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"MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDF IN MALAYALAM| JULY 2021  

IMPORTANT CURRENT AFFAIRS" 
 

കറനറ്് അഫയേഴ്സ് - LDC, LGS, SECRETARIAT 

ASSISTANT, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, 

RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തരം , 12-)o തരം , 

ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് 

മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവേക്ുള്ള 

ഗ്പധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ. 

 

International News 
 

• വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് കകാവിഡ് -19 

വാക്സ്ിനുകൾക്ക് 8 ബില്യൺ ക ാളർ അധിക 

ധനസ്ഹായം കല്ാക ബാങ്ക് പ്രഖ്യാരിച്ചു. 
ഇക ാടെ, കകാവിഡ് -19 വാക്സ്ിനായി 
ല്ഭ്യമായ ടമാത്തം ധനസ്ഹായം 20 ബില്യൺ 

ക ാളറിടല്ത്തും. ഇ ിനുമുമ്പ് കല്ാകബാങ്ക് 12 

ബില്യൺ ക ാളർ പ്രഖ്യാരിച്ചിരുന്നു.  
• 70 വർഷത്തെ പരിശ്രമത്തെെുടർന്്ന, 

ചൈനയ്കക് ് ല ോകോലരോഗ്യ സംഘടനയ്കിൽ 

നിന്്ന മല റിയ്ക രഹിത സർട്ടിഫിലകഷൻ 

 ഭിച്ചു. 1940 കളിൽ ശ്പതിവർഷം 30 

ദര ക്ഷം ലരോഗ്ങ്ങൾ റിലപോർട്ട ്ത്തൈയ്യുന്ന ഒരു 

രോജ്യെിന് ഇത് ശ്രലേയ്കമോണ്. 

• ത്തഹയ്തി ശ്പസിഡനറ്് ലജ്ോവനൽ ത്തമോയ്ക്്സ് 

ത്തകോല്ലത്തപടുകയ്കും ഭോരയക ് അവരുത്തട 

വീട്ടിൽ നടന്ന ആശ്കമണെിൽ 

പരിലകൽകുകയ്കും ത്തൈയ്തു. ഇടകോ  

ശ്പധോനമശ്രി കരീബിയ്കൻ രോജ്യത്തെ 

കൂട്ടമോനഭംഗ്വും രോഷ്ശ്ടീയ്ക ൈോഞ്ചോട്ടവും 

മൂ ം കൂടുതൽ അസ്ഥിരത്തപടുെോൻ 

സോധയതയ്കുള്ള ഒരു നിയ്കമം ശ്പഖ്യോപിച്ചു. 
 

 

• ത്തഡൻമോർകിത്ത  ഒരു സോൻഡ്്കോസിൽ 

ല ോകെിത്ത  ഏറ്റവും ഉയ്കരം കൂടിയ്ക 

സോൻഡ്്കോസിൽ എന്ന ലപരിൽ പുതിയ്ക 

ഗ്ിന്നസ് ത്തറലകോർഡിൽ ശ്പലവരിച്ചു. 

ത്തഡൻമോർകിത്ത  ലലോഖ്സ് പട്ടണെി ോണ് 

ശ്തിലകോണോകൃതിയ്കി ുള്ള സോൻഡ്്കോസിൽ 

നിർമ്മിച്ചിരികുന്നത്. 

• എലതയോപയയ്കുത്തട ഭരണകക്ഷിയ്കോയ്ക 

ലശ്പോസ്ത്തപരിറ്റി പോർട്ടിത്തയ്ക കഴിഞ്ഞ 

മോസത്തെ ലദരീയ്ക ത്തതരത്തഞ്ഞടുപിൽ 

വിജ്യ്കിച്ചു. ത്തഫഡറൽ പോർ ത്തമന്റിൽ 

മത്സരിച്ച 436 ലപരിൽ 410 സീറ്റുകളോണ് 

ഭരണകക്ഷി ലനടിയ്കത്തതന്്ന എലതയോപയയ്കിത്ത  

ലദരീയ്ക തിരത്തഞ്ഞടുപ ്ലബോർഡ ്അറിയ്കിച്ചു. 

• രോജ്യത്തെ ചഹനോൻ ശ്പവിരയയ്കിത്ത  

ൈോങ്ജ്ിയ്കോങ് നയൂക്ലിയ്കർ പവർ പ്ലോന്റിൽ 

ല ോകത്തെ ആദയത്തെ വോണിജ്യ ലമോഡു ോർ 

ത്തൈറുകിട റിയ്കോക്റ്റർ ‘ ിങ്്ല ോംഗ്് വൺ’ 

നിർമ്മോണം ചൈന ഔലദയോഗ്ികമോയ്കി 

ആരംഭിച്ചു. ചൈന നോഷണൽ നയൂക്ലിയ്കർ 

ലകോർപലറഷന്ത്തറ (സിഎൻഎൻസിയ്കുത്തട 

 ിങ്്ല ോംഗ്് വൺ (എസിപി 100) സോലേതിക 

വിദയത്തയ്ക അടിസ്ഥോനമോകിയ്കോണ് പേതി. 

• നേതഗ്ര ബന്ധം സാധാരണ 

നിലേിലാകാനുള്ള കരാറിൽ ഇരു 

രാജ്യങ്ങളും ഒെു പ്പവച്്ച ഒരു വർഷത്തിനു 

യേഷം ഇഗ്സായേലിൽ എംബസി തുറകുന്ന 

ആദ്യപ്പത്ത രൾഫ് രാജ്യമാേി േുണണറ്റഡ് 

അറബ് എമിയററ്റ്സ് മാറി. പ്പെൽ അവീവ് 

യറാക് എക്സ്യേഞ്ച് പ്പകട്ടിെത്തിലാണ് 

പുതിേ ദ്ൗതയം. 

• ല ോകെിത്ത  ഏറ്റവും വ ിയ്ക ലലോട്ടിംഗ്് 

ലസോളോർ പോനൽ ഫോമുകളിത്ത ോന്്ന 

സിംഗ്പൂർ പുറെിറകി. കോ ോവസ്ഥോ 

വയതിയ്കോനത്തെ ലനരിടോൻ 

സഹോയ്കികുന്നതിനോയ്കി 2025 ഓത്തട 

സൗലരോർജ്ജ ഉൽപോദനം 

നോ ിരട്ടിയ്കോകോനുള്ള  ക്ഷയം 

ചകവരികോനുള്ള രോജ്യെിന്ത്തറ 

ശ്രമങ്ങളുത്തട ഭോഗ്മോയ്കോണ് പേതി. 
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• ജ്ൂച  13 ന് ലനപോളി ലകോൺശ്ഗ്സ് 

ശ്പസിഡന്റ ്ലഷർ ബഹോദൂർ ദിയ്കൂബ അഞ്ചോം 

തവണയ്കും രോജ്യെിന്ത്തറ 

ശ്പധോനമശ്രിയ്കോയ്കി. ശ്പധോനമശ്രി 

സ്ഥോനലെകുള്ള അവകോരവോദെിന് 

വഴിത്തയ്കോരുകോൻ ജ്ൂച  12 ന് 

സുശ്പീംലകോടതി പുറത്തപടുവിച്ച വിധി 

ശ്പകോരമോണ ് അലേഹെിന്ത്തറ നിയ്കമനം. 

നി വിത്ത  ത്തക പി രർമ്മ ഒ ിത്തയ്ക മോറ്റി. 

• രോജ്യത്തെ ചഹനോൻ ശ്പവിരയയ്കിത്ത  

ൈോങ്ജ്ിയ്കോങ് നയൂക്ലിയ്കർ പവർ പ്ലോന്റിൽ 

ല ോകത്തെ ആദയത്തെ വോണിജ്യ ലമോഡു ോർ 

ത്തൈറുകിട റിയ്കോക്റ്റർ ‘ ിങ്്ല ോംഗ്് വൺ’ 

നിർമ്മോണം ചൈന ഔലദയോഗ്ികമോയ്കി 

ആരംഭിച്ചു. ചൈന നോഷണൽ നയൂക്ലിയ്കർ 

ലകോർപലറഷന്ത്തറ (സിഎൻഎൻസിയ്കുത്തട 

 ിങ്്ല ോംഗ്് വൺ (എസിപി 100) സോലേതിക 

വിദയത്തയ്ക അടിസ്ഥോനമോകിയ്കോണ് പേതി. 

• നയ്കതശ്രബന്ധം സോധോരണ 

നി യ്കി ോകോനുള്ള കരോറിൽ ഇരു 

രോജ്യങ്ങളും ഒപുത്തവച്്ച ഒരു 

വർഷെിനുലരഷം ഇശ്സോലയ്ക ിൽ 

എംബസി തുറകുന്ന ആദയത്തെ ഗ്ൾഫ് 

രോജ്യമോയ്കി യ്കുചണറ്റഡ് അറബ് എമിലററ്റ്സ് 

മോറി. ത്തടൽ അവീവ ് ലറോക ് എക്സ്ലൈഞ്ച് 

ത്തകട്ടിടെി ോണ് പുതിയ്ക ദൗതയം. 

• ല ോകെിത്ത  ഏറ്റവും വ ിയ്ക ലലോട്ടിംഗ്് 

ലസോളോർ പോനൽ ഫോമുകളിത്ത ോന്്ന 

സിംഗ്പൂർ പുറെിറകി. കോ ോവസ്ഥോ 

വയതിയ്കോനത്തെ ലനരിടോൻ 

സഹോയ്കികുന്നതിനോയ്കി 2025 ഓത്തട 

സൗലരോർജ്ജ ഉൽപോദനം 

നോ ിരട്ടിയ്കോകോനുള്ള  ക്ഷയം 

ചകവരികോനുള്ള രോജ്യെിന്ത്തറ 

ശ്രമങ്ങളുത്തട ഭോഗ്മോയ്കോണ് പേതി.  

• േുഎസ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, പാകിസ്ഥാൻ, 

ഉസ്പ്പബകിസ്ഥാൻ എന്നിവ ഗ്പായദ്േിക 

കണകറ്്റിവിറ്റി വർദ്ധിെികുന്നതിന് 

യകഗ്രീകരിച്്ച ഒരു പുതിേ േതുർഭുജ് നേതഗ്ര 

യവദ്ി സ്ഥാപികാൻ തതവത്തിൽ 

സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്്ട. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിപ്പല 

ദ്ീർഘകാല സമാധാനവും സുസ്ഥിരതേും 

ഗ്പായദ്േിക കണകറ്്റിവിറ്റിക് 

നിർണാേകമാപ്പണന്്ന പാർട്ടികൾ കരുതുന്നു, 

സമാധാനവും ഗ്പായദ്േിക ബന്ധവും പരസ്പരം 

േക്തിപ്പെെുത്തുന്നുപ്പവന്്ന സമ്മതികുന്നു. 

• കയലാറിേില്ലാത്ത ഗ്പകൃതി 

മധുരപലഹാരമാേി അറിേപ്പെെുന്ന 

ണേനേിൽ നിന്നുള്ള 'സനയാസി ഫലം' 

ഹിമാേൽ ഗ്പയദ്േിപ്പല ഫീൽഡ് 

ഗ്െേലുകൾകാേി പാലംപൂർ 

ആസ്ഥാനമാേുള്ള കൗൺസിൽ ഓഫ് 

സേനറ്ിഫിക ് റിസർച്്ച ആൻഡ് 

ഇൻഡസ്ഗ്െിേൽ പ്പെകയ്നാളജ്ി ഇൻറിററ്യൂട്ട് 

ഓഫ ് ഹിമാലേൻ ബയോ റിയസാഴ് സ് 

പ്പെക് യനാളജ്ി ( CSIR-IHBT) കുളുവിൽ. CSIR-IHBT 

ണേനേിൽ നിന്്ന വിത്ത ് ഇറകുമതി പ്പേയ്ത ് 

വീട്ടിൽ വളർത്തി മൂന്്ന വർഷത്തിന് 

യേഷമാണ ്ഫീൽഡ ്ഗ്െേലുകൾ ആരംഭിച്ചത്. 

• സൗദ്ി അയറബയേിപ്പല ഹജ്ജ,് ഉംറ 

മഗ്രാലേം പറേുന്നതനുസരിച്്ച, പുരുഷ 

രക്ഷാധികാരി (മാർഹാം) ഇല്ലാപ്പത 

സ്ഗ്തീകൾക ് ഇയൊൾ വാർഷിക ഹജ്ജ് 

തീർത്ഥാെനത്തിന ് രജ്ിറർ പ്പേയ്ാം. 

രാർഹിക തീർഥാെകർകാേുള്ള ഹജ്ജിന്പ്പറ 

രജ്ിസ്യഗ്െഷൻ മാർഗ്ഗനിർയേേങ്ങളിൽ, 

സ്ഗ്തീകൾക ് ഒരു പുരുഷ 

രക്ഷാകർത്താവിപ്പന രജ്ിറർ പ്പേയയ്ണ്ട 

ആവേയമിപ്പല്ലന്നും മറ്റ ് സ്ഗ്തീകയളാപ്പൊെം 

രജ്ിസ്യഗ്െഷൻ നെത്താപ്പമന്നും മഗ്രാലേം 

എെുത്തുപറേുന്നു. 

• 2021 ജ്ൂണല 20 ന ് പ്പതകൻ പരിേീലന 

യഗ്േണിോേ കപുറിൻ ോറിൽ നിന്്ന റഷയ 

തങ്ങളുപ്പെ പുതിേ എസ് -500 യവയാമ 

ഗ്പതിയരാധ മിണസൽ സംവിധാനങ്ങൾ 

വിജ്േകരമാേി പരീക്ഷിച്ചു. ആസൂഗ്തണം 

പ്പേയ്തതുയപാപ്പല ഇത് അതിയവര ബാലിറിക് 

ലക്ഷയത്തിപ്പലത്തി. 

• 600 കിയലാമീറ്റർ യവരതേിൽ സഞ്ചരികാൻ 

കഴിേുന്ന മാപ്പെവ് പ്പഗ്െേിൻ ണേന 

പുറത്തിറകി. പരമാവധി യവരത ണേന 

സവേം വികസിെിച്ചതും തീരയദ്േ നരരമാേ 

കവിങ് ദ്ായവാേിൽ നിർമ്മികുന്നതുമാേ 

പ്പഗ്െേിനിപ്പന ആയരാളതലത്തിൽ ഏറ്റവും 

യവരതയേറിേ ഭൂരർഭ വാഹനമാകി മാറ്റും. 

• ഗ്രാമീണ അധയാപകനാേി മാറിേ രാഷ്ഗ്െീേ 

നവാരതനാേ പ്പപയഗ്ഡാ കാറിയലാ 40 

വർഷത്തിനിപ്പെ രാജ്യപ്പത്ത ഏറ്റവും 

ണദ്ർഘയയമറിേ തിരപ്പെെുെ ് എണ്ണത്തിന് 

യേഷം പ്പപറു ഗ്പസിഡനറ്് തിരപ്പെെുെിൽ 

വിജ്േിോേി. പ്പപറുവിപ്പല ദ്രിഗ്ദ്രും ഗ്രാമീണ 

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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പൗരന്മാരും ഉൾപ്പെെുന്ന കാറിയലാ, 

വലതുപക്ഷ രാഷ്ഗ്െീേകാരനാേ പ്പകേ് യകാ 

ഫുജ്ിയമാറിപ്പേ പ്പവറും 44,000 യവാട്ടുകൾക് 

പരാജ്േപ്പെെുത്തി. 

• അരാരാഷഗ്്െ യസാളാർ അലേൻസ് (ISA) 

േുപ്പെ േട്ടകൂെ് കരാർ സവീഡൻ 

അംരീകരിച്ചു, ഇയൊൾ ആയരാള 

പ്ലാറ്റയ്ഫാമിൽ അംരമാണ്, ഇത് 

പുനരുപയോര ഊർജ്ജവും സുസ്ഥിര 

വികസനവും യഗ്പാത്സാഹിെികുകപ്പേന്ന 

ലക്ഷയയത്താപ്പെ ഇരയേുപ്പെ ഒരു 

സംരംഭമാണ്. 

• േുണണറ്റഡ ് കിംഗ്ഡം ഇയൊൾ 

പ്പനായറാണവറസ് പ്പപാട്ടിെുറപ്പെെുന്നതാേി 

റിയൊർട്ട് പ്പേയ്ുന്നു. പബ്ലിക് പ്പഹൽത്ത് 

ഇംെണ്്ട (PHE) അെുത്തിപ്പെ 

പ്പനായറാണവറസിപ്പനകുറിച്്ച ഒരു 

മുന്നറിേിെ് നൽകി. 

• ഏരിേൽ പ്പഹൻറി ഔയദ്യാരികമാേി പ്പഹയ്തി 

ഗ്പധാനമഗ്രി സ്ഥാനം ഏപ്പറ്റെുത്തു. 

തലസ്ഥാനമാേ യപാർട്ട്-എേു-ഗ്പിൻസിൽ 

നെന്ന ഒരു േെങ്ങിൽ അയേഹം പെിൊറൻ 

അർദ്ധയരാളത്തിപ്പല ഏറ്റവും ദ്രിഗ്ദ് 

രാഷ്ഗ്െത്തിന്പ്പറ യനതാവാേി േുമതലയേറ്റു. 

• കുട്ടികളിപ്പല യപാഷകാഹാരകുറവ് 

കുറേക്ാൻ സഹാേികുന്ന 

യപാഷകങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമാേ ജ്നിതകമാറ്റം 

വരുത്തിേ “യരാൾഡൻ ണറസ്” വാണിജ്യ 

ഉൽപാദ്നത്തിന ് അംരീകാരം ലഭിച്ച 

യലാകത്തിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത രാജ്യമാേി 

ഫിലിെീൻസ് മാറി. 

• േരിഗ്തപരമാേ പസിയോ പ്പഡൽ ഗ്പായഡാ 

പ്പബാളിവാർഡിനും സ്പ്പപേിനിപ്പല 

മാഗ്ഡിഡിപ്പല പ്പററ്റിയറാ പാർകിനും 

UNESCOേുപ്പെ യലാക ണപതൃക 

ണസറ്റുകളുപ്പെ പദ്വി ലഭിച്ചു. 

• സിംരെൂരിപ്പല സൺസീെ് ഗ്രൂെ്, 

യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും വലിേ യലാട്ടിംര് 

യസാളാർ ഫാം, ഊർജ്ജ സംഭരണ 

സംവിധാനം അേൽരാജ്യമാേ 

ഇയരായനഷയൻ നരരമാേ ബറ്റാമിൽ 

നിർമ്മികാൻ പദ്ധതിേിെുന്നു, ഇത് 

പുനരുപയോര ഊർജ്ജ ഉൽപാദ്ന യേഷി 

ഇരട്ടിോകും. 

• േുഎൻ ജ്നറൽ അസംബ്ലിേുപ്പെ (UNGA) 76 -

ാാമത് പ്പസഷന്പ്പറ ഗ്പസിഡനറ്ാേി മാലിദ്വീപ് 

വിയദ്േകാരയ മഗ്രി അബ്ദുള്ള ഷാഹിദ്് 

വിജ്േിച്ചു 

• ഗ്ബസീലിേൻ നരരമാേ റിയോ ഡി 

ജ്നീയറാേിപ്പല ലാൻഡ്സ്യകെ് രാർഡനാേ 

സിറ്റിയോ ബർൾ മാർക്സ ്ണസറ്റ ് UNESCOേുപ്പെ 

യലാക ണപതൃക ണസറ്റുകളുപ്പെ പട്ടികേിൽ 

യേർത്തു. 

• ഗ്പസിഡന്റ ് ണമകൽ ഔനുമാേുള്ള 

പാർലപ്പമൻറ ് രൂഡായലാേനപ്പേത്തുെർന്്ന 

യകാെീേവരനാേ വയവസാേി നജ്ീബ് 

മികതിപ്പേ പ്പലബനന്പ്പറ പുതിേ 

ഗ്പധാനമഗ്രിോേി നിേമിച്ചു. മുൻ 

സ്ഥാനപതി നവാഫ ് സലാമിന ് ഒരു യവാട്ട് 

മാഗ്തമാണ് ലഭിച്ചത്. 

