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MONTHLY IMPORTANT CURRENT AFFAIRS PDF 

IN MALAYALAM| JUNE 2021  
 

കറനറ്് 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 എന്നിവേക്ുള്ള 

ഗ്പധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ. 

 

International News 
 

• യുഎൻ ആര ോഗ്യ ഏജൻസിയോയ 

ര ോകോര ോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്്ചഒ) 

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമോയി കണ്ടെത്തിയ 

രകോവിഡ് -19 ന്ണ്ടെ  െ് വകരേദ്ങ്ങൾക്ക് 

എളുപ്പത്തിൽ പെയോൻ കഴിയുന്ന 

ര ബ ുകൾ നൽകി. B.1.617.1, B.1.617.2 

എന്നിവയോണ ്  െ് രവ ിയനെ്ുകൾ. 

രകോവിഡ് 19 ന്ണ്ടെ B.1.617.1 രവ ിയനെ്ിന് 

‘കപ്പ’ എന്നും ബി 1.617.2 രവ ിയനെ്ിന് 

‘ണ്ടഡൽറ്റ’ എന്നും രപ ിട്ടു. 

• മുതിർന്ന ഇസ്സോരയ ി  ോഷ്്സ്ടീയക്കോ നോയ 

ഐസക് ണ്ടെർരസോഗ്് 2021 ജൂൺ 1 ന ് 120 

അംഗ് പോർ ണ്ടമന്െ ് ണ്ടത ണ്ടെടുപ്പ് 

രവളയിൽ  ോജയത്തിന്ണ്ടെ സ്പസിഡന്െോയി 

തി ണ്ടെടുക്ക- ണ്ടപ്പട്ടു. 60 കോ നോയ 

ണ്ടെർരസോഗ്് ഇസ്സോരയ ിന്ണ്ടെ 

പതിണ്ടനോന്നോമണ്ടത്ത സ്പസിഡനെ്ോയി ിക്കും. 

2021 ജൂല  09 മുതൽ. ഏഴ ് വർഷ്ണ്ടത്ത 

ഔരദ്യോഗ്ിക പദ്വിക്ക് രേഷ്ം 2021 

ജൂല യിൽ തന്ണ്ടെ കോ ോവധി 

പൂർത്തിയോക്കോൻ രപോകുന്ന െുണ്ടവൻ 

െിവ് ിൻ പിൻഗ്ോമിയോയി. 

• ലൈനയുണ്ടട കിഴക്കൻ സ്പവിേയയോയ 

ജിയോങ്്സുവിണ്ട  41 കോ നോയ ഒ ോൾക്ക് എച്്ച 

10 എൻ 3 പക്ഷിപ്പനി ബോധിച്ച ആദ്യണ്ടത്ത 

മനുഷ്യ രകസോണ്ടണന്്ന സ്ഥി ീക ിച്ചു, 

ലൈനയുണ്ടട രദ്േീയ ആര ോഗ്യ കമ്മീഷ്ൻ 

(എൻഎച്്ചസി). ണ്ടഷ്ൻജിയോങ ് നഗ് ത്തിണ്ട  

തോമസക്കോ നോയ ഇയോണ്ടള ഏസ്പിൽ 28 ന് 

പനിയും, മറ്റ ്  ക്ഷണങ്ങളും ബോധിച്്ച 

ആേുപസ്തിയിൽ സ്പരവേിപ്പിച്ചു. എച്്ച 10 എൻ 

3 ഏവിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ ലവെസ് ഉണ്ടെന്്ന 

കണ്ടെത്തി. 

• സിെിയൻ സ്പസിഡന്െ ് ബഷ്ർ അൽ 

അസദ്ിണ്ടന 7 വർഷ്ണ്ടത്ത തുടർച്ചയോയ നോ ോം 

തവണ വീെും തി ണ്ടെടുത്തു. ണ്ടമോത്തം 

രവോട്ടുകളുണ്ടട 95.1 േതമോനം രനടി. 55 

കോ നോയ അസദ്് 2000 ജൂല  17 മുതൽ 

സിെിയയുണ്ടട 19-ാോമണ്ടത്ത സ്പസിഡന്െോയി 

രസവനമനുഷ്ഠ ിക്കുന്നു. 

• ക രസനയുണ്ടട ആദ്യ വനിതോ 

ണ്ടസസ്കട്ടെിയോയി സ്കിസ്റ്റിൻ വർമുത്തിണ്ടന 

ണ്ടസനറ്റ ് ഏകകണ്ഠ മോയി സ്ഥി ീക ിച്ചു. 

ണ്ടപന്െഗ്നിണ്ട  സ്പസിഡന്െ ് രജോ ബിഡന്ണ്ടെ 

പ ിവർത്തന ടീമിണ്ടന നയിച്ച രവോർമുത്തിന് 

ഈ മോസം നടന്ന ഒ ു െിയെിംഗ്ിനിണ്ടട 

ണ്ടസനറ്റ ് സോയുധ രസവന സമിതി 

അംഗ്ങ്ങളിൽ നിന്്ന ഊഷ്മളമോയ സവീക ണം 

 േിച്ചു. ബിണ്ടഡൻ ഒ ു മികച്ച ണ്ടപനെ്ഗ്ൺ 

രവഷ്ത്തിര ക്ക ് തി ണ്ടെടുക്കണ്ടപ്പട്ട 

 െോമണ്ടത്ത വനിതയോണ്. സ്പതിര ോധ 

ണ്ടഡപയൂട്ടി ണ്ടസസ്കട്ടെി കോത് ീൻ െിക്സോണ്. 

• ല ൻ ഓഫ ് ആക്ൈവൽ കൺരസ്ടോൾ 

(എൽഎസി) യി ൂണ്ടട ലൈന സംയുക്ത 

വോയു സ്പതിര ോധ സംവിധോനം സൃഷ്ടിച്ചു. 

ണ്ടവരസ്റ്റൺ തിയറ്റർ കമോൻഡിന്ണ്ടെ 

രവയോമരസനയുണ്ടടയും, ലസനയത്തിന്ണ്ടെയും 

ഘടകങ്ങൾ ഉപരയോഗ്ിച്്ച സംരയോജിത രവയോമ 

സ്പതിര ോധ സംവിധോനം 

വികസിപ്പിണ്ടച്ചടുത്തിട്ടുെ്. 
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• യൂരെോപയൻ യൂണിയനും ബിൽ രഗ്റ്റ്സ് 

സ്ഥോപിച്ച ഊർജ്ജ നിരക്ഷപ പദ്ധതിയും 

കോ ോവസ്ഥോ വയതിയോന  ക്ഷയങ്ങൾ 

നിെരവറ്റുന്നതിനോയി യൂരെോപ്പ് വോതുണ്ടവപ്പ് 

നടത്തുന്ന കുെെ കോർബൺ സോരേതിക 

വിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒ ു 

ബി യൺ രഡോളർ വണ്ട  സമോെ ിക്കോനോണ് 

പദ്ധതി. 2022 മുതൽ 2026 വണ്ട  820 ദ്േ ക്ഷം 

യൂരെോ അഥവോ ഒ ു ബി യൺ രഡോളർ വണ്ട  

നൽകുക എന്നതോണ്  ക്ഷയം. 

• 2021 മുതൽ 2030 വണ്ട  സ്പവർത്തിക്കുന്ന 

ഐകയ ോഷ്്സ്ടസേയുണ്ടട പ ിസ്ഥിതി 

പുനസ്ഥോപനം ഔരദ്യോഗ്ികമോയി ആ ംേിച്ചു. 

യുഎൻ പ ിസ്ഥിതി രസ്പോസ്ഗ്ോം (യുണ്ടനപ)്, 

യുഎൻ േക്ഷയ-കോർഷ്ിക ഓർഗ്ലനരസഷ്ൻ 

(എഫഎ്ഒഒ) എന്നിവ രൈർന്നോണ ്പ ിസ്ഥിതി 

സൗെൃദ് പുനസ്ഥോപനണ്ടത്തക്കുെിച്ചുള്ള 

ഐകയ ോഷ്്സ്ട ദ്േകം. ). 2019 ണ്ട  

സ്പരമയത്തിൽ ഐകയ ോഷ്്സ്ട ണ്ടപോതുസേ ഇത് 

സ്പഖ്യോപിച്ചു. 

• മോ ദ്വീപ ് വിരദ്േകോ യമസ്ന്ത്ി അബ്ദുല്ല 

ഷ്ോെിദ്ിണ്ടന 76-ാോമത് ഐകയ ോഷ്്സ്ട 

ണ്ടപോതുസേയുണ്ടട (പിജിഎ) സ്പസിഡന്െോയി 

തി ണ്ടെടുത്തു. അനുകൂ മോയി 143 

രവോട്ടുകൾ രനടിയ അരേെം 48 ന ്എതി ോയി 

– മൂന്നിൽ നോ ് േൂ ിപക്ഷരത്തോണ്ടട വിജയം 

രനടി.  

• സ്ഗ്ൂപ്പ ് ഓഫ ് ണ്ടസവൻ (ജി 7) വികസിത 

സമ്പദ്്്വയവസ്ഥകൾ ബെു ോഷ്്സ്ട 

കമ്പനികൾക്ക് നികുതി 

ഏർണ്ടപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒ ു സുസ്പധോന 

ക ോെിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ക ോർ സ്പകോ ം ആരഗ്ോള 

നികുതി നി ക്ക ് കുെെത് 15 

േതമോനണ്ടമേി ും ആയി ിക്കും. 

യുലണറ്റഡ ് കിംഗ്ഡം, യുലണറ്റഡ ് രസ്റ്ററ്റ്സ്, 

ജർമ്മനി, കോനഡ, സ്ഫോൻസ്, ഇറ്റ ി, ജപ്പോൻ 

എന്നീ  ോജയങ്ങളിണ്ട  ധനമസ്ന്ത്ിമോ ോണ് 

ക ോർ ഒപ്പിട്ടത്.  

• കുടുംബ ഡിഎൻഎ വഴി കോണോതോയവണ്ട  

തി ിച്ചെിയുന്നതിനും അംഗ് ോജയങ്ങളിണ്ട  

തണുത്ത രകസുകൾ പ ിെ ിക്കോൻ 

രപോ ീസിണ്ടന സെോയിക്കുന്നതിനുമോയി 

ഇനെ്ർരപോൾ “ഐ-ഫോമി ിയ” എന്ന രപ ിൽ 

ഒ ു പുതിയ ആരഗ്ോള ഡോറ്റോരബസ് 

ആ ംേിച്ചു.  

• ബിറ്റര്കോയിന ് നിയമപ മോയ ണ്ടടെർ പദ്വി 

നൽകുന്ന ര ോകത്തിണ്ട  ആദ്യണ്ടത്ത 

 ോജയമോയി എൽ സോൽവരഡോർ മോെി. 

നിയമപ മോയ ണ്ടടൻഡെോയി ബിറ്റര്കോയിൻ 

ഉപരയോഗ്ിക്കുന്നത് 90 ദ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ 

നിയമമോയി മോെും.  

• മുൻ മംരഗ്ോളിയൻ സ്പധോനമസ്ന്ത്ി ഉഖ്്്ന 

ഖ്ുെൽസുഖ് ്  ോജയണ്ടത്ത ആെോമണ്ടത്ത 

ജനോധിപതയപ മോയി തി ണ്ടെടുക്കണ്ടപ്പട്ട 

സ്പസിഡന്െോയി. േ ണകക്ഷിയോയ 

മംരഗ്ോളിയൻ പീപ്പിൾസ് പോർട്ടിയുണ്ടട 

(എ്ംപിപി) അധികോ ണ്ടത്ത വൻ 

വിജയരത്തോണ്ടട േക്തിണ്ടപ്പടുത്തി. 99.7% 

രവോട്ടുകൾ ഒറ്റ ോസ്തിണ്ടകോെ് 

കണക്കോക്കിയരപ്പോൾ, ഖ്ുെൽസുഖ്ിന്ണ്ടെ 

എണ്ണം 821,136 ൽ എത്തി, 1990 ൽ ജനോധിപതയ 

യുഗ്ം ആ ംേിച്ചതിനുരേഷ്ം ഏറ്റവും 

കൂടുതൽ രവോട്ടുകൾ ണ്ടമോത്തം 68%. 

• ണ്ടകോരെോണ കോ ഘട്ടത്തിൽ ര ോകണ്ടത്ത 

ആദ്യണ്ടത്ത മോസ്ക്  െിത  ോജയമോയി 

ഇസ്സോരയൽ മോെും. അടച്ച സ്ഥ ങ്ങളിൽ 

മോസ്കു കൾ സ്പരയോഗ്ിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമം 

ജൂൺ 15 മുതൽ അവസോനിക്കും. 

ഇസ്സോരയ ിന്ണ്ടെ ആര ോഗ്യമസ്ന്ത്ി യൂ ി 

എഡൽലസ്റ്റൻ ഇത് സ്പഖ്യോപിച്ചു. 

• ഇസ്സരയ ിന്ണ്ടെ മുൻ സ്പതിര ോധ മസ്ന്ത്ിയും 

യോമിന പോർട്ടി രനതോവുമോയ നഫ്തോ ി 

ണ്ടബന്നറ്റ്  ോജയത്തിന്ണ്ടെ സ്പധോനമസ്ന്ത്ിയോയി 

സതയസ്പതിജ്ഞ ണ്ടൈയ്തു. 49 കോ നോയ മുൻ 

ണ്ടടക ് സം ംേകൻ 12 വർഷ്ത്തിനുരേഷ്ം 

(2009 മുതൽ 2021 വണ്ട ) സ്ഥോനണ്ടമോഴിയണ്ടപ്പട്ട 

ണ്ടബഞ്ചമിൻ ണ്ടനതനയോെുവിണ്ടന 

മോറ്റിസ്ഥോപിക്കുന്നു. (ഇസ്സോരയ ിൽ ഏറ്റവും 

കൂടുതൽ കോ ം രസവനമനുഷ്ഠ ിച്ച 

സ്പധോനമസ്ന്ത്ിയോണ ്ണ്ടനതനയോെു). 

• യുഎൻ ണ്ടസകയൂ ിറ്റി കൗൺസിൽ 2022-23 

കോ രത്തക്ക് അൽരബനിയ, സ്ബസീൽ, 

ഗ്ോബൺ, ഘോന, യുഎഇ എന്നിവണ്ടയ 

സ്ഥി മല്ലോത്ത അംഗ്ങ്ങളോയി 

തി ണ്ടെടുത്തു. എതി ില്ലോണ്ടത 

തി ണ്ടെടുക്കണ്ടപ്പട്ട എല്ലോ  ോജയങ്ങളും 

അവ ുണ്ടട കോ ോവധി 2022 ജനുവ ി 1 മുതൽ 

ആ ംേിക്കും. 

http://www.adda247.com/ml/
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• ലൈന നി ന്ത് മോയ സു ക്ഷോ ണ്ടവല്ലുവിളി 

ഉയർത്തുന്നുണ്ടവന്നും ആരഗ്ോള സ്കമണ്ടത്ത 

ദ്ുർബ ണ്ടപ്പടുത്തോൻ സ്േമിക്കുകയോണ്ടണന്നും 

നോരറ്റോ രനതോക്കൾ സ്പഖ്യോപിച്ചു. ലൈനയുണ്ടട 

വയോപോ ം, ലസനിക, മനുഷ്യോവകോേ 

സസ്മ്പദ്ോയങ്ങൾണ്ടക്കതിണ്ട  കൂടുതൽ 

ഏകീകൃതമോയ േബ്ദരത്തോണ്ടട 

സഖ്യകക്ഷികണ്ടള സംസോ ിക്കോനുള്ള 

യുഎസ് സ്പസിഡനെ് ് രജോ ബിഡന്ണ്ടെ 

സ്േമങ്ങളുമോയി സമനവയിപ്പിക്കുന്ന 

സരേേമോണിത്. 

• യുലണറ്റഡ ് കിംഗ്ഡവുമോയുള്ള ഒ ു പുതിയ 

സവതസ്ന്ത് വയോപോ  ക ോർ കൂടുതൽ 

ഓസ്്രസ്ട ിയൻ രജോ ികളും 

കയറ്റുമതിക്കോർക്ക് ബിസിനസ്സ് 

അവസ ങ്ങളും നൽകും, ഇത് 

മോെിണ്ടക്കോെി ിക്കുന്ന തസ്ന്ത്പ മോയ 

അന്ത് ീക്ഷത്തിൽ ഇ ു  ോജയങ്ങണ്ടളയും 

കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കും. ഓസ്്രസ്ട ിയ-യുണ്ടക 

സവതസ്ന്ത് വയോപോ  ക ോെിന്ണ്ടെ (എഫ്്ടിഎ) 

വിേോ മോയ  ൂപര ഖ്കൾ 

സ്പധോനമസ്ന്ത്ിമോ ോയ സ്രകോട്ട് രമോെിസണും 

രബോെിസ് രജോൺസണും അംഗ്ീക ിച്ചു. 

• 2021 ഇെോൻ സ്പസിഡന്െ് തി ണ്ടെടുപ്പിൽ 

ഇസ്ബോെിം ണ്ടെയ്സി വിജയിച്ചു, 62 േതമോനം 

രവോട്ടുകൾ രനടി 90 േതമോനം ബോ റ്റുകളും. 

60 കോ നോയ ണ്ടെയ്സി 2021 ഓഗ്സ്റ്റിൽ െസ്സൻ 

െൂെോനിയുണ്ടട പിൻഗ്ോമിയോയി 

നോ ുവർഷ്ണ്ടത്ത കോ ോവധി ആ ംേിക്കും. 

2019 മോർച്്ച മുതൽ ഇെോൻ ൈീഫ് ജസ്റ്റിസ് 

കൂടിയോണ ്അരേെം. 

• അർരമനിയയുണ്ടട ആക്ി്ംഗ്് 

സ്പധോനമസ്ന്ത്ിയോയി നിരക്കോൾ പോഷ്ിനിയൻ 

തി ണ്ടെടുക്കണ്ടപ്പട്ടു. ര ഖ്ണ്ടപ്പടുത്തിയ 53.92% 

രവോട്ടുകൾ നിരക്കോളിന്ണ്ടെ സിവിൽ 

രകോൺസ്ടോക്്് പോർട്ടി രനടി. 

• പോർ ണ്ടമനെ്ിൽ വിേവോസ രവോണ്ടട്ടടുപ്പ് 

നഷ്ടണ്ടപ്പട്ടതിണ്ടന തുടർന്്ന സവീഡൻ 

സ്പധോനമസ്ന്ത്ി ണ്ടസ്റ്റഫോൻ ര ോഫ്്ണ്ടവൻ 2021 

ജൂൺ 28 ന്  ോജി സ്പഖ്യോപിച്ചു. അവിേവോസ 

രവോണ്ടട്ടടുപ്പിൽ പ ോജയണ്ടപ്പട്ട ആദ്യണ്ടത്ത 

സവീഡിഷ് ് സർക്കോർ രനതോവോണ ് 63 

കോ നോയ ര ോഫ്്ണ്ടവൻ. 2014 മുതൽ 

സവീഡന്ണ്ടെ സ്പധോനമസ്ന്ത്ിയോയി 

രസവനമനുഷ്ഠ ിക്കുകയോയി ുന്നു. 

• യൂരെോപയൻ ബെി ോകോേ ഏജൻസി 

ര ോകത്തിണ്ട  ആദ്യണ്ടത്ത േോ ീ ിക 

ലവക യമുള്ള ബെി ോകോേയോസ്തികണ്ടന 

നിയമിക്കുകയും വിരക്ഷപിക്കുകയും 

ണ്ടൈയ്ും.‘സ്രപസ് എല്ലോവർക്കുമുള്ളതോണ’് 

എന്ന ഒ ു സരേേം അത് ര ോകത്തിന് 

നൽകും. ഈ െിസ്കൂട്ട്്ണ്ടമന്െ ് രകോളിനോയി 

22000 അരപക്ഷകണ്ട   േിച്ചു. 

• ഫിനോൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടോസ്ക് രഫോഴ്സിന്ണ്ടെ 

(എഫഎ്ടിഎഫ്) ൈോ നിെത്തി ുള്ള 

പട്ടികയിൽ ഫി ിപ്പീൻസിണ്ടന 

ഉൾണ്ടപ്പടുത്തിയിട്ടുെ്. വർദ്ധിച്ച 

നി ീക്ഷണത്തിന് വിരധയമോകുന്ന 

അധികോ പ ിധിയിണ്ട  ൈോ നിെത്തി ുള്ള 

പട്ടിക FATF പുെത്തിെക്കി. 

• ര ോകത്തിണ്ട   െോമണ്ടത്ത വ ിയ 

ജ ലവദ്യുത അണണ്ടക്കട്ടോയ ലബണ്ടെതോൻ 

ഡോമിന്ണ്ടെ ആദ്യണ്ടത്ത  െ് ഉൽപോദ്ന 

യൂണിറ്റുകൾ ലൈന സർക്കോർ 

ഔരദ്യോഗ്ികമോയി ആ ംേിച്ചു. 

ണ്ടതക്കുപടിെോെൻ ലൈനയിണ്ട  ജിൻഷ്ോ 

നദ്ിയി ോണ ് ലബണ്ടെത്തോൻ ഡോം 

സ്ഥോപിച്ചി ിക്കുന്നത്. 

 

State News 

 

• മധയസ്പരദ്േിൽ മുഖ്യമസ്ന്ത്ി േിവ ോജ് സിംഗ്് 

ൈൗെോൻ സർക്കോർ ‘അേൂർ’ എന്ന പദ്ധതി 

ജൂൺ 1 നു ആ ംേിച്ചു. മൺസൂൺ സമയത്ത് 

മ ങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതിന ് പൗ ന്മോർക്ക് 

അവോർഡ ് നൽകും. ഈ സം ംേത്തിൽ 

പണ്ടേടുക്കുന്ന പൗ ന്മോർക്ക ് സ്പോൺവോയു 

അവോർഡ ്നൽകും. 

• ഛത്തീസ്ഗഡിണ്ട  മുഖ്യമസ്ന്ത്ി േൂരപഷ്് 

ബോരഗ് ിണ്ടനോപ്പം രകസ്േ േക്ഷയ സംസ്ക ണ 

വയവസോയ സെമസ്ന്ത്ി നര സ്േ സിംഗ്് 

രതോമെും സിന്ധു ണ്ടബസ്റ്റ ്ണ്ടമഗ്ോഫുഡ ്പോർക്ക് 

ഉദ്്ഘോടനം ണ്ടൈയ്തു. രകസ്േ േക്ഷയ സംസ്ക ണ 

വയവസോയ സെമസ്ന്ത്ി  രമേവർ ണ്ടത ിയുണ്ടട 

സോന്നിധയത്തിൽ.  

• അതിർത്തി നിർണയം, രതോട്ടം, നദ്ിയുണ്ടട 

സമസ്ഗ്ത നി നിർത്തൽ എന്നിവയുൾണ്ടപ്പണ്ടട 

വിേവോമിസ്തി നദ്ി കർമപദ്ധതി നടപ്പോക്കോൻ 

രദ്േീയ െ ിത ലസ്ടബയൂണ ിന്ണ്ടെ 

(എൻജിടി) സ്പിൻസിപ്പൽ ണ്ടബഞ്ച് 

http://www.adda247.com/ml/
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അടുത്തിണ്ടട ഗ്ുജെോത്തിണ്ട  വരഡോദ്  

മുനിസിപ്പൽ രകോർപ്പരെഷ്നും (വിഎംസി) 

നിർരേേം നൽകി. മുത കൾ, കട ോമകൾ, 

വളണ്ട യധികം സം ക്ഷിത ഇനങ്ങൾ 

എന്നിവ നദ്ിയുണ്ടട വിസ്തൃ തിയിൽ സ്പജനനം 

നടത്തുന്നു. 

• വിജ്ഞോന ണ്ടതോഴി ോളികണ്ടള പിന്ത്ുണച്്ച 

സംസ്ഥോനണ്ടത്ത ണ്ടതോഴി വസ ങ്ങൾ 

ഉയർത്തുന്നതിനോയി രക ള സർക്കോർ 

‘രനോളജ് ഇക്കരണോമി മിഷ്ൻ’ ആ ംേിച്ചു. 

ജൂൺ 4 ന ് സംസ്ഥോന ബജറ്റി ോണ ് ഈ 

സം ംേം സ്പഖ്യോപിച്ചത്. രക ള വികസന, 

ഇണ്ടന്നോരവഷ്ൻ സ്സ്ടോറ്റജിക് കൗൺസിൽ 

(ണ്ടക-ഡിഐഎസ്സി) രനതൃതവം നൽകി. 

ജൂല  15 ന ് മുമ്പ ് അവർ സമസ്ഗ് പദ്ധതി 

െിരപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. 

• ണ്ടകോസ്കോജർ ജില്ലയിണ്ട  ലെരമോണ 

അസമിണ്ട  ആെോമണ്ടത്ത രദ്േീയ ഉദ്യോനമോയി 

മോെി. ണ്ടകോസ്കോജർ ജില്ലയിണ്ട  422 

ൈതു സ്േയടി വനയജീവി ആവോസ രകസ്േം 

പടിെോെൻ ഏറ്റവും ബഫെിരനോട ് മനസ് 

ലടഗ്ർ െിസർവിരനോട ് രൈർന്നോണ്. 422 

ൈതു സ്േ കിര ോമീറ്റർ ലെരമോണയക്്ക് മുമ്പ് 

നി വി ുെോയി ുന്ന അഞ്ച ് രദ്േീയ 

ഉദ്യോനങ്ങൾ കോസി ംഗ്, മനസ്, നരമ ി, 

ഒെങ്ങ്, ഡിസ്ബു-ലസരഖ്ോവ എന്നിവയോണ്. 

• ഗ്ുജെോത്ത ് മോ ിലടം രബോർഡ ് (ജിഎംബി) 

 ോജയണ്ടത്ത ആദ്യണ്ടത്ത അന്ത്ോ ോഷ്്സ്ട സമുസ്ദ് 

രസവന ക്ലസ്റ്റർ ഗ്ിഫറ്്റ ് സിറ്റിയിൽ 

സ്ഥോപിക്കും. തുെമുഖ്ങ്ങൾ, ഷ്ിപ്പിംഗ്്, 

ര ോജിസ്റ്റിക് രസവന ദ്ോതോക്കൾ, സർക്കോർ 

ണ്ടെഗ്ുര റ്റർമോർ എന്നിവ ടങ്ങുന്ന ഒ ു 

സമർപ്പിത ആവോസവയവസ്ഥയോയി 

മോ ിലടം ക്ലസ്റ്റർ വികസിപ്പിക്കും, എല്ലോം 

ഒര  േൂമിേോസ്സ്തപ മോയ പ ിസ ത്ത് 

സ്ഥിതിണ്ടൈയ്ുന്ന ജിഫറ്്റ ് സിറ്റി. ഇന്ത്യയിണ്ട  

ആദ്യണ്ടത്ത സ്പവർത്തന സ്മോർട്ട ് സിറ്റിയും 

അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട ധനകോ യ രസവനവുമോണ് 

ജിഫ്റ്റ ്സിറ്റി. 

• അനീമിയ മുക്ത ് േോ ത് സൂൈിക 2020-21 

രദ്േീയ െോേിംഗ്ിൽ െിമോൈൽ സ്പരദ്േ് 57.1 

എന്ന സ്രകോെുമോയി മൂന്നോം സ്ഥോനണ്ടത്തത്തി. 

2018-19 ൽ െിമോൈൽ സ്പരദ്േ് 18-ാോാം 

െോേി ോയി ുന്നുണ്ടവേി ും സർക്കോ ി- 

ന്ണ്ടെയും ഫീൽഡ് സ്പവർത്തക ുണ്ടടയും 

നി ന്ത് മോയ പ ിസ്േമത്തി ൂണ്ടട 

സംസ്ഥോനത്തിന ് മൂന്നോം സ്ഥോനം രനടോൻ 

കഴിെു. 64.1 സ്്രകോരെോണ്ടട മധയസ്പരദ്േും 

ഒന്നോം സ്ഥോനത്ത് ഒഡീഷ്യും 59.3 

സ്്രകോെുമോയി. മൂന്്ന വർഷ്ത്തിനുള്ളിൽ മണ്ണ് 

പക ുന്ന ണ്ടെൽമിൻത്തിന്ണ്ടെ വയോപനം 29 

േതമോനത്തിൽ നിന്്ന 0.3 േതമോനമോയി 

കുെെു. 

• െ ിയോന മുഖ്യമസ്ന്ത്ി മരനോെർ  ോൽ 

ഖ്ത്തർ കർണോൽ ജില്ലയിൽ 80 ഏക്കർ 

‘ഓക്സി-വോൻ’ (ഒ ു വനം) സൃഷ്ടിക്കുണ്ടമന്്ന 

സ്പഖ്യോപിച്ചു. 2021 ജൂൺ 5 ന ് ര ോക 

പ ിസ്ഥിതി ദ്ിനരത്തോടനുബന്ധിച്ചോണ ് ഇത് 

സ്പഖ്യോപിച്ചത്. 10 ത ം വനങ്ങൾ ഓക്സി 

വോനിൽ ഉെോകും. ഈ അവസ ത്തിൽ, 

മ ങ്ങളുണ്ടട സ്പോധോനയം 

എടുത്തുകോണിക്കുകയും രസ്പോത്സോെനം, 

സം ക്ഷണം, വൃക്ഷലത്തകൾ നടുന്നത് 

രസ്പോത്സോെിപ്പിക്കുകയും ണ്ടൈയ്ുക.  

• ണ്ടഡെിംഗ് ് പട്കോയ ് വനയജീവി സരേതം 

സംസ്ഥോനണ്ടത്ത ഏഴോമണ്ടത്ത രദ്േീയ 

ഉദ്യോനമോയി സ്പഖ്യോപിക്കോൻ അസം സർക്കോർ 

അടുത്തിണ്ടട നടന്ന മസ്ന്ത്ിസേോ രയോഗ്ത്തിൽ 

തീ ുമോനിച്ചു. ണ്ടഡെിംഗ് ് പട്കോയ ് ണ്ടെയിൻ 

രഫോെസ്റ്റ ് എന്നെിയണ്ടപ്പടുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ 

രദ്േീയ ഉദ്യോനത്തിന ്സവിരേഷ്മോയ പുഷ്പ-

ജന്ത്ു ലവവിധയമുെ്, ഇത് 2004 ൽ 111.19 

ൈതു സ്േ കിര ോമീറ്റർ സ്പരദ്േണ്ടത്ത 

ണ്ടഡെിംഗ്് പട്കോയ് വനയജീവി സരേതം എന്്ന 

അെിയിച്ചരപ്പോൾ സംസ്ഥോന സർക്കോർ 

അംഗ്ീക ിച്ചു. 

• രകോവിഡ് -19 പകർച്ചവയോധിണ്ടയക്കുെിച്്ച 

സംസ്ഥോനണ്ടത്ത ജനങ്ങണ്ടള 

രബോധവോന്മോ ോക്കുന്നതിനോയി മധയസ്പരദ്േ് 

സർക്കോർ ‘യുവേക്തി ണ്ടകോരെോണ മുക്തി 

അേിയോൻ’ ആ ംേിച്ചു. 

• അടുത്ത വർഷ്ം മുതൽ േ ത്  ത്്നയുണ്ടടയും 

പദ്മ അവോർഡിന്ണ്ടെയും സവന്ത്ം പതിപ്പുകൾ 

അസം സർക്കോർ അവത ിപ്പിക്കും. മൂന്്ന 

രപർക്ക ് അരസോം ബിേൂഷ്ൺ അവോർഡ്, 

അഞ്ച ് രപർക്ക ് അസം േൂഷ്ൺ, ഓര ോ 

വർഷ്വും 10 രപർക്ക ്അരസോം സ്േീ തുടങ്ങിയ 

സിവി ിയൻ ബെുമതികളും മസ്ന്ത്ിസേ 

ഏർണ്ടപ്പടുത്തി. ഈ 4 അവോർഡുകൾക്ക ് 5 

 ക്ഷം  ൂപ, 3  ക്ഷം  ൂപ,  െ്  ക്ഷം  ൂപ 

കയോഷ്് ലസ്പസ്  േിക്കും 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
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• ഒഡീഷ്യിൽ  ോജ പർബ ഉത്സവം 

ആരഘോഷ്ിച്ചു. 3 ദ്ിവസണ്ടത്ത അതു യമോയ 

ഉത്സവമോണിത്, അതിൽ മഴക്കോ ത്തിന്ണ്ടെ 

ആ ംേവും േൂമിയുണ്ടട സ്സ്തീതവവും 

സംസ്ഥോനം ആരഘോഷ്ിക്കുന്നു. ഈ 

സമയത്ത് മോതൃേൂമി അണ്ടല്ലേിൽ േൂരദ്വി 

ആർത്തവത്തിന ് വിരധയമോകുണ്ടമന്്ന 

വിേവസിക്കണ്ടപ്പടുന്നു. നോ ോമണ്ടത്ത ദ്ിവസം 

‘േുദ്ധീക ണ കുളി’യുണ്ടട ദ്ിവസമോണ്. 3 

ദ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ, സ്സ്തീകൾ രജോ ി 

ണ്ടൈയ്ുന്നില്ല. 

• സംസ്്കൃത സ്ഗ്ന്ഥങ്ങളുണ്ടടയും 

രവദ്ങ്ങളുണ്ടടയും പ ിജ്ഞോനം 

പുന ുജ്ജീവിപ്പിക്കോൻ  ോജസ്ഥോൻ സർക്കോർ 

ഉടൻ തണ്ടന്ന ഒ ു രവദ്വിദ്യോേയോസ, സംസ്്കോർ 

രബോർഡ്  ൂപീക ിക്കും. അടുത്ത നോ ് 

മുതൽ അഞ്ച് മോസത്തിനുള്ളിൽ രബോർഡ് 

 ൂപീക ിക്കോൻ സോധയതയുെ്. 

• നോസ്രകോം അധികോ ണ്ടപ്പടുത്തിയ ണ്ടത േോന 

എഐ മിഷ്ൻ (ടി–എഐഎം) ണ്ടത േോന 

സർക്കോർ ആ ംേിച്ചു. ടി–എയിമിന്ണ്ടെ 

േോഗ്മോയി എഐ സ്റ്റോർട്ടപ്പുകൾ 

സ്പോപ്തമോക്കുന്നതിനും േോക്തീക ിക്കു- 

ന്നതിനുമോയി “ണ്ടെവ ് അപ്” എന്ന 

രവഗ്ത്തി ുള്ള രസ്പോസ്ഗ്ോം ആ ംേിച്ചു. 

ജൂല യിൽ ആദ്യ കൂട്ടോയ്മ ആ ംേിക്കുന്ന 

പ ിപോടി ണ്ടത േോനണ്ടയയും 

ലെദ് ോബോദ്ിണ്ടനയും എ ഐ യുണ്ടടയും മറ്റ് 

ഉയർന്നുവ ുന്ന സോരേതിക വിദ്യകളുണ്ടടയും 

ആരഗ്ോള  ക്ഷയസ്ഥോനമോക്കി 

മോറ്റുന്നതിനുള്ള മണ്ടറ്റോ ു ഘട്ടമോണ്. 
 

 

• ബീെോർ മുഖ്യമസ്ന്ത്ി നിതീഷ് ് കുമോർ ‘മുഖ് 

മസ്ന്ത്ി യുവ ഉദ്യമി രയോജന’, ‘മുഖ് മസ്ന്ത്ി 

മെിള ഉദ്യോമി രയോജന’ എന്ന ് നോമക ണം 

ണ്ടൈയ്ത  െ് പദ്ധതികൾ ആ ംേിച്ചു. 

• സംസ്ഥോനണ്ടത്ത ആദ്ിവോസി രമഖ് കളിൽ 

കോർഷ്ിക രമഖ് ണ്ടയ സുസ്ഥി വും 

 ോേക വുമോക്കുകണ്ടയന്ന  ക്ഷയരത്തോണ്ടട 

ഗ്ുജെോത്ത ് മുഖ്യമസ്ന്ത്ി വിജയ ്  ൂപോനി 

ഫ ത്തിൽ ‘കോർഷ്ിക 

ലവവിധയവൽക്ക ണ പദ്ധതി -2021’ 

ആ ംേിച്ചു. ഗ്ുജെോത്തിണ്ട  14 ആദ്ിവോസി 

ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള 1.26  ക്ഷത്തി ധികം 

വോൻബന്ധു- കർഷ്കർക്ക ് ഈ പദ്ധതി 

സ്പരയോജനണ്ടപ്പടും. 

• അസമിൽ, ര ോകത്തിണ്ട  ആദ്യണ്ടത്ത 

ജനിതകമോറ്റം വ ുത്തിയ (ജിഎം) െബ്ബർ 

സസയം െബ്ബർ രബോർഡ്, 

ഗ്ുവോെത്തിക്കടുത്തുള്ള സ ുതോ ിയിണ്ട  

രബോർഡിന്ണ്ടെ ഫോമിൽ നട്ടു. രക ളത്തിണ്ട  

രകോട്ടയം പുത്തപ്പള്ളിയിണ്ട  െബ്ബർ െിസർച്്ച 

ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്ട ് ഓഫ ് ഇന്ത്യയിൽ 

(ആർആർഐ) ജിഎം െബ്ബർ ലത 

വികസിപ്പിണ്ടച്ചടുത്തു. 

• സംസ്ഥോനണ്ടത്ത അഞ്ചംഗ് സോമ്പത്തിക 

ഉപരദ്േക സമിതിയുണ്ടട േോഗ്മോയി തമിഴ്്നോട് 

സർക്കോർ രനോബൽ സമ്മോന രജതോവ ്എസ്ഥർ 

ഡരഫ്ലോ, മുൻ െിസർവ ് ബോേ് ഗ്വർണർ 

 ഘുെോം  ോജൻ എന്നിവണ്ട  നോമക ണം 

ണ്ടൈയ്തു. മുൻ ൈീഫ് ഇക്കരണോമിക് 

അലഡവസർ അ വിേ ് സുസ്ബഹ്മണയൻ, 

വികസന സോമ്പത്തിക േോസ്സ്തജ്ഞൻ ജീൻ 

സ്ഡ and സ്, മുൻ രകസ്േ ധനകോ യ ണ്ടസസ്കട്ടെി 

എസ് നോ ോയണൻ എന്നിവ ോണ് 

കൗൺസി ിണ്ട  മറ്റ ്അംഗ്ങ്ങൾ. 

• രകോവിഡ് അനോഥ ുണ്ടട വിദ്യോേയോസം, 

ആര ോഗ്യം, പ ിപോ നം എന്നിവയക്്കോയി 

ഒഡീഷ് മുഖ്യമസ്ന്ത്ി നവീൻ പട്നോയിക് 

‘ആഷ്ിർബോദ്്’ സ്പഖ്യോപിച്ചു. 

മോതോപിതോക്കളുണ്ടട മ ണരേഷ്ം 

കുട്ടികളുണ്ടട ഉത്ത വോദ്ിത്തം ഏണ്ടറ്റടുത്ത 

കുടുംബോംഗ്ങ്ങളുണ്ടട ബോേ് 

അക്കൗെുകളിൽ സ്പതിമോസം 2500  ൂപ 

നിരക്ഷപിക്കുണ്ടമന്്ന മുഖ്യമസ്ന്ത്ി അെിയിച്ചു. 

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/8629/kerala-psc-maths-and-mental-ability-batch-bilingual-live-classes-by-adda247
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• മിരസോെോം ണ്ടെൽത്ത ് സിസ്റ്റംസ് 

േക്തിണ്ടപ്പടുത്തൽ പദ്ധതിക്കോയി 

ര ോകബോേുമോയി ഇന്ത്യോ ഗ്വൺണ്ടമനെ്ും 

മിരസോെോം സർക്കോ ും രൈർന്്ന 32 മി യൺ 

രഡോളർ വോയ്പ ക ോർ ഒപ്പിട്ടു. 

• വയനോട്ടിണ്ട  മുട്ടി ിൽ അനധികൃതമോയി 

മ ം ണ്ടവട്ടിമോറ്റിയത് അരനവഷ്ിക്കോൻ 

യുഡിഎഫ് മൂന്്ന അംഗ് വസ്തു തോരനവഷ്ണ 

സംഘണ്ടത്ത നിരയോഗ്ിച്ചു.പ ിസ്ഥിതി 

സ്പവർത്തകനോയ ണ്ടസ്പോഫ. ഇ കുൻെീകൃഷ്ണൻ, 

ലെരക്കോടതിയിണ്ട  മുൻ സ്പരതയക 

സർക്കോർ വോദ്ി സുേീ  േട്ട്, വി മിച്ച 

ഐ.എഫ്.എസ് ഉരദ്യോഗ്സ്ഥൻ ഒ ജയ ോജ് 

എന്നിവ ടങ്ങുന്നതോയി യു.ഡി.എഫ് 

ണ്ടൈയർമോൻ കൂടിയോയ സ്പതിപക്ഷ രനതോവ ്

വി ഡി സതീേൻ പെെു. 

• രക ളോ വനിതോ കമ്മിഷ്ൻ അധയക്ഷ 

സ്ഥോനത്തുനിന്്ന എം.സി.രജോസലഫൻ 

 ോജിവച്ചു.വനിതോ കമ്മിഷ്ൻ അധയക്ഷ 

പദ്വി കോ ോവധി അവസോനിക്കോൻ എട്ടു 

മോസം ബോക്കിനിൽണ്ടക്കയോണ് 

രജോസലഫന്ണ്ടെ  ോജി. 

• സ്പകൃതിദ്ു ന്ത്ങ്ങൾ, കോ ോവസ്ഥോ 

വയതിയോനങ്ങൾ, ര ോഗ്ം പടർന്നുപിടിക്കൽ, 

പകർച്ചവയോധികൾ എന്നിവയ്്ണ്ടക്കതി ോയ 

തയ്ോണ്ടെടുപ്പിനോയി സംസ്ഥോനണ്ടത്ത 

സെോയിക്കുന്നതിന ് ‘ണ്ടെസില നെ് ് രക ള 

പദ്ധതി’ക്ക ് 125 മി യൺ രഡോളർ പിന്ത്ുണ 

ര ോക ബോേ് രബോർഡ ് എക്സികയൂട്ടീവ് 

ഡയെക്ർ്മോർ അംഗ്ീക ിച്ചു. 

• െോബിസ് വിമുക്ത  ോജയണ്ടത്ത ആദ്യണ്ടത്ത 

സംസ്ഥോനമോയി രഗ്ോവ മോെിണ്ടയന്്ന 

മുഖ്യമസ്ന്ത്ി രഡോ. സ്പരമോദ്് സോവന്്ത് 

സ്പഖ്യോപിച്ചു.  

• 250 ദ്േ ക്ഷം രഡോളർ വോയ്പയക്്ക ് ര ോക 

ബോേ് അംഗ്ീകോ ം നൽകിയ സർക്കോർ 

സ്കൂ ളുകളിൽ അടിസ്ഥോന പഠനണ്ടത്ത 

പ ിവർത്തനം ണ്ടൈയ്ുന്നതിനോയി 

ആസ്ന്ധയുണ്ടട പഠന പ ിവർത്തന (SALT) 

രസ്പോസ്ഗ്ോം ആസ്ന്ധോസ്പരദ്േ് ആ ംേിച്ചു. 

• രക ളോ സംസ്ഥോനത്തിന്ണ്ടെ പുതിയ 

ണ്ടപോ ീസ് രമധോവിണ്ടയ ഇന്്ന രൈ ുന്ന 

മസ്ന്ത്ിസേോരയോഗ്ം തീ ുമോനിക്കും. സുരദ്ഷ്് 

കുമോർ, ബി സന്ധയ, അനിൽകോന്്ത് 

എന്നിവ ോണ ് യു.പി.എസ്.സി അംഗ്ീക ിച്ച 

ൈു ുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉള്ളത്. ഇന്്ന 

സർവീസിൽ നിന്നു വി മിക്കുന്ന സംസ്ഥോന 

രപോ ീസ് രമധോവി ര ോക്നോഥ് ബെ്െയക്്ക ് 36 

വർഷ്ം നീെു നിന്ന സർവീസിന് രപോ ീസ് 

യോസ്തയയപ്പ ് പര ഡ ് നൽകും. ഒന്നോം 

പിണെോയി സർക്കോ ിന്ണ്ടെ തുടക്കം മുതൽ 

ഇതുവണ്ട  ര ോക്നോഥ് ബെ്െയോയി ുന്നു 

സംസ്ഥോന ണ്ടപോ ീസ് രമധോവിയോയി 

രസവനമനുഷ്ടിച്ചി ുന്നത്. നീെ അഞ്ച് 

വർഷ്ക്കോ ം ഒ ു സർക്കോ ിണ്ടനോപ്പം ഈ 

സ്ഥോനത്ത ് തുട ുന്ന ആദ്യ ണ്ടപോ ീസ് 

ഓഫിസണ്ടെന്ന രനട്ടവുമോയോണ ് ബെ്െയുണ്ടട 

പടിയിെക്കം. 

 

National News 

 

• രകോവിഡ ് -19 ൽ മോതോപിതോക്കണ്ടള നഷ്ടണ്ടപ്പട്ട 

കുട്ടികൾക്കോയി സ്പധോനമസ്ന്ത്ി നര സ്േ രമോദ്ി 

നി വധി രക്ഷമ നടപടികൾ സ്പഖ്യോപിച്ചു. 

COVID-19 മൂ ം മോതോപിതോക്കണ്ടളരയോ 

 ക്ഷണ്ടപ്പട്ട മോതോപിതോക്കണ്ടളരയോ നിയമപ - 

മോയ  ക്ഷോകർത്തോക്കണ്ടളരയോ വളർത്തു 

മോതോപിതോക്കണ്ടളരയോ നഷ്ടണ്ടപ്പട്ട എല്ലോ 

കുട്ടികൾക്കും PM-CARES for Children പദ്ധതി 

സ്പകോ ം പിന്ത്ുണ നൽകും. 

• സ്പധോനമസ്ന്ത്ി നര സ്േ രമോദ്ിയുണ്ടട 

രനതൃതവത്തി ുള്ള ഇന്ത്യോ സർക്കോർ 

രകോവിഡ ് മൂ ം സമ്പോദ്ിക്കുന്ന അംഗ്ണ്ടത്ത 

നഷ്ടണ്ടപ്പട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക ് രന ിരടെിവ- 

 ുന്ന സോമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ 

 ഘൂക ിക്കുന്നതിന ്  െ് സ്പധോന 

നടപടികൾ സ്പഖ്യോപിച്ചു. ഒന്നോമതോയി, 

അത്ത ം കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടുംബ 

ണ്ടപൻഷ്ൻ നൽകോനും  െോമതോയി 

അവർക്ക ് ണ്ടമച്ചണ്ടപ്പട്ട വ ുമോനം നൽകോനും 

സർക്കോർ തീ ുമോനിച്ചു. 

• വിദ്യോേയോസ മസ്ന്ത്ോ യത്തിന ് കീഴി ുള്ള 

ഉന്നത വിദ്യോേയോസ വകുപ്പ ് ‘യുവ 

 ൈയിതോക്കണ്ടള ഉപരദ്േിക്കുന്നതിനുള്ള 

സ്പധോനമസ്ന്ത്ിയുണ്ടട പദ്ധതി’ എന്ന രപ ിൽ ഒ ു 

പുതിയ സം ംേം ആ ംേിച്ചു.  ോജയത്ത് 

വോയന, എഴുത്ത്, പുസ്തക സംസ്കോ ം എന്നിവ 

രസ്പോത്സോെിപ്പിക്കുന്നതിനും ആരഗ്ോള- 

ത ത്തിൽ ഇന്ത്യണ്ടയയും ഇന്ത്യൻ 

 ൈനകണ്ടളയും രസ്പോജക്റ്റ ് ണ്ടൈയ്ുന്നതിനും 30 
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വയസ്സിന ് തോണ്ടഴയുള്ള ണ്ടൈെുപ്പക്കോണ്ട യും, 

വളർന്നുവ ുന്ന എഴുത്തുകോണ്ട യും 

പ ിേീ ിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒ ു ഓതർ 

ണ്ടമന്െർഷ്ിപ്പ് രസ്പോസ്ഗ്ോമോണിത്. 

• ഇന്ത്യൻ ണ്ടെയിൽരവ രമഖ് യക്്ക് 

മോനദ്ണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന െിസർച്്ച 

ഡിലസൻ ആൻഡ് സ്റ്റോൻരഡർഡ് 

ഓർഗ്ലനരസഷ്ൻ (ആർഡിഎസ്ഒ) 

രകസ്േസർക്കോ ിന്ണ്ടെ ‘ഒ ു  ോഷ്്സ്ടം, ഒ ു 

സ്റ്റോൻരഡർഡ’് പദ്ധതിയിൽ രൈ ുന്ന 

 ോജയണ്ടത്ത ആദ്യണ്ടത്ത സ്റ്റോൻരഡർഡ് 

രബോഡിയോയി മോെി. ണ്ടെയിൽരവ 

മസ്ന്ത്ോ യത്തിന്ണ്ടെ ഏക ആർ, ഡി 

വിേോഗ്മോയ ആർഡിഎസ്ഒണ്ടയ ബയൂരെോ 

ഓഫ ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോൻരഡർഡ്സ ് (ബിഐഎസ്) 

മൂന്്ന വർഷ്രത്തക്ക ് ‘സ്റ്റോൻരഡർഡ് 

ഡവ പ്പിംഗ്് ഓർഗ്ലനരസഷ്ൻ’ ആയി 

അംഗ്ീക ിച്ചു. 

