനാമകരെം പ്പൈയ്ും. 
അേയ്ക് േൂട്ടദ്പ്പേ എംഡിോേും, വിജയ്ക് 

യദ്േവാളിപ്പന സിഇഒോേും വായ്ക്പ നൽകിേ- 

ോൾ നിേമിച്ചു. 

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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അമു ിന്ളറ ആർഎസ് ലസോധി ഇന്റർനോഷണൽ 

െയറി ളഫെലറഷന്ളറ ലബോർെില ക്ക് 
തി ളെടുക്കളപ്പട്ടു 
• ജൂൺ ഒന്നിന്റ നടന്ന പ്പപാതുസയമ്മളനത്തിൽ 

രുജറാത്ത് സെകരെ മിൽക് മാർകറ്റിംഗ് 

പ്പഫഡയറഷൻ ലിമിറ്റഡ് അപ്പലെങ്കിൽ ഇന്ത്യേിൽ 

അമുൽ ഗ്ബാൻഡഡ് ഉൽെന്നങ്ങൾ വിൽകുന്ന 

ജിസിഎംഎംഎഫ് മായനജിംഗ് ഡേറക്ടർ 

ആർ എ് യസാഡിപ്പേ ഇന്ററർനാഷെൽ 

ഡേറി പ്പഫഡയറഷൻ (ഐഡിഎഫ്) 

ഏകകണ്ഠമാേി തിരപ്പെടു- ത്തു. 
ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ മായനജ്പ്പമന്റ് 

ആനരിന്റപ്പറ (ഐആർഎംഎ) പൂർവ്വ 

വിദ്യാർത്ഥിോണ്. ഐ്ആർഎ്ംഎേിൽ നിന്ന് 
ബിരുദ്ാനന്ത്ര ബിരുദ്ം പൂർത്തിോകിേ 

അയേെം 1982 ൽ ജിസിഎംഎംഎഫിൽ 

(അമുൽ) യൈർന്നു. 
ബി.വി.ആർ. സുസ്ബഹ്മണയം വോണിജയ 
ളസസ്കട്ടറിയോകും 
• മഗ്ന്ത്ിസേേുപ്പട നിേമന സമിതി (എ.സി.സി) 
ബി.വി.ആർ. സുഗ്ബഹ്മെയം, ൈീഫ് പ്പസഗ്കട്ടറി 
ജമ്മു കശ്മീർ വാെിജയ വകുെിൽ ഗ്പയതയക 

ൈുമതലേുള്ള ഉയദ്യാരസ്ഥനാേി. യകഗ്ര 

ഉയദ്യാരസ്ഥർ, പ്പപാതു പരാതികൾ, 

പ്പപൻഷനുകൾ എന്നിവേുപ്പട മഗ്ന്ത്ാലേം 

പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ്. 

ലറോ ലമധോവി സമന്ത്് ലഗ്ോയൽ, ഐ ബി ലമധോവി 
അ വിര് കുമോർ എന്നിവർക്ക് ഒ ു വർഷളത്ത 

കോ ോവധി 
• റിസർച്ച് ആൻഡ് അനാലിസി് വിംഗ് 

യമധാവി സമന്ത്് കുമാർ യരാേൽ, 

ഇന്ററലിജൻ് ബയൂയറാ യമധാവി അരവിര് 
കുമാർ എന്നിവർക് അവരുപ്പട 
യസവനങ്ങളിൽ ഒരു വർഷപ്പത്ത കാലാവധി 
നീട്ടി. പഞ്ചാബ് യകഡറിൽ നിന്നുള്ള 1984 ബാച്ച് 
ഐപിഎ് ഉയദ്യാരസ്ഥനാേ യരാേൽ ജൂൺ 

30 ന്റ അവസാനികുന്ന സാന്നിധയ കാലാവധി 
കഴിെ് ഒരു വർഷകാലം രയവഷെ-

വിേകലന വിോരം (യറാ) പ്പസഗ്കട്ടറിോേി 
തുടരും. 

228 വർഷത്തിനുള്ളിൽ  ൂളസ്വ  ആദ്യ വനിതോ 

ലനതോവോയി 
• ൈരിഗ്തകാരനാേ യലാറൻ് പ്പഡ് കാർ് 228 

വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഗ്ഫാൻസിപ്പല പാരീസിപ്പല 

യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും വലിേ മയൂസിേമാേ 

മയൂസി ഡു ലൂപ്പഗ്വേുപ്പട ആദ്യ വനിതാ 

ഗ്പസിഡന്ററാേി. മയൂസി ഡു ലൂപ്പഗ്വേുപ്പട ആദ്യ 
വനിതാ ഗ്പസിഡന്ററാേി ഗ്ഫാൻ് ഗ്പസിഡന്റ് 

ഇമ്മാനുവൽ മായഗ്കാൺ അവപ്പര നിേമിച്ചു. 

സിആർരിഎഫ് െിജി കുൽദ്ീപ് സിങ്ങിന് 

എൻഐഎയുളട അധിക ൈുമത   ഭിക്കുന്നു 
• യകഗ്ര റിസർവ് യപാലീ് യസന ഡേറക്ടർ 

ജനറൽ കുൽദ്ീപ് സിങ്ങിന്റ എൻഐഎേുപ്പട 
യദ്േീേ അയനവഷെ ഏജൻസി ഡേറക്ടർ 

ജനറലിന്റപ്പറ അധിക ൈുമതല നൽകി. ലവ സി 
യമാദ്ിേുപ്പട യമൽയനാട്ടത്തിനുയേഷം 31 ന്റ 

യേഷയമാ ഈ മാസത്തിയനാ അയേെം അധിക 

ത്തിക വെികും. 
 

Business News 
 

ഇന്ത്യയിള  ഏറ്റവും വ ിയ ഓൺച ൻ 

ഫോർമസി സൃരിക്കോൻ ഫോർമസി ളമചൈഫ് 

സവന്ത്മോക്കി 
• ഫാർമസി എതിരാളികളാേ പ്പമലൈഫ് 

ഏപ്പറ്റടുകുന്നതാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു, അതുവഴി 
ഇന്ത്യേിപ്പല ഏറ്റവും വലിേ ഓൺലലൻ 

ഫാർമസി സൃരികുന്നു. ഈ കരാർ ആേയന്ത്ര 

ഓൺലലൻ ഫാർമസി യമഖ്ലേിപ്പല ഏറ്റവും 
വലിേ കളികാരനാകും, സംയോജിത 

സ്ഥാപനം ഗ്പതിമാസം 2 ദ്േലക്ഷം 
ഉപയോക്താകൾക് യസവനം നൽകും. 
പ്പമലൈഫ് പ്പഷേർയൊൾഡർമാരുപ്പട ഓെരി 
250 മിലയൺ യഡാളറാണ് ഈ കരാർ. 

ടോറ്റ െിജിറ്റൽ ബിഗ് ബോസ്ക്കറ്റിൽ 64% ഓെ ി 
വോങ്ങുന്നു 
• ടാറ്റാ ഡിജിറ്റൽ ഓൺലലൻ പലൈരക് ബിഗ് 

ബാ്കറ്റിൽ േൂരിപക്ഷം ഓെരികൾ 

സവന്ത്മാകി, ഇത് രാജയപ്പത്ത ഏറ്റവും വലിേ 

കമ്പനിോേ ഇ-പ്പകായമഴ്സ് 

കളികാർപ്പകതിപ്പര ഇടുന്നു. ഉെ്-ടു-
യസാഫ്പ്പറ്റവേർ ഗ്രൂെിന്റപ്പറ ഡിജിറ്റൽ േൂെിറ്റ് 
ഇടപാടിന്റപ്പറ സാമ്പത്തിക വിേദ്ാംേങ്ങൾ 

പ്പവളിപ്പെടുത്തിേിട്ടിലെ. 
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Banking News 
 

രിവജിറോവു ലഭോസോള  സെകോ ി ബോങ്കിന്ളറ 

ച സൻസ് റിസർവ് ബോങ്ക് റേോക്കി 
• പൂപ്പന ആസ്ഥാനമാേുള്ള േിവജിറാവു 
യോസാപ്പല സെകാരി ബാങ്കിന്റപ്പറ ലലസൻ് 

റിസർവ് ബാങ്ക് റോകി. പ്പമയ്ക് 31 ന്റ ബിസിനസ്സ് 
അവസാനികുന്നതു മുതൽ ഗ്പാബലയത്തിൽ 

വരുന്ന ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ്സ് തുടരുന്നത് ബാങ്ക് 
നിർത്തുന്നു. ബാങ്കിന്റ മതിോേ മൂലധനവും, 
വരുമാന സാധയതേും ഇലെ. അതുയപാപ്പല, ഇത് 

1949 പ്പല ബാങ്കിംഗ് പ്പറരുയലഷൻ ആക്ടിന്റപ്പറ 

വയവസ്ഥകൾ പാലികുന്നിലെ. 
എച്ച്െിഎഫ്സി ബോങ്കിന് റിസർവ് ബോങ്ക് 10 

ലകോടി  ൂര രിഴ ൈുമത്തി 
• ബാങ്കിന്റപ്പറ ഓയട്ടാ യലാൺ യപാർട്ട്്യഫാളിയോ- 

േിൽ കെുവരുന്ന പ്പറരുയലറ്ററി പാലനത്തിപ്പല 

അപാകതകൾക് റിസർവ് ബാങ്ക് 
എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിന്റ 10 യകാടി രൂപ പിഴ 

ൈുമത്തി. റിസർവ് ബാങ്ക് അനുസരിച്ച്, 
എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് 1949 പ്പല ബാങ്കിംഗ് 

പ്പറരുയലഷൻ ആക്ടിപ്പല പ്പസക്ഷൻ 6 (2), 

പ്പസക്ഷൻ 8 എന്നിവേിപ്പല വയവസ്ഥകൾ 

ലംഘിച്ചു. 
ലസവന ലകോെുകെുളട ഓെിറ്റുകൾ ഓലട്ടോലമറ്റ് 
ളൈയ്യുന്നതിന് ചമലസ്കോലസോഫ്റ്റുമോയി 
ഐസിഐസിഐ ല ോംബോർഡ് കൂട്ടോെികൾ 

• രുെനിലവാര നിേഗ്ന്ത്െ ഗ്പഗ്കിേകൾ 

േക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, സവയഗ്പരിതമാകു- 
ന്നതിനുമാേി രാജയപ്പത്ത ഏറ്റവും വലിേ 

സവകാരയയമഖ്ലേിപ്പല പ്പപാതു ഇൻഷുററാേ 

ഐ്സിഐ്സിഐ യലാംബാർഡ് 

ലമയഗ്കായസാഫ്റ്റുമാേി സഖ്യത്തിയലർപ്പെട്ടു. 
ഉപയോക്തൃ യസവന ഗ്പതിനിധികൾ നടത്തുന്ന 

ലദ്നംദ്ിന യസവന യകാളുകൾ ്ഗ്കീൻ 

പ്പൈയ്ുന്നതിന്റ ഇൻഷുറർ ലമയഗ്കായസാ- 

ഫ്റ്റിന്റപ്പറ അസുർ ്പീച്ച് സർവീസസും 
നാച്ചുറൽ ലാംയരവജ് യഗ്പാസസിംരും 
(എൻഎൽപി) ഉപയോരികും. 