 

State News 
 

• ത്തകോച്ചി ത്തമലശ്ടോ സർവീസുകൾ ജ്ൂച  1 

മുതൽ പുനരോരംഭികും. ല ോക്ഡൗണിത്തന 

തുടർന്്ന 53 ദിവസം സർവീസുകൾ 

നിർെിവച്ചിരുന്നു. രോവിത്ത  8 മുതൽ 

ചവകീട്ട ്8 വത്തരയ്കോയ്കിരികും സർവീസ്. 

• 28 സംസ്ഥോനങ്ങളി ോയ്കി 51 

ദിവസെിനുള്ളിൽ 16,800 കില ോമീറ്റർ 

ലകരളോ വനിത ലഡോ. മിശ്ത സതീഷ ് കോർ 

ചശ്ഡവ ്ത്തൈയ്ക്്തു ൈരിശ്തം കുറിച്ചു.അവളുത്തട 

കോർ ൈശ്കങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടകുന്നതിനോൽ, 

ഒരിടെും, ലഡോ. മിശ്ത സതീഷ് 

നിരോരലയ്കോത്തട അ റുകലയ്കോ നിരോരലയ്കോത്തട 

കരയ്കുകലയ്കോ ത്തൈയ്ക്്തില്ല. 

• ഉെരോഖ്ണ്ഡിത്ത  അടുെ 

മുഖ്യമശ്രിയ്കോകും പുഷ്കർ സിംഗ് ് ധോമി. 

ഉെരോഖ്ണ്ഡിത്ത  ഏറ്റവും ശ്പോയ്കം കുറഞ്ഞ 

മുഖ്യമശ്രിയ്കോകും. ഉധോം സിംഗ്് നഗ്ർ ഖ്ോതിമ 

നിലയ്കോജ്കമണ്ഡ െിത്ത  എ്ംഎൽഎ 45 

കോരനോയ്ക പുഷ്കർ സിംഗ്് ധോമി. 

• ഗ്ുജ്റോെ ്മോരിചടം യ്കൂണിലവഴ്സിറ്റി (ജ്ിമോക)് 

സ്ഥോപികുന്നതിനോയ്കി ഗ്ുജ്റോെ ് മോരിചടം 

യ്കൂണിലവഴ്സിറ്റി ജ്ിഫറ്്റ് സിറ്റിയ്കിത്ത  

ഇനറ്ർനോഷണൽ ഫിനോൻഷയൽ 

സർവീസസ് ത്തസനറ്ർ അലതോറിറ്റിയ്കുമോയ്കി 

(ഐ്എഫ്്എസ്്സിഎ) ധോരണോപശ്തം ഒപിട്ടു. 

സമുശ്ദ, ഷിപിംഗ്് ലമഖ് യ്കുമോയ്കി ബന്ധത്തപട്ട 

തർകങ്ങൾകോയ്കി വയവഹോരവും മധയസ്ഥ 

നടപടികളും ചകകോരയം ത്തൈയ്യുന്ന 

ഇരയയ്കിത്ത  ആദയത്തെ ലകശ്രമോയ്കിരികും 

ജ്ിമോക്. 
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• സവരമോയ്കി ഓവർ-ദി-ലടോപ് (ഒടിടി) 

പ്ലോറ്റല്ഫോം സ്ഥോപികോൻ ലകരള സർകോർ 

നിർലേരിച്ചു. നവംബർ 1 നകം ഇത് 

ആരംഭികോൻ സംസ്ഥോന സർകോർ 

പേതിയ്കിട്ടിട്ടുണ്്ട. 

• ലകരളെിൽ കനെ മഴത്തയ്ക ശ്പവൈിച്്ച 

കോ ോവസ്ഥോ വകുപ ് ജ്ൂച  11 ന് 

കണ്ണൂർ,കോസരലഗ്ോഡ ് ജ്ില്ലകൾക ് ത്തറഡ് 

അ ർട്ട് നൽകി. വയ്കനോട്, ലകോഴിലകോട്, 

മ പുറം ജ്ില്ലകൾകോയ്കി ഓറഞ്ച ്അല ർട്ടും 

പോ കോട്, തൃശ്ശൂർ, ഇടുകി, എറണോകുളം 

ജ്ില്ലകൾക ് മഞ്ഞ അല ർട്ടും ഇരയൻ 

കോ ോവസ്ഥോ വകുപ് ഞോയ്കറോഴ്ച 

നൽകിയ്കിട്ടുണ്്ട. 

• വിലനോദ സഞ്ചോരത്തെ 

ലശ്പോത്സോഹിപികുന്നതിനോയ്കി ത്തബംഗ്ളൂരു 

നഗ്ര, ത്തബംഗ്ളൂരു ശ്ഗ്ോമീണ, രോമനഗ്ര, 

ൈികബല്ലപുര, തുമകുരു ജ്ില്ലകളിൽ 

സ്ഥിതിത്തൈയ്യുന്ന 46 ത്തകത്തെഗ്ൗഡ ചപതൃക 

സ്ഥ ങ്ങൾ വികസിപികോൻ കർണോടക 

സംസ്ഥോന സർകോർ തീരുമോനിച്ചു. മൂന്്ന 

സർകയൂട്ടുകളി ോത്തണന്്ന തിരിച്ചറിഞ്ഞ 

ചസറ്റുകൾ ടൂറിസം 

ലശ്പോത്സോഹിപികുന്നതിനോയ്കി 223 ലകോടി 

രൂപ ത്തൈ വിൽ വികസിപികുത്തമന്്ന 

മുഖ്യമശ്രി ബി എസ് ത്തയ്കഡിയ്കൂരപ പറഞ്ഞു. 

• അസമിത്ത  സിൽൈോർ ത്തറയ്കിൽലവ 

ലറഷനിൽ നിന്നും ഒരു പോസഞ്ചർ ത്തശ്ടയ്കിൻ 

രോജ്ധോനി എക്സസശ്്പസ് ശ്ടയ്കൽ റണ്ണിനോയ്കി 

മണിപൂരിത്ത  ചവംചഗ്ൈുൻപോലവോ 

ത്തറയ്കിൽലവ ലറഷനിൽ എെി, 

സംസ്ഥോനത്തെ ഇരയൻ ത്തറയ്കിൽലവ 

ഭൂപടെിൽ ഉൾത്തപടുെി. രണ്്ട 

വടകുകിഴകൻ ലറഷനുകൾകിടയ്കിൽ 11 

കില ോമീറ്റർ ദൂരം ത്തശ്ടയ്കിൻ സഞ്ചരിച്ചു,  

• ലകരളോ സംസ്ഥോനെ ് സിക ചവറസ് 

സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചോെ െിൽ 

സ്ഥിതിഗ്തികൾ വി യ്കിരുെോൻ ലകശ്ര 

സംഘം ഇന്്ന തിരുവനരപുരെ ് എെും. 

ലകശ്ര ആലരോഗ്യ മശ്രോ യ്കെിൽ നിന്നുള്ള 

ശ്പലതയക സംഘമോണ് എെുന്നത്. 

ലരോഗ്ബോധ റിലപോർട്ട് ത്തൈയ്ത ശ്പലദരങ്ങളിൽ 

സംഘം സരർരനം നടെും. 

• ഉെരോഖ്ണ്ഡിത്ത  ത്തഡറോഡൂണിത്ത  

ദിലയ്കോബൻ ശ്പലദരെ ് 50 ഓളം വയതയസ്ത 

ഇനം വളരുന്ന ഇരയയ്കിത്ത  ആദയത്തെ 

ശ്കിപല്റ്റോഗ്ോമിക് ഗ്ോർഡൻ ഉദ്ഘോടനം ത്തൈയ്തു. 

മൂന്്ന ഏകർ വിസ്തൃ തിയ്കുള്ള ഈ ഉദയോനം 9,000 

അടി ഉയ്കരെി ോണ് സ്ഥിതി ത്തൈയ്യുന്നത്. 

• ഹയ്കർ ത്തസകൻഡറി വിദയോഭയോസ വകുപ് 

(ഡിഎച്്ചഎസ്ഇ) എസ്എസ്എൽസി ഫ ം 

ഓൺച നിൽ ശ്പഖ്യോപിച്ചു ഔലദയോഗ്ിക 

ത്തവബ്ചസറ്റ ് – sslcexam.kerala.gov.in. 

ടിഎച്്ചഎസ്എസ്എൽസി ഫ ം 2021 ന്ത്തറ 

വിജ്യ്കരതമോനം 99.72% ലരഖ്ത്തപടുെി. 

• എൽഡിസി, എൽജ്ിഎസ് ത്തമയ്കിൻസ് പരീക്ഷ 

തീയ്കതി ഇന്്ന PSC പുറെു വിട്ടു. LDC 

ത്തമയ്കിൻസ് പരീക്ഷ എല്ലോ ജ്ില്ലകളി ും 2021 

ഒകല്ടോബർ 23 നും, LGS ത്തമയ്കിൻസ് പരീക്ഷ 

എല്ലോ ജ്ില്ലകളി ും 2021 ഒകല്ടോബർ 30 നും 

നടെുത്തമന്്ന ലകരളോ പലിക ് സർവീസ് 

കമ്മീഷൻ അറിയ്കിച്ചു. 

• രോജ്യത്തെ ആദയത്തെ ‘ത്തശ്ഗ്യ്കിൻ എടിഎം’ 

ഒരു ചപ റ്റ ് ലശ്പോജ്കറ്്റോയ്കി ഹരിയ്കോനയ്കിത്ത  

ഗ്ുരുശ്ഗ്ോമിൽ ആരംഭിച്ചു. ഇത് ഒരു 

ഓലട്ടോമോറ്റിക് ത്തമഷീനോണ്, ഇത് ബോേ് 

എടിഎം ലപോത്ത  ശ്പവർെികുന്നു. ഈ 

യ്കശ്രം ഐകയരോഷ്ശ്ടസഭയ്കുത്തട (യ്കുഎൻ) 

‘ലവൾഡ ്ഫുഡ ്ലശ്പോശ്ഗ്ോം’ ശ്പകോരം ഇൻറോൾ 

ത്തൈയ്തിട്ടുണ്്ട, ഇതിത്തന ‘ഓലട്ടോലമറ്റഡ്, മൾട്ടി 

കലമ്മോഡിറ്റി, ത്തശ്ഗ്യ്കിൻ ഡിസ്ത്തപൻസിംഗ്് 

ത്തമഷീൻ’ എന്്ന വിളികുന്നു. 

 

 

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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• കർണോടക ഇ ക്ശ്ടിക ്ചബക് ടോക്സസി പേതി 

-2021 കർണോടക മുഖ്യമശ്രി ബി.എസ്. 

ത്തപോതുഗ്തോഗ്തവും ചദനംദിന 

യ്കോശ്തകോരും തമ്മി ുള്ള പോ മോയ്കി ഇത് 

ശ്പവർെികും. യ്കോശ്തോ സമയ്കം കുറയ്കക്ുക, 

ബസ്, ത്തറയ്കിൽലവ, ത്തമലശ്ടോ ലറഷനുകളിൽ 

എെുന്നതിനുള്ള അസൗകരയം 

എന്നിവയ്കോണ് പേതിയ്കുത്തട  ക്ഷയം. 

• പ്പതലുങ്്ക മാസമാേ ആഷാദ്ം (ജ്ൂൺ / ജ്ൂണല 

മാസങ്ങളിൽ), ണഹദ്രാബാദ്്, 

പ്പസകരരാബാദ്് എന്നീ ഇരട്ട നരരങ്ങളിലും 

പ്പതലങ്കാന സംസ്ഥാനത്തിന്പ്പറ മറ്റു േില 

ഭാരങ്ങളിലും ആയഘാഷികുന്ന ഒരു 

പരമ്പരാരത നായൊെി ഉത്സവമാണ് 

‘യബാണാലു’. പ്പക േഗ്രയേഖർ റാവുവിന്പ്പറ 

യനതൃതവത്തിലുള്ള സർകാർ 2014 ൽ 

സംസ്ഥാന രൂപവത്കരണത്തിന ് യേഷം 

യബാണലു ഉത്സവം ‘സംസ്ഥാന ഉത്സവം’ 

ആേി ഗ്പഖയാപിച്ചു. 

• 2019 പ്പല ഭരണഘെന (103-ാാാം യഭദ്രതി) 

നിേമഗ്പകാരം സംസ്ഥാന സർകാരിപ്പല 

ഗ്പാരംഭ തസ്തികകളിലും യസവനങ്ങളിലും 

നിേമനങ്ങൾകാേി ആഗ്ന്ധഗ്പയദ്േ് സർകാർ 

കപു സമുദ്ാേത്തിനും മറ്റ ്സാമ്പത്തികമാേി 

ദ്ുർബല വിഭാരങ്ങൾകും (EWS) 10% 

സംവരണം ഗ്പഖയാപിച്ചു. പ്പതാഴിൽ 

യമഖലേിപ്പല 10% സംവരണം BC കവാട്ടേിയലാ 

EWS കവാട്ടേിയലാ EWS കവാട്ട 

നെൊകാത്തതുമൂലം ഇതുവപ്പര 

സംവരണത്തിന്പ്പറ ആനുകൂലയങ്ങൾ 

നഷ്ടപ്പെെുന്ന മറ്റ ് ഓെൺ യകാമ്പറ്റീഷൻ (OC) 

വിഭാരങ്ങളിയലാ ഗ്പയോജ്നം ലഭികാത്ത 

കപസിന ്രുണം പ്പേയ്ും. 

• യകാവിഡ ് -19 അണുബാധേ് പ്പകതിപ്പര 

സംസ്ഥാനപ്പത്ത എല്ലാ രർഭിണികൾകും 

ഗ്പതിയരാധ കുത്തിവേ്െ ് നൽകാനുള്ള 

യകരള സർകാരിന്പ്പറ ഗ്പോരണമാേ 

‘മാതൃകവേം’ ജ്ില്ലാ തലത്തിൽ അെുത്തിപ്പെ 

ഉദ്്ഘാെനം പ്പേയ്തു. രർഭിണികൾക് 

വാക്സിയനഷൻ നൽകുന്നതിനുള്ള സ്യപാട്ട് 

രജ്ിസ്യഗ്െഷൻ വിവിധ സർകാർ 

ആേുപഗ്തികളിൽ നെത്തും. 

• മഹാരാഷ്ഗ്െ സംസ്ഥാന സർകാർ പുതിേ 

ഇലകഗ്്െിക ് പ്പവഹികിൾ യപാളിസി -2021 

പുറത്തിറകി. രാജ്യത്ത് ബാറ്ററി ഇലക്ഗ്െിക് 

വാഹനങ്ങൾ സവീകരികുന്നത് 

തവരിതപ്പെെുത്തുകോണ് സംസ്ഥാന 

പരിസ്ഥിതി മഗ്രി ആദ്ിതയ താകപ്പറ 

ഗ്പഖയാപിച്ച നേം. 

• ഗ്രാമഗ്പയദ്േങ്ങളിപ്പല പ്പേറുകിെ 

വയവസാേങ്ങപ്പള 

യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനും 

യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനുമാേി ഹരിോന 

സർകാർ ഉെൻ തപ്പന്ന ‘ഒരു യബ്ലാക്, ഒരു 

ഉൽെന്നം’ പദ്ധതി അവതരിെികും. ഈ 

പദ്ധതി ഗ്പകാരം സംസ്ഥാനപ്പത്ത എല്ലാ 

യബ്ലാകുകപ്പളേും േില വയാവസാേിക 

കാഴ്ചൊെുകളുമാേി ബന്ധിെികാൻ 

സംസ്ഥാന സർകാർ പദ്ധതിേിെുന്നു, ഈ 

പദ്ധതിേിൽ സർകാർ യവരത്തിൽ 

ഗ്പവർത്തികുന്നു. 

• അതയാധുനിക സൗകരയങ്ങയളാപ്പെ നിർമാണം 

പൂർത്തിോകിേ രാജ്യപ്പത്ത ഏറ്റവും വലിേ 

കുെുംബായരാരയ യകഗ്രമാേ പ്പകായണ്ടാട്ടി 

വാഴകാെ് കുെുംബായരാരയ യകഗ്രം ജ്ൂണല 24 

ന് മുഖയമഗ്രി പിണറാേി വിജ്േൻ 

വീഡിയോ യകാൺഫറൻസിലൂപ്പെ 

ഉദ്്ഘാെനം പ്പേയ്ും. 10 യകാെി രൂപ േിലവിൽ 

അതയാധുനിക സൗകരയങ്ങയളാപ്പെ വിപി 

എസ് റീ ബിൽഡ് യകരളോണ് വാഴകാെ് 

കുെുംബായരാരയ യകഗ്രം 

പുനർനിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

• രുജ്റാത്തിപ്പല കച്്ച ജ്ില്ലേിപ്പല കുനാരിേ 

ഗ്രാമം ബാലിക പഞ്ചാേത്ത ് നെത്തുകപ്പേന്ന 

സവിയേഷമാേ ഒരു ആേേവുമാേി 

രംരപ്പത്തത്തി. ഈ ബാലിക 

പഞ്ചാേത്തിന്പ്പറ ആദ്യ തിരപ്പെെുെ് 

വിജ്േകരമാേി നെന്നു. 

• യബ്ലാപ്പചചേിൻ സായങ്കതികവിദ്യ ഉപയോരിച്്ച 

വിദ്യാഭയാസ യരഖകൾ നൽകുന്ന രാജ്യപ്പത്ത 

ആദ്യപ്പത്ത സംസ്ഥാനമാേിരികും 

മഹാരാഷ്ഗ്െ. യരഖകൾ പ്പകട്ടിച്ചമേക്ുന്നത് 

വിവിധ വിദ്യാഭയാസ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക് 

രുരുതരമാേ ആേങ്കോണ്. 

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


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

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

• ആസാം സംസ്ഥാന മുഖയമഗ്രി യഡാ. ഹിമര 

ബിേവ േർമ്മ ഇയൊൾ മുതൽ അസമിപ്പല 

എല്ലാ യദ്േീേ പ്പരേിംസ് പ്പമഡൽ 

യജ്താകൾകും യജ്ാലി ഉറെ് നൽകിേിട്ടുണ്്ട. 

അസമിനാേി ഇതുവപ്പര യദ്േീേ 

പ്പരേിംസിൽ പ്പമഡലുകൾ യനെിേ 

എല്ലാവർകും സംസ്ഥാന സർകാർ സ്യപാർട്സ് 

പ്പപൻഷൻ നൽകുപ്പമന്നും അയേഹം 

പരാമർേിച്ചു. 

• ഉത്തരാഖണ്ഡിപ്പല ആറ ് നദ്ികളുപ്പെ 

പുനരുജ്ജീവനത്തിനാേുള്ള പുതിേ 

പദ്ധതികൾക് നാഷണൽ മിഷൻ യഫാർ 

ക്ലീൻ രംര (NMCG) അതിന്പ്പറ 36-ാാമത് 

എക്സികയൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംരീകരിച്ചു. യകഗ്ര 

മലിനീകരണ നിേഗ്രണ യബാർഡിന്പ്പറ 

(CPCB) കണകനുസരിച്്ച ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ 

പ്പമാത്തം ഒമ്പത് മലിനീകരണ 

ഗ്പയദ്േങ്ങളുപ്പണ്ടന്നും അവേിൽ ആപ്പറണ്ണം 

ഉധാം സിംര ് നരർ ജ്ില്ലേിൽ വിവിധ 

യപാഷകനദ്ികളിയലാ പ്പേറിേ നദ്ികളാേ 

യഭല, യധല, കിച്ച, നയരാർ, പിലങ്ക, യകാസി. 

• പ്പകാല്ലം ജ്ില്ലേിപ്പല പ്പപരുംകുളത്തിന് 

യകരളത്തിന്പ്പറ ആദ്യപ്പത്ത ‘പുസ്തക ഗ്രാമം’ 

എന്ന പദ്വി നൽകി. പ്പകാല്ലം ജ്ില്ലേിപ്പല 

യകാട്ടാരകരേക്െുത്തുള്ള കുലകെേിപ്പല 

ഒരു പ്പേറിേ ഗ്രാമമാണ ്പ്പപരുംകുളം. 