• സുസ്ഥി  നഗ് വികസന രമഖ് യിൽ ഇന്ത്യ-

ജപ്പോൻ തമ്മി ുള്ള സെക ണത്തിനുള്ള 

ണ്ടമരമ്മോെോെത്തിന ് രകസ്േ മസ്ന്ത്ിസേ 

അംഗ്ീകോ ം നൽകി. േവന, നഗ് കോ യ 

മസ്ന്ത്ോ യം, ഇന്ത്യോ ഗ്വൺണ്ടമന്െ്, ജപ്പോൻ 

ഗ്വൺണ്ടമന്െിന്ണ്ടെ േൂമി, അടിസ്ഥോന സ, 

ക യങ്ങൾ, ഗ്തോഗ്തം, ടൂെിസം മസ്ന്ത്ോ യം 

എന്നിവ തമ്മിൽ സുസ്ഥി  

നഗ് വികസനത്തിനുള്ള ഒ ു ധോ ണോപസ്തം 

ഒപ്പുവച്ചു.  

• രകസ്േ സോമൂെയനീതി, േോക്തീക ണ മസ്ന്ത്ി 

സ്േീ തവോർൈേ് ണ്ടഗ്ര ോട്ട് 2021 ജൂൺ 04 ന് SAGE 

(സീനിയർണ്ടകയർ ഏജിംഗ്് രസ്ഗ്ോത്ത് 

എഞ്ചിൻ) എന്ന രപ ിൽ ഒ ു സം ംേം 

ആ ംേിച്ചു, കൂടോണ്ടത ഇന്ത്യയിണ്ട  

സ്പോയമോയവണ്ട  പിന്ത്ുണയ്ക്കുന്നതിനോയി 

SAGE രപോർട്ട ും ആ ംേിച്ചു. 

വിേവസനീയമോയ സ്റ്റോർട്ടപ്പുകൾ മുരഖ്ന 

സ്പോയമോയ പ ിൈ ണ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ടടയും 

രസവനങ്ങളുണ്ടടയും “ഒറ്റത്തവണ 

ആക്്സസ്” ആയി SAGE രപോർട്ടൽ 

സ്പവർത്തിക്കും. 

• COVID-19 ബോധിച്ച കുട്ടികളുമോയി ബന്ധണ്ടപ്പട്ട 

വർദ്ധിച്ചുവ ുന്ന സ്പശ്നം കണക്കിണ്ട ടുത്ത്, 

പ ിൈ ണവും, സം ക്ഷണവും 

ആവേയമുള്ള കുട്ടികൾക്കോയി നോഷ്ണൽ 

ബോ  കമ്മീഷ്ൻ രഫോർ ണ്ടസ്പോട്ടക്ഷൻ ഓഫ് 

ലൈൽഡ് ലെറ്റ്സ് (എൻസിപിസിആർ) ഒ ു 

ഓൺല ൻ സ്ടോക്കിംഗ്് രപോർട്ടൽ “ബോൽ 

സവ ോജ് (COVID- ണ്ടകയർ  ിേ്)” 

ആവിഷ്്്ക ിച്ചു. ജുവലനൽ ജസ്റ്റിസ് 

ആക്റ്റ്, 2015 ണ്ട  ണ്ടസക്ഷൻ 2 (14) സ്പകോ ം 

പ ിൈ ണവും സം ക്ഷണവും 

ആവേയമുള്ള കുട്ടികളോണ് കുടുംബ 

പിന്ത്ുണ നഷ്ടണ്ടപ്പട്ട അണ്ടല്ലേിൽ ഉപജീവന 

മോർഗ്ഗങ്ങളില്ലോത്ത കുട്ടികൾ. 

• നിരക്ഷപക വിദ്യോേയോസ, സം ക്ഷണ ഫെ് 

അരതോെിറ്റിയുണ്ടട (IEFPA) ആെ് 

സ്െസവൈിസ്തങ്ങളുണ്ടട രകസ്േ ണ്ടമോഡയൂളുകൾ 

രകസ്േ ധനകോ യ രകോർപ്പരെറ്റ് കോ യ മസ്ന്ത്ി 

അനു ോഗ്് സിംഗ്് തോക്കൂർ “െിസോബ് കി 

കിതോബ്” എന്ന രപ ിൽ പുെത്തിെക്കി. 

പ ിേീ ന ഉപക ണത്തിന്ണ്ടെ േോഗ്മോയി 

രകോമൺ സർവീസസ് ണ്ടസന്െെുകൾ 

(സിഎസ്്സി) ഇരഗ്ോവ് വികസിപ്പിണ്ടച്ചടു- 

ത്തതോണ് ഈ സ്െസവൈിസ്തങ്ങൾ. 

• ഐകയ ോഷ്്സ്ടസേയുണ്ടട ആെ് സ്പധോന 

അവയവങ്ങളിണ്ട ോന്നോയ ഐകയ ോഷ്്സ്ടസേ- 

യുണ്ടട സോമ്പത്തിക സോമൂെിക സമിതി 

(ഇരക്കോരസോക)് അംഗ്മോയി ഇന്ത്യണ്ടയ 2022-24 

വർഷ്ണ്ടത്ത മൂന്നുവർഷ്രത്തക്ക് 

തി ണ്ടെടുത്തു. ഏഷ്യ- പസഫിക ് രസ്റ്ററ്റ്്സ് 

വിേോഗ്ത്തിൽ അഫ്ഗോനിസ്ഥോൻ, 

കസോക്കിസ്ഥോൻ, ഒമോൻ എന്നിവയ്്ണ്ടക്കോപ്പം 

2021 ജൂൺ 7 ന് യുഎൻജിഎ 54 അംഗ്ങ്ങളുള്ള 

ഇരക്കോരസോക്കിര ക്ക ്ഇന്ത്യ തി ണ്ടെടുക്ക- 

ണ്ടപ്പട്ടു. 

• ണ്ടപരസ്ടോളിയം സ്പകൃതി വോതക മസ്ന്ത്ോ യവും, 

പ ിസ്ഥിതി, വനം, കോ ോവസ്ഥോ വയതിയോന 

മസ്ന്ത്ോ യവും സംയുക്തമോയി സംഘടിപ്പിച്ച 

ര ോക പ ിസ്ഥിതി ദ്ിന പ ിപോടിയിൽ 

സ്പധോനമസ്ന്ത്ി നര സ്േ രമോദ്ി ഫ ത്തിൽ 

സ്പസംഗ്ിച്ചു. ൈടങ്ങിൽ സ്പധോനമസ്ന്ത്ി രമോദ്ി 

“2020-2025 ഇന്ത്യയിൽ എത്തരനോൾ 

മിസ്േിതമോക്കുന്നതിനുള്ള രെോഡ ് മോപ്പ് 

സംബന്ധിച്ച വിദ്ഗ്്ദ്ധ സമിതിയുണ്ടട 

െിരപ്പോർട്ട്” പുെത്തിെക്കി. ‘ണ്ടമച്ചണ്ടപ്പട്ട 

അന്ത് ീക്ഷത്തി- നോയി ലജവ 

ഇന്ധനങ്ങളുണ്ടട രസ്പോത്സോെനം’ എന്നതോണ് 

െിരപ്പോർട്ടിന്ണ്ടെ വിഷ്യം. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
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• േുദ്ധമോയ ഊർജ്ജ ഗ്രവഷ്ണം, വികസനം, 

സ്പകടനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ആരഗ്ോള 

നിരക്ഷപത്തിനോയി ഒ ു ദ്േകണ്ടത്ത 

നവീക ണത്തിന ് രനതൃതവം 

നൽകുന്നതിനോയി ഇന്ത്യയുൾണ്ടപ്പണ്ടട 23 

 ോജയങ്ങളിണ്ട  ഗ്വൺണ്ടമന്െുകൾ മിഷ്ൻ 

ഇണ്ടന്നോരവഷ്ൻ 2.0 എന്ന ധീ മോയ പുതിയ 

പദ്ധതി സമോ ംേിച്ചു. 2015 ണ്ട  COP21 

സരമ്മളനത്തിൽ പോ ീസ് ക ോെിണ്ടനോപ്പം 

സമോ ംേിച്ച ആരഗ്ോള മിഷ്ൻ ഇണ്ടന്നോരവഷ്ൻ 

സം ംേത്തിന്ണ്ടെ  െോം ഘട്ടമോണ് മിഷ്ൻ 

ഇണ്ടന്നോരവഷ്ൻ 2.0. ൈി ി ആതിരഥയതവം 

വെിച്ച ഇണ്ടന്നോരവറ്റിംഗ്് ടു ണ്ടനറ്റ് സീരെോ 

ഉച്ചരകോടിയി ോണ് പുതിയ സം ംേം 

ആ ംേിച്ചത്. 

• ഏഴോമത് അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട രയോഗ് ദ്ിനത്തിനോയി 

ആയുഷ് ് മസ്ന്ത്ോ യം ഒ ു കർട്ടൻ ണ്ടെയ്്സർ 

പ ിപോടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ണ്ടമോെോർജി രദ്േോയി 

നോഷ്ണൽ ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്ട ്ഓഫ ്രയോഗ്യുമോയി 

(എംഡിഎൻഐ) സെക ിച്്ച ആയുഷ്് 

മസ്ന്ത്ോ യം പ ിപോടി സംഘടിപ്പിച്ചു. IDY 2021 

“രയോഗ്യ്്ണ്ടക്കോപ്പം ആയി ിക്കുക, 

വീട്ടി ോയി ിക്കുക” എന്ന രകസ്േ 

സ്പരമയത്തിന്ണ്ടെ സ്പോധോനയണ്ടത്ത ഇവനെ്് 

അടിവ യിട്ടു. പ ിപോടിയുണ്ടട േോഗ്മോയി 

“നമസ്്രത രയോഗ്” എന്ന രപ ിൽ ഒ ു 

ണ്ടമോലബൽ ആപ്ലിരക്കഷ്നും സമോ ംേിച്ചു. 

• പകർച്ചവയോധിയുണ്ടട കൂടുതൽ വർദ്ധനവ ്

കോ ണം ഡിമോൻഡിൽ വർദ്ധനവുെോകോൻ 

ണ്ടമഡിക്കൽ ഓക്സിജന്ണ്ടെ ഉത്പോദ്നം 

തവ ിതണ്ടപ്പടുത്തുന്നതിനോയി ഇന്ത്യൻ 

സർക്കോർ ‘രസ്പോജക്് ്ഒ 2 ഇന്ത്യ’ ആ ംേിച്ചു. 

• സ്പധോനമസ്ന്ത്ി നര സ്േ രമോദ്ിയുണ്ടട 

അധയക്ഷതയിൽ രൈർന്ന രകസ്േ മസ്ന്ത്ിസേ 

“ഡീപ് ഓഷ്യൻ മിഷ്ൻ” നടപ്പോക്കോൻ 

അംഗ്ീകോ ം നൽകി. വിേവങ്ങൾക്കോയുള്ള 

ആഴക്കടൽ പ യരവക്ഷണം ണ്ടൈയ്ോനും 

സമുസ്ദ് വിേവങ്ങളുണ്ടട സുസ്ഥി  

ഉപരയോഗ്ത്തിനോയി ആഴക്കടൽ 

സോരേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കോനും 

േൗമേോസ്സ്ത മസ്ന്ത്ോ യം (MoES) ഈ ദ്ൗതയം 

നിർരേേിക്കുന്നു. 

• ണ്ടകോരെോണ ലവെസ് പകർച്ചവയോധി 

േോവിയിൽ ഉെോകോനിടയുള്ള 

ണ്ടവല്ലുവിളികൾക്ക ് തയ്ോെോകണണ്ടമന്്ന 

സ്പധോനമസ്ന്ത്ി നര സ്േ രമോദ്ി ഒ ു 

 ക്ഷത്തി ധികം “രകോവിഡ് രയോദ്ധോക്കണ്ടള” 

പ ിേീ ിപ്പിക്കുന്നതിനോയി ഒ ു സ്കോഷ്് 

രകോഴ്്സ് ആ ംേിച്ചു. 26 

സംസ്ഥോനങ്ങളി ോയി 111 പ ിേീ ന 

രകസ്േങ്ങളിൽ നിന്്ന പ ിപോടി നടത്തും. 

• 2021 ജൂൺ 21 ന് ഏഴോമത് അന്ത്ോ ോഷ്്സ്ട രയോഗ് 

ദ്ിനരത്തോടനുബന്ധിച്്ച സ്പധോനമസ്ന്ത്ി നര സ്േ 

രമോദ്ി ലമരയോഗ് ണ്ടമോലബൽ ആപ്പ് 

പുെത്തിെക്കി. ഇംഗ്ലീഷ്്, െിേി, സ്ഫഞ്ച് 

േോഷ്കളിൽ ലമരയോഗ് ആപ്ലിരക്കഷ്ൻ 

 േയമോണ്. ഈ സം ംേത്തി ൂണ്ടട 

സ്പധോനമസ്ന്ത്ി രമോദ്ി സർക്കോർ ‘ഒ ു ര ോകം, 

ഒ ു ആര ോഗ്യം’ എന്ന മുസ്ദ്ോവോകയം 

ലകവ ിക്കോനോണ്  ക്ഷയമിടുന്നത്. 

• യുഎൻ രസ്ടഡ് ആന്െ് ഡവ പ്ണ്ടമൻെ് 

രകോൺഫെൻസ് (യുഎൻസിടിഎഡി) 2021 ണ്ട  

ര ോക നിരക്ഷപ െിരപ്പോർട്ട ്അനുസ ിച്്ച, 2020 

ൽ ര ോകത്ത ് രന ിട്ടുള്ള വിരദ്േ നിരക്ഷപം 

(എഫ്ഡിഐ)  േിച്ച അഞ്ചോമണ്ടത്ത വ ിയ 

 ോജയമോണ ് ഇന്ത്യ. 2020 ൽ  ോജയത്തിന ് 64 

ബി യൺ രഡോളർ എഫ്ഡിഐ  േിച്ചു. 

• നയൂനപക്ഷകോ യ മസ്ന്ത്ി മുക്തോർ അബ്ബോസ് 

നഖ്്്വി സ്ഗ്ോമീണ, വിദ്ൂ  സ്പരദ്േങ്ങളിൽ 

ണ്ടകോരെോണ വോക്സിരനഷ്ൻ സംബന്ധിച്്ച 

 ോജയവയോപകമോയി “ജോൻലെരടോ 

ജെോൻെോയ്” രബോധവൽക്ക ണ പ ിപോടി 

ആ ംേിച്ചു. 

• രടോക്കിരയോ ണ്ടഗ്യിംസിന ് മുരന്നോടിയോയി 

ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിനോയുള്ള ഔരദ്യോഗ്ിക 

ഒളിമ്പിക ് തീം രസോംഗ്് സമോ ംേിച്ചു. 

രമോെിത് ൈൗെോൻ “ ക്ഷയ രത  സോംണ്ടന 

െോയ്” എന്ന ഗ്ോനം  ൈിക്കുകയും 

ആ പിക്കുകയും ണ്ടൈയ്തിട്ടുെ്. 

• ഇന്ത്യയും േൂട്ടോനും സംയുക്തമോയി “ടോക്സ ്

ഇൻസ്ണ്ടപക്ർ്മോർ വിത്തൗട്ട് രബോർരഡഴ്സ് 

(ടിഐഡബ്ല്യുബി)” ആ ംേിച്ചു. േൂട്ടോന്ണ്ടെ 

നികുതി േ ണം 

േക്തിണ്ടപ്പടുത്തുന്നതിനോയോണ ് ഇത് 

ആ ംേിച്ചത്. 

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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• രകോവിഡ് -19 പോൻണ്ടഡമിക്കിന്ണ്ടെ  െോം 

ത ംഗ്ം ബോധിച്ച ആളുകൾക്കും 

ബിസിനസുകൾക്കും ആേവോസം 

പക ുന്നതിനോയി രകസ്േ ധനകോ യ, 

രകോർപ്പരെറ്റ ് കോ യമസ്ന്ത്ി നിർമ  

സീതോ ോമൻ 17 നടപടികൾ നടപടികൾ 

സ്പഖ്യോപിച്ചു. ണ്ടമോത്തം 6,28,993 രകോടി 

 ൂപയുണ്ടട ദ്ു ിതോേവോസ പോരക്കജ് മസ്ന്ത്ി 

സ്പഖ്യോപിച്ചു. 

• രകസ്േ നിയമ, നീതി, കമ്മയൂണിരക്കഷ്ൻസ്, 

ഇ കര്സ്ടോണിക്സ്, ഐടി മസ്ന്ത്ി  വിേേർ 

സ്പസോദ്് ആദ്ോയനികുതി അപ്പീൽ 

ലസ്ടബയൂണ ിന്ണ്ടെ (ഐടിഎടി) ഇ-

ഫയ ിംഗ് ് രപോർട്ടൽ ഔരദ്യോഗ്ികമോയി 

ദ്ില്ലിയിൽ ആ ംേിച്ചു. 

 

Defence News 

 

• െഷ്യയുമോയുള്ള പി ിമുെുക്കം 

കൂടുന്നതിനനുസ ിച്്ച രനോർത്ത് 

അറ്റ് ോന്െിക് സ്ടീറ്റി ഓർഗ്ലനരസഷ്ൻ 

(നോരറ്റോ) യൂരെോപ്പിൽ “ണ്ടസ്റ്റഫ്ഫോസ്റ്റ ്ഡിണ്ടഫൻഡർ 

21 യുദ്ധ ണ്ടഗ്യിമുകൾ” ലസനികോേയോസം 

സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 

• മൂന്്ന എ്ംഎച്്ച-60 രെോമിരയോ ണ്ടെ ിരകോ- 

പ്റ്റെുകൾ ജൂല യിൽ അരമ ിക്കയക്്ക് 

ലകമോെോൻ ഇന്ത്യൻ നോവികരസനയുണ്ടട 

ആദ്യ ണ്ടസറ്റ ് മൾട്ടി-രെോൾ ണ്ടെ ിരകോ- 

പ്റ്റെുകൾ  േിക്കും. അടുത്ത വർഷ്ം 

ജൂല യിൽ ഇന്ത്യയിണ്ട ത്തുന്ന ണ്ടെ ിരകോ- 

പ്റ്റെുകണ്ടളക്കുെിച്ചുള്ള പ ിേീ  നത്തിനോയി 

ആദ്യ ബോച്്ച ഇന്ത്യൻ ലപ റ്റുമോ ും 

യുഎസിൽ എത്തിയിട്ടുെ്. 2020 ൽ 

ര ോക്ക്െീഡ ്മോർട്ടിനിൽ നിന്്ന 24 എംഎച്്ച -

60 രെോമിരയോ ണ്ടെ ിരകോപ്റ്റെുകൾ 

വോങ്ങുന്നതിനോയി ഇന്ത്യയും യുഎസും 16,000 

രകോടി  ൂപയുണ്ടട ക ോർ ഒപ്പിട്ടി ുന്നു. 

• ഇന്ത്യൻ നോവികരസന തരേേീയമോയി 

നിർമ്മിച്ച മൂന്്ന നൂതന ല റ്റ് 

ണ്ടെ ിരകോപറ്്റെുകൾ ALH MK-III അവ ുണ്ടട 

കപ്പ ിൽ ഉൾണ്ടപ്പടുത്തി. വിേോഖ്പട്ടണണ്ടത്ത 

ഇന്ത്യൻ രനവൽ രസ്റ്റഷ്നിൽ (ഐ്എൻഎസ്) 

രദ്ഗ്യിൽ െിേുസ്ഥോൻ എയരെോരനോട്ടിക്സ് 

 ിമിറ്റഡ് നിർമ്മിച്ച ഈ ണ്ടെ ിരകോപ്റ്റെുകൾ 

സമുസ്ദ് നി ീക്ഷണത്തിനും തീ രദ്േ 

സു ക്ഷയക്്കും ഉപരയോഗ്ിക്കും. 

• ഇന്ത്യ-തോയ്് ൻഡ ് രകോർഡിരനറ്റഡ് 

പരസ്ടോളിംഗ്ിന്ണ്ടെ (ഇരന്ത്ോ-തോയ ്രകോർപറ്റ)് 31-

ാോാം പതിപ്പ് 2021 ജൂൺ 09 ന ് ആൻഡമോൻ 

കട ിൽ ആ ംേിച്ചു. ഇന്ത്യൻ 

നോവികരസനയും രെോയൽ തോയ ് രനവിയും 

തമ്മിൽ മൂന്്ന ദ്ിവസണ്ടത്ത ഏരകോപിത 

പരസ്ടോളിംഗ് ് 2021 ജൂൺ 09 മുതൽ 11 വണ്ട  

നടത്തുന്നു. 

• അടുത്ത അഞ്ച ് വർഷ്രത്തക്ക് ഐണ്ടഡക്സ–്

ഡിഒ (ഇണ്ടന്നോരവഷ്ൻസ് രഫോർ ഡിഫൻസ് 

എക്സ ൻസ് – ഡിഫൻസ് ഇണ്ടന്നോരവഷ്ൻ 

ഓർഗ്ലനരസഷ്ൻ) നോയി 498.8 രകോടി 

 ൂപയുണ്ടട ബജറ്റ് പിന്ത്ുണയക്്ക് സ്പതിര ോധ 

മസ്ന്ത്ി  ോജ്്നോഥ് സിംഗ് ്അംഗ്ീകോ ം നൽകി. 

സ്പതിര ോധ രമഖ് യിൽ സവോസ്േയതവം 

ഉെപ്പുവ ുത്തുകണ്ടയന്ന വ ിയ 

 ക്ഷയരത്തോണ്ടട മുന്നൂരെോളം സ്റ്റോർട്ടപ്പുകൾ, 

ലമരസ്കോ, ണ്ടൈെുകിട, ഇടത്ത ം സം ംേങ്ങൾ 

(എംഎസ്എംഇ), വയക്തിഗ്ത പുതുമകൾ 

എന്നിവയക്്ക ് സോമ്പത്തിക സെോയം 

നൽകോൻ ഈ ഫെുകൾ ഉപരയോഗ്ിക്കും. 

• ഇന്ത്യൻ നോവികരസനയുണ്ടടയും ജോപ്പനീസ് 

മോ ിലടം ണ്ടസൽഫ ് ഡിഫൻസ് 

രഫോഴ്്സിന്ണ്ടെയും (ണ്ടജഎംഎസ്ഡിഎഫ)് 

കപ്പ ുകൾ ഇന്ത്യൻ മെോസമുസ്ദ്ത്തിൽ 

സംയുക്ത നോവിക പ ിേീ നത്തിൽ 

പണ്ടേടുത്തു. “ണ്ടജ എസ് കോേിമ (ടിവി 3508), 

ണ്ടജ എസ് ണ്ടസരറ്റോയുകി (ടിവി 3518) എന്നിവർ 

ഇന്ത്യൻ മെോസമുസ്ദ്ത്തിൽ ഐ്എൻഎസ് 

കു ിഷ്ുമോയി (പി 63) ഉേയകക്ഷി അേയോസം 

നടത്തി. 
 

 

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/8625/kerala-psc-easy-english-bilingual-live-classes-by-adda247
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• ഇന്ത്യൻ രവയോമരസനയിൽ (ഐ്എ്എഫ)് 

യുദ്ധവിമോന ലപ റ്റോയി ഉൾണ്ടപ്പടുത്തിയ 

ജമ്മു കശ്മീ ിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വനിതയോയി 

ലഫ്ലയിംഗ്് ഓഫീസർ 24 കോ ിയോയ മോവിയ 

സുഡോൻ. രവയോമരസനയിൽ ഉൾണ്ടപ്പടുന്ന 

പസ്ന്ത്െോമണ്ടത്ത വനിതോ യുദ്ധ ലപ റ്റോണ് 

അവർ. 

• ഇന്ത്യൻ നോവികരസന യൂരെോപയൻ യൂണിയൻ 

രനവൽ രഫോഴ്്സുമോയി (EUNAVFOR) സംയുക്ത 

പ ിേീ നത്തിൽ പണ്ടേടുക്കുന്നു. ണ്ടസ്റ്റൽത്ത് 

സ്ഫിരഗ്റ്റ് ഐ്എൻഎസ് സ്തികോെ്, ഏദ്ൻ 

ഉൾക്കട ിൽ നടക്കുന്ന  െ് ദ്ിവസണ്ടത്ത 

അേയോസത്തിൽ പണ്ടേടുക്കും. 

• സ്പതിര ോധ ഗ്രവഷ്ണ വികസന സംഘടന 

(ഡിആർഡിഒ) 2021 ജൂൺ 24 ന ്ഒഡീഷ്യിണ്ട  

ബോ സൂ ിണ്ട  ൈണ്ഡിപൂ ിണ്ട  ഒ ു 

സംരയോജിത ണ്ടടസ്റ്റ ് രെഞ്ചിൽ (ഐടിആർ) 

നിന്്ന സബ്രസോണിക് സ്കൂയിസ് മിലസൽ 

‘നിർേയ’് വിജയക മോയി പ ീക്ഷിച്ചു. 

മിലസ ിന്ണ്ടെ എട്ടോമണ്ടത്ത പ ീക്ഷണ 

വിമോനമോണിത്. നിർേയയുണ്ടട ആദ്യ 

പ ീക്ഷണ പെക്കൽ 2013 മോർച്്ച 12 നോണ് 

നടന്നത്. 

• ഇന്ത്യൻ നോവികരസനയും രവയോമരസനയും 

യുഎസ് രനവി കോ ിയർ സ്ലസ്ടക്ക ് സ്ഗ്ൂപ്പ് 

(സിഎസ്്ജി) ണ്ടെോണോൾഡ് െീഗ്നുമോയി 

ഇന്ത്യൻ മെോസമുസ്ദ് രമഖ്  (ഐ്ഒ്ആർ) 

വഴിയുള്ള യോസ്തയക്്കിണ്ടട  െ് ദ്ിവസണ്ടത്ത 

യോസ്തോ പ ിേീ നം ആ ംേിച്ചു. 

• ഇന്ത്യയിണ്ട  ആദ്യണ്ടത്ത തരേേീയ 

വിമോനവോെിനിക്കപ്പൽ (ഐ്എസി -1) 2022 

ഓണ്ടട കമ്മീഷ്ൻ ണ്ടൈയ്ോൻ 

പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്്ന രകസ്േ സ്പതിര ോധമസ്ന്ത്ി 

 ോജ്്നോഥ് സിംഗ്് അെിയിച്ചു. 

• സ്പതിര ോധ ഗ്രവഷ്ണ വികസന സംഘടന 

(ഡിആർഡിഒ) തരേേീയമോയി വികസിപ്പിച്ച 

പിനക രെോക്കറ്റിന്ണ്ടെ വിപു ീകൃത രസ്േണി 

പ ീക്ഷിച്ചു. ഒഡീഷ് തീ ത്ത ്ൈണ്ഡിപൂ ിണ്ട  

ഇനെ്രസ്ഗ്റ്റഡ ് ണ്ടടസ്റ്റ് രെഞ്ചിണ്ട  (ഐടിആർ) 

മൾട്ടി ബോ ൽ രെോക്കറ്റ ് ര ോഞ്ചെിൽ 

(എംബിആർഎൽ) നിന്നോണ ് രെോക്കറ്റുകൾ 

വിരക്ഷപിച്ചത്. 

• സ്പതിര ോധ ഗ്രവഷ്ണ വികസന സംഘടന 

(ഡിആർഡിഒ) ബോ സൂ ിണ്ട  ഒഡീഷ് 

തീ ത്ത ് രഡോ. എ പി ണ്ടജ അബ്ദുൾ ക ോം 

ദ്വീപിൽ നിന്്ന നയൂ ജനരെഷ്ൻ നയൂക്ലിയർ 

കപ്പോസിറ്റി ബോ ിസ്റ്റിക് മിലസൽ “അഗ്നി പി 

(ലസ്പം)” വിജയക മോയി പ ീക്ഷിച്ചു. 

• െഷ്യയുമോയി ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിനിടയിൽ 

കിണ്ടയവുമോയുള്ള പോശ്ചോതയ 

സെക ണത്തിന്ണ്ടെ സ്പകടനമോയി ഉണ്ടസ്കയ്നും 

അരമ ിക്കയും ക ിേട ിൽ “സീ സ്ബീസ് 

സ്ഡില്ലുകൾ” സംയുക്ത നോവിക അേയോസങ്ങൾ 

ആ ംേിച്ചു. 

• തുർക്കിയും അസർലബജോനും സംയുക്ത 

ലസനികോേയോസം “മുസ്തഫ ണ്ടകമോൽ 

അറ്റോറ്റുർക്ക് – 2021” ബോക്കുവിൽ ആ ംേിച്ചു, 

ഇ ു  ോജയങ്ങളുണ്ടടയും രപോ ോട്ട പ സ്പ  

സ്പവർത്തനക്ഷമത 

ണ്ടമച്ചണ്ടപ്പടുത്തുന്നതിനോയി ടോേുകളും 

ണ്ടെ ിരകോപറ്്റെുകളും രസ്ഡോണുകളും 

വിനയസിച്ചു. 

 

Summits and Conferences News 

 

• വീഡിരയോ രകോൺഫെൻസിംഗ്ി ൂണ്ടട സ്ബിക്സ് 

വിരദ്േകോ യ മസ്ന്ത്ിമോ ുണ്ടട രയോഗ്ത്തിന് 

വിരദ്േകോ യ മസ്ന്ത്ി എസ് ജയ്ശേർ അധയക്ഷത 

വെിച്ചു. സ്ബസീൽ, െഷ്യ, ലൈന, 

ദ്ക്ഷിണോസ്ഫിക്ക എന്നീ വിരദ്േകോ യ 

മസ്ന്ത്ിമോർ ഈ രയോഗ്ത്തിൽ പണ്ടേടുത്തു. ഈ 

രയോഗ്ത്തിൽ  ോഷ്്സ്ടീയ, സു ക്ഷ, 

സോമ്പത്തിക, ധനകോ യം, ജനങ്ങൾ, ആളുകൾ, 

സോംസ്കോ ിക ലകമോറ്റങ്ങൾ എന്നിവയുമോയി 

സെക ിക്കോ- ൻ മസ്ന്ത്ിമോർ സമ്മതിച്ചു. 

•  െോമണ്ടത്ത ഐകയ ോഷ്്സ്ട ആരഗ്ോള 

സുസ്ഥി  ഗ്തോഗ്ത സരമ്മളനം 2021 

ഒകര്ടോബർ 14-16 മുതൽ ലൈനയിണ്ട  

ബീജിംഗ്ിൽ നടക്കും. ര ോകണ്ടമമ്പോടുമുള്ള 

സുസ്ഥി  ഗ്തോഗ്തം ലകവ ിക്കുന്നതിനുള്ള 

അവസ ങ്ങൾ, ണ്ടവല്ലുവിളികൾ, 

പ ിെോ ങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സ്േദ്ധ 

രകസ്േീക ിക്കോൻ ഇത് അവസ ണ്ടമോ ുക്കും. 

• 47-ാോമത് ജി 7  ീരഡഴ്്സ് സമ്മിറ്റ ് 2021 (ജി 7 

മീറ്റിംഗ്ിന്ണ്ടെ ഔസ്ടീച്ചു ണ്ടസഷ്ൻ) ലെസ്ബിഡ് 

രഫോർമോറ്റി ോണ ്2021 ജൂൺ 11 മുതൽ 13 വണ്ട  

യുലണറ്റഡ ് കിംഗ്ഡത്തിണ്ട  (യുണ്ടക) 

രകോൺവോളിൽ നടന്നത്. ഉച്ചരകോടിയുണ്ടട തീം 

– ‘ബിൽഡിംഗ്് ബോക്ക് ണ്ടബറ്റർ’. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
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• 2021 ണ്ട  ആരഗ്ോള രയോഗ് സരമ്മളനത്തിന്ണ്ടെ 

ഉദ്്ഘോടന ൈടങ്ങിൽ രകസ്േ ആര ോഗ്യ 

കുടുംബരക്ഷമ മസ്ന്ത്ി രഡോ. െർഷ് ് വർധൻ 

സ്പസംഗ്ിച്ചു.ഇന്ത്യോ ഗ്വൺണ്ടമനെ്ിന്ണ്ടെ 

ആയുഷ് ് മസ്ന്ത്ോ യരത്തോണ്ടടോപ്പം 

‘രമോക്ഷോയത്തൻ രയോഗ്സ്ഥോൻ’ ആണ് 

പ ിപോടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. 

• രനോർത്ത ് അറ്റ് ോനെ്ിക് സ്ടീറ്റി 

ഓർഗ്ലനരസഷ്ന്ണ്ടെ (നോരറ്റോ) രനതോക്കൾ 

ണ്ടബൽജിയത്തിണ്ട  സ്ബസ്സൽസിണ്ട  നോരറ്റോ 

ആസ്ഥോനത്ത് മുഖ്ോമുഖ് ഉച്ചരകോടി നടത്തി. 

നോരറ്റോയുണ്ടട 2021 ണ്ട  സ്ബസ്സൽസ് ഉച്ചരകോടി 

സഖ്യത്തിന്ണ്ടെ  ോഷ്്സ്ടത്ത വന്മോ ുണ്ടടയും 

സർക്കോർ രമധോവികളുണ്ടടയും 31 മണ്ടത്ത 

ഔരദ്യോഗ്ിക രയോഗ്മോയി ുന്നു. യുഎസ് 

സ്പസിഡന്െ ് രജോ ബിഡൻ 

അധികോ രമറ്റതിനുരേഷ്ം നടത്തിയ ആദ്യ 

വിരദ്േ യോസ്തയുണ്ടട േോഗ്മോയോണ ് 30 അംഗ് 

നോരറ്റോ സ്ഗ്ൂപ്പിന്ണ്ടെ ഉച്ചരകോടി നടന്നത്. 

• സ്പധോനമസ്ന്ത്ി നര സ്േ രമോദ്ി വിവണ്ടടക്കിന്ണ്ടെ 

അഞ്ചോം പതിപ്പിണ്ടന ഫ ത്തിൽ 

അേിസംരബോധന ണ്ടൈയ്തു. 2016 മുതൽ എല്ലോ 

വർഷ്വും പോ ീസിൽ നടക്കുന്ന യൂരെോപ്പിണ്ട  

ഏറ്റവും വ ിയ ഡിജിറ്റൽ, സ്റ്റോർട്ടപ്പ് 

ഇവന്െുകളിണ്ട ോന്നോണ് വിവണ്ടടക്. 2021 ജൂൺ 

16 മുതൽ 20 വണ്ട  സംഘടിപ്പിച്ച വിവണ്ടടക് 

2021 ൽ മുഖ്യ സ്പേോഷ്ണം നടത്തോൻ 

സ്പധോനമസ്ന്ത്ി രമോദ്ിണ്ടയ വിേിഷ്ടോതിഥിയോയി 

ക്ഷണിച്ചു. 

• ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്ട ് ഓഫ ് ണ്ടടക്രനോളജി 

രബോംണ്ടബ (ഐഐടി രബോംണ്ടബ) മൂന്്ന 

ദ്ിവസണ്ടത്ത ണ്ടവർൈവൽ “സ്ബിക്സ് ണ്ടനറ്റ്്വർക്ക് 

സർവക ോേോ കളുണ്ടട രകോൺഫെൻസ്” 

ആതിരഥയതവം വെിക്കുന്നു. 2021 ണ്ട  13-

ാോമത് സ്ബിക്സ ് ഉച്ചരകോടിയുണ്ടട ഇന്ത്യയുണ്ടട 

ണ്ടൈയർമോനോയതിന്ണ്ടെ േോഗ്മോയോണ ് ഈ 

സരമ്മളനം നടക്കുന്നത്. സ്ബിക്സ് ണ്ടനറ്റ്്വർക്ക് 

സർവക ോേോ യുണ്ടട അടിസ്ഥോന  ക്ഷയം 

ണ്ടപോതുണ്ടവ വിദ്യോേയോസ സെക ണം 

വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോണ്, സ്പരതയകിച്ചും 

ഗ്രവഷ്ണ–നവീക ണ രമഖ് കളിൽ. 

“ഇ ക്സ്ടിക ് ണ്ടമോബി ിറ്റി” എന്നതോണ് സ്ബിക്സ് 

ണ്ടനറ്റ്്വർക്ക ് സർവക ോേോ കളുണ്ടട 

സരമ്മളനത്തിന്ണ്ടെ വിഷ്യം. 

• ഒൻപതോമത് ഏഷ്യൻ മിനിസ്റ്റീ ിയൽ 

എനർജി ൌെ്രടബിൾ (AMER9) 

ആതിരഥയതവം വെിക്കോൻ ഇന്ത്യ 

സമ്മതിച്ചതോയി ഇന്െർനോഷ്ണൽ എനർജി 

രഫോെം (IEF) അെിയിച്ചു. ഒൻപതോമത് ഏഷ്യൻ 

മിനിസ്റ്റീ ിയൽ എനർജി ൌെ്രടബിൾ 2022 

ൽ നടക്കും. ഈ സരമ്മളനത്തിന്ണ്ടെ 

തീയതികൾ പിന്നീട ് സ്പഖ്യോപിക്കുകയും 2018 

ൽ അബുദ്ോബിയിൽ നടന്ന മുൻ രയോഗ്ത്തിൽ 

എത്തിരച്ചർന്ന ധോ ണകൾ മുരന്നോട്ട് 

ണ്ടകോെുരപോകുകയും ണ്ടൈയ്ും. 

 

Ranks and Reports News 

 

• ണ്ടസന്െർ രഫോർ രവൾഡ ് യൂണിരവഴ്സിറ്റി 

െോേിംഗ്് 2021-22 സ്പഖ്യോപിച്ചു, 19,788 

സ്ഥോപനങ്ങണ്ടള െോേ് ണ്ടൈയ്തു, ഒന്നോം സ്ഥോനത്ത് 

ആരഗ്ോള 2000 പട്ടികയിൽ ഇടം രനടി. 

ആരഗ്ോളത ത്തിൽ െോർവോർഡ് 

യൂണിരവഴ്സിറ്റി ഒന്നോമണ്ടതത്തി.  

• നിതി ആരയോഗ്ിന്ണ്ടെ മൂന്നോം പതിപ്പോയ 

എസ്ഡിജി ഇന്ത്യ സൂൈിക 2020-21 ൽ രക ളം 

ഒന്നോം സ്ഥോനം നി നിർത്തി, അരതസമയം 

ഏറ്റവും രമോേം സ്പകടനം കോഴ്ചണ്ടവച്ച 

ബീെോെിണ്ടന തി ണ്ടെടുത്തു. 75 

സ്്രകോരെോണ്ടട രക ളം മികച്ച 

സംസ്ഥോനമോയി നി നിർത്തി. ഇന്ത്യയുണ്ടട 

SDG സൂൈികയുണ്ടട മൂന്നോമണ്ടത്ത ണ്ടെൻഡീഷ്ൻ 

ജൂൺ 3 ന് നിതി ആരയോഗ്് ലവസ് 

ണ്ടൈയർമോൻ  ോജീവ് കുമോർ ആ ംേിച്ചു. 

• ടോറ്റോ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ്, 

ഇൻരഫോസിസ് എന്നിവയക്്ക ് രേഷ്ം 

നോഴികക്കല്ല് രനടുന്ന മൂന്നോമണ്ടത്ത ഇന്ത്യൻ 

ഐടി സ്ഥോപനമോയി വിരസ്പോ ആദ്യമോയി 

വിപണി മൂ ധനത്തിൽ 3 സ്ടി യൺ 

 ൂപയിണ്ട ത്തി. ജർമ്മൻ െീണ്ടട്ടയി ർ 

ണ്ടമരസ്ടോയിൽ നിന്്ന കമ്പനി ഇതുവണ്ട  രനടിയ 

ഏറ്റവും വ ിയ ഡീൽ രനടി, 7.1 ബി യൺ 

രഡോളെിന്ണ്ടെ ഡീൽ വിജയങ്ങൾ. 3 സ്ടി യൺ 

 ൂപയുണ്ടട പ ിധി മെികടന്ന 13  ിസ്റ്റുണ്ടൈയ്ത 

സ്ഥോപനങ്ങളോണ് ഇന്ത്യയി ുള്ളത്. വിരസ്പോ 

ഇരപ്പോൾ പതിനോ ോം സ്ഥോനത്തോണ്. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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• 2015 ൽ 193 ഐകയ ോഷ്്സ്ട അംഗ് ോജയങ്ങൾ 

2030 ണ്ട  അജെയുണ്ടട േോഗ്മോയി 

അംഗ്ീക ിച്ച 17 സുസ്ഥി  വികസന 

 ക്ഷയങ്ങളിൽ (എസ്ഡിജി) കഴിെ വർഷ്ം 

ഇന്ത്യയുണ്ടട െോേ്  െ് സ്ഥോനങ്ങളിൽ നിന്്ന 

117 ആയി കുെെു. ഇന്ത്യ നോ ് 

ദ്ക്ഷിരണഷ്യൻ  ോജയങ്ങളിൽ തോണ്ടഴയോണ്: 

േൂട്ടോൻ, രനപ്പോൾ, സ്േീ േയും ബംഗ്ലോരദ്േും. 

• ലടംസ് െയർ എഡയൂരക്കഷ്ൻ ഏഷ്യ 

യൂണിരവഴ്സിറ്റി െോേിംഗ്് 2021, മൂന്്ന ഇന്ത്യൻ 

സർവക ോേോ കൾ മികച്ച 100 പട്ടികയിൽ 

സ്ഥോനം രനടി. ഐ്എസ്്സി ബോംഗ്ലൂർ, 

ഐഐടി രെോപ്പർ, ഐഐടി ഇൻരഡോർ 

എന്നിവ ഏഷ്യയിണ്ട  മികച്ച 100 

സർവക ോേോ കളിൽ സ്ഥോനം രനടി. 

കഴിെ വർഷ്ണ്ടത്തരപ്പോണ്ട , ഒ ു ഇന്ത്യൻ 

വോഴ്സിറ്റി രപോ ും എല റ്റ് രടോപ്പ ് 10 ൽ ഇടം 

രനടിയില്ല. ഐഐ്എസ്്സി ബോംഗ്ലൂർ 37 ആം 

സ്ഥോനത്തോണ്. മികച്ച 100 

സർവക ോേോ കളിൽ ഐഐടി രെോപ്പർ 55 

ആം െോേി ും ഐഐടി ഇൻരഡോർ 78 ആം 

െോേി ും സ്ഥോനം രനടി. 

• 2018-19 ൽ രനടിയ പതിമൂന്നോം സ്ഥോനത്ത് 

നിന്്ന സ്പകടനം ണ്ടമച്ചണ്ടപ്പടുത്തിയ പഞ്ചോബ് 

ഇത്തവണ എല്ലോ സംസ്ഥോനങ്ങളി ും 

രകസ്േേ ണ സ്പരദ്േങ്ങളി ും ഒന്നോമണ്ടതത്തി. 

1,000 ൽ 929 സ്്രകോെോണ ് ൈണ്ഡിഗ്ഡ ് (912), 

തമിഴ്്നോട ് (906) ). പഠന ഫ ങ്ങളും 

ഗ്ുണനി വോ ം, ആക്സസ്, ഇൻസ്ഫോസ്സ്ടക്ചർ, 

സൗക യങ്ങൾ, ഇകവിറ്റി, ഗ്രവണൻസ് 

സ്പസ്കിയകൾ എന്നിവയുമോയി ബന്ധണ്ടപ്പട്ട 70 

പോ ോമീറ്റെുകളിൽ സ്പകടന രസ്ഗ്ഡിംഗ്് 

സൂൈിക സംസ്ഥോനങ്ങണ്ടള െോേ് ണ്ടൈയ്ുന്നു. 

• ബോഫ്്റ്റ ടിവി അവോർഡ് 2021 വിജയികണ്ടള 

സ്പഖ്യോപിച്ചു. ൈടങ്്ങ തണ്ടന്ന  െനിണ്ട  

ണ്ടട ിവിഷ്ൻ ണ്ടസനെ്െിൽ ൈിസ്തീക ിച്്ച 

െിച്ചോർഡ ് അരയോണ്ടഡ ആതിരഥയതവം 

വെിച്ചു, സ്പധോന സ്പകടന വിേോഗ്ങ്ങളിൽ 

നിന്നുള്ള നി വധി രനോമിനികണ്ടള 

പണ്ടേടുപ്പിക്കോൻ അനുവദ്ിച്ചുണ്ടകോെ് COVID-

19 രസ്പോരട്ടോരക്കോളുകൾക്ക ് അനുസൃതമോയി 

സൂക്ഷിച്ച ഒ ു ലെസ്ബിഡ ് ഇവനെ്ോണ്, 

മറ്റുള്ളവർ ഡിജിറ്റ ോയി പണ്ടേടുക്കുന്നു. 

•  െൻ ആസ്ഥോനമോയുള്ള കവോകവണ്ടെ ി 

ലസമെ്സ് (കയുഎസ്) ര ോകണ്ടമമ്പോടുമുള്ള 

സർവ്വക ോേോ കണ്ടള വിവിധ 

പോ ോമീറ്റെുകളുമോയി തോ തമയണ്ടപ്പടുത്തി 

െോേുണ്ടൈയ്ുന്ന കയുഎസ് രവൾഡ് 

യൂണിരവഴ്്സിറ്റി െോേിംഗ്് 2022 പുെത്തിെക്കി. 

2021 ജൂൺ 09 ന ് പുെത്തിെങ്ങിയ കയുഎസ് 

രവൾഡ ് യൂണിരവഴ്സിറ്റി െോേിംഗ്് 2022 ണ്ട  

മികച്ച 400 ആരഗ്ോള സർവക ോേോ കളിൽ 

എട്ട ് ഇന്ത്യൻ സർവ്വക ോേോ കൾ സ്ഥോനം 

കണ്ടെത്തി. എന്നി ുന്നോ ും, മൂന്്ന 

സർവക ോേോ കൾ മോസ്തമോണ ് ഇന്ത്യൻ 

ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്ട ്ഓഫ ്ണ്ടടക്രനോളജി (ഐഐടി) 

രബോംണ്ടബ, ഐഐടി-ദ്ില്ലി, ഐ്ഐ്എസ്്സി 

മികച്ച 200 രപ ിൽ ബോംഗ്ലൂർ സവിരേഷ്ത. 

• അഖ്ിര ന്ത്യോ സർരവ ഓൺ െയർ 

എഡയൂരക്കഷ്ൻ (ഐഷ്്) 2019-20 െിരപ്പോർട്ട് 

രകസ്േ വിദ്യോേയോസ മസ്ന്ത്ി  രമേ് 

രപോസ്ഖ്ിയോൽ ‘നിഷ്ോേ്’ പുെത്തിെക്കി. 

കഴിെ അഞ്ച് വർഷ്ങ്ങളിൽ (2015-16 

മുതൽ 2019-20 വണ്ട ) AISHE അനുസ ിച്്ച, 

വിദ്യോർത്ഥികളുണ്ടട സ്പരവേനം 11.4% 

വർദ്ധിച്ചു. AISHE അനുസ ിച്്ച, ഉന്നത 

വിദ്യോേയോസത്തിൽ സ്സ്തീ സ്പരവേനം 2015-16 

മുതൽ 2019-20 വണ്ട  18.2% വർദ്ധിച്ചു. 

• രവൾഡ ് ഗ്ിവിംഗ്് ഇൻണ്ടഡക്സ ് 2021 ൽ 

ൈോ ിറ്റീസ് എയ്ഡ  ്ഫൗരെഷ്ൻ (സിഎ്എഫ്) 114 

 ോജയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ 14-ാോാം സ്ഥോനത്തോണ്. 

ഈ െോേ് അതിന്ണ്ടെ 10 വർഷ്ണ്ടത്ത ആരഗ്ോള 

െോേിൽ നിന്്ന 82 ആണ്. രവൾഡ ് ഗ്ിവിംഗ്് 

ഇൻണ്ടഡക്സ ് െോേിംഗ്ിൽ ഇരന്ത്ോരനഷ്യ ഒന്നോം 

സ്ഥോനത്തും ണ്ടകനിയ, ലനജീ ിയ, മയോൻമർ, 

ഓസ്രസ്ട ിയ എന്നിവ യഥോസ്കമം ആദ്യ 

അഞ്ച ്സ്ഥോനങ്ങളിൽ എത്തി. 

• 2020-21 സോമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ ണ്ടമോത്ത 

ആേയന്ത്  ഉൽപോദ്നത്തിന്ണ്ടെ (ജിഡിപി) 

േതമോനമോയി സർക്കോ ിന ് ലകമോെിയ 

ക ുതൽ രേഖ് ത്തിന്ണ്ടെ കോ യത്തിൽ 

െിസർവ ് ബോേ്  െോം സ്ഥോനത്തോണ്. 