റിസർവ് ബോങ്ക് വോർഷിക റിലപ്പോർട്ട് 2021: 

ചെച റ്റുകൾ 
• റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) 

അതിന്റപ്പറ വാർഷിക റിയൊർട്ട് 
ഗ്പസിദ്ധീകരിച്ചു, “ബാങ്കുകളുപ്പട ആ്തി 
രുെനിലവാരം ഉേർത്തികാട്ടുന്നു, അവരുപ്പട 
തയ്ാപ്പറടുെിന്റ വരാനിരികുന്ന 

കവാർയട്ടഴ്സസുകളിൽ ഉേർന്ന 

പ്പഗ്പാവിഷനിംരിനാേി സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷെം 

ആവേയമാണ്”. COVID-19 അെുബാധേുപ്പട 
രൊം തരംരപ്പത്ത ഇന്ത്യ എഗ്ത യവരത്തിൽ 

പിടികൂടും എന്നതിപ്പന ആഗ്േേിച്ചിരികും 

രാജയത്തിന്റപ്പറ വളർച്ചാ സാധയതപ്പേ 

അടിസ്ഥാനമാകിേപ്പതന്ന് പ്പസൻഗ്ടൽ ബാങ്ക് 
വാർഷിക റിയൊർട്ടിൽ പറേുന്നു. 

 

Economy News 
 

മൂെിയുളട ലസ്രോജക്ടുകൾ ഇന്ത്യൻ 

സമ്പദ്വയവസ്ഥ ഈ സോമ്പത്തിക വർഷം 9.3 

രതമോനം വെർച്ച ചകവ ിക്കും 
• മൂഡിേുപ്പട നിയക്ഷപകരുപ്പട യസവനമനുസ- 

രിച്ച്, നടെ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 

ഇന്ത്യേുപ്പട സമ്പദ്വയവസ്ഥ 9.3 േതമാനം 
വളർച്ച ലകവരികുപ്പമങ്കിലും രൊമപ്പത്ത 

യകാവിഡ് -19 തരംരം രാജയത്തിന്റപ്പറ 

കാഴ്സൈൊടിന്റ അപകടസാധയത 

വർദ്ധിെികുകേും ദ്ീർഘകാല വായ്ക്പാ 

ഗ്പതയാഘാതങ്ങൾ ഉൊകുകേും പ്പൈയ്ുന്നു.  
ലകോവിഡ് ളമറ്റീ ിയ ിന് നികുതി ഇെവ് 

ര ിലരോധിക്കുന്നതിന് ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ 8 

അംഗ് രോനൽ  ൂരീക ിക്കുന്നു 
• COVID-19 ദ്ുരിതാേവാസ സാമഗ്രികളുപ്പട നിരക് 
തീരുമാനികുന്നതിനാേി ൈരക് യസവന 

നികുതി (ജിഎ്ടി) കൗൺസിൽ ഒരു കൂട്ടം 
മഗ്ന്ത്ിമാപ്പര (രവൺപ്പമന്റ്) രൂപീകരിച്ചു. 
നിലവിൽ, ആേയന്ത്രമാേി നിർമ്മികുന്ന 

വാക്സിനുകൾക് 5% ജിഎ്ടി ഈടാകുന്നു, 
അയതസമേം യകാവിഡ് മരുന്നുകൾകും 

ഓക്സിജൻ യകാൺപ്പസൻയഗ്ടറ്ററുകൾകും ഇത് 

12% ആണ്. മദ്യം അടിസ്ഥാനമാകിേുള്ള 

സാനിലറ്റസർ, ൊൻഡ് വാഷ്, അെുനാേിനി, 
പ്പതർയമാമീറ്റർ എന്നിവ 18% ജിഎ്ടി 
ആകർഷികുന്നു. 

എസ്ബിഐ സോമ്പത്തിക വിദ്ഗ്ധർ ജിെിരി 
വെർച്ചോ എസ്റ്റിലമറ്റ് 22 സോമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 

7.9 രതമോനമോയി ര ിഷ്ക ിച്ചു 
• എ്ബിഐ സാമ്പത്തിക വിദ്ഗ്ധർ 

“ഇയകാഗ്വാെ്” എന്ന രയവഷെ റിയൊർട്ടിൽ 

ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വയവസ്ഥേുപ്പട ജിഡിപി 
വളർച്ചാ എസ്റ്റിയമറ്റ് 22 സാമ്പത്തിക 

വർഷത്തിൽ 7.9 േതമാനമാേി കുറച്ചിട്ടുെ്. 
യനരപ്പത്ത ഇത് 10.4 േതമാനമാേിരുന്നു. എലൊ 

അനലിസ്റ്റുകളിലും ഇന്ത്യേുപ്പട ഏറ്റവും 
കുറെ വളർച്ചാ നിരക് കെകാകലാ- 

െിത്. 

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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ആർബിഐ ഗ്വർണർ ആർബിഐ ലമോണിറ്ററി 
ലരോെിസി 2021 ളന അഭിസംലബോധന ളൈയ്തു 
• രവർെർ േക്തികാന്ത് ദ്ാസിന്റപ്പറ 

യനതൃതവത്തിലുള്ള റിസർവ് ബാങ്കിന്റപ്പറ 

(ആർബിഐ) ആ് അംര ധനനേ സമിതി 
തുടർച്ചോേ ആറാം തവെേും ഗ്പധാന 

വായ്ക്പാ നിരകുകളിൽ മാറ്റമിലൊപ്പത തുടരാൻ 

2021 ജൂൺ 2 മുതൽ 4 വപ്പര നടന്ന നേ 

അവയലാകന യോരത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു. 
COVID-19 ന്റപ്പറ ആഘാതം ലഘൂകരികുന്നതിന്റ 

ആവേയമാേതുവപ്പര ഒരു നിലപാട്സ തുടരാൻ 

റിസർവ് ബാങ്കിന്റപ്പറ ധനനേ സമിതി 
(എംപിസി) തീരുമാനിച്ചു. എംപിസിേുപ്പട 
അടുത്ത യോരം 2021 ഓരസ്റ്റ് 4 മുതൽ 6 വപ്പര 

പ്പഷഡയൂൾ പ്പൈയ്ും. 
ഒഇസിെി കണക്കോക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുളട വെർച്ച 

9.9 രതമോനമോയി കുറെു 
• ഓർരലനയസഷൻ യഫാർ ഇകയൊമിക് യകാ-

ഓെയറഷൻ ആന്റ് ഡവലപ്പ്പമന്റ് 

(ഒഇസിഡി) 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 

ഇന്ത്യേുപ്പട വളർച്ചാ ഗ്പവൈനം 9.9 

േതമാനമാേി കുറച്ചു. മാർച്ചിൽ ഇത് വളർച്ച 

12.6 േതമാനമാേി കെകാകി. ഇന്ത്യേുപ്പട 
പുതിേ സാമ്പത്തിക വീപ്പെടുകൽ 

തടസ്സപ്പെടുപ്പമന്ന് േീഷെിപ്പെടുത്തിേ 

യകാവിഡ് യകസുകളുപ്പട യലാക്ഡ s െുകൾക് 
സാക്ഷയം വെിച്ചു. ഒഇസിഡി അനുസരിച്ച്, 
“പാൻപ്പഡമിക് യവരത്തിൽ അടങ്ങിേിരികാം, 

പയക്ഷ ജിഡിപി (പ്പമാത്ത ആേയന്ത്ര 

ഉത്പാദ്നം) വളർച്ച 2021-22 ൽ 10 േതമാനവും 
2022-23 ൽ 8 േതമാനവും ആേിരികും. 

 

 

Schemes and Committees 
 

ലകോവിഡ് -19 ളന ലന ിടോൻ സിബിഎസ്ഇ യംഗ് 

വോ ിയർ സ്രസ്ഥോനം ആ ംഭിച്ചു 
• യകാവിഡ് -19 പ്പനതിപ്പര യപാരാടുന്നതിന്റ 5 

ദ്േലക്ഷം പ്പൈറുെകാപ്പര 

ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനാേി സിബിഎ്ഇ 

രാജയവയാപകമാേി േംഗ് വാരിേർ 

ഗ്പസ്ഥാനം ആരംേിച്ചു. ഈ ഗ്പസ്ഥാനം 50 

ദ്േലക്ഷം ആളുകപ്പള ബാധികുപ്പമന്ന് 
ഗ്പതീക്ഷികുന്നു. േുവജനകാരയ കാേിക 

മഗ്ന്ത്ാലേം, ആയരാരയ കുടുംബയക്ഷമ 

മഗ്ന്ത്ാലേം, േുവാ-േുെിപ്പസഫ്, 950 ൽ 

അധികം പങ്കാളികളുപ്പട മൾട്ടി-
യസ്റ്റക്്യൊൾഡർ കൺയസാർഷയം 
എന്നിവേുമാേി യബാർഡ് ഗ്പസ്ഥാനം 

ആരംേിച്ചു. 
 

