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"Weekly Current Affairs PDF in Malayalam| June 4th 
Week 2021 Important Current Affairs" 

 

കറന്റ് അഫയേഴ്സ് - LDC, LGS, SECRETARIET, 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 എന്നിവേക്ളു്ള 

ഗ്പധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ. 

 

International News 
 

• 2021 ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടപു്പിൽ ഇപ്രാഹിിം 

ഞ്ഞറയ്സി വിജയ്ിച്ച,ു 62 ശതമാനിം വവാട്ടകുൾ വനടി 90 

ശതമാനിം രാലറ്റകുളുിം. 60 കാരനായ് ഞ്ഞറയ്സി 2021 

ഓഗസ്റ്റിൽ ഹസ്സൻ റഹൂാനിയ്ുഞ്ഞട രിൻഗാമിയ്ായ്ി 

നാലവുർഷഞ്ഞെ കാലാവധി ആരിംഭിക്ിും. 2019 

മാർച്ച് മതുൽ ഇറാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കടൂിയ്ാണ ്

അവേഹിം. 
 

• അർവമനിയ്യ്ുഞ്ഞട ആകി്ിംഗ് പ്രധാനമപ്രിയ്ായ്ി 

നിവക്ാൾ രാഷിനിയ്ൻ തിരഞ്ഞെടകു്ഞ്ഞപ്പട്ട.ു 

വരഖഞ്ഞപ്പടെുിയ് 53.92% വവാട്ടകുൾ നിവക്ാളിഞ്ഞന്റ 

സിവിൽ വകാൺപ്ടാക് ്രാർട്ടി വനടി. 

 

State News 
 

• രീഹാർ മഖുയമപ്രി നിതീഷ് കമുാർ ‘മഖു മപ്രി 

യ്ുവ ഉദയ്മി വയ്ാജന’, ‘മഖു മപ്രി മഹിള ഉദയാമി 

വയ്ാജന’ എന്ന് നാമകരണിം ഞ്ഞചയ്ത രണ്ട ്രദ്ധതികൾ 

ആരിംഭിച്ച.ു 

 

• സിംസ്ഥാനഞ്ഞെ ആദിവാസി വമഖലകളിൽ 

കാർഷിക വമഖലഞ്ഞയ് സസു്ഥിരവിും 

ലാഭകരവമുാക്കുഞ്ഞയ്ന്ന ലക്ഷ്യവൊഞ്ഞട ഗുജറാെ ്

മഖുയമപ്രി വിജയ്് രരൂാനി ഫലെിൽ ‘കാർഷിക 

വവവിധയവൽക്രണ രദ്ധതി -2021’ ആരിംഭിച്ച.ു 

ഗുജറാെിഞ്ഞല 14 ആദിവാസി ജില്ലകളിൽ നിന്നളു്ള 

1.26 ലക്ഷ്െിലധികിം വാൻരന്ധ-ു കർഷകർക് ്

ഈ രദ്ധതി പ്രവയ്ാജനഞ്ഞപ്പടിും. 

 

• അസമിൽ, വലാകെിഞ്ഞല ആദയഞ്ഞെ 

ജനിതകമാറ്റിം വരെുിയ് (ജിഎിം) റബ്ബർ സസയിം 

റബ്ബർ വരാർഡ്, ഗുവാഹെിക്ടെുളു്ള 

സരതുാരിയ്ിഞ്ഞല വരാർഡിഞ്ഞന്റ ഫാമിൽ നട്ട.ു 

വകരളെിഞ്ഞല വകാട്ടയ്ിം രെുപ്പള്ളിയ്ിഞ്ഞല റബ്ബർ 

റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റയടൂ്ട് ഓഫ ് ഇരയയ്ിൽ 

(ആർആർഐ) ജിഎിം റബ്ബർ വത 

വികസിപ്പിഞ്ഞച്ചടെു.ു 

 

• സിംസ്ഥാനഞ്ഞെ അഞ്ചിംഗ സാമ്പെിക ഉരവദശക 

സമിതിയ്ുഞ്ഞട ഭാഗമായ്ി തമിഴ് നാട് സർക്ാർ 

വനാരൽ സമ്മാന വജതാവ് എസ്ഥർ ഡവലാ, മൻു 

റിസർവ് രാങ്ക ് ഗവർണർ രഘറുാിം രാജൻ 

എന്നിവഞ്ഞര നാമകരണിം ഞ്ഞചയ്തു . മൻു ചീഫ് 

ഇക്വണാമിക് അവഡൈസർ അരവിന്ദ് 

സപു്രഹ്മണയൻ, വികസന സാമ്പെിക 

ശാപ്്തജ്ഞൻ ജീൻ പ്ഡ and സ്, മൻു വകപ്ന്ദ ധനകാരയ 

ഞ്ഞസപ്കട്ടറി എസ് നാരായ്ണൻ എന്നിവരാണ ്

കൗൺസിലിഞ്ഞല മറ്റ ്അിംഗങ്ങൾ. 

• വകാവിഡ് അനാഥരഞു്ഞട വിദയാഭയാസിം, ആവരാഗയിം, 

രരിരാലനിം എന്നിവയ്്ക്ായ്ി ഒഡീഷ മഖുയമപ്രി 

നവീൻ രട് നായ്ിക് ‘ആഷിർരാദ്’ പ്രഖയാരിച്ച.ു 

മാതാരിതാക്ളുഞ്ഞട മരണവശഷിം കടു്ടികളുഞ്ഞട 

ഉെരവാദിെിം ഏഞ്ഞറ്റടെു കടുിുംരാിംഗങ്ങളുഞ്ഞട 

രാങ്ക ് അക്ൗണ്ടകുളിൽ പ്രതിമാസിം 2500 രരൂ 

നിവക്ഷ്രിക്ഞു്ഞമന്ന ്മഖുയമപ്രി അറിയ്ിച്ച.ു 

 

• മിവസാറാിം ഞ്ഞഹൽെ് സിസ്റ്റിംസ് ശക്തിഞ്ഞപ്പടെുൽ 

രദ്ധതിക്ായ്ി വലാകരാങ്കമുായ്ി ഇരയാ 

ഗവൺഞ്ഞമന്റു ിം മിവസാറാിം സർക്ാരിും വചർന്ന് 32 

മിലയൺ വഡാളർ വായ്പ കരാർ ഒപ്പിട്ട.ു 

 

• വയ്നാട്ടിഞ്ഞല മടു്ടിലിൽ അനധികൃതമായ്ി മരിം 

ഞ്ഞവട്ടിമാറ്റിയ്ത് അവനൈഷിക്ാൻ യ്ുഡിഎഫ് മനൂ്ന് 

അിംഗ വ്തു താവനൈഷണ സിംഘഞ്ഞെ 

നിവയ്ാഗിച്ച.ുരരിസ്ഥിതി പ്രവർെകനായ് ഞ്ഞപ്രാഫ. 

ഇ കൻുഹീകൃഷ്ണൻ, വഹവക്ാടതിയ്ിഞ്ഞല മൻു 

പ്രവതയക സർക്ാർ വാദി സശുീല ഭട്ട്, വിരമിച്ച 

ഐ.എഫ്.എസ് ഉവദയാഗസ്ഥൻ ഒ ജയ്രാജ ്

എന്നിവരടങ്ങനു്നതായ്ി യ്ു.ഡി.എഫ് ഞ്ഞചയ്ർമാൻ 

കടൂിയ്ായ് പ്രതിരക്ഷ് വനതാവ ് വി ഡി സതീശൻ 

രറെ.ു 
 

 

National News 

• ഞ്ഞകാവറാണ വവറസ് രകർച്ചവയാധി ഭാവിയ്ിൽ 

ഉണ്ടാകാനിടയ്ുള്ള ഞ്ഞവല്ലവുിളികൾക്് 

തയ്യാറാകണഞ്ഞമന്ന് പ്രധാനമപ്രി നവരപ്ന്ദ വമാദി ഒര ു

ലക്ഷ്െിലധികിം “വകാവിഡ് വയ്ാദ്ധാക്ഞ്ഞള” 

രരിശീലിപ്പിക്നു്നതിനായ്ി ഒര ു പ്കാഷ് വകാഴ് സ ്

ആരിംഭിച്ച.ു 26 സിംസ്ഥാനങ്ങളിലായ്ി 111 

രരിശീലന വകപ്ന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് രരിരാടി നടെിും. 
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• 2021 ജൺൂ 21 ന് ഏഴാമത് അരാരാപ്ര വയ്ാഗ 

ദിനവൊടനരുന്ധിച്്ച പ്രധാനമപ്രി നവരപ്ന്ദ വമാദി 

വമവയ്ാഗ ഞ്ഞമാവരൽ ആപ്്പ രറുെിറക്ി. 

ഇിംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, പ്ഫഞ്ച് ഭാഷകളിൽ വമവയ്ാഗ 

ആപ്ലിവക്ഷൻ ലഭയമാണ്. ഈ സിംരിംഭെിലഞൂ്ഞട 

പ്രധാനമപ്രി വമാദി സർക്ാർ ‘ഒര ു വലാകിം, ഒര ു

ആവരാഗയിം’ എന്ന മപു്ദാവാകയിം വകവരിക്ാനാണ ്

ലക്ഷ്യമിടനു്നത്. 

 

• യ്ുഎൻ വപ്ടഡ് ആന്റ ് ഡവലഞ്ഞമെൻറ് വകാൺഫറൻസ ്

(യ്ുഎൻസിടിഎഡി) 2021 ഞ്ഞല വലാക നിവക്ഷ്ര 

റിവപ്പാർട്ട് അനസുരിച്്ച, 2020 ൽ വലാകെ ്

വനരിട്ടളു്ള വിവദശ നിവക്ഷ്രിം (എഫ്ഡിഐ) ലഭിച്ച 

അഞ്ചാമഞ്ഞെ വലിയ് രാജയമാണ് ഇരയ. 2020 ൽ 

രാജയെിന് 64 രിലയൺ വഡാളർ എഫ്ഡിഐ ലഭിച്ച.ു 

 

• നയനൂരക്ഷ്കാരയ മപ്രി മകു്താർ അബ്ബാസ് നഖ് വി 

പ്ഗാമീണ, വിദരൂ പ്രവദശങ്ങളിൽ ഞ്ഞകാവറാണ 

വാകസിവനഷൻ സിംരന്ധിച്ച് രാജയവയാരകമായ്ി 

“ജാൻവഹവടാ ജഹാൻഹായ്്” വരാധവൽക്രണ 

രരിരാടി ആരിംഭിച്ച.ു 

 

• വടാക്ിവയ്ാ ഞ്ഞഗയ്ിിംസിന് മവുന്നാടിയ്ായ്ി ഇരയൻ 

സിംഘെിനായ്ുള്ള ഔവദയാഗിക ഒളിമ്പിക് തീിം 

വസാിംഗ് സമാരിംഭിച്ച.ു വമാഹിത് ചൗഹാൻ “ലക്ഷ്യ 

വതര സാിംഞ്ഞന ഹായ്്” എന്ന ഗാനിം രചിക്കുയ്ുിം 

ആലരിക്കുയ്ുിം ഞ്ഞചയ്തിട്ടണ്ു്ട. 