തുർക്കി ഒന്നോം സ്ഥോനണ്ടത്തത്തി. 
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• ആരഗ്ോള േവന വി  സൂൈികയിൽ ഇന്ത്യ 12 

സ്ഥോനങ്ങൾ കുെെ ് 2021 ൽ 55 ആം 

െോേിര ക്ക ് എത്തി. 2020 ണ്ട  ഒന്നോം 

കവോർട്ടെിണ്ട  43 ആം െോേിൽ നിന്്ന, 

ആേയന്ത്  വി യിൽ 1.6 േതമോനം ഇടിവ ്

(YOY), ലനറ്റ് സ്ഫോേ്, ഏറ്റവും പുതിയത് 

ഗ്രവഷ്ണ െിരപ്പോർട്ട് “ആരഗ്ോള േവന വി  

സൂൈിക” – Q1 2021. 

• സിഡ്്നിയിണ്ട  ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്ട ് രഫോർ 

ഇക്കരണോമിക്്സ് ആന്െ ് പീസ് (ഐ്ഇപിെ) 

സ്പഖ്യോപിച്ച രഗ്ലോബൽ പീസ് ഇൻണ്ടഡക്സിന്ണ്ടെ 

(ജിപിഐ) 15-ാോാം പതിപ്പോണ് ജിപിഐ, 

ആരഗ്ോള സമോധോനത്തിന്ണ്ടെ ര ോകണ്ടത്ത 

മുൻനി  അളവുരകോ ോണ്. 163 സവതസ്ന്ത് 

സംസ്ഥോനങ്ങണ്ടളയും സ്പരദ്േങ്ങണ്ടളയും 

സമോധോനപ മോയ നി വോ ത്തിനനുസ ിച്്ച 

സൂൈിക െോേുണ്ടൈയ്ുന്നു. 

• ണ്ടകോരസ  പുെത്തിെക്കിയ ‘രഗ്ലോബൽ 

സ്്കിൽസ് െിരപ്പോർട്ട് 2021’ സ്പകോ ം 

ആരഗ്ോളത ത്തിൽ ഇന്ത്യ 67-ാോാം 

സ്ഥോനത്തോണ്. ബിസിനസ്, ണ്ടടകര്നോളജി, 

ഡോറ്റോ സയൻസ് എന്നിങ്ങണ്ടന 3 

വിേോഗ്ങ്ങളി ോയി ലനപുണയ ലവദ്ഗ്്ദ്ധയം 

ഇത് മോനദ്ണ്ഡമോക്കുന്നു. 

• ര ോകണ്ടമമ്പോടുമുള്ള സമ്പദ്്്വയവസ്ഥയിൽ 

രകോവിഡ്-19 ന്ണ്ടെ സവോധീനം പ ിരേോധിച്ച 

ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്ട ് രഫോർ മോരനജ്്ണ്ടമനെ്് 

ണ്ടഡവ പ്്ണ്ടമന്െ ് (ഐഎംഡി ) സമോെ ിച്ച 

വോർഷ്ിക ര ോക മത്സ  സൂൈികയിൽ ഇന്ത്യ 

43 ആം െോേ് നി നിർത്തി. 
 

 

• സുസ്ഥി  വികസന പ ിെോ  േൃംഖ്  

(എസ്ഡിഎസ്എൻ) പുെത്തിെക്കിയ ‘സുസ്ഥി  

വികസന െിരപ്പോർട്ട് 2021 (എസ്ഡിആർ 2021)’ 

ന്ണ്ടെ ആെോം പതിപ്പ ് സ്പകോ ം 165 

 ോജയങ്ങളിൽ 60.1 സ്രകോർ രനടിയ ഇന്ത്യണ്ടയ 

120-ാോാം െോേിൽ ഉൾണ്ടപ്പടുത്തി. സൂൈികയിൽ 

ഫിൻ ോൻഡ ് ഒന്നോമതും സവീഡനും 

ഒന്നോമണ്ടതത്തി. 

• ണ്ടസൻസ്ടൽ ബോേ് ഓഫ ് സവിറ്റ്സർ ൻഡ് 

സവിസ് നോഷ്ണൽ ബോേ് (എസ്എൻബി) 

പുെത്തിെക്കിയ ‘2020 ണ്ട  വോർഷ്ിക ബോേ് 

സ്ഥിതിവിവ ക്കണക്കുകൾ’ സ്പകോ ം. 2020 ൽ 

സവിസ് ബോേുകളിണ്ട  വിരദ്േ 

ക്ലയന്െുകളുണ്ടട പണത്തിന്ണ്ടെ പട്ടികയിൽ 

സവിസ് സ്ഫോേ്സ് (സിഎച്്ചഎഫ)് 2.55 ബി യൺ 

(20,706 രകോടി  ൂപ) ഇന്ത്യ 51-ആം 

സ്ഥോനത്തോണ്. 377 ബി യൺ രഡോളെോണ് 

യുലണറ്റഡ ് കിംഗ്ഡം ഒന്നോമത്. യുഎസ് (152 

ബി യൺ). നയൂസി ോനെ്്, രനോർരവ, സവീഡൻ, 

ണ്ടഡൻമോർക്ക്, െംഗ്െി, മൗെീഷ്യസ്, 

പോകിസ്ഥോൻ, ബംഗ്ലോരദ്േ്, സ്േീ േ എന്നീ 

 ോജയങ്ങണ്ടളക്കോൾ ഇന്ത്യ മുന്നി ോയി ുന്നു. 

• ണ്ടസന്െർ രഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് 

എൻവരയോൺണ്ടമനെ്് (സിഎസ്്ഇ) 

പുെത്തിെക്കിയ ഈസ് ഓഫ ്  ിവിംഗ്് 

ഇൻണ്ടഡക്സ് 2020 ൽ ണ്ടബംഗ്ളൂ ു ഇന്ത്യയിണ്ട  

ഏറ്റവും സജീവമോയ നഗ് മോയി 

തി ണ്ടെടുക്കണ്ടപ്പട്ടു. രസ്റ്ററ്റ് ഓഫ ്ഇന്ത്യയുണ്ടട 

പ ിസ്ഥിതി 2021 എന്ന െിരപ്പോർട്ടിന്ണ്ടെ 

േോഗ്മോണ ് ഈസ് ഓഫ ്  ിവിംഗ് ് ഇൻണ്ടഡക്സ് 

2020. ണ്ടബംഗ്ളൂ ുവിന ് പിന്നോണ്ട  ണ്ടൈലന്ന, 

ഷ്ിം , േുവരനേവർ, മുംലബ എന്നിവയോണ് 

മികച്ച അഞ്ച ്മികച്ച നഗ് ങ്ങൾ. 

• എപിഎസി രമഖ് യിണ്ട  മികച്ച അഞ്ച് 

ണ്ടടകര്നോളജി ണ്ടസന്െെുകളോയി ണ്ടബംഗ്ളൂ ു 

ഉയർന്നുവന്നിട്ടുെ്, ലെദ് ോബോദ്് മികച്ച 10 

പട്ടികയിൽ ഇടം രനടിയിട്ടുെ്, ‘രസ്ഗ്ോത്ത് 

എഞ്ചിനുകൾ ഓഫ ് ഇണ്ടന്നോരവഷ്ൻ: 

എങ്ങണ്ടനയോണ് ഏഷ്യോ പസഫിക് 

ണ്ടടകര്നോളജി െബുകൾ െീജിയണൽ െിയൽ 

എരസ്റ്ററ്റ് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത്’ എന്ന 

ത ണ്ടക്കട്ടി ുള്ള രകോളിരയഴ്സ ്െിരപ്പോർട്ട്. 

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
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• ഇന്ത്യൻ പയനിയർ വയവസോയിയും ടോറ്റോ 

സ്ഗ്ൂപ്പിന്ണ്ടെ സ്ഥോപകനുമോയ ജംണ്ടസറ്റജ്ി 

നുസർവോൻജി ടോറ്റ, ണ്ടസഞ്ചവെി പട്ടികയിണ്ട  

ഉദ്്ഘോടന, എഡൽലഗ്വ ് െുെുൻ 

ജീവകോ ുണയ സ്പവർത്തക ിൽ 

ഒന്നോമണ്ടതത്തി.െിരപ്പോർട്ട് അനുസ ിച്്ച 

മുംലബ ആസ്ഥോനമോയുള്ള ജംണ്ടസറ്റ്ജി ടോറ്റ 

സംേോവന 102.4 ബി യൺ യുഎസ് 

രഡോളെോണ്. 

• മരധയഷ്യയിണ്ട  തുർണ്ടമമനിസ്തോന്ണ്ടെ 

ത സ്ഥോനമോയ അഷ്ഗബോത്ത ് വിരദ്േ 

ണ്ടതോഴി ോളികൾക്കുള്ള ര ോകത്തിണ്ട  

ഏറ്റവും ണ്ടൈ രവെിയ നഗ് മോയി 

തി ണ്ടെടുക്കണ്ടപ്പട്ടു. കൺസൾട്ടൻസി 

സ്ഥോപനമോയ ണ്ടമർസെിന്ണ്ടെ 2021 ണ്ട  രകോസ്റ്റ-്

 ിവിംഗ് ്സർരവയിൽ നഗ് ം ഒന്നോമണ്ടതത്തി. 

രെോരേോംഗ്്  െോം സ്ഥോനത്തും 

ണ്ട ബനോനിണ്ട  ണ്ടബയ്്െൂട്ടും ജപ്പോനിൽ 

രടോക്കിരയോയും  െോം സ്ഥോനത്തോണ്. 

 

Appointments News 

 

• ണ്ടകനിയയിണ്ട  ആര ോഗ്യ മസ്ന്ത്ോ യത്തിന്ണ്ടെ 

ആക്ി്ംഗ്് ഡയെക്ർ് ജനെൽ രഡോ. പോസ്ടിക് 

അരമോത്തിണ്ടന ര ോകോര ോഗ്യ സംഘടനയു- 

ണ്ടട (ഡബ്ല്യുഎച്്ചഒ) എക്സികയൂട്ടീവ് രബോർഡ് 

ണ്ടൈയർമോനോയി ഒ ു വർഷ്രത്തക്ക ്നിയമിച്ചു. 

ര ോകോര ോഗ്യ സംഘടനയുണ്ടട എക്സികയൂട്ടീവ് 

രബോർഡിന്ണ്ടെ 149-ാോമത് ണ്ടസഷ്നി ോണ് 2021 

ജൂൺ 02 ന് ണ്ടൈയർ രഡോ. െർഷ് ് വർധൻ 

ഇക്കോ യം അെിയിച്ചത്. 

• ടോറ്റോ സ്റ്റീൽ  ിമിറ്റഡ ് ൈീഫ ് എക്സികയൂട്ടീവ് 

ഓഫീസെും മോരനജിംഗ്് ഡയെക്െ്ുമോയ 

ടി.വി.നര സ്േൻ 2021-22 കോ ഘട്ടത്തിൽ 

രകോൺണ്ടഫഡരെഷ്ൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ 

ഇൻഡസ്സ്ടിയുണ്ടട (സിഐഐ) 

സ്പസിഡന്െോയി ജൂൺ 1 നു ൈുമത രയറ്റു. 

വയവസോയ സമിതിയുണ്ടട രനതൃതവം രകോട്ടക് 

മെീസ്േ ബോേ്  ിമിറ്റഡ ് മോരനജിംഗ്് 

ഡയെക്െ്ും ൈീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് 

ഓഫീസെുമോയ ഉദ്യ ് ണ്ടകോട്ടക്കിൽ നിന്്ന 

ൈുമത രയറ്റു. 

• ധനമസ്ന്ത്ോ യം ജഗ്ന്നോഥ് ബിദ്യോധർ 

രമോെൻപോസ്ത, സിബിഡിടി അംഗ്ം, 

രന ിട്ടുള്ള നികുതി രബോർഡ് 

ണ്ടൈയർമോനോയി മൂന്്ന മോസരത്തക്ക ് അധിക 

ൈുമത  നൽകി. നി വിണ്ട  ണ്ടൈയർമോൻ 

സ്പരമോദ്് ൈസ്േ രമോഡിയുണ്ടട കോ ോവധി ണ്ടമയ് 

31 ന ്അവസോനിച്ചു. 

• ണ്ടത േോനയിണ്ട  ലെദ് ോബോദ്ിണ്ട  

സിഎസ്്ഐആർ-ണ്ടസന്െർ രഫോർ 

ണ്ടസല്ലു ോർ ആൻഡ ്രമോളികയു ർ ബരയോളജി 

(സിസിഎംബി) ഡയെക്െ്ോയി മുൻ 

ഐഐടിയൻ രഡോ. വിനയ ് ണ്ടക 

നേികൂ ിണ്ടയ നിയമിച്ചു. അെിയണ്ടപ്പടുന്ന 

രമോളികയു ർ ബരയോളജിസ്റ്റും, 

നയൂഡൽെിയിണ്ട  ഡിബിടി-നോഷ്ണൽ 

ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്ട ് ഓഫ ് ഇമ്മയൂരണോളജിയിണ്ട  

േോസ്സ്തജ്ഞനുമോണ്. 

• ണ്ടഫയ്സ്ബുക്കിന്ണ്ടെ ഉടമസ്ഥതയി ുള്ള 

ണ്ടമരസജിംഗ് ് ആപ്ലിരക്കഷ്നോയ വോട്സആ്പ്പ് 

പര ഷ് ് ബി  ോ ിണ്ടന ഇന്ത്യയുണ്ടട പ ോതി 

ഉരദ്യോഗ്സ്ഥനോയി തി ണ്ടെടുത്തു.  

• അസം ലെഫിൾസിന്ണ്ടെ 21-ാോമത് ഡയെക്ർ് 

ജനെ ോയി (രനോർത്ത ് ഈസ്റ്റിന്ണ്ടെ 

ണ്ടസന്െിന ുകൾ എന്നെിയണ്ടപ്പടുന്നു) 

ണ്ട ഫ്റ്റനനെ് ് ജനെൽ സ്പദ്ീപ ് ൈസ്േൻ നോയർ, 

അതിവിഷ്ത് രസവോ ണ്ടമഡൽ (എവിഎസ്എം), 

യുദ്് രസവോ ണ്ടമഡൽ (ലവഎസ്എം) 

ഏണ്ടറ്റടുത്തു. മുമ്പ് അസം ലെഫിൾസിൽ 

ഇൻസ്ണ്ടപക്ർ് ജനെ ോയും, കമ്പനി 

കമോൻഡെോയും രസവനമനുഷ്ഠ ിച്ചിട്ടുെ്. 

• ഇന്ത്യൻ രസ്ബോഡ്കോസ്റ്റിംഗ്് ഫൗരെഷ്ൻ 

(ഐബിഎഫ്) മുൻ സുസ്പീംരകോടതി ജഡ്ജി 

ജസ്റ്റിസ് വിസ്കംജിത് ണ്ടസന്നിണ്ടന പുതിയതോയി 

 ൂപീക ിച്ച സവയം നിയസ്ന്ത്ണ രബോഡി 

ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ കെനെ്് ണ്ടെഗ്ുര റ്റെി 

കൗൺസിൽ (ഡിഎംസിആർസി) 

ണ്ടൈയർമോനോയി നിയമിച്ചതോയി സ്പഖ്യോപിച്ചു.  

• മുൻ സുസ്പീം രകോടതി ജഡ്ജി അ ുൺ കുമോർ 

മിസ്േ രദ്േീയ മനുഷ്യോവകോേ കമ്മീഷ്ന്ണ്ടെ 

(എൻഎച്്ചആർസി) പുതിയ 

ണ്ടൈയർരപഴ്സണോകും. സ്പധോനമസ്ന്ത്ി നര സ്േ 

രമോദ്ി, ആേയന്ത് മസ്ന്ത്ി അമിത് ഷ്ോ, 

 ോജയസേോ ണ്ടഡപയൂട്ടി ണ്ടൈയർമോൻ െ ിവേ്, 

ര ോക്സേോ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള,  ോജയസേയിണ്ട  

സ്പതിപക്ഷ രനതോവ ് മല്ലികോർജുൻ ഖ്ോർണ്ടഗ് 

എന്നിവ ടങ്ങു- ന്നതോണ ്ണ്ടസ ക്ഷൻ പോനൽ. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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• പൂനവോ യുണ്ടട നിയസ്ന്ത്ണത്തി ുള്ള 

ലെസിംഗ്് സൺ രെോൾഡിംഗ്സ് ഒ ു 

നിയസ്ന്ത്ണ ഓെ ി 

സവന്ത്മോക്കിയതിണ്ടനത്തുടർന്്ന മോരനജ്ണ്ടമൻെ് 

ഓവർരെോളിന്ണ്ടെ േോഗ്മോയി മോഗ്മ 

ഫിൻരകോർപ്പ ് അതിന്ണ്ടെ ണ്ടൈയർമോനോയി 

അദ്ർ പൂനവല്ലണ്ടയ നിയമിച്ചു. 

• ജൂൺ ഒന്നിന ് നടന്ന ണ്ടപോതുസരമ്മളനത്തിൽ 

ഗ്ുജെോത്ത ് സെക ണ മിൽക്ക ് മോർക്കറ്റിംഗ്് 

ണ്ടഫഡരെഷ്ൻ  ിമിറ്റഡ ് അണ്ടല്ലേിൽ 

ഇന്ത്യയിൽ അമുൽ സ്ബോൻഡഡ ്ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 

വിൽക്കുന്ന ജിസിഎംഎംഎഫ് മോരനജിംഗ്് 

ഡയെക്ർ് ആർ എസ് രസോഡിണ്ടയ 

ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ ഡയെി ണ്ടഫഡരെഷ്ൻ 

(ഐഡിഎഫ്) ഏകകണ്ഠ മോയി 

തി ണ്ടെടുത്തു. 

• മസ്ന്ത്ിസേയുണ്ടട നിയമന സമിതി (എ.സി.സി) 

ബി.വി.ആർ. സുസ്ബഹ്മണയം, ൈീഫ് ണ്ടസസ്കട്ടെി 

ജമ്മു കശ്മീർ വോണിജയ വകുപ്പിൽ സ്പരതയക 

ൈുമത യുള്ള ഉരദ്യോഗ്സ്ഥനോയി.  

• െിസർച്്ച ആൻഡ ് അനോ ിസിസ് വിംഗ്് 

രമധോവി സമന്്ത് കുമോർ രഗ്ോയൽ, 

ഇനെ് ിജൻസ് ബയൂരെോ രമധോവി അ വിേ് 

കുമോർ എന്നിവർക്ക് അവ ുണ്ടട 

രസവനങ്ങളിൽ ഒ ു വർഷ്ണ്ടത്ത കോ ോവധി 

നീട്ടി. പഞ്ചോബ് രകഡെിൽ നിന്നുള്ള 1984 

ബോച്്ച ഐപിഎസ് ഉരദ്യോഗ്സ്ഥനോയ രഗ്ോയൽ 

ജൂൺ 30 ന് അവസോനിക്കുന്ന സോന്നിധയ 

കോ ോവധി കഴിെ ് ഒ ു വർഷ്ക്കോ ം 

ഗ്രവഷ്ണ-വിേക ന വിേോഗ്ം (രെോ) 

ണ്ടസസ്കട്ടെിയോയി തുട ും. 

• ൈ ിസ്തകോ നോയ ര ോെൻസ് ണ്ടഡസ് കോർസ് 

228 വർഷ്ത്തിനുള്ളിൽ സ്ഫോൻസിണ്ട  

പോ ീസിണ്ട  ര ോകത്തിണ്ട  ഏറ്റവും വ ിയ 

മയൂസിയമോയ മയൂസി ഡു  ൂണ്ടസ്വയുണ്ടട ആദ്യ 

വനിതോ സ്പസിഡനെ്ോയി. മയൂസി ഡു 

 ൂണ്ടസ്വയുണ്ടട ആദ്യ വനിതോ സ്പസിഡന്െോയി 

സ്ഫോൻസ് സ്പസിഡന്െ് ഇമ്മോനുവൽ മോരസ്കോൺ 

അവണ്ട  നിയമിച്ചു. 

• രകസ്േ െിസർവ ് രപോ ീസ് രസന ഡയെക്ർ് 

ജനെൽ കുൽദ്ീപ് സിങ്ങിന് എൻഐഎയുണ്ടട 

രദ്േീയ അരനവഷ്ണ ഏജൻസി ഡയെക്ർ് 

ജനെ ിന്ണ്ടെ അധിക ൈുമത  നൽകി. 

• എയർ ആസ്ഥോനണ്ടത്ത അടുത്ത ലവസ് 

ൈീഫ് ആയി എയർ മോർഷ്ൽ വിരവക് െോം 

ൈൗധ ിണ്ടയ നിയമിച്ചതിനോൽ ഇന്ത്യൻ 

രവയോമരസന മുകളിൽ നി വധി മോറ്റങ്ങൾ 

കോണും. ദ്ില്ലിയിണ്ട  ണ്ടവരസ്റ്റൺ കമോൻഡിൽ 

ൈൗധ ിക്ക് രേഷ്ം എയർ മോർഷ്ൽ ബല്ലേോ 

 ോധോകൃഷ്ണനും സ്പയോസ്ഗ്ോജിണ്ട  ണ്ടസൻസ്ടൽ 

എയർ കമോൻഡിന്ണ്ടെ ൈുമത  എയർ 

മോർഷ്ൽ ആർണ്ടജ ഡക്കവർത്തും 

ഏണ്ടറ്റടുക്കും. 

• 2021 ജൂൺ മുതൽ 2024 ജൂൺ വണ്ട  ര ോക 

ബോേ് വിദ്യോേയോസ ഉപരദ്ഷ്ടോവോയി 

 ഞ്ജിത്സിങ് ഡിസോണ്ട  നിയമിതനോയി. 2020 

ൽ ആരഗ്ോള അധയോപക അവോർഡ ്  േിച്ച 

ആദ്യണ്ടത്ത ഇന്ത്യക്കോ നോണ് അരേെം, 

ഇരപ്പോൾ ര ോക ബോേ് ആ ംേിച്ച രകോച്്ച 

രസ്പോജക്റ്റിൽ സ്പവർത്തിക്കും. അധയോപക 

ണ്ടസ്പോഫഷ്ണൽ വികസനം 

ണ്ടമച്ചണ്ടപ്പടുത്തിണ്ടക്കോെ് പഠനം 

തവ ിതണ്ടപ്പടുത്തുന്നതിന ്  ോജയങ്ങണ്ടള 

സെോയിക്കുക എന്നതോണ് പദ്ധതിയുണ്ടട 

 ക്ഷയം. 

• 2021 ജൂൺ 30 മുതൽ സ്പോബ യത്തിൽ വ ുന്ന 

ഒ ു വർഷ്രത്തക്ക ് വിേവീർ അെുജണ്ടയ 

ആർബിഎൽ ബോേിന്ണ്ടെ മോരനജിംഗ്് 

ഡയെക്െ്ും സിഇഒയും ആയി നിയമിക്കോൻ 

െിസർവ ് ബോേ് അംഗ്ീകോ ം നൽകി. 2010 

ജൂൺ 30 മുതൽ ആർബിഎൽ ബോേിന്ണ്ടെ 

മോരനജിംഗ്് ഡയെക്െ്ും സിഇഒയുമോണ്. 

ആർബിഎൽ ബോേിന ് മുമ്പ ് ബോേ് ഓഫ ്

അരമ ിക്കയുണ്ടട മോരനജിംഗ്് ഡയെക്െ്ും, 

സിഇഒയുമോയി ുന്നു അെൂജ. 

• സീനിയർ അഡ്മിനിസ്രസ്ടറ്റെും മുൻ പവർ 

ണ്ടസസ്കട്ടെിയുമോയ സഞ്ജീവ ്നേൻ സെോയ് 

ണ്ടപരസ്ടോളിയം ആൻഡ ് നോച്ചുെൽ ഗ്യോസ് 

ണ്ടെഗ്ുര റ്റെി രബോർഡ ് (പിഎൻജിആർബി) 

അടുത്ത ണ്ടൈയർമോനോയി ൈുമത രയൽക്കും. 

എൻഐ്ടിഐ ആരയോഗ്് അംഗ്ം 

(സോൻഡിടി) വി ണ്ടക സ സവത്തിന്ണ്ടെ 

രനതൃതവത്തി ുള്ള ഒ ു ണ്ടസർച്്ച കമ്മിറ്റി 

സെോയിയുണ്ടട രപ  ്മോയ്ച്ചു. ഇന്ത്യയിണ്ട  ഒ ു 

സ്റ്റോെ്െയൂട്ടെി രബോഡിയോണ് ണ്ടപരസ്ടോളിയം 

ആൻഡ ് നോച്ചുെൽ ഗ്യോസ് ണ്ടെഗ്ുര റ്റെി 

രബോർഡ്. 
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• ണ്ടെഗ്ുര റ്റെി അംഗ്ീകോ ം  േിക്കുന്നതിന് 

വിരധയമോയി എച്്ചഎസ്ബിസി ഇന്ത്യയുണ്ടട 

ൈീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസെോയി െിരതസ്േ 

രഡവിണ്ടന നിയമിച്ചതോയി രെോരേോംഗ്്, 

ഷ്ോങ്െോയ ് ബോേിംഗ്് രകോർപ്പരെഷ്ൻ 

 ിമിറ്റഡ ് (എച്്ചഎസ്ബിസി) സ്പഖ്യോപിച്ചു. 2021 

ജൂൺ 7 മുതൽ ഇടക്കോ  ൈീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് 

ഓഫീസെോയി അരേെണ്ടത്ത നിയമിച്ചു. 

എച്്ചഎസ്ബിസി ഏഷ്യ-പസഫിക ്രകോ-ൈീഫ് 

എക്സികയൂട്ടീവോയി രെോരേോങ്ങിര ക്ക് 

മോെുന്ന സുര സ്േ രെോഷ്യുണ്ടട സ്ഥോനത്ത് 

രഡവ്. 

• 1984 ബോച്ചിണ്ട  ഉത്തർസ്പരദ്േ് രകഡെിണ്ട  

വി മിച്ച ഐ്എ്എസ് ഉരദ്യോഗ്സ്ഥനോയ 

അനുപ് ൈസ്േ പോണ്ടണ്ഡണ്ടയ രകസ്േ സർക്കോർ 

തി ണ്ടെടുപ്പ് കമ്മീഷ്ണെോയി നിയമിച്ചു. 

തി ണ്ടെടുപ്പ ് കമ്മീഷ്നിൽ, പോണ്ടണ്ഡക്ക് 

മൂന്്ന വർഷ്ത്തിൽ തോണ്ടഴ മോസ്തരമ 

അധികോ മുള്ളൂ, 2024 ണ്ടഫസ്ബുവ ിയിൽ 

വി മിക്കും.  

• വി.എസ്.എം, എ.വി.എസ്.എം ലവസ് 

അഡ്മിെൽ  ോരജഷ് ്ണ്ടപൻഡോർക്കർ ഡയെക്ർ് 

ജനെൽ രനവൽ ഓപ്പരെഷ്ൻസ് ൈുമത രയറ്റു. 

ഫ്ലോഗ്് ഓഫീസർ ആനെ്ി സബ്മലെൻ 

വോർണ്ടഫയെിണ്ട  (എ.എസ്.ഡബ്ല്യു) 

സ്ണ്ടപഷ്യ ിസ്റ്റോണ്. നോവികരസനയുണ്ടട 

മുൻനി  യുദ്ധക്കപ്പ ുകളിൽ എ.എസ്.ഡബ്ല്യു 

ഓഫീസർ എന്ന നി യി ും പിന്നീട് 

എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, ലഗ്ഡഡ് 

ഡിസ്രസ്ടോയർ ഐ.എൻ.എസ്. മിലസൽ 

രകോർണ്ടവറ്റ് ഐ്എൻഎസ് രകോ , മിലസൽ 

സ്ഫിരഗ്റ്റ് ഐ്എൻഎസ് േിവോ ിക്, 

വിമോനവോെിനിക്കപ്പൽ ഐ്എൻഎസ് 

വി ോത്ത് എന്നിവര ോട് അരേെം 

കൽപ്പിച്ചിട്ടുെ്.  

• മൂന്നുവർഷ്രത്തക്ക ്ൈസ്േ രേഖ്ർ രഘോഷ്ിണ്ടന 

ബേൻ ബോേിന്ണ്ടെ എംഡിയും സിഇഒയും 

ആയി നിയമിക്കുന്നതിന ് െിസർവ ് ബോേ് 

അനുമതി നൽകി. രമൽപ്പെെ 

പുനർനിയമനം ബോേിന്ണ്ടെ തുടർന്നുള്ള 

വോർഷ്ിക ണ്ടപോതുരയോഗ്ത്തിൽ ഓെ ി 

ഉടമകളുണ്ടട അംഗ്ീകോ ത്തിന ്വിരധയമോണ്. 

• 2022 ജനുവ ി 1 മുതൽ യുഎൻ ണ്ടസകയൂ ിറ്റി 

കൗൺസിൽ ണ്ടസസ്കട്ടെി ജനെൽ അനര്െോണി- 

രയോ ഗ്ുണ്ടട്ടെസിണ്ടന ര ോക സംഘടനയുണ്ടട 

ത വനോയി  െോം അഞ്ചുവർഷ്രത്തക്ക് 

േുപോർേ ണ്ടൈയ്തിട്ടുെ്.  

• സവകോ യ വോയ്പക്കോ നോയ ഐസിഐസിഐ 

ബോേിന് ഗ്ി ീഷ് ്ൈസ്േ ൈതുർരവദ്ിണ്ടയ പോർട്ട് 

ലടം ണ്ടൈയർമോനോയി വീെും 

നിയമിക്കുന്നതിന ് െിസർവ ് ബോേിന്ണ്ടെ 

അനുമതി  േിച്ചു. നി വി ുള്ള 

നിബന്ധനകളി ും വയവസ്ഥകളി ും 2021 

ജൂല  01 മുതൽ 3 വർഷ്ണ്ടത്ത കോ ോവധി 

ഐസിഐസിഐ ബോേിന്ണ്ടെ പോർട്ട ് ലടം 

ണ്ടൈയർമോനോയി ിക്കും. 2021 ജൂല  1 മുതൽ 

സ്പോബ യത്തിൽ വ ുന്ന ൈതുർരവദ്ിണ്ടയ 

രനോൺ എക്സികയൂട്ടീവ് (പോർട്ട ് ലടം) 

ണ്ടൈയർമോനോയി നിയമിക്കോൻ ബോേിന്ണ്ടെ 

ഓെ ി ഉടമകൾ കഴിെ വർഷ്ം 

അംഗ്ീകോ ം നൽകി. 

• സർക്കോർ ഉടമസ്ഥതയി ുള്ള ഇൻഷ്ുെൻസ് 

കമ്പനിയോയ ല ഫ ് ഇൻഷ്ുെൻസ് 

രകോർപ്പരെഷ്ൻ ഓഫ ് ഇന്ത്യ (എൽഐസി) 

ണ്ടൈയർമോനോയി എം ആർ കുമോെിന്ണ്ടെ 

കോ ോവധി നീട്ടോൻ മസ്ന്ത്ിസേയുണ്ടട നിയമന 

സമിതി അംഗ്ീകോ ം നൽകി. ഇരപ്പോൾ 

വിപു ീകൃത കോ ോവധി സ്പകോ ം കുമോർ 

2022 മോർച്്ച 13 വണ്ട  ഈ പദ്വിയിൽ തുട ും. 

രന ണ്ടത്ത എൽഐസി ണ്ടൈയർമോനോയി ുന്ന 

കോ ോവധി 2021 ജൂൺ 30 ന് 

അവസോനിരക്കെതോയി ുന്നു. 

• 2021 ജൂൺ 22 മുതൽ സ്പോബ യത്തിൽ വ ുന്ന 

മരെഷ് ് കുമോർ ണ്ടജയിണ്ടന െിസർവ ് ബോേ് 

ഓഫ ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) ണ്ടഡപയൂട്ടി 

ഗ്വർണെോ- യിവീെും നിയമിക്കോൻ 

മസ്ന്ത്ിസേയുണ്ടട നിയമന സമിതി 

അംഗ്ീകോ ം നൽകി. എ്ംണ്ടക ണ്ടജയിന്ണ്ടെ 

മൂന്്ന വർഷ്ണ്ടത്ത കോ ോവധി ആർബിഐ 

ആയി ണ്ടഡപയൂട്ടി ഗ്വർണർ 2021 ജൂൺ 21 ന് 

അവസോനിക്കും. നി വിൽ ലമക്കൽ പസ്ത, 

എം  ോരജേവർ െോവു, െോബി േേർ 

എന്നിവ ോണ് െിസർവ ് ബോേ് ണ്ടഡപയൂട്ടി 

ഗ്വർണർമോ ോയി രസവനമനുഷ്ഠ ിക്കുന്നത്. 

• ഇന്ത്യയുണ്ടട പ ോതി ഉരദ്യോഗ്സ്ഥനോയി 

രഫസ്ബുക്ക ് സ്പൂ ർത്തി സ്പിയണ്ടയ 

സ്പഖ്യോപിച്ചതോയി കമ്പനി ണ്ടവബ്്ലസറ്റിൽ 

അെിയിച്ചു. 

• ഐ്എ്യു കൗൺസിൽ തി ണ്ടെടുപ്പ് നടന്ന 

2021 ണ്ട  ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ 

അരസോസിരയഷ്ൻ ഓഫ ് അൾസ്ടോെരണ്ണഴ്സ് 

(ഐ്എ്യു) രകോൺസ്ഗ്സിൽ ഇന്ത്യയുണ്ടട 

നോഗ് ോജ് അഡിഗ്ണ്ടയ ഏഷ്യ-ഓഷ്യോനിയ 

സ്പതിനിധിയോയി തി ണ്ടെടുത്തു. 
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https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala


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

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

• യുഎൻ ണ്ടപോതുസേ രകോസ്റ്റോെിക്കൻ 

സോമ്പത്തിക േോസ്സ്തജ്ഞൻ ണ്ടെരബക്ക 

സ്ഗ്ിൻസ്്പോണ്ടന ഐകയ ോഷ്്സ്ടസേയുണ്ടട 

വയോപോ -വികസന രകോൺഫെൻസിന്ണ്ടെ 

(യുഎൻസിടിഡി) ണ്ടസസ്കട്ടെി ജനെ ോയി 

നിയമിക്കോൻ അംഗ്ീകോ ം നൽകി. അവർ 

നോ ുവർഷ്ണ്ടത്ത ഔരദ്യോഗ്ിക കോ ോവധി 

പൂർത്തിയോക്കും. UNCTAD- ന്ണ്ടെ ത വനോയ 

ആദ്യ വനിതയും മധയ അരമ ിക്കയുമോണ് 

അവർ. യുഎൻ ണ്ടസസ്കട്ടെി ജനെൽ 

അനര്െോണിരയോ ഗ്ുണ്ടട്ടെസ് അവണ്ട  

ണ്ടസസ്കട്ടെി ജനെ ോയി നോമനിർരദ്േം ണ്ടൈയ്തു. 

• രബോളിവുഡ ് സൂപ്പർസ്റ്റോർ അക്ഷയ് 

കുമോെിണ്ടന ബരയോണ്ടടക്രനോളജി 

കമ്പനിയോയ ലമ ോബ് ഡിസ്കവെി 

ണ്ടസോ യൂഷ്ന്ണ്ടെ പുതിയ സ്ബോൻഡ് 

അംബോസഡെോയി നിയമിച്ചു. പൂണ്ടന 

ആസ്ഥോനമോയുള്ള സ്ഥോപനം  ോജയണ്ടത്ത 

ആദ്യണ്ടത്ത രകോവിഡ് -19 സവയം പ ീക്ഷണ 

കിറ്റ ് “രകോവിണ്ടസൽഫ്” പുെത്തിെക്കി 

ദ്ിവസങ്ങൾക്ക ്രേഷ്മോണ ്ഈ സ്പഖ്യോപനം. 

• ഡിജിറ്റൽ പബ്ല്ിഷ്ർ കെനെ്് സ്ഗ്ീവൻസസ് 

കൗൺസി ിന്ണ്ടെ (ഡിപിസിജിസി) േോഗ്മോയി 

 ൂപീക ിച്ച പ ോതി പ ിെോ  രബോർഡിന്ണ്ടെ 

(ജിആർബി) അധയക്ഷനോയി ഇന്െർണ്ടനറ്റ് 

ആൻഡ ് ണ്ടമോലബൽ അരസോസിരയഷ്ൻ 

ഓഫ ്ഇന്ത്യ (ഐ്എ്എ്ംഐ്ഐ) മുൻ സുസ്പീം 

രകോടതി ജസ്റ്റിസ് (െിട്ട.) അർജൻ കുമോർ 

സിസ്കിയിൽ അണിനി ന്നു. 

• േോ തി എയർണ്ടടല്ലിന്ണ്ടെ ൈീഫ ് ഓപ്പരെറ്റിംഗ്് 

ഓഫീസർ അജയ ്പു ി 2021-22 കോ യളവിൽ 

വയവസോയ അരസോസിരയഷ്ൻ 

ണ്ടൈയർമോനോയി വീെും 

തി ണ്ടെടുക്കണ്ടപ്പട്ടു. 2021-22 ണ്ട  രനതൃതവം 

സ്പഖ്യോപിച്ച ണ്ടസല്ലു ോർ ഓപ്പരെരറ്റഴ്്സ് 

അരസോസിരയഷ്ൻ ഓഫ ് ഇന്ത്യ 

(സിഎ്ഐ്ഐ) െി യൻസ് ജിരയോ 

ഇൻരഫോരകോം സ്പസിഡനെ്് സ്പരമോദ്് കുമോർ 

മിത്തൽ അരസോസിരയഷ്ൻ ലവസ് 

ണ്ടൈയർമോനോയി തുട ുണ്ടമന്്ന അെിയിച്ചു. 

• ഐഐടി കോൺപൂ ിണ്ട  ഫോക്കൽറ്റിയോയ 

മുരകഷ്് േർമണ്ടയ ര ോകോര ോഗ്യ 

സംഘടനയുണ്ടട (ഡബ്ല്യുഎച്്ചഒ) ആരഗ്ോള 

വോയു മ ിനീക ണവും ആര ോഗ്യവും – 

സോരേതിക ഉപരദ്േക സ്ഗ്ൂപ്പിന്ണ്ടെ (ഗ്ോപ–്

ടോഗ്്) ഓണെെി അംഗ്മോയി നിയമിച്ചു. 

• മൂന്്ന വർഷ്രത്തക്ക ് രവൾഡ ് രസ്ടഡ് 

ഓർഗ്ലനരസഷ്ന്ണ്ടെ ഇന്ത്യയുണ്ടട സ്ഥി ം 

ദ്ൗതയത്തിൽ കൗൺസി െോയി ആഷ്ിഷ്് 

ൈരേോർക്കണ്ടെ ഇന്ത്യൻ സർക്കോർ നിയമിച്ചു. 

ആദ്യമോയി മിഷ്നിൽ ഒ ു സവകോ യ 

വയക്തിണ്ടയ നിയമിച്ചു. ണ്ടബംഗ്ളൂ ു 

ആസ്ഥോനമോയുള്ള രപോളിസി തിേ് ടോേ് 

സ്മോെി ഫൗരെഷ്ൻ ഓഫ ്രപോളിസി ആൻഡ് 

െിസർച്ചിന്ണ്ടെ ഡയെക്െ്ോണ് ൈരേോർക്കർ. 

ആരഗ്ോള വയോപോ വുമോയി ബന്ധണ്ടപ്പട്ട 164 

അംഗ് മൾട്ടി- ോറ്റെൽ രബോഡിയോണ് 

ഡബ്ല്യുടിഒ. 1995 മുതൽ ഇന്ത്യ അംഗ്മോണ്. 

• ലമരസ്കോരസോഫ്റ്റ ് രകോർപ്പ് ൈീഫ് 

എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സതയ നോണ്ടഡല്ലണ്ടയ 

പുതിയ ണ്ടൈയർമോനോയി തി ണ്ടെടുത്തു. 

സ്റ്റീവ് ബോൽമെിനു രേഷ്ം 2014 ൽ 

രസോഫ്െ്ണ്ടെവയർ േീമന്ണ്ടെ സിഇഒ ആയി 

അരേെം ൈുമത രയറ്റു. 1975 ൽ 

സ്ഥോപിതമോയ കമ്പനിയിര ക്ക് പുതിയ 

ഊർജം എത്തിച്ചതിന്ണ്ടെ ബെുമതി 

അരേെത്തിനുെ്. മുൻ ണ്ടൈയർമോൻ രജോൺ 

രതോംസണ്ടണ ഒ ു സവതസ്ന്ത് ഡയെക്െ്ോയി 

കമ്പനി നിയമിച്ചു. 

• േുദ്ധവും തോങ്ങോനോവുന്നതുമോയ ഊർജ്ജം 

 േയമോക്കുന്നതിനുള്ള 

സ്പവർത്തനങ്ങൾക്കോയി ഐകയ ോഷ്്സ്ട 

രഗ്ലോബൽ രകോംപോകറ്്റ ്2021 ണ്ട  പത്ത ്എസ്ഡിജി 

പയനിയർമോ ിൽ ഒ ോളോയി ണ്ടെനയൂ പവർ 

ണ്ടൈയർമോനും എംഡിയുമോയ സുമന്്ത് 

സിൻെണ്ടയ അംഗ്ീക ിച്ചു. 
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• ആസൂസ്തണ കമ്മീഷ്ന്ണ്ടെ മുൻ ണ്ടഡപയൂട്ടി 

ണ്ടൈയർമോൻ രമോണ്ടെക് സിംഗ്് 

അ ുവോ ിയണ്ടയ ര ോക ബോേും 

ഐ.എം.എഫും രൈർന്്ന  ൂപീക ിച്ച 

ഉന്നതത  ഉപരദ്േക സംഘത്തിണ്ട  

അംഗ്മോയി തി ണ്ടെടുത്തു. 

• അ ുണോൈൽ സ്പരദ്േ് വനിത രഡോ. തഡോംഗ്് 

മിനു സംസ്ഥോനണ്ടത്ത ആദ്യണ്ടത്തയോളും 

 ോജയണ്ടത്ത  െോമണ്ടത്ത ഇന്ത്യൻ 

വനിതയോയും ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ രബോക്സിംഗ്് 

അരസോസിരയഷ്ന്ണ്ടെ (എ.ഐ.ബി.എ) രകോച്്ച 

കമ്മിറ്റി അംഗ്മോയി. 

• സ്ബിട്ടീഷ് ് അേിേോഷ്കൻ ക ീം ഖ്ോൻ 

അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട സ്കിമിനൽ രകോടതിയുണ്ടട 

പുതിയ ൈീഫ് രസ്പോസികയൂട്ടെോയി 

സതയസ്പതിജ്ഞ ണ്ടൈയ്തു. 

• ആേുപസ്തികളിണ്ട യും വനയജീവി 

സം ക്ഷണ രമഖ് യിണ്ട യും മുൻനി  

ണ്ടതോഴി ോളികളുണ്ടട സ്േമങ്ങണ്ടള 

അേിനേിക്കുകണ്ടയന്ന  ക്ഷയരത്തോണ്ടട 

ഡബ്ല്യുഡബ്ല്യുഎഫ ് ഇന്ത്യ അരപ്പോരളോ 

രെോസ്പിറ്റ ുകളുണ്ടട ഡയെക്ർ് ഉപോസന 

കോമിരനനിണ്ടയ “രഫോെസ്റ്റ ് സ്ഫെ് ല ൻ 

െീരെോസിന്ണ്ടെ അംബോസഡെോയി” 

ഉൾണ്ടപ്പടുത്തി. 

• ണ്ടബംഗ്ളൂ ുവിണ്ട  നോഷ്ണൽ ഇൻസ്റ്റിെെ്യൂട്ട് 

ഓഫ ് ണ്ടമന്െൽ ണ്ടെൽത്ത ് ആൻഡ ് നയൂരെോ 

സയൻസസ് (നിംെോൻസ്) ലസകയോസ്ടി 

വിേോഗ്ം രമധോവി രഡോ. സ്പതിമ മൂർത്തിണ്ടയ 

ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്ട് ഡയെക്െ്ോയി അഞ്ച് 

വർഷ്രത്തക്ക ് നിയമിച്ചു. 2026 മോർച്ചിൽ 

അവർ വി മിക്കും. ‘ര ോക പുകയി  ദ്ിനം 

2021’ ന ് ഡബ്ല്യുഎച്്ചഒ െീജിയണൽ 

ഡയെക്െ്ുണ്ടട സ്പരതയക തി ിച്ചെിയൽ 

അവോർഡ ് േിച്ചു. 

• വിയെബിൾസ് വിേോഗ്ത്തിന്ണ്ടെ സ്ബോൻഡ് 

അംബോസഡെോയി സ്കിക്കറ്റ് തോ ം ജസ്സ്പീത് 

ബുംെണ്ടയ ആരഗ്ോള സോരേതിക സ്ബോൻഡോയ 

വൺപ്ലസ് സവോഗ്തം ണ്ടൈയ്തു. ബുംെയുമോയുള്ള 

പേോളിത്തം ‘ണ്ടനവർ ണ്ടസറ്റിൽ’ എന്ന സ്ബോൻഡ് 

തതവേോസ്സ്തണ്ടത്തയും പൂർണതയിര ക്കുള്ള 

കമ്പനിയുണ്ടട പ ിസ്േമണ്ടത്തയും 

ആവർത്തിക്കുന്നു. 

• നി വിണ്ട  വിജി ൻസ് കമ്മീഷ്ണർ 

സുര ഷ്് എൻ പരട്ട ിണ്ടന ആക്ി്ംഗ്് 

ണ്ടസൻസ്ടൽ വിജി ൻസ് കമ്മീഷ്ണെോയി 

(സിവിസി) രകസ്േ വിജി ൻസ് കമ്മീഷ്നിൽ 

നിയമിച്ചു. 2021 ജൂൺ 23 ന ് കോ ോവധി 

പൂർത്തിയോക്കിയ സഞ്ജയ ്രകോത്തോ ിയുണ്ടട 

സ്ഥോനത്ത ്അരേെണ്ടത്ത നിയമിച്ചു.  

• ണ്ടസൻസ്ടൽ ബയൂരെോ ഓഫ ്

ഇൻണ്ടവസ്റ്റിരഗ്ഷ്ന്ണ്ടെ (സിബിഐ) 

സ്്ണ്ടപഷ്യൽ ഡയെക്െ്ോയി സ്പവീൺ 

സിൻെണ്ടയ നിയമിക്കോൻ മസ്ന്ത്ിസേയുണ്ടട 

നിയമന സമിതി (എസിസി) അംഗ്ീകോ ം 

നൽകി. 

• കോ ിരഫോർണിയ ആസ്ഥോനമോയുള്ള ണ്ടജെമി 

ണ്ടകസ്സ ിണ്ടന ഇന്ത്യയുണ്ടട പുതിയ പ ോതി 

ഉരദ്യോഗ്സ്ഥനോയി നിയമിച്ചതോയി ടവിറ്റർ 

അെിയിച്ചു. 

• ഇന്ത്യയിണ്ട  രപയ്്ണ്ടമന്െ ് ബിസിനസിന്ണ്ടെ 

വളർച്ചയക്്ക ് രനതൃതവം നൽകുന്നതിനോയി 

മുൻ ആമരസോൺ എക്സികയൂട്ടീവ് മരനഷ്് 

മെോത്്ണ്ടമണ്ടയ ഡയെക്െ്ോയി വോട്്സ്ആപ്പ് 

നിയമിച്ചു. 

• അ െബോദ്് ലെരക്കോടതി മുൻ ജഡ്ജിയും 

ൈണ്ഡീഗ്ഡിണ്ട  മുൻ ൈീഫ് 

ര ോകോയുക്തയുമോയ ജസ്റ്റിസ് (െിട്ടയ ോയ) 

േംേു നോഥ് സ്േീവോസ്തവണ്ടയ ഇന്ത്യൻ 

ണ്ടഫഡരെഷ്ൻ ഓഫ ് യുലണറ്റഡ് രനഷ്ൻസ് 

അരസോസിരയഷ്ൻസ് (IFUNA) ണ്ടൈയർമോനോയി 

നിയമിച്ചു. 

 

Business News 

 

• ഫോർമസി എതി ോളികളോയ ണ്ടമലൈഫ് 

ഏണ്ടറ്റടുക്കുന്നതോയി സ്പഖ്യോപിച്ചു, അതുവഴി 

ഇന്ത്യയിണ്ട  ഏറ്റവും വ ിയ ഓൺല ൻ 

ഫോർമസി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ണ്ടമലൈഫ് 

ണ്ടഷ്യർരെോൾഡർമോ ുണ്ടട ഓെ ി 250 

മി യൺ രഡോളെോണ ്ഈ ക ോർ. 