Agreement News 
 

മോസ് മീെിയ സെക ണളത്തക്കുറിച്ചുള്ള 

എസ്സിഒ ക ോർ ഇന്ത്യയുളട മുൻകോ  

അവല ോകനം ലനടുന്നു 
• ഷാങ്ൊയ്ക് സെകരെ ഓർരലനയസഷന്റപ്പറ 

(എ്സിഒ) എലൊ അംരരാജയങ്ങളും 
തമ്മിലുള്ള സമൂെമാധയമ യമഖ്ലേിപ്പല 

സെകരെം സംബന്ധിച്ച കരാർ 

ഒെിടുന്നതിനും അംരീകരികുന്നതിനും 
മഗ്ന്ത്ിസേ ഒരു യപാസ്റ്റ് ഫാക്യറ്റാ അംരീകാരം 
നൽകി. സമൂെമാധയമ യമഖ്ലേിപ്പല 

അയസാസിയേഷനുകൾകിടേിൽ തുലയവും, 
പര്പര ഗ്പയോജനകരവുമാേ സെകരെം 
യഗ്പാത്സാെിെികുകോണ് കരാർ 

ലക്ഷയമിടുന്നത്. 2019 ജൂെിൽ ഒെുവച്ച ഈ 

കരാർ അംരരാജയങ്ങൾക് മികച്ച 

ഗ്പവർത്തനരീതികളും സമൂെമാധയമ 

യമഖ്ലേിപ്പല പുതിേ പുതുമകളും പങ്കിടാൻ 

അവസരപ്പമാരുകും. 
രിവോ ിക് സ്ലമോൾ ഫിനോൻസ് ബോങ്കുമോയുള്ള 

ഭോ തി ആക്സ ച ഫ് ഇൻ ബോൻകോസ്ഷുറൻസ് 

ക ോറിൽ 

• സവകാരയ ലലഫ് ഇൻഷുറർ ോരതി ആക്സ 

ലലഫ് ഇൻഷുറൻ് േിവാലിക് ്യമാൾ 

ഫിനാൻ് ബാങ്കുമാേി ലലഫ് ഇൻഷുറൻ് 

ഉൽെന്നങ്ങൾ ബാങ്കിന്റപ്പറ പാൻ-ഇന്ത്യ 
ോഖ്കളുപ്പട േൃംഖ്ലേിലൂപ്പട വിതരെം 
പ്പൈയ്ുന്നതിനാേി ഒരു ബാൻകാഷുറൻ് 

പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഈ സഖ്യം 
ഉപയോക്താകളുപ്പട സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടു- 
ത്തലിനും സമ്പത്ത് സൃരികുന്നതിനുള്ള 

തവരിതപ്പെടുത്തലിനുമുള്ള ബാങ്കിന്റപ്പറ 

വിവിധ നടപടികളുപ്പട ോരമാണ്. 

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://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/8625/kerala-psc-easy-english-bilingual-live-classes-by-adda247?utm_source=Youtube&utm_campaign=Webinar&utm_medium=tamil
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w 

യൂട്ടോ ജോസ്സിന്ളറ ലജോർദ്ോൻ ക്ലോർക്ക്സൺ 2021 

ആറോമളത്ത മോൻ ഓഫ് ദ് ഇയർ   ലനടി 
• േൂട്ടാ ജാ് രാർഡ് യജാർദ്ാൻ ക്ലാർക്സൺ 

റിസർവ് യറാളിൽ നൽകിേ സംോവനകൾക് 
2020-21 കിേ എൻബിഎ ആറാമപ്പത്ത മാൻ 

അവാർഡ് യനടി. ജാസ്സിപ്പനാെം വാർഷിക 

അവാർഡ് യനടുന്ന ആദ്യ കളികാരനാേി 
മാറിേ ക്ലാർക്സെിനുള്ള ആദ്യപ്പത്ത 

ആറാമപ്പത്ത മാൻ ബെുമതിോെിത്. 

• ജാ് ഗ്ഫാലഞ്ചസി ൈരിഗ്തത്തിൽ അവാർഡ് 

യനടിേ ആദ്യപ്പത്ത കളികാരനാേി 
ക്ലാർക്സൺ മാറി. അയേെത്തിന്റപ്പറ 

സെഗ്പവർത്തകനും സെ ആറാമത് മാൻ 

ഓഫ് ദ് ഇേർ ലഫനലിസ്റ്റുമാേ യജാ ഇംഗ്ലി് 

യഗ്ടാഫി സമ്മാനിച്ചു. 100 ്യപാർട്സ് 

ലററ്റർമാരും, ഗ്പയക്ഷപകരും അടങ്ങുന്ന 

ആയരാള പാനലിൽ നിന്ന് ക്ലാർക്സൺ 65 

ഒന്നാം സ്ഥാനം യനടി 407 യപാേിന്ററുകൾ യനടി. 
3 ഇന്ത്യൻ സമോധോന ലസനോംഗ്ങ്ങൾക്ക് 
യുഎന്നിന്ളറ അഭിമോനക മോയ ളമെൽ 

• യകാർെറൽ േുവരാജ് സിംഗ്, സിവിലിേൻ 

സമാധാനപാലകൻ ഇവാൻ ലമകൽ 

പികാർയഡാ, മൂൽൈര് ോദ്വ് എന്നിവരാണ് 

േുഎന്നിന്റപ്പറ അേിമാനകരമാേ പ്പമഡൽ. 

യകാർെറൽ േുവരാജ് സിംഗ് ദ്ക്ഷിെ 

സുഡാനിപ്പല ഐകയരാഗ്ര മിഷനിൽ (UNMISS) 

യസവനമനുഷ്ഠികുയമ്പാൾ സിവിലിേൻ 

സമാധാന യസനാനി ഇവാൻ ലമകൽ 

പികാർയഡാ േുനമിസുമാേി സിവിൽ 

സമാധാനപാലകനാേി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. 
ഇറാഖ്ിപ്പല ഐകയരാഗ്ര സൊേ 

മിഷനുമാേി (േുനാമി) മൂൽൈര് ോദ്വ് 

ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. 
 

Science and Technology News  
 

ടിസിഎസ് ളനതർ ോൻെിള  ആംസ്റ്റർെോമിൽ 

ആദ്യളത്ത യൂലറോരയൻ നവീക ണ ലകസ്രം 

തുറക്കുന്നു 
• ടാറ്റാ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ് (ടിസിഎ്) 

സർവ്വകലാോലകൾ, ബിസിനസുകൾ, 

സ്റ്റാർട്ടെുകൾ, രവൺപ്പമന്റ് എന്നിവപ്പേ 

ആംസ്റ്റർഡാമിപ്പല ഏറ്റവും പുതിേ 

ഇപ്പന്നായവഷൻ െബിൽ പ്പകാെുവരും. ഇത് 

സംഘടനകൾ യനരിടുന്ന സുസ്ഥിര 

പ്പവലെുവിളികളിൽ ഗ്േദ്ധ യകഗ്രീകരികും 
കൂടാപ്പത േൂയറാെിപ്പല ടിസിഎ് യപ് 

യപാർട്ടുകൾ എന്നറിേപ്പെടുന്ന െബുകളുപ്പട 
ഒരു േൃംഖ്ലേിൽ ഒന്നാമതാേിത്തീരും. 

വോട്ട്സ്ആപ്പ് വഴി സ്ഗ്ോമീണ ജനസംഖ്യയിൽ 

ലകോവിഡ് കളെത്തുന്നതിനോയി എക്സ്ലറളസതു 
സമോ ംഭിച്ചു 
• പ്പൈസ്റ്റ് എക്്-യറേുപ്പട സൊേയത്താപ്പട COVID 

19 യനരയത്ത കെുപിടികാൻ 

സൊേികുന്നതിനാേി AI- നേികുന്ന ഒരു 
പുതിേ പ്ലാറ്റ്യഫാം ‘XraySetu’ 

വികസിെിപ്പച്ചടുത്തു. ആർടി-പിസിആർ 

പ്പടസ്റ്റുകളും, സിടി-്കാനുകളും എളുെത്തിൽ 

ലേയമലൊത്ത ഗ്രാമഗ്പയദ്േങ്ങളിൽ യനരയത്ത 

കപ്പെത്തുന്നതിന്റ പരിൊരം 
ഗ്പയോജനകരമാകും. വാട്ട്്് ആെിലൂപ്പട 
എക്്യറപ്പസതു ഗ്പവർത്തികും. 
വാട്ട്്് ആെ് അധിഷ്ഠിത ൈാറ്റ്യബാട്ടിലൂപ്പട 
അേച്ച കുറെ പ്പറസലയൂഷൻ പ്പൈസ്റ്റ് എക്്-

യറ ൈിഗ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് യപാലും ഇത് യകാവിഡ് 

യപാസിറ്റീവ് യരാരികപ്പള തിരിച്ചറിേും. 
കോർബൺ രുറന്ത്ള്ളൽ കുറയ്ക്കുന്നതിന് 

ഗ്ുവോെത്തിയിള  ഗ്ലവഷകർ “സ്മോർട്ട് 
വിൻലെോകൾ”  ൂരകൽപ്പന ളൈയ്യുന്നു 
• ഐഐടി രുവാെത്തി രയവഷകർ ഒരു 

“്മാർട്ട് വിൻയഡാ” പ്പമറ്റീരിേൽ 

വികസിെിപ്പച്ചടുത്തിട്ടുെ്, ഇത് ഗ്പയോരിച്ച 

യവാൾയട്ടജിന്റ മറുപടിോേി ൈൂടും 
പ്പവളിച്ചവും അതിലൂപ്പട കടന്നുയപാകുന്നത് 

ഫലഗ്പദ്മാേി നിേഗ്ന്ത്ികാൻ കഴിേും. 
പ്പകട്ടിടങ്ങളിൽ ോഗ്ന്ത്ിക കാലാവസ്ഥാ 

നിേഗ്ന്ത്െ സംവിധാനങ്ങൾ 

വികസിെികുന്നതിന്റ ഈ പ്പമറ്റീരിേലിന്റ 

സൊേികാനാകും. പ്പകട്ടിട- ങ്ങളിൽ 

കാരയക്ഷമമാേ ോഗ്ന്ത്ിക കാലാവസ്ഥാ 

നിേഗ്ന്ത്െ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിെികാൻ 

അത്തരം വ്തുകൾ സൊേികുപ്പമന്ന് 
ോ്ഗ്തജ്ഞർ അവകാേ- പ്പെട്ടു. ഈ പഠനം 

അടുത്തിപ്പട യജെലിൽ ‘യസാളാർ എനർജി 
പ്പമറ്റീരിേലുകളും, യസാളാർ പ്പസലെുകളും 

ഗ്പസിദ്ധീകരിച്ചു. 