Defence News 
 

• ഇരയൻ നാവികവസനയ്ുഞ്ഞടയ്ുിം ജാപ്പനീസ് 

മാരിവടിം ഞ്ഞസൽഫ് ഡിഫൻസ് വഫാഴ് സിഞ്ഞന്റയ്ിും 

(ഞ്ഞജഎിംഎ്ഡിഎഫ്) കപ്പലകുൾ ഇരയൻ 

മഹാസമപു്ദെിൽ സിംയ്ുക്ത നാവിക 

രരിശീലനെിൽ രഞ്ഞങ്കടെു.ു “ഞ്ഞജ എസ ് കാശിമ 

(ടിവി 3508), ഞ്ഞജ എസ ് ഞ്ഞസവറ്റായ്ുകി (ടിവി 3518) 

എന്നിവർ ഇരയൻ മഹാസമപു്ദെിൽ 

ഐ എൻഎസ് കലുിഷമുായ്ി (രി 63) ഉഭയ്കക്ഷ്ി 

അഭയാസിം നടെി. 

 

• ഇരയൻ വവയാമവസനയ്ിൽ (ഐ എ എഫ്) 

യ്ുദ്ധവിമാന വരലറ്റായ്ി ഉൾഞ്ഞപ്പടെുിയ് ജമ്മ ു

കശ്െീരിൽ നിന്നളു്ള ആദയ വനിതയ്ായ്ി വലയ്ിിംഗ് 

ഓഫീസർ 24 കാരിയ്ായ് മാവിയ് സഡുാൻ. 

വവയാമവസനയ്ിൽ ഉൾഞ്ഞപ്പടനു്ന രപ്രണ്ടാമഞ്ഞെ 

വനിതാ യ്ുദ്ധ വരലറ്റാണ് അവർ. 

 

• ഇരയൻ നാവികവസന യ്ൂവറാരയൻ യ്ൂണിയ്ൻ 

വനവൽ വഫാഴ് സമുായ്ി (EUNAVFOR) സിംയ്കു്ത 

രരിശീലനെിൽ രഞ്ഞങ്കടകു്നു്ന.ു ഞ്ഞസ്റ്റൽെ ്

പ്ഫിവഗറ്റ് ഐ എൻഎസ് പ്തികാണ്്ട, ഏദൻ 

ഉൾക്ടലിൽ നടക്നു്ന രണ്ട ് ദിവസഞ്ഞെ 

അഭയാസെിൽ രഞ്ഞങ്കടകു്ിും. 
 

• പ്രതിവരാധ ഗവവഷണ വികസന സിംഘടന 

(ഡിആർഡിഒ) 2021 ജൺൂ 24 ന് ഒഡീഷയ്ിഞ്ഞല 

രാലസരൂിഞ്ഞല ചണ്ഡിരരൂിഞ്ഞല ഒര ു സിംവയ്ാജിത 

ഞ്ഞടസ്്റ്റ വറഞ്ചിൽ (ഐടിആർ) നിന്ന ് സവ്സാണിക് 

പ്കയൂ്ിസ് മിവസൽ ‘നിർഭയ്്’ വിജയ്കരമായ്ി 

രരീക്ഷ്ിച്ച.ു മിവസലിഞ്ഞന്റ എട്ടാമഞ്ഞെ രരീക്ഷ്ണ 

വിമാനമാണിത്. നിർഭയ്യ്ുഞ്ഞട ആദയ രരീക്ഷ്ണ 

രറക്ൽ 2013 മാർച്ച് 12 നാണ് നടന്നത്. 

 

• ഇരയൻ നാവികവസനയ്ുിം വവയാമവസനയ്ുിം യ്ുഎസ ്

വനവി കാരിയ്ർ വപ്്ക്്് പ്ഗൂപ്്പ (സിഎസ് ജി) 

ഞ്ഞറാണാൾഡ് റീഗനമുായ്ി ഇരയൻ മഹാസമപു്ദ 

വമഖല (ഐ ഒ ആർ) വഴിയ്ുള്ള യ്ാപ്തയ്്ക്ിഞ്ഞട രണ്്ട 

ദിവസഞ്ഞെ യ്ാപ്താ രരിശീലനിം ആരിംഭിച്ച.ു 

 
 

Summits and Conferences News 
 

 

• ഒൻരതാമത് ഏഷയൻ മിനിസ്റ്റീരിയ്ൽ എനർജി 

റൗവണ്ടര്ിൾ (AMER9) ആതിവഥയ്തൈിം വഹിക്ാൻ 

ഇരയ സമ്മതിച്ചതായ്ി ഇന്റർനാഷണൽ എനർജി 

വഫാറിം (IEF) അറിയ്ിച്ച.ു ഒൻരതാമത് ഏഷയൻ 

മിനിസ്റ്റീരിയ്ൽ എനർജി റൗവണ്ടര്ിൾ 2022 ൽ 

നടക്ിും. ഈ സവമ്മളനെിഞ്ഞന്റ തീയ്തികൾ രിന്നീട് 

പ്രഖയാരിക്കുയു്ിം 2018 ൽ അരദുാരിയ്ിൽ നടന്ന 

മൻു വയ്ാഗെിൽ എെിവച്ചർന്ന ധാരണകൾ 

മവുന്നാട്്ട ഞ്ഞകാണ്ടവുരാകകുയു്ിം ഞ്ഞചയു്യിം. 

Ranks and Reports News 
 

• വലാകഞ്ഞമമ്പാടമുളു്ള സമ്പദ് വയവസ്ഥയ്ിൽ 

വകാവിഡ്-19 ഞ്ഞന്റ സൈാധീനിം രരിവശാധിച്ച 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയടൂ്ട് വഫാർ മാവനജ് ഞ്ഞമന്റ ് ഞ്ഞഡവലര് ഞ്ഞമന്റ ്

(ഐഎിംഡി ) സമാഹരിച്ച വാർഷിക വലാക മത്സര 

സചൂികയ്ിൽ ഇരയ 43 ആിം  റാങ്ക ്നിലനിർെി. 

 

• സസു്ഥിര വികസന രരിഹാര ശൃിംഖല 

(എ്ഡിഎസ്എൻ) രറുെിറക്ിയ് ‘സസു്ഥിര 

വികസന റിവപ്പാർട്ട് 2021 (എ്ഡിആർ 2021)’ ഞ്ഞന്റ 

ആറാിം രതിപ്്പ പ്രകാരിം 165 രാജയങ്ങളിൽ 60.1 

വ്കാർ വനടിയ് ഇരയഞ്ഞയ് 120-ാാാിം റാങ്കിൽ 

ഉൾഞ്ഞപ്പടെുി. സചൂികയ്ിൽ ഫിൻലാൻഡ് ഒന്നാമതിും 

സൈീഡനിും ഒന്നാമഞ്ഞതെി. 
 

• ഞ്ഞസൻപ്ടൽ രാങ്ക ് ഓഫ ് സൈിറ്റ്സർലൻഡ് സൈിസ് 

നാഷണൽ രാങ്ക ് (എസ്എൻരി) രറുെിറക്ിയ് 

‘2020 ഞ്ഞല വാർഷിക രാങ്ക് 

സ്ഥിതിവിവരക്ണക്കുൾ’ പ്രകാരിം. 2020 ൽ 

സൈിസ് രാങ്കകുളിഞ്ഞല വിവദശ ക്ലയ്ന്റു കളുഞ്ഞട 

രണെിഞ്ഞന്റ രട്ടികയ്ിൽ സൈിസ ് പ്ഫാങ്കസ് 

(സിഎച്ച്എഫ്) 2.55 രിലയൺ (20,706 വകാടി രരൂ) 

ഇരയ 51-ആിം സ്ഥാനൊണ്. 377 രിലയൺ 

വഡാളറാണ് യ്ുവണറ്റഡ് കിിംഗ് ഡിം ഒന്നാമത്. യ്ുഎസ് 

(152 രിലയൺ). നയസൂിലാന്റ്, വനാർവവ, സൈീഡൻ, 

ഞ്ഞഡൻമാർക്്, ഹിംഗറി, മൗറീഷയസ്, രാകിസ്ഥാൻ, 

രിംഗ്ലാവദശ്, പ്ശീലങ്ക എന്നീ രാജയങ്ങഞ്ഞളക്ാൾ 

ഇരയ മനു്നിലായ്ിരനു്ന.ു 
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• ഞ്ഞസന്റർ വഫാർ സയ്ൻസ ് ആൻഡ് 

എൻവവയ്ാൺഞ്ഞമന്റ് (സിഎസ് ഇ) രറുെിറക്ിയ് 

ഈസ് ഓഫ ്ലിവിിംഗ് ഇൻഞ്ഞഡകസ് 2020 ൽ ഞ്ഞരിംഗളൂര ു

ഇരയയ്ിഞ്ഞല ഏറ്റവിും സജീവമായ് നഗരമായ്ി 

തിരഞ്ഞെടകു്ഞ്ഞപ്പട്ട.ു വസ്റ്ററ്റ് ഓഫ ് ഇരയയ്ുഞ്ഞട 

രരിസ്ഥിതി 2021 എന്ന റിവപ്പാർട്ടിഞ്ഞന്റ ഭാഗമാണ ്

ഈസ ് ഓഫ ് ലിവിിംഗ് ഇൻഞ്ഞഡകസ് 2020. 

ഞ്ഞരിംഗളൂരവുിന് രിന്നാഞ്ഞല ഞ്ഞചവന്ന, ഷിിംല, 

ഭവുവനശൈർ, മിുംവര എന്നിവയ്ാണ് മികച്ച അഞ്ച് 

മികച്ച നഗരങ്ങൾ. 