• ടോറ്റോ ഡിജിറ്റൽ ഓൺല ൻ പ ൈ ക്ക ്ബിഗ്് 

ബോസ്ക്കറ്റിൽ േൂ ിപക്ഷം ഓെ ികൾ 

സവന്ത്മോക്കി, ഇത്  ോജയണ്ടത്ത ഏറ്റവും വ ിയ 

കമ്പനിയോയ ഇ-ണ്ടകോരമഴ്സ ് കളിക്കോർക്ക് 

എതിണ്ട  ആണ്. ഉപ്പ-്ടു-രസോഫെ്്ണ്ടെവയർ 

സ്ഗ്ൂപ്പിന്ണ്ടെ ഡിജിറ്റൽ യൂണിറ്റ ് ഇടപോടിന്ണ്ടെ 

സോമ്പത്തിക വിേദ്ോംേങ്ങൾ 

ണ്ടവളിണ്ടപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
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• ഇന്ത്യയിണ്ട  ഏറ്റവും വ ിയ ലവദ്യുതി 

യൂട്ടി ിറ്റിയോയ എൻടിപിസി  ിമിറ്റഡ്, 

യുഎൻ രഗ്ലോബൽ രക്്ംപോക്റ്റിന്ണ്ടെ സിഇ്ഒ 

വോട്ടർ മോൻരഡറ്റിന ് ഒപ്പിട്ടതോയി മോെി, 

കോ യക്ഷമമോയ ജ  മോരനജുണ്ടമനെ്ിൽ സ്േദ്ധ 

രകസ്േീക ിക്കുന്നു.  

• രകോവിഡ ് -19 സ്പതിസന്ധിണ്ടയ വളണ്ട യധികം 

ബോധിച്ച എ്ംഎസ്്എ്ംഇ രമഖ് ണ്ടയ 

പുന ുജ്ജീവിപ്പിക്കോനുള്ള ഇന്ത്യയുണ്ടട 

 ോജയവയോപക സം ംേണ്ടത്ത 

പിന്ത്ുണയക്്കുന്നതിനോയി ര ോക ബോേിന്ണ്ടെ 

എക്സികയൂട്ടീവ് ഡയെക്ർ്മോ ുണ്ടട രബോർഡ് 500 

ദ്േ ക്ഷം യുഎസ് രഡോളർ പദ്ധതികൾക്ക് 

അംഗ്ീകോ ം നൽകി. ഇന്ത്യയുണ്ടട 

സമ്പദ്്്വയവസ്ഥയുണ്ടട നണ്ടട്ടല്ലോണ് 

എ്ംഎസ്്എ്ംഇ രമഖ് , ഇത് ഇന്ത്യയുണ്ടട 

ജിഡിപിയുണ്ടട 30 േതമോനവും 

കയറ്റുമതിയുണ്ടട 4 േതമോനവും സംേോവന 

ണ്ടൈയ്ുന്നു. 

• മോർക്കറ്റ്സ് ണ്ടെഗ്ുര റ്റർ ണ്ടസകയൂ ിറ്റി ആൻഡ് 

എകസ്്രൈഞ്ച ് രബോർഡ ്ഓഫ ്ഇന്ത്യ (എസ്ഇ 

ബി ഐ) അതിന്ണ്ടെ നോ ംഗ് രടക്കഓ്വർ 

പോനൽ പുന സംഘടിപ്പിച്ചു.പോന ിന്ണ്ടെ 

പുതിയ അംഗ്മോയി ണ്ടഡര ോയിറ്റ് ഇന്ത്യ എൻ 

ണ്ടവേട്ട ം എംഡിയും സിഇഒയും ണ്ടസബി 

നിയമിച്ചു. മുൻ ബോേ് ഓഫ് ബരെോഡ 

ണ്ടൈയർമോൻ ണ്ടക കണ്ണന്ണ്ടെ അധയക്ഷതയിൽ 

2007 നവംബെി ോണ് ണ്ടസബി ആദ്യമോയി ഈ 

രടക്കഓ്വർ പോനൽ  ൂപീക ിച്ചത്. 

• ‘ണ്ടമോലബൽ സ്പീണ്ടപയ്ഡ ് െീൈോർജുകൾ ബില്ലർ 

വിേോഗ്മോയി രൈർത്തുണ്ടകോെ് േോ ത് ബിൽ 

രപയ്്ണ്ടമനെ്് സിസ്റ്റത്തിന്ണ്ടെ (ബിബിപിഎസ്) 

വയോപ്തി ഈ വർഷ്ം ഓഗ്സ്റ്റ ് 31 നകം 

വിപു ീക ിക്കുണ്ടമന്്ന െിസർവ് ബോേ് 

അെിയിച്ചു. ണ്ടമയ് മോസത്തിൽ 213.59 

ദ്േ ക്ഷം ബിൽ രപയ്ണ്ടമനെ് ് ഇടപോടുകൾ 

ബിബിപിഎസ് ൈോനൽ വഴി നടത്തി. 

ആവർത്തിച്ചുള്ള ബിൽ 

രപയ്്ണ്ടമനെ്ുകൾക്കോയുള്ള രവദ്ിയോയി 

ബിബിപിഎസ് 2014 ൽ ആ ംേിച്ചു. 

• ഇൻഷ്ുെൻസ് രസ്ബോക്കിംഗ് ്ഏണ്ടറ്റടുക്കുന്നതിന് 

രപോളിസിബസോെിന് ണ്ടെഗ്ുര റ്റർ 

ഐ്ആർഡിഐയിൽ നിന്്ന അനുമതി 

 േിച്ചു, ഇത് കമ്പനിണ്ടയ ബിസിനസ്സ് 

വർദ്ധിപ്പിക്കോനും രസവനങ്ങളുണ്ടട പൂണ്ടച്ചെ് 

വിപു ീക ിക്കോനും സെോയിക്കും. 

• ല ഫ ് ഇൻഷ്ുെൻസ് രകോർപ്പരെഷ്ൻ 

(എൽഐസി) “ഇ-പിജിഎസ്” എന്ന രപ ിൽ 

ഒ ു രകസ്േീകൃത ണ്ടവബ് അധിഷ്ഠ ിത 

വർക്കര്ഫ്ലോ അധിഷ്ഠ ിത ഐടി പ്ലോറ്റ്രഫോം 

ആ ംേിച്ചു. 

• രകോവിഡ്-19 പോൻണ്ടഡമിക് കോ ണം 

ലെസ്ബിഡ ്ണ്ടതോഴിൽ സോെൈ യങ്ങളിര ക്ക് 

മോെുന്ന ബിസിനസുകൾ, സർക്കോർ 

ഏജൻസികൾ, വയക്തികൾ എന്നിവർക്ക് 

സു ക്ഷിതമോയ ആേയവിനിമയം വോഗ്ദോനം 

ണ്ടൈയ്ുന്നതിനോയി ആമരസോൺ ഒ ു 

അരമ ിക്കൻ തൽക്ഷണ സരേേമയയ്്ക്കൽ 

അപ്ലിരക്കഷ്ൻ ‘വിക്കർ’ സവന്ത്മോക്കി. 

 

Banking News 

 

• പൂണ്ടന ആസ്ഥോനമോയുള്ള േിവജിെോവു 

രേോസോണ്ട  സെകോ ി ബോേിന്ണ്ടെ 

ല സൻസ് െിസർവ ്ബോേ് െേോക്കി. ണ്ടമയ ് 31 

ന് ബിസിനസ്സ ് അവസോനിക്കുന്നതു മുതൽ 

സ്പോബ യത്തിൽ വ ുന്ന ബോേിംഗ് ്ബിസിനസ്സ് 

തുട ുന്നത് ബോേ് നിർത്തുന്നു. 

• ബോേിന്ണ്ടെ ഓരട്ടോ ര ോൺ 

രപോർട്ട്്രഫോളിരയോ- യിൽ കെുവ ുന്ന 

ണ്ടെഗ്ുര റ്റെി പോ നത്തിണ്ട  അപോകതകൾക്ക് 

െിസർവ ് ബോേ് എച്്ചഡിഎഫ്സി ബോേിന ് 10 

രകോടി  ൂപ പിഴ ൈുമത്തി. െിസർവ ് ബോേ് 

അനുസ ിച്്ച, എച്്ചഡിഎഫ്സി ബോേ് 1949 ണ്ട  

ബോേിംഗ് ് ണ്ടെഗ്ുര ഷ്ൻ ആക്ി്ണ്ട  ണ്ടസക്ഷൻ 

6 (2), ണ്ടസക്ഷൻ 8 എന്നിവയിണ്ട  വയവസ്ഥകൾ 

 ംഘിച്ചു. 

• ഗ്ുണനി വോ  നിയസ്ന്ത്ണ സ്പസ്കിയകൾ 

േക്തിണ്ടപ്പടുത്തുന്നതിനും, സവരസ്പ ിതമോക്കു- 

ന്നതിനുമോയി  ോജയണ്ടത്ത ഏറ്റവും വ ിയ 

സവകോ യരമഖ് യിണ്ട  ണ്ടപോതു ഇൻഷ്ുെെോയ 

ഐസിഐസിഐ ര ോംബോർഡ് 

ലമരസ്കോരസോഫ്റ്റുമോയി 

സഖ്യത്തിര ർണ്ടപ്പട്ടു. ഉപരേോക്തൃ രസവന 

സ്പതിനിധികൾ നടത്തുന്ന ലദ്നംദ്ിന 

രസവന രകോളുകൾ സ്സ്കീൻ ണ്ടൈയ്ുന്നതിന് 

ഇൻഷ്ുെർ ലമരസ്കോരസോ- ഫ്റ്റിന്ണ്ടെ അസുർ 

സ്പീച്്ച സർവീസസും നോച്ചുെൽ  ോംരഗ്വജ് 

രസ്പോസസിംഗ്ും (എൻഎൽപി) 

ഉപരയോഗ്ിക്കും. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
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• െിസർവ ് ബോേ് ഓഫ ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) 

അതിന്ണ്ടെ വോർഷ്ിക െിരപ്പോർട്ട് 

സ്പസിദ്ധീക ിച്ചു, “ബോേുകളുണ്ടട ആസ്തി 

ഗ്ുണനി വോ ം ഉയർത്തിക്കോട്ടുന്നു, 

അവ ുണ്ടട തയ്ോണ്ടെടുപ്പിന ് വ ോനി ിക്കുന്ന 

കവോർരട്ടഴ്സു കളിൽ ഉയർന്ന 

ണ്ടസ്പോവിഷ്നിംഗ്ിനോയി സൂക്ഷ്മ നി ീക്ഷണം 

ആവേയമോണ”്. COVID-19 അണുബോധയുണ്ടട 

 െോം ത ംഗ്ണ്ടത്ത ഇന്ത്യ എസ്ത രവഗ്ത്തിൽ 

പിടികൂടും എന്നതിണ്ടന ആസ്േയിച്ചി ിക്കും 

 ോജയത്തിന്ണ്ടെ വളർച്ചോ സോധയതണ്ടയ 

അടിസ്ഥോനമോക്കിയണ്ടതന്്ന ണ്ടസൻസ്ടൽ ബോേ് 

വോർഷ്ിക െിരപ്പോർട്ടിൽ പെയുന്നു. 

• വിരദ്േ പേോളി ബോേുകണ്ടള 

ഉപരേോക്തോക്കളുണ്ടട തോൽപ്പ യോർത്ഥം 

ഇന്ത്യയിണ്ട  ഗ്ുണരേോക്തോവിന് തൽക്ഷണം 

പണമയയ്്ക്കോൻ സെോയിക്കുന്ന ഒ ു 

സൗക യം വോഗ്ദോനം ണ്ടൈയ്ുന്നതിനോയി 

ഐ്സിഐ്സിഐ ബോേ് സവിഫ്റ്റുമോയി 

സഖ്യമുെോക്കിയതോയി സ്പഖ്യോപിച്ചു. 

ഗ്ുണരേോക്തോവിന് ബോേ് അക്കൗെിര ക്ക് 

ണ്ടസ്കഡിറ്റ് തൽക്ഷണം  േിക്കും. ഇത് 

ഐസിഐസിഐ ബോേിണ്ടന ഏഷ്യ-

പസഫിക്കിണ്ട  ആദ്യണ്ടത്ത ബോേോയും 

ആരഗ്ോളത ത്തിൽ  െോമണ്ടത്ത സവിഫ്റ്റ് 

ജിപി തൽക്ഷണം എന്ന് വിളിക്കുന്ന 

 െോമണ്ടത്ത ബോേോയും മോെുന്നു. 

• “തട്ടിപ്പുകൾ – വർഗ്ഗീക ണം, െിരപ്പോർട്ടിംഗ്”് 

എന്നിവയുൾണ്ടപ്പണ്ടടയുള്ള മോനദ്ണ്ഡങ്ങൾ 

 ംഘിച്ചതിന് െിസർവ ് ബോേ് ബോേ് ഓഫ് 

ഇന്ത്യയക്്കും പഞ്ചോബ് നോഷ്ണൽ ബോേിനും 

ആെ ്രകോടി  ൂപ പിഴ ൈുമത്തി. ബോേ് ഓഫ് 

ഇന്ത്യയക്്ക ് 4 രകോടി  ൂപയും പഞ്ചോബ് 

നോഷ്ണൽ ബോേിന ് െ് രകോടി  ൂപയും പിഴ 

ൈുമത്തി. 

• രകോവിഡ് -19 ബോധിച്്ച ഉപജീവനമോർഗ്ം 

ബോധിക്കുന്ന തോഴന്്ന വ ുമോനക്കോ ോയ 

ഉപരേോക്തോക്കൾക്കോയി ജീവനക്കോ ുണ്ടട 

ധനസെോയരത്തോണ്ടട സ്പവർത്തിക്കുന്ന ‘ഘർ 

ഘർ രെഷ്ൻ’ രസ്പോസ്ഗ്ോം ആ ംേിക്കുണ്ടമന്്ന 

ഐ.ഡി.എഫ്.സി ഫസ്റ്റ ്ബോേ് സ്പഖ്യോപിച്ചു. 

• ഓരട്ടോരമറ്റഡ് ണ്ടടല്ലർ ണ്ടമഷ്ീനിൽ (എടിഎം) 

പണം പിൻവ ിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്്ച 

െിസർവ ് ബോേ് ഓഫ ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) 

ൈി  നിയമങ്ങളിൽ മോറ്റം വ ുത്തി. 2021 

ഓഗ്സ്റ്റ് 1 മുതൽ സ്പോബ യത്തിൽ വ ുന്ന 

ഓര ോ ഇടപോടിനും ഇന്െർരൈഞ്ച ് ഫീസ് 15 

 ൂപയിൽ നിന്്ന 17  ൂപയോയും 

സോമ്പത്തിരകത  ഇടപോടുകൾക്ക ്5  ൂപയിൽ 

നിന്്ന 6  ൂപയോയും മോറ്റി. 2022 ജനുവ ി 1 

മുതൽ സ്പോബ യത്തിൽ വ ുന്ന സൗജനയ 

ഇടപോട് പ ിധിക്കപ്പുെം ഓര ോ എടിഎം 

കയോഷ്് പിൻവ ിക്ക ിനും ബോേ് 

ഉപരേോക്തോവ ് 21  ൂപ (നി വിൽ ഇത് 20 

 ൂപയോണ്) നൽരകെതോണ്. 

• എൽഐസിവ കോർഡ്്സ് സർവീസസ് 

(എൽഐസിയ സിഎസ്്എൽ) 

ഐഡിൈ്ബിഐ ബോേുമോയി സെക ിച്്ച 

െുരപ പ്ലോറ്റ്്രഫോമിൽ രകോൺടോകറ്്റ്ണ്ട സ് 

സ്പീണ്ടപയ്ഡ ് ഗ്ിഫ്റ്റ ് കോർഡ് ‘ഷ്ഗ്ൂൺ’ 

പുെത്തിെക്കി. 

• ണ്ടസ്പോരമോട്ടർമോർ, സ്ഗ്ൂപ്പ ് കമ്പനികൾ, 

ജീവനക്കോർ, ഡീ ർമോർ, ണ്ടവെർമോർ, മറ്റ് 

എല്ലോ പേോളികൾ എന്നിവ ുൾണ്ടപ്പണ്ടടയുള്ള 

രകോർപ്പരെറ്റുകൾക്കും അവ ുണ്ടട മുഴുവൻ 

ആവോസവയവസ്ഥയക്്കും രവെിയുള്ള 

ഡിജിറ്റൽ ബോേിംഗ് ് പ ിെോ ങ്ങളുണ്ടട 

സമസ്ഗ്മോയ ഒ ു കൂട്ടമോയ ‘ഐസിഐസിഐ 

സ്റ്റോക്ക ് രഫോർ രകോർപ്പരെറ്റുകൾ’ 

ആ ംേിക്കുണ്ടമന്്ന ഐസിഐസിഐ ബോേ് 

സ്പഖ്യോപിച്ചു. 

• ഉപരേോക്തോക്കണ്ടള അവ ുണ്ടട വീടുകളുണ്ടട 

സുഖ്സൗക യങ്ങളിൽ നിന്്ന അവ ുണ്ടട 

സോമ്പത്തിക ആവേയങ്ങൾ നിെരവറ്റോൻ 

സ്പോപ്ത ോക്കുന്ന സമസ്ഗ് ഡിജിറ്റൽ വോയ്പോ 

പ്ലോറ്റര്ഫോമോയ ‘ഇൻഡസ് ഈസി ണ്ടസ്കഡിറ്റ’് 

ആ ംേിക്കുണ്ടമന്്ന ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബോേ് 

സ്പഖ്യോപിച്ചു. 

• ണ്ടൈെുകിട ധനകോ യ ബോേ് (എസ്്എഫ്്ബി) 

സ്ഥോപിക്കോൻ െിസർവ ് ബോേ് ഓഫ ് ഇന്ത്യ 

(ആർബിഐ) ണ്ടസൻസ്ടം ഫിനോൻഷ്യൽ 

സർവീസസ്  ിമിറ്റഡിന് (സിഎഫ്്എസ്എൽ) 

അനുമതി നൽകി. ഇത് സ്പതിസന്ധിയി ോയ 

പഞ്ചോബും മെോ ോഷ്സ്്ട സെക ണ ബോേും 

(പിഎ്ംസി ബോേ്) ഏണ്ടറ്റടുക്കും. സ്പവർത്തനം 

ആ ംേിക്കോൻ 120 ദ്ിവസം  േിക്കും. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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• ഇന്ത്യയിണ്ട  സ്പമുഖ് ജനെൽ ഇൻഷ്ുെൻസ് 

കമ്പനികളിണ്ട ോന്നോയ എസ്്ബിഐ ജനെൽ 

ഇൻഷ്ുെൻസ്, ല ഫ് ഇത  ഇൻഷ്ുെൻസ് 

ണ്ടസോ യൂഷ്ൻ വിത ണത്തിനോയി 

ഐ്ഡിഎഫ്്സി ഫസ്റ്റ ് ബോേുമോയി ഒ ു 

രകോർപ്പരെറ്റ് ഏജൻസി ക ോെിൽ ഒപ്പുവച്ചു. 

• എല്ലോ രപയ്്ണ്ടമനെ്് 

ആപ്ലിരക്കഷ്നുകളി ുടനീളം 

ഗ്ുണരേോക്തോവിന്ണ്ടെ ണ്ടമോലബൽ നമ്പർ 

വഴി പണം അയയ്്ക്കോരനോ അവ ുണ്ടട 

ഏണ്ടതേി ും രകോൺടോകറ്്റുകളിര ക്ക് 

രപയ്്ണ്ടമനെ്ുകൾ നടത്തോരനോ 

ഉപരേോക്തോക്കണ്ടള സ്പോപ്ത ോക്കുന്ന പുതിയ 

സവിരേഷ്ത ‘രപ യുവർ രകോെോക്്’് 

സമോ ംേിക്കുന്നതോയി ണ്ടകോട്ടക ് മെീസ്േ 

ബോേ് സ്പഖ്യോപിച്ചു. 

• പകർച്ചവയോധികൾക്കിടയിൽ 

ആര ോഗ്യരമഖ് യക്്ക ് ണ്ടമച്ചണ്ടപ്പട്ട പിന്ത്ുണ 

നൽകുന്നതിനോയി രസ്റ്ററ്റ് ബോേ് ഓഫ ് ഇന്ത്യ 

(എസ്്ബിഐ) ആര ോഗ്യം ണ്ടെൽത്ത ് ണ്ടകയർ 

ബിസിനസ് ര ോൺ ആ ംേിച്ചു. 

•  ോജയണ്ടത്ത  െോമണ്ടത്ത വ ിയ ണ്ടസ്കഡിറ്റ് 

കോർഡ് വിത ണക്കോ നോയ എസ്്ബിഐ 

കോർഡും  ോജയണ്ടത്ത 

ക കൗേ ണ്ടത്തോഴി ോളികളുണ്ടട വിവിധത ം 

ക കൗേ  ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ടട െീണ്ടട്ടയിൽ 

പ്ലോറ്റ്്രഫോമോയ ഫോബിന്ത്യയും രൈർന്്ന 

“ഫോബിന്ത്യ എസ്്ബിഐ കോർഡ”് എന്ന 

രപ ിൽ ഒ ു സ്പരതയക രകോ-സ്ബോൻഡഡ് 

രകോൺടോകറ്്റ്ണ്ട സ് ണ്ടസ്കഡിറ്റ ് കോർഡ് 

സമോ ംേിച്ചു. 
 

 

Economy News 

 

• മൂഡിയുണ്ടട നിരക്ഷപക ുണ്ടട രസവനമനുസ- 

 ിച്്ച, നടപ്പ് സോമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ 

ഇന്ത്യയുണ്ടട സമ്പദ്്്വയവസ്ഥ 9.3 േതമോനം 

വളർച്ച ലകവ ിക്കുണ്ടമേി ും  െോമണ്ടത്ത 

രകോവിഡ ് -19 ത ംഗ്ം  ോജയത്തിന്ണ്ടെ 

കോഴ്ചപ്പോടിന ് അപകടസോധയത 

വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ദ്ീർഘകോ  വോയ്പോ 

സ്പതയോഘോതങ്ങൾ ഉെോക്കുകയും ണ്ടൈയ്ുന്നു. 

• COVID-19 ദ്ു ിതോേവോസ സോമസ്ഗ്ികളുണ്ടട 

നി ക്ക ് തീ ുമോനിക്കുന്നതിനോയി ൈ ക്ക് 

രസവന നികുതി (ജിഎസ്ി്) കൗൺസിൽ ഒ ു 

കൂട്ടം മസ്ന്ത്ിമോണ്ട  (ഗ്വൺണ്ടമന്െ)് 

 ൂപീക ിച്ചു. നി വിൽ, ആേയന്ത് മോയി 

നിർമ്മിക്കുന്ന വോക്സിനുകൾക്ക ് 5% ജിഎസ്ി് 

ഈടോക്കുന്നു. 

• എസ്ബിഐ സോമ്പത്തിക വിദ്ഗ്ധർ 

“ഇരക്കോസ്വോപ്പ”് എന്ന ഗ്രവഷ്ണ െിരപ്പോർട്ടിൽ 

ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വയവസ്ഥയുണ്ടട ജിഡിപി 

വളർച്ചോ എസ്റ്റിരമറ്റ് 22 സോമ്പത്തിക 

വർഷ്ത്തിൽ 7.9 േതമോനമോയി കുെച്ചിട്ടുെ്. 

രന ണ്ടത്ത ഇത് 10.4 േതമോനമോയി ുന്നു. എല്ലോ 

അന ിസ്റ്റുകളി ും ഇന്ത്യയുണ്ടട ഏറ്റവും 

കുെെ വളർച്ചോ നി ക്ക് 

കണക്കോക്ക ോണിത്. 

• ഗ്വർണർ േക്തികോന്ത് ദ്ോസിന്ണ്ടെ 

രനതൃതവത്തി ുള്ള െിസർവ ് ബോേിന്ണ്ടെ 

(ആർബിഐ) ആെ ് അംഗ് ധനനയ സമിതി 

തുടർച്ചയോയ ആെോം തവണയും സ്പധോന 

വോയ്പോ നി ക്കുകളിൽ മോറ്റമില്ലോണ്ടത തുട ോൻ 

2021 ജൂൺ 2 മുതൽ 4 വണ്ട  നടന്ന നയ 

അവര ോകന രയോഗ്ത്തിൽ തീ ുമോനിച്ചു. 

• ഓർഗ്ലനരസഷ്ൻ രഫോർ ഇക്കരണോമിക് 

രകോ-ഓപ്പരെഷ്ൻ ആനെ്് ഡവ പ്ണ്ടമനെ്് 

(ഒഇസിഡി) 2022 സോമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ 

ഇന്ത്യയുണ്ടട വളർച്ചോ സ്പവൈനം 9.9 

േതമോനമോയി കുെച്ചു. മോർച്ചിൽ ഒഇസിഡി 

വളർച്ച 12.6 േതമോനമോയി കണക്കോക്കി. 

• ണ്ടമയ് മോസണ്ടത്ത ൈ ക്ക ് രസവന നികുതി 

പി ിവ് 1,02,709 രകോടി  ൂപയോണ്, ഇത് 

തുടർച്ചയോയി എട്ടോം മോസണ്ടത്ത കളക്ഷൻ 

ഒ ു  ക്ഷം രകോടി  ൂപണ്ടയ മെികടന്നു. 

രകോവിഡ് പോൻണ്ടഡമിക് മൂ ം പ  

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-testseries/7778/kpsc-exam-online-test-series-prime-test-pack-for-kerala-exams-like-kpsc-kerala-police-and-other-state-government-exams
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സംസ്ഥോനങ്ങളും 

പൂട്ടിയിട്ടി ിക്കുകയോണ്ടണേി ും, രേഖ് ം 

ജിഎസ്ി് വ ുമോനരത്തക്കോൾ 65% 

കൂടുത ോണ്. ണ്ടമയ ് മോസണ്ടത്ത ജിഎസ്ി് 

കളക്ഷൻ ഏസ്പി ിണ്ട  ണ്ടെരക്കോർഡ് 

തുകയോയ 1.41  ക്ഷം രകോടിയിൽ നിന്്ന 27.6 

േതമോനം ഇടിവോണ് ര ഖ്ണ്ടപ്പടുത്തിയത്. 

• ആേയന്ത്  ണ്ടസ്കഡിറ്റ ് രെറ്റിംഗ്് ഏജൻസിയോയ 

സ്കിസിൽ ഇന്ത്യയുണ്ടട ജിഡിപി വളർച്ചോ 

എസ്റ്റിരമറ്റ് 22 സോമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ (2021-

22) 9.5 േതമോനമോയി പ ിഷ്ക ിച്ചു. 

സ്കിസി ിൻണ്ടെ കണക്കനുസ ിച്്ച 

സോമ്പത്തിക വർഷ്ം 7.3 േതമോനം ഇടിെു. 

COVID-19 ന്ണ്ടെ  െോം ത ംഗ്ണ്ടത്ത 

തുടർന്നുള്ള സവകോ യ ഉപരേോഗ്ത്തിനും 

നിരക്ഷപത്തിനും ഇടിവുെോയതോണ് 

അടിസ്ഥോനപ മോയി തോണ്ടഴയുള്ള 

പുന വര ോകനം. 

• െിസർവ ് ബോേിന്ണ്ടെ ഡോറ്റ സ്പകോ ം, 2021 

ജൂൺ 04 ന് അവസോനിച്ച ആഴ്ചയിൽ 

ഇന്ത്യയുണ്ടട രഫോണ്ടെക്സ് ക ുതൽ ധനം 6.842 

ബി യൺ രഡോളർ വർദ്ധിച്്ച 605.008 ബി യൺ 

രഡോളെോയി ഉയർന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയുണ്ടട 

വിരദ്േ ആസ്തിയുണ്ടട ആജീവനോന്ത് 

ഉയർന്നതോണ്. ഇരതോണ്ടട ര ോകണ്ടത്ത 

നോ ോമണ്ടത്ത വ ിയ െിസർവ ്രെോൾഡെോയി 

ഇന്ത്യ െഷ്യയുമോയി സഖ്യത്തിര ർണ്ടപ്പട്ടു. 

െഷ്യയുണ്ടട രഫോണ്ടെക്സ് ക ുതൽ 605.2 

ബി യൺ രഡോളെോണ്. 

• ണ്ടമക്കോനിക്കൽ, ഇൻഡസ്സ്ടിയൽ 

എഞ്ചിനീയെിംഗ് ് വിേോഗ്ത്തിണ്ട  

(എംഐഇഡി) അസിസ്റ്റനെ്് ണ്ടസ്പോഫസെോയ 

ലേര ഷ്് രഗ്ോവിേ ് ഗ്ൺപൂളിന് 

“എൻഎസ്്ജി കൗെർ–ഐഇഡി, കൗെർ –

ണ്ടടെെിസം ഇണ്ടന്നോരവറ്റർ അവോർഡ് 2021” 

എന്നിവ നൽകി “സ്രഫോടന സ്പതിര ോധം” 

ണ്ടെൽണ്ടമറ്റ് വികസിപ്പിച്ചതിന്. 

• 2021 ണ്ട  ബജറ്റ് സമയത്ത് അടുത്തിണ്ടട 

അവത ിപ്പിച്ച ആദ്ോയനികുതി 

നിയമത്തിണ്ട  പുതിയ ണ്ടസക്ഷൻ 234 എച്്ച 

അനുസ ിച്്ച, 2021 ജൂൺ 30 ന് രേഷ്ം 

ആധോെുമോയി ബന്ധമില്ലോത്ത പോൻ 

കോർഡുകൾ “സ്പവർത്തന െിതം” ആയി 

സ്പഖ്യോപിക്കും, ഒപ്പം പിഴയും ആയി ം 

 ൂപയും ൈുമത്തോം. 

• ഇന്ത്യയിണ്ട  ൈില്ലെ പണണ്ടപ്പ ുപ്പം ഏസ്പി ിൽ 

ആെുമോസണ്ടത്ത ഏറ്റവും ഉയർന്ന നി ക്കോയ 

6.3 േതമോനമോയി ഉയർന്നു. മൂന്്ന മോസണ്ടത്ത 

തോഴ്ന്ന മോസമോയ ഏസ്പി ിൽ ഇത് 4.23 

േതമോനമോയി കുെെു. ഉപരേോക്തൃ വി  

സൂൈിക (സിപിഐ) അടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള 

പണണ്ടപ്പ ുപ്പം അഞ്ച് മോസത്തിന ് രേഷ്ം 

ആദ്യമോയി െിസർവ ് ബോേ് ഓഫ ് ഇന്ത്യ 

(ആർബിഐ) ടോർണ്ടഗ്റ്റ ്പ ിധി  ംഘിച്ചു. 

• സോമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ ഇന്ത്യയുണ്ടട 

ണ്ടമോത്ത ആേയന്ത്  ഉത്പോദ്നം (ജിഡിപി) 9.5 

േതമോനമോയി ഉയ ുണ്ടമന്്ന 

രകോൺണ്ടഫഡരെഷ്ൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ 

ഇൻഡസ്സ്ടി (സിഐഐ) 

കണക്കോക്കിയിട്ടുെ്, അതോയത് 2021-22 

സോമ്പത്തിക വർഷ്ം. ഇത് ജിഡിപിണ്ടയ 

എഫ്്ലവ 20 ണ്ടന അരപക്ഷിച്്ച അല്പം ഉയർന്ന 

നി യിര ക്ക ്ണ്ടകോെുരപോകും. 

• സ്കൂഡ് ഓയി ിന്ണ്ടെയും ഉൽപ്പോദ്ന 

വസ്തുക്കളുണ്ടടയും വി ക്കയറ്റണ്ടത്തത്തുടർന്്ന 

ണ്ടമോത്ത വി  അടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള 

പണണ്ടപ്പ ുപ്പം ണ്ടമയ് മോസത്തിൽ ണ്ടെരക്കോർഡ് 

ഉയർന്ന 12.94 േതമോനമോയി ഉയർന്നു. 

• ഡിരമോണിലറ്റരസഷ്ൻ സ്കീം 2016 ൽ 

വീട്ടമ്മമോർ നടത്തിയ പണ നിരക്ഷപം, 

അത്ത ം നിരക്ഷപങ്ങൾ തോണ്ടഴയോണ്ടണേിൽ 

അധികമോയി നൽകോനോവിണ്ടല്ലന്്ന 

ആദ്ോയനികുതി അപ്പീൽ ലസ്ടബയൂണൽ 

(ഐടിഎടി), ജുഡീഷ്യൽ അംഗ്ം  ളിത് 

കുമോർ, അക്കൗെന്െ ് അംഗ്ം രഡോ. മിത 

 ോൽ മീന എന്നിവ ടങ്ങിയ ആസ്ഗ് ണ്ടബഞ്ച് 

വിധിച്ചു.  െ   ക്ഷം  ൂപയും അത്ത ം 

തുകയും മൂ യനിർണ്ണയക്കോ ന്ണ്ടെ 

വ ുമോനമോയി കണക്കോക്കില്ല. 

• എൺപതിനോയി ത്തി ധികം ആസ്തിയുള്ള 

േവന ധനകോ യ കമ്പനികണ്ടള (എച്്ചഎഫ്സി) 

ധനമസ്ന്ത്ോ യം അനുവദ്ിച്ചു. SARFAESI നിയമം 

ഉപരയോഗ്ിച്്ച കുടിശ്ശിക ഈടോക്കോൻ 100 

രകോടി. 

• മൂഡീസ് ഇൻണ്ടവരസ്റ്റഴ്സ് സർവീസ് 2021 ക െർ 

വർഷ്ത്തിൽ ഇന്ത്യയുണ്ടട വളർച്ചോ 

ണ്ടസ്പോജക്ഷൻ 9.6 േതമോനമോയി കുെച്ചു, 

രന ണ്ടത്ത കണക്കോക്കിയ 13.9 േതമോനത്തിൽ 

നിന്്ന. 2022 ക െർ വർഷ്ത്തിൽ ജിഡിപി 

വളർച്ച 7 േതമോനമോയി സ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
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• എസ്&പി രഗ്ലോബൽ രെറ്റിംഗ്ുകൾ നി വിണ്ട  

സോമ്പത്തിക വർഷ്ണ്ടത്ത വളർച്ചോ സ്പവൈനം 

രന ണ്ടത്ത 11 േതമോനത്തിൽ നിന്്ന 9.5 

േതമോനമോയി കുെച്ചി ുന്നു. 2023 മോർച്്ച 31 ന് 

അവസോനിക്കുന്ന അടുത്ത സോമ്പത്തിക 

വർഷ്ത്തിൽ ഇന്ത്യയുണ്ടട വളർച്ച 7.8 

േതമോനമോയി ിക്കുണ്ടമന്നും ഇത് 

സ്പവൈിക്കുന്നു. 

• വർദ്ധിച്ചുവ ുന്ന വോയ്പോ വളർച്ച 59 വർഷ്ണ്ടത്ത 

ഏറ്റവും തോഴ്ന്ന നി യിര ക്ക് 5.56 

േതമോനമോയി കുെെു. ബോേ് ണ്ടസ്കഡിറ്റ-്

ജിഡിപി അനുപോതം 2020 ൽ അഞ്ച് 

വർഷ്ണ്ടത്ത ഏറ്റവും ഉയർന്ന നി ക്കോയ 56 

േതമോനത്തിൽ നിന്്ന 2020 ൽ ഉയർന്നു. 

• ഇന്ത്യ രെറ്റിംഗ്ും ഗ്രവഷ്ണവും (ഇേ്-െോ) 

ഇന്ത്യയുണ്ടട ജിഡിപി വളർച്ചോ നി ക്ക ് ഈ 

സോമ്പത്തിക വർഷ്ം (2021-22) 9.6 

േതമോനമോയി കണക്കോക്കുന്നു. രന ണ്ടത്ത 

ഇത് രെറ്റിംഗ്് ഏജൻസി 10.1 േതമോനമോയി 

കണക്കോക്കിയി ുന്നു. 

 

Schemes and Committees 

 

• രകോവിഡ് -19 ണ്ടനതിണ്ട  രപോ ോടുന്നതിന് 5 

ദ്േ ക്ഷം ണ്ടൈെുപ്പക്കോണ്ട  

ഉൾണ്ടപ്പടുത്തുന്നതിനോയി സിബിഎസ്ഇ 

 ോജയവയോപകമോയി യംഗ്് വോ ിയർ സ്പസ്ഥോനം 

ആ ംേിച്ചു. ഈ സ്പസ്ഥോനം 50 ദ്േ ക്ഷം 

ആളുകണ്ടള ബോധിക്കുണ്ടമന്്ന സ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 

യുവജനകോ യ കോയിക മസ്ന്ത്ോ യം, 

ആര ോഗ്യ കുടുംബരക്ഷമ മസ്ന്ത്ോ യം, യുവോ-

യുണിണ്ടസഫ്, 950 ൽ അധികം പേോളികളുണ്ടട 

മൾട്ടി-രസ്റ്റക്ക്്രെോൾഡർ കൺരസോർഷ്യം 

എന്നിവയുമോയി രബോർഡ ് സ്പസ്ഥോനം 

ആ ംേിച്ചു. 

•  ഡോക്കിണ്ട   ഫ്റ്റനന്െ ് ഗ്വർണർ ആർണ്ടക 

മോത്തൂർ ‘യൂൻടോബ്’ എന്ന പദ്ധതി ആ ംേിച്ചു, 

ഇതിൽ 12,300 ഗ്ുളികകൾ രകസ്േേ ണ 

സ്പരദ്േണ്ടത്ത വിദ്യോർത്ഥികൾക്കിടയിൽ 

വിത ണം ണ്ടൈയ്ും. യൂൻടോബ് പദ്ധതിയുണ്ടട 

ആദ്യ ഘട്ടത്തിന്ണ്ടെ േോഗ്മോയി 9 മുതൽ 12 

വണ്ട  ക്ലോസുകളിണ്ട  വിദ്യോർത്ഥികൾക്ക് 

മോത്തൂർ ഗ്ുളികകൾ വിത ണം ണ്ടൈയ്തു. 

• അടുത്ത നോ ് ആഴ്ചയക്്കുള്ളിൽ ദ്ില്ലിയിൽ 

രകോവിഡ് -19 ണ്ടനതിണ്ട  45 വയസ്സിനു 

മുകളി ുള്ള എല്ലോവർക്കും സ്പതിര ോധ 

കുത്തിവയപ്്പ് നൽകുകണ്ടയന്ന 

 ക്ഷയരത്തോണ്ടട ദ്ില്ലി മുഖ്യമസ്ന്ത്ി അ വിേ് 

ണ്ടകജ്് ിവോൾ ‘ജെോൻ രവോട്ട്, വെോൻ 

വോക്സിരനഷ്ൻ’ കോമ്പയിൻ ആ ംേിച്ചു. 

 

Agreements News 

 

• ഷ്ോങ്െോയ ് സെക ണ 

ഓർഗ്ലനരസഷ്ന്ണ്ടെ (എസ്സിഒ) എല്ലോ 

അംഗ് ോജയങ്ങളും തമ്മി ുള്ള സമൂെമോധയമ 

രമഖ് യിണ്ട  സെക ണം സംബന്ധിച്ച 

ക ോർ ഒപ്പിടുന്നതിനും 

അംഗ്ീക ിക്കുന്നതിനും മസ്ന്ത്ിസേ ഒ ു 

രപോസ്റ്റ ് ഫോകര്റ്റോ അംഗ്ീകോ ം നൽകി. 2019 

ജൂണിൽ ഒപ്പുവച്ച ഈ ക ോർ 

അംഗ് ോജയങ്ങൾക്ക് മികച്ച 

സ്പവർത്തന ീതികളും സമൂെമോധയമ 

രമഖ് യിണ്ട  പുതിയ പുതുമകളും പേിടോൻ 

അവസ ണ്ടമോ ുക്കും. 

• സവകോ യ ല ഫ ് ഇൻഷ്ുെർ േോ തി ആക്സ 

ല ഫ ് ഇൻഷ്ുെൻസ് േിവോ ിക ് സ്രമോൾ 

ഫിനോൻസ് ബോേുമോയി ല ഫ ്ഇൻഷ്ുെൻസ് 

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബോേിന്ണ്ടെ പോൻ-ഇന്ത്യ 

േോഖ്കളുണ്ടട േൃംഖ് യി ൂണ്ടട വിത ണം 

ണ്ടൈയ്ുന്നതിനോയി ഒ ു ബോൻകോഷ്ുെൻസ് 

പേോളിത്തത്തിൽ ഏർണ്ടപ്പട്ടു. ഈ സഖ്യം 

ഉപരേോക്തോക്കളുണ്ടട സോമ്പത്തിക ഉൾണ്ടപ്പടു- 

ത്ത ിനും സമ്പത്ത ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള 

തവ ിതണ്ടപ്പടുത്ത ിനുമുള്ള ബോേിന്ണ്ടെ 

വിവിധ നടപടികളുണ്ടട േോഗ്മോണ്. 

• മെീസ്േ ആൻഡ് മെീസ്േ ഫിനോൻഷ്യൽ 

 ിമിറ്റഡിന്ണ്ടെ അനുബന്ധ സ്ഥോപനമോയ 

മെീസ്േ െൂെൽ ൌസിംഗ് ് ഫിനോൻസ് 

 ിമിറ്റഡും (എംആർഎച്്ചഎഫ്എൽ), ഇന്ത്യ 

രപോസ്റ്റ ് രപയ്ണ്ടമന്െ ് ബോേും (ഐപിപിബി) 

ഒ ു പണ മോരനജുണ്ടമനെ് ്പ ിെോ ത്തിനോയി 

തസ്ന്ത്പ മോയ പേോളിത്തം ഏർണ്ടപ്പടുത്തി. 

കൂട്ടുണ്ടകട്ടിന്ണ്ടെ േോഗ്മോയി, ഐപിപിബി 

അതിന്ണ്ടെ ആക്സസ് രപോയിൻെുകൾ, 

രപോസ്റ്റൽ രസവന ദ്ോതോക്കൾ 

എന്നിവയി ൂണ്ടട എംആർഎച്്ചഎഫഎ്ല്ലിന് 

കയോഷ്് മോരനജുണ്ടമനെ്ും കളക്ഷൻ 

രസവനങ്ങളും വോഗ്ദോനം ണ്ടൈയ്ും. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
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• സിക്കിമിണ്ട  രെോഡ് നവീക ണ പദ്ധതിക്ക് 

ധനസെോയം നൽകുന്നതിനോയി ഏഷ്യൻ 

ഡവ പ്ണ്ടമന്െ ് ബോേും ഇന്ത്യോ സർക്കോ ും 

ഒപ്പുവച്ചു. സിക്കിമിണ്ട  സ്പധോന ജില്ലോ 

രെോഡുകളുണ്ടട നവീക ണവുമോയി 

ബന്ധണ്ടപ്പട്ട രസ്പോജക്്ു കണ്ടള 

പിന്ത്ുണയക്്കുന്നതിനോയി എ.ഡി.ബി 2.5 

മി യൺ രഡോളർ രസ്പോജക്് ് ണ്ടെഡിനസ് 

ഫിനോൻസിംഗ്് (പിആർഎഫ്) വോയ്പ നൽകും.  

• 2021-2022 അക്കോദ്മിക ്ണ്ടസഷ്നിൽ 6-12 ക്ലോസ് 

വിദ്യോർത്ഥികൾക്കും രകോഡിംഗ് ് 8-12 

ക്ലോസ്സിനുള്ള പുതിയ വിഷ്യമോയി 

രകോഡിംഗ്ിണ്ടന പുതിയ വിഷ്യമോയി 

അവത ിപ്പിക്കോൻ ണ്ടസൻസ്ടൽ രബോർഡ ്ഓഫ് 

ണ്ടസക്കൻഡെി എജയുരക്കഷ്ൻ (സിബിഎസ്ഇ) 

ലമരസ്കോരസോഫ്റ്റുമോയി സെക ിച്ചു. 

രദ്േീയ വിദ്യോേയോസ നയം (എൻഇ്പി) 2020 

അനുസ ിച്്ച ഈ  െ് പുതിയ സ്കില്ലിംഗ്് 

വിഷ്യങ്ങളും സമോ ംേിക്കുന്നു. 

• ഒെോക്കിൾ സിഎക്സ ്(കസ്റ്റമർ എക്സ്പീ ിയൻസ്) 

പ്ലോറ്റര്ഫോമി ൂണ്ടട ണ്ടമച്ചണ്ടപ്പട്ട ഉപരേോക്തൃ 

അനുേവം സ്പദ്ോനം ണ്ടൈയ്ുന്നതിനോയി 

ണ്ടഫഡെൽ ബോേ് ഒെോക്കിൾ, ഇൻരഫോസിസ് 

എന്നിവയുമോയുള്ള തസ്ന്ത്പ മോയ 

സെക ണം വിപു ീക ിച്ചു. ‘സതയത്തിന്ണ്ടെ 

ഏക ഉെവിടം’ രനടുന്നതിനോയി ണ്ടഫഡെൽ 

ബോേ് ഉപരേോക്തൃ രപോർട്ട്്രഫോളിരയോയുണ്ടട 

360 ഡിസ്ഗ്ി കോഴ്്ൈ അതിന്ണ്ടെ 

ഉപരയോക്തോക്കൾക്കോയി ഒണ്ട ോറ്റ 

ആപ്ലിരക്കഷ്നിൽ സമോ ംേിക്കും. 

• ഗ്തോഗ്ത ബന്ധം ണ്ടമച്ചണ്ടപ്പടുത്തുന്നതിനും 

വയോവസോയിക വികസനം 

സുഗ്മമോക്കുന്നതിനുമോയി ഏഷ്യൻ 

ണ്ടഡവ പ്്ണ്ടമന്െ ് ബോേും (എ.ഡി.ബി) ഇന്ത്യോ 

സർക്കോ ും 484 മി യൺ രഡോളർ വോയ്പ ഒപ്പിട്ടു. 

തമിഴ്്നോട്ടിണ്ട  ണ്ടൈലന്ന–കനയോകുമോ ി 

ഇൻഡസ്സ്ടിയൽ രകോെിരഡോർ 

(സിണ്ടകഐസി). വയോവസോയിക ക്ലസ്റ്റെുകൾ, 

ഗ്തോഗ്ത രഗ്റ്റ്്രവകൾ, ഉപരേോഗ് രകസ്േങ്ങൾ 

എന്നിവയി ുടനീളം തടസ്സമില്ലോത്ത രെോഡ് 

കണകറ്്റിവിറ്റി നൽകുന്നതിനും 

സിണ്ടകസിയുണ്ടട ടോർണ്ടഗ്റ്റുണ്ടൈയ്്ത 

വയവസോയങ്ങൾക്ക ് അവ ുണ്ടട മത്സ രേഷ്ി 

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ര ോജിസ്റ്റിക്സു ം 

ഉൽപോദ്നണ്ടച്ച വും കുെയക്്കുന്നതിനും 

രസ്പോജക്റ്റ ്സ്പധോനമോണ്. 

• േോ തി എയർണ്ടട ും ടോറ്റ സ്ഗ്ൂപ്പും 

ഇന്ത്യയക്്കോയി 5 ജി ണ്ടനറ്റ്്വർക്ക് 

പ ിെോ ങ്ങൾ നടപ്പി ോക്കുന്നതിനുള്ള 

തസ്ന്ത്പ മോയ പേോളിത്തം സ്പഖ്യോപിച്ചു, ഇത് 

2022 ജനുവ ി മുതൽ വോണിജയ 

വികസനത്തിന ് േയമോകും. 

• രകസ്േ കൃഷ്ി, കർഷ്കരക്ഷമ വകുപ്പ ് മസ്ന്ത്ി 

സ്േീ നര സ്േ സിംഗ്് രതോമർ, ഫിജി 

സർക്കോ ിണ്ട  കൃഷ്ി, ജ പോത, പ ിസ്ഥിതി 

മസ്ന്ത്ി രഡോ. രയോഗ്ത്തിൽ  െ് മസ്ന്ത്ിമോ ും 

കോർഷ്ിക രമഖ് യിണ്ട യും അനുബന്ധ 

രമഖ് കളിണ്ട യും സെക ണത്തിനോയി 

ധോ ണോപസ്തത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു. 

• നോഷ്ണൽ സ്കിൽ ണ്ടഡവ പ്ണ്ടമനെ്് 

രകോർപ്പരെഷ്നും വോട്ട്്സ്ആപ്പും ഡിജിറ്റൽ 

സ്കിൽ ൈോമ്പയൻസ് രസ്പോസ്ഗ്ോം 

ആ ംേിക്കുന്നതിനുള്ള ഒ ു സഖ്യം 

സ്പഖ്യോപിച്ചു. 

• ഉപരേോക്തൃ വിേോഗ്ങ്ങളിൽ 5 ജി 

േക്തിണ്ടപ്പടുത്തുകണ്ടയന്ന  ക്ഷയരത്തോണ്ടട 

െി യൻസ് ജിരയോ ഇൻരഫോരകോം  ിമിറ്റഡും 

ഗ്ൂഗ്ിൾ ക്ലൗഡും സമസ്ഗ്വും 

ദ്ീർഘകോ വുമോയ തസ്ന്ത്പ മോയ ബന്ധം 

ആ ംേിക്കുന്നു. 

• ഇന്ത്യയിണ്ട  ഏറ്റവും വ ിയ വോയ്പോ 

വിപണിയോയ ണ്ടസ്കഡിറ്റ ്സ്രകോർ പ്ലോറ്റ്്രഫോമും 

എസ്്ബിഎം ബോേ് ഇന്ത്യയുമോയ 

ലപസബസോർ.രകോം, 

രയോഗ്യതയില്ലോത്തതിനോൽ ഔപൈോ ിക 

ണ്ടസ്കഡിറ്റിര ക്ക് പ ിമിതമോയ ആക്്സസ് 

ഉള്ള ഉപരയോക്തോക്കൾക്കോയി  ൂപകൽപ്പന 

ണ്ടൈയ്ത ണ്ടസ്കഡിറ്റ ് ബിൽഡർ ഉൽപ്പന്നമോയ 

“ണ്ടസ്റ്റപ്പ ് അപ്പ് ണ്ടസ്കഡിറ്റ ് കോർഡ”് 

ആ ംേിക്കുണ്ടമന്്ന സ്പഖ്യോപിച്ചു. 