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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ഐഐടി-ലറോപ്പർ ഇന്ത്യയിള  ആദ്യളത്ത 

തലേരീയ തോരനി  െോറ്റോ ല ോഗ്ർ 

വികസിപ്പിക്കുന്നു 
• പഞ്ചാബിപ്പല ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് 

പ്പടക്യനാളജി, യറാെർ (ഐഐടി യറാെർ) 

ആദ്യമാേി നേിച്ച ഉൽെന്നങ്ങൾ, 

വാക്സിനുകൾ, േരീരാവേവങ്ങൾ, രക്തം 
എന്നിവേുപ്പട രതാരത സമേത്ത് തത്സമേ 

അന്ത്രീക്ഷ താപനില യരഖ്പ്പെടുത്തുന്ന 

“അമ്പിടാഗ്” എന്ന ആദ്യപ്പത്ത ഐഒടി 
ഉപകരെം വികസിെിപ്പച്ചടുത്തു. താപനില 

വയതിോനം കാരെം യലാകപ്പത്തവിപ്പട നിന്നും 
പ്പകാെുയപാകുന്ന ആ ഗ്പയതയക ഇനം 
ഇയൊഴും ഉപയോരയോരയമായൊ 
അപ്പലെങ്കിൽ നേിയച്ചാ എന്ന് അറിോൻ 

പ്പറയകാർഡുപ്പൈയ്ക്ത താപനില കൂടുതൽ 

സൊേികുന്നു. യകാവ് ഉൾപ്പെപ്പടേുള്ള 

വാക്സിനുകൾക് ഈ വിവരങ്ങൾ വളപ്പര 

ഗ്പധാനമാണ്. 
 

Sports News 
 

ൈോമ്പയൻസ്  ീഗ് ചഫന ിൽ ളൈൽസി വിജയിച്ചു 
• 2020-21 പ്പല േുയവഫ ൈാമ്പയൻ് ലീഗ് കിരീടം 
ഉേർത്താൻ പ്പൈൽസി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിപ്പേ 1-0 

ന്റ പരാജേപ്പെടുത്തി, 2021 പ്പമയ്ക് 29 ന്റ 

യപാർച്ചുരലിപ്പല യപാർയട്ടാേിപ്പല 

എസ്റ്റാഡിയോ യഡാ ഗ്ഡായരാേിൽ കളിച്ചു. 
ജർമ്മൻ യഫാർയവഡ് ലക ൊപ്പവർട്സ് 

ഫുട്സയബാൾ മത്സരത്തിപ്പല ഏക യരാൾ യനടി. 
2012 ൽ ആദ്യമാേി യനടിേതിന്റ യേഷം 
പ്പൈൽസികുള്ള രൊമപ്പത്ത ൈാമ്പയൻ് ലീഗ് 

കിരീടമാെിത്. 
 

 

2021 ഏഷയൻ ലബോക്സിംഗ് ൈോമ്പയൻഷിപ്പിൽ 

ളവള്ളി ളമെ ുമോയി ലമ ി ലകോം 
• 2021 പ്പല ദ്ുബാേിൽ നടന്ന എ.എ്.ബി.സി 
ഏഷയൻ യബാക്സിംഗ് ൈാമ്പയൻഷിെിൽ 

പ്പവള്ളി പ്പമഡൽ ഉറെികാൻ ഇന്ത്യൻ 

പയൂരലിസ്റ്റ് യമരി യകാം രെ് തവെ യലാക 

ൈാമ്പയൻ കസാകിസ്ഥാനിപ്പല നാസിം 
കിസാേിയോട്സ പരാജേപ്പെട്ടു. അഞ്ച് തവെ 

ഏഷയൻ ൈാമ്പയൻഷിെിൽ സവർണ്ണപ്പമഡൽ 

യജതാവ് യമരി യകാം 51 കിയലാഗ്രാം ഉേർന്ന 

ഒക്യടൻ ലഫനലിൽ മത്സരികുകോേിരുന്നു. 
2008 ൽ മുമ്പ് പ്പവള്ളി യനടിേ ഏഷയൻ 

ൈാമ്പയൻഷിെിൽ യമരി യകാമിനുള്ള 

രൊമപ്പത്ത പ്പവള്ളിോെിത്. കൂടാപ്പത 2003, 

2005, 2010, 2012, 2017 എന്നിവേുൾപ്പെപ്പട അഞ്ച് 
തവെ യലാക ൈാമ്പയൻഷിെ് കിരീടങ്ങൾ യനടി. 

ഏഷയൻ ലബോക്സിംഗ് ൈോമ്പയൻഷിപ്പ്: ഇന്ത്യയുളട 

സഞ്ജിത് കുമോർ സവർണ്ണ ളമെൽ ലനടി 
• എ്എ്ബിസി ഏഷയൻ യബാക്സിംഗ് 

ൈാമ്പയൻഷിെിൽ 91 കിയലാ 

ോയരാദ്വെനത്തിൽ ഇന്ത്യേുപ്പട പയൂരലിസ്റ്റ് 
സഞ്ജിത് കുമാർ സവർെം യനടി. അഞ്ച് തവെ 

ഏഷയൻ ൈാമ്പയൻഷിെ് പ്പമഡൽ യജതാവും 
റിയോ ഒളിമ്പിക് പ്പവള്ളി പ്പമഡൽ 

യജതാവുമാേ കസാകിസ്ഥാനിപ്പല വാസിലി 
പ്പലവിറ്റിപ്പന 3-2ന്റ പരാജേപ്പെടുത്തി സഞ്ജിത് 

ദ്ുബാേിൽ നടന്ന ഏഷയൻ ൈാമ്പയൻഷിെിന്റപ്പറ 

ലഫനലിൽ സവർെം യനടി. 
രു ുഷന്മോ ുളട ഏകദ്ിന സ്കിക്കറ്റ് ല ോകകപ്പ് 14 

ടീമുകെില ക്ക് ഐസിസി വിരു ീക ിക്കുന്നു 
• 2027 ലും, 2031 ലും നടകുന്ന പുരുഷ ഗ്കികറ്റ് 
യലാകകെ് 14 ടീമുകളുള്ള 54 മത്സരങ്ങളുള്ള 

ടൂർെപ്പമന്ററാേിരികുപ്പമന്ന് അന്ത്ാരാഗ്ര 

ഗ്കികറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 
യനരപ്പത്ത 2015 യലാകകെിപ്പല 14 ടീമുകപ്പള 

അയപക്ഷിച്ച്, 2019 യലാകകെിൽ 10 ടീമുകൾ 

മാഗ്തമാണ് മത്സരിച്ചത്.  

ഐരിഎൽ 2021 ളസപ്റ്റംബർ-ഒക്ലടോബർ 

മോസങ്ങെിൽ യുഎഇയിൽ രുന ോ ംഭിക്കും 
• ഐ്പിഎൽ 2021 ഘട്ടം 2 േുഎഇേിൽ 

പ്പസപ്റ്റംബർ-ഒക്യടാബർ മാസങ്ങളിൽ 

നടകുപ്പമന്ന് യബാർഡ് ഓഫ് കൺയഗ്ടാൾ യഫാർ 

ഇന്ത്യ (ബിസിസിഐ) സ്ഥിരീകരിച്ചു. 
‘മൺസൂൺ’ കാരെം ടൂർെപ്പമന്റ് ഇന്ത്യേിൽ 

നിന്ന് മായറ്റെിവരുപ്പമന്ന് ബിസിസിഐ 

ഗ്പസിഡന്റ് സൗരവ് രാംരുലി അധയക്ഷനാേ 

ഗ്പയതയക പ്പപാതുയോരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഗ്കികറ്റ് 
നിേഗ്ന്ത്െ യബാർഡ് (ബിസിസിഐ) സംസ്ഥാന 

േൂെിറ്റുകൾക് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 

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://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/8419/kerala-psc-integrated-batch-malayalam-live-class?utm_source=Youtube&utm_campaign=Webinar&utm_medium=tamil
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FIH ല ോക റോങ്കിംഗ്: ഇന്ത്യൻ രു ുഷ ടീം നോ ോം 

സ്ഥോനം നി നിർത്തുന്നു 
• യൊകിേിൽ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീം നാലാം 
സ്ഥാനം നിലനിർത്തി, വനിതാ ടീം ഏറ്റവും 
പുതിേ ഇന്ററർനാഷെൽ യൊകി 
പ്പഫഡയറഷൻ യലാക റാങ്കിംരിൽ ഒമ്പതാം 
സ്ഥാനപ്പത്തത്തി. ഏഗ്പിൽ, പ്പമയ്ക് മാസങ്ങളിൽ 

യഗ്രറ്റ് ഗ്ബിട്ടൻ, ്പ്പപേിൻ, ജർമ്മനി 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന എഫ്ഐ്എച്ച് 
യൊകി യഗ്പാ-ലീഗ് സീരീസിന്റപ്പറ േൂയറാപയൻ 

പ്പലഗ് കാെുന്നിപ്പലെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീം 
നാലാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. 

 

Books and authors News 
 

 വി രോസ്സ്തീയുളട അ ലങ്ങറ്റ രുസ്തകം 

‘സ്റ്റോർലഗ്സിംഗ്: ദ്ി ലേലയഴ്സ് ഇൻ ചമ ച ഫ്’ 
• ഗ്കികറ്റ് ഓൾറൗെർ, കമന്റയററ്ററും 
പരിേീലകനുമാേ രവി ോ്ഗ്തി ഇയൊൾ 

‘സ്റ്റാർയരസിംഗ്: ദ്ി യപ്ലയേഴ്സ് ഇൻ ലമ 

ലലഫ്’ എന്ന യപരിൽ ഒരു പു്തകം 
എഴുതിേിട്ടുെ്. ൊർപർയകാളിൻ് 

ഇന്ത്യോണ് പു്തകം ഗ്പസിദ്ധീകരികുന്നത്. 

അോ് യമമനാണ് ഇത് രൈിച്ചത്. 2021 ജൂൺ 

25 ന്റ ഇത് പുറത്തിറങ്ങുപ്പമന്നാണ് 

ഗ്പതീക്ഷികുന്നത്. യലാകപ്പമമ്പാടും നിന്ന് 
തനിക് ഗ്പയൈാദ്നമാേ 60 അസാധാരെ 

ഗ്പതിേകപ്പളകുറിച്ച് ോ്ഗ്തി എഴുതിേിട്ടുെ്. 
സൽമോൻ റുഷ്ദ്ിയുളട “സതയത്തിന്ളറ ഭോഷകൾ: 

ഉരനയോസങ്ങൾ 2003-2020” എന്ന രുസ്തക 

രീർഷകം 
• സൽമാൻ റുഷ്ദ്ി രൈിച്ച “ോഷകളുപ്പട സതയം: 

ഉപനയാസങ്ങൾ 2003-2020” എന്ന പു്തകം. 