• എരിഎസി വമഖലയ്ിഞ്ഞല മികച്ച അഞ്ച ്

ഞ്ഞടവകനാളജി ഞ്ഞസന്ററകുളായ്ി ഞ്ഞരിംഗളൂര ു

ഉയ്ർന്നവുന്നിട്ടണ്ു്ട, വഹദരാരാദ് മികച്ച 10 

രട്ടികയ്ിൽ ഇടിം വനടിയ്ിട്ടണ്ു്ട, ‘വപ്ഗാെ ്

എഞ്ചിനകുൾ ഓഫ ്ഇഞ്ഞന്നാവവഷൻ: എങ്ങഞ്ഞനയ്ാണ ്

ഏഷയാ രസഫിക് ഞ്ഞടവകനാളജി ഹരകുൾ 

റീജിയ്ണൽ റിയ്ൽ എവസ്റ്ററ്റ് രനുർനിർമ്മിക്നു്നത്’ 

എന്ന തലഞ്ഞക്ട്ടിലളു്ള വകാളിവയ്ഴ് സ് റിവപ്പാർട്ട്. 

 

• ഇരയൻ രയ്നിയ്ർ വയവസായ്ിയ്ുിം ടാറ്റാ പ്ഗൂപ്പിഞ്ഞന്റ 

സ്ഥാരകനമുായ് ജിംഞ്ഞസറ്റ്ജി നസുർവാൻജി ടാറ്റ, 

ഞ്ഞസഞ്ചൈറി രട്ടികയ്ിഞ്ഞല ഉദ്ഘാടന, എഡൽവഗവ ്

ഹറുൻു ജീവകാരണുയ പ്രവർെകരിൽ 

ഒന്നാമഞ്ഞതെി.റിവപ്പാർട്ട് അനസുരിച്്ച മിുംവര 

ആസ്ഥാനമായ്ുള്ള ജിംഞ്ഞസറ്റ്ജി ടാറ്റ സിംഭാവന 102.4 

രിലയൺ യ്ുഎസ് വഡാളറാണ്. 

 

Appointments News 
 

• ശദു്ധവിും താങ്ങാനാവനു്നതമുായ് ഊർജ്ജിം  

ലഭയമാക്നു്നതിനളു്ള പ്രവർെനങ്ങൾക്ായ്ി 

ഐകയരാപ്ര വഗ്ലാരൽ വകാിംരാക്റ്റ് 2021 ഞ്ഞല രെ് 

എ്ഡിജി രയ്നിയ്ർമാരിൽ ഒരാളായ്ി ഞ്ഞറനയ ൂ രവർ 

ഞ്ഞചയ്ർമാനിും എിംഡിയ്ുമായ് സമുര് സിൻഹഞ്ഞയ് 

അിംഗീകരിച്ച.ു 

• ആസപൂ്തണ കമ്മീഷഞ്ഞന്റ മൻു ഞ്ഞഡരയടൂ്ടി ഞ്ഞചയ്ർമാൻ 

വമാഞ്ഞണ്ടക് സിിംഗ് അലവുാലിയ്ഞ്ഞയ് വലാക രാങ്കിും 

ഐ.എിം.എഫിും വചർന്ന് രരൂീകരിച്ച ഉന്നതതല 

ഉരവദശക സിംഘെിഞ്ഞല അിംഗമായ്ി 

തിരഞ്ഞെടെു.ു 

 

 

• അരണുാചൽ പ്രവദശ് വനിത വഡാ. തഡാിംഗ് മിന ു

സിംസ്ഥാനഞ്ഞെ ആദയഞ്ഞെയ്ാളുിം രാജയഞ്ഞെ 

രണ്ടാമഞ്ഞെ ഇരയൻ വനിതയ്ായ്ുിം 

ഇന്റർനാഷണൽ വരാകസിിംഗ് അവസാസിവയ്ഷഞ്ഞന്റ 

(എ.ഐ.രി.എ) വകാച്ച് കമ്മിറ്റി അിംഗമായ്ി. 

 

• പ്രിട്ടീഷ് അഭിഭാഷകൻ കരീിം ഖാൻ അരാരാപ്ര 

പ്കിമിനൽ വകാടതിയ്ുഞ്ഞട രതുിയ് ചീഫ ്

വപ്രാസികയടൂ്ടറായ്ി സതയപ്രതിജ്ഞ ഞ്ഞചയ്തു . 

 

• ആശരുപ്തികളിഞ്ഞലയ്ുിം വനയജീവി സിംരക്ഷ്ണ 

വമഖലയ്ിഞ്ഞലയ്ുിം മൻുനിര ഞ്ഞതാഴിലാളികളുഞ്ഞട 

പ്ശമങ്ങഞ്ഞള അഭിനന്ദിക്കുഞ്ഞയ്ന്ന ലക്ഷ്യവൊഞ്ഞട 

ഡബ്ല്യഡുബ്ല്യഎുഫ് ഇരയ അവപ്പാവളാ 

വഹാ്പിറ്റലകുളുഞ്ഞട ഡയ്റകർ് ഉരാസന 

കാമിവനനിഞ്ഞയ് “വഫാറസ്്റ്റ പ്ഫണ്ട ് വലൻ 

ഹീവറാസിഞ്ഞന്റ അിംരാസഡറായ്ി” ഉൾഞ്ഞപ്പടെുി. 

 

• ഞ്ഞരിംഗളൂരവുിഞ്ഞല നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റയടൂ്ട് ഓഫ് 

ഞ്ഞമന്റൽ ഞ്ഞഹൽെ് ആൻഡ് നയവൂറാ സയ്ൻസസ ്

(നിിംഹാൻസ്) വസകയാപ്ടി വിഭാഗിം വമധാവി വഡാ. 

പ്രതിമ മർൂെിഞ്ഞയ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയടൂ്ട് ഡയ്റകറ്ായ്ി 

അഞ്ച് വർഷവെക് ് നിയ്മിച്ച.ു 2026 മാർച്ചിൽ 

അവർ വിരമിക്ിും. ‘വലാക രകുയ്ില ദിനിം 2021’ ന് 

ഡബ്ല്യഎുച്്ചഒ റീജിയ്ണൽ ഡയ്റകറ്ഞു്ഞട പ്രവതയക 

തിരിച്ചറിയ്ൽ അവാർഡ് ലഭിച്ച.ു 

 

• വിയ്റരിൾസ് വിഭാഗെിഞ്ഞന്റ പ്രാൻഡ് 

അിംരാസഡറായ്ി പ്കിക്റ്റ ് താരിം ജപ്്പീത് 

രിുംറഞ്ഞയ് ആവഗാള സാവങ്കതിക പ്രാൻഡായ് 

വൺപ്ലസ് സൈാഗതിം ഞ്ഞചയ്തു . രിുംറയ്ുമായ്ുള്ള 

രങ്കാളിെിം ‘ഞ്ഞനവർ ഞ്ഞസറ്റിൽ’ എന്ന പ്രാൻഡ് 

തതൈശാപ്്തഞ്ഞെയ്ുിം രർൂണതയ്ിവലക്ളു്ള 

കമ്പനിയ്ുഞ്ഞട രരിപ്ശമഞ്ഞെയ്ുിം ആവർെിക്നു്ന.ു 
 

Business News 
 

• മാർക്റ്റ്സ് ഞ്ഞറഗുവലറ്റർ ഞ്ഞസകയരൂിറ്റി ആൻഡ് 

എവക്്േഞ്ച് വരാർഡ് ഓഫ ് ഇരയ (എസ്ഇ രി 

ഐ) അതിഞ്ഞന്റ നാലിംഗ വടക്്ഓവർ രാനൽ രനു 

സിംഘടിപ്പിച്ച.ുരാനലിഞ്ഞന്റ രതുിയ് അിംഗമായ്ി 

ഞ്ഞഡവലായ്ിറ്റ് ഇരയ എൻ ഞ്ഞവങ്കട്ടരിം എിംഡിയ്ുിം 

സിഇഒയ്ുിം ഞ്ഞസരി നിയ്മിച്ച.ു മൻു രാങ്ക ് ഓഫ് 

രവറാഡ ഞ്ഞചയ്ർമാൻ ഞ്ഞക കണ്ണഞ്ഞന്റ 

അധയക്ഷ്തയ്ിൽ 2007 നവിംരറിലാണ് ഞ്ഞസരി 

ആദയമായ്ി ഈ വടക്്ഓവർ രാനൽ രരൂീകരിച്ചത്. 

 

Banking News 
 

• ഉരവഭാക്താക്ഞ്ഞള അവരഞു്ഞട വീടകുളുഞ്ഞട 

സഖുസൗകരയങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരഞു്ഞട 

സാമ്പെിക ആവശയങ്ങൾ നിറവവറ്റാൻ 

പ്രാമതരാക്നു്ന സമപ്ഗ ഡിജിറ്റൽ വായ്പാ 

പ്ലാവറ്റ്ഫാമായ് ‘ഇൻഡസ് ഈസി ഞ്ഞപ്കഡിറ്റ്’ 

ആരിംഭിക്ഞു്ഞമന്ന് ഇൻഡസ്ഇൻഡ് രാങ്ക് 

പ്രഖയാരിച്ച.ു 
 

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/8626/lakshyam-batch-class-for-kerala-psc-general-knowledge-sessions-live-class-by-adda247?utm_source=Youtube&utm_campaign=Webinar&utm_medium=tamil


"Weekly Current Affairs PDF in Malayalam| June 4th Week 2021 Important Current Affairs" 

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

 

• ഞ്ഞചറകുിട ധനകാരയ രാങ്ക് (എസ് എഫ് രി) 

സ്ഥാരിക്ാൻ റിസർവ് രാങ്ക ് ഓഫ ് ഇരയ 

(ആർരിഐ) ഞ്ഞസൻപ്ടിം ഫിനാൻഷയൽ 

സർവീസസ ് ലിമിറ്റഡിന് (സിഎഫ് എസ്എൽ) 

അനമുതി നൽകി. ഇത് പ്രതിസന്ധിയ്ിലായ് 

രഞ്ചാരിും മഹാരാപ്ര സഹകരണ രാങ്കിും 

(രിഎ ിംസി രാങ്ക)് ഏഞ്ഞറ്റടകു്ിും. പ്രവർെനിം 

ആരിംഭിക്ാൻ 120 ദിവസിം ലഭിക്ിും. 