• പ്പതലങ്കാന മുഖയമഗ്രി പ്പക േഗ്രയേഖർ റാവു 

തന്പ്പറ പുതിേ ദ്ലിത് ോക്തീകരണ പദ്ധതി 

ആരംഭികും. ദ്ലിത് ോക്തീകരണ പദ്ധതി 

എന്ന ് വിളിച്ചിരുന്ന ഈ പദ്ധതിപ്പേ ഇയൊൾ 

ദ്ലിത ബന്ധു പദ്ധതി എന്ന ്പുനർനാമകരണം 

പ്പേയ്തു. 

• ദ്ിമ ഹസായവാേിപ്പല മപ്പണ്ടർഡിസ 

വിയല്ലജ്ിപ്പല മുള വയവസാേ പാർകിന് 

അസം മുഖയമഗ്രി ഹിമാര ബിേവ േർമ്മ 

തറകല്ലിട്ടു. 

• ഭാരതീേ ജ്നതാ പാർട്ടിേുപ്പെ (BJP) നിേമസഭ 

പാർട്ടി കർണാെകേുപ്പെ പുതിേ 

മുഖയമഗ്രിോേി ലിംരാേത്ത ് MLA 

ബസവരാജ്് എസ് പ്പബാമ്മാേിപ്പേ 

ഏകകണ്ഠ മാേി തിരപ്പെെുത്തു. 

• 24 മണികൂർ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഉേർന്ന 

നിലവാരമുള്ള കുെിപ്പവള്ളം ൊെിൽ നിന്്ന 

യനരിട്ട ് ആളുകൾക ് ലഭികുന്ന ആദ്യപ്പത്ത 

നരരമാേി പുരി മാറി. 

• മധയഗ്പയദ്േിൽ AYUSHപ്പന 

യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനും പ്പതാഴിലുമാേി 

ബന്ധിെികുന്നതിനുമാേി സർകാർ 

‘യദ്വരനയ’ പദ്ധതി തയ്ാറാകി. 

• യകരള യപാലീസ് പ്പപാതു, സവകാരയ, ഡിജ്ിറ്റൽ 

ഇെങ്ങളിൽ സ്ഗ്തീകളുപ്പെ 

സംരക്ഷണത്തിനാേി പിങ്്ക പ്പഗ്പാട്ടക്ഷൻ 

പദ്ധതി എന്ന പുതിേ സംരംഭം ആരംഭിച്ചു. 

• രാജ്സ്ഥാൻ സർകാരിന്പ്പറ വയവസാേ 

വകുെും രാജ്സ്ഥാൻ യററ്റ് ഇൻഡസ്ഗ്െിേൽ 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ് ആൻഡ് ഇൻപ്പവറ് പ്പമനറ്് 

യകാർെയറഷനും (RIICO) സംസ്ഥാനത്ത് 

ഗ്പതീക്ഷികുന്ന കേറ്റുമതികാപ്പര 

യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനാേി 'മിഷൻ 

നിരയാതക് ബായനാ' ഗ്പോരണം ആരംഭിച്ചു. 

• മധയഗ്പയദ്ഷിപ്പല ഇൻയഡാർ നരരം അഥവാ 

ഇരയേിപ്പല ഏറ്റവും വൃത്തിേുള്ള നരരം 

രാജ്യത്തിൽ നിന്്ന അരാരാഷ്ഗ്െ ക്ലീൻ എേർ 

കാറ്റലിറ ് യഗ്പാഗ്രാമിയലക് 

തിരപ്പെെുകപ്പെട്ട ഏക നരരമാേി മാറി. 

• എല്ലാ സർകാർ യസവനങ്ങളിലും 

‘ഗ്ൊൻസ് പ്പജ്ൻഡർ സമൂഹത്തിന് ഒരു 

േതമാനം സംവരണം നൽകുന്ന രാജ്യപ്പത്ത 

ആദ്യപ്പത്ത സംസ്ഥാനമാേി കർണാെക മാറി. 

 

National News 
 

• ഡിജ്ിറ്റൽ ഇരയ സംരംഭം അതിന്ത്തറ 

ആറുവർഷം 2021 ജ്ൂച  1 ന് 

പൂർെിയ്കോകി. ഇരയത്തയ്ക ഡിജ്ിറ്റ ോയ്കി 

രോക്തീകരിച്ച സമൂഹമോയ്കും വിജ്ഞോന 

സെദ്്വയവസ്ഥയ്കോയ്കും മോറ്റുന്നതിനുള്ള 

സർകോരിന്ത്തറ ശ്പധോന പേതിയ്കോണ് 

ഡിജ്ിറ്റൽ ഇരയ. 

• ൈരിശ്തെിൽ ആദയമോയ്കി ഉെരോഖ്ണ്ഡിത്ത  

വനങ്ങളിൽ കറുെ വയ്കറുള്ള പവിഴ 

പോെുകത്തള ഗ്ലവഷകർ കത്തണ്ടെി. പോെ് 

എ പിലഡ കുടുംബവും സിലനോമിശ്കറസ് 

ജ്നുസ്സുമോയ്കി ബന്ധത്തപട്ടിരികുന്നു. 

• ആശ്ന്ധ മുഖ്യമശ്രി ചവ എസ് ജ്ഗ്ൻ ലമോഹൻ 

ത്തറഡ്ഡി പുതിയ്ക മോർഗ്ഗനിർലേരങ്ങലളോത്തട 

‘ചവ.എസ്.ആർ ബിമ’ പേതി ആരംഭിച്ചു, 

ഇൻഷുറൻസ് ത്തക്ലയ്കിമുകൾ 

എളുപമോകുന്നതിന് സർകോർ തത്തന്ന 

മരണത്തപട്ടയ്കോളുത്തട കുടുംബെിന് 

ഇൻഷുറൻസ് തുക ലനരിട്ട് നൽകും. 

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

 ഖ്്്നൗവിത്ത  അംലബദ്കർ ത്തമലമ്മോറിയ്കൽ 

ആന്റ് കൾച്ചറൽ ത്തസനറ്റിന് തറകല്ലിട്ടു. 

 ഖ്്്നൗവിത്ത  ഐഷ്്ബോഗ്് ഈദ്്ഗ്യ്കക്് 

മുന്നിൽ 5493.52 ൈതുരശ്ര മീറ്റർ സ്ഥ െ് 

നസൂൽ സ്ഥ െ ് സോംസ്കോരിക ലകശ്രം 25 

അടി ഉയ്കരെിൽ ലഡോ. അംലബദ്കറുത്തട 

ശ്പതിമ സ്ഥോപികും. 

• ലകശ്ര വിദയോഭയോസ മശ്രി രലമര് 

ത്തപോശ്ഖ്ിയ്കോൽ ‘നിഷോേ്’ NIPUN ഭോരത് 

പരിപോടി ആരംഭിച്ചു. 2026-27 ഓത്തട 3-ാോാം 

ലശ്ഗ്ഡ് അവസോനികുലെോലഴകും 

ഇരയയ്കിത്ത  ഓലരോ കുട്ടികും അടിസ്ഥോന 

സോക്ഷരതയ്കും സംഖ്യയ്കും (FLN)  ഭികുന്നു 

എന്നതോണ ്നിപുൺ ലശ്പോശ്ഗ്ോമിന്ത്തറ  ക്ഷയം. 

• ഇരയൻ രോഷ്ശ്ടപതി രോം നോഥ് ലകോവിര് എട്ട് 

സംസ്ഥോനങ്ങൾക ് പുതിയ്ക ഗ്വർണർമോത്തര 

നിയ്കമിച്ചു. ഹരിയ്കോന, കർണോടക, 

മധയശ്പലദര്, ലഗ്ോവ, ശ്തിപുര, ജ്ോർഖ്ണ്ഡ്, 

മിലസോറം, ഹിമോൈൽ ശ്പലദര് തുടങ്ങിയ്ക 

സംസ്ഥോനങ്ങളില ക ് പുതിയ്ക 

ഗ്വർണർമോത്തര നിയ്കമിച്ചു. 

• വരണ്ടതും അർേ വരണ്ടതുമോയ്ക 

ഭൂശ്പലദരങ്ങളിൽ മുള 

അടിസ്ഥോനമോകിയ്കുള്ള പച്ച പോച്ചുകൾ 

സൃഷ്ടികുന്നതിനോയ്കി ത്തകവിഐസി (ഖ്ോദി, 

വിലല്ലജ്് ഇൻഡസ്ശ്ടീസ് കമ്മീഷൻ) ലശ്പോജ്ക്സട് 

ലബോൾഡ് (ബോംബൂ ഒയ്കോസിസ് ഓൺ  ോൻഡ്സ് 

ഇൻ ലശ്ഡോഘട്) ആരംഭിച്ചു. രോജ്സ്ഥോനിത്ത  

ഉദയ്പൂരിത്ത  ആദിവോസി ശ്ഗ്ോമമോയ്ക നിച്ല 

മോണ്ഡവയ്കിൽ നിന്്ന ആരംഭിച്ച ഇരയയ്കിത്ത  

ആദയ വയോയ്കോമമോണിത്. 
 

 

• ലകശ്ര മത്സയബന്ധന, മൃഗ്സംരക്ഷണ, 

ക്ഷീരകർഷക മശ്രി ഗ്ിരോജ്് സിംഗ്് 

ഓൺച ൻ ലകോഴ്്സ് ത്തമോചബൽ ആപ് 

“മത്സയ ലസതു” പുറെിറകി. 

ചഹദരോബോദിത്ത  നോഷണൽ ഫിഷറീസ് 

ഡവ പ്ത്തമൻറ ് ലബോർഡിന്ത്തറ 

(എൻഎഫ്്ഡിബി) ധനസഹോയ്കലെോത്തട 

ഭുവലനരവറിത്ത  ഐസിഎആർ-ത്തസൻശ്ടൽ 

ഇൻറിറ്റയൂട്ട് ഓഫ ് ശ്ഫഷ ് വോട്ടർ 

അകവോകൾച്ചർ (ഐസിിആർ-സിഫ) ആണ് 

ആപ്ലിലകഷൻ വികസിപിത്തച്ചടുെത്. 

• ഇരയൻ സഹകരണ ശ്പസ്ഥോനം 

ഉയ്കർെുന്നതിനും തലേരീയ്ക സംരംഭങ്ങൾക് 

ഒരു ഉലെജ്നം നൽകുന്നതിനുമോയ്കി 

സർകോർ സഹകരണ മശ്രോ യ്കം സൃഷ്ടിച്ചു. 

ലകശ്ര മശ്രിസഭോ പുനഃസംഘടന 

നടന്നുകഴിഞ്ഞോൽ ഇരയയ്കുത്തട ആദയത്തെ 

സഹകരണ മശ്രിയ്കും സതയശ്പതിജ്ഞ 

ത്തൈയ്യും. 

• ശ്പധോനമശ്രി നലരശ്ര ലമോദിയ്കുത്തട 

ലനതൃതവെി ുള്ള ലകശ്ര മശ്രിസഭ 

മശ്രിസഭ വിപു ീകരിച്ചു. മശ്രിസഭോ 

പുനഃസംഘടനയ്കിത്ത  ലപരുകളിൽ നിരവധി 

പുതിയ്ക അംഗ്ങ്ങളും നി വി ുള്ള 

മശ്രിമോരും ഉൾത്തപടുന്നു. 

• പലിക ് എന്റർചശ്പസസ് വകുപിത്തന 

(ഡിപിഇ) ധനമശ്രോ യ്കെിന്ത്തറ കീഴിൽ 

ത്തകോണ്ടുവരോൻ ഇരയൻ സർകോർ 

തീരുമോനിച്ചു. കനെ വയവസോയ്ക, ത്തപോതു 

സംരംഭങ്ങളുത്തട മശ്രോ യ്കെിന്ത്തറ 

കീഴി ോയ്കിരുന്നു ഡിപിഇ. 

• ഇരയയ്കിത്ത  ആദയത്തെ സവകോരയ ശ്ദവീകൃത 

ശ്പകൃതിവോതക (എൽഎൻജ്ി) ത്തഫസി ിറ്റി 

പ്ലോന്റ് മഹോരോഷശ്്ടയ്കിത്ത  നോഗ്പൂ രിൽ ലകശ്ര 

ലറോഡ ്ഗ്തോഗ്ത, ലദരീയ്കപോത മശ്രി നിതിൻ 

ഗ്ഡ്കരി ഉദ്ഘോടനം ത്തൈയ്തു. നോഗ്പൂ ർ ജ്ബൽപൂർ 

ചഹലവയ്കക് ് സമീപമുള്ള കോംപറ്്റി 

ലറോഡിൽ ആയ്കുർലവദ മരുന്നുകളുത്തട 

നിർമ്മോതോകളോയ്ക ചബദയനോഥ് ആയ്കുർലവദ 

ശ്ഗ്ൂപോണ ്പ്ലോനറ്് സ്ഥോപിച്ചത്. 

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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• ശ്പധോനമശ്രി നലരശ്ര ലമോദി 

ഉെർശ്പലദരിത്ത  വോരണോസിയ്കിൽ 

അരോരോഷശ്്ട സഹകരണ, കൺത്തവൻഷൻ 

ത്തസന്റർ “രുശ്ദോക്ഷൻ” ഉദ്ഘോടനം ത്തൈയ്തു. 

സലമ്മളനങ്ങളുത്തട ആകർഷകമോയ്ക 

സ്ഥ മോയ്കി ഈ ലകശ്രം മോറും, കൂടോത്തത 

വിലനോദ സഞ്ചോരികത്തളയ്കും 

ബിസിനസുകോത്തരയ്കും നഗ്രെില ക് 

ആകർഷികും. 

• 2021 ജ്ൂച  15 ന ്ല ോക യ്കുവജ്ന ചനപുണയ 

ദിനവും സ്കിൽ ഇരയ മിഷന്ത്തറ ആറോം 

വോർഷികവും ആലഘോഷിച്്ച ശ്പധോനമശ്രി 

നലരശ്ര ലമോദി രോജ്യത്തെ അഭിസംലബോധന 

ത്തൈയ്തു. തന്ത്തറ ശ്പസംഗ്െിൽ ശ്പധോനമശ്രി 

“പുതിയ്ക ത മുറയ്കിത്ത  യ്കുവോകളുത്തട 

ചനപുണയവികസനം ഒരു ലദരീയ്ക 

ആവരയവും സവോശ്രയ്ക ഇരയയ്കക്് വ ിയ്ക 

അടിെറയ്കുമോണ്” എന്ന ്എടുെു പറഞ്ഞു. 

• ലജ്ോർജ്ിയ്കയ്കിത്ത  മഹോത്മോഗ്ോന്ധിയ്കുത്തട 

ശ്പതിമ വിലദരകോരയ മശ്രി എസ് ജ്യ്ശേർ ഒരു 

ശ്പമുഖ് ടിബി ിസി പോർകിൽ അനോച്ഛോദനം 

ത്തൈയ്തു. 

• ഗ്ുജ്റോെിത്ത  ഗ്ോന്ധിനഗ്റിത്ത  നോഷണൽ 

ലഫോറൻസിക് സയ്കൻസ് 

സർവക ോരോ യ്കിൽ ഗ്ലവഷണ അധിഷ്ഠ ിത 

മികവിന്ത്തറ ലകശ്രം ആഭയരരമശ്രി അമിത് 

ഷോ ഉദ്ഘോടനം ത്തൈയ്തു. 

• ഭൂട്ടോനിൽ BHIM-UPI QR 

അടിസ്ഥോനമോകിയ്കുള്ള ലപയ്ക്്ത്തമനറ്ുകൾ 

ധനമശ്രി നിർമ്മ  സീതോരോമൻ ആരംഭിച്ചു. 

രണ്്ട അയ്കൽ രോജ്യങ്ങളും തമ്മി ുള്ള 

സഹകരണം കൂടുതൽ രക്തിത്തപടുെും. 

• ലകശ്രമശ്രി പീയ്കൂഷ് ലഗ്ോയ്ക ിത്തന 

രോജ്യസഭയ്കിത്ത  സഭോ ലനതോവോയ്കി നിയ്കമിച്ചു. 

അലേഹെിന്ത്തറ നിയ്കമനം 2021 ജ്ൂച  06 

മുതൽ ശ്പോബ യെിൽ വരും. കർണോടക 

ഗ്വർണറോയ്കി ൈുമത ലയ്കറ്റ തവോർ ൈര് 

ഗ്ഹ്്ല ോട്ടിന് ലരഷം അലേഹം നിയ്കമികും. 

• ശ്പധോനമശ്രി നലരശ്ര ലമോദി 

ഉെർശ്പലദരിത്ത  വോരണോസിയ്കിൽ 

അരോരോഷശ്്ട സഹകരണ, കൺത്തവൻഷൻ 

ത്തസന്റർ “രുശ്ദോക്ഷൻ” ഉദ്ഘോടനം ത്തൈയ്തു. 

സലമ്മളനങ്ങളുത്തട ആകർഷകമോയ്ക 

സ്ഥ മോയ്കി ഈ ലകശ്രം മോറും, കൂടോത്തത 

വിലനോദസഞ്ചോരികത്തളയ്കും 

ബിസിനസുകോത്തരയ്കും നഗ്രെില ക് 

ആകർഷികും. അരോരോഷ്ശ്ട സഹകരണ, 

കൺത്തവൻഷൻ ത്തസന്ററിന് “രുശ്ദോക്ഷൻ” 

എന്ന ് ലപരിട്ടു, കൂടോത്തത ലകശ്രെിൽ 108 

രുശ്ദോക്ഷകളുമുണ്്ട. അതിന്ത്തറ ലമൽകൂര 

‘രിവ ിംഗ്ം’ ആകൃതിയ്കി ോണ്. 

• കൃഷികാർക ് ആവേയമുള്ള ഭാഷേിൽ 

‘േരിോേ സമേത്ത ് േരിോേ വിവരങ്ങൾ’ 

ലഭികുന്നതിന്, കൃഷി, കർഷകയക്ഷമ മഗ്രി 

നയരഗ്ര സിംര് യതാമർ സംേുക്തമാേി 

‘കിസൻസാരതി’ എന്ന ഡിജ്ിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്യഫാം 

ആരംഭിച്ചു. കിസൻസാരതിേുപ്പെ ഈ 

സംരംഭം വിദ്ൂര ഗ്പയദ്േങ്ങളിപ്പല 

കർഷകരിയലക് എത്താൻ സായങ്കതിക 

ഇെപ്പപെലുകളാൽ കർഷകപ്പര ഗ്പാപ്തരാകുന്നു. 

• രൗതം ബുദ്ധ നരറിപ്പല യനാേിഡേിൽ 

ഇരയൻ ഇൻറിററ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്പഹറിയറ്റജ്് 

സ്ഥാപികാൻ സർകാർ തീരുമാനിച്ചു. 

സമ്പന്നമാേ ഇരയൻ ണപതൃക യമഖലേിപ്പല 

ഉന്നത വിദ്യാഭയാസപ്പത്തേും 

രയവഷണപ്പത്തേും ഇത് ബാധികും. 

• യമഘാലേേിപ്പല ഈറ ് ഖാസി ഹിൽസിപ്പല 

പ്പസാഹ് റേിൽ ഏപ്പറ ഗ്പതീക്ഷയോപ്പെ 

കാത്തിരുന്ന യഗ്രറ്റർ പ്പസാഹ് റ ജ്ലവിതരണ 

പദ്ധതി യകഗ്ര ആഭയരരമഗ്രി അമിത് 

ഷാേും മുഖയമഗ്രി യകാൺറാഡ് പ്പക. 

സംരമേും യേർന്്ന ഉദ്്ഘാെനം പ്പേയ്തു. 

• ഇരയകാപ്പരേും ആയരാള 

വയവസാേപ്പത്തേും പരിപാലികുന്നതിനാേി 

യലായകാത്തര നിലവാരമുള്ള ൊലന്റ ് പൂൾ 

സൃഷ്ടികുന്നതിനാേി ആനിയമഷൻ, 

വിഷവൽ എഫകറ്്റ്സ്, പ്പരേിമിംര,് യകാമിക്സ് 

എന്നിവേക്ാേി നാഷണൽ പ്പസന്റർ ഓഫ ്

എക്സലൻസ് സ്ഥാപികാൻ യകഗ്ര സർകാർ 

തീരുമാനിച്ചു. 