തന്റപ്പറ പുതിേ പു്തകത്തിൽ, 

ഗ്പതിയരാധാത്മക കാസ്റ്റിംഗ് നീകം നടത്താൻ 

റുഷ്ദ്ി ഗ്േമികുന്നു. സാെിതയ സം്കാരം 
ഗ്ബിയോ നിറച്ച ോവനാത്മക രൈനേിൽ നിന്ന് 
“ഓയട്ടാഫിക്ഷന്റപ്പറ” എളിേ ആനരത്തിയലക് 
തിരിേുന്നതിനാലാണ് തന്റപ്പറ കൃതി 
പ്പതറ്റിദ്ധരികപ്പെടുകേും യമാേമാേി 
പ്പപരുമാറിേപ്പതന്നും അയേെം 
അേിഗ്പാേപ്പെടുന്നു. 

വിസ്കം സമ്പത്ത്  ൈിച്ച ‘സവർക്കർ: എ 

ലകോളെസ്റ്റഡ് ള ഗ്സി (1924-1966) എന്ന രുസ്തക 

രീർഷകം 
• അലങ്കരിച്ച ൈരിഗ്തകാരനും, എഴുത്തുകാരനു- 
മാേ വിഗ്കം സമ്പത്ത് വീർ സവർകറുപ്പട 

ജീവിതപ്പത്തേും, കൃതികപ്പളേും കുറിച്ചുള്ള 

“സവർകർ: എ യകാപ്പെസ്റ്റഡ് പ്പലരസി (1924-

1966)” എന്ന പു്തകത്തിന്റപ്പറ രൊം, 

സമാപന വാലയം പുറത്തിറകി. പ്പപൻരവിൻ 

റാൻഡം ൌ് ഇന്ത്യേുപ്പട 
ഗ്പസിദ്ധീകരെത്തിന്റ കീഴിൽ 2021 ജൂലല 26 ന്റ 

പു്തകം സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തും. 
 

Obituaries News 
 

മുൻ െോനിഷ് സ്രധോനമസ്ന്ത്ി ലരോൾ ഷലൂട്ടർ 

അന്ത് ിച്ചു 
• ഒരു ഗ്പധാന േൂയറാപയൻ േൂെിേൻ (EU) 

ഉടമ്പടിക് തന്റപ്പറ രാജയത്തിന്റ ഇളവുകൾ 

നൽകാപ്പമന്ന് ൈർച്ച പ്പൈയ്ക്ത മുൻ 

പ്പഡൻമാർകിന്റപ്പറ ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി യപാൾ ഷെൂട്ടർ 

ജൂൺ 1 നു അന്ത്രിച്ചു. 1929 ഏഗ്പിൽ 3 ന്റ 

പ്പഡന്മാർകിപ്പല യടാെറിൽ അയേെം ജനിച്ചു. 
1982-1993 വപ്പര രാജയത്തിന്റപ്പറ 

ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ിോേി ഷെൂട്ടർ യസവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 
ടി.എം. ഭ ണഘടനോ അസംബ്ലിയിള  അവസോന 

അംഗ്മോയ കോ ിയോനൻ അന്ത് ിച്ചു 
• ടി.എം. ഇന്ത്യൻ േരെഘടനാ അസംബ്ല്ിേിപ്പല 

അവസാനപ്പത്ത മുൻ അംരമാേ കലെിേന്നൻ 

രൗെർ 101 ആം വേസ്സിൽ 2021 ജൂൺ 2 നു 
അന്ത്രിച്ചു. 1952 നും 1967 നും ഇടേിൽ 

തമിഴ്സനാട്ടിപ്പല പ്പലജിയേറ്റീവ് കൗൺസിൽ 

അംരമാേും, മൂന്ന് തവെ എംഎൽഎോേും 
യസവനമനുഷ്ഠിച്ചു. അന്ന് േരെഘടനാ 

അസംബ്ല്ിേിൽ അംരവും ഇന്ത്യേിപ്പല 

ആദ്യപ്പത്ത താൽകാലിക പാർലപ്പമന്റ് 

അംരവും ആേിരുന്നു അയേെം. 
മൗറീഷയസ് മുൻ സ്രധോനമസ്ന്ത്ി സർ ആളനറൂഡ് 

ജുഗ്നൗത്ത് അന്ത് ിച്ചു 
• മുൻ ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ിേും മൗറീഷയ് റിെബ്ല്ിക് 

ഗ്പസിഡന്ററുമാേ സർ ആപ്പനറൂഡ് ജുഗ്നൗത്ത് 
അന്ത്രിച്ചു. 18 വർഷത്തിലധികം കാലാവധി 
ഉള്ള രാജയപ്പത്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം 

ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ിോണ് അയേെം. 1980 കളിപ്പല 

മൗറീഷയൻ സാമ്പത്തിക അത്ഭുതത്തിന്റപ്പറ 

പിതാവാേി അയേെം കെകാകപ്പെട്ടു. 
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Important Days 
 

ഐകയ ോസ്രസഭയുളട സമോധോന ലസനോംഗ്ങ്ങ- 

െുളട അന്ത്ോ ോസ്ര ദ്ിനം:  ളമയ് 29 

• എലൊ വർഷവും പ്പമയ്ക് 29 നാണ് “ഐകയരാഗ്ര 

സമാധാന യസനാംരങ്ങളുപ്പട അന്ത്ാരാഗ്ര ദ്ിനം” 

ആൈരികുന്നത്. ഉേർന്ന തലത്തിലുള്ള 

പ്പഗ്പാഫഷെലിസം, അർെെയബാധം, ലധരയം 
എന്നിവയ്ക്കാേി ഐകയരാഗ്രസേേുപ്പട 
സമാധാന പരിപാലന ഗ്പവർത്തനങ്ങളിൽ 

യസവനമനുഷ്ഠികുകേും, തുടർന്നും 
യസവനമനുഷ്ഠികുകേും പ്പൈയ്ക്ത എലൊ 

പുരുഷന്മാർകും, ്ഗ്തീകൾകും 
ആദ്രാഞ്ജലി അർെികുന്നതിനും അവരുപ്പട 
ജീവൻ നരപ്പെട്ടവരുപ്പട ഓർമ്മകപ്പള 

ബെുമാനികുന്നതിനുമാണ് ഈ ദ്ിനം 
ആയഘാഷികുന്നത്. 

അന്ത്ോ ോസ്ര എവറസ്റ്റ് ദ്ിനം: ളമയ് 29 

• അന്ത്ാരാഗ്ര എവറസ്റ്റ് ദ്ിനം പ്പമയ്ക് 29 നാണ് 

ആൈരികുന്നത്. യനൊൾ പ്പടൻസിംഗ് 

യനാർപ്പരേും നയൂസിലാന്ററിപ്പല എഡ്മെ് 
െിലരിേും പർവതായരാെെം നടത്തി. ഈ 

യനട്ടം ലകവരിച്ച ആദ്യപ്പത്ത മനുഷയപ്പരന്ന 

നിലേിൽ 1953 ൽ ഈ ദ്ിവസം എവറസ്റ്റ്. 2008 ൽ 

ഐതിൊസിക മലകേറ്റകാരനാേ െിലരി 
അന്ത്രിച്ച യനൊൾ അന്ത്ാരാഗ്ര എവറസ്റ്റ് 
ദ്ിനമാേി ആൈരികാൻ തീരുമാനിച്ചു. 

ല ോക ദ്െനോല ോഗ്യ ദ്ിനം:  ളമയ് 29 
• എലൊ വർഷവും പ്പമയ്ക് 29 നാണ് യലാക 

ദ്െനായരാരയ ദ്ിനം (WDHD) ആൈരികുന്നത്. 

ഡബ്ല്യുജിഒ ഫൗയെഷനുമാേി 
(ഡബ്ല്യുജിഒഎഫ്) സെകരിച്ച് യവൾഡ് 

രയാ്യഗ്ടാഎൻയഗ്ടാളജി ഓർരലനയസഷൻ 

(ഡബ്ല്യുജിഒ) ഇത് സംഘടിെികുന്നു. 
ഗ്പതിയരാധം, വയാപനം, യരാരനിർെേം, 
മായനജ്പ്പമൻ്, യരാരം, കൂടാപ്പത / അപ്പലെങ്കിൽ 

തകരാറുകൾ എന്നിവപ്പേകുറിച്ചുള്ള 

പ്പപാതുജന അവയബാധം 
വർദ്ധിെികുന്നതിനാേി ഓയരാ വർഷവും 
ഒരു ഗ്പയതയക ദ്െനയരാരം കൂടാപ്പത / 

അപ്പലെങ്കിൽ തകരാറിപ്പന യകഗ്രീകരികുന്നു. 
WDHD 2021 ന്റപ്പറ വിഷേം “അമിതവണ്ണം: 
നടന്നുപ്പകാെിരികുന്ന ഒരു പാൻപ്പഡമിക്” 

എന്നതാണ്. 

അന്ത്ോ ോസ്ര ആംനസ്റ്റി ദ്ിനം: ളമയ് 28 

• എലൊ വർഷവും പ്പമയ്ക് 28 നാണ് ആംനസ്റ്റി 
അന്ത്ാരാഗ്ര ദ്ിനം ആൈരികുന്നത്, കാരെം 

1961 ൽ ഈ സർകാരിതര സംഘടന ലെനിൽ 

സ്ഥാപിതമാേി. അേിോഷകനാേ പീറ്റർ 

പ്പബനൻസൺ എഴുതിേ ഗ്ബിട്ടീഷ് പഗ്തമാേ ദ്ി 
ഒബ്സർവറിൽ “മറന്നുയപാേ തടവുകാർ” 

എന്ന യലഖ്നം ഗ്പസിദ്ധീകരിച്ചതിപ്പനത്തുടർന്ന് 
1961 പ്പമയ്ക് 28 ന്റ ലെനിൽ ആംനസ്റ്റി 
ഇന്ററർനാഷെൽ ആരംേിച്ചു. 

ല ോക രുകയി  വി ുദ്ധ ദ്ിനം: ളമയ് 31 

• എലൊ വർഷവും, പ്പമയ്ക് 31 ന്റ യലാകായരാരയ 
സംഘടനേും (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) ആയരാള 

പങ്കാളികളും യലാക പുകേില വിരുദ്ധ ദ്ിനം 
(ഡബ്ല്യുഎൻടിഡി) ആയഘാഷികുന്നു. 
പുകേില ഉപയോരത്തിന്റപ്പറ യദ്ാഷകരവും, 

മാരകവുമാേ ഗ്പതയാഘാതങ്ങപ്പളകുറിച്ചും, 

പ്പസകൻഡ് ൊൻഡ് പുക എക്്യപാഷറി- 
പ്പനകുറിച്ചും, അവയബാധം സൃരികുന്നതി- 
നും ഏപ്പതങ്കിലും രൂപത്തിൽ പുകേിലേുപ്പട 
ഉപയോരം നിരുത്സാെപ്പെടുത്തുന്നതിനുമു-  
ള്ള അവസരമാണ് വാർഷിക കാപ്പമ്പയ്ക്ൻ. 