• ഇരയയ്ിഞ്ഞല പ്രമഖു ജനറൽ ഇൻഷറുൻസ ്

കമ്പനികളിഞ്ഞലാന്നായ് എസ് രിഐ ജനറൽ 

ഇൻഷറുൻസ,് വലഫ ് ഇതര ഇൻഷറുൻസ് 

ഞ്ഞസാലയഷൂൻ വിതരണെിനായ്ി ഐ ഡിഎഫ് സി 

ഫസ്്റ്റ രാങ്കമുായ്ി ഒര ു വകാർപ്പവററ്റ് ഏജൻസി 

കരാറിൽ ഒപ്പവുച്ച.ു 

• എല്ലാ വരയ്് ഞ്ഞമന്റ ് ആപ്ലിവക്ഷനകുളിലടുനീളിം 

ഗുണവഭാക്താവിഞ്ഞന്റ ഞ്ഞമാവരൽ നമ്പർ വഴി രണിം 

അയ്യ്് ക്ാവനാ അവരഞു്ഞട ഏഞ്ഞതങ്കിലിും 

വകാൺടാക്റ്റകുളിവലക്് വരയ്് ഞ്ഞമന്റു കൾ 

നടൊവനാ ഉരവഭാക്താക്ഞ്ഞള പ്രാമതരാക്നു്ന 

രതുിയ് സവിവശഷത ‘വര യ്ുവർ വകാണ്ടാക്്’ 

സമാരിംഭിക്നു്നതായ്ി ഞ്ഞകാട്ടക് മഹീപ്ന്ദ രാങ്ക ്

പ്രഖയാരിച്ച.ു 

• രകർച്ചവയാധികൾക്ിടയ്ിൽ 

ആവരാഗയവമഖലയ്്ക് ് ഞ്ഞമച്ചഞ്ഞപ്പട്ട രിരണു 

നൽകനു്നതിനായ്ി വസ്റ്ററ്റ ് രാങ്ക ് ഓഫ ് ഇരയ 

(എസ് രിഐ) ആവരാഗയിം ഞ്ഞഹൽെ ് ഞ്ഞകയ്ർ 

രിസിനസ് വലാൺ ആരിംഭിച്ച.ു 

• രാജയഞ്ഞെ രണ്ടാമഞ്ഞെ വലിയ് ഞ്ഞപ്കഡിറ്റ ് കാർഡ് 

വിതരണക്ാരനായ് എസ് രിഐ കാർഡിും 

രാജയഞ്ഞെ കരകൗശലഞ്ഞൊഴിലാളികളുഞ്ഞട 

വിവിധതരിം കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങളുഞ്ഞട 

റീഞ്ഞട്ടയ്ിൽ പ്ലാറ്റ് വഫാമായ് ഫാരിരയയ്ുിം വചർന്ന് 

“ഫാരിരയ എസ് രിഐ കാർഡ്” എന്ന വരരിൽ 

ഒര ു പ്രവതയക വകാ-പ്രാൻഡഡ് വകാൺടാഞ്ഞക്റ്റ്ലസ് 

ഞ്ഞപ്കഡിറ്റ് കാർഡ് സമാരിംഭിച്ച.ു 

 

Economy News 
 

• 2021 ഞ്ഞല രജറ്്റ സമയ്െ് അടെുിഞ്ഞട അവതരിപ്പിച്ച 

ആദായ്നികതുി നിയ്മെിഞ്ഞല രതുിയ് ഞ്ഞസക്ഷ്ൻ 234 

എച്്ച അനസുരിച്്ച, 2021 ജൺൂ 30 ന് വശഷിം 

ആധാറമുായ്ി രന്ധമില്ലാെ രാൻ കാർഡകുൾ 

“പ്രവർെനരഹിതിം” ആയ്ി പ്രഖയാരിക്ിും, ഒപ്പിം 

രിഴയു്ിം ആയ്ിരിം രരൂയു്ിം ചമുൊിം. 

• ഡിവമാണിവറ്റവസഷൻ ്കീിം 2016 ൽ വീട്ടമ്മമാർ 

നടെിയ് രണ നിവക്ഷ്രിം, അെരിം നിവക്ഷ്രങ്ങൾ 

താഞ്ഞഴയ്ാഞ്ഞണങ്കിൽ അധികമായ്ി 

നൽകാനാവിഞ്ഞല്ലന്്ന ആദായ്നികതുി അപ്പീൽ 

വപ്ടരയണൂൽ (ഐടിഎടി), ജഡുീഷയൽ അിംഗിം 

ലളിത് കമുാർ, അക്ൗണ്ടന്റ് അിംഗിം വഡാ. മിത ലാൽ 

മീന എന്നിവരടങ്ങിയ് ആപ്ഗ ഞ്ഞരഞ്്ച വിധിച്ച.ു രണ്ടര 

ലക്ഷ്ിം രരൂയു്ിം അെരിം തകുയു്ിം 

മലൂയനിർണ്ണയ്ക്ാരഞ്ഞന്റ വരമുാനമായ്ി കണക്ാക്ില്ല. 

• എൺരതിനായ്ിരെിലധികിം ആ്തിയു്ള്ള ഭവന 

ധനകാരയ കമ്പനികഞ്ഞള (എച്്ചഎഫ്സി) ധനമപ്രാലയ്ിം 

അനവുദിച്ച.ു SARFAESI നിയ്മിം ഉരവയ്ാഗിച്്ച കടുിശ്ശിക 

ഈടാക്ാൻ 100 വകാടി. 
 

• മഡൂീസ് ഇൻഞ്ഞവവസ്റ്റഴ്സ് സർവീസ് 2021 കലണ്ടർ 

വർഷെിൽ ഇരയയു്ഞ്ഞട വളർച്ചാ ഞ്ഞപ്രാജക്ഷ്ൻ 9.6 

ശതമാനമായ്ി കറുച്ച,ു വനരഞ്ഞെ കണക്ാക്ിയ് 13.9 

ശതമാനെിൽ നിന്്ന. 2022 കലണ്ടർ വർഷെിൽ 

ജിഡിരി വളർച്ച 7 ശതമാനമായ്ി പ്രതീക്ഷ്ിക്നു്ന.ു 

• എസ്&രി വഗ്ലാരൽ വററ്റിിംഗുകൾ നിലവിഞ്ഞല 

സാമ്പെിക വർഷഞ്ഞെ വളർച്ചാ പ്രവചനിം 

വനരഞ്ഞെ 11 ശതമാനെിൽ നിന്്ന 9.5 ശതമാനമായ്ി 

കറുച്ചിരനു്ന.ു 2023 മാർച്്ച 31 ന് അവസാനിക്നു്ന 

അടെു സാമ്പെിക വർഷെിൽ ഇരയയു്ഞ്ഞട 

വളർച്ച 7.8 ശതമാനമായ്ിരിക്ഞു്ഞമന്നിും ഇത് 

പ്രവചിക്നു്ന.ു 

 

Schemes News 
 

• അടെു നാല് ആഴ്േയ്്ക്ളു്ളിൽ ദില്ലിയ്ിൽ 

വകാവിഡ് -19 ഞ്ഞനതിഞ്ഞര 45 വയ്സ്സിന ു മകുളിലളു്ള 

എല്ലാവർക്ിും പ്രതിവരാധ കെുിവയ്്പ്്പ 

നൽകകുഞ്ഞയ്ന്ന ലക്ഷ്യവൊഞ്ഞട ദില്ലി മഖുയമപ്രി 

അരവിന്ദ് ഞ്ഞകജ് രിവാൾ ‘ജഹാൻ വവാട്ട്, വഹാൻ 

വാകസിവനഷൻ’ കാമ്പയ്ിൻ ആരിംഭിച്ച.ു 

 

Awards News 
 

• വഗ്ലാരൽ ഞ്ഞടവകനാളജി കൺസൾട്ടിിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ 

ഞ്ഞസാലയഷൂൻസ ് കമ്പനിയ്ായ് ലാർസൻ ആൻഡ് 

ടയവൂപ്രാ ഇൻവഫാഞ്ഞടക് ഞ്ഞന വഡറ്റാ ക്ലൗഡ് 

കമ്പനിയ്ായ് വ്നാവലക്് ഈ വർഷഞ്ഞെ ആവഗാള 

ഇഞ്ഞന്നാവവഷൻ രാർട് ണർ അവാർഡ് നൽകി 

അിംഗീകരിച്ച.ു 

• 2021 ഞ്ഞല ലാൻഡ് വഫാർ വലഫ് അവാർഡ് 

രാജസ്ഥാനിഞ്ഞല ഫാമിലി വഫാറപ്്ി് വനടിയ്ിട്ടണ്ു്ട, 

ഇത് ഒര ു വൃക്ഷ്ഞ്ഞെ ഒര ു കടുിുംരവമുായ്ി 

രന്ധഞ്ഞപ്പടെുനു്ന ഒര ു സവിവശഷ ആശയ്മാണ്. 

“ആവരാഗയകരമായ് ഭമൂി, ആവരാഗയകരമായ് 

ജീവിതങ്ങൾ” എന്നതാണ് 2021 ഞ്ഞല അവാർഡിഞ്ഞന്റ 

പ്രവമയ്ിം. 

• ഇരയൻ-അവമരിക്ൻ രസതപ്രജ്ഞൻ സമുിത 

മിപ്തഞ്ഞയ് ‘യ്ൂവറാരയൻ ഇതര വരറ്റന്റ ് ഓഫീസ് 

രാജയങ്ങൾ’ വിഭാഗെിൽ യ്ൂവറാരയൻ ഇൻഞ്ഞവന്റർ 

അവാർഡ് 2021 നൽകി ആദരിച്ച.ു 

• 2021 ഞ്ഞല ഞ്ഞസൻപ്ടൽ യ്ൂവറാരയൻ യ്ൂണിവവഴ് സിറ്റി 

(സിഇയ്ു) ഓപ്പൺ ഞ്ഞസാവസറ്റി സമ്മാനിം വകരള 

മൻു ആവരാഗയമപ്രി ഞ്ഞക ഞ്ഞക വശലജയ്ക്്് 

നൽകി.ഹിംവഗറിയ്ൻ വിംശജനായ് രാപ്രീയ് 

പ്രവർെകനിും ശതവകാടീശൈരൻ 

മനഷുയസ് വനഹിയ്ുമായ് വജാർജ്ജ് വസാവറാസ് 1991 

ൽ സിഇയ്ു സ്ഥാരിച്ച.ു 

• എൻടിരിസി 2021-ൽ നാഷണൽ രിൽവഡഴ് സ ്

ഇരയയ്ിഞ്ഞല ഏറ്റവിും മികച്ച ഞ്ഞതാഴിലടുമകളായ്ി 

അിംഗീകാരിം വനടി. വപ്ഗറ്റ് വപ്ലസ് ട ു വർക് ്

ഇൻസ്റ്റിറ്റയടൂ്ട് തടുർച്ചയ്ായ് 15 വർഷവിും ഇത് 

‘വജാലിഞ്ഞചയ്യാനളു്ള മികച്ച സ്ഥലിം’ ആയ്ി 

അിംഗീകരിക്ഞ്ഞപ്പട്ട.ു 38-ആിം സ്ഥാനൊണ് ഇത്. 