• അഖിയലരയാ കവാട്ട (AIQ) പദ്ധതി ഗ്പകാരം 

ബിരുദ്, ബിരുദ്ാനരര പ്പമഡികൽ, 

പ്പഡനറ്ൽ യകാഴ്സു കൾക ് സാമ്പത്തികമാേി 

ദ്ുർബല വിഭാരങ്ങളിൽ (EWS) 

വിദ്യാർത്ഥികൾക് 10 േതമാനം കവാട്ടേും 

OBCകൾക ് 27 േതമാനം സംവരണവും 

യകഗ്രം ഗ്പഖയാപിച്ചു. 

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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• ഉന്നത വിദ്യാഭയാസത്തിൽ 

വിദ്യാർത്ഥികൾക് ഒന്നിലധികം 

എൻഗ്െികളും എക്സിറ്റ ് ഓപ്ഷനുകളും 

നൽകുന്ന അകാദ്മിക ്ബാങ്്ക ഓഫ ്പ്പഗ്കഡിറ്റ് 

ഉൾപ്പെപ്പെ നിരവധി വിദ്യാഭയാസ 

സംരംഭങ്ങൾ ഗ്പധാനമഗ്രി യമാദ്ി ആരംഭിച്ചു. 

• കമ്മയൂണിറ്റി അധിഷ്ഠ ിത സംഘെനകളുപ്പെ 

സഹാേയത്താപ്പെോണ് 

ലിംരമാറ്റകാർകാേി യകഗ്രം രരിമ 

ഗ്രിഹാസ് സ്ഥാപികുന്നത്. 

 

Defence News 
 

• ഇശ്സോലയ്ക ി ശ്പതിലരോധ ഇ ക്്ലശ്ടോണിക്്സ് 

കെനിയ്കോയ്ക റോലഫൽ അഡവോൻസ്ഡ ്ഡിഫൻസ് 

സിറംസ് സീ ലശ്ബകർ പുറെിറകി, 

അഞ്ചോം ത മുറ ചദർഘയലമറിയ്കതും 

സവയ്കംഭരണോധികോരമുള്ളതും കൃതയമോയ്ക 

മോർഗ്ഗനിർലേരമുള്ളതുമോയ്ക മിചസൽ 

സംവിധോനം, 300 കില ോമീറ്റർ ദൂത്തരയ്കുള്ള 

സമുശ്ദത്തെയ്കും കരത്തയ്കയ്കും  ക്ഷയമിടോൻ 

കഴിയ്കുന്ന മിചസൽ സംവിധോനം. 

• ഇരയൻ നോവികലസനയ്കുത്തട യ്കുേകപൽ 

കിഴകൻ ചൈനോകട ിൽ ദക്ഷിണ 

ത്തകോറിയ്കൻ കപ ുമോയ്കി ചസനിക 

പരിരീ നം നടെി. നോവിക പേോളിെ 

വയോയ്കോമം പരസ്പര ശ്പവർെനക്ഷമത 

വർേിപികുന്നതിനും സമുശ്ദ 

ത്തഡോത്തമയ്ക്്നിത്ത  പേോളി 

നോവികലസനയ്കുമോയ്കി മികച്ച സശ്െദോയ്കങ്ങൾ 

ചകമോറുന്നതിനും  ക്ഷയമിടുന്നു. 

• ഇരയയ്കിത്ത  ആദയത്തെ തലേരീയ്ക ലശ്ഡോൺ 

ശ്പതിലരോധ തോഴികകുടം ‘ഇശ്രജ്ോൽ’ 

വികസിപിത്തച്ചടുെത് ചഹദരോബോദ് 

ആസ്ഥോനമോയ്കുള്ള ശ്ഗ്ീൻ ലറോലബോട്ടിക്സസ് ആണ്. 

ലശ്ഡോൺ ശ്പതിലരോധ തോഴികകുടം - ലവയോമ 

ഭീഷണികൾത്തകതിത്തര 1000-2000 ൈതുരശ്ര 

കില ോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണം സവയ്കം 

ഭരണോധികോരലെോത്തട സംരക്ഷികോൻ 

‘ഇശ്രജ്ോൽ’ ശ്പോപ്തമോത്തണന്്ന കെനി 

പറയ്കുന്നു. 

• ഇരയൻ ആർമി ൈീഫ് ജ്നറൽ എം എം 

നരവോത്തന യ്കുചണറ്റഡ ് കിംഗ്ഡം (യ്കുത്തക), 

ഇറ്റ ി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഔലദയോഗ്ിക 

സരർരനം നടെും. ഈ സമയ്കെ ്അലേഹം 

തന്ത്തറ എതിരോളികത്തളയ്കും ഈ 

രോജ്യങ്ങളിത്ത  മുതിർന്ന ചസനിക 

ലനതൃതവത്തെയ്കും സരർരികും. 

• ശ്പതിലരോധ ഗ്ലവഷണ വികസന സംഘടന 

(ഡിആർഡിഒ) രൂപകൽപന ത്തൈയ്ത് 

വികസിപിത്തച്ചടുെ 12 ലഷോർട്ട ് സ്പോൻ 

ശ്ബിഡ്ി്ംഗ്് സിറം (എസ്എസ്ബിഎസ്) -10 

മീറ്ററോണ ് കരലസന ആദയമോയ്കി 

ഉത്പോദിപിച്ചത്. 9.5 മീറ്റർ വത്തര ദൂരം 

നികെുന്നതിൽ എസ്എസ്ബിഎസ് -10 

മീറ്റർ നിർണോയ്കക പേ് വഹികുന്നു, 4 മീറ്റർ 

വീതിയ്കുള്ളതും പൂർണ്ണമോയ്കും 

അ േരിച്ചതുമോയ്ക ഒരു ലറോഡ ് പോത 

നൽകുന്നു, ഇത് ചസനികരുത്തട 

ലവഗ്െി ുള്ള ൈ നം ഉറപോകുന്നു. 

• 1999 ൽ “ബിർസ മുണ്ട” ഓപലറഷനിൽ 

മരണമടഞ്ഞ കയോപറ്്റൻ ഗ്ുർജ്ിരർ സിംഗ്് 

സൂരിയ്കുത്തട ജ്ന്മദിനലെോടനുബന്ധിച്്ച 

ഇരയൻ ചസനയം കയോപറ്്റന്ത്തറ 

സ്മരണയ്കക്ോയ്കി യ്കുേ സ്മോരകം ഉദ്ഘോടനം 

ത്തൈയ്തു. കയോപ്റ്റൻ ഗ്ുർജ്ിരർ സിംഗ്് 

സൂരിയ്കുത്തട പിതോവ ് ത്ത ഫറ്്റനനറ്് ലകണൽ 

(ലകണൽ), ലതജ്് ശ്പകോര് സിംഗ് ്സൂരി (റിട്ട.), 

എംവിസി (മരണോനരര) എന്നിവർ 

പത്തേടുെു. 

• ശ്പതിലരോധ മശ്രോ യ്കം SPARSH (സിറം ലഫോർ 

ത്തപൻഷൻ അഡ്മിനിസ്ലശ്ടഷൻ രക്ഷ) 

നടപോകിയ്കിട്ടുണ്്ട, ഇത് ശ്പതിലരോധ ത്തപൻഷൻ 

അനുവദികുന്നതിനും വിതരണം 

ത്തൈയ്യുന്നതിനും യ്കശ്രവൽകരണം 

നടെുന്നു. ഈ ത്തവബ് അധിഷ്ഠ ിത സിറം 

ഏത്തതേി ും ബോഹയ ഇടനി കോരത്തന 

ആശ്രയ്കികോത്തത ത്തപൻഷൻ ത്തക്ലയ്കിമുകൾ 

ലശ്പോസസ്സ് ത്തൈയ്യുകയ്കും ശ്പതിലരോധ 

ത്തപൻഷനർമോരുത്തട ബോേ് 

അകൗണ്ടുകളില ക് ലനരിട്ട ് ത്തപൻഷൻ 

ത്തശ്കഡിറ്റ ്ത്തൈയ്യുകയ്കും ത്തൈയ്യുന്നു. 

• ഇരയൻ ലനവൽ ഷിപ് (ഐ്എൻഎസ്) തബോർ 

അടുെിത്തട ഇറ്റോ ിയ്കൻ നോവികലസനയ്കുത്തട 

ശ്ഫണ്്ട ച നിത്തനോപം 

ചസനികോഭയോസെിൽ പത്തേടുെു. 

ഐ്എൻഎസ് തബോർ ഇറ്റോ ിയ്കൻ 

നോവികലസനയ്കിൽ ലൈർന്നു, 

ത്തമഡിറ്റലറനിയ്കൻ ശ്പലദരെ് 

വിനയസികുന്നതിന്ത്തറ ഭോഗ്മോയ്കി ജ്ൂച  3 ന് 

ലനപിൾസ് തുറമുഖ്െ ്ശ്പലവരിച്ചു. 

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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• യ്കുഎസ് ആസ്ഥോനമോയ്കുള്ള എയ്ക്്ലറോസ്്ലപസ് 

കെനിയ്കോയ്ക ലബോയ്കിംഗ്ിൽ നിന്്ന ഇരയൻ 

നോവികലസനയ്കക് ് പെോമത്തെ 

അരർവോഹിനി യ്കുേവിമോനമോയ്ക പി -8 ഐ 

 ഭിച്ചു. ശ്പതിലരോധ മശ്രോ യ്കം 2009 ൽ എട്ട ്പി 

-8 ഐ വിമോനങ്ങൾകോയ്കി കരോർ 

ഒപിട്ടിരുന്നു. എന്നിരുന്നോ ും, പിന്നീട് 2016 ൽ 

നോ ് അധിക പി -8 ഐ വിമോനങ്ങൾകോയ്കി 

കരോർ ഒപിട്ടു. ലരഷികുന്ന രണ്്ട വിമോനങ്ങൾ 

2021 അവസോന പോദെിൽ എെികുത്തമന്്ന 

ശ്പതീക്ഷികുന്നു. 

• ഇരയ, ഗ്േീലങ്ക, മാലിദ്വീപ ് എന്നിവിെങ്ങളിൽ 

നിന്നുള്ള ഉന്നത ഗ്പതിയരാധ ഉയദ്യാരസ്ഥർ “TTX-

2021” എന്ന പ്പവർേവൽ ഗ്തിരാഷ്ഗ്െ യെബിൾ 

യൊെ ് വയാോമത്തിൽ പപ്പങ്കെുത്തു. 

മേകുമരുന്്ന തെേൽ, 

സമുഗ്ദ്ായനവഷണത്തിനും ഗ്പയദ്േപ്പത്ത 

രക്ഷാഗ്പവർത്തനത്തിനും സഹാേം 

തുെങ്ങിേ സമുഗ്ദ് കുറ്റകൃതയങ്ങൾ 

യകഗ്രീകരിച്ചാേിരുന്നു ഈ അഭയാസം. 

• ഓർഡനൻസ് ഫാക്ടറി തിരുച്ചിറെള്ളി 

പതിനഞ്ച ് 12.7mm M2 നായറ്റാ വിദ്ൂര 

നിേഗ്രണ യതാക ് ഇരയൻ 

നാവികയസനേക്ും 10 എണ്ണം ഇരയൻ 

തീരസംരക്ഷണ യസനേക്ും ണകമാറി. 

ഇഗ്സായേലിപ്പല എൽബിറ്റ് സിറത്തിൽ നിന്്ന 

സായങ്കതിക കരാർ ണകമാറ്റം 

പ്പേയ്തുപ്പകാണ്ടാണ് ഇത് നിർമ്മികുന്നത്. 

• ഗ്പതിയരാധ രയവഷണ വികസന സംഘെന 

(DRDO) തയേേീേമാേി വികസിെിപ്പച്ചെുത്ത 

മൂന്നാം തലമുറ മാൻ-യപാർട്ടബിൾ 

ആന്റിൊങ്്ക ണരഡഡ ് മിണസൽ (MPATGM) 

വിജ്േകരമാേി പരീക്ഷിച്ചു. ഒരു പ്പതർമൽ 

ണസറ്റുമാേി സംയോജ്ിെിച്ചിരികുന്ന മാൻ-

യപാർട്ടബിൾ യലാഞ്ചറിൽ നിന്നാണ് 

മിണസൽ വിയക്ഷപിച്ചത്, എല്ലാ ദ്ൗതയ 

ലക്ഷയങ്ങളും നിറയവറ്റി. 

• ഗ്പതിയരാധ രയവഷണ വികസന സംഘെന 

(DRDO) ഒഡീഷ തീരത്തുള്ള ഇനറ്യഗ്രറ്റഡ് 

പ്പെറ് യറഞ്ചിൽ (ITR) നിന്്ന നയൂ ജ്നയറഷൻ 

ആകാേ് മിണസൽ (ആകാേ്-NG) 

വിജ്േകരമാേി പരീക്ഷിച്ചു. ഗ്പമുഖ 

ഗ്പതിയരാധ രയവഷണ ഓർരണനയസഷന്പ്പറ 

മറ്റ് വിഭാരങ്ങളുമാേി സഹകരിച്്ച 

ണഹദ്രാബാദ്ിപ്പല ഡിആർഡിഒേുപ്പെ 

ലയബാറട്ടറിോണ് ആകാേ് മിണസൽ 

സംവിധാനം വികസിെിപ്പച്ചെുത്തത്. 

• ഇരയൻ യനവൽ ഷിെ ് തൽവാർ 2021 ജ്ൂണല 

26 മുതൽ 2021 ഓരറ ് 06 വപ്പര 

ആഗ്ഫികേുപ്പെ കിഴകൻ തീരത്ത് നെത്തുന്ന 

വയാോമ കട്ട് ലാസ് എക്സ്ഗ്പസ് 2021 ൽ 

പപ്പങ്കെുകുന്നു. 

• ഇയരാ-റഷയ സംേുക്ത ണസനിക 

അഭയാസത്തിന്പ്പറ 12-ാാാം പതിെ് 

‘എക്സർണസസ് INDRA 2021’ റഷയേിപ്പല 

യവാൾയരാഗ്രാഡിൽ 2021 ഓരറ് 01 മുതൽ 13 

വപ്പര നെകും. 

• ഇരയേും ഇയരായനഷയേും തമ്മിലുള്ള 

യകാർപാറ്റിന്പ്പറ 36 -ാാമത് പതിെ ്2021 ജ്ൂണല 

30, 31 തീേതികളിൽ ഇരയൻ മഹാസമുഗ്ദ് 

യമഖലേിൽ നെകുന്നു. 

 

Summits and Conferences News 
 

• ഇരയൻ മഹോസമുശ്ദ ലനവൽ 

സിലെോസിയ്കെിന്ത്തറ (ഐ്ഒ്എൻഎസ്) 

ഏഴോം പതിപ് 2021 ജ്ൂച  01 ന് ശ്ഫോൻസിൽ 

സമോപിച്ചു. ശ്ഫഞ്്ച നോവികലസന 2021 ജ്ൂൺ 28 

മുതൽ ജ്ൂച  01 വത്തര ശ്ഫഞ്്ച നോവികലസന 

 ോ റീയ്കൂണിയ്കനിൽ ആതിലഥയ്കതവം വഹിച്ചു. 

• ഇരയൻ ശ്പധോനമശ്രി നലരശ്ര ലമോദി ലകോവിൻ 

ലലോബൽ ലകോൺലക്ലവ് ഫ െിൽ ഉദ്ഘോടനം 

ത്തൈയ്തു. 142 രോജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 

ശ്പതിനിധികളോണ് ആലഗ്ോള മീറ്റിൽ 

പത്തേടുെത്. 

• ഇറ്റോ ിയ്കൻ ശ്പസിഡൻസിക് കീഴി ുള്ള 

മൂന്നോം ജ്ി 20 ധനമശ്രിമോരും ത്തസൻശ്ടൽ ബോേ് 

ഗ്വർണർമോരും (എഫ്എംസിബിജ്ി) 

ലയ്കോഗ്െിൽ ലകശ്ര ധനകോരയ ലകോർപലററ്്റ 

കോരയമശ്രി നിർമ്മ  സീതോരോമൻ ഫ െിൽ 

പത്തേടുെു.  

• യലാക സർവകലാോലകളുപ്പെ ഉച്ചയകാെിപ്പേ 

പറ്റി മുഖയാതിഥിോേി ഇരയ ഉപരാഷഗ്്െപതി 

ഗ്േീ എം. പ്പവങ്കയ് നാേിഡു ഗ്പസംരികുകേും 

ഉദ്്ഘാെനം പ്പേയ്ുകേും പ്പേയ്തു. യകഗ്ര 

വിദ്യാഭയാസ, ണനപുണയ വികസന മഗ്രി ഗ്േീ 

ധർയമഗ്ര ഗ്പധാനും ഉച്ചയകാെിേിൽ 

ഗ്പസംരിച്ചു. 

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 ഒകയ്ൊബറിൽ ഇറ്റലി ആതിയഥേതവം 

വഹികുന്ന G 20 യനതാകളുപ്പെ ഉച്ചയകാെി 2021 

ന്പ്പറ ഭാരമാേി സംഘെിെിച്ച മഗ്രിസഭാ 

യോരങ്ങളിപ്പലാന്നാണ് G 20 പരിസ്ഥിതി 

മഗ്രിമാരുപ്പെ യോരം 2021. ഇറ്റാലിേൻ 

ഗ്പസിഡൻസിക ് കീഴിലുള്ള 2021 G 20 

വിോലമാേ, പരസ്പരബന്ധിതമാേ മൂന്്ന 

ഗ്പവർത്തിേുപ്പെ തൂണുകളിൽ ഗ്േദ്ധ 

യകഗ്രീകരികും : ആളുകൾ, ആഗ്രഹം, 

സമൃദ്ധി. 

• ഉഷ്പ്പബകിസ്ഥാൻ താഷ് കന്റിൽ “മധയ, 

ദ്ക്ഷിയണഷയ: ഗ്പായദ്േിക കണകറ്്റിവിറ്റി 

പ്പവല്ലുവിളികളും അവസരങ്ങളും” എന്ന 

തലപ്പകട്ടിൽ ഒരു അരാരാഷഗ്്െ സയമ്മളനം 

നെത്തി. ഉസ്പ്പബകിസ്ഥാൻ ഗ്പസിഡനറ്് 

ഷാവക്ത്ത ് മിർസിയോയേവിന്പ്പറ 

മുൻണകോേിരുന്നു സയമ്മളനം. 

• ഷാങ്ഹാേ ് സഹകരണ സംഘെനേുപ്പെ (SCO) 

അംരരാജ്യങ്ങളുപ്പെ ഗ്പതിയരാധ മഗ്രിമാരുപ്പെ 

വാർഷിക യോരത്തിൽ പപ്പങ്കെുകാൻ രക്ഷ 

മഗ്രി രാജ്് നാഥ് സിംര് 2021 ജ്ൂണല 27 മുതൽ 

29 വപ്പര താജ്ികിസ്ഥാനിപ്പല 

ദ്ുഷാൻപ്പബേിൽ മൂന്്ന ദ്ിവസപ്പത്ത 

സരർേനത്തിലാണ്. 

 

Ranks and Reports News 
 

• ഇനറ്ർനോഷണൽ ത്തട ികമ്മയൂണിലകഷൻ 

യ്കൂണിയ്കൻ (ഐടിയ്കു) പുറെിറകിയ്ക 

ലലോബൽ ചസബർ സുരക്ഷ സൂൈിക 

(ജ്ിസിഐ) 2020 ൽ ല ോകത്തെ ഏറ്റവും 

മികച്ച പെോമത്തെ രോജ്യമോയ്കി ഇരയ 

സ്ഥോനം ലനടി. ജ്ിസിഐ 2020 വോർഷിക 

സൂൈികയ്കുത്തട നോ ോമത്തെ പതിപോണ്, 194 

രോജ്യങ്ങളിൽ റോേ്. 
 