• ണ്ടബോക്കോര ോ നഗ് ത്തിൽ ഒ ു അന്ത്ോ ോഷ്്സ്ട 

സ്കിക്കറ്റ് രസ്റ്റഡിയം നിർമ്മിക്കുന്നതിനോയി 

ജോർഖ്ണ്ഡ് രസ്റ്ററ്റ ് സ്കിക്കറ്റ ്അരസോസിരയഷ്ൻ 

(ണ്ടജഎസ്്സിഎ) SAIL ണ്ടബോക്കോര ോ സ്റ്റീൽ 

പ്ലോന്െുമോയി (ബിഎസ്്എൽ) ധോ ണോപസ്തം 

ഒപ്പിട്ടു. 

 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
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Awards News 

 

• പുകയി  നിയസ്ന്ത്ണ രമഖ് യിണ്ട  

രനട്ടങ്ങൾക്ക് ര ോകോര ോഗ്യ സംഘടന (WHO) 

രകസ്േ ആര ോഗ്യമസ്ന്ത്ി രഡോ.െർഷ്് വർധന് 

`ര ോകോര ോഗ്യ സംഘടനയുണ്ടട ഡയെക്ർ് 

ജനെൽ സ്ണ്ടപഷ്യൽ ണ്ടെക്കഗ്നിഷ്ൻ 

അവോർഡ്` ജൂൺ 1 നു നൽകി. ഓര ോ 

വർഷ്വും, ആെ് 

ര ോകോര ോഗ്യസംഘടനകളിണ്ട  ഓര ോ 

വയക്തികണ്ടളയും, സംഘടനകണ്ടളയും 

പുകയി  നിയസ്ന്ത്ണ രമഖ് യിണ്ട  

രനട്ടങ്ങൾക്കോയി ര ോകോര ോഗ്യ സംഘടന 

അംഗ്ീക ിക്കുന്നു. 

• യൂട്ടോ ജോസ് ഗ്ോർഡ ് രജോർദ്ോൻ ക്ലോർമസൺ 

െിസർവ ് രെോളിൽ നൽകിയ 

സംേോവനകൾക്ക ് 2020-21 കിയ എൻബിഎ 

ആെോമണ്ടത്ത മോൻ അവോർഡ് രനടി. 

ജോസ്സിണ്ടനോപ്പം വോർഷ്ിക അവോർഡ് രനടുന്ന 

ആദ്യ കളിക്കോ നോയി മോെിയ 

ക്ലോർമസണിനുള്ള ആദ്യണ്ടത്ത ആെോമണ്ടത്ത 

മോൻ ബെുമതിയോണിത്. 

• ജോസ് സ്ഫോലഞ്ചസി ൈ ിസ്തത്തിൽ അവോർഡ് 

രനടിയ ആദ്യണ്ടത്ത കളിക്കോ നോയി 

ക്ലോർമസൺ മോെി. അരേെത്തിന്ണ്ടെ 

സെസ്പവർത്തകനും സെ ആെോമത് മോൻ 

ഓഫ ്ദ് ഇയർ ലഫന ിസ്റ്റുമോയ രജോ ഇംഗ്ലിസ് 

രസ്ടോഫി സമ്മോനിച്ചു. 100 സ്രപോർട്സ് 

ലെറ്റർമോ ും, സ്പരക്ഷപക ും അടങ്ങുന്ന 

ആരഗ്ോള പോന ിൽ നിന്്ന ക്ലോർമസൺ 65 

ഒന്നോം സ്ഥോനം രനടി 407 രപോയിനെ്ുകൾ 

രനടി. 

• രകോർപ്പെൽ യുവ ോജ് സിംഗ്,് സിവി ിയൻ 

സമോധോനപോ കൻ ഇവോൻ ലമക്കൽ 

പിക്കോർരഡോ, മൂൽൈേ് യോദ്വ ്എന്നിവ ോണ് 

യുഎന്നിന്ണ്ടെ അേിമോനക മോയ ണ്ടമഡൽ. 

രകോർപ്പെൽ യുവ ോജ് സിംഗ് ് ദ്ക്ഷിണ 

സുഡോനിണ്ട  ഐകയ ോഷ്്സ്ട മിഷ്നിൽ 

(UNMISS) രസവനമനുഷ്ഠ ിക്കുരമ്പോൾ 

സിവി ിയൻ സമോധോന രസനോനി ഇവോൻ 

ലമക്കൽ പിക്കോർരഡോ യുനമിസുമോയി 

സിവിൽ സമോധോനപോ കനോയി 

ബന്ധണ്ടപ്പട്ടി ുന്നു. ഇെോഖ്ിണ്ട  ഐകയ ോഷ്്സ്ട 

സെോയ മിഷ്നുമോയി (യുനോമി) മൂൽൈേ് 

യോദ്വ ്ബന്ധണ്ടപ്പട്ടി ുന്നു. 

• 2021 ണ്ട  ഇന്െർനോഷ്ണൽ ബിസിനസ് 

ബുക്ക് ഓഫ് ദ്ി ഇയർ അവോർഡ് നിതിൻ 

 ോരകഷ്ും ണ്ടജെി വിന്െും രനടി. അടുത്തിണ്ടട 

സ്പസിദ്ധീക ിച്ച “സ്ടോൻസ്രഫോർരമഷ്ൻ ഇൻ 

ലടംസ് ഓഫ് ലസ്കസിസ്” എന്ന 

പുസ്തകത്തിന് 2021 ണ്ട  അന്ത്ോ ോഷ്്സ്ട 

ബിസിനസ് ബുക്ക് ഓഫ് ദ്ി ഇയർ അവോർഡ് 

രനടി.  

• ഇംഗ്ലീഷ്ിര ക്ക് വിവർത്തനം ണ്ടൈയ്ത  

അരേെത്തിന്ണ്ടെ ആദ്യ രനോവ ോയ അറ്റ് 

ലനറ്റ് ഓൾ ബ്ല്ഡ് ഈസ് ബ്ല്ോക്ക് ഉപരയോഗ്ിച്ച് 

വിവർത്തനം ണ്ടൈയ്ത  ഫിക്ഷന് 

ഇന്െർനോഷ്ണൽ ബുക്കർ സമ്മോനം രനടിയ 

ആദ്യണ്ടത്ത സ്ഫഞ്ച് രനോവ ിസ്റ്റോയി രഡവിഡ് 

ഡിരയോപ്പ് മോെി.  െ് രനോവ ുകളുണ്ടട 

 ൈയിതോവോയ ഡിരയോപ്പും, 

അരേെത്തിന്ണ്ടെ പ ിേോഷ്കനോയ അന്ന 

രമോരഷ്ോവോകിസും 50,000 രഡോളർ 

വോർഷ്ിക സമ്മോനം വിേജിച്ചു. 

• രക ള ആസ്ഥോനമോയുള്ള രതോമസ് വിജയൻ 

ഇരപ്പോൾ കോനഡയിൽ സ്ഥി തോമസമോക്കി. 

2021 രനച്ചർ ടിടിഎൽ രഫോരട്ടോസ്ഗ്ോഫി 

അവോർഡുകൾ രനടിയിട്ടുെ്. ഒെംഗ്ുട്ടൻ 

മ ത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച രഫോരട്ടോയക്്ക്. ‘ര ോകം 

ത കീഴോയി രപോകുന്നു’ എന്നോണ ് രഫോരട്ടോ 

ത ണ്ടക്കട്ട്. 1,21 പൗെ് (1.5  ക്ഷം  ൂപ) 

മെത്തോയ സമ്മോനം വെിക്കുന്ന രനച്ചർ 

ടിടിഎൽ രഫോരട്ടോസ്ഗ്ോഫർ ഓഫ് 2021 ണ്ട  8,000 

ത്തി ധികം എൻസ്ടികളിൽ നിന്്ന വിജയണ്ടന 

മത്സ ത്തിണ്ട  വിജയിയോയി 

തി ണ്ടെടുത്തു. ര ോകണ്ടത്ത സ്പമുഖ് 

ഓൺല ൻ സ്പകൃതി രഫോരട്ടോസ്ഗ്ോഫി 

ഉെവിടമോണ ്രനച്ചർ ടിടിഎൽ. 
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• 67-ാോമത് രദ്േീയ ൈ ച്ചിസ്ത അവോർഡ ്2021 ൽ 

അ ുണോൈൽ സ്പരദ്േിന്ണ്ടെ വോട്ടർ ബ ിയൽ 

പ ിസ്ഥിതി സം ക്ഷണണ്ടത്തക്കുെിച്ചുള്ള 

മികച്ച രദ്േീയ പു സ്കോ ം രനടി. സവതസ്ന്ത് 

ൈ ച്ചിസ്ത നിർമ്മോതോവ് േോന്ത്ോനു ണ്ടസൻ 

സംവിധോനം ണ്ടൈയ്ുന്ന ൈിസ്തം വോട്ടർ 

ണ്ടട ിവിഷ്ൻ നിർമ്മിക്കുന്നു. 

• അഴിമതിണ്ടക്കതിണ്ട  സ്പതിരഷ്ധിച്്ച കഴിെ 

വർഷ്ം െ ോണ്ട യിൽ ണ്ടവച്്ച അെസ്റ്റി ോയ 

ബുക്കർ-രഷ്ോർട്ട്് ിസ്റ്റ ് ണ്ടൈയ്ത സിംബോബ്്ണ്ടവ 

എഴുത്തുകോ നോയ സിറ്റസ്ി 

ഡോംഗ്ണ്ട ംബയക്്ക് ണ്ടപൻ പിനെ്ർ സമ്മോനം 

 േിച്ചു. ഈ വി ോപ േ ീ ം’ എന്ന രനോവ ിന് 

ദ്േോണ്ട ംബണ്ടയ ‘2020 ണ്ട  ബുക്കർ 

സമ്മോനത്തിനോയി രഷ്ോർട്ട്് ിസ്റ്റ് ണ്ടൈയ്തു. 

• ര ോകത്തിണ്ട  ഏറ്റവും മികച്ച ബോേുകളുണ്ടട 

പട്ടികയിൽ രഫോബ്്സ് ഡിബിഎസ് ബോേിണ്ടന 

തി ണ്ടെടുത്തു. തുടർച്ചയോയ  െോം 

വർഷ്വും ഇന്ത്യയിണ്ട  30 ആേയന്ത് , 

അന്ത്ർരേേീയ ബോേുകളിൽ 1 ൽ 

ഡിബിഎസ് സ്ഥോനം രനടി. മോർക്കറ്റ് െിസർച്്ച 

സ്ഥോപനമോയ സ്റ്റോറ്റിസ്റ്റയുമോയി സെക ിച്്ച 

നടത്തിയ രഫോർബ്സ ്നടത്തിയ ‘ര ോകത്തിണ്ട  

മികച്ച ബോേുകൾ’ പട്ടികയുണ്ടട മൂന്നോം 

പതിപ്പോണിത്. 

• രജണ ിസം, പുസ്തകങ്ങൾ, നോടകം, സംഗ്ീതം 

എന്നിവയിൽ പു ിറ്റ്്സർ ലസ്പസ് 2021 

വിജയികളുണ്ടട 105-ാോാം ക്ലോസ് സ്പഖ്യോപിച്ചു. 

അരമ ിക്കൻ ഐകയനോടുകളിണ്ട  പസ്തം, 

മോഗ്സിൻ, ഓൺല ൻ രജണ ിസം, 

സോെിതയം, സംഗ്ീത  ൈന എന്നിവയിണ്ട  

രനട്ടങ്ങൾക്കുള്ള ഒ ു അവോർഡോണ് 

പു ിറ്റ്്സർ സമ്മോനം. അരമ ിക്കൻ 

(െംരഗ്െിയൻ വംേജനോയ) രജോസഫ് 

പു ിറ്റ്്സെുണ്ടട ഇഷ്ടസ്പകോ ം 1917  ോണ ് ഇത് 

സ്ഥോപിതമോയത്. 

• ഇന്ത്യയുണ്ടട വിരനോ മേോഡ് ഉൾണ്ടപ്പണ്ടട 

ണ്ടഗ്യിമിന്ണ്ടെ 10 ഐക്കണുകൾ ഐസിസി 

അതിന്ണ്ടെ വിേിഷ്ടമോയ െോൾ ഓഫ് 

ണ്ടഫയിമിൽ ഉൾണ്ടപ്പടുത്തിയിട്ടുെ്. ഇന്ത്യയും 

നയൂസി ൻഡും തമ്മിൽ ജൂൺ 18 മുതൽ 

സതോംപ്ണ്ിൽ നടക്കുന്ന ഉദ്്ഘോടന ര ോക 

ണ്ടടസ്റ്റ ് ൈോമ്പയൻഷ്ിപ്പ ് ലഫന ിരനോടനു- 

ബന്ധിച്ചോണ ്സ്പഖ്യോപനം. 

• രഗ്ലോബൽ ണ്ടടക്രനോളജി കൺസൾട്ടിംഗ്്, 

ഡിജിറ്റൽ ണ്ടസോ യൂഷ്ൻസ് കമ്പനിയോയ 

 ോർസൻ ആൻഡ ്ടയൂരസ്ബോ ഇൻരഫോണ്ടടക് ണ്ടന 

രഡറ്റോ ക്ലൗഡ് കമ്പനിയോയ സ്രനോരഫ്ലക്ക ്ഈ 

വർഷ്ണ്ടത്ത ആരഗ്ോള ഇണ്ടന്നോരവഷ്ൻ പോർട്ണർ 

അവോർഡ ്നൽകി അംഗ്ീക ിച്ചു. 

• 2021 ണ്ട   ോൻഡ് രഫോർ ല ഫ് അവോർഡ് 

 ോജസ്ഥോനിണ്ട  ഫോമി ി രഫോെസ്സ്ടി 

രനടിയിട്ടുെ്, ഇത് ഒ ു വൃക്ഷണ്ടത്ത ഒ ു 

കുടുംബവുമോയി ബന്ധണ്ടപ്പടുത്തുന്ന ഒ ു 

സവിരേഷ് ആേയമോണ്. “ആര ോഗ്യക മോയ 

േൂമി, ആര ോഗ്യക മോയ ജീവിതങ്ങൾ” 

എന്നതോണ ്2021 ണ്ട  അവോർഡിന്ണ്ടെ സ്പരമയം. 

• ഇന്ത്യൻ-അരമ ിക്കൻ  സതസ്ന്ത്ജ്ഞൻ 

സുമിത മിസ്തണ്ടയ ‘യൂരെോപയൻ ഇത  രപറ്റനെ്് 

ഓഫീസ്  ോജയങ്ങൾ’ വിേോഗ്ത്തിൽ 

യൂരെോപയൻ ഇൻണ്ടവനെ്ർ അവോർഡ് 2021 

നൽകി ആദ് ിച്ചു. 

• 2021 ണ്ട  ണ്ടസൻസ്ടൽ യൂരെോപയൻ 

യൂണിരവഴ്്സിറ്റി (സിഇയു) ഓപ്പൺ 

ണ്ടസോലസറ്റി സമ്മോനം രക ള മുൻ 

ആര ോഗ്യമസ്ന്ത്ി ണ്ടക ണ്ടക ലേ ജയക്്ക് 

നൽകി.െംരഗ്െിയൻ വംേജനോയ  ോഷ്്സ്ടീയ 

സ്പവർത്തകനും േതരകോടീേവ ൻ 

മനുഷ്യസ്്രനെിയുമോയ രജോർജ്ജ ്രസോരെോസ് 

1991 ൽ സിഇയു സ്ഥോപിച്ചു. 

• എൻടിപിസി 2021-ൽ നോഷ്ണൽ 

ബിൽരഡഴ്്സ് ഇന്ത്യയിണ്ട  ഏറ്റവും മികച്ച 

ണ്ടതോഴി ുടമകളോയി അംഗ്ീകോ ം രനടി. രസ്ഗ്റ്റ് 

രപ്ലസ് ടു വർക്ക് ഇൻസ്റ്റിെെ്യൂട്ട് തുടർച്ചയോയ 15 

വർഷ്വും ഇത് ‘രജോ ിണ്ടൈയ്ോനുള്ള മികച്ച 

സ്ഥ ം’ ആയി അംഗ്ീക ിക്കണ്ടപ്പട്ടു. 38-ആം 

സ്ഥോനത്തോണ ്ഇത്. കഴിെ വർഷ്ം ഇത് 47-

ആം സ്ഥോനത്തോയി ുന്നു. 

• എയർരപോർട്ട ് സർവീസ് കവോളിറ്റിയിൽ 

ണ്ടകോച്ചി ഇന്െർനോഷ്ണൽ എയർരപോർട്ട് 

(സിഐഎഎൽ) എയർരപോർട്ട ് കൗൺസിൽ 

ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ (എസിഐ) ഡയെക്ർ് 

ജനെ ിന്ണ്ടെ രെോൾ ഓഫ് എക്സ ൻസ് 

ബെുമതി രനടി. 

• സ്മോർട്ട് സിറ്റി അവോർഡുകൾ 2020 

രകസ്േസർക്കോർ സ്പഖ്യോപിച്ചു. ഇതിൽ 

ഇൻരഡോർ (മധയസ്പരദ്േ്), സൂെറ്റ് (ഗ്ുജെോത്ത)് 

സംയുക്തമോയി അവോർഡ ് രനടി. എല്ലോ 

സംസ്ഥോനങ്ങളി ും ഉത്തർസ്പരദ്േ് ഒന്നോം 

സ്ഥോനത്തും 2020 ൽ സ്മോർട്ട ് സിറ്റി 

അവോർഡിന് കീഴിൽ മധയസ്പരദ്േും 

തമിഴ്്നോടും മുന്നിണ്ട ത്തി. 

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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• എഞ്ചിനീരയഴ്സ് ഇന്ത്യ  ിമിറ്റഡ ് (ഇഐ്എൽ) 

ണ്ടൈയർമോനും മോരനജിംഗ്് ഡയെക്െ്ുമോയ 

(സിഎ്ംഡി) ആർണ്ടക സേോർവോളിന് 

മംരഗ്ോളിയയുണ്ടട പ രമോന്നത സിവി ിയൻ 

അവോർഡ ് ‘ദ്ി ഓർഡർ ഓഫ് രപോളോർ സ്റ്റോർ’ 

നൽകി ആദ് ിച്ചു. 

• ഉയർന്ന സോെിതയ സി യിണ്ട  രനോൺ-

ഫിക്ഷൻ പുസ്തകങ്ങളോൽ ജനസ്പിയനോയ 

സ്ഫഞ്ച് എഴുത്തുകോ ൻ ഇമ്മോനുവൽ 

കോണ്ട െിന ് ഈ വർഷ്ണ്ടത്ത സ്പോനിഷ്് 

 ോജകുമോ ി ഓഫ ് അസ്റ്റൂെിയോസ്  ിറ്റരെച്ചർ 

അവോർഡ ് േിച്ചു. 

• രജണ ിസ്റ്റ ്പോ ഗ്ുമ്മി ലസനോഥിന ് 2021 ണ്ട  

ഫുക്കുരവോക സ്ഗ്ോൻഡ ് ലസ്പസ്  േിച്ചു. 

ജപ്പോനിണ്ട  ഫുകുരവോക നഗ് വും 

ഫുകുരവോക സിറ്റി ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ 

ഫൗരെഷ്നും രൈർന്്ന സ്ഥോപിച്ച ഈ 

അവോർഡ ് ഏഷ്യൻ സംസ്കോ ം 

സം ക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള 

സ്പവർത്തനങ്ങൾക്കോയി വയക്തികൾക്കും 

ഓർഗ്ലനരസഷ്നുകൾക്കും നൽകുന്നു. 

 

Science and Technology News  

 

• ടോറ്റോ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് 

(ടിസിഎസ്) സർവ്വക ോേോ കൾ, 

ബിസിനസുകൾ, സ്റ്റോർട്ടപ്പുകൾ, ഗ്വൺണ്ടമനെ്് 

എന്നിവണ്ടയ ആംസ്റ്റർഡോമിണ്ട  ഏറ്റവും 

പുതിയ ഇണ്ടന്നോരവഷ്ൻ െബിൽ 

ണ്ടകോെുവ ും. ഇത് സംഘടനകൾ രന ിടുന്ന 

സുസ്ഥി  ണ്ടവല്ലുവിളികളിൽ സ്േദ്ധ 

രകസ്േീക ിക്കും കൂടോണ്ടത യൂരെോപ്പിണ്ട  

ടിസിഎസ് രപസ് രപോർട്ടുകൾ 

എന്നെിയണ്ടപ്പടുന്ന െബുകളുണ്ടട ഒ ു 

േൃംഖ് യിൽ ഒന്നോമതോയിത്തീ ും. 

• ണ്ടൈസ്റ്റ ്എക്സ-്രെയുണ്ടട സെോയരത്തോണ്ടട COVID 

19 രന രത്ത കെുപിടിക്കോൻ 

സെോയിക്കുന്നതിനോയി AI- നയിക്കുന്ന ഒ ു 

പുതിയ പ്ലോറ്റര്ഫോം ‘XraySetu’ 

വികസിപ്പിണ്ടച്ചടുത്തു. ആർടി-പിസിആർ 

ണ്ടടസ്റ്റുകളും, സിടി-സ്കോനുകളും എളുപ്പത്തിൽ 

 േയമല്ലോത്ത സ്ഗ്ോമസ്പരദ്േങ്ങളിൽ രന രത്ത 

കണ്ടെത്തുന്നതിന ് പ ിെോ ം 

സ്പരയോജനക മോകും. വോട്ട്സ്ആപ്പി ൂണ്ടട 

എകസ്്രെണ്ടസതു സ്പവർത്തിക്കും 

• ഐഐടി ഗ്ുവോെത്തി ഗ്രവഷ്കർ ഒ ു 

“സ്മോർട്ട് വിൻരഡോ” ണ്ടമറ്റീ ിയൽ 

വികസിപ്പിണ്ടച്ചടുത്തിട്ടുെ്, ഇത് സ്പരയോഗ്ിച്ച 

രവോൾരട്ടജിന ് മെുപടിയോയി ൈൂടും 

ണ്ടവളിച്ചവും അതി ൂണ്ടട കടന്നുരപോകുന്നത് 

ഫ സ്പദ്മോയി നിയസ്ന്ത്ിക്കോൻ കഴിയും. ഈ 

പഠനം അടുത്തിണ്ടട രജണ ിൽ ‘രസോളോർ 

എനർജി ണ്ടമറ്റീ ിയ ുകളും, രസോളോർ 

ണ്ടസല്ലുകളും സ്പസിദ്ധീക ിച്ചു. 

• പഞ്ചോബിണ്ട  ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിെെ്യൂട്ട ് ഓഫ ്

ണ്ടടകര്നോളജി, രെോപ്പർ (ഐഐടി രെോപ്പർ) 

ആദ്യമോയി നേിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, 

വോക്സിനുകൾ, േ ീ ോവയവങ്ങൾ,  ക്തം 

എന്നിവയുണ്ടട ഗ്തോഗ്ത സമയത്ത് തത്സമയ 

അന്ത് ീക്ഷ തോപനി  ര ഖ്ണ്ടപ്പടുത്തുന്ന 

“അമ്പിടോഗ്്” എന്ന ആദ്യണ്ടത്ത ഐഒടി 

ഉപക ണം വികസിപ്പിണ്ടച്ചടുത്തു. 

• ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്ട് ഓഫ് ണ്ടടക്രനോളജി 

മസ്ദ്ോസ് ണ്ടസന്െർ രഫോർ ണ്ടമമ്മെി സ്റ്റഡീസ് 

അടുത്തിണ്ടട ഏഷ്യയിണ്ട  ആദ്യണ്ടത്ത 

അന്ത്ോ ോഷ്്സ്ട ണ്ടമമ്മെി സ്റ്റഡീസ് 

വർക്ക്്രഷ്ോപ്പ് നടത്തി. ആംസ്റ്റർഡോമിണ്ട  

ഇന്െർനോഷ്ണൽ ണ്ടമമ്മെി സ്റ്റഡീസ് 

അരസോസിരയഷ്ന്ണ്ടെ ആേിമുഖ്യത്തിൽ 

ഏഷ്യയിണ്ട  ആദ്യണ്ടത്ത രദ്േീയ 

േൃംഖ് യോയ ഇന്ത്യൻ ണ്ടനറ്റ്്വർക്ക് രഫോർ 

ണ്ടമമ്മെി സ്റ്റഡീസ് (ഐ്എൻഎ്ംഎസ്). 

• ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്ട ് ഓഫ ് ണ്ടടകര്നോളജി, 

(ഐഐടി) രെോപ്പർ ‘ജീവൻ വോയു’ എന്്ന 

വിളിക്കുന്ന ഒ ു ഉപക ണം 

വികസിപ്പിണ്ടച്ചടുത്തിട്ടുെ്, ഇത് തുടർച്ചയോയ 

രപോസിറ്റീവ ് എയർരവ സ്പഷ്ർ (സിഎ്പിപി) 

ണ്ടമഷ്ീന് പക മോയി ഉപരയോഗ്ിക്കോം. ജീവൻ 

വോയുവിന ് മിനിറ്റിന ് 60  ിറ്റർ വണ്ട  ഉയർന്ന 

രഫ്ലോ ഓക്സിജൻ നൽകോൻ കഴിയും 

(എൽപിഎം). 

• യൂരെോപയൻ ബെി ോകോേ ഏജൻസി (ESA) 

ര ോകത്തിണ്ട  ആദ്യണ്ടത്ത തടി ഉപസ്ഗ്െം 

വിരക്ഷപിക്കോൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുെ്. ഇത് 

നയൂസി ോനെ്ിൽ നിന്്ന സമോ ംേിക്കോൻ 

രപോകുന്നു. 2021 അവസോനരത്തോണ്ടട രെോക്കറ്റ് 

 ോബ് ഇ ക്രസ്ടോൺ രെോക്കറ്റിൽ നിന്്ന ഇത് 

വിരക്ഷപിക്കും. ജോ ി മക്കിനന്ണ്ടെ 

ബുദ്ധിരകസ്േമോണ് ഉപസ്ഗ്െം. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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• യൂരെോപയൻ ബെി ോകോേ ഏജൻസി 

(ഇഎസ്എ), േുസ്കണ്ടന പഠിക്കുന്നതിനോയി 

സവന്ത്ം അരനവഷ്ണം വികസിപ്പിച്ചു 

ണ്ടകോെി ിക്കുകയോണ്, സ്ഗ്െണ്ടത്ത അതിന്ണ്ടെ 

ആന്ത് ിക കോമ്പിൽ നിന്്ന മുകളിണ്ട  

അന്ത് ീക്ഷത്തിര ക്ക ് സമസ്ഗ്മോയി 

കോണുന്നതിന്. “എൻവിഷ്ൻ” എന്്ന 

വിളിക്കണ്ടപ്പടുന്ന ഈ ദ്ൗതയം 2030 ന്ണ്ടെ 

തുടക്കത്തിൽ സ്ഗ്െത്തിര ക്ക് 

വിരക്ഷപിക്കും. 

• “കമ്മിറ്റി ഓൺ എർത്ത് ഒബ്സർരവഷ്ൻ 

സോറ്റല റ്റ ് രകോസ്റ്റൽ ഒബ്സർരവഷ്ൻ 

അപ്ലിരക്കഷ്ൻ, സർവീസ് ആൻഡ ് ടൂൾ 

(സിഇഒഎസ് രകോസ്റ്റ്)” എന്ന ഒ ു ബെു ോഷ്്സ്ട 

പദ്ധതിക്ക് യുഎൻ രബോഡി അംഗ്ീകോ ം 

നൽകി. യുഎസിൽ നിന്നുള്ള ഇസ്്രെോയും 

എൻഒഎ്എയും രൈർന്നോണ ് സിഇഒഎസ് 

രകോസ്റ്റ് രസ്പോസ്ഗ്ോം. 

• ലമരസ്കോരസോഫ്റ്റ ് പുതിയ വിൻരഡോസ് 

ഓപ്പരെറ്റിംഗ്് സിസ്റ്റം ‘വിൻരഡോസ് 11’ 

ഔരദ്യോഗ്ികമോയി പുെത്തിെക്കി. 

വിൻരഡോസിന്ണ്ടെ “ണ്ടനകസ്്റ്റ് ജനരെഷ്ൻ” 

എന്നോണ് ഇതിണ്ടന വിളിക്കുന്നത്. നി വിണ്ട  

ഏറ്റവും പുതിയ വിൻരഡോസ് ഓപ്പരെറ്റിംഗ്് 

സിസ്റ്റം ‘വിൻരഡോസ് 10’ 2015 ജൂല യിൽ 

സമോ ംേിച്്ച ആെ ് പതിറ്റോെുകൾക്ക് 

രേഷ്മോണ ്െി ീസ് വ ുന്നത്. 

 

Sports News 

 

• 2020-21 ണ്ട  യുരവഫ ൈോമ്പയൻസ്  ീഗ്് കി ീടം 

ഉയർത്തോൻ ണ്ടൈൽസി മോഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിണ്ടയ 1-0 

ന് പ ോജയണ്ടപ്പടുത്തി, 2021 ണ്ടമയ് 29 ന് 

രപോർച്ചുഗ് ിണ്ട  രപോർരട്ടോയിണ്ട  

എസ്റ്റോഡിരയോ രഡോ സ്ഡോരഗ്ോയിൽ കളിച്ചു. 

ജർമ്മൻ രഫോർരവഡ ് ലക െോണ്ടവർട്സ് 

ഫുടര്ബോൾ മത്സ ത്തിണ്ട  ഏക രഗ്ോൾ രനടി. 

2012 ൽ ആദ്യമോയി രനടിയതിന ് രേഷ്ം 

ണ്ടൈൽസിക്കുള്ള  െോമണ്ടത്ത ൈോമ്പയൻസ് 

 ീഗ്് കി ീടമോണിത്. 

• 2021 ണ്ട  ദ്ുബോയിൽ നടന്ന എ.എസ്.ബി.സി 

ഏഷ്യൻ രബോക്സിംഗ്് ൈോമ്പയൻഷ്ിപ്പിൽ 

ണ്ടവള്ളി ണ്ടമഡൽ ഉെപ്പിക്കോൻ ഇന്ത്യൻ 

പയൂഗ് ിസ്റ്റ് രമ ി രകോം  െ് തവണ ര ോക 

ൈോമ്പയൻ കസോക്കിസ്ഥോനിണ്ട  നോസിം 

കിസോയിരയോട് പ ോജയണ്ടപ്പട്ടു. അഞ്ച ്തവണ 

ഏഷ്യൻ ൈോമ്പയൻഷ്ിപ്പിൽ സവർണ്ണണ്ടമഡൽ 

രജതോവ് രമ ി രകോം 51 കിര ോസ്ഗ്ോം ഉയർന്ന 

ഒകര്ടൻ ലഫന ിൽ 

മത്സ ിക്കുകയോയി ുന്നു. 2008 ൽ മുമ്പ ്

ണ്ടവള്ളി രനടിയ ഏഷ്യൻ ൈോമ്പയൻഷ്ിപ്പിൽ 

രമ ി രകോമിനുള്ള  െോമണ്ടത്ത 

ണ്ടവള്ളിയോണിത്. കൂടോണ്ടത 2003, 2005, 2010, 

2012, 2017 എന്നിവയുൾണ്ടപ്പണ്ടട അഞ്ച ്തവണ 

ര ോക ൈോമ്പയൻഷ്ിപ്പ് കി ീടങ്ങൾ രനടി. 

• എ്എസ്്ബിസി ഏഷ്യൻ രബോക്സിംഗ്് 

ൈോമ്പയൻഷ്ിപ്പിൽ 91 കിര ോ 

േോര ോദ്വെനത്തിൽ ഇന്ത്യയുണ്ടട പയൂഗ് ിസ്റ്റ് 

സഞ്ജിത് കുമോർ സവർണം രനടി. അഞ്ച് 

തവണ ഏഷ്യൻ ൈോമ്പയൻഷ്ിപ്പ ് ണ്ടമഡൽ 

രജതോവും െിരയോ ഒളിമ്പിക ്ണ്ടവള്ളി ണ്ടമഡൽ 

രജതോവുമോയ കസോക്കിസ്ഥോനിണ്ട  വോസി ി 

ണ്ട വിറ്റിണ്ടന 3-2ന ് പ ോജയണ്ടപ്പടുത്തി 

സഞ്ജിത് ദ്ുബോയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ 

ൈോമ്പയൻഷ്ിപ്പിന്ണ്ടെ ലഫന ിൽ സവർണം 

രനടി. 

• 2027  ും, 2031  ും നടക്കുന്ന പു ുഷ് സ്കിക്കറ്റ് 

ര ോകകപ്പ ് 14 ടീമുകളുള്ള 54 മത്സ ങ്ങളുള്ള 

ടൂർണണ്ടമനെ്ോയി ിക്കുണ്ടമന്്ന അന്ത്ോ ോഷ്്സ്ട 

സ്കിക്കറ്റ ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) 

സ്പഖ്യോപിച്ചു. രന ണ്ടത്ത 2015 ര ോകകപ്പിണ്ട  14 

ടീമുകണ്ടള അരപക്ഷിച്്ച, 2019 ര ോകകപ്പിൽ 10 

ടീമുകൾ മോസ്തമോണ ്മത്സ ിച്ചത്.  

• ഐ പി എൽ 2021 ഘട്ടം 2 യുഎഇയിൽ 

ണ്ടസപ്റ്റംബർ-ഒകര്ടോബർ മോസങ്ങളിൽ 

നടക്കുണ്ടമന്്ന രബോർഡ് ഓഫ് കൺരസ്ടോൾ 

രഫോർ ഇന്ത്യ (ബിസിസിഐ) സ്ഥി ീക ിച്ചു. 

‘മൺസൂൺ’ കോ ണം ടൂർണണ്ടമനെ്് 

ഇന്ത്യയിൽ നിന്്ന മോരറ്റെിവ ുണ്ടമന്്ന 

ബിസിസിഐ സ്പസിഡന്െ ്സൗ വ ്ഗ്ോംഗ്ു ി 

അധയക്ഷനോയ സ്പരതയക ണ്ടപോതുരയോഗ്ത്തിൽ 

ഇന്ത്യൻ സ്കിക്കറ്റ ് നിയസ്ന്ത്ണ രബോർഡ് 

(ബിസിസിഐ) സംസ്ഥോന യൂണിറ്റുകൾക്ക് 

സ്ഥി ീക ിച്ചു. 

• രെോക്കിയിൽ ഇന്ത്യൻ പു ുഷ് ടീം നോ ോം 

സ്ഥോനം നി നിർത്തി, വനിതോ ടീം ഏറ്റവും 

പുതിയ ഇന്െർനോഷ്ണൽ രെോക്കി 

ണ്ടഫഡരെഷ്ൻ ര ോക െോേിംഗ്ിൽ ഒമ്പതോം 

സ്ഥോനണ്ടത്തത്തി. ഏസ്പിൽ, ണ്ടമയ ്മോസങ്ങളിൽ 

രസ്ഗ്റ്റ ് സ്ബിട്ടൻ, സ്ണ്ടപയിൻ, ജർമ്മനി 

എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന എഫഐ്എച്്ച 

രെോക്കി രസ്പോ- ീഗ്് സീ ീസിന്ണ്ടെ 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
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യൂരെോപയൻ ണ്ട ഗ്് കോണുന്നിണ്ടല്ലേി ും 

ഇന്ത്യൻ പു ുഷ് ടീം നോ ോം സ്ഥോനം 

നി നിർത്തി. 

• ണ്ടബൽരസ്ഗ്ഡ് ഓപ്പണിൽ സവന്ത്ം മണ്ണിൽ 

വിജയരത്തോണ്ടട ര ോക ഒന്നോം നമ്പർ 

ണ്ടനോവോക് രജോരക്കോവിച്ച് തന്ണ്ടെ 

ക ിയെിണ്ട  83-ാോാം കി ീടം സവന്ത്മോക്കി. 

ണ്ടനോവോക് ണ്ടടന്നീസ് ണ്ടസന്െെിൽ 88 

മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രലോവോകയൻ 

കവോളിഫയെും ആദ്യ തവണ എടിപി ടൂർ 

ലഫന ിസ്റ്റുമോയ അ ക്സ് ണ്ടമോൽക്കോണ്ടന 6-4, 

6-3ന് പ ോജയണ്ടപ്പടുത്തി ണ്ടസർബിയൻ 

സൂപ്പർസ്റ്റോെിന് ആദ്യ ണ്ടസറ്റിൽ മൂന്ന് തവണ 

ണ്ടസർവ് നഷ്ടമോയി. 

• ണ്ടെഡ് ബുളിന്ണ്ടെ ണ്ടസർജിരയോ ണ്ടപ സ് 

അസർലബജോൻ സ്ഗ്ോൻഡ് സ്പിക്സ് രനടി, മോക്സ് 

ണ്ടവർസ്റ്റപ്പനും  ൂയിസ് െോമിൽട്ടണും 

ഫിനിഷ് ് ണ്ടൈയ്ുന്നതിൽ പ ോജയണ്ടപ്പട്ടു. ണ്ടെഡ് 

ബുളിൽ രൈർന്നതിനുരേഷ്ം ണ്ടപ സിന് 

 േിച്ച ആദ്യ വിജയമോണിത്. ആസ്റ്റൺ 

മോർട്ടിനുരവെി ണ്ടസബോസ്റ്റയൻ ണ്ടവറ്റ ും, 

ആൽഫ ടൗെിക്കോയി പിയെി ഗ്യോലിയും 

അസ്പതീക്ഷിത രവദ്ി പൂർത്തിയോക്കി. 

• ജർമ്മനിയുണ്ടട ഫിഫ ര ോകകപ്പ ് രജതോവ് 

സമി രഖ്ദ്ി  വി മിക്കൽ സ്പഖ്യോപിച്ചു. 

വിഎഫ്്ബി സ്റ്റട്ട്ഗ്ോർട്ടിൽ തന്ണ്ടെ ക ിയർ 

ആ ംേിച്ച അരേെം 2006-07 സീസണിൽ 

െയൽ മോസ്ഡിഡിര ക്ക ് രപോകുന്നതിനുമുമ്പ് 

 ീഗ്് കി ീടം രനടോൻ സെോയിച്ചു, അവിണ്ടട 

രസ്ടോഫി നിെച്ച സ്ണ്ടപല്ലിൽ  ീഗ്ും ൈോമ്പയൻസ് 

 ീഗ്ും രനടി. ജർമ്മനിക്കോയി 77 കളികൾ 

കളിച്ച അരേെം ഏഴ ് രഗ്ോളുകൾ രനടി, 2014 

സ്ബസീ ിൽ നടന്ന ര ോകകപ്പ ് രനടോൻ 

അവണ്ട  സെോയിച്ചു. 

• ഉദ്്ഘോടന ഇന്െർനോഷ്ണൽ രെോക്കി 

ണ്ടഫഡരെഷ്ന്ണ്ടെ (എഫ്ഐഎച്്ച) രെോക്കി 5 

ര ോകകപ്പിന്ണ്ടെ ആതിരഥയനോയി ഒമോൻ 

തി ണ്ടെടുക്കണ്ടപ്പട്ടു. പു ുഷ്ന്മോ ുണ്ടടയും 

സ്സ്തീകളുണ്ടടയും ഇവനെ്ുകൾ 2024 

ജനുവ ിയിൽ ഒമോനിണ്ട  ത സ്ഥോന 

നഗ് മോയ മസ്്കറ്റിൽ നടക്കുണ്ടമന്്ന 

എഫഐ്്എച്്ച അെിയിച്ചു. 

ഓർഗ്ലനരസഷ്ന്ണ്ടെ ഇവന്െ്സ് ബിഡ്ിംഗ്് 

ടോസ്ക് രഫോഴ്്സിന്ണ്ടെ േുപോർേണ്ടയത്തുടർന്്ന 

അതിന്ണ്ടെ എക്സികയൂട്ടീവ് രബോർഡ ് ഒമോൻ 

രെോസ്റ്റോയി സ്പഖ്യോപിച്ചു. 

• ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോർ സ്കിക്കറ്റ ് തോ ം വീര േർ 

ണ്ടസവോഗ്് സ്കിക്കു ു എന്ന രപ ിൽ സ്കിക്കറ്റ് 

രകോച്ചിംഗ്ിനോയി ഒ ു പ ീക്ഷണോത്മക പഠന 

രപോർട്ടൽ ആ ംേിച്ചു. സ്പോയം കുെെ 

കളിക്കോർക്ക ് വയക്തിഗ്തമോക്കിയ പഠന 

അനുേവം വോഗ്ദോനം ണ്ടൈയ്ുന്ന ഇന്ത്യയിണ്ട  

ആദ്യണ്ടത്ത AI- സ്പോപ്തമോക്കിയ രകോച്ചിംഗ്് 

ണ്ടവബ്്ലസറ്റോണ ് CRICURU. Www.cricuru.com ൽ 

ണ്ടവബ്ലസറ്റ ്ആക്സസ് ണ്ടൈയ്ോൻ കഴിയും. 

• ഇന്ത്യയും നയൂസി ൻഡും തമ്മി ുള്ള ര ോക 

ണ്ടടസ്റ്റ ് ൈോമ്പയൻഷ്ിപ്പ ് (ഡബ്ല്യുടിസി) 

ലഫന ിന ് ഐസിസി എല റ്റ ് പോനൽ 

മോച്്ച െഫെി സ്കിസ് രസ്ബോഡ ് രമൽരനോട്ടം 

വെിക്കും. ജൂൺ 18 മുതൽ സതോംപ്ണ്ിണ്ട  

അഗ്ോസ് ബൗളിൽ ആ ംേിക്കും. 

അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട സ്കിക്കറ്റ ് കൗൺസിൽ 

(ഐസിസി) ഉരദ്യോഗ്സ്ഥണ്ട  സ്പഖ്യോപിച്ചു. 

ണ്ടപോ ുത്തം. ഐസിസി എല റ്റ് 

പോന ിന്ണ്ടെ െിച്ചോർഡ ് ഇല്ലിംഗ്വർത്ത്, 

ലമക്കൽ രഗ്ോഗ്് എന്നിവ ോണ് ഓൺ-

ഫീൽഡ് അമ്പയർമോർ. 

• അർജന്െീനയുണ്ടട  യണൽ ണ്ടമസ്സിണ്ടയ 

മെികടന്്ന സുനിൽ രഛസ്തി 74 

സ്ലസ്ടക്കുകളുമോയി ഏറ്റവും കൂടുതൽ 

സജീവമോയ അന്ത്ോ ോഷ്്സ്ട രഗ്ോൾ 

സ്്രകോെെോയ  െോമണ്ടത്ത വയക്തിയോയി. 2022 

ഫിഫ ര ോകകപ്പിനും 2023 എ.എഫ്.സി 

ഏഷ്യൻ കപ്പിനുമുള്ള സംയുക്ത സ്പോഥമിക 

രയോഗ്യതോ ൌെ് മത്സ ത്തി ോണ ്അരേെം 

ഈ ണ്ടെരക്കോർഡ ് സൃഷ്ടിച്ചത്. സജീവമോയ 

അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട രഗ്ോൾ സ്്രകോെർ പട്ടികയിൽ 

അരേെം ഇരപ്പോൾ രപോർച്ചുഗ് ിന്ണ്ടെ 

സ്കിസ്റ്റയോരനോ ണ്ടെോണോൾരഡോ (103) ന് 

പിന്നി ുെ്. 

• ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ സ്കിക്കറ്റ് കൗൺസി ുമോയി 

(ഐസിസി) ഔരദ്യോഗ്ിക പേോളിയോകോൻ 

മൂന്്ന വർഷ്ണ്ടത്ത ക ോർ ഒപ്പിട്ടതോയി വോയ്പയും 

ഡിജിറ്റൽ രപയ്്ണ്ടമന്െ ് സ്റ്റോർട്ടപ്പും ആയ 

േ ത്രപ അെിയിച്ചു. ക ോർ സ്പകോ ം, േ ത്രപ 

സ്പരക്ഷപണ, ഡിജിറ്റൽ പ്ലോറ്റര്ഫോമുകളി ു- 

ടനീളം അരസോസിരയഷ്ണ്ടന രസ്പോത്സോെിപ്പി- 

ക്കുകയും 2023 വണ്ട  എല്ലോ ഐസിസി 

ഇവന്െുകളി ും ഇൻ-രവദ്ി സ്ബോൻഡ് 

ആക്റ്റിരവഷ്നുകൾ നടപ്പി ോക്കുകയും 

ണ്ടൈയ്ും. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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• ഇന്ത്യൻ സ്ഗ്ോൻഡ് സ്പിക്സ് 4 ജൂൺ 21 ന് 

പടയോ യിണ്ട  നോഷ്ണൽ ഇൻസ്റ്റിെെ്യൂട്ട് ഓഫ് 

സ്രപോർട്സിൽ നടക്കുണ്ടമന്്ന അത് റ്റിക്സ് 

ണ്ടഫഡരെഷ്ൻ ഓഫ ് ഇന്ത്യ (എഎഫ്ഐ) 

അെിയിച്ചു. 

• രപോളെ് ഓപ്പണിൽ 53 കിര ോ വിേോഗ്ത്തിൽ 

ഇന്ത്യൻ ഗ്ുസ്തി തോ ം വിരനഷ് ് രഫോഗ്ോട്ട് 

സവർണം രനടി. ഈ സീസണിണ്ട  അവളുണ്ടട 

മൂന്നോമണ്ടത്ത കി ീടമോണിത്. രന ണ്ടത്ത 

മോറ്റിരയോ ണ്ടപല്ലിരക്കോൺ ഇവനെ്ി ും (മോർച്്ച) 

ഏഷ്യൻ ൈോമ്പയൻഷ്ിപ്പി ും (ഏസ്പിൽ) 

സവർണം രനടിയി ുന്നു. ലഫന ിൽ അവർ 

ഉണ്ടസ്കയ്നിന്ണ്ടെ സ്കിസ്റ്റീന ണ്ടബര സണ്ടയ 

പ ോജയണ്ടപ്പടുത്തി.രപോളെ് ഓപ്പണിൽ 

സ്കിസ്റ്റയോന ണ്ടബര സ ണ്ടവള്ളി ണ്ടമഡൽ രനടി. 

• ഡി. സ്പോഗ്നോനേയ്്ണ്ടക്കതി ോയ സ്പധോന യുദ്ധം 

ഉൾണ്ടപ്പണ്ടട നോ ് ൌെുകളി ും അരേെം 

വിജയിച്ചു, മറ്റ് ലടറ്റിൽ-മത്സ ോർത്ഥികൾ 

ഉൾണ്ടപ്പട്ട ണ്ടഗ്യിമുകളിൽ നിന്നുള്ള അനുകൂ  

ഫ ങ്ങളുണ്ടട പ മ്പ യക്്ക ് രേഷ്ം അരേെം 

മികച്ച സ്പകടനം പുെണ്ടത്തടുത്തു. 

• ണ്ടമയ് മോസണ്ടത്ത ഐസിസി ണ്ടപ്ലയർ ഓഫ ് ദ് 

മന്്ത് അവോർഡ് രജതോക്കളോയി 

ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ സ്കിക്കറ്റ ് കൗൺസിൽ 

(ഐസിസി) സ്രകോട്ട് ൻഡിണ്ട  കോസ്തിൻ 

ലസ്ബസിണ്ടനയും ബംഗ്ലോരദ്േിന്ണ്ടെ മുഷ്ഫിക്കർ 

െെിമിണ്ടനയും സ്പഖ്യോപിച്ചു. വർഷ്ം 

മുഴുവനും എല്ലോത്ത ം അന്ത്ോ ോഷ്്സ്ട 

സ്കിക്കറ്റുകളി ുമുള്ള പു ുഷ്–വനിതോ 

സ്കിക്കറ്റ് കളിക്കോ ിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച 

സ്പകടനങ്ങൾ തി ിച്ചെിെ ്

ആരഘോഷ്ിക്കുകയോണ ് ഐസിസി ണ്ടപ്ലയർ 

ഓഫ ്ദ് മന്്ത് അവോർഡ്. 

• ആരഗ്ോള കോയിക സ്ബോൻഡോയ പയൂമ ഇന്ത്യ 

മുൻ ഇന്ത്യൻ സ്കിക്കറ്റ് തോ ം യുവ ോജ് 

സിങ്ങുമോയി പേോളിത്തം വിപു ീക ിച്ചു. 