കഴിെ വർഷിം ഇത് 47-ആിം സ്ഥാനൊയ്ിരനു്ന.ു 
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• എയ്ർവരാർട്ട് സർവീസ ് കൈാളിറ്റിയ്ിൽ ഞ്ഞകാച്ചി 

ഇന്റർനാഷണൽ എയ്ർവരാർട്ട് (സിഐഎഎൽ) 

എയ്ർവരാർട്ട് കൗൺസിൽ ഇന്റർനാഷണൽ 

(എസിഐ) ഡയ്റകർ് ജനറലിഞ്ഞന്റ വറാൾ ഓഫ ്

എകസലൻസ് രഹമുതി വനടി. 

 

Agreements News 
 

• ഭാരതി എയ്ർഞ്ഞടലിും ടാറ്റ പ്ഗൂപ്പിും ഇരയയ്്ക്ായ്ി 5 ജി 

ഞ്ഞനറ്റ് വർക്് രരിഹാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്നു്നതിനളു്ള 

തപ്രരരമായ് രങ്കാളിെിം പ്രഖയാരിച്ച,ു ഇത് 2022 

ജനവുരി മതുൽ വാണിജയ വികസനെിന് 

ലഭയമാകിും. 
 

• വകപ്ന്ദ കൃഷി, കർഷകവക്ഷ്മ വകപ്ു്പ മപ്രി പ്ശീ 

നവരപ്ന്ദ സിിംഗ് വതാമർ, ഫിജി സർക്ാരിഞ്ഞല 

കൃഷി, ജലരാത, രരിസ്ഥിതി മപ്രി വഡാ. 

വയ്ാഗെിൽ രണ്ട ് മപ്രിമാരിും കാർഷിക 

വമഖലയ്ിഞ്ഞലയ്ുിം അനരുന്ധ വമഖലകളിഞ്ഞലയ്ിും 

സഹകരണെിനായ്ി ധാരണാരപ്തെിൽ 

ഒപ്പവുച്ച.ു 

 

Science and Technology News 
 

• “കമ്മിറ്റി ഓൺ എർെ് ഒ്സർവവഷൻ സാറ്റവലറ്്റ 

വകാസ്റ്റൽ ഒ്സർവവഷൻ അപ്ലിവക്ഷൻ, സർവീസ് 

ആൻഡ് ടൾൂ (സിഇഒഎസ് വകാസ്്റ്റ)” എന്ന ഒര ു

രഹരുാപ്ര രദ്ധതിക്് യു്എൻ വരാഡി അിംഗീകാരിം 

നൽകി. യു്എസിൽ നിന്നളു്ള ഇസ് വറായു്ിം 

എൻഒഎ എയു്ിം വചർന്നാണ് സിഇഒഎസ് വകാസ്്റ്റ 

വപ്രാപ്ഗാിം. 

 

Sports News 
 

• അയ്ർലൻഞ്ഞകക ഓൾറൗണ്ടർ വിൻ ഓപ്രിയ്ൻ 

ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്ൽ 

പ്രഖയാരിച്ച.ു ഞ്ഞടസ്റ്റിനിും ടി 20 പ്കിക്റ്റിനിും ലഭയമായ്ി 

തടുരനു്ന 37 കാരനായ് ഡബ്ല്ിനർ 50 ഓവർ 

വഫാർമാറ്റിൽ 153 കയാമസ് വനടി 3,000 റൺസ് വനടി 

വദശീയ് ഞ്ഞറവക്ാഡിൽ 114 വിക്റ്റകുൾ വനടി. 
 

• മാകസ് ഞ്ഞവർസ്റ്റപ്പൻ (ഞ്ഞനതർലാന്് സ്-ഞ്ഞറഡ് രൾു) 2021 

പ്ഫഞ്ച് പ്ഗാൻഡ് പ്രികസ് വനടി. 2021 എഫ്ഐഎ 

വഫാർമലു വൺ വവൾഡ് ചാമ്പയൻഷിപ്പിഞ്ഞന്റ 

ഏഴാമഞ്ഞെ റൗണ്ടാണ് ഈ ഓട്ടിം. ഈ 

വിജയ്വൊഞ്ഞട, മാകസ് ഞ്ഞവർസ്റ്റപ്പന് 131 വരായ്ിന്റു ണ്്ട. 
 

• വടാക്ിവയ്ായ്ിഞ്ഞല വനിതകളുഞ്ഞട സപൂ്പർ 

ഞ്ഞഹവിഞ്ഞവയ്്റ്റ് 87 കിവലാപ്ഗാിം വിഭാഗെിൽ ഒര ു

യ്ഥാർത്ഥ ഞ്ഞമഡൽ മത്സരാർത്ഥിയ്ായ്ി 43 

കാരിയ്ായ് ഒളിമ്പികസിഞ്ഞല ഏറ്റവിും പ്രായ്ിം കടൂിയ് 

ആദയഞ്ഞെ പ്ടാൻസ് ഞ്ഞജൻഡർ ഞ്ഞവയ്്റ്റ ് ലിഫ്റ്ററായ്ി 

വലാറൽ ഹരാർഡ് കണക്ാക്ഞ്ഞപ്പടനു്ന.ു 

 

• ജവമക്ൻ പ്്പിന്റർ ഞ്ഞഷല്ലി-ആൻ വപ്ഫസർ-വപ്രസ ്

കിിംഗ്സ്റ്റണിൽ നടന്ന ഒര ു മീറ്റിൽ 10.63 

ഞ്ഞസക്ൻഡിൽ വക്ലാക്് ഞ്ഞചയ്തവപ്പാൾ 100 മീറ്റർ 

വലാക ഞ്ഞറവക്ാർഡ് ഉടമ വലാറൻസ് പ്ഗിഫിെ്-

വജായ്് നർ രിന്നിൽ എക്ാലഞ്ഞെയ്ുിം മികച്ച 

രണ്ടാമഞ്ഞെ വവഗതവയ്റിയ് വനിതയ്ായ്ി. 

 

• 16 അിംഗ ഒളിമ്പിക് രരിധിയ്ിലളു്ള ഇരയൻ രരുഷു 

വഹാക്ി ടീമിഞ്ഞന്റ കയാര്റ്റനായ്ി മികഫീൽഡർ 

മൻപ്രീത് സിങ്ങിഞ്ഞനയ്ുിം, ഇരയൻ വനിതാ വഹാക്ി 

ടീമിഞ്ഞന്റ കയാര്റ്റനായ്ി റാണി രാിംരാലിഞ്ഞന 

തിരഞ്ഞെടെു.ു 
 

• ഇരയഞ്ഞയ് രരാജയ്ഞ്ഞപ്പടെുി നയസൂിലൻഡ് ആദയ 

ഐസിസി വലാക ഞ്ഞടസ്്റ്റ ചാമ്പയൻഷിപ്്പ വനടി. 

ആദയ വലാക ചാമ്പയൻഷിപ്്പ വഫനലിൽ 

നയസൂിലൻഡ് 139 റൺസ് രിരടുർന്ന ് എട്ട് 

വിക്റ്റകുൾ വനടി. 2021 ജൺൂ 23 നാണ് 

മത്സരെിഞ്ഞന്റ അവസാന ദിവസിം കളിച്ചത്. 
 

• ഓസ് വപ്ടലിയ്ൻ നീരൽ താരിം ഞ്ഞകയ്് ലി മക് കൗൺ 

സൗെ് ഓസ് വപ്ടലിയ്ൻ അകൈാട്ടിക് ഞ്ഞസന്ററിഞ്ഞല 

100 മീറ്റർ രാക്് സ് വപ്ടാക്് വലാക ഞ്ഞറവക്ാർഡ് 

മറികടന്ന് 57.45 ഞ്ഞസക്ൻഡിൽ അവമരിക്ൻ 

ഞ്ഞറക്ാൻ ്െിെ് 2019 ൽ സ്ഥാരിച്ച 57.57 

ഞ്ഞസക്ൻഡിൽ നിന്ന ് 57.45 ഞ്ഞസക്ൻഡിൽ. എമിലി 

സീവരാിം 58.59 ൽ രണ്ടാിം സ്ഥാനഞ്ഞെെി തഞ്ഞന്റ 

നാലാിം ഒളിിംരികസിവലക്് വയ്ാഗയത വനടി. 

 

Books and authors News 
 

• ജ്ഞാനരീെ് അവാർഡിും പ്രശ്ത 

എഴുെകുാരനമുായ് അമിതാവ ് വഘാഷിഞ്ഞന്റ ഒര ു

രു് തകിം രചിച്ച,ു ‘ദി നഞ്ഞട്ട്മഗ് സ് കഴ്സ്’: 

പ്രതിസന്ധികൾക്ളു്ള ഒര ു ഉരപ്ഗഹെിന് 

ഉരമകൾ’. വജാൺ മഞു്ഞറയ്ാണ് ഇത് 

പ്രസിദ്ധീകരിക്നു്നത്. 
 

• മതുിർന്ന ഉവദയാഗസ്ഥൻ രിഷ്ണു രാദ വസതി 

എഴുതിയ് ‘രിവയ്ാണ്്ട ഹിയ്ർ ആൻഡ് അദർ 

വരാഞ്ഞയ്ിംസ്’ എന്ന കവിതാ രു് തകിം മഖുയമപ്രി 

നവീൻ രട് നായ്ിക് രറുെിറക്ി. 
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• ചലച്ചിപ്ത നിർമ്മാതാവിും എഴുെകുാരിയ്ുമായ് 

താഹിര കശയര് ഖറുാന മാതൃതൈഞ്ഞെക്റുിച്ചളു്ള 

വരാനിരിക്നു്ന രു് തകിം “ദി 7 സിൻസ ് ഓഫ ്

രിയ്ിങ് എ മദർ” എന്ന വരരിൽ പ്രഖയാരിച്ച.ു ഇത് 

അവളുഞ്ഞട അഞ്ചാമഞ്ഞെ രു് തകമാണ,് 

രകർച്ചവയാധികൾക്ിടയ്ിൽ അവർ എഴുതിയ് 

രണ്ടാമഞ്ഞെ രു് തകമാണിത്. 
 