 

• റോർട്ടപ ് ലിേ് ആലഗ്ോള റോർട്ടപ് 

ഇലകോസിറം ഇൻത്തഡക്സസ് 2021 ൽ സ്ഥോനം 

ലനടിയ്ക മികച്ച 100 രോജ്യങ്ങളിൽ ഇരയ 20-

ാോാം സ്ഥോനെോണ്. 2019 ൽ രോജ്യം 

പതിലനഴോം സ്ഥോനെോയ്കിരുന്നു, 

അതിനുലരഷം ആറ ് സ്ഥോനങ്ങൾ 

തോഴുകയ്കും 2020 ൽ 23 സ്ഥോനെ് 

നിൽകുകയ്കും ത്തൈയ്തു. 

• നയൂസ്ഓൺ എയ്കർ ച വ-്സ്ശ്ടീം ലലോബൽ 

റോേിംഗ്് അടുെിത്തട പുറെിറകി, 

നയൂസ്ഓൺ എയ്കർ ആപ്ലിലകഷനിൽ ഓൾ 

ഇരയ ലറഡിലയ്കോ (എഐആർ) തത്സമയ്ക 

സ്ശ്ടീമുകൾ ഏറ്റവും ശ്പൈോരമുള്ള രോജ്യങ്ങൾ. 

നയൂസ്ഓൺ ആപിത്ത  ഓൾ ഇരയ ലറഡിലയ്കോ 

ച വ ് സ്ശ്ടീമുകൾ ഏറ്റവും ശ്പൈോരമുള്ള 

ല ോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച രോജ്യങ്ങളുത്തട 

(ഇരയ ഒഴിത്തക) ഫിജ്ി അഞ്ചോം സ്ഥോനെ് 

നിന്്ന രണ്ടോം സ്ഥോനലെക ് ഉയ്കർന്നലപോൾ 

സൗദി അലറബയ ആദയ പെിൽ ഇടം ലനടി. 

• “2021 ൽ ല ോകെിന്ത്തറ ഭക്ഷയ 

സുരക്ഷയ്കുത്തടയ്കും ലപോഷക 

ആഹോരെിന്ത്തറയ്കും അവസ്ഥ” എന്ന 

ത ത്തകട്ടി ുള്ള വോർഷിക യ്കുഎൻ-എഫ്എഒ 

റിലപോർട്ട ് 2020 ൽ ല ോകെ ് 720 മുതൽ 811 

ദര ക്ഷം ആളുകൾ പട്ടിണി ലനരിട്ടതോയ്കി 

പറയ്കുന്നു, ഇത് 2019 ത്തന അലപക്ഷിച്്ച 161 

ദര ക്ഷം കൂടുത ോണ്. 

• ഇരയേിപ്പല മുെത്തിേഞ്ച ് േതമാനം കെുവ 

യഗ്േണികൾ സംരക്ഷിത ഗ്പയദ്േങ്ങൾക് 

പുറത്താണ്, യലാകത്തിപ്പല 75 േതമാനം 

കാട്ടുപൂച്ച ഇനങ്ങപ്പളേും മനുഷയ-മൃര 

സംഘർഷം ബാധികുന്നുപ്പവന്്ന WWF-UNEP 

റിയൊർട്ട്. “എല്ലാവർകുമുള്ള ഒരു ഭാവി - 

മനുഷയ-വനയജ്ീവി സഹവർത്തിതവത്തിന്പ്പറ 

ആവേയകത” എന്ന റിയൊർട്ട്, 

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മനുഷയ-വനയജ്ീവി 

യപാരാട്ടപ്പത്തകുറിച്്ച പരിയോധിച്ചു, കൂൊപ്പത 

സമുഗ്ദ്-ഭൗമ സംരക്ഷിത ഗ്പയദ്േങ്ങൾ 

ആയരാളതലത്തിൽ 9.67 േതമാനം 

പേുകളാപ്പണന്്ന കപ്പണ്ടത്തി. 

• പ്പമറ്റീരിേൽ സേൻസിപ്പല പുയരാരതികാേി 

യലാകപ്പമമ്പാെുമുള്ള മികച്ച 50 

സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്പബംരളൂരുവിപ്പല 

ജ്വഹർലാൽ പ്പനഹ് റു പ്പസനറ്ർ യഫാർ 

അഡവാൻസ്ഡ ് സേനറ്ിഫിക ് റിസർച്്ച (JNCASR) 

സ്ഥാനം യനെി. ണേനേിൽ നിന്നുള്ള 18 

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/9190/ldc-mains-batch-malayalam-live-classes-by-adda247
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സ്ഥാപനങ്ങളും അയമരികേിൽ നിന്്ന 12 

സ്ഥാപനങ്ങളും േുണണറ്റഡ ് കിംഗ്ഡത്തിൽ 

നിന്നുള്ള രണ്്ട സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾപ്പെെുന്ന 

പട്ടികേിൽ ‘50 ണറസിംര് 

ഇൻറിറ്റയൂഷനുകൾ ’ലിറിന്പ്പറ ഭാരമാേി 

ആയരാളതലത്തിൽ 

സർവകലാോലകൾകും സ്ഥാപനങ്ങൾകും 

ഇെേിൽ JNCASR 23-ാാാം സ്ഥാനത്താണ്. 

• യലാക കാർഷിക വയാപാര (WTO) റിയൊർട്ട് 

ഗ്പകാരം യലാക കാർഷിക വയാപാരത്തിപ്പല 

ഗ്പവണതകപ്പളകുറിച്്ച 25 വർഷത്തിനിപ്പെ 

അരി, യസാേ ബീൻസ്, പരുത്തി, മാംസം 

എന്നിവേുപ്പെ കേറ്റുമതിേിൽ രണയമാേ 

പങ്്ക വഹിച്ചുപ്പകാണ്്ട 2019 ൽ കാർഷിക 

ഉൽപന്ന കേറ്റുമതികാരുപ്പെ ആദ്യ പത്ത് 

പട്ടികേിൽ ഇരയ ഗ്പയവേിച്ചു. 

 

Appointments News 
 

• എൻഐ്ടിഐ ആലയ്കോഗ്് ൈീഫ് 

എക്്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസർ (സിഇ്ഒ) 

അമിതോഭ് കോരിന്ത്തറ കോ ോവധി 2022 ജ്ൂൺ 

30 വത്തര ഒരു വർഷം നീട്ടി.നിശ്ചിത 

രണ്ടുവർഷലെക ് 2016 ത്തഫശ്ബുവരി 17 

നോണ ് മിറർ കോന്റിത്തന ത്തഫഡറൽ 

ലപോളിസി തിേ് ടോേിന്ത്തറ സിഇഒ ആയ്കി 

നിയ്കമിച്ചത്. 

• എയ്കർ മോർഷൽ വിലവക ് റോം ൈൗധരി 

ഇരയൻ ലവയോമലസനയ്കുത്തട പുതിയ്ക ചവസ് 

ൈീഫ ്ആയ്കിരികും എയ്കർ മോർഷൽ ഹർജ്ിത് 

സിംഗ് ് അലറോറ. എയ്കർ മോർഷൽ ൈൗധരി 

നി വിൽ ലവയോമലസനയ്കുത്തട ത്തവലറൺ 

എയ്കർ കമോൻഡിന്ത്തറ (ഡലയുഎസി) 

കമോൻഡർ-ഇൻ-ൈീഫ് ആയ്കി 

ലസവനമനുഷ്ഠ ികുന്നു. 

• നോഷണൽ ചഹ സ്പീഡ് ത്തറയ്കിൽ 

ലകോർപലറഷൻ  ിമിറ്റഡിന്ത്തറ മോലനജ്ിംഗ്് 

ഡയ്കറക്സടറോയ്കി സതീഷ് അഗ്നിലഹോശ്തി 

ൈുമത ലയ്കറ്റു. ത്തമഗ്ോ ത്തറയ്കിൽ 

ഇൻശ്ഫോസ്ശ്ടക്സചർ ലശ്പോജ്ക്സടു കൾ 

നടപി ോകുന്നതിൽ 20 വർഷെില ത്തറ 

പരിൈയ്കമുണ്്ട. 

• മുതിർന്ന അഭിഭോഷകൻ ക യോൺ നോരോയ്കൺ 

ഭട്ടോൈോർജ്ിത്തയ്ക ശ്തിപുരയ്കിത്ത  പുതിയ്ക 

ല ോകോയ്കുക്തയ്കോയ്കി നിയ്കമിച്ചു. 

മൂന്നുവർഷമോയ്കി അലേഹത്തെ ഈ 

തസ്തികയ്കില ക ്നിയ്കമിച്ചു. 

• ലകശ്ര ഖ്നന ഗ്തോഗ്ത, ലദരീയ്കപോത മശ്രി 

എം.എസ്.എം.ഇ നിതിൻ ഗ്ഡ്കരി ഇരയയ്കിത്ത  

ആദയത്തെയ്കും ഒലരത്തയ്കോരു ൈോയ്കം 

ൈോണകെിൽ നിന്്ന ‘ഖ്ോദി ശ്പോകൃത 

ത്തപയ്കിന്റ്’ എന്ന ലപരിൽ ഉദ്ഘോടനം ത്തൈയ്തു. 

ഇതിനുപുറത്തമ, രോജ്യത്തമെോടും ഇത് 

ലശ്പോത്സോഹിപികുന്നതിനും ൈോണക 

ത്തപയ്കിന്റ് നിർമ്മോണം ഏത്തറ്റടുകോൻ യ്കുവ 

സംരംഭകത്തര ലശ്പോത്സോഹിപികുന്നതിനും 

മശ്രി സവയ്കം “ശ്ബോൻഡ ് അംബോസഡർ” 

ആയ്കി ശ്പഖ്യോപിച്ചു. 

• ശ്കൗഡ് ലസോഴ്്സ്ഡ ് ജ്ിപിഎസ് നോവിലഗ്ഷൻ 

ആപ്ലിലകഷനും ത്തടക ്ഭീമനോയ്ക ഗ്ൂഗ്ിളിന്ത്തറ 

അനുബന്ധ സ്ഥോപനവുമോയ്ക ത്തവയ്ക്്സിന്ത്തറ 

സിഇഒയ്കോയ്കി ഇരയൻ-അലമരികൻ ലനഹ 

പരീഖ്ിത്തന നിയ്കമിച്ചു. 12 വർഷമോയ്കി 

ഇശ്സലയ്കൽ കെനിത്തയ്ക നയ്കിച്ചതിന ് ലരഷം 

2020 നവംബറിൽ സിഇഒ സ്ഥോനം രോജ്ിവച്ച 

ലനോം ബോർഡിനു പകരമോയ്കി 41 കോരിയ്കോയ്ക 

ലനഹ. 

• ജ്ിം ചവറ്റ്ഹർറ ് ഐ.ബി.എം ശ്പസിഡനറ്് 

സ്ഥോനം രോജ്ിത്തവകുന്നതോയ്കി ശ്പഖ്യോപിച്ചു. 

ഐബിോഎം ശ്പഖ്യോപിച്ച നിരവധി 

മോലനജ്്ത്തമൻറ് നീകങ്ങളിത്ത ോന്നോണ് 

ചവറ്റ്ഹർറിന്ത്തറ രോജ്ി. 53 വയ്കസുകോരന്ത്തറ 

എക്സസിറ്റ ്സോലേതിക ഭീമന്ത്തറ ഓഹരികൾ 4.8 

രതമോനം ഇടിഞ്ഞ ് 139.83 ലഡോളറിത്ത െി, 

അഞ്ച് മോസെിനിടയ്കിത്ത  ഏറ്റവും 

ഉയ്കർന്നത്. 

• 1988 ബോച്ചിത്ത  ഐഐഎസ് ഓഫീസർ 

ഇരയൻ ഇൻഫർലമഷൻ സർവീസോയ്ക എൻ 

ലവണുധോർ ത്തറഡ്ഡി ഓൾ ഇരയ ലറഡിലയ്കോ 

ഡയ്കറക്സടർ ജ്നറ ോയ്കി ൈുമത ലയ്കറ്റു. 

നി വിൽ ഓൾ ഇരയ ലറഡിലയ്കോയ്കിത്ത  നയൂസ് 

സർവീസസ് ഡിവിഷന്ത്തറ ശ്പിൻസിപൽ 

ഡിജ്ി ആയ്കി ലജ്ോ ി ത്തൈയ്യുന്ന അലേഹെിന് 

മശ്രിസഭയ്കുത്തട നിയ്കമന സമിതിയ്കുത്തട 

അംഗ്ീകോരത്തെ തുടർന്്ന 

ആകോരവോണിയ്കുത്തട അധിക ൈുമത  

നൽകി. 

• ലബോളിവുഡ ് നടി വിദയോ ബോ ന്ത്തറ 

ലപരി ോണ് ഇരയൻ ചസനയം കശ്മീരിത്ത  

ഫയ്കറിംഗ് ് ലറഞ്ചുകളിൽ ഒന്്ന നോമകരണം 

ത്തൈയ്തത്. ജ്മ്മു കശ്മീരിത്ത  ബോരോമുള്ള 

ജ്ില്ലയ്കിത്ത  ഗ്ുൽമോർഗ്ി ോണ ് വിദയോ ബോ ൻ 

ഫയ്കറിംഗ് ്ലറഞ്ച്. 

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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• സംസ്ഥോനെ ് ഉലദയോഗ്സ്ഥ ത െിൽ വൻ 

അഴിച്ചുപണി. ഏഴ ്ജ്ില്ലോ ക ക്സടർമോരും ൈീഫ് 

ഇ ക്സടറൽ ഓഫീസറും അടകമുള്ള 

ഉലദയോഗ്സ്ഥർകോണ ് സ്ഥ ംമോറ്റം. 

വകുപുകളുത്തടയ്കും ലബോർഡ്, 

ലകോർപലറഷനുകളുത്തടയ്കും ഡയ്കരക്സടർമോർ 

അടകം 35 ഉലദയോഗ്സ്ഥത്തര 

സ്ഥ ംമോറ്റിത്തകോണ്ടുള്ള ഉെരവോണ് 

സംസ്ഥോന സർകോർ പുറത്തപടുവിച്ചത്. 

• ൈീഫ് എക്സസികയൂട്ടീവ് ഓഫീസർ (സിഇഒ) 

ആയ്കി മനു സോവ്്നിയ്കുത്തട ലസവനം 

അടിയ്കരര ശ്പോബ യെിൽ അരോരോഷ്ശ്ട 

ശ്കികറ്റ ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) 

നിർെിവച്ചു. ഐസിസി ലബോർഡ് 

ലയ്കോഗ്െി ോണ ് തീരുമോനം. ഐസിസി 

ലബോർഡുമോയ്കി ലൈർന്്ന ശ്പവർെികുന്ന 

 ീഡർഷിപ് ടീം പിരുണയ്കക്ുന്ന ആക്സടിംഗ്് 

സിഇഒ ആയ്കി ത്തജ്ഫ ്അല്ലോർഡിസ് തുടരും. 

• മൂന്്ന വർഷലെക ് വോയ്പ നൽകുന്നവരുത്തട 

മോലനജ്ിംഗ്് ഡയ്കറക്സടറോയ്കും ൈീഫ് 

എക്സസികയൂട്ടീവ് ഓഫീസറോയ്കും രയോം 

ശ്രീനിവോസത്തന വീണ്ടും നിയ്കമികോനുള്ള 

ശ്പലമയ്കെിന ് ത്തഫഡറൽ ബോേ് ഓഹരി 

ഉടമകൾ അംഗ്ീകോരം നൽകി. 

അലേഹെിന്ത്തറ നിയ്കമനം 2021 ത്തസപറ്്റംബർ 

23 മുതൽ 2024 ത്തസപറ്്റംബർ 22 വത്തര 

ശ്പോബ യെിൽ വരും. 

• ടവിറ്റർ ത്തവബ്്ചസറ്റിൽ അപ്്ലഡറ്റ് ത്തൈയ്ത 

വിവരമനുസരിച്്ച വിനയ്ക് ശ്പകോരിത്തന 

ഇരയയ്കുത്തട റസിഡനറ്് ശ്ഗ്ീവൻസ് 

ഓഫീസറോയ്കി (ആർജ്ിഒ) തിരത്തഞ്ഞടുെു. 

ലപജ്ിൽ  ിറുത്തൈയ്തിരികുന്ന ഒരു ഇത്തമയ്കിൽ 

ഐഡി ഉപലയ്കോഗ്ിച്്ച ഉപലയ്കോക്തോകൾക് 

വിനയ്ക ്ശ്പകോരുമോയ്കി ബന്ധത്തപടോം. 

• ജ്ൂണല 23 ന ് ആരംഭികുന്ന യൊകിയോ 

പ്പരേിംസിൽ ഇരയൻ ഒളിമ്പിക് 

അയസാസിയേഷൻ വിരമിച്ച ഐപിഎസ് 

ഓഫീസർ ബി പ്പക സിൻഹേുപ്പെ 

സുരക്ഷേുപ്പെ ഇരട്ട യവഷവും രാജ്യപ്പത്ത 

സംഘത്തിന്പ്പറ ഗ്പസ് അറ്റാച്ചും 

നിർവഹികും. മുൻ ഹരിോന ഡിജ്ിപിേും 

രാഷ്ഗ്െപതിേുപ്പെ സവീകർത്താവും സിൻഹ 

യപാലീസ് പ്പമഡൽ. 

• യകഗ്രസഭ നയൂനപക്ഷകാരയ മഗ്രി മുക്താർ 

അബ്ബാസ് നഖ് വിപ്പേ രാജ്യസഭേിപ്പല സഭാ 

ഉപയനതാവാേി നിേമിച്ചതാേി ഭാരതീേ 

ജ്നതാ പാർട്ടി (BJP) ഗ്പഖയാപിച്ചു. 

ഉപരിസഭേിപ്പല വീെിന്പ്പറ യനതാവാേി 

ഉേർത്തപ്പെട്ട പീേൂഷ ് യരാേലിൽ നിന്്ന 

നഖ് വി േുമതലയേറ്റു. 

• യദ്േീേ രതാരത അയതാറിറ്റി (NHAI) 

പ്പേേർമാന്പ്പറ അധിക േുമതല യറാഡ് 

രതാരത, യദ്േീേപാത മഗ്രാലേം (MoRTH) 

പ്പസഗ്കട്ടറി അരമപ്പന രിരിധറിന ്(IAS) നൽകി. 

ഇയൊഴപ്പത്ത NHAI പ്പേേർമാൻ സുഖ് ബീർ 

സിംര ് സന്ധുവിപ്പന ഉത്തരാഖണ്ഡിപ്പല 

പുതിേ േീഫ് പ്പസഗ്കട്ടറിോേി നിേമിച്ചു. 

• HCL പ്പെകയ്നാളജ്ീസ് ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ 

സ്ഥാപകനും അതിന്പ്പറ േീഫ ് സ്ഗ്ൊറ്റജ്ി 

ഓഫീസറുമാേ േിവ ് നെറും 76 വേസ്സ് 

പൂർത്തിോകിേതിന് മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടർ, 

ഡേറക്ടർ എന്നീ നിലകളിൽ നിന്്ന 

രാജ്ിപ്പവച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• സീനിേർ ഐപിഎസ് ഓഫീസർ നസീർ 

കമാലിപ്പന ബയൂയറാ ഓഫ് സിവിൽ 

ഏവിയേഷൻ പ്പസകയൂരിറ്റി (BCAS) ഡേറക്ടർ 

ജ്നറലാേി നിേമിച്ചു. 

• അബുദ്ാബി യേംബർ ഓഫ് പ്പകായമഴ് സ് 

ആൻഡ ് ഇൻഡസ്ഗ്െിേുപ്പെ (ADCCI) ണവസ് 

പ്പേേർമാനാേി ലുലു ഗ്രൂെ ് പ്പേേർമാൻ എം 

എ േൂസഫ് അലിപ്പേ നിേമിച്ചു. 

• യഗ്പാെർട്ടി കൺസൾട്ടന്റ ് യകാളിയേഴ്സ ് രയമേ് 

നാേപ്പര ഇരയേക്് േീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് 

ഓഫീസർ (CEO) ആേും ഏഷയേുപ്പെ മാർകറ്റ് 

പ്പഡവലപ്പ്പമന്റ് മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടറാേും 

നിേമിച്ചു. 