മോതോരിതോക്കെുളട ആലഗ്ോെ ദ്ിനം ജൂൺ 1 ന് 

ആലഘോഷിച്ചു 
• യലാകപ്പമമ്പാടുമുള്ള എലൊ മാതാപിതാക- 

പ്പളേും ബെുമാനികുന്നതിനാേി ഐകയരാ- 

ഗ്രസേ എലൊ വർഷവും ജൂൺ 1 ന്റ ആയരാള 

രക്ഷാകർതൃ ദ്ിനം ആയഘാഷികുന്നു. 
കുട്ടികപ്പള വളർത്തുന്നതിലും, സംരക്ഷികു-  
ന്നതിലും കുടുംബത്തിന്റപ്പറ ഗ്പാഥമിക 

ഉത്തരവാദ്ിത്തം മാതാപിതാകളുപ്പട ആയരാള 

ദ്ിനം അംരീകരികുന്നു. അതിനാൽ, ഈ ബന്ധം 
പരിയപാഷിെികുന്നതിനുള്ള ആജീവനാന്ത് 

തയാരമടകം എലൊ മാതാപിതാകളും 

അവരുപ്പട കുട്ടികൾകുള്ള നിസവാർത്ഥ 

ഗ്പതിബദ്ധത അംരീകരികുന്നു. 
ല ോക രോൽ ദ്ിനം ജൂൺ 01 ന് ആലഘോഷിച്ചു 
• ആയരാള േക്ഷെമാേി പാലിന്റപ്പറ ഗ്പാധാനയം 
തിരിച്ചറിേുന്നതിനും, പാൽ യമഖ്ലപ്പേ 

ആയഘാഷികുന്നതിനുമാേി ഐകയരാ- 

ഗ്രസേേുപ്പട േക്ഷയ-കാർഷിക സംഘടന എലൊ 

വർഷവും ജൂൺ 01 ന്റ യലാക പാൽ ദ്ിനം 
ആയഘാഷികുന്നു. യപാഷകാൊരം, 
ഗ്പയവേനക്ഷമത, താങ്ങാനാവുന്ന വില 

എന്നിവ ഉൾപ്പെപ്പടേുള്ള ആയരാരയവുമാേി 
ബന്ധപ്പെട്ട് ഡേറിേുപ്പട രുെങ്ങപ്പളകുറിച്ച് 
സംസാരികാൻ ആളുകപ്പള യഗ്പാത്സാെിെി- 
കുകോണ് ഇത് ലക്ഷയമിടുന്നത്. 
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ജൂൺ 3 ന് ല ോക ചസക്കിൾ ദ്ിനം ആലഘോഷിച്ചു 
• സുസ്ഥിര വികസനം വളർത്തിപ്പേടുകുന്ന- 

തിനുള്ള ഉപാധിോേി ലസകിൾ ഉപയോരം 
മുയന്നാട്ട് പ്പകാെുയപാകുന്നതിനാേി 
ഐകയരാഗ്രസേ എലൊ വർഷവും ജൂൺ 3 ന്റ 

യലാക ലസകിൾ ദ്ിനം ആയഘാഷികുന്നു. 
കുട്ടികൾകും പ്പൈറുെകാർകും 
വിദ്യാേയാസം േക്തിപ്പെടു- ത്തുക, യരാരം 
തടേുക, ആയരാരയം യഗ്പാത്സാെിെികുക, 

സെിഷ്െുത യഗ്പാത്സാ- െിെികുക, 

പര്പര ധാരെേും ആദ്രവും 
യഗ്പാത്സാെിെികുക, സാമൂെിക 

ഉൾപ്പെടുത്തലിനും സമാധാന സം്കാരം 
എന്നിവ സുരമമാകുക എന്നിവോണ് 

ദ്ിവസം ലക്ഷയമിടുന്നത്. 

നി ര ോധികെോയ ആസ്കമണത്തിന് ഇ യോയ 

കുട്ടികെുളട അന്ത്ോ ോസ്ര ദ്ിനം: ജൂൺ 04 

• നിരപരാധികളാേ ആഗ്കമെത്തിന്റ 

ഇരോകുന്ന കുട്ടികളുപ്പട അന്ത്ാരാഗ്ര ദ്ിനം 
എലൊ വർഷവും ജൂൺ 4 ന്റ ആയരാളതലത്തിൽ 

ആയഘാഷികുന്നു. കുട്ടികളുപ്പട അവകാേങ്ങൾ 

സംരക്ഷികു- ന്നതിനുള്ള േുഎന്നിന്റപ്പറ 

ഗ്പതിബദ്ധത ഈ ദ്ിവസം സ്ഥിരീകരികുന്നു. 
ോരീരികവും മാനസികവും 

ലവകാരികവുമാേ ദ്ുരുപ- യോരത്തിന്റ 

ഇരോേ യലാകപ്പമമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികൾ 

അനുേവികുന്ന യവദ്നപ്പേ 

അംരീകരികുന്നതിനാണ് ഈ ദ്ിവസം. 
കുട്ടികളാേി ഇരകൾ യനരിടുന്ന യവദ്നപ്പേേും 

കരൊടുകപ്പളേും കുറിച്ചു- ള്ള അറിേിെ് 
ഗ്പൈരിെികുക എന്നതാണ് ഇന്ന് 
ആയഘാഷികുന്നതിന്റപ്പറ ഗ്പധാന ലക്ഷയം. 

 

 

Miscellaneous News 
 

എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയതിന്ളറ ളറലക്കോർഡ് 

ലെോലങ്കോംഗ് വനിത തകർത്തു 
• യൊയങ്കാംഗ് ആസ്ഥാനമാേുള്ള 

പർവതായരാെകനാേ സാങ് േിൻ-െംഗ്, 

പ്പവറും 26 മെികൂറിനുള്ളിൽ ഒരു ്ഗ്തീ 
യലാകപ്പത്ത എവറസ്റ്റ് കീഴടകിേതിന്റപ്പറ 

പ്പറയകാർഡ് സൃരിച്ചു. പ്പമയ്ക് 23 ന്റ 25 

മെികൂർ 50 മിനിറ്റ് ലദ്ർഘയമുള്ള 8,848.86 

മീറ്റർ (29,031 അടി) എവറസ്റ്റ് പർവതപ്പത്ത 44 

കാരിോേ സാങ് ്പ്പകേിൽ പ്പൈയ്ക്തു. 
െിമാലേൻ പ്പകാടുമുടി അളകുന്നതിനുള്ള 

മൂന്നാമപ്പത്ത ഗ്േമമാെിത്. 

ലബോെിവുഡ് നടൻ സഞ്ജയ് ദ്ത്തിന് യുഎഇയുളട 

ലഗ്ോൾെൻ വിസ  ഭിച്ചു 
• യബാളിവുഡ് നടൻ സഞ്ജയ്ക് ദ്ത്തിന്റ േുഎഇ 

സർകാർ യരാൾഡൻ വിസ നൽകി. മികച്ച 

കഴിവുള്ള ആളുകൾക് യരാൾഡൻ വിസ 

സഗ്മ്പദ്ാേം ഗ്പധാനമാേും ദ്ീർഘകാല 

താമസമാണ് നൽകുന്നത്. 2019 ൽ േുഎഇ 

ദ്ീർഘകാല താമസ വിസകൾകാേി 
വിയദ്േികൾക് താമസികാനും 
യജാലിപ്പൈയ്ാനും ഒരു പുതിേ സംവിധാനം 
നടൊകി. 

റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ലകോംലഗ്ോയിൽ ചന ോലഗ്ോംലഗ്ോ 

രർവ്വതം ളരോട്ടിളത്തറിക്കുന്നു 
• പ്പഡയമാഗ്കാറ്റിക് റിെബ്ല്ിക് ഓഫ് 

യകാംയരാേിൽ ലനരായരാംയരാ പർവ്വതം 
പ്പപാട്ടിപ്പത്തറിച്ചു. റുവാെേും 

ഉരാെേുമാേുള്ള ഡിആർസിേുപ്പട 
അതിർത്തികടുത്തുള്ള നിരവധി 
അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മൗെ് 
ലനരായരാംയരാ. അതിന്റപ്പറ അവസാനപ്പത്ത 

വലിേ പ്പപാട്ടിപ്പത്തറി 2002 ൽ 250 യപർ 

പ്പകാലെപ്പെടുകേും ആേിരകെകിന്റ 

ആളുകപ്പള മാറ്റിൊർെികുകേും പ്പൈയ്ക്തു. 
ആഗ്ഫികേുപ്പട ൈരിഗ്തപരമാേ അഗ്നിപർവ്വത 

്യഫാടനങ്ങളുപ്പട 40 േതമാനത്തിനും 

ഉത്തരവാദ്ി പ്പനയ്ക്രായരാംയരാേും 

സമീപമുള്ള നോമുരരിരേുമാണ്. വിരുംര 

നാഷെൽ പാർകിനുള്ളിലാണ് മൗെ് 
ലനരായരാംയരാ സ്ഥിതി പ്പൈയ്ുന്നത്. 

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://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/8629/kerala-psc-maths-and-mental-ability-batch-bilingual-live-classes-by-adda247?utm_source=Youtube&utm_campaign=Webinar&utm_medium=tamil
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ല ോകളമമ്പോടുമുള്ള കർഷകർക്കോയി 
ല ോകത്തിള  ആദ്യളത്ത ‘നോലനോ യൂറിയ’ 

അവത ിപ്പിക്കുന്നു 
• ഇന്ത്യൻ ഫാർയമഴ്സ് പ്പഫർട്ടിലലസർ 

യകാെയററ്റീവ് ലിമിറ്റഡ് (IFFCO) 

യലാകപ്പമമ്പാടുമുള്ള കർഷകർകാേി 
യലാകത്തിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത നായനാ േൂറിേ 

ലികവിഡ് അവതരിെിച്ചു. ഇന്ത്യേിപ്പല 

ഓൺലലൻ-ഓഫ്ലലൻ യമാഡിൽ നടന്ന 

അമ്പതാം വാർഷിക ജനറൽ യബാഡി 
മീറ്റിംരിലാണ് യലാകപ്പത്ത ആദ്യപ്പത്ത നായനാ 

േൂറിേ ലികവിഡ് അവതരിെിച്ചപ്പതന്ന് 
ഇഫ്യകാ പുറത്തിറകിേ ഔയദ്യാരിക 

ഗ്പ്താവനേിൽ പറേുന്നു. 
ഐബിഎഫിളന ഇന്ത്യൻ ലസ്ബോഡ്കോസ്റ്റിംഗ്, 

െിജിറ്റൽ ഫൗലെഷൻ  എന്ന് രുനർനോമക ണം 

ളൈയ്യും 
• എലൊ ഡിജിറ്റൽ (ഒടിടി) കളികാപ്പരേും ഒയര 

യമൽകൂരേിൽ പ്പകാെുവരുന്നതി- നാേി 
ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്യഫാമുകൾ 

ഉൾപ്പകാള്ളുന്നതിനാേി അതിന്റപ്പറ പരിധി 
വിപുലീകരികുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യൻ 

യഗ്ബാഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഫൗയെഷൻ (IBF), 

യഗ്ബാഡ്കാസ്റ്റർമാരുപ്പട പരയമാന്നത 

സ്ഥാപനമാേ ഇന്ത്യൻ യഗ്ബാഡ്കാസ്റ്റിംഗ് 

ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഫൗയെഷൻ 

(ഐബിഡിഎഫ്) എന്ന് പുനർനാമകരെം 
പ്പൈയ്പ്പെടുന്നു.  