• കാജൽ സരൂി എഴുതിയ് ‘ഹബ്ബ ഖെൺൂ’ എന്ന 

രു് തകിം തിയ്റ്റർ വയക്തിതൈിം അരവിന്ദ് ഗൗർ   

രറുെിറക്ി. ‘ഹബ്ബ ഖെൺൂ’ എന്ന രു് തകിം 

സഞ്ജന പ്രകാശൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച.ു ‘കശ്െീരിഞ്ഞല 

വനറ്റിിംവഗൽ’ എന്ന രഹമുാനസചൂകമായ് 

തലഞ്ഞക്ട്ടിലിും അറിയ്ഞ്ഞപ്പടനു്ന ഹബ്ബ ഖെൺൂ ഒര ു

കശ്െീരി കവിയ്ുിം സനയാസിയ്ുമായ്ിരനു്ന.ു കശ്െീരിഞ്ഞല 

അവസാന ചപ്കവർെിയ്ായ് യ്ൂസഫ ്ഷാ ചക്ിഞ്ഞന്റ 

ഭാരയയ്ായ്ിരനു്ന ുഅവർ. 
 

• നടൻ വിൽ ്െിെ്, തഞ്ഞന്റ വരാനിരിക്നു്ന 

ആത്മകഥയ്ായ് “വിൽ” ഞ്ഞന്റ തലഞ്ഞക്ട്ടിും കവറിും 

ഞ്ഞവളിഞ്ഞപ്പടെുി. നവിംരർ 9 ന് ഞ്ഞരൻഗൈിൻ പ്രസ്്സ 

പ്രസിദ്ധീകരിക്നു്ന രു് തകിം. വിൽ ്െിെ ്

എഴുെകുാരൻ മാർക്് മാൻസണഞു്ഞമാെ ് രു് തകിം 

രചിക്നു്ന,ു കവർ രരൂകൽപ്പന ഞ്ഞചയ്തിരിക്നു്നത് നയ ൂ

ഓർലിയ്ൻസ് ആർട്ടിസ്്റ്റ പ്രാൻഡൻ “രിവമക്്” 

ഓഡിംസ് ആണ്. ഞ്ഞരൻഗൈിൻ റാൻഡിം ഹൗസ് 

ഓഡിവയ്ായ്ിൽ നിന്നളു്ള വിൽ ഓഡിവയ്ാരകു്ിും 

്െിെ് വിവരിക്ിും. 
 

• വകപ്ന്ദ ആവരാഗയമപ്രി ഹർഷ് വർധൻ കൃഷ്ണ 

സക് വസനയ്ുഞ്ഞട “വമ വജായ്് സ ് ആൻഡ് 

വസാവറാസ്-ആസ് എ മദർ ഓഫ ് എ ഞ്ഞ്പഷയൽ 

വചൽഡ്” ര ു് തകിം രറുെിറക്ി. ഇരയൻ 

മാതൃതൈെിഞ്ഞന്റ ഏറ്റവിും മികച്ച രാരമ്പരയെിൽ, 

ഒര ു അമ്മയ്ഞു്ഞട ധീരതയ്ഞു്ഞടയ്ുിം സഹിഷ്ണു തയ്ുഞ്ഞടയ്ിും 

പ്രതീകമാണിത്. 
 

• ഇരയൻ പ്രിട്ടീഷ് എഴുെകുാരനായ് റസ് കിൻ 

വരാണ്്ട അലഫ് രകു് ് കമ്പനി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 

‘ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫൾു വലഫ്’ എന്ന വരരിൽ ഒര ു

രതുിയ് രു് തകിം രചിച്ച.ു 
 

 

 

Obituaries News 
• ഖർുആൻ ആദയമായ്ി വഗാപ്ജി ഭാഷയ്ിവലക്് 

വിവർെനിം ഞ്ഞചയ്ത പ്രശ്ത ജമ്മ ുആസ്ഥാനമായ്ുള്ള 

ഇസ്ലാമിക രണ്ഡിതൻ മഫു് തി വഫസ് ഉൽ വഹീദ് 

ജമ്മവുിൽ അരരിച്ച.ു ‘സിറാജ്-ഉിം-മനുീറ’, ‘അഹ്കിം-

ഇ-മായ്െ്’, ‘നമസ് ഞ്ഞകയ്് മസായ്ിൽ ഖറുാൻ-ഒ-

ഹദീസ് കി വറാഷ്നി ഞ്ഞമയ്്’ തടുങ്ങി നിരവധി 

ലഘവുലഖകളുിം രണ്ഡിതൻ രചിച്ചിട്ടണ്ു്ട 
 

• സാിംരിയ്യ്ുഞ്ഞട ആദയ പ്രസിഡന്റായ്ി 

വസവനമനഷു്ഠിച്ച സാിംരിയ്ൻ രാപ്രീയ്ക്ാരൻ 

ഞ്ഞകന്നെ് കൗണ്ട അരരിച്ച.ു 1964 മതുൽ 1991 വഞ്ഞര 

27 വർഷിം സൈതപ്ര സാിംരിയ്യ്ുഞ്ഞട ആദയ 

പ്രസിഡന്റായ്ി കൗണ്ട വസവനമനഷു്ഠിച്ച.ു 1964 

ഒവകാ്രറിൽ സാിംരിയ് പ്രിട്ടനിൽ നിന്ന ്

സൈാതപ്രയിം വനടി 
 

• ഇതിഹാസ ഇരയൻ പ്്പിന്റർ മിൽക് സിിംഗ ്

ഞ്ഞകാവറാണ വവറസ് വരാഗിം (വകാവിഡ് -19) മലൂിം 

91 ആിം വയ്സ്സിൽ അരരിച്ച.ു 
 

• വയവസായ്, ആഭയരര വയാരാര വകപു്പിഞ്ഞല 

(ഡിരിഐഐടി) ഞ്ഞസപ്കട്ടറി ഗുരപു്രസാദ് 

വമാഹൻരാപ്ത വകാവിഡ് -19 അനരുന്ധ 

സങ്കീർണതകൾ മലൂിം അരരിച്ച.ു 

 

• കർണാടക സിംഗീതെിൽ ‘വകരള രട്ടമ്മാൾ’ 

എന്നറിയ്ഞ്ഞപ്പട്ടിരനു്ന രാറശാല രി. ഞ്ഞരാന്നമ്മാൾ 

(96) ഇനി സിംഗീതസാപ്ന്ദമായ് ഓർമ. ജൺൂ 22 

ഉച്ചയ്്ക് ് ഒന്നിന ു വലിയ്ശാല വയാസ 

അപ്ഗഹാരെിലായ്ിരനു്ന ുഅരയിം. 
 

• വകരളെിഞ്ഞല തിരവുനരരരുെ് താമസിക്നു്ന 

വദശീയ് അവാർഡ് വജതാവായ് ഛായ്ാപ്ഗാഹകനിും 

സിംവിധായ്കനമുായ് ശിവൻ (89) 

ഹൃദയ്ാഘാതഞ്ഞെ തടുർന്ന് അരരിച്ച.ു മനൂ്ന ്തവണ 

വദശീയ് അവാർഡ് വജതാവിും പ്രശ്ത 

ഛായ്ാപ്ഗാഹകനമുായ്ിരനു്ന.ു 
 

• പ്രിട്ടീഷ്-അവമരിക്ൻ വസാഞ്ഞഫ്റ്റൈയ്ർ രയ്നിയ്ർ, 

മക്അഫി ആന്റിവവറസ് വസാഞ്ഞഫ്റ്റൈയ്റിഞ്ഞന്റ 

പ്സരാവായ് വജാൺ വഡവിഡ് മക്അഫി അരരിച്ച.ു 

നികതുി ഒഴിവാക്ിയ്തിന് 2020 ഒവകാ്രർ മതുൽ 

രാഴ് സവലാണയ്്ക്ടെുളു്ള ജയ്ിലിൽ വജാൺ 

ഞ്ഞസല്ലിൽ മരിച്ച നിലയ്ിൽ കഞ്ഞണ്ടെി. 
 

 

Important Days 
 

• എല്ലാ വർഷവിും ജൺൂ 19 ന് ആവഗാളതലെിൽ 

സിംഘർഷെിഞ്ഞല വലിംഗിക അതിപ്കമങ്ങൾ 

ഇല്ലാതാക്നു്നതിനളു്ള അരാരാപ്ര ദിനിം 

ആചരിക്നു്ന.ു 
 

• ‘വകരളെിഞ്ഞല വലപ്രറി പ്രസ്ഥാനെിഞ്ഞന്റ’ 

രിതാവായ് രഹമുാനഞ്ഞപ്പട്ട രി.എൻ. രാനിക്ർ, ഞ്ഞന്റ 

മരണ വാർഷിക വൊട ് അനരുന്ധിച്ച ു ഞ്ഞസൻപ്ടൽ 

വരാർഡ് ഓഫ ് ഞ്ഞസക്ൻഡറി എജയവുക്ഷൻ 

(സിരിഎസ്ഇ) എല്ലാ വർഷവിും ജൺൂ 19 ന് വദശീയ് 

വായ്നാ ദിനിം ആവഘാഷിക്നു്ന.ു ആദയഞ്ഞെ 

വായ്നാ ദിനാവഘാഷിം 1996 ലാണ് നടന്നത്. 
 

• എല്ലാ വർഷവിും ജൺൂ 21 ന് ആവഗാള സിംഗീത ദിനിം 

ആവഗാളതലെിൽ ആചരിക്നു്ന.ു 1982 ൽ 

രാരീസിഞ്ഞല സമ്മർ വസാളിറ്റിസ് ദിനെിൽ 

പ്ഫാൻസിഞ്ഞന്റ സാിം്കാരിക മപ്രി ജാക്് ലാിംഗുിം 

പ്ഫഞ്ച് സിംഗീതസിംവിധായ്കനിും സിംഗീത 

രപ്തപ്രവർെകനിും വറഡിവയ്ാ നിർമ്മാതാവിും 

ആർട് സ് അകെിനിവപ്്റ്്ററിും ഞ്ഞഫസ്റ്റിവൽ 

സിംഘാടകനമുായ് മൗറീസ് ലയറൂറ്റിും വലാക സിംഗീത 

ദിനിം സ്ഥാരിച്ച.ു 
 

• 1951 ഞ്ഞല അഭയ്ാർത്ഥി കൺഞ്ഞവൻഷഞ്ഞന്റ അമ്പതാിം 

വാർഷികവൊടനരുന്ധിച്്ച 2001 ജൺൂ 20 ന് 

ആദയമായ്ി വലാക അഭയ്ാർത്ഥി ദിനിം 

ആവഘാഷിച്ച.ു ഐകയരാപ്ര ഞ്ഞരാതസുഭ 2000 

ഡിസിംരറിൽ വലാക അഭയ്ാർത്ഥി ദിനമായ്ി 

ജൺൂ 20 ഔവദയാഗികമായ്ി പ്രഖയാരിച്ച.ു 
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• അരാരാപ്ര വയ്ാഗാ ദിനിം സ്ഥാരിക്നു്നതിനളു്ള 