• ഭാരത് ബിൽ യപേ്പ്പമനറ് ് സിറം മുൻ യപേു, 

എേർപ്പെൽ യപേ്പ്പമന്റ്സ് ബാങ്്ക 

എക്സികയൂട്ടീവ് നൂപൂർ േതുർയവദ്ിപ്പേ പുതിേ 

േീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസറാേി നിേമിച്ചു. 

• യബാർഡർ പ്പസകയൂരിറ്റി യഫാഴ് സ് (BSF) 

ഡേറക്ടർ ജ്നറൽ (DG), രായകഷ ് അസ്താനപ്പേ 

ദ്ില്ലി യപാലീസ് കമ്മീഷണറാേി നിേമിച്ചു. 
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Business News 
 

• നിലക്ഷപമില്ലോത്തത ഇരയകോർക് അവരുത്തട 

ഓൺച ൻ ബിസിനസുകൾ ആരംഭികോൻ 

സഹോയ്കികുന്ന ലഷോപ്സി എന്ന 

ആപ്ലിലകഷൻ ലിപ്കോർട്ട ് ആരംഭിച്ചു. 

ലഷോപ്സിയ്കുത്തട സഹോയ്കലെോത്തട 2023 ഓത്തട 25 

ദര ക്ഷെി ധികം ഓൺച ൻ 

സംരംഭകത്തര ശ്പോപ്തരോകുകയ്കോണ് ലിപ്കോർട്ട് 

 ക്ഷയമിടുന്നത്. 

• റിസർവ ് ബോേ് പുറെുവിട്ട കണകുകൾ 

ശ്പകോരം 21 സോെെിക വർഷെിൽ 

ജ്ിഡിപിയ്കുത്തട 0.9 രതമോനം കറനറ്് 

അകൗണ്്ട മിച്ചമോണ ്ഇരയ റിലപോർട്ട ്ത്തൈയ്തത്. 

20 സോെെിക വർഷെിൽ കറനറ്് 

അകൗണ്്ട കമ്മി 0.9 രതമോനമോയ്കിരുന്നു. 

• ആദിതയ ബിർള ഫിനോൻസ്  ിമിറ്റഡുമോയ്കി 

സഹകരിച്്ച 250 മുതൽ 1,000 രൂപ വത്തര 

വോയ്പകൾ  ഭയമോകോൻ ഉപലയ്കോക്തോകൾക് 

സൗകരയത്തമോരുകുന്ന ലപോറ്ത്തപയ്ഡ ് മിനി, 

ത്തൈറിയ്ക ടികറ്റ ് വോയ്പകൾ ആരംഭികുത്തമന്്ന 

ലപടിഎം ശ്പഖ്യോപിച്ചു. ഉൽപന്നം അതിന്ത്തറ 

ഇലപോൾ വോങ്ങുക, പിന്നീട ് പണമടയ്കക്ുക 

ലസവനം, ത്തശ്കഡിറ്റിൽ പുതിയ്കവരിൽ 

തോങ്ങോനോവുന്ന വി . 

• ആമലസോൺ ഇരയയ്കിൽ ആദയത്തെ 

ഡിജ്ിറ്റൽ ലകശ്രം ഗ്ുജ്റോെിത്ത  സൂറെിൽ 

അവതരിപിച്ചു. ആമലസോൺ ഡിജ്ിറ്റൽ 

ലകശ്രം ഗ്ുജ്റോെ ്മുഖ്യമശ്രി വിജ്യ്ക ്രൂപോനി 

ഉദ്ഘോടനം ത്തൈയ്തു. 

• ഇരയയ്കിത്ത  ഏറ്റവും വ ിയ്ക ചവദയുതി 

ജ്നലററ്ററോയ്ക എൻടിപിസി  ിമിറ്റഡ്, 

രോജ്യത്തെ ഏറ്റവും വ ിയ്ക ഒറ്റ ലസോളോർ 

ലഫോലട്ടോലവോൾത്തട്ടയ്കക് ് പേതി 

ഗ്ുജ്റോെിത്ത  ഖ്വോഡയ്കിത്ത  റോൻ ഓഫ ്കച്്ച 

ലമഖ് യ്കിൽ നിർമ്മികോൻ ഒരുങ്ങുന്നു.  

• ഗ്ൗതം അദോനിയ്കുത്തട ലനതൃതവെി ുള്ള 

അദോനി ശ്ഗ്ൂപ ് ജ്ിവിത്തക ശ്ഗ്ൂപിൽ നിന്്ന 

‘മുംചബ അരോരോഷ്ശ്ട വിമോനെോവളം’ 

ഏത്തറ്റടുകൽ പൂർെിയ്കോകി.  

• ക്ഷുഗ്ദ്പ്പവേറും സ്ണപപ്പവേർ 

നിരീക്ഷണവും പ്പമാണബൽ അപ്ലിയകഷൻ 

സുരക്ഷേും ഉൾപ്പെപ്പെേുള്ള ണസബർ 

സുരക്ഷ യസവനങ്ങളുപ്പെ സാൻ 

ഗ്ഫാൻസിസ്യകാ ആസ്ഥാനമാേുള്ള റിസ്ക് 

ഐകയു സവരമാകാൻ ണമയഗ്കായസാഫറ്്റ് 

ഒരു കരാറിപ്പലത്തി.  

• കൃഗ്തിമ ഇന്റലിജ്ൻസ് (AI) 

അെിസ്ഥാനമാകിേുള്ള റിസ്ക ് അനാലിസിസ് 

പ്ലാറ്റ് യഫാമാേ TERA ഫിൻലാബ്സ ് യറസർയപ 

സവരമാകി, തുെകം മുതലുള്ള മൂന്നാമപ്പത്ത 

ഏപ്പറ്റെുകൽ.  

• ബാങ്കിംര്, ഫിനാൻഷയൽ സർവീസസ് 

യമധാവിോേ യരാൾഡ്മാൻ സാച്്ചസ് 

ണഹദ്രാബാദ്ിൽ ഒരു പുതിേ സൗകരയം 

ആരംഭിച്ചു. ണഹദ്രാബാദ്് ബാങ്കിംരിനും 

ധനകാരയ യസവനത്തിനുമുള്ള ഗ്പധാന 

നിയക്ഷപ യകഗ്രമാേി വളരുകോണ്. 

• ഇരയേിപ്പല ഏറ്റവും വലിേ മൂന്്ന സവകാരയ 

വായ്പാ ദ്ാതാകളാേ ICICI ബാങ്്ക, HDFC ബാങ്്ക, 

ആക്സിസ് ബാങ്്ക എന്നിവ യബ്ലാപ്പചചേിൻ 

ഫിനാൻഷയൽ പ്പെകയ്നാളജ്ി സ്ഥാപനമാേ 

IBBIC ണഗ്പവറ്റ ് ലിമിറ്റഡിൽ ഓഹരികൾ 

ഏപ്പറ്റെുത്തു. 

 

Banking News 
 

• രാജ്യടത്ത ഏറ്റവും രഴയ വാണിജ്യ ബാങ്കായ 

കേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജ്ൂലല് ഒന്നിന് 66-ാാാം 

വർഷം ആക ാഷിക്കുകയാണ്. 1806 ൽ 

ഇംരീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വഴി 
സ്ഥാരിച്ച ബാങ്ക് ഓഫ് ടകാൽക്കത്തയിൽ 

നിന്നാണ് എസ്ബിഐ ഇറങ്ങുന്നത്. 

• ടമ ിക്കൽ ക ാക്െർമാർക്കായി 
ഐസ്ിഐസ്ിഐ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും 

സ്മപ്രമായ ബാങ്കിംഗ് രരിഹാരങ്ങൾ 

ആരംഭ്ിച്ചു. ‘സ്ല്യൂട്ട് ക ാക്െർമാർ’ എന്ന് 
കരരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ രരിഹാരം ഒരു 
ടമ ിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥി മു ൽ മു ിർന്ന 

ടമ ിക്കൽ കൺസ്ൾട്ടന്് വടര ഒരു 
ആശുരപ് ിയുടെകയാ ക്ലിനിക്കിന്ടറകയാ ഉെമ 

മു ൽ കേലമസ്ഡ് ബാങ്കിംരും 

മൂല്യവർദ്ധി  കസ്വനങ്ങളും വാഗ്ദ്ാനം 

ടെയ്യുന്നു. 
• രകർച്ചവയാധിയുടെ സ്മയത്ത് ക ാക്െർമാർ 

നെത്തിയ അപ്ശാന്ത് കസ്വനത്തിന് നന്ദി 
പ്രകെിപ്പിക്കുന്ന ിനും രാജ്യത്തുെനീളമുള്ള 

ക ാക്െർമാർക്ക് ആദ്രാഞ്ജ്ല്ി 
അർപ്പിക്കുന്ന ിനുമായി എച്ച് ിഎഫ്സ്ി 
ബാങ്ക് സ്ല്ാം  ിൽസ്ി സ്ംരംഭ്ം ആരംഭ്ിച്ചു. 

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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• രാജ്യടത്ത മൂന്നാമടത്ത വല്ിയ 

സ്വകാരയകമഖ്ല് ബാങ്കിന്ടറ  ിജ്ിറ്റൽ 

രരിവർത്തന രരിരാെിക്ക് ശക്തി രകരാൻ 

ആക്സ്ിസ് ബാങ്ക് ആമകസ്ാൺ ടവബ് 

സ്ർവീസ്സ്ുമായി (എ ബ്ല്യുഎസ്) ഒരു മൾട്ടി-
വർഷടത്ത കരാർ ഒപ്പിട്ടു. കരാറിന്ടറ 

ഭ്ാരമായി, ആക്സ്ിസ് ബാങ്ക് രു ിയ  ിജ്ിറ്റൽ 

ധനകാരയ കസ്വനങ്ങളുടെ ഒരു 

കരാർട്ട്്ക ാളികയാ നിർമ്മിക്കും. 

• ബാങ്കുകളിടല് ‘ലസ്ബർ സ്ുരക്ഷാ െട്ടക്കൂട്’ 

സ്ംബന്ധിച്ച െില് വയവസ്ഥകൾ 

രാല്ിക്കാത്ത ിന് റിസ്ർവ് ബാങ്ക് രഞ്ചാബ് 

ആൻഡ് സ്ിന്ധ് ബാങ്കിന് 25 ല്ക്ഷം രൂര രിഴ 

െുമത്തി. സ്ർക്കാർ ഉെമസ്ഥ യില്ുള്ള ബാങ്ക് 
2020 ടമയ് 16, 20  ീയ ികളിൽ കുറച്ച് ലസ്ബർ 

സ്ംഭ്വങ്ങൾ റിസ്ർവ് ബാങ്കിൽ റികപ്പാർട്ട് 
ടെയ് ിട്ടുടെന്ന് ടസ്ൻപ്െൽ ബാങ്ക് 
വിശദ്ീകരിച്ചു. 

• ഇന്ത്യൻ ഓവർസ്ീസ് ബാങ്ക് (ഐ്ഒബികാ) 

ഏറ്റവും കൂെു ൽ മൂല്യമുള്ള രൊമടത്ത 

ടരാ ുകമഖ്ല്ാ ബാങ്കായി (രിഎസ്ബി) മാറി, 
വിരണി മൂല്ധനം 50,000 കകാെി രൂര. സ്ർക്കാർ 

ഉെമസ്ഥ യില്ുള്ള വായ്രക്കാരന്ടറ 

സ്വകാരയവൽക്കരണത്തിന് സ്പ്െീറ്റ് 
 ിസ്കൗെ് നൽകുകമ്പാൾ, കഴിഞ്ഞ ഒരു 
മാസ്ത്തിനിടെ ബിഎസ്ഇയിൽ അ ിന്ടറ 

ഓഹരികൾ 80 ശ മാനകത്താളം 

വില്മ ിച്ചിട്ടുെ്. 

• ടബഞ്ച്മാർക്ക് ടസ്കയൂരിറ്റികൾക്കായുള്ള 

സ്ർക്കാർ ടസ്കയൂരിറ്റീസ് കല്ല് 

രീ ിശാസ്പ് ത്തിൽ മാറ്റം റിസ്ർവ് ബാങ്ക് 
പ്രഖ്യാരിച്ചു. ഏറ്റവും രു ിയ അപ്ക റ്റിൽ, 

രവൺടമന്റിന്ടറ വിരണി 

സ്ാഹെരയങ്ങളും മാർക്കറ്റ് വായ്രടയെുക്കൽ 

കപ്രാപ്രാമും അവകല്ാകനം ടെയ്യുകമ്പാൾ, 

ടെകനാർ 2 വർഷം, 3 വർഷം, 5 വർഷം, 10 

വർഷം, 14 വർഷടത്ത ടെനറിന്ടറ 

ടബഞ്ച്മാർക്ക് ടസ്കയൂരിറ്റികൾ എന്ന് 
 ീരുമാനിച്ചു. 

• രാജ്യടത്ത മൂന്നാമടത്ത വല്ിയ സ്വകാരയ 

വായ്രക്കാരനായ ആക്സ്ിസ് ബാങ്ക് “രവർ 

സ്ല്യൂട്ട്” സ്ംരംഭ്ത്തിൽ പ്ര ികരാധ കസ്വന 

ശമ്പള രാകക്കജ് വാഗ്ദ്ാനം ടെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ 

ലസ്നയവുമായി ധാരണാരപ് ം ഒപ്പിട്ടു. 

പ്ര ികരാധ ഉകദ്യാരസ്ഥരുടെ ശമ്പള രാകക്കജ് 

എല്ലാ ലസ്നിക ഓ ീസ്ർമാർക്കും വയ യസ്  

ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകും. 

• എൻബിഎഫ്സ്ിക്ക് വായ്ര നൽകുന്നത് 

ഉൾടപ്പടെ വിവിധ നിയപ്ന്ത്ണ മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ 

ല്ം ിച്ച ിന് എസ്ബിഐ, ബാങ്ക് ഓഫ് 

ബകറാ , ഇൻ സ്ഇൻഡ് ബാങ്ക്, ബന്ദൻ 

ബാങ്ക്, മറ്റ് 10 വായ്രക്കാർ എന്നിവർക്ക് 

റിസ്ർവ് ബാങ്ക് രിഴ െുമത്തി. 14 ബാങ്കുകൾക്ക് 

െുമത്തിയ രിഴ 14.5 കകാെി രൂരയാണ്, ബാങ്ക് 

ഓഫ് ബകറാ യ്ക്ക് രരമാവധി രെ് കകാെി 

രൂര രിഴ. 

• രാജ്യടത്ത മൂന്നാമടത്ത വല്ിയ 

സ്വകാരയകമഖ്ല് ബാങ്കായ ആക്സ്ിസ് 

ബാങ്കുമായി ഒരു സ്വ പ്ന്ത് ആകരാരയ 

ഇൻഷുററായ മാക്സ് ബൂപ്പ ടഹൽത്ത് 

ഇൻഷുറൻസ് ഒരു ബാൻകഷുറൻസ് 

രങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർടപ്പട്ടു. ഈ രങ്കാളിത്തം 

ആക്സ്ിസ് ബാങ്കിന്ടറ ജ്ീവനക്കാർക്കും 

ഉരകഭ്ാക്താക്കൾക്കും സ്മപ്ര ആകരാരയ 

ഇൻഷുറൻസ് രരിഹാരങ്ങൾ നൽകാൻ 

സ്ഹായിക്കും. 

 

 

http://www.adda247.com/ml/
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• റീടട്ടയിൽ നികക്ഷരകർക്കായി റിസ്ർവ് ബാങ്ക് 
(ആർബിഐ) ‘ആർബിഐ റീടട്ടയിൽ 

 യറക്ട്’ രദ്ധ ി ആരംഭ്ിച്ചു, അ ില്ൂടെ 

അവർക്ക് പ്രാഥമികവും ദ്വി ീയവുമായ 

സ്ർക്കാർ ടസ്കയൂരിറ്റികൾ (ജ്ി-ടസ്ക്സ്) 

കനരിട്ട് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും കഴിയും. 

രദ്ധ ി ആരംഭ്ിക്കുന്ന  ീയ ി രിന്നീട് 

പ്രഖ്യാരിക്കും. 

• ല്ത്തൂരിടല് നില്ങ്കയിടല് ക ാ. ശിവജ്ിറാവു 
രാട്ടീൽ നില്കങ്കക്കർ അർബൻ കകാ-
ഓപ്പകററ്റീവ് ബാങ്ക് ല്ിമിറ്റ ിന്ടറ ലല്സ്ൻസ് 

റിസ്ർവ് ബാങ്ക് റദ്ദാക്കി. 
• 2021 ജ്ൂലല് 22 മു ൽ രു ിയ ആഭ്യന്ത്ര 

ഉരകഭ്ാക്താക്കടള കെർക്കുന്ന ിന് റിസ്ർവ് 

ബാങ്ക് മാേർകാർഡ് ഏഷയ / രസ് ിക് 

ലപ്രവറ്റ് ല്ിമിറ്റ ിന് നിയപ്ന്ത്ണങ്ങൾ 

ഏർടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ്. ട ബിറ്റ്, ടപ്ക ിറ്റ് 
അടല്ലങ്കിൽ പ്രീ-ടരയ്ഡ് കാർ ുകൾ എന്നിവ 

ഉരകയാക്താക്കടള ടനറ്റവർക്കികല്ക്ക് 
കെർക്കാൻ മാേർകാർ ിടന അനുവദ്ിക്കില്ല. 
കരയ്ടമന്് സ്ിേം  ാറ്റ 

സ്ംഭ്രിക്കുന്ന ിനുള്ള നിർകദ്ദശങ്ങൾ 

രാല്ിക്കുന്ന ിൽ എന്റിറ്റി രരാജ്യടപ്പട്ടു. 
• എപ്പോൾ പ്േണമെങ്കില ും ബോങ്കിുംഗ െോയി 

ബന്ധമപട്ട പ് ോദ്യങ്ങൾ ഉപപ് ോക്തോക്കമെ 
സഹോയിക്ക ന്നതിന് കൃത്തിെ ഇന്റലിജൻസ് 
നൽക ന്ന മേർ വൽ അസിസ്റ്റന്റോയ “FEDDY” 

മെഡറൽ ബോങ്ക് സെോരും ിച്ചു.  
• കിപ്യോസ്ക കെിലൂമെ ബോങ്കിുംഗ് 

പ്സേനങ്ങൾ നൽകിമക്കോണ്ട് സോമ്പത്തിക 
ഉൾമപെ ത്തലിനോയി പ്സ്റ്ററ്റ് ബോങ്ക് ഓഫ് 
ഇന്ത്യ (SBI) ബോങ്കിന്മറ പ്ദ്ശീയ പ്കോർപപ്ററ്റ് 
ബിസിനസ് കറസ്പ്പോണ്ടന്റോയി “പപസപ്ലോ 
ഡിജിറ്റൽ” തിരമെെ ത്ത . പ്സേന മലേൽ 
കരോറ ും െറ്റ് ഔപ ോരികങ്ങെുും ഒപിെ ന്നത് 
ഉെൻ തമന്ന മ യ്ുും. 

• ഒന്നിലധികും മത്കഡിറ്റ് കോർഡ കൾ 
ഉപപ്യോഗിക്ക ന്നതിന് ആന കൂലയങ്ങെുും 
റിേോർഡ് പ്പോയിന്റ കെുും പ്നെോൻ 
ഉപപ്യോക്തോക്കമെ ത്പോപ്തരോക്ക ന്നതിനോയി 
ഹിന്ദ സ്ഥോൻ മപപ്ത്െോെിയും പ്കോർപപ്റഷൻ 

ലിെിറ്റഡ െോയി (HPCL) ഒര  പ്കോ-ത്ബോൻഡഡ് 
മത്കഡിറ്റ് കോർഡ് ആരും ിക്ക മെന്ന് ICICIബോങ്ക് 
ത്പഖ്യോപിച്ചു. 

• പ്ലോക ബോങ്ക് ത്ഗൂപിന്മറ നിപ്േപ 
േി ോഗെോയ ഇന്റർനോഷണൽ െിനോൻസ് 
പ്കോർപപ്റഷനിൽ (IFC) നിന്ന് HDFC ലിെിറ്റഡിന് 
250 െിലയൺ പ്ഡോെർ േോയ്പ ല ിച്ചു. ഹരിത 
 േന നിർമ്മോണും രോജയമത്ത ഒര  ആഡുംബര 
േിപണിയോയി കണക്കോക്കമപെ ന്ന . 