ല ോകോല ോഗ്യ അസംബ്ലി ജനുവ ി 30 ളന ല ോക 

എൻടിെി ദ്ിനമോയി അംഗ്ീക ിക്കോനുള്ള 

തീ ുമോനം അംഗ്ീക ിച്ചു 
• 74-ാാമത് യലാകായരാരയ അസംബ്ല്ി ജനുവരി 30 

പ്പന യലാക അവരെികപ്പെട്ട ഉഷ്െയമഖ്ലാ 
യരാര ദ്ിനമാേി (‘യലാക എൻടിഡി ദ്ിനം’) 
അംരീകരികുന്ന തീരുമാനത്തിന്റ അംരീകാരം 
നൽകി. ആദ്യപ്പത്ത എൻടിഡി യറാഡ് മാെ്, 
എൻടിഡികപ്പളകുറിച്ചുള്ള ലെൻ 

ഗ്പഖ്യാപനം എന്നിവ 2012 ജനുവരി 30 ന്റ 

യലാക എൻടിഡി ദ്ിനം അനു്മരിെികുന്നു. 
അവരെികപ്പെട്ട ഉഷ്െയമഖ്ലാ യരാരങ്ങൾ 

(എൻടിഡികൾ) വയാപകമാേിരികുന്ന 

രാജയങ്ങൾകും പങ്കാളികളുപ്പട ആയരാള 

സമൂെത്തിനും ഇത് ഒരു പുതിേ 

ഗ്പോതമാണ്. 

ചമലസ്കോലസോഫ്റ്റ് ആദ്യമോയി ഏഷയ-രസഫിക് 

ചസബർ സു ക്ഷ കൗൺസിൽ ആ ംഭിച്ചു 
• ആദ്യപ്പത്ത ഏഷയ പസഫിക് പബ്ല്ിക് പ്പസക്ടർ 

ലസബർ പ്പസകയൂരിറ്റി എക്സികയൂട്ടീവ് 

കൗൺസിൽ ലമയഗ്കായസാഫ്റ്റ് ആരംേിച്ചു. 
ഗ്ബൂലെ, ഇയന്ത്ായനഷയ, പ്പകാറിേ, മയലഷയ, 
ഫിലിലെൻ്, സിംരെൂർ, താേെൻഡ് 

എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേരൂപീകരെ- 

കാരും, സവാധീനമുള്ളവരും ഇതിൽ 

ഉൾപ്പെടുന്നു. ലസബർ സുരക്ഷേിൽ പ്പപാതു-
സവകാരയ പങ്കാളിത്തം തവരിതപ്പെടു- ത്താനും, 
േീഷെി ഇന്ററലിജൻ് പങ്കിടാനും കൗൺസിൽ 

ലക്ഷയമിടുന്നു. 
 
എലൊ മത്സരങ്ങൾകുമുള്ള ഗ്പധാന കുറിെുകൾ: 

(STATIC TAKEAWAYS) 
 

• സിറിേ തലസ്ഥാനം: ഡമാ്ക്; കറൻസി: 
സിറിേൻ പൗെ്. 

• അയമരികൻ ഗ്പസിഡന്റ്: യജാ ബിഡൻ; 

തലസ്ഥാനം: വാഷിംഗ്ടൺ, ഡി.സി. 
• ഗ്ഫാൻ് കയാപിറ്റൽ: പാരീ്. 

• ഗ്ഫാൻ് ഗ്പസിഡന്റ്: ഇമ്മാനുവൽ മായഗ്കാൺ. 

• ഗ്ഫാൻ് ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി: ജീൻ കാപ്പസ്റ്റക്്.   

• ഗ്ഫാൻ് കറൻസി: േൂയറാ. 
• മൗെ് എവപ്പറസ്റ്റിന്റപ്പറ യനൊളി നാമം. : 

സാരർമാതാ; 
• ടിബറ്റൻ നാമം: യൈായമാലുങ്മ. 
• യനൊൾ ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി: പ്പക പി േർമ്മ ഒലി; 
ഗ്പസിഡന്റ്: ബിദ്യായദ്വി േണ്ഡാരി. 

• യനൊളിന്റപ്പറ തലസ്ഥാനം: കാഠ്മണ്ഡു; 
കറൻസി: യനൊൾ രൂപ. 

• WGO ആസ്ഥാനം: മിൽവാകി, 
വി്യകാൺസിൻ, േുലെറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്്. 

• WGO സ്ഥാപിച്ചത്: 1958. 
• നാഷെൽ ബുക് ഗ്ടസ്റ്റ്, ഇന്ത്യ: യരാവിര് 
ഗ്പസാദ് േർമ്മ. 

• നാഷെൽ ബുക് ഗ്ടസ്റ്റ്, ഇന്ത്യ ഒരു പരയമാന്നത 

സ്ഥാപനമാണ്, 1957 ൽ ഇന്ത്യൻ സർകാർ 

സ്ഥാപിച്ചതാണ്. 
• എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിന്റപ്പറ ആസ്ഥാനം: 
മുംലബ, മൊരാഗ്ര; 

• എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് എംഡിേും 

സിഇഒേും: േേിധർ ജരദ്ീഷൻ; 

• എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിന്റപ്പറ ടാഗ്ലലൻ: 

നിങ്ങളുപ്പട യലാകം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നു. 
• യദ്േീേ അയനവഷെ ഏജൻസി ആസ്ഥാനം: 
നയൂഡൽെി; 
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• യദ്േീേ അയനവഷെ ഏജൻസി സ്ഥാപകൻ: രാധ 

വിയനാദ് രാജു; 
• യദ്േീേ അയനവഷെ ഏജൻസി സ്ഥാപിച്ചത്: 

2009. 

• ബിസിസിഐ പ്പസഗ്കട്ടറി: ജയ്ക് ഷാ; 
• ബിസിസിഐ ഗ്പസിഡന്റ്: സൗരവ് രാംരുലി; 
• ബിസിസിഐേുപ്പട ആസ്ഥാനം: മുംലബ, 

മൊരാഗ്ര; സ്ഥാപിച്ചത്: ഡിസംബർ 1928. 

• സിബിഎ്ഇ പ്പൈേർമാൻ: മയനാജ് അെൂജ; 

• സി.ബി.എ്.ഇ പ്പെഡ് ഓഫീ്: ദ്ിലെി; 
• സി.ബി.എ്.ഇ സ്ഥാപിച്ചത്: 3 നവംബർ 1962. 

• യലാകായരാരയ സംഘടന 1948 ഏഗ്പിൽ 7 ന്റ 

സ്ഥാപിതമാേി; 
• യലാകായരാരയ സംഘടനേുപ്പട ആസ്ഥാനം 
സവിറ്റ്സർലൻഡിപ്പല ജനീവേിലാണ്; 

• യലാകായരാരയ സംഘടനേുപ്പട ഇയൊഴപ്പത്ത 

ഗ്പസിഡന്റ് യഡാ. പ്പടയഗ്ഡാ് അദ്ായനാം 
പ്പരഗ്ബിയേസ്. 

• േുഎഇ തലസ്ഥാനം: അബുദ്ാബി; 
• േുഎഇ കറൻസി: േുലെറ്റഡ് അറബ് 

എമിയററ്റ്് ദ്ിർൊം; 
• േുഎഇ ഗ്പസിഡന്റ്: ഖ്ലീഫ ബിൻ സാേിദ് 

അൽ നെയാൻ. 

• റിെബ്ല്ിക് ഓഫ് യകാംയരാ ഗ്പസിഡന്റ്: 

പ്പഡനി് സസ്സ ou ങ്പ്പവയസാ; 
• റിെബ്ല്ിക് ഓഫ് യകാംയരാ ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി: 
അനയറ്റാൾ യകാളിപ്പനറ്റ് മയകായസാ; 

• യകാംയരാ തലസ്ഥാനം: ഗ്ബസാവിപ്പലെ; 
• യകാംയരാ കറൻസി: യകാംയരാളീ് ഗ്ഫാങ്ക്. 
• മധയഗ്പയദ്ശ് മുഖ്യമഗ്ന്ത്ി: േിവരാജ് സിംഗ് 

ൈൗൊൻ; രവർെർ: ആനരിപ്പബൻ പയട്ടൽ. 
• യകാൺപ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡ്ഗ്ടി 
സ്ഥാപിച്ചു: 1895. 

• പ്പസൻഗ്ടൽ യബാർഡ് ഓഫ് ഡേറക്ട്സ ടാക്് 

സ്ഥാപിച്ചു: 1924. 

• പ്പസൻഗ്ടൽ യബാർഡ് ഓഫ് ഡേറക്ട്സ ടാക്് 

ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽെി. 
• നായറ്റാ ആസ്ഥാനം: ഗ്ബസ്സൽ്, പ്പബൽജിേം. 
• നായറ്റാ മിലിട്ടറി കമ്മിറ്റി പ്പൈേർമാൻ: എേർ 

ൈീഫ് മാർഷൽ സ്റ്റുവർട്ട് പീച്ച്. 
• നായറ്റാേിപ്പല അംരരാജയങ്ങൾ: 30; സ്ഥാപിച്ചത്: 

4 ഏഗ്പിൽ 1949. 