കരട് പ്രവമയ്ിം ഇരയ നിർവേശിക്കുയ്ിും 

ഞ്ഞറവക്ാർഡ് 175 അിംഗരാജയങ്ങൾ ഈ നിർവേശിം 

അിംഗീകരിക്കുയ്ുിം ഞ്ഞചയ്തു . സാർവപ്തിക അപ്പീൽ 

അിംഗീകരിച്ചഞു്ഞകാണ്്ട 2014 ഡിസിംരർ 11 ന് 

ഐകയരാപ്രസഭ 69/131 പ്രവമയ്ിം ജൺൂ 21 

അരാരാപ്ര വയ്ാഗ ദിനമായ്ി പ്രഖയാരിച്ച.ു 

 

• ആവഗാളതലെിൽ ജൺൂ 21 നാണ് അരാരാപ്ര 

ദിനിം ആവഘാഷിക്നു്നത്. ഈ ദിവസിം 

വസാളിറ്റിസകുഞ്ഞളയ്ുിം വിഷവുിഞ്ഞനയ്ുിം കറുിച്്ച 

അവവരാധിം നൽകനു്ന,ു ഐകയരാപ്രസഭയ്ുഞ്ഞട 

ഞ്ഞരാതസുഭ 2019 ജൺൂ 20 ന് പ്രവമയ്ിം എ /ആർ ഇ 

എസ്/73/300 ൽ അരാരാപ്ര ആവഘാഷിം 

ആവഘാഷിച്ച.ു 

 

• വലാക ഹയമൂനിസ്്റ്റ ദിനിം വലാകഞ്ഞമമ്പാടിും എല്ലാ 

വർഷവിും ജൺൂ 21 ന് ആവഘാഷിക്ഞ്ഞപ്പടനു്ന.ു1980 

മതുൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഹയമൂനിസ്്റ്റ ആൻഡ് 

എെിക്ൽ യ്ൂണിയ്ൻ (ഐ എച്ച് ഇയ്ു) ഈ ദിനിം 

സിംഘടിപ്പിച്ച.ു 

 

• എല്ലാ വർഷവിും ജൺൂ 21 ന് വലാക ജലശാപ്്ത ദിനിം 

ആചരിക്നു്ന.ു2021 ഡബ്ല്യഎുച്്ചഡിയ്ുഞ്ഞട വിഷയ്ിം 

“വഹവപ്ഡാപ്ഗഫിയ്ിൽ നറൂവുർഷഞ്ഞെ 

അരാരാപ്ര സഹകരണിം” എന്നതാണ്. 

 

• എല്ലാ വർഷവിും ജൺൂ 23 ന് ആവഗാളതലെിൽ 

ഐകയരാപ്ര ഞ്ഞരാത ു വസവന ദിനിം ആചരിക്നു്ന.ു 

2021 ഞ്ഞല വിഷയ്ിം “ഭാവി നവീകരിക്കു”.57/277 

പ്രവമയ്ിം രാസാക്ി 2002 ഡിസിംരർ 20 ന് 

ഐകയരാപ്ര ഞ്ഞരാതസുഭ പ്രതിവർഷിം ജൺൂ 23 ന് 

ഐകയരാപ്ര ഞ്ഞരാതവുസവന ദിനമായ്ി ആചരിച്ച.ു 

 

• എല്ലാ വർഷവിും ജൺൂ 23 നാണ് അരാരാപ്ര 

ഒളിമ്പിക് ദിനിം ആചരിക്നു്നത്.ഒളിമ്പിക് വഡ 2021 

പ്രവമയ്ിം : “ആവരാഗയവൊഞ്ഞടയ്ിരിക്കു, 

ശക്തമായ്ിരിക്കു, സജീവമായ്ി തടുരകു” 

 

 

• എല്ലാ വർഷവിും ജൺൂ 23 ന് അരാരാപ്ര വിധവ 

ദിനിം ആവഗാളതലെിൽ ആചരിക്നു്ന.ുലിൂംര 

ഫൗവണ്ടഷൻ 2005 ൽ അരാരാപ്ര വിധവ 

ദിനെിന് തടുക്ിം കറുിച്ച.ു 2010 ജൺൂ 23 ന് 

ഐകയരാപ്ര ഞ്ഞരാതസുഭയ്ിൽ ഇത് 

ഔവദയാഗികമായ്ി അിംഗീകരിക്ഞ്ഞപ്പട്ട.ു 

 

• ഞ്ഞവള്ളപ്പാണ്ടിഞ്ഞനക്റുിച്്ച ആവഗാള അവവരാധിം 

സൃരിക്നു്നതിനായ്ി ജൺൂ 25 ന് വലാക 

ഞ്ഞവള്ളപ്പാണ്്ട ദിനിം ആചരിക്നു്ന.ുആദയഞ്ഞെ 

വലാക ഞ്ഞവള്ളപ്പാണ്്ട ദിനിം 2011 ജൺൂ 25 നാണ ്

ആചരിച്ചത്. 

 

• അരാരാപ്ര മാരിവടിം ഓർഗവനവസഷൻ 

(ഐ എ ിംഒ) എല്ലാ വർഷവിും ജൺൂ 25 ന് കടൽ 

യ്ാപ്തക്ാരഞു്ഞട ദിനിം ആവഘാഷിക്നു്ന.ു 2021 

കാഞ്ഞമ്പയ്് നിഞ്ഞന്റ പ്രവമയ്ിം “കടൽ യ്ാപ്തക്ാർ: 

ഷിപ്പിിംഗിഞ്ഞന്റ ഭാവിയ്ുഞ്ഞട കാതൽ” എന്നതാണ്. 

 

Miscellaneous News 
 

• വരാട്സൈാന സർക്ാരിും ദക്ഷ്ിണാപ്ഫിക്ൻ 

ഡയ്മണ്ട ് കമ്പനിയ്ായ് ഡി രിവയ്ഴ്സു ിം സിംയ്കു്ത 

സിംരിംഭമായ് ഞ്ഞഡര്സൈാന ഡയ്മണ്ട ് കമ്പനിയ്ാണ് 

1,098 കാരറ്റ് വപ്ജിം വരാട്സൈാനയ്ിൽ നിന്ന് 

കഞ്ഞണ്ടെിയ്ത്. രതുതുായ്ി കഞ്ഞണ്ടെിയ് വപ്ജിം 

വലാകെ് ഖനനിം ഞ്ഞചയ്യഞ്ഞപ്പടനു്ന മനൂ്നാമഞ്ഞെ 

വലിയ് രതന ഗുണനിലവാരമളു്ള കല്ലാഞ്ഞണന്ന് 

വിശൈസിക്ഞ്ഞപ്പടനു്ന.ു 

 

• മൻു ഒളിമ്പിക് ഞ്ഞമഡൽ വജതാവായ് ഞ്ഞവയ്്റ്റ ്ലിഫ്റ്റർ 

കർനിം മവല്ലശൈരിഞ്ഞയ് ദില്ലി വ്പാർട് സ് 

സർവകലാശാലയ്ുഞ്ഞട ആദയഞ്ഞെ വവസ് 

ചാൻസലറായ്ി ദില്ലി സർക്ാർ നിയ്മിച്ച.ു 

ഒളിമ്പിക് ഞ്ഞമഡൽ വനടനു്ന ആദയ ഇരയൻ വനിതാ 

ഞ്ഞവയ്്റ്റ ് ലിഫ്റ്ററാണ് അവർ. 2000 ൽ സികനി 

ഒളിമ്പികസിൽ 110 കിവലാപ്ഗാമിും 130 കിവലാപ്ഗാമിും 

ഉയ്ർെി ‘്നാച്്ച’, ‘ക്ലീൻ ആൻഡ് ഞ്ഞജർക്്’ 

വിഭാഗങ്ങളിൽ ചരിപ്തിം സൃരിച്ച.ു രാജീവ് ഗാന്ധി 

വഖൽ രത് ന അവാർഡ്, അർജ്ജനു അവാർഡ്, 

രത്മപ്ശീ എന്നിവയ്ുിം അവർക്് ലഭിച്ചിട്ടണ്ു്ട. 

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കമുളു്ള പ്രധാന 

കറുിപ്പകുൾ: 
 

(STATIC TAKEAWAYS) 
• ഇൻഡസ്ഇൻഡ് രാങ്ക് സിഇഒ: സമുര് കാതപാലിയ്; 

• ഇൻഡസ്ഇൻഡ് രാങ്ക് ആസ്ഥാനിം: രഞൂ്ഞന; 

• ഇൻഡസ്ഇൻഡ് രാങ്ക് സ്ഥാരകൻ: എസ്. രി. 

ഹിന്ദജു; 

• ഇൻഡസ്ഇൻഡ് രാങ്ക് സ്ഥാരിതമായ്ത്: ഏപ്രിൽ 

1994, മിുംവര 
• രിഎിംസി രാങ്കിഞ്ഞന്റ അകെിനിവപ്്റ്്റർ: എ ഞ്ഞക 

ദീക്ഷ്ിത്. 

• രിഎിംസി രാങ്ക ്സ്ഥാരിച്ചത്: 1984. 

• രിഎിംസി രാങ്ക ്ആസ്ഥാനിം: മിുംവര, മഹാരാപ്ര. 

• ദില്ലി മഖുയമപ്രി: അരവിന്ദ് ഞ്ഞകജ് രിവാൾ; ദില്ലി 

ഞ്ഞലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ: അനിൽ വരജാൽ. 
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• സാിംരിയ് തലസ്ഥാനിം: ലസുാക്; കറൻസി: 

സാിംരിയ്ൻ കൈച്ച 

• ഇറാൻ തലസ്ഥാനിം: ഞ്ഞടഹ് റാൻ; 

• ഇറാൻ കറൻസി: ഇറാനിയ്ൻ വടാമാൻ. 

• സസു്ഥിര വികസന രരിഹാരങ്ങളുഞ്ഞട ശൃിംഖല 

പ്രസിഡന്റ്: ഞ്ഞജപ്ഫി സാച്ചസ്്; 

• സസു്ഥിര വികസന രരിഹാരങ്ങൾ ഞ്ഞനറ്റ് വർക് ്

ആസ്ഥാനിം: രാരീസ്, പ്ഫാൻസ ്

• സൈിസ ് നാഷണൽ രാങ്ക ് ഗവവണിിംഗ ് വരാർഡ് 

ഞ്ഞചയ്ർമാൻ: വതാമസ് ഞ്ഞജ. വജാർദാൻ; 

• സൈിസ് നാഷണൽ രാങ്ക് ഞ്ഞഹഡ് ഓഫീസകുൾ: 

ഞ്ഞരർഞ്ഞണ, സറൂിച്്ച. 