• റിസർവ് ബോങ്ക് നിലേിൽ സവന്ത്ും ഡിജിറ്റൽ 
കറൻസിയോയ മസൻത്െൽ ബോങ്ക് ഡിജിറ്റൽ 
കറൻസി (CBDC) യ്ക്കോയി ഘട്ടുംഘട്ടെോയ ള്ള 
നെപോക്കൽ തത്ന്ത്ത്തിൽ ത്പേർത്തിക്ക ന്ന , 

ഇത് ഉെൻ െ ഴ േൻ റീമട്ടയിൽ 
േി ോഗങ്ങെിൽ ആരും ിക്ക ും. 

• നിലേിമല സോമ്പത്തിക സ്ഥിതിയില ള്ള 
ബോങ്കിന് നിലേിമല നിപ്േപകർക്ക് 
പൂർണെോയി അെയ്ക്കോൻ കഴിയോത്തതിനോൽ 
പ്ഗോേയിമല െോഡ്ഗേ ും അർബൻ പ്കോ-
ഓപപ്ററ്റീവ് ബോങ്ക് ലിെിറ്റഡിന്മറ 
പലസൻസ് റിസർവ് ബോങ്ക് റദ്ദോക്കി. 

• ഒര  പ്കോെി െോസ്റ്റ് െോഗ കൾ നൽകി 
നോഴികക്കലലോയി രോജയമത്ത ആദ്യമത്ത 
ബോങ്കോയി പ്പെിഎും പ്പയ്മെന്് ബോങ്ക് 
െോറി. നോഷണൽ പ്പയ്മെന്്സ് 
പ്കോർപപ്റഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (NPCI) 

അന സരിച്ച്, 2021 ജൂൺ അേസോനും േമര 
എലലോ ബോങ്ക കെുും പ് ർന്ന് 3.47 
പ്കോെിയിലധികും െോസ്റ്റ് െോഗ കൾ നൽകി. 

• സവകോരയപ്െഖ്ലയിമല േോയ്പ നൽക ന്ന 
ആക്സിസ് ബോങ്കിന് റിസർവ് ബോങ്ക് അഞ്ച് 
പ്കോെി രൂപ പിഴ   െത്തി. 

• ജമ്മ  കശ്െീർ പ നഃസുംഘെന ആക്റ്റ്, 2019 

(ഒക്പ്െോബർ 31, 2019) നെപിലോക്ക ന്ന 
തീയതിയിൽ ജമ്മ  കശ്െീർ ബോങ്ക് 
ലിെിറ്റഡിന്മറ മപയ്ഡ്-അപ് ഇകവിറ്റി 
െൂലധനത്തിന്മറ 8.23 ശതെോനും ഏമറ്റെ ക്കോൻ 
റിസർവ് ബോങ്ക് പ്കത്ന്ദ രണ ത്പപ്ദ്ശെോയ 
ലഡോക്കിമല സർക്കോരിന് (UT) അന െതി 
നൽകി. 
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Economy News 
 

• 2021-22 ത്ത  രണ്ടോം പോദെിത്ത  (ജ്ൂച -

ത്തസപ്റ്റംബർ) ത്തൈറുകിട സെോദയ 

പേതികളുത്തട പ ിരനിരക ് 2021-2022 

അവസോന പോദെിൽ (ഏശ്പിൽ-ജ്ൂൺ) 

മോറ്റമില്ലോത്തത തുടരുത്തമന്്ന ഇരയൻ സർകോർ 

ശ്പഖ്യോപിച്ചു. ത്തൈറുകിട സെോദയ 

പേതികൾകുള്ള പ ിരനിരക ് ചശ്തമോസ 

അടിസ്ഥോനെിൽ സർകോർ അറിയ്കികുന്നു 

എന്നത് ശ്രേിലകണ്ടതോണ്. 

• റീത്തട്ടയ്കിൽ, ത്തമോെവയോപോര വയോപോരത്തെ 

എ്ംഎസ്്എ്ംഇകളോയ്കി ഉൾത്തപടുെോൻ 

ചമലശ്കോ, ത്തൈറുകിട, ഇടെരം 

സംരംഭങ്ങളുത്തട മശ്രോ യ്കം 

തീരുമോനിച്ചുത്തവേി ും മുൻഗ്ണനോ ലമഖ്  

വോയ്പയ്കുത്തട പരിമിതമോയ്ക ആവരയെിനോയ്കി 

മോശ്തം.  

• ഫിച്്ച ലററ്റിംഗ്ുകൾ 2021-22 (എഫ്്ചവ 22) ൽ 

ഇരയയ്കുത്തട ജ്ിഡിപി വളർച്ചോ ശ്പവൈനം 10 

രതമോനമോയ്കി പരിഷ്്കരിച്ചു. ലനരത്തെ ഇത് 

12.8 രതമോനമോയ്കി കണകോകത്തപട്ടിരുന്നു. 

• ശ്പധോനമശ്രി നലരശ്ര ലമോദിയ്കുത്തട 

ലനതൃതവെി ുള്ള ലകശ്ര മശ്രിസഭ 

ലകശ്രസർകോർ ജ്ീവനകോർകുള്ള ശ്പിയ്ക 

അ വൻസും ത്തപൻഷൻകോർക് ശ്പിയ്ക 

ആരവോസവും 28 രതമോനമോയ്കി ഉയ്കർെോൻ 

അംഗ്ീകോരം നൽകി. അടിസ്ഥോന രെള / 

ത്തപൻഷന്ത്തറ നി വി ുള്ള 17 

രതമോനലെകോൾ 11 രതമോനം 

വർധനവോണ ് ഈ വർേനവ ്

ശ്പതിനിധീകരികുന്നത്. 

• ശ്കൂഡ് ഓയ്കി ും ഭക്ഷയവസ്തുകളും വി യ്കിൽ 

കുറവുണ്ടോയ്കലപോൾ ത്തമോെ വി  

അടിസ്ഥോനമോകിയ്കുള്ള പണത്തപരുപം ജ്ൂൺ 

മോസെിൽ 12.07 രതമോനമോയ്കി കുറഞ്ഞു. 

എന്നിരുന്നോ ും, ഡലയുപിഐ പണത്തപരുപം 

തുടർച്ചയ്കോയ്ക മൂന്നോം മോസവും ജ്ൂണിൽ ഇരട്ട 

അകമോയ്കി തുടർന്നു. ഡലയുപിഐ 

പണത്തപരുപം 2020 ജ്ൂണിൽ 1.81 

രതമോനമോയ്കിരുന്നു. ൈില്ലറ പണത്തപരുപം 

റിസർവ ് ബോേിന്ത്തറ കംഫർട്ട് 

ത്ത വ ിലനകോൾ 6 രതമോനെിന് 

മുകളി ോണ്. തുടർച്ചയ്കോയ്ക രണ്ടോം മോസവും 

ജ്ൂൺ മോസെിൽ 6.26 രതമോനമോയ്കിരുന്നു. 

• യദ്േീേ പ്പപൻഷൻ സഗ്മ്പദ്ാേത്തിൽ (NPS) 

പ്പപൻഷൻ ഫണ്്ട മായനജ്് പ്പമനറ്ിന്പ്പറ 

യനരിട്ടുള്ള വിയദ്േ നിയക്ഷപ പരിധി 49 

േതമാനത്തിൽ നിന്്ന 74 േതമാനമാേി 

ഉേർത്താൻ സർകാർ അറിേിച്ചു. ഈ 

ഘട്ടത്തിൽ പരിേേസമ്പന്നരാേ വിയദ്േ 

പങ്കാളികൾകാേി ഈ ഘട്ടം വാതിൽ 

തുറകുകേും പുതിേ വിഭാരത്തിൽ 

കൂെുതൽ മത്സരങ്ങൾ നെത്തുകേും 

പ്പേയ്ുന്നു. 

• ഏഷയൻ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ് ബാങ്്ക (ADB) 2021-22 

സാമ്പത്തിക വർഷപ്പത്ത (FY22) സാമ്പത്തിക 

വളർച്ചാ ഗ്പവേനപ്പത്ത 10 േതമാനമാേി 

താഴത്്തി, ജ്ൂണലേിപ്പല ഏഷയൻ 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ് ഔട്ട്ലുക് (ADO) 

അനുബന്ധത്തിൽ. യനരപ്പത്ത ഇത് 11% ആേി 

കണകാകപ്പെട്ടിരുന്നു. 

• പ്പകേർ യററ്റിംര ് ഏജ്ൻസി ഇരയേുപ്പെ 

പ്പമാത്ത ആഭയരര ഉത്പാദ്ന (GDP) വളർച്ചാ 

നിരക ് നെെ ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 8.8 

മുതൽ 9 േതമാനം വപ്പരോണ്, അതാേത് 

2021-22 (എഫ് ണവ 22). 2020-21 സാമ്പത്തിക 

വർഷത്തിൽ രാജ്യത്തിന്പ്പറ സമ്പദ്് വയവസ്ഥ 

7.3 േതമാനം േുരുങ്ങി. 

• അരാരാഷഗ്്െ നാണേ നിധി (IMF) 2021-22 

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (FY22) 12.5 

േതമാനത്തിൽ നിന്്ന 9.5 േതമാനമാേി 

ഇരയേുപ്പെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ 

പ്പഗ്പാജ്ക്ഷൻ 300 യബസിസ് യപാേിൻറ് 

കുറച്ചു. 

• കൺയഗ്ൊളർ ജ്നറൽ ഓഫ ്അകൗണ്്ടസ് (CGA) 

പുറത്തുവിട്ട കണകുകൾ ഗ്പകാരം യകഗ്ര 

സർകാരിന്പ്പറ ധനകമ്മി ജ്ൂൺ അവസാനം 

2.74 ലക്ഷം യകാെി രൂപയോ അപ്പല്ലങ്കിൽ 

മുഴുവൻ വർഷപ്പത്ത ബജ്റ്റ ് എറിയമറ്റിന്പ്പറ 

18.2 േതമാനയമാ ആണ്. 

 

Schemes News 
 

• ഡിജ്ിറ്റൽ കുെകകത്തള തടയ്കുന്നതിനോയ്കി 

രൂപകൽപന ത്തൈയ്ത ഓപൺ ത്തനറ്്റ്വർക് ലഫോർ 

ഡിജ്ിറ്റൽ ത്തകോലമഴ്്സിന്ത്തറ (ഒഎൻഡിസി) 

വികസനെിനോയ്കി ലകശ്ര സർകോർ ഒെത് 

അംഗ് പോനൽ രൂപീകരിച്ചു. വോണിജ്യ 

വയവസോയ്ക മശ്രോ യ്കെിന് കീഴി ുള്ള 

വയവസോയ്ക, ആഭയരര വയോപോര ലശ്പോത്സോഹന 
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വകുപ് (ഡിപിഐഐടി) ഈ ഒഎൻഡിസി 

പേതി ആരംഭികുകയ്കും കവോളിറ്റി 

കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇരയ (കയുസിഐ) 

നടപോകുകയ്കും ത്തൈയ്യും. 

• സിമൻറ് വയവസോയ്കെിനോയ്കി ലകശ്രസർകോർ 

25 അംഗ് വികസന സമിതി രൂപീകരിച്ചു. 

ഡൽമിയ്ക ഭോരത് ശ്ഗ്ൂപ് സിഎംഡി പുനീത് 

ഡോൽമിയ്കയ്്കക് കീഴിൽ. 

• ആഭയരര കളികോർകുള്ള നഷ്ടപരിഹോര 

പോലകജ്ും ആഭയരര ശ്കികറ്റിന്ത്തറ മറ്്റ 

വരങ്ങളും പരിലരോധികുന്നതിനോയ്കി 

ലബോർഡ് ഓഫ് കൺലശ്ടോൾ ലഫോർ ഇരയ 

(ബിസിസിഐ) ഏഴ് അംഗ് വർകിംഗ്് ശ്ഗ്ൂപ് 

രൂപീകരിച്ചു. ലകോവിഡ്-19 കോരണം 

ടൂർണത്തമന്റുകൾ റേോകിയ്ക മുൻ സീസണിത്ത  

ആഭയരര കളികോരുത്തട ശ്പതിഫ മോണ് 

ശ്ഗ്ൂപിന്ത്തറ ശ്പധോന  ക്ഷയം. 

• ശ്പധോനമശ്രി ശ്രീ നലരശ്ര ലമോദിയ്കുത്തട 

അധയക്ഷതയ്കിൽ ലൈർന്ന ലകശ്ര മശ്രിസഭ 

ലകശ്ര സ്ലപോൺലസർഡ് സ്കീം ‘നോഷണൽ 

ആയ്കുഷ് മിഷൻ (നോം)’ അഞ്്ച വർഷലെക് 

തുടരോൻ അംഗ്ീകോരം നൽകി. ഈ പേതി 

ഇലപോൾ 2021 ഏശ്പിൽ 01 മുതൽ 2026 മോർച്്ച 31 

വത്തര നടപോകും. ലകശ്രം ഒരു ലകോടി രൂപ 

അനുവദിച്ചു. 

• 'റാൻഡ് അെ് ഇരയ സ്കീമി'ന്പ്പറ കാലാവധി 

2025 വപ്പര നീട്ടി. സംരംഭകതവം 

യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനാേി പട്ടികജ്ാതി, 

പട്ടികവർര, വനിതാ വായ്പകാർക് വായ്പ 

അനുവദ്ികുന്നതിനാേി 2016 ഏഗ്പിൽ 05 ന് 

ഗ്പധാനമഗ്രി ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. 

അവർകിെേിൽ. 
 

 

Awards News 
 

• ശ്പരസ്ത സംഗ്ീതജ്ഞൻ രേർ മഹോലദവന്ത്തറ 

ജ്ീവിതത്തെയ്കും കരിയ്കറിത്തനയ്കും കുറിച്്ച 

ശ്ഫീ ോൻസ് ൈ ച്ചിശ്ത നിർമ്മോതോവ ് ദീപ്തി 

പിലള്ള രിവന്ത്തറ ഏറ്റവും ശ്പരസ്തമോയ്ക 

ലഡോകയുത്തമനറ്റി “ഡീലകോഡിംഗ് ് രേർ” 

അടുെിത്തട 2021 ത്ത  ത്തടോറനല്റോ 

ഇനറ്ർനോഷണൽ വിമൻ ഫി ിം 

ത്തഫറിവ ിൽ ലഡോകയുത്തമനറ്റി 

വിഭോഗ്െിൽ (മികച്ച ജ്ീവൈരിശ്തം) മികച്ച 

ൈ ച്ചിശ്ത അവോർഡ ്ലനടി. 

• അരരിച്ച കവി പുരസ്കോര ലജ്തോവോയ്ക 

കുലവെുവിന്ത്തറ സ്മരണയ്കക്ോയ്കി സ്ഥോപിച്ച 

ലദരീയ്ക അവോർഡോയ്ക കുലവെു രോഷ്ശ്ടീയ്ക 

പുരോസ്്കറിത്തന 2020 ഓത്തട ശ്പരസ്ത ഓഡിയ്ക 

കവി ലഡോ. രോലജ്ശ്ര കിലഷോർ പോണ്ടയ്കക്് 

നൽകി. അഭിമോന അവോർഡിന ്5  ക്ഷം രൂപ, 

ത്തവള്ളി ത്തമഡൽ, ഒരു അവ ംബം. 

• ലവയോമയ്കോന വയവസോയ്കെിത്ത  ഏറ്റവും 

അഭിമോനകരമോയ്ക ബഹുമതികളിത്ത ോന്നോണ് 

ത്തകോറിയ്കൻ എയ്കർ ശ്പഖ്യോപിച്ചത്: എയ്കർ 

ശ്ടോൻസ്ലപോർട്ട ് ലവൾഡ്സ് (എടിഡലയു) 2021 

എയ്കർച ൻ ഓഫ ് ദ ഇയ്കർ. COVID-19 

മൂ മുണ്ടോയ്ക അഭൂതപൂർവമോയ്ക ശ്പതിസന്ധി 

ആലഗ്ോള വയവസോയ്കത്തെ 

ബോധികുന്നതിനോൽ ഈ വർഷത്തെ 

അവോർഡ് ത്തകോറിയ്കൻ എയ്കറിന് കൂടുതൽ 

അർത്ഥവെോണ്. 

• ഇരയൻ സോെെിക രോസ്ശ്തജ്ഞനോയ്ക 

കൗരിക് ബസുവിന് സോെെിക 

രോസ്ശ്തെിനുള്ള ഹംലബോൾട്ട് റിസർച്്ച 

അവോർഡ ്  ഭിച്ചു. ജ്ർമ്മനിയ്കിത്ത  

ഹോംബർഗ്ിത്ത  ബുത്തസറിയ്കസ് ല ോ സ്കൂ ളിത്ത  

ത്തശ്പോഫസർ ലഡോ. ഹോൻസ്-ത്തബർണ്്ട ഷത്തഫർ 

അവോർഡ ്നൽകി ആദരിച്ചു. 

•  ൂസിയ്കോനയ്കിത്ത  നയൂ ഓർ ിയ്കോൻസിൽ 

നിന്നുള്ള ആശ്ഫികൻ-അലമരികകോരനോയ്ക 

ചസ  അവനറ്്-ഗ്ോർഡ് 2021 സ്്ശ്കിപ്സ് 

നോഷണൽ സ്്ത്തപല്ലിംഗ്് ബീ ലനടി. 93 

വർഷത്തെ ൈരിശ്തെിൽ അഭിമോനകരമോയ്ക 

മത്സരെിൽ വിജ്യ്കിച്ച ആദയത്തെ 

ആശ്ഫികൻ - അലമരികൻ 

മത്സരോർത്ഥിയ്കോണ ് 14 കോരനോയ്ക അവന്റ-്

ഗ്ോർഡ്. 

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/9209/kerala-maha-pack-validity-12-12-months
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• പട്ടിണി ശ്പവർെകനോയ്ക സയ്യിദ് ഉസ്മോൻ 

അസ്ഹർ മക്സസൂ സി തന്ത്തറ ഫുഡ് 

ചശ്ഡവിന്ത്തറ ഭോഗ്മോയ്കി ദിനംശ്പതി 

ആയ്കിരകണകിന ് ആളുകൾക ് ഭക്ഷണം 

ത്തകോടുകുന്നുണ്്ട ‘വിരപില്ല മതം’. 

മക്സസൂ സിയ്കുത്തട ശ്രമങ്ങത്തള 

മോനികുന്നതിനോയ്കി, 1,500 ലപർക് ദിവലസന 

ഭക്ഷണം നൽകോൻ സഹോയ്കികുന്ന 

അലേഹെിന്ത്തറ ചശ്ഡവിന് 

ലകോമൺത്തവൽെ ്ലപോയ്കിൻറ്സ് ഓഫ ്ച റ്റ് 

അവോർഡ ് ഭിച്ചു. 

• അബിൻ യജ്ാസഫിനു യകഗ്ര സാഹിതയ 

അകാദ്മിേുപ്പെ 2020പ്പല േുവ പുരസ് കാരം. 

യഗ്രസി 2020പ്പല ബാലസാഹിതയ 

പുരസ് കാരത്തിനും അർഹോേി.‘ 

• കാൻസ് ഫിലിം പ്പഫറിവൽ 2021 2021 ജ്ൂണല 

17 ന് സമാപിച്ചു. സമാപന േെങ്ങിൽ 

സ്ണപക ് ലീ അധയക്ഷനാേ ജ്ൂറി 

അവാർഡുകൾ സമ്മാനിച്ചു. 

• സമാധാനത്തിനുള്ള പ്പനായബൽ സമ്മാന 

യജ്താവാേ മുഹമ്മദ്് േൂനുസിന് യൊകിയോ 

പ്പരേിംസിൽ ഒളിമ്പിക ് യലാറൽ ലഭികും, 

രണ്ടാം തവണേും യഗ്ൊഫി നൽകും. 