• ടിസിഎ് സിഇഒ: രായജഷ് യരാപിനാഥൻ; 
• ടിസിഎ് സ്ഥാപിച്ചത്: 1 ഏഗ്പിൽ 1968; 
• ടിസിഎ് ആസ്ഥാനം: മുംലബ. 
• പ്പനതർലാന്റ് തലസ്ഥാനം: ആംസ്റ്റർഡാം; 
• പ്പനതർലാന്റ് കറൻസി: േൂയറാ. 

• ഇഫ്യകാ ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽെി; 
• ഇഫ്യകാ സ്ഥാപിച്ചു: 3 നവംബർ 1967, 

നയൂഡൽെി; 
• ഇഫ്യകാ പ്പൈേർമാൻ: ബി.എ്. നകായ്ക്; 
• ഇഫ്യകാ എ്ംഡിേും സിഇ്ഒേും: യഡാ. 
േുഎ് അവ്തി. 

• RDSO ആസ്ഥാനം: ലഖ്നൗ; 
• യലാകായരാരയ സംഘടനേുപ്പട ആസ്ഥാനം 
സവിറ്റ്സർലൻഡിപ്പല ജനീവേിലാണ്. 

• യലാകായരാരയ സംഘടനേുപ്പട ഇയൊഴപ്പത്ത 

ഗ്പസിഡന്റ് യഡാ. പ്പടയഗ്ഡാ് അദ്ായനാം 
പ്പരഗ്ബിയേസ്. 

• എൻഎച്ച്്ആർസി രൂപീകരിച്ചത്: 12 

ഒക്യടാബർ 1993; 
• എൻഎച്ച്്ആർസി അധികാരപരിധി: ഇന്ത്യാ 
രവൺപ്പമന്റ്; 

• എൻഎച്ച്്ആർസി ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽെി 
• മാഗ്മ ഫിൻയകാർെ് ആസ്ഥാനം: പശ്ചിമ 

ബംരാൾ; 
• മാഗ്മ ഫിൻയകാർെ് സ്ഥാപകൻ: മേങ്ക് 
യപാേറും, സഞ്ജയ്ക് ൈഗ്മിേേും; 

• മാഗ്മ ഫിൻയകാർെ് സ്ഥാപിച്ചത്: 1988. 
• SBI പ്പൈേർയപഴ്സസൺ: ദ്ിയനശ് കുമാർ ഖ്ര. 

• SBI ആസ്ഥാനം: മുംലബ. 

• SBI സ്ഥാപിച്ചത്: 1 ജൂലല 1955. 

• ഒഇസിഡി ആസ്ഥാനം: പാരീ്, ഗ്ഫാൻ്; 

• RDSO സ്ഥാപിച്ചത്: 1921. 

• യലാകായരാരയ സംഘടന 1948 ഏഗ്പിൽ 7 ന്റ    

സ്ഥാപിതമാേി. 
• അന്ത്ാരാഗ്ര പ്പപാതുജനായരാരയത്തിന്റപ്പറ 

ഉത്തരവാദ്ിത്തമുള്ള ഐകയരാഗ്രസേ- േുപ്പട 
ഗ്പയതയക ഏജൻസിോണ് യലാകാ- യരാരയ 
സംഘടന. 

• SBI പ്പൈേർയപഴ്സസൺ: ദ്ിയനശ് കുമാർ ഖ്ര. 

• SBI ആസ്ഥാനം: മുംലബ. 

• SBI സ്ഥാപിച്ചത്: 1 ജൂലല 1955. 

• ഒഇസിഡി ആസ്ഥാനം: പാരീ്, ഗ്ഫാൻ്; 

• ഒഇസിഡി സ്ഥാപിച്ചത്: 30 പ്പസപ്റ്റംബർ 1961. 

• ഇഗ്സായേൽ ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി: പ്പബഞ്ചമിൻ 

പ്പനതനയാെു. 
• ഇഗ്സായേൽ തലസ്ഥാനം: ജറുസയലം. 
• ഇഗ്സായേൽ കറൻസി: ഇഗ്സായേലി പ്പഷകൽ. 
• ലൈന കയാപിറ്റൽ: ബീജിംഗ്. 
• ലൈന കറൻസി: പ്പറൻമിൻബി. 
• ലൈന ഗ്പസിഡന്റ്: എഫ്സി ജിൻപിംഗ്. 
• ഐസിഐസിഐ യലാംബാർഡ് സിഇഒ: 

ോർരവ് ദ്ാ് രുപ്ത. 
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• ഐസിഐസിഐ യലാംബാർഡ് ആസ്ഥാനം: 
മുംലബ. 

• ഐസിഐസിഐ യലാംബാർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്: 

2001. 
• അഞ്ച് ഗ്പധാന വളർന്നുവരുന്ന രാജയങ്ങളാേ 

ഗ്ബസീൽ, റഷയ, ഇന്ത്യ, ലൈന, ദ്ക്ഷിൊഗ്ഫിക 

എന്നിവ യൈർന്ന് രൂപീകരിച്ച ഗ്രൂൊണ് 

ഗ്ബിക്്. 
• 2010 ൽ ദ്ക്ഷിൊഗ്ഫിക ഗ്രൂെിൽ യൈർന്നു. 
• 1321 ഗ്ബിക്് ഉച്ചയകാടിക് 2021 ൽ ഇന്ത്യ 
ആതിയഥേതവം വെികും. 

• ഐസിസി പ്പൈേർമാൻ: പ്പഗ്രഗ് ബാർയക്ല. 

• ഐസിസി സിഇഒ: മനു സാവ്നി. 
• ഐസിസിേുപ്പട ആസ്ഥാനം: ദ്ുബായ്ക്, 

േുലെറ്റഡ് അറബ് എമിയററ്റ്്. 

• പ്പകനിേ തലസ്ഥാനം: പ്പനയ്ക്യറാബി; 
• പ്പകനിേ കറൻസി: പ്പകനിേൻ ഷിലെിംഗ്; 
• പ്പകനിേ ഗ്പസിഡന്റ്: ഉെുറു പ്പകനിോട്ട. 
• പ്പസന്ററർ യഫാർ പ്പസലെുലാർ ആന്റ് 

യമാളികയുലർ ബയോളജി സ്ഥാപിച്ചത്: 1977. 

• വാട്ട്് ആെ് സ്ഥാപിച്ചത്: 2009; 
• വാട്ട്് ആെ് സിഇഒ: വിൽ കാത്കാർട്ട് (മാർച്ച് 

2019–); 
• വാട്ട്് ആെ് ആസ്ഥാനം: പ്പമൻയലാ പാർക്, 
കാലിയഫാർെിേ, േുലെറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്്; 

• വാട്ട്് ആെ് ഏപ്പറ്റടുകൽ തീേതി: 19 

പ്പഫഗ്ബുവരി 2014; 
• വാട്ട്് ആെ് സ്ഥാപകർ: ജാൻ യകാം, ഗ്ബോൻ 

ആക്ടൺ; 
• വാട്ട്് ആെ് രക്ഷാകർതൃ സംഘടന: 

യഫ്ബുക്. 
• 1835 ൽ അസം ലറഫിൾ് നിലവിൽ വന്നു; 
• അസം ലറഫിൾ് ആസ്ഥാനം: ഷിയലൊംഗ്, 

യമഘാലേ. 

• ഇന്ററർനാഷെൽ ഡേറി പ്പഫഡയറഷന്റപ്പറ 

ഡിജി: കയരാലിൻ എയമാെ്; 
• ഇന്ററർനാഷെൽ ഡേറി പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിച്ചു: 1903. 
• ലമയഗ്കായസാഫ്റ്റ് സിഇഒ: സതയ നാപ്പഡലെ; 
• ലമയഗ്കായസാഫ്റ്റ് ആസ്ഥാനം: പ്പറഡ്മെ്, 
വാഷിംഗ്ടൺ, േുലെറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്്. 

• ഛത്തീ്രഡ്  മുഖ്യമഗ്ന്ത്ി: േൂയപഷ് ബായരൽ; 

രവർെർ: അനുസുേ േുകി. 
• റിസർവ് ബാങ്ക് 25-ാാമത് രവർെർ: 

േക്തികാന്ത്് ദ്ാ്; ആസ്ഥാനം: മുംലബ; 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1 ഏഗ്പിൽ 1935, പ്പകാൽകത്ത. 

• ോരതി ആക്സ ലലഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റപ്പറ 

എംഡിേും സിഇഒേും: പരാഗ് രാജ; 

• ോരതി ആക്സ ലലഫ് ഇൻഷുറൻ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 2005. 

• ഇന്ത്യ യപാസ്റ്റ് യപയ്ക്പ്പമന്റ് ബാങ്ക് 
(ഐപിപിബി) എംഡിേും സിഇഒേും: പ്പജ 

പ്പവങ്കട്ടരാമു. 
• ഇന്ത്യ യപാസ്റ്റ് യപയ്ക്പ്പമന്റ് ബാങ്ക് 

(ഐപിപിബി) ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽെി 
• 1966 ൽ സ്ഥാപിതമാേ ഒരു ഗ്പായദ്േിക 

വികസന ബാങ്കാണ് എഡിബി; 
• എൽഡിബി അംരങ്ങൾ: 68 രാജയങ്ങൾ (49 

അംരങ്ങൾ ഏഷയാ പസിഫിക് യമഖ്ലേിൽ 

നിന്നുള്ളവരാണ്); 

• എ.ഡി.ബിേുപ്പട ആസ്ഥാനം ഫിലിലെൻസിപ്പല 

മൻഡാലുയോങിലാണ്; 

• മസാത്സുരു അസകവോണ് എൽ.ഡി.ബിേുപ്പട 
ഇയൊഴപ്പത്ത ഗ്പസിഡന്റ്. 

• എൻടിഐ ആയോഗ് രൂപീകരിച്ചു: 1 ജനുവരി 
2015. 

• എൻടിഐ ആയോഗ് ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽെി 
• എൻടിഐ ആയോഗ് പ്പൈേർയപഴ്സസൺ: 

നയരഗ്ര യമാദ്ി. 
• വിയഗ്പാ ലിമിറ്റഡ് പ്പൈേർമാൻ: റിഷാദ് 

യഗ്പംജി. 
• വിയഗ്പാ ആസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂരു; 
• വിയഗ്പാ എംഡിേും സിഇഒേും: തിേറി 
പ്പഡലയപാർട്ട്. 

• ജൊൻ തലസ്ഥാനം: യടാകിയോ; 
• ജൊൻ കറൻസി: ജാെനീ് പ്പേൻ; 

• ജൊൻ ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി: യോഷിലെഡ് സുര. 
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