• രീഹാർ മഖുയമപ്രി: നിതീഷ് കമുാർ; ഗവർണർ: 

ഫാഗു ചൗഹാൻ. 

• ജപ്പാൻ തലസ്ഥാനിം: വടാക്ിവയ്ാ; 

• ജപ്പാൻ കറൻസി: ജാപ്പനീസ് ഞ്ഞയ്ൻ; 

• ജപ്പാൻ പ്രധാനമപ്രി: വയ്ാഷിവഹഡ് സഗു. 

• ഞ്ഞസകയരൂിറ്റീസ് ആൻഡ് എവക്്േഞ്ച് വരാർഡ് 

ഓഫ് ഇരയ സ്ഥാരിതമായ്ത്: 1992 ഏപ്രിൽ 12. 

• ഞ്ഞസകയരൂിറ്റീസ് ആൻഡ് എവക്്േഞ്ച് വരാർഡ് 

ഓഫ് ഇരയ ആസ്ഥാനിം: മിുംവര. 

• ഞ്ഞസകയരൂിറ്റീസ് ആൻഡ് എവക്്േഞ്ച് വരാർഡ് 

ഓഫ് ഇരയ ഏജൻസി എകസികയടൂ്ടീവ്: അജയ്് തയാഗി. 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഹയമൂനിസ്്റ്റ ആൻഡ് എെിക്ൽ 

യ്ൂണിയ്ൻ പ്രസിഡന്റ്: ആൻപ്ഡ ൂവകാമസൺ; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഹയമൂനിസ്്റ്റ ആൻഡ് എെിക്ൽ 

യ്ൂണിയ്ൻ സ്ഥാരിതമായ്ി: 1952; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഹയമൂനിസ്്റ്റ ആൻഡ് എെിക്ൽ 

യ്ൂണിയ്ൻ ആസ്ഥാനിം: ലണ്ടൻ, യ്ുവണറ്റഡ് കിിംഗ് ഡിം. 

• ഇന്റർനാഷണൽ വഹവപ്ഡാപ്ഗാഫിക് 

ഓർഗവനവസഷൻ ആസ്ഥാനിം: വമാഞ്ഞണ്ട 

കാർവലാ, ഞ്ഞമാണാവക്ാ; 

• ഇന്റർനാഷണൽ വഹവപ്ഡാപ്ഗാഫിക് 

ഓർഗവനവസഷൻ ഞ്ഞസപ്കട്ടറി ജനറൽ: വഡാ. 

മെിയ്ാസ് വജാനാസ്; 

• അരാരാപ്ര വഹവപ്ഡാപ്ഗാഫിക് 

ഓർഗവനവസഷൻ സ്ഥാരിതമായ്ി: 21 ജൺൂ 1921. 

• എ.ഐ.രി.എ സ്ഥാരിച്ചത്: 1946. 

• എ.ഐ.രി.എ ആസ്ഥാനിം: വലാസാൻ, 

സൈിറ്റ്സർലൻഡ്. 

• എ.ഐ.രി.എ പ്രസിഡന്റ്: വഡാ. മഹുമ്മദ് 

ഞ്ഞമാ്തഹ് ഞ്ഞസയ്്ൻ. 

• അരാരാപ്ര പ്കിമിനൽ വകാടതി സ്ഥാരിച്ചത്: 1 

ജവൂല 2002; 

• അരാരാപ്ര പ്കിമിനൽ വകാടതി ആസ്ഥാനിം: 

വഹഗ്, ഞ്ഞനതർലാന്് സ;് 

• അരാരാപ്ര പ്കിമിനൽ വകാടതി അിംഗങ്ങൾ: 123; 

• അരാരാപ്ര പ്കിമിനൽ വകാടതി പ്രവർെന 

ഭാഷകൾ: ഇിംഗ്ലീഷ്; പ്ഫഞ്ച്. 

• WWF ഇരയ ആസ്ഥാനിം: നയഡൂൽഹി; 

• WWF ഇരയ സ്ഥാരിച്ചത്: 1969. 

• ഭാരതി എയ്ർഞ്ഞടൽ സിഇഒ: വഗാരാൽ വിറ്റാൽ. 

• ഭാരതി എയ്ർഞ്ഞടൽ സ്ഥാരകൻ: സനുിൽ ഭാരതി 

മിെൽ. 

• ഭാരതി എയ്ർഞ്ഞടൽ സ്ഥാരിച്ചത്: 7 ജവൂല 1995. 

• ടാറ്റ പ്ഗൂപ്്പ ഞ്ഞചയ്ർമാൻ: നടരാജൻ ചപ്ന്ദവശഖരൻ 

• ടാറ്റ പ്ഗൂപ്്പ ആസ്ഥാനിം: മിുംവര, മഹാരാപ്ര. 

• വകപ്ന്ദ ധനകാരയ, വകാർപ്പവററ്റ ് കാരയ മപ്രി: 

നിർമ്മല സീതാരാമൻ. 

• അരാരാപ്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ആസ്ഥാനിം: 

വലാസാൻ, സൈിറ്റ്സർലൻഡ്. 

• അരാരാപ്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ്: 

വതാമസ് രാച്ച.് 

• അരാരാപ്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി സ്ഥാരിച്ച:ു 23 ജൺൂ 

1894 (രാരീസ്, പ്ഫാൻസ്). 

• ഫിജി തലസ്ഥാനിം: സവു; 

• ഫിജി കറൻസി: ഫിജിയ്ൻ വഡാളർ; 

• ഫിജി പ്രസിഡന്റ്: ജിവയ്ാജി ഞ്ഞകാനൗസി. 

• അർവമനിയ്യ്ുഞ്ഞട തലസ്ഥാനിം: ഞ്ഞയ്വരവൻ. 

• അർവമനിയ്യ്ുഞ്ഞട കറൻസി: അർവമനിയ്ൻ പ്ഡിം. 

• ഇരയൻ ഒളിമ്പിക് അവസാസിവയ്ഷൻ പ്രസിഡന്റ്: 

നാരായ്ണ രാമചപ്ന്ദൻ; 

• ഇരയൻ ഒളിമ്പിക് അവസാസിവയ്ഷൻ 

സ്ഥാരിതമായ്ത്: 1927. 

• ഗുജറാെ ്മഖുയമപ്രി: വിജയ്് രരൂാനി; 

• ഗുജറാെ ്ഗവർണർ: ആചാരയ വദവ് റെ്. 

• തമിഴ് നാട് ഗവർണർ രൻവാരിലാൽ രവുരാഹിത്; 

• എിം.ഞ്ഞക സ്റ്റാലിൻ തമിഴ് നാട് മഖുയമപ്രി. 

• ഒഡീഷ മഖുയമപ്രി: നവീൻ രട് നായ്ിക്, ഗവർണർ 

ഗവണശ ്ലാൽ. 

• അസിം ഗവർണർ: ജഗദീഷ് മഖുി; 

• അസിം മഖുയമപ്രി: ഹിമര രിശൈ ശർമ്മ. 

• ഐ.ഡി.എഫ്.സി ഫസ്്റ്റ രാങ്ക ്സ്ഥാരനിം: 2018; 

• ഐ.ഡി.എഫ്.സി ഫസ്്റ്റ രാങ്ക ്എിം.ഡി, സി.ഇ.ഒ: വി. 

വവദയനാഥൻ; 

• ഐ.ഡി.എഫ്.സി ഫസ്്റ്റ രാങ്ക ് ആസ്ഥാനിം; 

മിുംവര, മഹാരാപ്ര; 

• എസ്രിഐ ജനറൽ ഇൻഷറുൻസ് എിംഡിയ്ുിം 

സിഇഒയ്ുിം: പ്രകാശ് ചപ്ന്ദ കാണ്ടപാൽ; 

• എസ് രിഐ ജനറൽ ഇൻഷറുൻസ് ആസ്ഥാനിം: 

മിുംവര, മഹാരാപ്ര; 

• എസ് രിഐ ജനറൽ ഇൻഷറുൻസ് ടാഗ് വലൻ: 

സരുക്ഷ് ഔർ ഭവരാസ വഡാവനാ. 

• ഞ്ഞകാട്ടക് മഹീപ്ന്ദ രാങ്ക് സ്ഥാരനിം: 2003; 

• ഞ്ഞകാട്ടക് മഹീപ്ന്ദ രാങ്ക് ആസ്ഥാനിം: മിുംവര, 

മഹാരാപ്ര; 

• ഞ്ഞകാട്ടക് മഹീപ്ന്ദ രാങ്ക് എിംഡിയ്ുിം സിഇഒയ്ുിം: ഉദയ് ്

ഞ്ഞകാട്ടക്; 

• ഞ്ഞകാട്ടക് മഹീപ്ന്ദ രാങ്ക് ടാഗ് വലൻ: നമകു്് രണിം 

ലളിതമാക്ാിം. 

• വലാക രാങ്ക ് ആസ്ഥാനിം: വാഷിിംഗ്ൺ്, ഡി.സി., 

യ്ുവണറ്റഡ് വസ്റ്ററ്റ്സ്. 
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• വലാക രാങ്ക ്രരൂീകരണിം: ജവൂല 1944. 

• വലാക രാങ്ക ്പ്രസിഡന്റ്: വഡവിഡ് മാൽരാസ്. 

• മിവസാറിം മഖുയമപ്രി: ര ു വസാറിംതിംഗ; ഗവർണർ: 

രി.എസ്. പ്ശീധരൻ രിള്ള. 

• എസ് രിഐ ഞ്ഞചയ്ർവരഴ് സൺ: ദിവനശ് കമുാർ ഖര. 

• എസ് രിഐ ആസ്ഥാനിം: മിുംവര. 

• എസ് രിഐ സ്ഥാരിച്ചത്: 1 ജവൂല 1955 

• എസ് രിഐ കാർഡ് എ ിംഡിയ്ുിം സിഇ ഒയ്ുിം: രാമ 

വമാഹൻ റാവ ുഅമര; 

• എസ് രിഐ കാർഡ് സ്ഥാരിച്ച:ു ഒവകാ്രർ 1998; 

• എസ് രിഐ കാർഡ് ആസ്ഥാനിം: ഗുരപു്ഗാിം, 

ഹരിയ്ാന. 

• എയ്ർവരാർട്ട് കൗൺസിൽ ഇന്റർനാഷണൽ 

ഞ്ഞഹഡ്കൈാർവട്ടഴ് സ് സ്ഥാനിം: വമാൺപ്ടിയ്ൽ, കാനഡ; 

• എയ്ർവരാർട്ട് കൗൺസിൽ ഇന്റർനാഷണൽ 

സ്ഥാരിച്ച:ു 1991. 
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