സ്കിക്കറ്റിൽ നിന്്ന അതിരവഗ് പോതയിര ക്ക് 

നീങ്ങുന്ന യുവ ോജ് ഇരപ്പോൾ ഇന്ത്യയിണ്ട  

പയൂമ രമോരട്ടോർസ്രപോർട്ടിന്ണ്ടെ മുഖ്മോയി ഒ ു 

പുതിയ അവതോ ത്തിൽ കോണണ്ടപ്പടും, ഫോസ്റ്റ് 

കോെുകരളോടും കോയിക രസ്പ ണയുള്ള 

ഫോഷ്രനോടും ഉള്ള അേിനിരവേം ഇത് 

കോണിക്കുന്നു. ഇരതോണ്ടട യുവ ോജ് 

സ്ബോൻഡിന്ണ്ടെ ആരഗ്ോള ഇതിെോസങ്ങളോയ 

തിയെി ണ്ടെൻെി, രബോെിസ് ണ്ടബക്കർ, 

ഉലസൻ രബോൾട്ട ് എന്നിവര ോണ്ടടോപ്പം 

രൈർന്നു. 

• ണ്ടനോവോക ് രജോരക്കോവിച്്ച ണ്ടസ്റ്റഫോരനോസ് 

സിറ്റ്സിപോസിണ്ടന പ ോജയണ്ടപ്പടുത്തി 

ക ിയെിൽ  െോം തവണയും സ്ഫഞ്ച ്ഓപ്പൺ 

കി ീടം ഉയർത്തി. തന്ണ്ടെ 19-ാോമത് സ്ഗ്ോൻലോം 

കി ീടം രനടിയ രജോരക്കോവിച്്ച 

എക്കോ ണ്ടത്തയും സ്ഗ്ോൻലോം കി ീടങ്ങളുണ്ടട 

പട്ടികയിൽ രെോജർ ണ്ടഫഡെർ, െോരഫൽ 

നദ്ോൽ എന്നിവണ്ട  ഉൾണ്ടപ്പടുത്തി.  

• അയർ ൻഡ്ണ്ടക ഓൾൌെർ വിൻ 

ഓസ്ബിയൻ ഏകദ്ിന മത്സ ങ്ങളിൽ നിന്്ന 

വി മിക്കൽ സ്പഖ്യോപിച്ചു. ണ്ടടസ്റ്റിനും ടി 20 

സ്കിക്കറ്റിനും  േയമോയി തുട ുന്ന 37 കോ നോയ 

ഡബ്ല്ിനർ 50 ഓവർ രഫോർമോറ്റിൽ 153 കയോപ്സ് 

രനടി 3,000 െൺസ് രനടി രദ്േീയ 

ണ്ടെരക്കോഡിൽ 114 വിക്കറ്റുകൾ രനടി. 

• മോക്സ് ണ്ടവർസ്റ്റപ്പൻ (ണ്ടനതർ ോന്െ്സ്-ണ്ടെഡ് 

ബുൾ) 2021 സ്ഫഞ്ച ് സ്ഗ്ോൻഡ ് സ്പിക്സ ് രനടി. 2021 

എഫഐ്എ രഫോർമു  വൺ രവൾഡ് 

ൈോമ്പയൻഷ്ിപ്പിന്ണ്ടെ ഏഴോമണ്ടത്ത ൌെോണ് 

ഈ ഓട്ടം. ഈ വിജയരത്തോണ്ടട, മോക്സ് 

ണ്ടവർസ്റ്റപ്പന് 131 രപോയിനെ്ുെ്. 

• രടോക്കിരയോയിണ്ട  വനിതകളുണ്ടട സൂപ്പർ 

ണ്ടെവിണ്ടവയ്റ്റ ് 87 കിര ോസ്ഗ്ോം വിേോഗ്ത്തിൽ 

ഒ ു യഥോർത്ഥ ണ്ടമഡൽ മത്സ ോർത്ഥിയോയി 

43 കോ ിയോയ ഒളിമ്പിക്സിണ്ട  ഏറ്റവും സ്പോയം 

കൂടിയ ആദ്യണ്ടത്ത സ്ടോൻസ്്ണ്ടജൻഡർ ണ്ടവയറ്്റ് 

 ിഫറ്്റെോയി ര ോെൽ െബോർഡ് 

കണക്കോക്കണ്ടപ്പടുന്നു. 

• ജലമക്കൻ സ്സ്പിനെ്ർ ണ്ടഷ്ല്ലി-ആൻ രസ്ഫസർ-

ലസ്പസ് കിംഗ്്സ്റ്റണിൽ നടന്ന ഒ ു മീറ്റിൽ 

10.63 ണ്ടസക്കൻഡിൽ രക്ലോക്ക ് ണ്ടൈയ്തരപ്പോൾ 100 

മീറ്റർ ര ോക ണ്ടെരക്കോർഡ് ഉടമ രഫ്ലോെൻസ് 

സ്ഗ്ിഫിത്ത്-രജോയ്്നർ പിന്നിൽ 

എക്കോ ണ്ടത്തയും മികച്ച  െോമണ്ടത്ത 

രവഗ്തരയെിയ വനിതയോയി. 
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• 16 അംഗ് ഒളിമ്പിക ് പ ിധിയി ുള്ള ഇന്ത്യൻ 

പു ുഷ് രെോക്കി ടീമിന്ണ്ടെ കയോപറ്്റനോയി 

മിഡ്ഫീൽഡർ മൻസ്പീത് സിങ്ങിണ്ടനയും, 

ഇന്ത്യൻ വനിതോ രെോക്കി ടീമിന്ണ്ടെ 

കയോപ്റ്റനോയി െോണി  ോംപോ ിണ്ടന 

തി ണ്ടെടുത്തു. 

• ഇന്ത്യണ്ടയ പ ോജയണ്ടപ്പടുത്തി നയൂസി ൻഡ് 

ആദ്യ ഐസിസി ര ോക ണ്ടടസ്റ്റ് ൈോമ്പയൻഷ്ിപ്പ് 

രനടി. ആദ്യ ര ോക ൈോമ്പയൻഷ്ിപ്പ് 

ലഫന ിൽ നയൂസി ൻഡ് 139 െൺസ് 

പിന്ത്ുടർന്്ന എട്ട ്വിക്കറ്റുകൾ രനടി. 2021 ജൂൺ 

23 നോണ ്മത്സ ത്തിന്ണ്ടെ അവസോന ദ്ിവസം 

കളിച്ചത്. 

• ഓസ്്രസ്ട ിയൻ നീന്ത്ൽ തോ ം ണ്ടകയ്് ി 

മക്്കൗൺ സൗത്ത ് ഓസ്്രസ്ട ിയൻ 

അകവോട്ടിക് ണ്ടസന്െെിണ്ട  100 മീറ്റർ 

ബോക്ക്്സ്്രസ്ടോക്ക് ര ോക ണ്ടെരക്കോർഡ് 

മെികടന്്ന 57.45 ണ്ടസക്കൻഡിൽ അരമ ിക്കൻ 

ണ്ടെക്കോൻ സ്മിത്ത ് 2019 ൽ സ്ഥോപിച്ച 57.57 

ണ്ടസക്കൻഡിൽ നിന്്ന 57.45 ണ്ടസക്കൻഡിൽ. 

എമി ി സീരബോം 58.59 ൽ  െോം 

സ്ഥോനണ്ടത്തത്തി തന്ണ്ടെ നോ ോം 

ഒളിംപിക്സിര ക്ക് രയോഗ്യത രനടി. 

• മോക്സ് ണ്ടവർസ്റ്റപ്പൻ (ണ്ടനതർ ോന്െ്സ്-ണ്ടെഡ് 

ബുൾ) 2021 ലസ്റ്റെിയൻ സ്ഗ്ോൻഡ് സ്പിക്സ് രനടി. 

2021 രഫോർമു  വൺ സീസണിണ്ട  

ണ്ടവർസ്റ്റപ്പന്ണ്ടെ നോ ോമണ്ടത്ത വിജയമോണിത്. 

• സ്കിസ്റ്റയോരനോ ണ്ടെോണോൾരഡോ 

എക്കോ ണ്ടത്തയും സംയുക്ത രടോപ്പ് 

സ്്രകോെിംഗ് ് പു ുഷ്ന്മോ ുണ്ടട അന്ത്ോ ോഷ്്സ്ട 

കളിക്കോ നോയി.സ്കിസ്റ്റയോരനോ ണ്ടെോണോൾരഡോ 

 െ് ണ്ടപനോൽറ്റികൾ രനടി ണ്ടമോത്തത്തി ുള്ള 

മത്സ ങ്ങളിൽ 176 രഗ്ോളുകളിൽ 109 

രഗ്ോളുകൾ രനടി. 

• പോ ീസിൽ നടന്ന ആർച്ചെി ര ോകകപ്പ് രസ്റ്റജ് 

3 രവളയിൽ ഒര  ദ്ിവസം മൂന്്ന സവർണ 

ണ്ടമഡ ുകൾ രനടിയ ഇന്ത്യൻ ആർച്ചർ ദ്ീപിക 

കുമോ ി ഒ ു പുതിയ ര ോക ണ്ടെരക്കോർഡ് 

സൃഷ്ടിച്ചു. നോ ് സവർണ്ണ ണ്ടമഡ ുകളുമോയി 

ഇന്ത്യ ഒന്നോമണ്ടതത്തി. നോ ോമണ്ടത്ത സവർണ്ണ 

ണ്ടമഡൽ രകോമ്പൗെ് വിേോഗ്ത്തിണ്ട  

പു ുഷ്ന്മോ ുണ്ടട വയക്തിഗ്ത ഇവന്െിൽ നിന്്ന 

അേിരഷ്ക ്വർമ്മ രനടി. 

• ഐസിസി പു ുഷ്ന്മോ ുണ്ടട ടി 20 ര ോകകപ്പ് 

യഥോർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുണ്ടമന്്ന 

നിശ്ചയിച്ചി ുന്നു, ഇരപ്പോൾ യുഎഇയിര ക്ക് 

മോറ്റും. 2021 ഒകര്ടോബർ 17 മുതൽ നവംബർ 14 

വണ്ട  ദ്ുബോയ ് ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ രസ്റ്റഡിയം, 

അബുദ്ോബിയിണ്ട  ണ്ടഷ്യഖ്് ് സോയിദ്് 

രസ്റ്റഡിയം, ഷ്ോർജ രസ്റ്റഡിയം, ഒമോൻ സ്കിക്കറ്റ് 

അക്കോദ്മി സ്ഗ്ൗെ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ 

നടക്കുന്ന പ ിപോടിയുണ്ടട ആതിരഥയ ോയി 

ബിസിസിഐ തുട ും. 

• രഡോപ്പ ്ണ്ടടസ്റ്റിൽ പ ോജയണ്ടപ്പട്ടതിണ്ടന തുടർന്്ന 

നോ ് വർഷ്ണ്ടത്ത വി ക്ക ് ഏർണ്ടപ്പടുത്തിയ 

ആദ്യ വനിതോ സ്കിക്കറ്റ ്തോ മോയി മധയസ്പരദ്േ് 

ഓൾൌെർ അൻഷ്ു  െോവു. 

• സ്ബിസ്റ്റ ിൽ നടന്ന ആദ്യ ഏകദ്ിനത്തിൽ 

ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലെിണ്ടന രന ിട്ടരപ്പോൾ എല്ലോ 

രഫോർമോറ്റുകളി ും അ രങ്ങറ്റം (17 വർഷ്വും 

150 ദ്ിവസവും) കുെിച്ച ഏറ്റവും സ്പോയം 

കുെെ ഇന്ത്യൻ സ്കിക്കറ്റ് കളിക്കോ ിയോയി 

ഓപ്പണർ ഷ്ഫോ ി വർമ മോെി. എല്ലോ 

രഫോർമോറ്റ ്അ രങ്ങറ്റങ്ങളുണ്ടടയും പട്ടികയിൽ 

ണ്ടമോത്തത്തിൽ അഞ്ചോമണ്ടത്ത ഏറ്റവും സ്പോയം 

കുെെ സ്കിക്കറ്റ ്തോ മോയി മോെി. 

• ഐ്എസ്്എസ്എഫ ് ഷ്ൂട്ടിംഗ്് ര ോകകപ്പിൽ 

വനിതകളുണ്ടട 25 മീറ്റർ പിസ്റ്റൾ മത്സ ത്തിൽ 

ഇന്ത്യയുണ്ടട  ോെി സർരനോബത്ത് സവർണം 

രനടി. ഇരപ്പോൾ നടക്കുന്ന ടൂർണണ്ടമന്െിൽ 

ഒ ു ണ്ടവള്ളിയും  െ് ണ്ടവേ വും രനടിയ 

ആദ്യ ഇന്ത്യക്കോ ിയോണ് അവർ. രയോഗ്യതോ 

ഘട്ടത്തിൽ പ മോവധി 600 ൽ 591 െൺസ് 

രനടി. 

 

Books and authors News 

 

• സ്കിക്കറ്റ് ഓൾൌെർ, കമന്രെറ്റെും 

പ ിേീ കനുമോയ  വി േോസ്സ്തി ഇരപ്പോൾ 

‘സ്റ്റോർരഗ്സിംഗ്്: ദ്ി രപ്ലരയഴ്സ് ഇൻ ലമ ല ഫ’് 

എന്ന രപ ിൽ ഒ ു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുെ്. 

െോർപർരകോളിൻസ് ഇന്ത്യയോണ ് പുസ്തകം 

സ്പസിദ്ധീക ിക്കുന്നത്. അയോസ് രമമനോണ് 

ഇത്  ൈിച്ചത്. 2021 ജൂൺ 25 ന ് ഇത് 

പുെത്തിെങ്ങുണ്ടമന്നോണ ്സ്പതീക്ഷിക്കുന്നത്.  

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
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• സൽമോൻ െുഷ്ദി  ൈിച്ച “േോഷ്കളുണ്ടട സതയം: 

ഉപനയോസങ്ങൾ 2003-2020” എന്ന പുസ്തകം. 

തന്ണ്ടെ പുതിയ പുസ്തകത്തിൽ, 

സ്പതിര ോധോത്മക കോസ്റ്റിംഗ് ്നീക്കം നടത്തോൻ 

െുഷ്ദി സ്േമിക്കുന്നു. സോെിതയ സംസ്കോ ം 

സ്ബിരയോ നിെച്ച േോവനോത്മക  ൈനയിൽ 

നിന്്ന “ഓരട്ടോഫിക്ഷന്ണ്ടെ” എളിയ 

ആനേത്തിര ക്ക് തി ിയുന്നതിനോ ോണ് 

തന്ണ്ടെ കൃതി ണ്ടതറ്റിദ്ധ ിക്കണ്ടപ്പടുകയും 

രമോേമോയി ണ്ടപ ുമോെിയണ്ടതന്നും അരേെം 

അേിസ്പോയണ്ടപ്പടുന്നു. 

• അ േ ിച്ച ൈ ിസ്തകോ നും, 

എഴുത്തുകോ നു- മോയ വിസ്കം സമ്പത്ത് വീർ 

സവർക്കെുണ്ടട ജീവിതണ്ടത്തയും, 

കൃതികണ്ടളയും കുെിച്ചുള്ള “സവർക്കർ: എ 

രകോണ്ടെസ്റ്റഡ് ണ്ട ഗ്സി (1924-1966)” എന്ന 

പുസ്തകത്തിന്ണ്ടെ  െോം, സമോപന വോ യം 

പുെത്തിെക്കി. ണ്ടപൻഗ്വിൻ െോൻഡം ൌസ് 

ഇന്ത്യയുണ്ടട സ്പസിദ്ധീക ണത്തിന് കീഴിൽ 

2021 ജൂല  26 ന് പുസ്തകം സ്റ്റോൻഡിൽ 

എത്തും. 

• ര ോകത്തിണ്ട  സ്പമുഖ് ണ്ടപോതു 

ബുദ്ധിജീവികളിണ്ട ോ ോളോയ രനോബൽ 

സമ്മോന രജതോവ ് അമർതയ ണ്ടസൻ തന്ണ്ടെ 

ഓർമ്മക്കുെിപ്പ് ‘രെോം ഇൻ ദ് രവൾഡ’് 

എഴുതി. ണ്ടപൻഗ്വിൻ െോൻഡം ൌസ് 

ജൂല യിൽ പുസ്തകം സ്പസിദ്ധീക ിക്കും. 

 ബീസ്േനോഥ ടോരഗ്ോെോണ ് തനിക്ക ് അമർതയ 

എന്ന രപ ് നൽകിയണ്ടതന്്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ 

ണ്ടസൻ പേുണ്ടവക്കുന്നു. 

• മുൻ ഇന്ത്യൻ ബോറ്റസ്്മോൻ സുര ഷ്് ണ്ടെയ്്ന 

തന്ണ്ടെ ആത്മകഥയോയ ‘ബി ീവ ് – വോട്ട് 

ല ഫ്, സ്കിക്കറ്റ് എണ്ടന്ന പഠിപ്പിച്ചു’ 

പുെത്തിെക്കി. േ ത് സുേ സനോണ ് ഈ 

പുസ്തകത്തിന്ണ്ടെ സെ– ൈയിതോവ്, സുര ഷ്് 

ണ്ടെയ്്ന ഇന്ത്യയിര ക്കുള്ള 

യോസ്തണ്ടയക്കുെിച്ചും സച്ചിൻ സവീക ിച്ച 

സുവർണ്ണപദ്ം (വിേവസിക്കുക) തന്ണ്ടെ 

ലകയിൽ പച്ചകുത്തിയതോയി 

ര ഖ്ണ്ടപ്പടുത്തി. 

• ജ്ഞോനപീത്ത ് അവോർഡും സ്പേസ്ത 

എഴുത്തുകോ നുമോയ അമിതോവ ്

രഘോഷ്ിന്ണ്ടെ ഒ ു പുസ്തകം  ൈിച്ചു, ‘ദ്ി 

നട്ട്ണ്ടമഗ്സ ് കഴ്സ’്: സ്പതിസന്ധികൾക്കുള്ള ഒ ു 

ഉപസ്ഗ്െത്തിന ് ഉപമകൾ’. രജോൺ മുണ്ടെയോണ് 

ഇത് സ്പസിദ്ധീക ിക്കുന്നത്. 

• മുതിർന്ന ഉരദ്യോഗ്സ്ഥൻ ബിഷ്ണു പോദ് രസതി 

എഴുതിയ ‘ബിരയോെ് െിയർ ആൻഡ് അദ്ർ 

രപോണ്ടയംസ്’ എന്ന കവിതോ പുസ്തകം 

മുഖ്യമസ്ന്ത്ി നവീൻ പട്നോയിക ്പുെത്തിെക്കി. 

• ൈ ച്ചിസ്ത നിർമ്മോതോവും 

എഴുത്തുകോ ിയുമോയ തോെി  കേയപ് 

ഖ്ുെോന മോതൃതവണ്ടത്തക്കുെിച്ചുള്ള 

വ ോനി ിക്കുന്ന പുസ്തകം “ദ്ി 7 സിൻസ് ഓഫ ്

ബിയിങ ്എ മദ്ർ” എന്ന രപ ിൽ സ്പഖ്യോപിച്ചു. 

ഇത് അവളുണ്ടട അഞ്ചോമണ്ടത്ത പുസ്തകമോണ്, 

പകർച്ചവയോധികൾക്കിടയിൽ അവർ 

എഴുതിയ  െോമണ്ടത്ത പുസ്തകമോണിത്. 

• കോജൽ സൂ ി എഴുതിയ ‘െബ്ബ ഖ്ത്തൂൺ’ 

എന്ന പുസ്തകം തിയറ്റർ വയക്തിതവം അ വിേ് 

ഗ്ൗർ പുെത്തിെക്കി. ‘െബ്ബ ഖ്ത്തൂൺ’ എന്ന 

പുസ്തകം സഞ്ജന സ്പകോേൻ 

സ്പസിദ്ധീക ിച്ചു. ‘കശ്മീ ിണ്ട  ലനറ്റിംരഗ്ൽ’ 

എന്ന ബെുമോനസൂൈകമോയ ത ണ്ടക്കട്ടി ും 

അെിയണ്ടപ്പടുന്ന െബ്ബ ഖ്ത്തൂൺ ഒ ു കശ്മീ ി 

കവിയും സനയോസിയുമോയി ുന്നു. കശ്മീ ിണ്ട  

അവസോന ൈസ്കവർത്തിയോയ യൂസഫ ് ഷ്ോ 

ൈക്കിന്ണ്ടെ േോ യയോയി ുന്നു അവർ. 

• നടൻ വിൽ സ്മിത്ത്, തന്ണ്ടെ വ ോനി ിക്കുന്ന 

ആത്മകഥയോയ “വിൽ” ന്ണ്ടെ ത ണ്ടക്കട്ടും 

കവെും ണ്ടവളിണ്ടപ്പടുത്തി. നവംബർ 9 ന് 

ണ്ടപൻഗ്വിൻ സ്പസ്സ ് സ്പസിദ്ധീക ിക്കുന്ന 

പുസ്തകം. വിൽ സ്മിത്ത ് എഴുത്തുകോ ൻ 

മോർക്ക് മോൻസണുണ്ടമോത്ത് പുസ്തകം 

 ൈിക്കുന്നു, കവർ  ൂപകൽപ്പന 

ണ്ടൈയ്തി ിക്കുന്നത് നയൂ ഓർ ിയൻസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് 

സ്ബോൻഡൻ “ബിലമക്ക”് ഓഡംസ് ആണ്. 

ണ്ടപൻഗ്വിൻ െോൻഡം ൌസ് ഓഡിരയോയിൽ 

നിന്നുള്ള വിൽ ഓഡിരയോബുക്കും സ്മിത്ത് 

വിവ ിക്കും. 

• രകസ്േ ആര ോഗ്യമസ്ന്ത്ി െർഷ് ്വർധൻ കൃഷ്ണ 

സക്്രസനയുണ്ടട “ലമ രജോയ്്സ് ആൻഡ് 

രസോരെോസ്-ആസ് എ മദ്ർ ഓഫ ് എ 

സ്ണ്ടപഷ്യൽ ലൈൽഡ്” പുസ്തകം 

പുെത്തിെക്കി. ഇന്ത്യൻ മോതൃതവത്തിന്ണ്ടെ 

ഏറ്റവും മികച്ച പോ മ്പ യത്തിൽ, ഒ ു 

അമ്മയുണ്ടട ധീ തയുണ്ടടയും 

സെിഷ്ണു തയുണ്ടടയും സ്പതീകമോണിത്. 

• ഇന്ത്യൻ സ്ബിട്ടീഷ് ് എഴുത്തുകോ നോയ 

െസ്്കിൻ രബോെ് അ ഫ ് ബുക്ക ് കമ്പനി 

സ്പസിദ്ധീക ിച്ച ‘ഇറ്റസ്് എ വെർഫുൾ 

ല ഫ’് എന്ന രപ ിൽ ഒ ു പുതിയ പുസ്തകം 

 ൈിച്ചു. 

http://www.adda247.com/ml/
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• രജണ ിസ്റ്റ് സുേീപ് മിസ്േയുണ്ടട ‘ഫിർണ്ടസ ി 

ഫീരമൽ: ദ്ി ഡയുറ്റീ ൈേ ് രസ്റ്റോെി’ എന്ന 

പുസ്തകം ൈേിന്ണ്ടെ യോസ്തണ്ടയ  ിംഗ്-സവതവ 

വിവോദ്ത്തിന്ണ്ടെ വിേദ്മോയ 

വിവ ണരത്തോണ്ടട ഇന്ത്യൻ കോയിക ംഗ്ത്ത് 

ഒ ു സ്പതി ൂപമോക്കി മോറ്റി. ണ്ടവസ്റ്റ ്  ോൻഡ് 

ബുക്സോണ് പുസ്തകം സ്പസിദ്ധീക ിച്ചത്. 

• കൗേിക് ബസു  ൈിച്ച “രപോളിസിരമരകഴ്സ് 

രജണൽ: സ്ഫം നയൂ ണ്ടഡൽെി റ്റു വോഷ്ിംഗ്ൺ് 

ഡിസി” എന്ന പുസ്തകം പുെത്തിെങ്ങി. 

• രഖ്ം ത വഖ്്് ു  ൈിച്ച “കശ്മീ ി ണ്ടസഞ്ചവെി: 

രപോർണ്ടസ്ടയിറ്റ് ഓഫ് എ ണ്ടസോലസറ്റി ഇൻ 

ഫ്ലക്സ്” എന്ന പുസ്തകം പുെത്തിെങ്ങി. 

• മുൻ സുസ്പീം രകോടതി ജഡ്ജി ആർവി 

 വീസ്േന്ണ്ടെ “അരനോമ ീസ് ഇൻ ര ോ ആൻഡ് 

ജസ്റ്റിസ്” എന്ന പുസ്തകം ൈീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് 

എൻവി  മണ പുെത്തിെക്കി. 

 

Obituaries News 

 

• ഒ ു സ്പധോന യൂരെോപയൻ യൂണിയൻ (EU) 

ഉടമ്പടിക്ക് തന്ണ്ടെ  ോജയത്തിന് ഇളവുകൾ 

നൽകോണ്ടമന്്ന ൈർച്ച ണ്ടൈയ്ത മുൻ 

ണ്ടഡൻമോർക്കിന്ണ്ടെ സ്പധോനമസ്ന്ത്ി രപോൾ 

ഷ്ലൂ ട്ടർ ജൂൺ 1 നു അന്ത് ിച്ചു. 1929 ഏസ്പിൽ 3 ന് 

ണ്ടഡന്മോർക്കിണ്ട  രടോെെിൽ അരേെം 

ജനിച്ചു. 1982-1993 വണ്ട   ോജയത്തിന്ണ്ടെ 

സ്പധോനമസ്ന്ത്ിയോയി ഷ്ലൂ ട്ടർ രസവനമനുഷ്ഠ ിച്ചു. 

• ടി.എം. ഇന്ത്യൻ േ ണഘടനോ അസംബ്ല്ിയിണ്ട  

അവസോനണ്ടത്ത മുൻ അംഗ്മോയ കല്ലിയന്നൻ 

ഗ്ൗെർ 101 ആം വയസ്സിൽ 2021 ജൂൺ 2 നു 

അന്ത് ിച്ചു. 1952 നും 1967 നും ഇടയിൽ 

തമിഴ്നോട്ടിണ്ട  ണ്ട ജിരലറ്റീവ ് കൗൺസിൽ 

അംഗ്മോയും, മൂന്്ന തവണ എംഎൽഎയോയും 

രസവനമനുഷ്ഠ ിച്ചു. അന്്ന േ ണഘടനോ 

അസംബ്ല്ിയിൽ അംഗ്വും ഇന്ത്യയിണ്ട  

ആദ്യണ്ടത്ത തോൽക്കോ ിക പോർ ണ്ടമനെ്് 

അംഗ്വും ആയി ുന്നു അരേെം. 

• മുൻ സ്പധോനമസ്ന്ത്ിയും മൗെീഷ്യസ് െിപ്പബ്ല്ിക് 

സ്പസിഡന്െുമോയ സർ ആണ്ടനെൂഡ ്ജുഗ്നൗത്ത് 

അന്ത് ിച്ചു. 18 വർഷ്ത്തി ധികം കോ ോവധി 

ഉള്ള  ോജയണ്ടത്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോ ം 

സ്പധോനമസ്ന്ത്ിയോണ ് അരേെം. 1980 കളിണ്ട  

മൗെീഷ്യൻ സോമ്പത്തിക അത്ഭുതത്തിന്ണ്ടെ 

പിതോവോയി അരേെം കണക്കോക്കണ്ടപ്പട്ടു. 

• ഖ്ുർആൻ ആദ്യമോയി രഗ്ോസ്ജി േോഷ്യിര ക്ക് 

വിവർത്തനം ണ്ടൈയ്ത സ്പേസ്ത ജമ്മു 

ആസ്ഥോനമോയുള്ള ഇലോമിക പണ്ഡിതൻ 

മുഫ്തി ലഫസ് ഉൽ വെീദ്് ജമ്മുവിൽ 

അന്ത് ിച്ചു. ‘സിെോജ്-ഉം-മുനീെ’, ‘അെ്കം-ഇ-

മോയത്ത്’, ‘നമസ് ണ്ടകയ ്മസോയിൽ ഖ്ുെോൻ-ഒ-

െദ്ീസ് കി രെോഷ്നി ണ്ടമയ്’ തുടങ്ങി നി വധി 

 ഘുര ഖ്കളും പണ്ഡിതൻ  ൈിച്ചിട്ടുെ് 

• സോംബിയയുണ്ടട ആദ്യ സ്പസിഡന്െോയി 

രസവനമനുഷ്ഠ ിച്ച സോംബിയൻ 

 ോഷ്്സ്ടീയക്കോ ൻ ണ്ടകന്നത്ത് കൗെ 

അന്ത് ിച്ചു. 1964 മുതൽ 1991 വണ്ട  27 വർഷ്ം 

സവതസ്ന്ത് സോംബിയയുണ്ടട ആദ്യ 

സ്പസിഡന്െോയി കൗെ രസവനമനുഷ്ഠ ിച്ചു. 

1964 ഒകര്ടോബെിൽ സോംബിയ സ്ബിട്ടനിൽ 

നിന്്ന സവോതസ്ന്ത്യം രനടി 

• ഇതിെോസ ഇന്ത്യൻ സ്സ്പിന്െർ മിൽക്ക 

സിംഗ് ് ണ്ടകോരെോണ ലവെസ് ര ോഗ്ം 

(രകോവിഡ ് -19) മൂ ം 91 ആം വയസ്സിൽ 

അന്ത് ിച്ചു. 

• വയവസോയ, ആേയന്ത്  വയോപോ  വകുപ്പിണ്ട  

(ഡിപിഐഐടി) ണ്ടസസ്കട്ടെി ഗ്ു ുസ്പസോദ്് 

രമോെൻപോസ്ത രകോവിഡ് -19 അനുബന്ധ 

സേീർണതകൾ മൂ ം അന്ത് ിച്ചു. 

• കർണോടക സംഗ്ീതത്തിൽ ‘രക ള പട്ടമ്മോൾ’ 

എന്നെിയണ്ടപ്പട്ടി ുന്ന പോെേോ  ബി. 

ണ്ടപോന്നമ്മോൾ (96) ഇനി സംഗ്ീതസോസ്േമോയ 

ഓർമ. ജൂൺ 22 ഉച്ചയക്്ക് ഒന്നിനു വ ിയേോ  

വയോസ അസ്ഗ്െോ ത്തി ോയി ുന്നു അന്ത്യം. 

• രക ളത്തിണ്ട  തി ുവനന്ത്പു ത്ത് 

തോമസിക്കുന്ന രദ്േീയ അവോർഡ ്രജതോവോയ 

ഛോയോസ്ഗ്ോെകനും സംവിധോയകനുമോയ 

േിവൻ (89) െൃദ്യോഘോതണ്ടത്ത തുടർന്്ന 

അന്ത് ിച്ചു. മൂന്്ന തവണ രദ്േീയ അവോർഡ് 

രജതോവും സ്പേസ്ത 

ഛോയോസ്ഗ്ോെകനുമോയി ുന്നു. 

• സ്ബിട്ടീഷ്്-അരമ ിക്കൻ രസോഫെ്്ണ്ടെവയർ 

പയനിയർ, മകഅ്ഫി ആനെ്ിലവെസ് 

രസോഫ്െ്ണ്ടെവയെിന്ണ്ടെ സ്സഷ്ടോവോയ രജോൺ 

രഡവിഡ ് മക്അഫി അന്ത് ിച്ചു. നികുതി 

ഒഴിവോക്കിയതിന ് 2020 ഒക്രടോബർ മുതൽ 

ബോഴ്്സര ോണയക്്കടുത്തുള്ള ജയി ിൽ 

രജോൺ ണ്ടസല്ലിൽ മ ിച്ച നി യിൽ 

കണ്ടെത്തി. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
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• ൈ ച്ചിസ്ത നിർമ്മോതോവ ് വിരനോദ്് കസ്പിയുണ്ടട 

‘1232 കി.മീ: ദ് ര ോംഗ്് രജണി രെോം’ എന്ന 

പുതിയ പുസ്തകം ബീെോെിൽ നിന്നുള്ള ഏഴ് 

കുടിരയറ്റ ണ്ടതോഴി ോളികളുണ്ടട യോസ്ത 

വിവ ിക്കുന്നു. അവർ ലസക്കിളിൽ 

വീട്ടിര ക്ക ് മടങ്ങി ഏഴു 

ദ്ിവസത്തിനുരേഷ്ം  ക്ഷയസ്ഥോനണ്ടത്തത്തി. 

െോർപ്പർ രകോളിൻ- സോണ ് പുസ്തകം 

സ്പസിദ്ധീക ിക്കുന്നത്. 2020 മോർച്ചിൽ 

 ോജയവയോപകമോയി ര ോക്കഡ്ൗൺ 

ആയി ക്കണക്കിന ് കുടിരയറ്റ ണ്ടതോഴി ോളി-

കണ്ടള കോൽനടയോയി ആയി ക്കണക്കിന് 

കിര ോമീറ്റർ സഞ്ച ിച്്ച സവന്ത്ം 

സ്ഗ്ോമങ്ങളിര ക്ക് മടങ്ങോൻ 

നിർബന്ധിത ോയി. 

• മെോവീർ ൈസ്ക സവീകർത്തോവ ് ഇതിെോസ 

വിദ്ഗ്ധൻ സ്ബിരഗ്ഡിയർ  ഘുബീർ സിംഗ്് 

അന്ത് ിച്ചു.  െോം ണ്ട ഫ്റ്റനന്െോയി 1943 

ഏസ്പിൽ 18 ന് സവോയ്മോൻ ഗ്ോർഡിര ക്ക് 

നിരയോഗ്ിക്കണ്ടപ്പട്ട അരേെം  െോം ര ോക 

മെോയുദ്ധം ഉൾണ്ടപ്പണ്ടട നി വധി യുദ്ധങ്ങൾ 

നടത്തി. ഈ മെത്തോയ സ്പവർത്തനത്തിന്, 

അന്നണ്ടത്ത  ോഷ്്സ്ടപതി രഡോ. എസ്. 

 ോധോകൃഷ്ണൻ, ണ്ട ഫ്റ്റനന്െ് രകണൽ (പിന്നീട് 

സ്ബിരഗ്ഡിയർ)  ഘുബീർ സിങ്ങിണ്ടന മെോ 

വീർ ൈസ്കയക്്ക ്ആദ് ിച്ചു. 

• 2015 ൽ രദ്േീയ അവോർഡ ്രനടിയ മുതിർന്ന 

കന്നഡ ൈ ച്ചിസ്ത നടൻ സഞ്ചോ ി വിജയ് 

അന്ത് ിച്ചു. 2011 ൽ കന്നഡ ൈിസ്തമോയ  ംഗ്പ്പ 

ണ്ടെോഗ്്്ബിത്നയി ൂണ്ടടയോണ ് അരേെം 

സിനിമയിൽ സ്പരവേിച്ചത്. അരേെത്തിന്ണ്ടെ 

2015-ൽ പുെത്തിെങ്ങിയ നോനു അവനല്ല… 

അവ ു എന്ന ൈിസ്തം 62-ാോമത് രദ്േീയ 

ൈ ച്ചിസ്ത അവോർഡിൽ മികച്ച നടനുള്ള 

പു സ്കോ ം രനടി, അതിൽ ഒ ു 

സ്ടോൻസ്്ണ്ടജൻഡെുണ്ടട രവഷ്ം ണ്ടൈയ്തു. 

• സ്സ്പിനെ്് ഇതിെോസം മിൽക്ക സിങ്ങിന്ണ്ടെ 

(ലഫ്ലയിംഗ് ് സിങ്) േോ യയോയ മുൻ ഇന്ത്യൻ 

വനിതോ രവോളിരബോൾ ടീം കയോപ്റ്റൻ 

നിർമ്മൽ മിൽക്ക സിങ്, രകോവിഡ ് -19 

സേീർണതകൾ കോ ണം അന്ത് ിച്ചു. 

നിർമ്മൽ മിൽക്ക സിംഗ് ് പഞ്ചോബ് 

സർക്കോ ിണ്ട  മുൻ സ്്രപോർട്്സ് ഡയെക്ർ് 

കൂടിയോയി ുന്നു. 

• സവതസ്ന്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്്ന ആദ്യമോയി 

ഒളിമ്പിക്സിൽ മോ ത്തൺ പൂർത്തിയോക്കിയ 

ഒളിമ്പയൻ സൂെത്ത ് സിംഗ് ് മോത്തൂർ 

അന്ത് ിച്ചു. 1952 ണ്ട  ണ്ടെൽസിേി 

ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇതിെോസതോ ം എമിൽ 

സോരറ്റോണ്ടപക്കി- ണ്ടനോപ്പം ഓടിയ മോത്തൂർ 2: 

58.92 ണ്ടസക്കൻഡിൽ 52 ആം സ്ഥോനത്ത് 

മോ ത്തൺ പൂർത്തിയോക്കി. 1951 ണ്ട  ആദ്യ 

ഏഷ്യൻ ണ്ടഗ്യിംസിൽ ണ്ടവേ  ണ്ടമഡൽ 

രജതോവോയ ദ്ില്ലിയിണ്ട  മുെമ്മദ്്്പൂർ മസ്ജി 

സ്ഗ്ോമത്തിൽ (ക ോ ) ജനിച്ച മോത്തൂർ 

 െുതവണ രദ്േീയ ൈോമ്പയനോയി ുന്നു. 

• പദ്മസ്േീ രനടിയ സ്പേസ്ത സോമ്പത്തിക 

േോസ്സ്തജ്ഞനും പ ിസ്ഥിതി 

സ്പവർത്തകനുമോയ ണ്ടസ്പോഫ.  ോധരമോെൻ ജി 

അന്ത് ിച്ചു. ഒഡീഷ്യിണ്ട  മുൻ 

ഇൻഫർരമഷ്ൻ കമ്മീഷ്ണെോയി ുന്ന 

അരേെം ഒഡീഷ്യിണ്ട  വിവിധ 

രകോരളജുകളിൽ സോമ്പത്തിക 

േോസ്സ്തത്തിന്ണ്ടെ  ക്ചെെോയും 

രസവനമനുഷ്ഠ ിച്ചിട്ടുെ്. കോർഷ്ിക 

രമഖ് യക്്ക ് നൽകിയ സംേോവനകൾ 

പ ിഗ്ണിച്്ച 2020 ൽ അരേെത്തിന ് മകൾ 

സബർമത്തിക്കും പത്മസ്േീ പു സ്കോ ം നൽകി 

ആദ് ിച്ചു. 

• സ്പിറ്റ്സ്്കർ സമ്മോനം  േിച്ച ആദ്യണ്ടത്ത 

ജർമ്മൻ വോസ്തു േില്പിയോയ രഗ്ോട്ട്സ്ഫഡ് രബോം 

101 വയസ്സ ് അന്ത് ിച്ചു. അരേെത്തിന്ണ്ടെ 

ഏറ്റവും സ്േരദ്ധയമോയ രസ്പോജക്്ു കൾ 

ജർമ്മനിയിൽ നിർമ്മിച്ചവയോണ് – 

ണ്ടനവിണ്ടഗ്സ് തീർത്ഥോടന ൈർച്്ച (1968), 

ണ്ടബൻസ്ണ്ടബർഗ്ർ സിറ്റി െോൾ (1969), 

മയൂസിയം  ൂപതയുണ്ടട (1975).  

 

Important Days 

 

• ര ോകണ്ടമമ്പോടുമുള്ള എല്ലോ മോതോപിതോക്ക- 

ണ്ടളയും ബെുമോനിക്കുന്നതിനോയി ഐകയ ോ- 

ഷ്്സ്ടസേ എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 1 ന ്ആരഗ്ോള 

 ക്ഷോകർതൃ ദ്ിനം ആരഘോഷ്ിക്കുന്നു. 

• ആരഗ്ോള േക്ഷണമോയി പോ ിന്ണ്ടെ സ്പോധോനയം 

തി ിച്ചെിയുന്നതിനും, പോൽ രമഖ് ണ്ടയ 

ആരഘോഷ്ിക്കുന്നതിനുമോയി ഐകയ ോ- 

ഷ്്സ്ടസേയുണ്ടട േക്ഷയ-കോർഷ്ിക സംഘടന 

എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 01 ന് ര ോക പോൽ 

ദ്ിനം ആരഘോഷ്ിക്കുന്നു. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
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• സുസ്ഥി  വികസനം വളർത്തിണ്ടയടുക്കുന്ന- 

തിനുള്ള ഉപോധിയോയി ലസക്കിൾ 

ഉപരയോഗ്ം മുരന്നോട്ട ് ണ്ടകോെു 

രപോകുന്നതിനോയി ഐകയ ോഷ്്സ്ടസേ എല്ലോ 

വർഷ്വും ജൂൺ 3 ന ്ര ോക ലസക്കിൾ ദ്ിനം 

ആരഘോഷ്ിക്കുന്നു.  

• നി പ ോധികളോയ ആസ്കമണത്തിന് 

ഇ യോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ടട അന്ത്ോ ോഷ്്സ്ട ദ്ിനം 

എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 4 ന് 

ആരഗ്ോളത ത്തിൽ ആരഘോഷ്ിക്കുന്നു.  

• എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 5 ന് ആരഗ്ോള 

പ ിസ്ഥിതി ദ്ിനം ആരഗ്ോളത ത്തിൽ 

ആൈ ിക്കുന്നു. പ ിസ്ഥിതിണ്ടയ സം ക്ഷി- 

ക്കുന്നതിണ്ടനക്കുെിച്ച് അവരബോധം സൃഷ്ടി- 

ക്കുന്നതിനും സ്പകൃതിണ്ടയ നിസ്സോ മോയി 

കോണ ുണ്ടതന്ന് ആളുകണ്ടള ഓർമ്മിപ്പിക്കു- 

ന്നതിനുമോണ് ഈ ദ്ിവസം ആൈ ിക്കുന്നത്. 

ഈ വർഷ്ണ്ടത്ത ര ോക പ ിസ്ഥിതി 

ദ്ിനത്തിന്ണ്ടെ വിഷ്യം ‘െീമോജിൻ’ 

എന്നതോണ്. വീെും സൃഷ്ടിക്കുക. 

പുനസ്ഥോപിക്കുക. ’ഈ വർഷ്ം പ ിസ്ഥിതി 

വയവസ്ഥ പുനസ്ഥോപിക്കുന്നതിനുള്ള 

ഐകയ ോഷ്്സ്ട ദ്േകത്തിന്ണ്ടെ ആ ംേം 

കുെിക്കുന്നു. 

• നിയമവി ുദ്ധവും, െിരപ്പോർട്ടുണ്ടൈയ്ോത്തതും 

അനിയസ്ന്ത്ിതവുമോയ മത്സയബന്ധനത്തി- 

ണ്ടനതി ോയ രപോ ോട്ടത്തിനോയുള്ള അന്ത്ോ ോ- 

ഷ്്സ്ടദ്ിനം എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 5 ന് 

സംഘടിപ്പിക്കോെുെ്. യുഎൻ ഫുഡ് ആൻഡ് 

അസ്ഗ്ികൾച്ചർ ഓർഗ്ലനരസഷ്ന്ണ്ടെ 

(എഫ്എഒ) കണക്കനുസ ിച്ച്, ഓര ോ 

വർഷ്വും 11–26 ദ്േ ക്ഷം ടൺ മത്സയം 

നഷ്ടണ്ടപ്പടുന്നതിന് നിയമവി ുദ്ധവും, 

െിരപ്പോർട്ടുണ്ടൈയ്ോത്തതും നിയസ്ന്ത്ണോതീത- 

വുമോയ മത്സയബന്ധന സ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക് 

കോ ണമോകുന്നു, ഇത് സോമ്പത്തിക മൂ യം 

10–23 ബി യൺ യുഎസ് രഡോളെോണ്ടണന്ന് 

കണക്കോക്കണ്ടപ്പടുന്നു. 

• ആരഗ്ോള േക്ഷയ സു ക്ഷോ ദ്ിനം ജൂൺ 7 ന് 

ആരഗ്ോളത ത്തിൽ ആൈ ിക്കുന്നു. 

േക്ഷയജനയമോയ വിവിധ 

അപകടസോധയതകണ്ടളക്കുെിച്ചും അത് 

എങ്ങണ്ടന തടയോം എന്നതിണ്ടനക്കുെിച്ചും 

അവരബോധം വളർത്തുക എന്നതോണ ് ഈ 

ദ്ിവസണ്ടത്ത  ക്ഷയം. “ആര ോഗ്യക മോയ 

നോണ്ടളയുണ്ടട ഇന്നണ്ടത്ത സു ക്ഷിത േക്ഷണം” 

എന്നതോണ ്ഈ വർഷ്ണ്ടത്ത സ്പരമയം. 

• യുഎൻ െഷ്യൻ േോഷ്ോ ദ്ിനം വർഷ്ം രതോെും 

ജൂൺ 06 ആൈ ിക്കുന്നു. ഓർഗ്ലനരസ- 

ഷ്നി ുടനീളം ഐകയ ോഷ്്സ്ടസേ ഉപരയോഗ്ി- 

ക്കുന്ന ആെ് ഔരദ്യോഗ്ിക േോഷ്കളിൽ 

ഒന്നോണിത്. ഐകയ ോഷ്്സ്ട വിദ്യോേയോസ, 

േോസ്സ്ത-സോംസ്കോ ിക സംഘടന 

(യുണ്ടനസ്രകോ) 2010 ൽ ഈ ദ്ിവസം 

സ്ഥോപിച്ചു. ആധുനിക െഷ്യൻ േോഷ്യുണ്ടട 

പിതോവോയി കണക്കോക്കണ്ടപ്പടുന്ന െഷ്യൻ 

കവിയോയ അ ക്സോെർ പുഷ്കിന്ണ്ടെ 

ജന്മദ്ിനരത്തോടനുബന്ധിച്്ച ജൂൺ 6 യുഎൻ 

െഷ്യൻ േോഷ്ോ ദ്ിനമോയി 

തി ണ്ടെടുക്കണ്ടപ്പടുന്നു. 

• എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 06 ന് ര ോക കീട ദ്ിനം 

(ൈി രപ്പോൾ ര ോക കീട രബോധവൽക്ക ണ 

ദ്ിനം എന്നും വിളിക്കുന്നു) ആൈ ിക്കുന്നു. 

ണ്ടപോതുജനോര ോഗ്യം സം ക്ഷിക്കുന്നതിൽ 

കീടങ്ങണ്ടള നിയസ്ന്ത്ിക്കുന്ന സംഘടന 

വെിക്കുന്ന സ്പധോന പേിണ്ടനക്കുെിച്ചുള്ള 

ണ്ടപോതു, സർക്കോർ, മോധയമ അവരബോധം 

വർദ്ധിപ്പിക്കുക, കീടങ്ങണ്ടള പ ിപോ ിക്കുന്ന 

വയവസോയത്തിന്ണ്ടെ ണ്ടസ്പോഫഷ്ണൽ ഇരമജ് 

രസ്പോജക്് ് ണ്ടൈയ്ുക, േോസ്സ്തീയമോയി 

ണ്ടസ്പോഫഷ്ണൽ കീട പ ിപോ നത്തിന്ണ്ടെ 

ഉപരയോഗ്ം രസ്പോത്സോെിപ്പിക്കുക 

എന്നിവയോണ് ഈ ദ്ിവസണ്ടത്ത സ്പധോന 

 ക്ഷയം. 

• എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 8 ന ് ആരഗ്ോള 

മെോസമുസ്ദ് ദ്ിനം ആരഗ്ോളത ത്തിൽ 

ആൈ ിക്കുന്നു. നമ്മുണ്ടട ജീവിതത്തിൽ 

സമുസ്ദ്ത്തിന്ണ്ടെ സ്പോധോനയണ്ടത്തക്കുെിച്ചും 

അതിണ്ടന പ ി ക്ഷിക്കോൻ കഴിയുന്ന 

വഴികണ്ടളക്കുെിച്ചും ആരഗ്ോള അവരബോധം 

വളർത്തുന്നതിനോണ ് ഈ ദ്ിവസം 

ആൈ ിക്കുന്നത്. “സമുസ്ദ്ം: ജീവിതവും 

ഉപജീവനവും” എന്നത് 2021 ണ്ട  ര ോക 

മെോസമുസ്ദ് ദ്ിനത്തിന്ണ്ടെ സ്പരമയമോണ്. 

• വയോപോ ത്തി ും സമ്പദ്്്വയവസ്ഥയി ും 

അസ്കഡിരറ്റഷ്ന്ണ്ടെ പേ് 

രസ്പോത്സോെിപ്പിക്കുന്നതിനോയി എല്ലോ 

വർഷ്വും ജൂൺ 9 ന ്ര ോക അസ്കഡിരറ്റഷ്ൻ 

ദ്ിനം (WAD) ആരഘോഷ്ിക്കുന്നു. 

“അസ്കഡിരറ്റഷ്ൻ: സുസ്ഥി  വികസന 

 ക്ഷയങ്ങൾ (എസ്ഡിജി) നടപ്പി ോക്കുന്നതിണ്ടന 

പിന്ത്ുണയക്്കുക” എന്നതോണ് വോഡ് 2021 ന്ണ്ടെ 

സ്പരമയം. അസ്കഡിരറ്റഷ്ന്ണ്ടെ 

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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സ്പോധോനയണ്ടത്തക്കു- െിച്്ച അവരബോധം 

വളർത്തുന്നതിനോയി ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ 

അസ്കഡിരറ്റഷ്ൻ രഫോെവും (ഐ്എ്എഫ)് 

ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ  രബോെട്ടെി 

അസ്കഡിരറ്റഷ്ൻ രകോപ്പരെഷ്നും 

(ഐ്എൽസി) സംയുക്തമോയി സ്ഥോപിച്ച 

ആരഗ്ോള സം ംേമോണ് വോഡ്. 

• ബോ രവ യ്്ണ്ടക്കതി ോയ ര ോകദ്ിനം 

ആരഗ്ോളത ത്തിൽ എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 12 

ന് ആൈ ിക്കുന്നു. ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ ര ബർ 

ഓർഗ്ലനരസഷ്ന്ണ്ടെ (ഐ്എൽഒ) 

കണക്കനുസ ിച്്ച ആരഗ്ോളത ത്തിൽ 

ഏകരദ്േം 152 ദ്േ ക്ഷം കുട്ടികൾ 

ബോ രവ യിൽ ഏർണ്ടപ്പടുന്നുെ്. 

ബോ രവ യ്്ണ്ടക്കതി ോയ ഈ വർഷ്ണ്ടത്ത 

ര ോക ദ്ിനത്തിന്ണ്ടെ വിഷ്യം ഇരപ്പോൾ 

ആക്റ്റ ് ആണ്: ബോ രവ  

അവസോനിപ്പിക്കുക! 

• ര ോകണ്ടമമ്പോടുമുള്ള ആൽബിനിസമുള്ള- 

വ ുണ്ടട മനുഷ്യോവകോേങ്ങൾ ആരഘോഷ്ി- 

ക്കുന്നതിനോയി അന്ത്ോ ോഷ്്സ്ട 

ആൽബിനിസം രബോധവൽക്ക ണ ദ്ിനം 

(ഐ്എ്ഡി) വർഷ്ം രതോെും ജൂൺ 13 ന് 

ആരഘോഷ്ിക്കുന്നു. ഈ വർഷ്ണ്ടത്ത 

അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട ആൽബിനിസം 

രബോധവൽക്ക ണ ദ്ിനത്തിന്ണ്ടെ സ്പരമയം 

“എല്ലോ സ്പേ്്നങ്ങൾക്കും അപ്പുെമുള്ള 

ക ുത്ത്”. 

• എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 14 ന ് ആരഗ്ോള 

 ക്തദ്ോതോക്കളുണ്ടട ദ്ിനം ആരഗ്ോളത ത്തിൽ 

ആൈ ിക്കുന്നു. 2021-ൽ, ര ോക 

 ക്തദ്ോതോവിന്ണ്ടെ മുസ്ദ്ോവോകയം “ ക്തം 

നൽകുക, ര ോകണ്ടത്ത അടിക്കുക”. 2021 ണ്ട  

ര ോക  ക്തദ്ോതോക്കളുണ്ടട ആതിരഥയതവം 

വെിക്കുന്ന  ോജയം ഇറ്റ ിയിണ്ട  രെോം ആണ.് 
 

 

• എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 15 ന് 

ആരഗ്ോളത ത്തിൽ ദ്ു ുപരയോഗ് 

രബോധവൽക്ക ണ ദ്ിനം ആരഗ്ോളത ത്തിൽ 

ആൈ ിക്കുന്നു. മുതിർന്നവ ുണ്ടട 

ദ്ു ുപരയോഗ്ം തടയുന്നതിനുള്ള 

ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ ണ്ടനറ്റ്്വർക്കിന്ണ്ടെ (INPEA) 

അേയർത്ഥനണ്ടയത്തുടർന്്ന 

ഐകയ ോഷ്്സ്ടസേയുണ്ടട 66/127 സ്പരമയം 

മെികടന്്ന 2011 ഡിസംബെിൽ ഐകയ ോഷ്്സ്ട 

ണ്ടപോതുസേ ഈ ദ്ിവസം ഔരദ്യോഗ്ികമോയി 

അംഗ്ീക ിച്ചു. 

• ഐകയ ോഷ്്സ്ട ണ്ടപോതുസേ അംഗ്ീക ിച്ച 

ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ ഫോമി ി ണ്ടെമിറ്റൻസസ് 

(ഐ.ഡി.എഫ്.ആർ) ജൂൺ 16-ന് 

ആൈ ിക്കുന്നു. 800 ദ്േ ക്ഷത്തി ധികം 

കുടുംബോംഗ്ങ്ങൾക്ക് പണം വീട്ടിര ക്ക് 

അയയക്്കുന്ന 200 ദ്േ ക്ഷത്തി ധികം 

കുടിരയറ്റ ണ്ടതോഴി ോളികണ്ടളയും 

സ്സ്തീകണ്ടളയും പു ുഷ്ന്മോണ്ട യും IDFR 

അംഗ്ീക ിക്കുന്നു. 

• എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 15 ന ്ര ോകണ്ടമമ്പോടും 

ആരഗ്ോള കോറ്റ് ദ്ിനം ആരഘോഷ്ിക്കണ്ടപ്പടുന്നു, 

കോറ്റിന്ണ്ടെ ഊർജണ്ടത്തക്കുെിച്ചും കോറ്റിന്ണ്ടെ 

വിവിധ ഉപരയോഗ്ങ്ങണ്ടളക്കുെിച്ചും 

ര ോകണ്ടത്ത മോറ്റോൻ കോറ്റിന്ണ്ടെ ഊർജം 

എങ്ങണ്ടന സെോയിക്കോണ്ടമന്നതിണ്ടനക്കുെിച്ചും 

അവരബോധണ്ടത്തക്കുെിച്ചും സ്പൈ ിപ്പിക്കുന്നു. 

ആരഗ്ോള കോറ്റ് ദ്ിനം ആദ്യമോയി 2007 ൽ കോറ്റ് 

ദ്ിനമോയി ആൈ ിച്ചു. പിന്നീട ്ഇതിണ്ടന 2009 ൽ 

ആരഗ്ോള കോറ്റ ്ദ്ിനം എന്ന ്പുനർനോമക ണം 

ണ്ടൈയ്തു. 

• മ ുേൂമിണ്ടയയും വ ൾച്ചണ്ടയയും 

രന ിടോനുള്ള ര ോക ദ്ിനം എല്ലോ വർഷ്വും 

ജൂൺ 17 നോണ്. “പുനസ്ഥോപിക്കൽ. േൂമി. 

വീണ്ടെടുക്കൽ. മ ുേൂമിണ്ടയയും 

വ ൾച്ചണ്ടയയും രന ിടോനുള്ള, 

ആര ോഗ്യക മോയ േൂമിയുമോയി ഞങ്ങൾ 

മികച്ച  ീതിയിൽ പണിയുന്നത്” 2021 ണ്ട  

ര ോകദ്ിനത്തിന്ണ്ടെ സ്പരമയമോണ്. 

• ആരഗ്ോളത ത്തിൽ എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 18 

ന് ഓട്ടിസ്റ്റിക് അേിമോന ദ്ിനം ആൈ ിക്കുന്നു. 

ഓട്ടിസം ബോധിച്ച ആളുകളുണ്ടട അനന്ത് 

സോധയതകണ്ടള സൂൈിപ്പിക്കുന്ന ഒ ു മഴവില്ല് 

അനന്ത് ൈിഹ്നമോണ ് ദ്ിവസണ്ടത്ത 

സ്പതിനിധീക ിക്കുന്നത്. ആസ്പീസ് രഫോർ 

സ്ഫീഡം എന്ന സംഘടനയുണ്ടട മുൻലകയിൽ 

2005 ൽ ഓട്ടിസ്റ്റിക ് അേിമോന ദ്ിനം 

ആദ്യമോയി സ്ബസീ ിൽ ആരഘോഷ്ിച്ചു. 
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• സുസ്ഥി  പോൈകേോസ്്സ്ത ദ്ിനം 

ആരഗ്ോളത ത്തിൽ ജൂൺ 18 

ആൈ ിക്കണ്ടപ്പടുന്നു, നമ്മുണ്ടട ജീവിതത്തിൽ 

സുസ്ഥി  പോൈകേോസ്്സ്തം വെിക്കുന്ന 

പേിണ്ടനക്കുെിച്്ച ര ോകത്തിന്ണ്ടെ സ്േദ്ധ 

രകസ്േീക ിക്കുന്നു. 2016 ഡിസംബർ 21 നോണ് 

യുഎൻ ണ്ടപോതുസേ ഈ ദ്ിവസം നിശ്ചയിച്ചത്. 

• എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 19 ന് 

ആരഗ്ോളത ത്തിൽ സംഘർഷ്ത്തിണ്ട  

ല ംഗ്ിക അതിസ്കമങ്ങൾ 

ഇല്ലോതോക്കുന്നതിനുള്ള അന്ത്ോ ോഷ്്സ്ട ദ്ിനം 

ആൈ ിക്കുന്നു. 

• ‘രക ളത്തിണ്ട  ല സ്ബെി 

സ്പസ്ഥോനത്തിന്ണ്ടെ’ പിതോവോയ 

ബെുമോനണ്ടപ്പട്ട പി.എൻ. പോനിക്കർ, ന്ണ്ടെ 

മ ണ വോർഷ്ിക രത്തോട ് അനുബന്ധിച്ചു 

ണ്ടസൻസ്ടൽ രബോർഡ ് ഓഫ ് ണ്ടസക്കൻഡെി 

എജയുരക്കഷ്ൻ (സിബിഎസ്ഇ) എല്ലോ 

വർഷ്വും ജൂൺ 19 ന ്രദ്േീയ വോയനോ ദ്ിനം 

ആരഘോഷ്ിക്കുന്നു. ആദ്യണ്ടത്ത വോയനോ 

ദ്ിനോരഘോഷ്ം 1996  ോണ് നടന്നത്. 

• എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 21 ന ് ആരഗ്ോള 

സംഗ്ീത ദ്ിനം ആരഗ്ോളത ത്തിൽ 

ആൈ ിക്കുന്നു. 1982 ൽ പോ ീസിണ്ട  സമ്മർ 

രസോളിറ്റിസ് ദ്ിനത്തിൽ സ്ഫോൻസിന്ണ്ടെ 

സോംസ്കോ ിക മസ്ന്ത്ി ജോക്ക്  ോംഗ്ും സ്ഫഞ്ച് 

സംഗ്ീതസംവിധോയകനും സംഗ്ീത 

പസ്തസ്പവർത്തകനും രെഡിരയോ 

നിർമ്മോതോവും ആർട്സ ് അഡ്മിനിസ്രസ്ടറ്റെും 

ണ്ടഫസ്റ്റിവൽ സംഘോടകനുമോയ മൗെീസ് 

ഫ്ലയൂെറ്റും ര ോക സംഗ്ീത ദ്ിനം സ്ഥോപിച്ചു. 

• 1951 ണ്ട  അേയോർത്ഥി കൺണ്ടവൻഷ്ന്ണ്ടെ 

അമ്പതോം വോർഷ്ികരത്തോടനുബന്ധിച്്ച 2001 

ജൂൺ 20 ന ്ആദ്യമോയി ര ോക അേയോർത്ഥി 

ദ്ിനം ആരഘോഷ്ിച്ചു. ഐകയ ോഷ്്സ്ട 

ണ്ടപോതുസേ 2000 ഡിസംബെിൽ ര ോക 

അേയോർത്ഥി ദ്ിനമോയി ജൂൺ 20 

ഔരദ്യോഗ്ികമോയി സ്പഖ്യോപിച്ചു. 

• അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട രയോഗ്ോ ദ്ിനം 

സ്ഥോപിക്കുന്നതിനുള്ള ക ട ് സ്പരമയം ഇന്ത്യ 

നിർരേേിക്കുകയും ണ്ടെരക്കോർഡ ് 175 

അംഗ് ോജയങ്ങൾ ഈ നിർരേേം 

അംഗ്ീക ിക്കുകയും ണ്ടൈയ്തു. സോർവസ്തിക 

അപ്പീൽ അംഗ്ീക ിച്ചുണ്ടകോെ് 2014 

ഡിസംബർ 11 ന ് ഐകയ ോഷ്സ്്ടസേ 69/131 

സ്പരമയം ജൂൺ 21 അന്ത്ോ ോഷ്്സ്ട രയോഗ് 

ദ്ിനമോയി സ്പഖ്യോപിച്ചു. 

• ആരഗ്ോളത ത്തിൽ ജൂൺ 21 നോണ് 

അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട ദ്ിനം ആരഘോഷ്ിക്കുന്നത്. ഈ 

ദ്ിവസം രസോളിറ്റിസുകണ്ടളയും 

വിഷ്ുവിണ്ടനയും കുെിച്്ച അവരബോധം 

നൽകുന്നു, ഐകയ ോഷ്്സ്ടസേയുണ്ടട 

ണ്ടപോതുസേ 2019 ജൂൺ 20 ന ്സ്പരമയം എ /ആർ 

ഇ എസ്/73/300 ൽ അന്ത്ോ ോഷ്്സ്ട ആരഘോഷ്ം 

ആരഘോഷ്ിച്ചു. 

• ര ോക െയൂമനിസ്റ്റ ് ദ്ിനം ര ോകണ്ടമമ്പോടും 

എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 21 ന് 

ആരഘോഷ്ിക്കണ്ടപ്പടുന്നു.1980 മുതൽ 

ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ െയൂമനിസ്റ്റ ് ആൻഡ് 

എത്തിക്കൽ യൂണിയൻ (ഐ്എച്്ച്ഇയു) ഈ 

ദ്ിനം സംഘടിപ്പിച്ചു. 

• എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 21 ന ് ര ോക 

ജ േോസ്സ്ത ദ്ിനം ആൈ ിക്കുന്നു.2021 

ഡബ്ല്യുഎച്്ചഡിയുണ്ടട വിഷ്യം 

“ലെരസ്ഡോസ്ഗ്ഫിയിൽ നൂെുവർഷ്ണ്ടത്ത 

അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട സെക ണം” എന്നതോണ.് 

• എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 23 ന് 

ആരഗ്ോളത ത്തിൽ ഐകയ ോഷ്്സ്ട ണ്ടപോതു 

രസവന ദ്ിനം ആൈ ിക്കുന്നു. 2021 ണ്ട  

വിഷ്യം “േോവി നവീക ിക്കുക”.57/277 

സ്പരമയം പോസോക്കി 2002 ഡിസംബർ 20 ന് 

ഐകയ ോഷ്്സ്ട ണ്ടപോതുസേ സ്പതിവർഷ്ം ജൂൺ 

23 ന ്ഐകയ ോഷ്്സ്ട ണ്ടപോതുരസവന ദ്ിനമോയി 

ആൈ ിച്ചു. 

• എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 23 നോണ ്അന്ത്ോ ോഷ്്സ്ട 

ഒളിമ്പിക ് ദ്ിനം ആൈ ിക്കുന്നത്.ഒളിമ്പിക് 

രഡ 2021 സ്പരമയം : 

“ആര ോഗ്യരത്തോണ്ടടയി ിക്കുക, 

േക്തമോയി ിക്കുക, സജീവമോയി തുട ുക” 

• എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 23 ന ് അന്ത്ോ ോഷ്്സ്ട 

വിധവ ദ്ിനം ആരഗ്ോളത ത്തിൽ 

ആൈ ിക്കുന്നു. ൂംബ ഫൗരെഷ്ൻ 2005 ൽ 

അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട വിധവ ദ്ിനത്തിന് തുടക്കം 

കുെിച്ചു. 2010 ജൂൺ 23 ന് ഐകയ ോഷ്്സ്ട 

ണ്ടപോതുസേയിൽ ഇത് ഔരദ്യോഗ്ികമോയി 

അംഗ്ീക ിക്കണ്ടപ്പട്ടു. 

• ണ്ടവള്ളപ്പോെിണ്ടനക്കുെിച്്ച ആരഗ്ോള 

അവരബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനോയി ജൂൺ 25 

ന് ര ോക ണ്ടവള്ളപ്പോെ് ദ്ിനം 

ആൈ ിക്കുന്നു.ആദ്യണ്ടത്ത ര ോക 

ണ്ടവള്ളപ്പോെ് ദ്ിനം 2011 ജൂൺ 25 നോണ് 

ആൈ ിച്ചത്. 
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• അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട മോ ിലടം ഓർഗ്ലനരസഷ്ൻ 

(ഐ്എ്ംഒ) എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 25 ന് കടൽ 

യോസ്തക്കോ ുണ്ടട ദ്ിനം ആരഘോഷ്ിക്കുന്നു. 2021 

കോണ്ടമ്പയ്്നിന്ണ്ടെ സ്പരമയം “കടൽ 

യോസ്തക്കോർ: ഷ്ിപ്പിംഗ്ിന്ണ്ടെ േോവിയുണ്ടട 

കോതൽ” എന്നതോണ്. 

• പീഡനത്തിനി യോയവണ്ട  പിന്ത്ുണയക്്കുന്ന 

അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട ദ്ിനം എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 26 

നോണ ് ആൈ ിക്കുന്നത്. പീഡനത്തിനു 

ഇ യോയവണ്ട  പിന്ത്ുണയക്്കുന്നതിനുള്ള 

സ്പോഥമിക അന്ത്ോ ോഷ്്സ്ട ദ്ിനം 1998 ജൂൺ 26 ന് 

നടന്നു. 

• മയക്കുമ ുന്്ന ദ്ു ുപരയോഗ്ത്തിനും 

അനധികൃത കടത്തിനും എതി ോയ 

അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട ദ്ിനം എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 26 

ന ് ആരഗ്ോളത ത്തിൽ ആൈ ിക്കുന്നു. 

അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട ദ്ിനം 2021 ന്ണ്ടെ സ്പരമയം 

“മയക്കുമ ുന്നിണ്ടനക്കുെിച്ചുള്ള വസ്തു തകൾ 

പേിടുക, ജീവൻ  ക്ഷിക്കുക” എന്നതോണ്. 

• സ്പോരദ്േിക, ആരഗ്ോള സമ്പദ്്്വയവസ്ഥകളിണ്ട  

എ്ംഎസ്്എ്ംഇയുണ്ടട സ്പവർത്തനങ്ങളും 

സുസ്ഥി  വികസനത്തിന ് അവർ നൽകിയ 

സംേോവനയും ആരഘോഷ്ിക്കുന്നതിനോയി 

ഐകയ ോഷ്്സ്ട ലമരസ്കോ, ണ്ടൈെുകിട, 

ഇടത്ത ം സം ംേങ്ങളുണ്ടട ദ്ിനം 2017 ജൂൺ 27 

ന് നടത്തണ്ടപ്പടുന്നു.2021 ൽ, “MSME 2021: 

സമസ്ഗ്വും സുസ്ഥി വുമോയ 

വീണ്ടെടുക്ക ിന്ണ്ടെ തോരക്കോൽ” എന്നതോണ് 

സ്പരമയം. 

• ഐകയ ോഷ്്സ്ടസേ ജൂൺ 29 അന്ത്ോ ോഷ്്സ്ട 

ഉഷ്ണരമഖ് ോ ദ്ിനമോയി ആൈ ിക്കുന്നു. 

ഐകയ ോഷ്്സ്ട ണ്ടപോതുസേ 2016-ൽ A / RES / 

70/267 എന്ന സ്പരമയം അംഗ്ീക ിച്ചു. 

• ണ്ടസ്പോഫ. പി സി മെ രനോബിസിന്ണ്ടെ 

ജന്മവോർഷ്ിക ദ്ിനത്തിൽ ജൂൺ 29 ന് ഇന്ത്യൻ 

സർക്കോർ രദ്േീയ സ്ഥിതിവിവ ക്കണക്ക് 

ദ്ിനമോയി ആരഘോഷ്ിക്കുന്നു.2021 സ്പരമയം: 

വിേപ്പ ് അവസോനിപ്പിക്കുക, േക്ഷയ 

സു ക്ഷയും ണ്ടമച്ചണ്ടപ്പട്ട രപോഷ്കോെോ വും 

ലകവ ിക്കുക, സുസ്ഥി  കൃഷ്ി 

രസ്പോത്സോെിപ്പിക്കുക. 

• എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 30 ന ് അന്ത്ോ ോഷ്്സ്ട 

പോർ ണ്ടമനെ്െി ദ്ിനമോയി 

ആരഗ്ോളത ത്തിൽ 

ആൈ ിക്കുന്നു.ഐകയ ോഷ്്സ്ട ണ്ടപോതുസേ 

സ്പരമയത്തി ൂണ്ടട 2018  ോണ ് ഈ ദ്ിനം 

സ്ഥോപിതമോയത്. 

• എല്ലോ വർഷ്വും ജൂൺ 30 ന ് അന്ത്ോ ോഷ്്സ്ട 

ഛിന്നസ്ഗ്െ ദ്ിനം ആരഗ്ോളത ത്തിൽ 

ആൈ ിക്കുന്നു.2016 ഡിസംബെിൽ 

ഐകയ ോഷ്്സ്ട ണ്ടപോതുസേ A / RES / 71/90 

സ്പരമയം അംഗ്ീക ിച്ചു, ജൂൺ 30 

അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട ഛിന്നസ്ഗ്െ ദ്ിനമോയി 

സ്പഖ്യോപിച്ചു. 

 

Miscellaneous News 

 

• രെോരേോംഗ്് ആസ്ഥോനമോയുള്ള 

പർവതോര ോെകനോയ സോങ ് യിൻ-െംഗ്്, 

ണ്ടവെും 26 മണിക്കൂെിനുള്ളിൽ ഒ ു സ്സ്തീ 

ര ോകണ്ടത്ത എവെസ്റ്റ് കീഴടക്കിയതിന്ണ്ടെ 

ണ്ടെരക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചു. ണ്ടമയ് 23 ന ് 25 

മണിക്കൂർ 50 മിനിറ്റ ് ലദ്ർഘയമുള്ള 8,848.86 

മീറ്റർ (29,031 അടി) എവെസ്റ്റ ്പർവതണ്ടത്ത 44 

കോ ിയോയ സോങ് സ്ണ്ടകയിൽ ണ്ടൈയ്തു. 

െിമോ യൻ ണ്ടകോടുമുടി അളക്കുന്നതിനുള്ള 

മൂന്നോമണ്ടത്ത സ്േമമോണിത്. 

• രബോളിവുഡ ്നടൻ സഞ്ജയ് ദ്ത്തിന ്യുഎഇ 

സർക്കോർ രഗ്ോൾഡൻ വിസ നൽകി. മികച്ച 

കഴിവുള്ള ആളുകൾക്ക ് രഗ്ോൾഡൻ വിസ 

സസ്മ്പദ്ോയം സ്പധോനമോയും ദ്ീർഘകോ  

തോമസമോണ് നൽകുന്നത്. 2019 ൽ യുഎഇ 

ദ്ീർഘകോ  തോമസ വിസകൾക്കോയി 

വിരദ്േികൾക്ക് തോമസിക്കോനും 

രജോ ിണ്ടൈയ്ോനും ഒ ു പുതിയ സംവിധോനം 

നടപ്പോക്കി. 

• ണ്ടഡരമോസ്കോറ്റിക് െിപ്പബ്ല്ിക്ക് ഓഫ ്

രകോംരഗ്ോയിൽ ലന ോരഗ്ോംരഗ്ോ പർവ്വതം 

ണ്ടപോട്ടിണ്ടത്തെിച്ചു. െുവോെയും 

ഉഗ്ോെയുമോയുള്ള ഡിആർസിയുണ്ടട 

അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള നി വധി 

അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിൽ ഒന്നോണ് മൗെ് 

ലന ോരഗ്ോംരഗ്ോ. അതിന്ണ്ടെ അവസോനണ്ടത്ത 

വ ിയ ണ്ടപോട്ടിണ്ടത്തെി 2002 ൽ 250 രപർ 

ണ്ടകോല്ലണ്ടപ്പടുകയും ആയി ക്കണക്കിന് 

ആളുകണ്ടള മോറ്റിപ്പോർപ്പിക്കുകയും ണ്ടൈയ്തു. 

വി ുംഗ് നോഷ്ണൽ പോർക്കിനുള്ളി ോണ് 

മൗെ് ലന ോരഗ്ോംരഗ്ോ സ്ഥിതി ണ്ടൈയ്ുന്നത്. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
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• ഇന്ത്യൻ ഫോർരമഴ്സ് ണ്ടഫർട്ടില സർ 

രകോപ്പരെറ്റീവ്  ിമിറ്റഡ ് (IFFCO) 

ര ോകണ്ടമമ്പോടുമുള്ള കർഷ്കർക്കോയി 

ര ോകത്തിണ്ട  ആദ്യണ്ടത്ത നോരനോ യൂെിയ 

 ികവിഡ ് അവത ിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിണ്ട  

ഓൺല ൻ-ഓലഫ്ലൻ രമോഡിൽ നടന്ന 

അമ്പതോം വോർഷ്ിക ജനെൽ രബോഡി 

മീറ്റിംഗ്ി ോണ് ര ോകണ്ടത്ത ആദ്യണ്ടത്ത നോരനോ 

യൂെിയ  ികവിഡ് അവത ിപ്പിച്ചണ്ടതന്്ന 

ഇഫര്കോ പുെത്തിെക്കിയ ഔരദ്യോഗ്ിക 

സ്പസ്തോവനയിൽ പെയുന്നു. 

• എല്ലോ ഡിജിറ്റൽ (ഒടിടി) കളിക്കോണ്ട യും ഒര  

രമൽക്കൂ യിൽ ണ്ടകോെുവ ുന്നതി- നോയി 

ഡിജിറ്റൽ പ്ലോറ്റര്ഫോമുകൾ 

ഉൾണ്ടക്കോള്ളുന്നതിനോയി അതിന്ണ്ടെ പ ിധി 

വിപു ീക ിക്കുന്നതിനോൽ ഇന്ത്യൻ 

രസ്ബോഡ്കോസ്റ്റിംഗ്് ഫൗരെഷ്ൻ (IBF), 

രസ്ബോഡ്കോസ്റ്റർമോ ുണ്ടട പ രമോന്നത 

സ്ഥോപനമോയ ഇന്ത്യൻ രസ്ബോഡ്കോസ്റ്റിംഗ്് 

ആൻഡ ് ഡിജിറ്റൽ ഫൗരെഷ്ൻ 

(ഐബിഡിഎഫ്) എന്്ന പുനർനോമക ണം 

ണ്ടൈയ്ണ്ടപ്പടുന്നു. 

• 74-ാോമത് ര ോകോര ോഗ്യ അസംബ്ല്ി ജനുവ ി 

30 ണ്ടന ര ോക അവഗ്ണിക്കണ്ടപ്പട്ട ഉഷ്ണരമഖ് ോ 

ര ോഗ് ദ്ിനമോയി (‘ര ോക എൻടിഡി ദ്ിനം’) 

അംഗ്ീക ിക്കുന്ന തീ ുമോനത്തിന് 

അംഗ്ീകോ ം നൽകി. ആദ്യണ്ടത്ത എൻടിഡി 

രെോഡ ് മോപ്പ്, എൻടിഡികണ്ടളക്കുെിച്ചുള്ള 

 െൻ സ്പഖ്യോപനം എന്നിവ 2012 ജനുവ ി 30 

ന ് ര ോക എൻടിഡി ദ്ിനം 

അനുസ്മ ിപ്പിക്കുന്നു. അവഗ്ണിക്കണ്ടപ്പട്ട 

ഉഷ്ണരമഖ് ോ ര ോഗ്ങ്ങൾ (എൻടിഡികൾ) 

വയോപകമോയി ിക്കുന്ന  ോജയങ്ങൾക്കും 

പേോളികളുണ്ടട ആരഗ്ോള സമൂെത്തിനും ഇത് 

ഒ ു പുതിയ സ്പേോതമോണ്. 

• ആദ്യണ്ടത്ത ഏഷ്യ പസഫിക് പബ്ല്ിക് ണ്ടസക്ർ് 

ലസബർ ണ്ടസകയൂ ിറ്റി എക്സികയൂട്ടീവ് 

കൗൺസിൽ ലമരസ്കോരസോഫ്റ്റ ് ആ ംേിച്ചു. 

സ്ബൂലണ, ഇരന്ത്ോരനഷ്യ, ണ്ടകോെിയ, മര ഷ്യ, 

ഫി ിലപ്പൻസ്, സിംഗ്പ്പൂർ, തോയ്ലൻഡ് 

എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നയ ൂപീക ണ- 

ക്കോ ും, സവോധീനമുള്ളവ ും ഇതിൽ 

ഉൾണ്ടപ്പടുന്നു. ലസബർ സു ക്ഷയിൽ 

ണ്ടപോതു-സവകോ യ പേോളിത്തം തവ ിതണ്ടപ്പടു- 

ത്തോനും, േീഷ്ണി ഇനെ് ിജൻസ് പേിടോനും 

കൗൺസിൽ  ക്ഷയമിടുന്നു. 

• ര ോകത്തിണ്ട   െോമണ്ടത്ത വ ിയ സിമൻെ് 

നിർമോതോക്കളോയ ലെഡൽബർഗ്് 

സിണ്ടമന്െ്, ലലറ്റിണ്ട  സവീഡിഷ്് ഫോക്െ്ി 

2030 ഓണ്ടട കോർബൺ കയോപ്്ൈർ 

സോരേതികവിദ്യ- യി ൂണ്ടട ര ോകത്തിണ്ട  

ആദ്യണ്ടത്ത CO2- നയൂസ്ടൽ സിമന്െ് 

പ്ലോന്െോക്കി മോറ്റോൻ പദ്ധതിയിടുന്നു. 

ആസൂസ്തിതമോയ െിരസ്ടോഫിറ്റിണ്ടന തുടർന്ന്, 

കുെെത് 100 ദ്േ ക്ഷം യൂരെോ (122 

ദ്േ ക്ഷം രഡോളർ) ൈി വോകും, 

സ്പതിവർഷ്ം 1.8 ദ്േ ക്ഷം ടൺ കോർബൺ 

ലഡ ഓക്ലസഡ് പിടിണ്ടച്ചടുക്കോൻ 

പ്ലോന്െിന് കഴിയും. 

• സുസ്ഥി ത  ക്ഷയങ്ങളുണ്ടട േോഗ്മോയി 2020-21 

സോമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ ഇവിടണ്ടത്ത 

ണ്ടകണ്ടമ്പഗ്ൗഡ അന്ത്ോ ോഷ്്സ്ട വിമോനത്തോവളം 

ണ്ടനറ്റ ് എനർജി നയൂസ്ടൽ പദ്വി രനടി. 2020-21 

സോമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ 22  ക്ഷം യൂണിറ്റ് 

ഊർജ്ജം  ോേിക്കോൻ ണ്ടബംഗ്ളൂ ു 

അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട വിമോനത്തോവളത്തിന് 

(ബിയോൽ) കഴിെു, ഒ ു മോസരത്തക്ക ് 9,000 

വീടുകൾക്ക ് ലവദ്യുതി നൽകോൻ ഇത് 

മതിയോകും. 

• ലടംസ് 50 രമോസ്റ്റ ് അേി ഷ്ണീയമോയ 

വനിത 2020  ിസ്റ്റ ് അനോച്ഛോദ്നം ണ്ടൈയ്തു, 

കൂടോണ്ടത വിവിധ രമഖ് കളി ോയി 40 

വയസ്സിന ് തോണ്ടഴയുള്ള സ്സ്തീകണ്ടള 

അവത ിപ്പിക്കുന്നു. െിയ ൈസ്കരബോർട്ടി 

ലടംസ് രമോസ്റ്റ് ഡിസെബിൾ വുമൺ 2020 

പട്ടികയിൽ ഒന്നോം സ്ഥോനം രനടി. സുേോന്്ത് 

സിംഗ് ്  ജ്പുത്തിന്ണ്ടെ നി യോണവും, 

അരേെത്തിന്ണ്ടെ മ ണവുമോയി ബന്ധണ്ടപ്പട്ട 

വിവോദ്ങ്ങളും കോ ണം കഴിെ വർഷ്ം 

േൂ ിേോഗ്വും അവർ വോർത്തകളിൽ 

ഉെോയി ുന്നു. 

• രസ്റ്റോക്കര്െോം ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ പീസ് 

െിസർച്്ച ഇൻസ്റ്റിെെ്യൂട്ട ് (സിസ്പി) സിസ്പി 

ഇയർബുക്ക ്2021 പുെത്തിെക്കി. ആയുധങ്ങൾ, 

നി ോയുധീക ണം, അന്ത്ോ ോഷ്്സ്ട സു ക്ഷ 

എന്നിവയുണ്ടട നി വിണ്ട  അവസ്ഥ െിരപ്പോർട്ട് 

വി യി ുത്തുന്നു. ആണവോയുധ 

രേഖ് ണത്തിന്ണ്ടെ വിപു ീക ണത്തിനും 

വിപു ീക ണത്തിനും നടുവി ോണ ് ലൈന, 

ഇന്ത്യയും പോകിസ്ഥോനും തങ്ങളുണ്ടട 

ആണവോയുധ രേഖ് ം 

വിപു ീക ിക്കുന്നതോയി കോണുന്നു. 
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• 18 വയസ്സിനു മുകളി ുള്ള മുഴുവൻ 

ജനങ്ങൾക്കും സ്പതിര ോധ കുത്തിവയ്പ് 

നൽകിയ  ോജയണ്ടത്ത ആദ്യണ്ടത്ത സ്ഗ്ോമമോയി 

ബേിരപ്പോെ (ണ്ടജ, ണ്ടക) ജില്ലയിണ്ട  ണ്ടവയൻ് 

എന്ന സ്ഗ്ോമം മോെി. 

• കുട്ടികണ്ടള ദ്ു ുപരയോഗ്ം ണ്ടൈയ്ുന്ന ഉള്ളടക്കം 

അതിന്ണ്ടെ പ്ലോറ്റ്്രഫോമുകളിൽ 

െിരപ്പോർട്ടുണ്ടൈയ്ോനും അത് 

പേിടോതി ിക്കോനും ആളുകണ്ടള 

രസ്പോത്സോെിപ്പിക്കുന്ന ഒ ു പുതിയ സം ംേം 

‘െിരപ്പോർട്ടുണ്ടൈയ്ുക, പേിട ുത്!’ രസോഷ്യൽ 

മീഡിയ േീമൻ രഫസ്ബുക്ക ് ആ ംേിച്ചു. 

അ ോംബ് ഇന്ത്യ ഇനിരഷ്യറ്റീവ്, ലസബർ 

പീസ് ഫൗരെഷ്ൻ, അർപോൻ തുടങ്ങിയ 

സിവിൽ ണ്ടസോലസറ്റി 

ഓർഗ്ലനരസഷ്നുകളുമോയി 

സെക ിച്ചോണ ് ‘ഇത് െിരപ്പോർട്ടുണ്ടൈയ്ുക, 

പേിട ുത്’ എന്ന സം ംേം. 

• രബോട്സവോന സർക്കോ ും ദ്ക്ഷിണോസ്ഫിക്കൻ 

ഡയമെ് കമ്പനിയോയ ഡി ബിരയഴ്സു ം 

സംയുക്ത സം ംേമോയ ണ്ടഡബ്സവോന 

ഡയമെ് കമ്പനിയോണ് 1,098 കോ റ്റ ് വസ്ജം 

രബോട്സവോനയിൽ നിന്്ന കണ്ടെത്തിയത്. 

പുതുതോയി കണ്ടെത്തിയ വസ്ജം ര ോകത്ത് 

ഖ്നനം ണ്ടൈയ്ണ്ടപ്പടുന്ന മൂന്നോമണ്ടത്ത വ ിയ 

 ത്ന ഗ്ുണനി വോ മുള്ള കല്ലോണ്ടണന്്ന 

വിേവസിക്കണ്ടപ്പടുന്നു. 

• മുൻ ഒളിമ്പിക ് ണ്ടമഡൽ രജതോവോയ ണ്ടവയറ്്റ് 

 ിഫറ്്റർ കർനം മരല്ലേവ ിണ്ടയ ദ്ില്ലി സ്രപോർട്സ് 

സർവക ോേോ യുണ്ടട ആദ്യണ്ടത്ത ലവസ് 

ൈോൻസ െോയി ദ്ില്ലി സർക്കോർ നിയമിച്ചു. 

ഒളിമ്പിക് ണ്ടമഡൽ രനടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ 

വനിതോ ണ്ടവയ്റ്റ്  ിഫ്റ്റെോണ ്അവർ. 2000 ൽ 

സിഡ്നി ഒളിമ്പിക്സിൽ 110 കിര ോസ്ഗ്ോമും 130 

കിര ോസ്ഗ്ോമും ഉയർത്തി ‘സ്നോച്്ച’, ‘ക്ലീൻ 

ആൻഡ ് ണ്ടജർക്ക്’ വിേോഗ്ങ്ങളിൽ ൈ ിസ്തം 

സൃഷ്ടിച്ചു.  ോജീവ ് ഗ്ോന്ധി രഖ്ൽ  ത്്ന 

അവോർഡ്, അർജ്ജുന അവോർഡ്, പത്മസ്േീ 

എന്നിവയും അവർക്ക ് േിച്ചിട്ടുെ്. 

• രകോവിഡ ് -19 പകർച്ചവയോധി മൂ ം 

അംഗ്ണ്ടത്ത നഷ്ടണ്ടപ്പട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് 

സോമ്പത്തിക സെോയം നൽകുന്നതിനോയി 

ദ്ില്ലി സർക്കോർ “മുഖ്യമസ്ന്ത്ി രകോവിഡ് -19 

പ ിവോർ ആർത്തിക ് സെയത രയോജന” 

ആ ംേിച്ചു. 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രധാന 

കുറിപ്പുകൾ: 

 

STATIC TAKEAWAYS 

 

• സിെിയ ത സ്ഥോനം: ഡമോസ്കസ്; കെൻസി: 

സിെിയൻ പൗെ്. 

• അരമ ിക്കൻ സ്പസിഡനെ്്: രജോ ബിഡൻ; 

ത സ്ഥോനം: വോഷ്ിംഗ്ൺ്, ഡി.സി. 

• യുഎസ് കെൻസി: യുലണറ്റഡ ് രസ്റ്ററ്റ്സ് 

രഡോളർ. 

• സ്ഫോൻസ് കയോപിറ്റൽ: പോ ീസ്. 

• സ്ഫോൻസ് സ്പസിഡനെ്്: ഇമ്മോനുവൽ 

മോരസ്കോൺ. 

• സ്ഫോൻസ് സ്പധോനമസ്ന്ത്ി: ജീൻ കോണ്ടസ്റ്റക്സ.്  

• സ്ഫോൻസ് കെൻസി: യൂരെോ. 

• മൗെ് എവണ്ടെസ്റ്റിന്ണ്ടെ രനപ്പോളി നോമം. : 

സോഗ്ർമോതോ; 

• ടിബറ്റൻ നോമം: രൈോരമോ ുങ്മ. 

• രനപ്പോൾ സ്പധോനമസ്ന്ത്ി: ണ്ടക പി േർമ്മ ഒ ി; 

സ്പസിഡന്െ്: ബിദ്യോരദ്വി േണ്ഡോ ി. 

• രനപ്പോളിന്ണ്ടെ ത സ്ഥോനം: കോഠ്മണ്ഡു; 

കെൻസി: രനപ്പോൾ  ൂപ. 

• WGO ആസ്ഥോനം: മിൽവോക്കി, 

വിസ്രകോൺസിൻ, യുലണറ്റഡ ്രസ്റ്ററ്റ്സ്. 

• WGO സ്ഥോപിച്ചത്: 1958. 

• നോഷ്ണൽ ബുക്ക് സ്ടസ്റ്റ്, ഇന്ത്യ: രഗ്ോവിേ് 

സ്പസോദ്് േർമ്മ. 

• നോഷ്ണൽ ബുക്ക ് സ്ടസ്റ്റ്, ഇന്ത്യ ഒ ു 

പ രമോന്നത സ്ഥോപനമോണ്, 1957 ൽ ഇന്ത്യൻ 

സർക്കോർ സ്ഥോപിച്ചതോണ്. 

• എച്്ചഡിഎഫ്സി ബോേിന്ണ്ടെ ആസ്ഥോനം: 

മുംലബ, മെോ ോഷ്്സ്ട; 

• എച്്ചഡിഎഫ്സി ബോേ് എംഡിയും സിഇഒയും: 

േേിധർ ജഗ്ദ്ീഷ്ൻ; 

• എച്്ചഡിഎഫ്്സി ബോേിന്ണ്ടെ ടോഗ്്്ല ൻ: 

നിങ്ങളുണ്ടട ര ോകം ഞങ്ങൾ മനസ്സി ോക്കുന്നു. 

• രദ്േീയ അരനവഷ്ണ ഏജൻസി ആസ്ഥോനം: 

നയൂഡൽെി; 

• രദ്േീയ അരനവഷ്ണ ഏജൻസി സ്ഥോപകൻ: 

 ോധ വിരനോദ്്  ോജു; 

• രദ്േീയ അരനവഷ്ണ ഏജൻസി സ്ഥോപിച്ചത്: 

2009. 

• ബിസിസിഐ ണ്ടസസ്കട്ടെി: ജയ ്ഷ്ോ; 

• ബിസിസിഐ സ്പസിഡനെ്്: സൗ വ് ഗ്ോംഗ്ു ി; 
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• ബിസിസിഐയുണ്ടട ആസ്ഥോനം: മുംലബ, 

മെോ ോഷ്്സ്ട; സ്ഥോപിച്ചത്: ഡിസംബർ 1928. 

• സിബിഎസ്ഇ ണ്ടൈയർമോൻ: മരനോജ് അെൂജ; 

• സി.ബി.എസ്.ഇ ണ്ടെഡ ്ഓഫീസ്: ദ്ില്ലി; 

• സി.ബി.എസ്.ഇ സ്ഥോപിച്ചത്: 3 നവംബർ 1962. 

• ര ോകോര ോഗ്യ സംഘടന 1948 ഏസ്പിൽ 7 ന് 

സ്ഥോപിതമോയി; 

• ര ോകോര ോഗ്യ സംഘടനയുണ്ടട ആസ്ഥോനം 

സവിറ്റ്സർ ൻഡിണ്ട  ജനീവയി ോണ്; 

• ര ോകോര ോഗ്യ സംഘടനയുണ്ടട ഇരപ്പോഴണ്ടത്ത 

സ്പസിഡന്െ ് രഡോ. ണ്ടടരസ്ഡോസ് അദ്ോരനോം 

ണ്ടഗ്സ്ബിരയസസ്. 

• യുഎഇ ത സ്ഥോനം: അബുദ്ോബി; 

• യുഎഇ കെൻസി: യുലണറ്റഡ് അെബ് 

എമിരെറ്റ്സ് ദ്ിർെോം; 

• യുഎഇ സ്പസിഡന്െ്: ഖ് ീഫ ബിൻ സോയിദ്് 

അൽ നെയോൻ. 

• െിപ്പബ്ല്ിക്ക ് ഓഫ് രകോംരഗ്ോ സ്പസിഡനെ്്: 

ണ്ടഡനിസ് സസ്സ ou ങ്്ണ്ടവരസോ; 

• െിപ്പബ്ല്ിക്ക ് ഓഫ ് രകോംരഗ്ോ സ്പധോനമസ്ന്ത്ി: 

അനരറ്റോൾ രകോളിണ്ടനറ്റ് മരക്കോരസോ; 

• രകോംരഗ്ോ ത സ്ഥോനം: സ്ബസോവിണ്ടല്ല; 

• രകോംരഗ്ോ കെൻസി: രകോംരഗ്ോളീസ് സ്ഫോേ്. 

• മധയസ്പരദ്േ് മുഖ്യമസ്ന്ത്ി: േിവ ോജ് സിംഗ്് 

ൈൗെോൻ; ഗ്വർണർ: ആനേിണ്ടബൻ പരട്ടൽ. 

• രകോൺണ്ടഫഡരെഷ്ൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ 

ഇൻഡസ്സ്ടി സ്ഥോപിച്ചു: 1895. 

• ണ്ടസൻസ്ടൽ രബോർഡ് ഓഫ് ഡയെക്് ് ടോക്സ് 

സ്ഥോപിച്ചു: 1924. 

• ണ്ടസൻസ്ടൽ രബോർഡ് ഓഫ് ഡയെക്് ് ടോക്സ് 

ആസ്ഥോനം: നയൂഡൽെി. 

• നോരറ്റോ ആസ്ഥോനം: സ്ബസ്സൽസ്, ണ്ടബൽജിയം. 

• നോരറ്റോ മി ിട്ടെി കമ്മിറ്റി ണ്ടൈയർമോൻ: എയർ 

ൈീഫ് മോർഷ്ൽ സ്റ്റുവർട്ട് പീച്്ച. 

• നോരറ്റോയിണ്ട  അംഗ് ോജയങ്ങൾ: 30; 

സ്ഥോപിച്ചത്: 4 ഏസ്പിൽ 1949. 

• ടിസിഎസ് സിഇഒ:  ോരജഷ്് രഗ്ോപിനോഥൻ; 

• ടിസിഎസ് സ്ഥോപിച്ചത്: 1 ഏസ്പിൽ 1968; 

• ടിസിഎസ് ആസ്ഥോനം: മുംലബ. 

• ണ്ടനതർ ോനെ്് ത സ്ഥോനം: ആംസ്റ്റർഡോം; 

• ണ്ടനതർ ോനെ്് കെൻസി: യൂരെോ. 

• ഇഫര്കോ ആസ്ഥോനം: നയൂഡൽെി; 

• ഇഫര്കോ സ്ഥോപിച്ചു: 3 നവംബർ 1967, 

നയൂഡൽെി; 

• ഇഫര്കോ ണ്ടൈയർമോൻ: ബി.എസ്. നകോയ്; 

• ഇഫര്കോ എംഡിയും സിഇഒയും: രഡോ. 

യുഎസ് അവസ്തി. 

• എൻഎച്്ചആർസി  ൂപീക ിച്ചത്: 12 

ഒകര്ടോബർ 1993; 

• എൻഎച്്ചആർസി അധികോ പ ിധി: ഇന്ത്യോ 

ഗ്വൺണ്ടമന്െ്; 

• എൻഎച്്ചആർസി ആസ്ഥോനം: നയൂഡൽെി 

• മോഗ്മ ഫിൻരകോർപ്പ ് ആസ്ഥോനം: പശ്ചിമ 

ബംഗ്ോൾ; 

• മോഗ്മ ഫിൻരകോർപ്പ് സ്ഥോപകൻ: മയേ് 

രപോേെും, സഞ്ജയ ്ൈസ്മിയയും; 

• മോഗ്മ ഫിൻരകോർപ്പ ്സ്ഥോപിച്ചത്: 1988. 

• SBI ണ്ടൈയർരപഴ്സൺ: ദ്ിരനേ് കുമോർ ഖ് . 

• SBI ആസ്ഥോനം: മുംലബ. 

• SBI സ്ഥോപിച്ചത്: 1 ജൂല  1955. 

• RDSO ആസ്ഥോനം:  ഖ്നൗ; 

• RDSO സ്ഥോപിച്ചത്: 1921. 

• അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട ണ്ടപോതുജനോര ോഗ്യത്തിന്ണ്ടെ 

ഉത്ത വോദ്ിത്തമുള്ള ഐകയ ോഷ്്സ്ടസേ- 

യുണ്ടട സ്പരതയക ഏജൻസിയോണ ് ര ോകോ- 

ര ോഗ്യ സംഘടന. 

• ഒഇസിഡി ആസ്ഥോനം: പോ ീസ്, സ്ഫോൻസ്; 

• ഒഇസിഡി സ്ഥോപിച്ചത്: 30 ണ്ടസപ്റ്റംബർ 1961. 

• ഇസ്സോരയൽ സ്പധോനമസ്ന്ത്ി: ണ്ടബഞ്ചമിൻ 

ണ്ടനതനയോെു. 

• ഇസ്സോരയൽ ത സ്ഥോനം: ജെുസര ം. 

• ഇസ്സോരയൽ കെൻസി: ഇസ്സോരയ ി ണ്ടഷ്ക്കൽ. 

• ലൈന കയോപിറ്റൽ: ബീജിംഗ്്. 

• ലൈന കെൻസി: ണ്ടെൻമിൻബി. 

• ലൈന സ്പസിഡന്െ്: എഫ്സി ജിൻപിംഗ്്. 

• ഐസിഐസിഐ ര ോംബോർഡ ് സിഇഒ: 

േോർഗ്വ ്ദ്ോസ് ഗ്ുപ്ത. 
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• ഐസിഐസിഐ ര ോംബോർഡ് ആസ്ഥോനം: 

മുംലബ. 

• ഐസിഐസിഐ ര ോംബോർഡ ്സ്ഥോപിച്ചത്: 

2001. 

• അഞ്ച ് സ്പധോന വളർന്നുവ ുന്ന  ോജയങ്ങളോയ 

സ്ബസീൽ, െഷ്യ, ഇന്ത്യ, ലൈന, 

ദ്ക്ഷിണോസ്ഫിക്ക എന്നിവ രൈർന്്ന  ൂപീക ിച്ച 

സ്ഗ്ൂപ്പോണ ്സ്ബിക്സ്. 

• 2010 ൽ ദ്ക്ഷിണോസ്ഫിക്ക സ്ഗ്ൂപ്പിൽ രൈർന്നു. 

• 1321 സ്ബിക്സ ് ഉച്ചരകോടിക്ക് 2021 ൽ ഇന്ത്യ 

ആതിരഥയതവം വെിക്കും. 

• ണ്ടകനിയ ത സ്ഥോനം: ണ്ടനയര്െോബി; 

• ണ്ടകനിയ കെൻസി: ണ്ടകനിയൻ ഷ്ില്ലിംഗ്്; 

• ണ്ടകനിയ സ്പസിഡന്െ്: ഉെുെു ണ്ടകനിയോട്ട. 

• ണ്ടസന്െർ രഫോർ ണ്ടസല്ലു ോർ ആനെ്് 

രമോളികയു ർ ബരയോളജി സ്ഥോപിച്ചത്: 1977. 

• വോട്ടസ്്ആപ്പ് സ്ഥോപിച്ചത്: 2009; 

• വോട്ടസ്്ആപ്പ ്സിഇഒ: വിൽ കോത്കോർട്ട ്(മോർച്്ച 

2019–); 

• വോട്ടസ്്ആപ്പ് ആസ്ഥോനം: ണ്ടമൻര ോ പോർക്ക്, 

കോ ിരഫോർണിയ, യുലണറ്റഡ ്രസ്റ്ററ്റ്സ്; 

• വോട്ടസ്്ആപ്പ് ഏണ്ടറ്റടുക്കൽ തീയതി: 19 

ണ്ടഫസ്ബുവ ി 2014; 

• വോട്ടസ്്ആപ്പ ്സ്ഥോപകർ: ജോൻ രകോം, സ്ബയോൻ 

ആക്ൺ്; 

• വോട്ടസ്്ആപ്പ്  ക്ഷോകർതൃ സംഘടന: 

രഫസ്ബുക്ക്. 

• 1835 ൽ അസം ലെഫിൾസ് നി വിൽ വന്നു; 

• അസം ലെഫിൾസ് ആസ്ഥോനം: ഷ്ിരല്ലോംഗ്്, 

രമഘോ യ. 

• ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ ഡയെി ണ്ടഫഡരെഷ്ന്ണ്ടെ 

ഡിജി: കര ോ ിൻ എരമോെ്; 

• ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ ഡയെി ണ്ടഫഡരെഷ്ൻ 

സ്ഥോപിച്ചു: 1903. 

• ലമരസ്കോരസോഫ്റ്റ ്സിഇഒ: സതയ നോണ്ടഡല്ല; 

• ലമരസ്കോരസോഫ്റ്റ ് ആസ്ഥോനം: ണ്ടെഡ്മെ്, 

വോഷ്ിംഗ്ൺ്, യുലണറ്റഡ ്രസ്റ്ററ്റ്സ്. 

• ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമസ്ന്ത്ി: േൂരപഷ്് ബോരഗ്ൽ; 

ഗ്വർണർ: അനുസുയ യുക്കി. 

• െിസർവ ് ബോേ് 25-ാോമത് ഗ്വർണർ: 

േക്തികോന്്ത് ദ്ോസ്; ആസ്ഥോനം: മുംലബ; 

സ്ഥോപിച്ചത്: 1 ഏസ്പിൽ 1935, ണ്ടകോൽക്കത്ത. 

• േോ തി ആക്സ ല ഫ ് ഇൻഷ്ുെൻസിന്ണ്ടെ 

എംഡിയും സിഇഒയും: പ ോഗ്്  ോജ; 

• േോ തി ആക്സ ല ഫ ് ഇൻഷ്ുെൻസ് 

സ്ഥോപിച്ചത്: 2005. 

• ഇന്ത്യ രപോസ്റ്റ ് രപയ്ണ്ടമന്െ ് ബോേ് 

(ഐപിപിബി) എംഡിയും സിഇഒയും: ണ്ടജ 

ണ്ടവേട്ട ോമു. 

• ഇന്ത്യ രപോസ്റ്റ ് രപയ്ണ്ടമന്െ ് ബോേ് 

(ഐപിപിബി) ആസ്ഥോനം: നയൂഡൽെി 

• 1966 ൽ സ്ഥോപിതമോയ ഒ ു സ്പോരദ്േിക 

വികസന ബോേോണ് എഡിബി; 

• എൽഡിബി അംഗ്ങ്ങൾ: 68  ോജയങ്ങൾ (49 

അംഗ്ങ്ങൾ ഏഷ്യോ പസിഫിക ് രമഖ് യിൽ 

നിന്നുള്ളവ ോണ്); 

• എ.ഡി.ബിയുണ്ടട ആസ്ഥോനം 

ഫി ിലപ്പൻസിണ്ട  മൻഡോ ുരയോങി ോണ്; 

• മസോത്സുഗ്ു അസകവയോണ് 

എൽ.ഡി.ബിയുണ്ടട ഇരപ്പോഴണ്ടത്ത സ്പസിഡന്െ്. 

• എൻടിഐ ആരയോഗ്്  ൂപീക ിച്ചു: 1 ജനുവ ി 

2015. 

• എൻടിഐ ആരയോഗ്് ആസ്ഥോനം: 

നയൂഡൽെി 

• എൻടിഐ ആരയോഗ്് ണ്ടൈയർരപഴ്സൺ: നര സ്േ 

രമോദ്ി. 

• വിരസ്പോ  ിമിറ്റഡ് ണ്ടൈയർമോൻ: െിഷ്ോദ്് 

രസ്പംജി. 

• വിരസ്പോ ആസ്ഥോനം: ണ്ടബംഗ്ളൂ ു; 

• വിരസ്പോ എംഡിയും സിഇഒയും: തിയെി 

ണ്ടഡ രപോർട്ട്. 

• ജപ്പോൻ ത സ്ഥോനം: രടോക്കിരയോ; 

• ജപ്പോൻ കെൻസി: ജോപ്പനീസ് ണ്ടയൻ; 

• ജപ്പോൻ സ്പധോനമസ്ന്ത്ി: രയോഷ്ിലെഡ് സുഗ്. 

• യൂരെോപയൻ യൂണിയൻ ആസ്ഥോനം: 

സ്ബസ്സൽസ്, ണ്ടബൽജിയം; 

• യൂരെോപയൻ യൂണിയൻ സ്ഥോപിതമോയത്: 1 

നവംബർ 1993. 

• രകസ്േ വനിതോ േിേു വികസന മസ്ന്ത്ി: സ്മൃ തി 

സുബിൻ ഇെോനി; 

• എൻജിടി ണ്ടൈയർമോൻ: ആദ്ർേ് കുമോർ 

രഗ്ോയൽ; 

• എൻജിടി ആസ്ഥോനം: നയൂഡൽെി; 

• ഗ്ുജെോത്ത് മുഖ്യമസ്ന്ത്ി: വിജയ്  ൂപോനി; 

• ഗ്ുജെോത്ത് ഗ്വർണർ: ആൈോ യ രദ്വ്്െത്ത്. 

• ഐസിഐസിഐ ബോേ് ആസ്ഥോനം: 

മുംലബ, മെോ ോഷ്്സ്ട. 

• ഐസിഐസിഐ ബോേ് എംഡി 
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• IAF ആസ്ഥോനം: - നയൂഡൽെി; സ്ഥോപിച്ചത്: 8 

ഒക്രടോബർ 1932; 

• എയർ ൈീഫ് മോർഷ്ൽ:  ോരകഷ്് കുമോർ 

സിംഗ്് േദ്ൗ ിയ. 

• ഫുഡ് ആൻഡ് അസ്ഗ്ികൾച്ചർ 

ഓർഗ്ലനരസഷ്ൻ ണ്ടെഡ്: കയു രഡോങ്്യു 

• ഫുഡ് ആൻഡ് അസ്ഗ്ികൾച്ചർ 

ഓർഗ്ലനരസഷ്ൻ ആസ്ഥോനം: രെോം, 

ഇറ്റ ി. 

• േക്ഷയ-കോർഷ്ിക സംഘടന 

സ്ഥോപിതമോയത്: 16 ഒക്രടോബർ 1945. 

• സവീഡന്ണ്ടെ ത സ്ഥോനമോണ് രസ്റ്റോക്ക്രെോം. 

• സവീഡന്ണ്ടെ ഔരദ്യോഗ്ിക കെൻസിയോണ് 

രസ്കോണ. 

• സവീഡന്ണ്ടെ ഇരപ്പോഴണ്ടത്ത സ്പധോനമസ്ന്ത്ി 

ണ്ടസ്റ്റഫോൻ ര ോഫ്്ണ്ടവൻ ആണ്. 

• രക ള മുഖ്യമസ്ന്ത്ി: പിണെോയി വിജയൻ. 

• രക ള ഗ്വർണർ: ആ ിഫ് മുെമ്മദ്് ഖ്ോൻ. 

• ര ോകോര ോഗ്യ സംഘടനയുണ്ടട ഡയെക്ർ് 

ജനെൽ: ണ്ടടരസ്ഡോസ് അദ്ോരനോം; ആസ്ഥോനം: 

ജനീവ, സവിറ്റ്സർ ൻഡ്; 

• ഫുഡ ് ആൻഡ് അസ്ഗ്ികൾച്ചർ 

ഓർഗ്ലനരസഷ്ൻ ആസ്ഥോനം: രെോം, ഇറ്റ ി; 

• േക്ഷയ-കോർഷ്ിക സംഘടന സ്ഥോപിച്ചത്: 16 

ഒകര്ടോബർ 1945; 

• ഫുഡ ് ആൻഡ് അസ്ഗ്ികൾച്ചർ 

ഓർഗ്ലനരസഷ്ൻ ഡയെക്ർ് ജനെൽ: രഡോ. 

കയു യു രഡോങ്്യു. 

• െഷ്യ സ്പസിഡന്െ്: വ്്ളോഡിമിർ പുടിൻ. 

• െഷ്യ ത സ്ഥോനം: രമോസ്രകോ. 

• െഷ്യ കെൻസി: െഷ്യൻ െൂബിൾ. 

• അരമ ിക്കയിണ്ട  നയൂരയോർക്കിണ്ട  

ഐകയ ോഷ്്സ്ടസേ ആസ്ഥോനം. 

• അനര്െോണിരയോ ഗ്ുണ്ടട്ടെസ് 

ഐകയ ോഷ്്സ്ടസേയുണ്ടട ണ്ടസസ്കട്ടെി 

ജനെ ോണ്. 

• മോ ിദ്വീപ ് സ്പസിഡന്െ്: ഇസ്ബോെിം മുെമ്മദ്് 

രസോളിെ്. 

• മോ ിദ്വീപിന്ണ്ടെ ത സ്ഥോനം: പു ുഷ്ൻ; 

മോ ിദ്വീപിന്ണ്ടെ കെൻസി: മോ ദ്വീപ ്െൂഫിയ. 

• എൻടിഐ ആരയോഗ്്  ൂപീക ിച്ചു: 1 ജനുവ ി 

2015. 

• എൻടിഐ ആരയോഗ്് ആസ്ഥോനം: 

നയൂഡൽെി 

• എൻടിഐ ആരയോഗ്് ണ്ടൈയർരപഴ്്സൺ: 

നര സ്േ രമോദ്ി. 

• എൻടിപിസി ണ്ടൈയർമോനും മോരനജിംഗ്് 

ഡയെക്െ്ും: സ്േീ ഗ്ുർദ്ീപ് സിംഗ്്; 

• എൻടിപിസി സ്ഥോപിച്ചത്: 1975. 

• എൻടിപിസി ആസ്ഥോനം: നയൂഡൽെി, ഇന്ത്യ. 

• ണ്ടപരസ്ടോളിയം, സ്പകൃതിവോതക നിയസ്ന്ത്ണ 

രബോർഡ് ആസ്ഥോനം: നയൂഡൽെി 

• എച്്ചഎസ്ബിസി സിഇഒ: രനോയൽ കവിൻ. 

• എച്്ചഎസ്ബിസി ആസ്ഥോനം:  െൻ, 

യുലണറ്റഡ ്കിംഗ്ഡം. 

• എച്്ചഎസ്ബിസി സ്ഥോപകൻ: രതോമസ് 

സതർ ോൻഡ്. 

• എച്്ചഎസ്ബിസി സ്ഥോപിച്ചത്: 3 മോർച്്ച 1865, 

രെോരേോംഗ്്. 

• പഞ്ചോബ് മുഖ്യമസ്ന്ത്ി: കയോപ്റ്റൻ അമ ീേർ 

സിംഗ്്. 

• പഞ്ചോബ് ഗ്വർണർ: വി.പി.സിംഗ് ്ബദ്്്രനോർ. 

• ഒമോൻ ത സ്ഥോനം: മസ്കറ്റ്; 

• ഒമോൻ കെൻസി: ഒമോനി െിയോൽ. 

• ര ോക ബോേ് ആസ്ഥോനം: വോഷ്ിംഗ്ൺ്, 

ഡി.സി., യുലണറ്റഡ് രസ്റ്ററ്്റസ്. 

• ര ോക ബോേ്  ൂപീക ണം: ജൂല  1944. 

• ര ോക ബോേ് സ്പസിഡന്െ്: രഡവിഡ് മോൽപോസ്. 

• ECOSOC സ്ഥോപിച്ചത്: 26 ജൂൺ 1945; 

• ഇരക്കോരസോക്്ക സ്പസിഡന്െ്: ഓ ജൂൺ. 

• െ ിയോന ത സ്ഥോനം: ൈണ്ഡിഗ്ഡ്. 

• െ ിയോന ഗ്വർണർ: സതയരദ്വ് നോ ോയണ 

ആ യ. 

• െ ിയോന മുഖ്യമസ്ന്ത്ി: മരനോെർ  ോൽ ഖ്ത്തർ. 

• തി ണ്ടെടുപ്്പ കമ്മീഷ്ൻ  ൂപീക ിച്ചു: 1950 

ജനുവ ി 25; 

• തി ണ്ടെടുപ്്പ കമ്മീഷ്ൻ ആസ്ഥോനം: 

നയൂഡൽെി; 

• തി ണ്ടെടുപ്്പ കമ്മീഷ്ന്ണ്ടെ ആദ്യ 

എക്സികയൂട്ടീവ്: സുകുമോർ ണ്ടസൻ. 

• ൈീഫ് ഓഫ് രനവൽ സ്റ്റോഫ്: അഡ്മിെൽ 

ക ംബിർ സിംഗ്്. 

• ഇന്ത്യൻ രനവി സ്ഥോപിച്ചത്: 26 ജനുവ ി 1950. 

• ബേൻ ബോേ് ആസ്ഥോനം: ണ്ടകോൽക്കത്ത, 

പശ്ചിമ ബംഗ്ോൾ. 

• ബേൻ ബോേ് സ്ഥോപിച്ചത്: 2001. 

• െിേുസ്ഥോൻ എയരെോരനോട്ടിക്സ്  ിമിറ്റഡ്: 

സിഎംഡി: ആർ മോധവൻ; 
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• െിേുസ്ഥോൻ എയരെോരനോട്ടിക്സ്  ിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥോനം: ണ്ടബംഗ്ളൂ ു, കർണോടക. 

• കവോളിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ണ്ടൈയർമോൻ: 

ആദ്ിൽ ലസനുൽേോയ്; 

• കവോളിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ 

സ്ഥോപിതമോയത്: 1997; 

• കവോളിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ്ഥോനം: 

നയൂഡൽെി. 

• എൽ സോൽവരഡോർ ത സ്ഥോനം: സോൻ 

സോൽവരഡോർ; കെൻസി: യുലണറ്റഡ് രസ്റ്ററ്്റസ് 

രഡോളർ; 

• എൽ സോൽവരഡോർ സ്പസിഡന്െ്: നോയിബ് 

ബുണ്ടക്കണ്ട . 

• ഐസിഐസിഐ ബോേ് ആസ്ഥോനം: 

മുംലബ, മെോ ോഷ്്സ്ട. 

• എൽഐസി ആസ്ഥോനം: മുംലബ; 

• എൽഐ്സി സ്ഥോപിച്ചത്: 1 ണ്ടസപ്റ്റംബർ 1956. 

• രഫസ്ബുക്കിന്ണ്ടെ ൈീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് 

ഓഫീസർ: മോർക്്ക സക്കർബർഗ്്. 

• രഫസ്ബുക്്ക ആസ്ഥോനം: കോ ിരഫോർണിയ, 

യുഎസ്. 

• തോയ്് ൻഡ് ത സ്ഥോനം: ബോരേോക്്ക; 

• തോയ്് ോന്െ് കെൻസി: തോയ് ബോറ്്റ. 

• ഐസിസി ണ്ടൈയർമോൻ: ണ്ടസ്ഗ്ഗ്് ബോർരക്ല. 

• ഐസിസി സിഇഒ: മനു സോവ്്നി. 

• ഐസിസിയുണ്ടട ആസ്ഥോനം: ദ്ുബോയ്, 

യുലണറ്റഡ ്അെബ് എമിരെറ്റ്സ്.  

• േ ത്രപ ൈീഫ ് എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസർ: 

അശ്നീർ രസ്ഗ്ോവർ; 

• േ ത്ണ്ടപയുണ്ടട ണ്ടെരഡോഫീസ്: നയൂഡൽെി; 

• േ ത്രപ സ്ഥോപിച്ചു: 2018. 

• ഇന്െർരപോൾ സ്പസിഡന്െ്: കിം രജോങ് യോങ്; 
 

 

• ഇന്െർരപോൾ സ്ഥോപിച്ചത്: 7 ണ്ടസപ്റ്റംബർ 1923. 

• ഇന്െർരപോൾ ആസ്ഥോനം:  ിരയോൺ, സ്ഫോൻസ്, 

ആപ്തവോകയം: “സു ക്ഷിതമോയ ര ോകത്തിനോ- 

യി രപോ ീസിണ്ടന ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു”. 

• ഇരക്കോരസോക്്ക ആസ്ഥോനം: നയൂരയോർക്്ക, 

ജനീവ; 

• ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ ര ബർ 

ഓർഗ്ലനരസഷ്ന്ണ്ടെ ആസ്ഥോനം: ജനീവ, 

സവിറ്റ്സർ ൻഡ്; 

• ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ ര ബർ 

ഓർഗ്ലനരസഷ്ൻ സ്പസിഡന്െ്: ലഗ് 

ലെഡർ; 

• അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട ണ്ടതോഴി ോളി സംഘടന 

സ്ഥോപിച്ചത്: 1919. 

• ഡിബിഎസ് ബോേ് ഇന്ത്യ മോരനജിംഗ്് 

ഡയെക്െ്ും, സിഇഒയും : സുര ോജിത് രഷ്ോം; 

• ഡിബിഎസ് ബോേ് സിഇഒ: പീയൂഷ്് ഗ്ുപ്ത; 

• ഡിബിഎസ് ബോേ് ആസ്ഥോനം: സിംഗ്പ്പൂർ; 

• ഡിബിഎസ് ബോേ് ടോഗ്് ല ൻ: “ബോേിംഗ്് 

സരന്ത്ോഷ്ക മോക്കുക”. 

• അത്് റ്റിക്സ് ണ്ടഫഡരെഷ്ൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 

സ്ഥോപിച്ചു: 1946; 

• അത്് റ്റിക്സ് ണ്ടഫഡരെഷ്ൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 

ആസ്ഥോനം: നയൂഡൽെി. 

• ആയുഷ്് മസ്ന്ത്ോ യത്തിന്ണ്ടെ സെമസ്ന്ത്ി 

(ഐസി): സ്േീപോദ്് ണ്ടയരസോ നോയിക്. 

• IDFC FIRST ബോേ് സിഇഒ: വി. ലവദ്യനോഥൻ; 

• IDFC FIRST ബോേ് ആസ്ഥോനം: മുംലബ; 

• IDFC FIRST ബോേ് സ്ഥോപിച്ചത്: ഒക്രടോബർ 2015. 

• UNCTAD ആസ്ഥോനം: ജനീവ, സവിറ്്റസർ ൻഡ്. 

• UNCTAD സ്ഥോപിച്ചത്: 30 ഡിസംബർ 1964. 

• യൂരെോപയൻ ബെി ോകോേ ഏജൻസി 

ആസ്ഥോനം: പോ ീസ്, സ്ഫോൻസ്; 

• യൂരെോപയൻ ബെി ോകോേ ഏജൻസി 

സ്ഥോപിച്ചത്: 30 ണ്ടമയ് 1975, യൂരെോപ്്പ; 

• യൂരെോപയൻ ബെി ോകോേ ഏജൻസി സിഇഒ: 

രജോെോൻ-ഡയസ്ടിച്്ച വർണർ. 

• ണ്ടകോരസ  സിഇഒ: ണ്ടജഫ് മോഗ്ിരയോൺകോൽഡ; 

• യുഎൻ ണ്ടസകയൂ ിറ്റി കൗൺസിൽ ആസ്ഥോനം: 

നയൂരയോർക്്ക, യുലണറ്റഡ് രസ്റ്ററ്്റസ്; 

• യുഎൻ സു ക്ഷോ സമിതി സ്ഥോപിച്ചത്: 24 

ഒക്രടോബർ 1945. 

• ഒഡീഷ് മുഖ്യമസ്ന്ത്ി: നവീൻ പട്നോയിക്, 

ഗ്വർണർ ഗ്രണേ്  ോൽ. 
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• നോഷ്ണൽ രപയ്്ണ്ടമന്െ്സ് രകോർപ്പരെഷ്ൻ 

ഓഫ് ഇന്ത്യ എംഡിയും സിഇഒയും: ദ്ി ീപ് 

അസ്ണ്ടബ. 

• നോഷ്ണൽ രപയ്്ണ്ടമന്െ്സ് രകോർപ്പരെഷ്ൻ 

ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ്ഥോനം: മുംലബ. 

• നോഷ്ണൽ രപയ്്ണ്ടമന്െ്സ് രകോർപ്പരെഷ്ൻ 

ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥോപിച്ചത്: 2008. 

• നോരറ്റോ ആസ്ഥോനം: സ്ബസ്സൽസ്, ണ്ടബൽജിയം. 

• നോരറ്റോ മി ിട്ടെി കമ്മിറ്റി ണ്ടൈയർമോൻ: എയർ 

ൈീഫ് മോർഷ്ൽ സ്റ്റുവർട്്ട പീച്്ച. 

• നോരറ്റോയിണ്ട  അംഗ് ോജയങ്ങൾ: 30; സ്ഥോപിച്ചത്: 

4 ഏസ്പിൽ 1949. 

• ണ്ടഫഡെൽ ബോേ് എംഡി & സിഇഒ :േയോം 

സ്േീനിവോസൻ 

• ണ്ടഫഡെൽ ബോേ് എൈ്കയു :ആ ുവ ,രക ള 

• രഗ്ലോബൽ വിൻഡ ് എനർജി കൗൺസിൽ 

ആസ്ഥോനം: സ്ബസ്സൽസ്, ണ്ടബൽജിയം; 

• രഗ്ലോബൽ വിൻഡ ് എനർജി കൗൺസിൽ 

സ്ഥോപിച്ചത്: 2005. 

• രഫസ്ബുക്കിന്ണ്ടെ ൈീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് 

ഓഫീസർ: മോർക്്ക സക്കർബർഗ്്. 

• രഫസ്ബുക്്ക ആസ്ഥോനം: കോ ിരഫോർണിയ, 

യുഎസ്. 

• ണ്ടകോരസ  ആസ്ഥോനം: കോ ിരഫോർണിയ, 

യുഎസ്എ. 

• അസം ഗ്വർണർ: ജഗ്ദ്ീഷ്് മുഖ്ി; 

• അസം മുഖ്യമസ്ന്ത്ി: െിമന്ത് ബിേവ േർമ്മ. 

• ഇന്െർണ്ടനറ്്റ, ണ്ടമോലബൽ അരസോസിരയഷ്ൻ 

ഓഫ് ഇന്ത്യ ണ്ടൈയർമോൻ: അമിത് അഗ്ർവോൾ; 

• ഇന്െർണ്ടനറ്്റ, ണ്ടമോലബൽ അരസോസിരയഷ്ൻ 

ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ്ഥോനം: മുംലബ; 

• ഇന്െർണ്ടനറ്്റ ആൻഡ് ണ്ടമോലബൽ 

അരസോസിരയഷ്ൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥോപിച്ചത്: 

2004. 

• COAI ആസ്ഥോനം: നയൂഡൽെി; 

• COAI സ്ഥോപിച്ചത്: 1995.  

• ലനറ്്റ സ്ഫോേ് സ്ഥോപിച്ചു: 1896; 

• ലനറ്്റ സ്ഫോേ് ആസ്ഥോനം:  െൻ, യുലണറ്റഡ് 

കിംഗ്ഡം. 

• യുണ്ടക ത സ്ഥോനം:  െൻ; 

• യുണ്ടക സ്പധോനമസ്ന്ത്ി: രബോെിസ് രജോൺസൺ; 

• യുണ്ടക കെൻസി: പൗെ് ണ്ടസ്റ്റർ ിംഗ്്; 

• ഓസ്്രസ്ട ിയ ത സ്ഥോനം: കോൻണ്ടബെ; 

• ഓസ്്രസ്ട ിയ കെൻസി: ഓസ്്രസ്ട ിയൻ 

രഡോളർ; 

• ഓസ്രസ്ട ിയ സ്പധോനമസ്ന്ത്ി: സ്രകോട്ട് 

രമോെിസൺ. 

• മധയസ്പരദ്േ് മുഖ്യമസ്ന്ത്ി: േിവ ോജ് സിംഗ്് 

ൈൗെോൻ ; ഗ്വർണർ: ആനേിണ്ടബൻ പരട്ടൽ 

•  ോജസ്ഥോൻ മുഖ്യമസ്ന്ത്ി: അരേോക ് ണ്ടഗ്ര ോട്ട്; 

ഗ്വർണർ: കൽ ോജ് മിസ്േ. 

• ഐ.ഡി.ബി.ഐ ബോേ് സി.ഇ.ഒ:  ോരകഷ്് 

േർമ്മ. 

• ഐ.ഡി.ബി.ഐ ബോേ് ആസ്ഥോനം: മുംലബ, 

മെോ ോഷ്്സ്ട. 

• രവൾഡ ്രസ്ടഡ് ഓർഗ്ലനരസഷ്ൻ ഡയെക്ർ് 

ജനെൽ: എൻരഗ്ോസി ഒരകോൻരജോ-ഇവോ ; 

• ര ോക വയോപോ  സംഘടന ആസ്ഥോനം: 

ജനീവ, സവിറ്റ്സർ ൻഡ്; 

• ര ോക വയോപോ  സംഘടന സ്ഥോപിച്ചത്: 1 

ജനുവ ി 1995. 

• യൂരെോപയൻ ബെി ോകോേ ഏജൻസി 

സ്ഥോപിച്ചത്: 30 ണ്ടമയ് 1975, യൂരെോപ്പ്; 

• യൂരെോപയൻ ബെി ോകോേ ഏജൻസി സിഇഒ: 

രജോെോൻ-ഡയസ്ടിച്്ച വർണർ. 

• യൂരെോപയൻ ബെി ോകോേ ഏജൻസി 

ആസ്ഥോനം: പോ ീസ്, സ്ഫോൻസ്; 

• ണ്ടത േോന ത സ്ഥോനം: ലെദ് ോബോദ്്; 

• ണ്ടത േോന ഗ്വർണർ: തമിഴ്സോയ് 

സൗേ  ോജൻ; 

• ണ്ടത േോന മുഖ്യമസ്ന്ത്ി: ണ്ടക. ൈസ്േരേഖ്ർ 

െോവു. 

• ഐസിഐസിഐ ബോേ് ആസ്ഥോനം: 

മുംലബ, മെോ ോഷ്്സ്ട. 

• രപോളിസിബസോർ സിഇഒ: യോഷ്ിഷ്് ദ്ോെിയ; 

• രപോളിസിബസോർ സ്ഥോപിച്ചത്: ജൂൺ 2008; 

• രപോളിസിബസോർ ആസ്ഥോനം: ഗ്ു ുസ്ഗ്ോം, 

െ ിയോന. 

• 1966 ൽ സ്ഥോപിതമോയ ഒ ു സ്പോരദ്േിക 

വികസന ബോേോണ് എഡിബി; 

• സിസ്പി ആസ്ഥോനം: ഓരലോ, രനോർരവ. 

• സിസ്പി സ്ഥോപിച്ചത്: 6 ണ്ടമയ ്1966. 

• സിസ്പി ഡയെക്ർ്: ഡോൻ സ്മിത്ത്. 

• രകസ്േ േൗമ േോസ്സ്ത മസ്ന്ത്ി രഡോ. െർഷ്് 

വർധൻ. 

• ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബോേ് സിഇഒ: സുമന്്ത് 

കോത്പോ ിയ; 

• ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബോേ് ആസ്ഥോനം: പൂണ്ടന; 

• ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബോേ് സ്ഥോപകൻ: എസ്. പി. 

െിേുജ; 
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• ഇൻഡസ്ഇൻഡ ് ബോേ് സ്ഥോപിതമോയത്: 

ഏസ്പിൽ 1994, മുംലബ 

• പിഎംസി ബോേിന്ണ്ടെ അഡ്മിനിസ്രസ്ടറ്റർ: എ 

ണ്ടക ദ്ീക്ഷിത്. 

• പിഎംസി ബോേ് സ്ഥോപിച്ചത്: 1984. 

• പിഎംസി ബോേ് ആസ്ഥോനം: മുംലബ, 

മെോ ോഷ്്സ്ട. 

• ദ്ില്ലി മുഖ്യമസ്ന്ത്ി: അ വിേ ് ണ്ടകജ്് ിവോൾ; 

ദ്ില്ലി ണ്ട ഫ്റ്റനന്െ ് ഗ്വർണർ: അനിൽ 

ലബജോൽ. 

• സോംബിയ ത സ്ഥോനം:  ുസോക്ക; കെൻസി: 

സോംബിയൻ കവച്ച 

• ഇെോൻ ത സ്ഥോനം: ണ്ടടെ്്െോൻ; 

• ഇെോൻ കെൻസി: ഇെോനിയൻ രടോമോൻ. 

• സുസ്ഥി  വികസന പ ിെോ ങ്ങളുണ്ടട 

േൃംഖ്  സ്പസിഡന്െ്: ണ്ടജസ്ഫി സോച്്ചസ്; 

• സുസ്ഥി  വികസന പ ിെോ ങ്ങൾ 

ണ്ടനറ്റ്്വർക്ക് ആസ്ഥോനം: പോ ീസ്, സ്ഫോൻസ് 

• സവിസ് നോഷ്ണൽ ബോേ് ഗ്രവണിംഗ്് 

രബോർഡ് ണ്ടൈയർമോൻ: രതോമസ് ണ്ടജ. 

രജോർദ്ോൻ; 

• സവിസ് നോഷ്ണൽ ബോേ് ണ്ടെഡ് 

ഓഫീസുകൾ: ണ്ടബർണ്ടണ, സൂെിച്്ച. 

• ബീെോർ മുഖ്യമസ്ന്ത്ി: നിതീഷ്് കുമോർ; 

ഗ്വർണർ: ഫോഗ്ു ൈൗെോൻ. 

• ജപ്പോൻ ത സ്ഥോനം: രടോക്കിരയോ; 

• ജപ്പോൻ കെൻസി: ജോപ്പനീസ് ണ്ടയൻ; 

• ജപ്പോൻ സ്പധോനമസ്ന്ത്ി: രയോഷ്ിലെഡ് സുഗ്. 

• ണ്ടസകയൂ ിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്രൈഞ്ച് 

രബോർഡ് ഓഫ ് ഇന്ത്യ സ്ഥോപിതമോയത്: 1992 

ഏസ്പിൽ 12. 

• ണ്ടസകയൂ ിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്രൈഞ്ച് 

രബോർഡ് ഓഫ ്ഇന്ത്യ ആസ്ഥോനം: മുംലബ. 

• ണ്ടസകയൂ ിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്രൈഞ്ച് 

രബോർഡ് ഓഫ ് ഇന്ത്യ ഏജൻസി 

എക്സികയൂട്ടീവ്: അജയ ്തയോഗ്ി. 

• ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ െയൂമനിസ്റ്റ ് ആൻഡ് 

എത്തിക്കൽ യൂണിയൻ സ്പസിഡനെ്്: 

ആൻസ്ഡൂ രകോപ്സൺ; 

• ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ െയൂമനിസ്റ്റ ് ആൻഡ് 

എത്തിക്കൽ യൂണിയൻ സ്ഥോപിതമോയി: 1952; 

• ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ െയൂമനിസ്റ്റ ് ആൻഡ് 

എത്തിക്കൽ യൂണിയൻ ആസ്ഥോനം:  െൻ, 

യുലണറ്റഡ ്കിംഗ്ഡം. 

• ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ ലെരസ്ഡോസ്ഗ്ോഫിക് 

ഓർഗ്ലനരസഷ്ൻ ആസ്ഥോനം: രമോണ്ടെ 

കോർര ോ, ണ്ടമോണോരക്കോ; 

• ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ ലെരസ്ഡോസ്ഗ്ോഫിക് 

ഓർഗ്ലനരസഷ്ൻ ണ്ടസസ്കട്ടെി ജനെൽ: രഡോ. 

മത്തിയോസ് രജോനോസ്; 

• അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട ലെരസ്ഡോസ്ഗ്ോഫിക് 

ഓർഗ്ലനരസഷ്ൻ സ്ഥോപിതമോയി: 21 ജൂൺ 

1921. 

• എ.ഐ.ബി.എ സ്ഥോപിച്ചത്: 1946. 

• എ.ഐ.ബി.എ ആസ്ഥോനം: ര ോസോൻ, 

സവിറ്റ്സർ ൻഡ്. 

• എ.ഐ.ബി.എ സ്പസിഡനെ്്: രഡോ. മുെമ്മദ്് 

ണ്ടമോസ്തെ്്ണ്ടസയ്ൻ. 

• അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട സ്കിമിനൽ രകോടതി 

സ്ഥോപിച്ചത്: 1 ജൂല  2002; 

• അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട സ്കിമിനൽ രകോടതി 

ആസ്ഥോനം: രെഗ്്, ണ്ടനതർ ോന്െ്സ്; 

• അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട സ്കിമിനൽ രകോടതി 

അംഗ്ങ്ങൾ: 123; 

• അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട സ്കിമിനൽ രകോടതി 

സ്പവർത്തന േോഷ്കൾ: ഇംഗ്ലീഷ്്; സ്ഫഞ്ച്. 

• WWF ഇന്ത്യ ആസ്ഥോനം: നയൂഡൽെി; 

• WWF ഇന്ത്യ സ്ഥോപിച്ചത്: 1969. 

• േോ തി എയർണ്ടടൽ സിഇഒ: രഗ്ോപോൽ വിറ്റോൽ. 

• േോ തി എയർണ്ടടൽ സ്ഥോപകൻ: സുനിൽ 

േോ തി മിത്തൽ. 

• േോ തി എയർണ്ടടൽ സ്ഥോപിച്ചത്: 7 ജൂല  

1995. 

• ടോറ്റ സ്ഗ്ൂപ്പ ് ണ്ടൈയർമോൻ: നട ോജൻ 

ൈസ്േരേഖ് ൻ 

• ടോറ്റ സ്ഗ്ൂപ്പ് ആസ്ഥോനം: മുംലബ, മെോ ോഷ്്സ്ട. 
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• രകസ്േ ധനകോ യ, രകോർപ്പരെറ്റ് കോ യ മസ്ന്ത്ി: 

നിർമ്മ  സീതോ ോമൻ. 

• അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട ഒളിമ്പിക ്കമ്മിറ്റി ആസ്ഥോനം: 

ര ോസോൻ, സവിറ്റ്സർ ൻഡ്. 

• അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട ഒളിമ്പിക ്കമ്മിറ്റി സ്പസിഡനെ്്: 

രതോമസ് ബോച്്ച. 

• അന്ത്ോ ോഷ്സ്്ട ഒളിമ്പിക ് കമ്മിറ്റി സ്ഥോപിച്ചു: 

23 ജൂൺ 1894 (പോ ീസ്, സ്ഫോൻസ്). 

• ഫിജി ത സ്ഥോനം: സുവ; 

• ഫിജി കെൻസി: ഫിജിയൻ രഡോളർ; 

• ഫിജി സ്പസിഡനെ്്: ജിരയോജി ണ്ടകോനൗസി. 

• അർരമനിയയുണ്ടട ത സ്ഥോനം: ണ്ടയര വൻ. 

• അർരമനിയയുണ്ടട കെൻസി: അർരമനിയൻ 

സ്ഡം. 

• ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക ് അരസോസിരയഷ്ൻ 

സ്പസിഡന്െ്: നോ ോയണ  ോമൈസ്േൻ; 

• ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക ് അരസോസിരയഷ്ൻ 

സ്ഥോപിതമോയത്: 1927. 

• ഗ്ുജെോത്ത ്മുഖ്യമസ്ന്ത്ി: വിജയ്  ൂപോനി; 

• ഗ്ുജെോത്ത ്ഗ്വർണർ: ആൈോ യ രദ്വ്്െത്ത്. 

• തമിഴ്്നോട് ഗ്വർണർ ബൻവോ ി ോൽ 

പുര ോെിത്; 

• എം.ണ്ടക സ്റ്റോ ിൻ തമിഴ്്നോട് മുഖ്യമസ്ന്ത്ി. 

• ഐ.ഡി.എഫ്.സി ഫസ്റ്റ ്ബോേ് സ്ഥോപനം: 2018; 

• ഐ.ഡി.എഫ്.സി ഫസ്റ്റ ് ബോേ് എം.ഡി, 

സി.ഇ.ഒ: വി. ലവദ്യനോഥൻ; 

• ഐ.ഡി.എഫ്.സി ഫസ്റ്റ് ബോേ് ആസ്ഥോനം; 

മുംലബ, മെോ ോഷ്്സ്ട; 

• എസ്ബിഐ ജനെൽ ഇൻഷ്ുെൻസ് 

എംഡിയും സിഇഒയും: സ്പകോേ് ൈസ്േ 

കോെ്പോൽ; 

• എസ്്ബിഐ ജനെൽ ഇൻഷ്ുെൻസ് 

ആസ്ഥോനം: മുംലബ, മെോ ോഷ്്സ്ട; 

• എസ്്ബിഐ ജനെൽ ഇൻഷ്ുെൻസ് 

ടോഗ്്്ല ൻ: സു ക്ഷ ഔർ േര ോസ രഡോരനോ. 

• ണ്ടകോട്ടക് മെീസ്േ ബോേ് സ്ഥോപനം: 2003; 

• ണ്ടകോട്ടക് മെീസ്േ ബോേ് ആസ്ഥോനം: മുംലബ, 

മെോ ോഷ്്സ്ട; 

• ണ്ടകോട്ടക ് മെീസ്േ ബോേ് എംഡിയും 

സിഇഒയും: ഉദ്യ് ണ്ടകോട്ടക്; 

• ണ്ടകോട്ടക് മെീസ്േ ബോേ് ടോഗ്്്ല ൻ: നമുക്ക് 

പണം  ളിതമോക്കോം. 

• ര ോക ബോേ് ആസ്ഥോനം: വോഷ്ിംഗ്ൺ്, 

ഡി.സി., യുലണറ്റഡ് രസ്റ്ററ്റ്സ്. 

• ര ോക ബോേ്  ൂപീക ണം: ജൂല  1944. 

• ര ോക ബോേ് സ്പസിഡനെ്്: രഡവിഡ് 

മോൽപോസ്. 

• മിരസോെം മുഖ്യമസ്ന്ത്ി: പു രസോെംതംഗ്; 

ഗ്വർണർ: പി.എസ്. സ്േീധ ൻ പിള്ള. 

• എസ്്ബിഐ കോർഡ ്എ്ംഡിയും സിഇ്ഒയും: 

 ോമ രമോെൻ െോവു അമ ; 

• എസ്്ബിഐ കോർഡ് സ്ഥോപിച്ചു: ഒകര്ടോബർ 

1998; 

• എസ്്ബിഐ കോർഡ ് ആസ്ഥോനം: ഗ്ു ുസ്ഗ്ോം, 

െ ിയോന. 

• എയർരപോർട്ട ്കൗൺസിൽ ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ 

ണ്ടെഡ്കവോർരട്ടഴ്സ് സ്ഥോനം: രമോൺസ്ടിയൽ, 

കോനഡ; 

• എയർരപോർട്ട ്കൗൺസിൽ ഇനെ്ർനോഷ്ണൽ 

സ്ഥോപിച്ചു: 1991. 

• േൂട്ടോൻ ത സ്ഥോനം: തിംഫു; 

• േൂട്ടോൻ സ്പധോനമസ്ന്ത്ി: ര ോരട്ട ണ്ടഷ്െിംഗ്;് 

• േൂട്ടോൻ കെൻസി: േൂട്ടോൻ എൻഗ്ൾസ്ടം. 

• എൽഐസി ണ്ടൈയർമോൻ: എം ആർ കുമോർ; 

• എൽഐസി ആസ്ഥോനം: മുംലബ; 

• എൽഐ്സി സ്ഥോപിച്ചത്: 1 ണ്ടസപറ്്റംബർ 1956. 

• യുലണറ്റഡ ് രനഷ്ൻസ് ഓൺ സ്ഡഗ്സ ് ആനെ്് 

ലസ്കം ണ്ടെഡക്വോർരട്ടഴ്സ്: വിയന്ന, ഓസ്സ്ടിയ. 

• മയക്കുമ ുന്്ന, കുറ്റകൃതയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച 

ഐകയ ോഷ്്സ്ടസേയുണ്ടട ഓഫീസ് 

സ്ഥോപിതമോയത്: 1997. 

• െി യൻസ് ജിരയോ സ്പസിഡനെ്് 

ഇൻരഫോരകോം: മോതയു ഉമ്മൻ; 

• െി യൻസ് ജിരയോ സ്ഥോപകൻ: മുരകഷ്് 

അംബോനി; 

• െി യൻസ് ജിരയോ സ്ഥോപിച്ചു: 2007; 

• െി യൻസ് ജിരയോ ആസ്ഥോനം: മുംലബ. 

• ഗ്ൂഗ്ിൾ സിഇഒ: സുേർ പിച്ചോയ്. 

• ഗ്ൂഗ്ിൾ സ്ഥോപിച്ചത്: 4 ണ്ടസപ്റ്റംബർ 1998, 

കോ ിരഫോർണിയ, യുലണറ്റഡ ്രസ്റ്ററ്റ്സ്. 

• ഗ്ൂഗ്ിൾ സ്ഥോപകർ:  ോെി രപജ,് ണ്ടസർജി 

സ്ബിൻ. 

• രഗ്ോവ ത സ്ഥോനം: പനോജി. 

• രഗ്ോവ ഗ്വർണർ: േഗ്ത് സിംഗ് ്രകോേയോ ി. 

• രഗ്ോവ മുഖ്യമസ്ന്ത്ി: സ്പരമോദ്് സോവന്്ത്. 

• ആമരസോൺ സിഇഒ: ണ്ടജഫ ്ണ്ടബരസോസ് (ണ്ടമയ് 

1996–5 ജൂല  2021); 

• ആമരസോൺ സ്ഥോപിച്ചത്: 5 ജൂല  1994. 

• മംരഗ്ോളിയ ത സ്ഥോനം: ഉ ോൻബോടോർ; 
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• മംരഗ്ോളിയ കെൻസി: മംരഗ്ോളിയൻ 

രടോരസ്ഗ്ോഗ്്; 

• മംരഗ്ോളിയ സ്പസിഡന്െ്: ഉഖ്്്ന ഖ്ുെൽസുഖ്്. 

• രകസ്േ വിജി ൻസ് കമ്മീഷ്ൻ  ൂപീക ിച്ചു: 

ണ്ടഫസ്ബുവ ി 1964; 

• രകസ്േ വിജി ൻസ് കമ്മീഷ്ൻ ആസ്ഥോനം: 

നയൂഡൽെി. 

• ജോർഖ്ണ്ഡ ്മുഖ്യമസ്ന്ത്ി: രെമന്്ത് രസോെൻ;  

• ജോർഖ്ണ്ഡ ്ഗ്വർണർ: സ്േീമതി സ്ദ്ൗപതി മുർമു. 

• ലപസബസോർ സ്ഥോപിച്ചത്: 15 ഡിസംബർ 

2011; 

• ലപസബസോർ സ്ഥോപകർ: നവീൻ കുരസ്കജ, 

യോഷ്ിഷ്് ദ്ോെിയ. 

• ആസ്ന്ധ മുഖ്യമസ്ന്ത്ി: ലവ എസ് ജഗ്ൻ 

രമോെൻ ണ്ടെഡ്ി;  

• ആസ്ന്ധ ഗ്വർണർ: ബിേവ േൂസൻ െ ിൈേൻ. 

• ഉണ്ടസ്കയ്ൻ സ്പസിഡനെ്്: രവോര ോലഡമർ 

ണ്ടസണ്ട ൻസ്കി; 

• ഉണ്ടസ്കയ്ൻ ത സ്ഥോനം: ലകവ;് 

• ഉണ്ടസ്കയ്ൻ കെൻസി: ഉരസ്കനിയൻ സ്െിവ്നിയ; 

• തുർക്കി സ്പസിഡനെ്്: െീണ്ടസപ് തയ്ിപ് 

എർരദ്ോഗ്ൻ; 

• തുർക്കി ത സ്ഥോനം: അേോെ; 

• ടർക്കി കെൻസി: ടർക്കിഷ്്  ിെ; 

• അസർലബജോൻ ത സ്ഥോനം: ബോക്കു; 

• അസർലബജോൻ സ്പധോനമസ്ന്ത്ി: അ ി 

അസരദ്ോവ്; 

• അസർലബജോൻ സ്പസിഡനെ്്: ഇൽെോം 

അ ിരയവ്; 

• അസർലബജോൻ കെൻസി: 

അസർലബജോനി മനോറ്റ്. 

• ണ്ടസൻസ്ടൽ ബയൂരെോ ഓഫ ്ഇൻണ്ടവസ്റ്റിരഗ്ഷ്ൻ 

ആസ്ഥോനം: നയൂഡൽെി; 

• ണ്ടസൻസ്ടൽ ബയൂരെോ ഓഫ ്ഇൻണ്ടവസ്റ്റിരഗ്ഷ്ൻ 

സ്ഥോപിച്ചത്: 1 ഏസ്പിൽ 1963. 

• ടവിറ്റെിന്ണ്ടെ ൈീഫ ് എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസർ: 

ജോക്ക് രഡോർസി. 

• ടവിറ്റർ  ൂപീക ിച്ചു: 21 മോർച്്ച 2006. 

• ടവിറ്റെിന്ണ്ടെ ആസ്ഥോനം: സോൻ 

സ്ഫോൻസിസ്രകോ, കോ ിരഫോർണിയ, 

യുലണറ്റഡ ്രസ്റ്ററ്റ്സ്. 

• ഇനെ്ർ പോർ ണ്ടമന്െെി യൂണിയൻ 

ആസ്ഥോനം: ജനീവ, സവിറ്റ്സർ ൻഡ്. 

• ഇനെ്ർ പോർ ണ്ടമന്െെി യൂണിയൻ 

സ്പസിഡന്െ്: ഗ്സ്ബിരയ  കയൂവോസ് ബോ ൺ. 

• ഇനെ്ർ പോർ ണ്ടമന്െെി യൂണിയൻ 

സ്ഥോപിച്ചത്: 1889. 

• ഇനെ്ർ പോർ ണ്ടമന്െെി യൂണിയൻ ണ്ടസസ്കട്ടെി 

ജനെൽ: മോർട്ടിൻ ൈുരേോംഗ്്. 

• യുലണറ്റഡ ് രനഷ്ൻ രഫോർ ഔട്ടർ സ്രപസ് 

അഫരയഴ്സ് (UNOOSA) ഡയെക്ർ്: സിരമോണ്ടനറ്റ 

ഡി പിരപ്പോ. 

• ബിസിസിഐ ണ്ടസസ്കട്ടെി: ജയ ്ഷ്ോ. 

• ബിസിസിഐ സ്പസിഡനെ്്: സൗ വ് ഗ്ോംഗ്ു ി. 

• ബിസിസിഐയുണ്ടട ആസ്ഥോനം: മുംലബ, 

മെോ ോഷ്്സ്ട; സ്ഥോപിച്ചത്: ഡിസംബർ 1928. 

• യൂരെോപയൻ ബെി ോകോേ ഏജൻസി 22 

അംഗ് ോജയങ്ങളുണ്ടട ഒ ു അന്ത്ർ സർക്കോർ 

സ്ഥോപനമോണ്; 

• യൂരെോപയൻ ബെി ോകോേ ഏജൻസി 1975 ൽ 

സ്ഥോപിതമോയതും ആസ്ഥോനം 

പോ ീസി ുമോണ്. 

• ഫി ിപ്പീൻസ് സ്പസിഡനെ്്: രെോസ്ഡിരഗ്ോ 

ഡയുണ്ടടർണ്ടട്ട. 

• ഫി ിപ്പീൻസ് ത സ്ഥോനം: മനി . 

• ഫി ിപ്പീൻസ് കെൻസി: ഫി ിലപ്പൻ 

ണ്ടപരസോ. 
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