യലാകപ്പമമ്പാെുമുള്ള ദ്ാരിഗ്ദ്യം 

പ്പവട്ടികുറച്ചതിന്പ്പറ യപരിൽ ണമയഗ്കാ 

പ്പലൻഡറാേ േൂനസ് ഗ്പേംസികപ്പെെും, 

“വികസനത്തിനാേി കാേികരംരത്ത് 

നെത്തിേ സമഗ്രമാേ ഗ്പവർത്തനത്തിന് 

ബഹുമതി ലഭികും. 

• സംരക്ഷണ, ണജ്വണവവിധയ യമഖലേിപ്പല 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക ് ആദ്ിമണല 

പഹൻരുഡിേിനാർ പ്പഗ്പാഡയൂസർ കമ്പനി 

ലിമിറ്റഡും സ്യനഹകുഞ്ജ് ഗ്െറും 2021 പ്പല 

ഈയകവറ്റർ ണഗ്പസ് അവാർഡിന ്അർഹരാണ്. 

ണജ്വണവവിധയത്തിന്പ്പറ 

സംരക്ഷണത്തിലൂപ്പെേും സുസ്ഥിര 

ഉപയോരത്തിലൂപ്പെേും ദ്ാരിഗ്ദ്യം 

കുറേക്ുന്നതിനുള്ള കമ്മയൂണിറ്റി ഗ്േമങ്ങപ്പള 

അംരീകരികുന്നതിന് േുഎൻഡിപി ഒരു 

ദ്വിവത്സര അവാർഡ് നൽകുന്നു. 

• 74-ാാമത് കാൻസ് േലച്ചിഗ്തയമളേിപ്പല മികച്ച 

യഡാകയുപ്പമനറ്റിേക്ുള്ള ഓേിൽ ഡി 

(യരാൾഡൻ ഐ) അവാർഡ ് സംവിധാേകൻ 

പേൽ കപാഡിേേുപ്പെ “എ ണനറ്റ് ഓഫ് 

ക് യനാവിങ ് നത്തിംര്” യനെി. മുംണബ 

ആസ്ഥാനമാേുള്ള േലച്ചിഗ്ത 

നിർമ്മാതാവിന്പ്പറ ആദ്യ ഫീച്ചർ യമളേുപ്പെ 

വിവിധ വിഭാരങ്ങളിലാേി അവതരിെിച്ച 28 

യഡാകയുപ്പമനറ്റികൾ ഉൾപ്പകാള്ളുന്ന ഒരു 

മികച്ച ഫീൽഡിലാണ ് അഭിമാനകരമാേ 

സമ്മാനം യനെിേത്. 

• മുൻ ഇരയേും യമാഹൻ ബരാൻ യഷാട്ട് 

യറാെർ ഷിബാജ്ി ബാനർജ്ിേും 1977 ൽ 

നെന്ന ഒരു എക്സിബിഷൻ മത്സരത്തിൽ 

ഗ്ബസീലിന്പ്പറ ഇതിഹാസ ഫുെയ്ബാൾ 

കളികാരനാേ പ്പപപ്പലപ്പേ യരാൾ 

യനെുന്നതിൽ നിന്്ന നിയഷധിച്ചു, 

മരണാനരരമാേി യമാഹൻ ബരൻ രത് ന 

സമ്മാനികും. ഈഡൻ രാർഡനിൽ 

നയൂയോർക ് യകാസ്യമാസിപ്പനതിരാേ 

സൗഹൃദ് മത്സരം 2-2 സമനിലേിൽ 

അവസാനിച്ചു. 

• മഹാരാഷ്ഗ്െേിപ്പല മുൻരണനാ യമഖല 

വായ്പേുമാേി ബന്ധപ്പെട്ട വികസന 

സംരംഭങ്ങൾ വർദ്ധിെികുന്നതിനാേി ബാങ്്ക 

ഓഫ ് മഹാരാഷഗ്്െ നാഷണൽ ബാങ്്ക യഫാർ 

അഗ്രികൾച്ചർ ആനറ് ് റൂറൽ 

പ്പഡവലപ്പ്പമൻറുമാേി (NABARD) 

ധാരണാപഗ്തം ഒെിട്ടു. സ്ഥാപന 

വായ്പകളുപ്പെേും നിലവിലുള്ള വികസന 

സംരംഭങ്ങളുപ്പെേും സംയോജ്നത്തിലൂപ്പെ 

ഗ്രാമീണ അഭിവൃദ്ധി 

വർദ്ധിെികുന്നതിനുള്ള സഹകരണപരമാേ 

സമീപനത്തിലാണ ്ഇത്. 

• കാച്ചർ പ്പഡപയൂട്ടി കമ്മീഷണർ കീർത്തി 

ജ്ല്ലിക ് ഏതാനും ദ്ിവസങ്ങൾക ് മുമ്പ ്

യദ്േീേ പുഷ്പ നിർയഭാർ (യപാഷകാഹാരപ്പത്ത 

ആഗ്േേിച്ചുള്ളത്) എന്ന യദ്േീേ സിൽവർ 

SKOCH അവാർഡ ് ലഭിച്ചു. ഇത് ദ്ിനാത്പൂർ 

ബാരിച്ച ഗ്രാമത്തിപ്പല വീെുകളിൽ നയൂഗ്െി 

രാർഡനുകൾ സ്ഥാപികുന്നതിനുള്ള 

പരിവർത്തനവും വികസനവും സംബന്ധിച്ച 

സംയോജ്ന പദ്ധതിോണ്. 

• സീനിേർ ഇരയ ഡിപ്പഫൻഡറാേ സയരഷ് 

ജ്ിംരപ്പന 2020-21 സീസണിപ്പല AIFF 

പുരുഷന്മാരുപ്പെ ഫുെയ്ബാൾ കളികാരനാേി 

തിരപ്പെെുത്തു. 2014 ൽ എമർജ്ിംര് പ്പപ്ലേർ 

ഓഫ ് ദ് ഇേർ അവാർഡ ് യനെിേ ആദ്യ 

ഡിപ്പഫൻഡറിന ് AIFF പ്പപ്ലേർ ഓഫ ് ദ് ഇേർ 

അവാർഡ ്ലഭികുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. 

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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• യലാക ഒന്നാം നമ്പർ പാരാ ഷട്ട്ലർ ഗ്പയമാദ്് 

ഭരത്തിപ്പന 2019 പ്പല ഇരയൻ സ് യപാർെ് സ് 

യഹാണറിൽ വയതയസ് ത കഴിവുള്ള 

സ് യപാർെ് സ്മാൻ ഓഫ് ദ്ി ഇേർ ആേി 

തിരപ്പെെുത്തു. 

• സൗരരയമത്സരത്തിൽ മിഷിരൺ 

സവയദ്േിോേ ണവദ്ി യഡാങ് പ്പറ എന്ന 25 

കാരിോണ് മിസ് ഇരയ USA 2021 കിരീെം 

യനെിേത്. യജ്ാർജ്ിേേിൽ നിന്നുള്ള ആർഷി 

ലാലാനിപ്പേ ആദ്യ റണ്ണറൊേും യനാർത്ത് 

കയരാലിനേുപ്പെ മീരാ കസറി രണ്ടാം 

റണ്ണറൊേും ഗ്പഖയാപിച്ചു. 

• മുഖയമഗ്രി ഉദ്ധവ ് താകപ്പറ അധയക്ഷനാേ 

മഹാരാഷ്ഗ്െ ഭൂഷൺ പ്പസലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി 

ഐതിഹാസിക പിന്നണി രാേിക ആോ 

യഭാപ്പെപ്പേ ഏകകണ്ഠ മാേി 

അഭിമാനകരമാേ അവാർഡിന് 

തിരപ്പെെുകപ്പെട്ടു. 

• ഗ്രാഫിക ് ആർട്ടിറ ് ആനര് രാധാകൃഷ്ണൻ 

ഗ്പേസ്തമാേ വിൽ ഐസ്നർ യകാമിക് 

ഇൻഡസ്ഗ്െി അവാർഡ് യനെി, യകാമിക്സ് 

യലാകത്തിന ് തുലയമാേ ഓസ്കാർ അവാർഡ് 

ആേി കണകാകുന്നു. 

• ഇരയൻ വംേജ്നാേ ഗ്ബിട്ടീഷ് 

എഴുത്തുകാരൻ സഞജ്്ീവ ് സായഹാട്ടപ്പേ 

തന്പ്പറ യനാവൽ 'ണേന റൂം'നു 2021 പ്പല 

കഥാസാഹിതയത്തിനുള്ള ബുകർ 

സമ്മാനത്തിനാേി 13 മത്സരാർത്ഥികളിൽ 

ഒരാളാേി ലിറുപ്പേയ്തു ,കൂൊപ്പത യനാബൽ 

സമ്മാന യജ്താവാേ കസുയവാ 

ഇഷിരുയറാേും പുലിറ്റ് സർ സമ്മാന 

യജ്താവാേ റിച്ചാർഡ് പയവഴ് സും 

ഉൾപ്പെെുന്നു. 

 

Agreements News 
 

• അരുൺ ത്തജ്യ്കറ്്റ്് ി നോഷണൽ ഇൻറിററ്യൂട്ട് 

ഓഫ ്ഫിനോൻഷയൽ മോലനജ്്്ത്തമന്റും (AJNIFM) 

ചമലശ്കോലസോഫ്റ്റും AJNIFM- ൽ ഒരു AI, 

വളർന്നുവരുന്ന സോലേതികവിദയോ ലകശ്രം 

എന്നിവ നിർമ്മികുന്നതിനുള്ള തശ്രപരമോയ്ക 

പേോളിെം ശ്പഖ്യോപിച്ചു.  

• ല ോകത്തെ ഏറ്റവും നൂതനമോയ്ക നിലക്ഷപ 

ശ്പലമോഷൻ ഏജ്ൻസി 2021 ഇൻത്തവറ് 

ഇരയയ്കക് ് OCO ലലോബൽ നൽകി. OCO 

ലലോബൽ വിലദര നിലക്ഷപെിന്ത്തറ ഒരു 

ശ്പമുഖ് അലതോറിറ്റിയ്കോണ ്കൂടോത്തത നിരവധി 

സോെെിക വികസന ലസവനങ്ങൾ, 

ഉൽപന്നങ്ങൾ, അതു യമോയ്ക കെനി 

വി യ്കിരുെൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ 

വോഗ്ദോനം ത്തൈയ്യുന്നു. 

• ലിപ്കോർട്ടിന്ത്തറ ലപ-ഓൺ-ത്തഡ ിവറി 

ഓർഡറുകൾകോയ്കി ലകോൺടോക്റ്റില്ലോെ 

‘സ്്കോൻ ആൻഡ ് ലപ’ സവിലരഷത 

സമോരംഭികുന്നതിന ് ഡിജ്ിറ്റൽ ലപയ്ക്്ത്തമനറ്് 

പ്ലോറ്റല്ഫോം ലഫോൺത്തപ ലിപക്ോർട്ടുമോയ്കി 

പേോളിെെിൽ ഏർത്തപട്ടു. ലഫോൺത്തപ- ത്തട 

QR ലകോഡ ് പരിഹോരം ഉപലയ്കോഗ്ിച്്ച, മുെ ്

കയോഷ ് ഓൺ ത്തഡ ിവറി തിരത്തഞ്ഞടുെ 

ലിപ്കോർട്ട ് ഉപലഭോക്തോകൾക് ത്തഡ ിവറി 

സമയ്കെ് ഏത് യ്കുപിഐ 

ആപ്ലിലകഷനി ൂത്തടയ്കും ഡിജ്ിറ്റ ോയ്കി 

പണമടയ്കക്ോം. 

• ടൂറിസം, ലഹോസ്പിറ്റോ ിറ്റി വയവസോയ്കത്തെ 

രക്തിത്തപടുെുന്നതിനും 

ശ്പോപ്തമോകുന്നതിനുമോയ്കി ടൂറിസം മശ്രോ യ്കം 

യ്കോശ്തയ്കുമോയ്കി ധോരണോപശ്തം ഒപിട്ടു. ടൂറിസം 

മശ്രോ യ്കവും കവോളിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ ്

ഇരയയ്കും (കയുസിഐ) തമ്മി ുള്ള ഒരു 

ശ്കമീകരണെി ോണ ് പരിപോടി 

സംഘടിപിച്ചത്, ടൂറിസം മശ്രോ യ്ക യ്കോശ്തോ 

ധോരണയ്കക്ുള്ള ധോരണോപശ്തം ഒപിട്ടു. 

• ‘മോൻലഡറ്റ ് എച്്ചകയു’ സമോരംഭികുന്നതിന് 

ലറസർലപ മോറർകോർഡുമോയ്കി സഹകരിച്ചു. 

കോർഡ് നൽകുന്ന ബോേുകത്തള അവരുത്തട 

ഉപലഭോക്തോകൾകോയ്കി ആവർെിച്ചുള്ള 

ലപയ്ക്്ത്തമനറ്ുകൾ ശ്പവർെനക്ഷമമോകോൻ 

സഹോയ്കികുന്ന ഒരു ലപയ്ക്്ത്തമനറ്് 

ഇനറ്ർലഫസോണ് ഇത്. 

• ഭോരത് ചഡനോമിക്സസ ്  ിമിറ്റഡ് (ബിഡിഎൽ) 

ഇരയൻ ലവയോമലസനയ്കക് ് (ഐ്എ്എഫ)് 

ആകോര് മിചസ ുകൾ നിർമ്മികുന്നതിനും 

വിതരണം ത്തൈയ്യുന്നതിനുമോയ്കി ശ്പതിലരോധ 

മശ്രോ യ്കവുമോയ്കി കരോർ ഒപിട്ടു. 499 ലകോടി 

രൂപയ്കോണ ്ഇടപോടിന്ത്തറ ആത്തക മൂ യം. 

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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• കിഴകൻ ലനപോളിത്ത  രേുവോസഭയ്കക്ും 

ലഭോജ്പൂ ർ ജ്ില്ലകൾകുമിടയ്കിൽ 679 ത്തമഗ്ോവോട്ട് 

ല ോവർ അരുൺ ജ് ചവദയുത പേതി 

വികസിപികുന്നതിനോയ്കി ലനപോൾ 

ഇരയയ്കുമോയ്കി 1.3 ബി യൺ യ്കുഎസ് ലഡോളർ 

കരോർ ഒപിട്ടു. കരോർ ശ്പകോരം, ഇരയയ്കുത്തട 

സർകോർ ഉടമസ്ഥതയ്കി ുള്ള സത്് ജ്് ജ്ൽ 

വിദയുത് നിഗ്ം (എസ്്ത്തജ്വിഎൻ) 679 

ത്തമഗ്ോവോട്ട് ജ് ചവദയുത പേതി 

അയ്കൽരോജ്യമോയ്ക ഹിമോ യ്കൻ രോജ്യെ് 

വികസിപികും. 

•  ഡോക ്ഓർഗ്ോനിക ്ലകശ്രഭരണ ശ്പലദരമോയ്ക 

 ഡോക് ഭരണകൂടം സികിം ലററ്റ് 

ഓർഗ്ോനിക ് സർട്ടിഫിലകഷൻ 

ഏജ്ൻസിയ്കുമോയ്കി (ലസോക) 

ധോരണോപശ്തെിൽ ഒപുവച്ചു. 2025 ഓത്തട 

 ഡോകിത്തന ഓർഗ്ോനിക് ആകുകത്തയ്കന്ന 

 ക്ഷയലെോത്തട  ഡോകിൽ ശ്പംശ്പഗ്ത് കൃഷി 

വികോസ് ലയ്കോജ്നയ്കും മിഷൻ ഓർഗ്ോനിക് 

ഡവ പ്ത്തമന്റ ്ഓർഗ്ചനലസഷനും (ലമോഡി) 

നടപോകുന്നത് സംബന്ധിച്്ച  ഡോകും 

എസ്എസ്ഒസിഎയ്കും തമ്മിൽ ശ്തിപോർചട്ടറ്റ് 

ധോരണോപശ്തം ഒപിട്ടു. 

• ലറോഡ ് ഗ്തോഗ്ത, ലദരീയ്കപോത 

മശ്രോ യ്കെിന് കീഴി ുള്ള ഇരയൻ 

അകോദമി ഓഫ ്ചഹലവ എഞ്ചിനീയ്കർമോർ 

(IAHE) ഉെർശ്പലദരിത്ത  ലനോയ്കിഡയ്കിൽ 

ത്തസന്റർ ലഫോർ അഡവോൻസ്ഡ് 

ശ്ടോൻസ്ലപോർലട്ടഷൻ ത്തടകല്നോളജ്ി ആൻഡ് 

സിറംസ് (CATTS) സ്ഥോപികുന്നതിന് 

ഓസ്്ലശ്ട ിയ്കയ്കിത്ത  നയൂ സൗെ് ത്തവയ്കിൽസ് 

സർവക ോരോ യ്കുമോയ്കി കരോർ ഒപിട്ടു. 

ലറോഡ ്ഗ്തോഗ്ത, ലദരീയ്കപോത മശ്രി നിതിൻ 

ഗ്ഡ്കരിയ്കുത്തട സോന്നിധയെിൽ നടന്ന 

ത്തവർൈവൽ ൈടങ്ങി ോണ് കരോർ ഒപിട്ടത്. 

• യസവനമനുഷ്ഠ ികുകേും വിരമികുകേും 

പ്പേയ്ുന്ന എല്ലാ ഉയദ്യാരസ്ഥരുപ്പെേും േമ്പള 

അകൗണ്ടുകൾകാേി ഇരയൻ നാവികയസന 

പ്പകാട്ടക ് മഹീഗ്രേുമാേി ധാരണാപഗ്തം 

ഒെിട്ടു. പ്പമച്ചപ്പെട്ട യകാംപ്ലിപ്പമനറ്റി 

യപഴ് സണൽ ആക് സിഡനറ് ് ഇൻഷുറൻസ് 

പരിരക്ഷ, കുട്ടികൾക ്ഗ്പയതയക വിദ്യാഭയാസ 

ആനുകൂലയം, അധിക പ്പപൺകുട്ടികൾക് 

ആനുകൂലയങ്ങൾ, ആകർഷകമാേ 

നിരകുകളും വയക്തിരത വായ്പകൾ, 

ഭവനവായ്പകൾ, കാർ വായ്പകൾ എന്നിവേക്് 

യഗ്പാസസ്സിംര ് ഫീസും യപാലുള്ള ഗ്പയതയക 

േമ്പള അകൗണ്്ട ആനുകൂലയങ്ങൾ ബാങ്്ക 

വാഗ്ദാനം പ്പേയ്ും. 

• ണമയഗ്കാ, പ്പേറുകിെ, ഇെത്തരം 

എനറ്ർണഗ്പസ് (MSME) യമഖലേക്് വായ്പ 

നൽകുന്നതിനാേി U GRO കയാപിറ്റൽ, യനാൺ 

ബാങ്്ക ഫിനാൻസിേർ, സർകാർ 

ഉെമസ്ഥതേിലുള്ള ബാങ്്ക ഓഫ ് ബയറാഡ 

എന്നിവ പങ്കാളികളാേി. ഗ്പഥം എന്ന യകാ-

പ്പലൻഡിംര ്യഗ്പാഗ്രാമിന് കീഴിൽ ബാങ്്ക ഓഫ ്

ബയറാഡേും U GROേും യേർന്്ന MSMEകൾക് 

1,000 യകാെി രൂപേുപ്പെ വായ്പ വിതരണം 

പ്പേയ്ും. 

• കഷണങ്ങപ്പള തിരിച്ചറിേുന്നതിനാേി 

കന്നുകാലികപ്പള തിരിച്ചറിേുന്നതിനാേി 

ദ്വാര യഹാൾഡിംഗ്സിന്പ്പറ യപാർട്ട് യഫാളിയോ 

കമ്പനിോേ ദ്വാര ഇ-ഡേറി പ്പസാലയൂഷൻസ് 

ഒരു കൃഗ്തിമ ഇനറ്ലിജ്ൻസ് (AI) നേികുന്ന 

ഡിജ്ിറ്റൽ ൊര് ‘സുരഭി ഇ-ൊര്’ 

പുറത്തിറകി. IFFCO യൊകിയോ ജ്നറൽ 

ഇൻഷുറൻസുമാേി സഹകരിച്്ച വാഗ്ദാനം 

പ്പേയ്ുന്ന കന്നുകാലി ഇൻഷുറൻസ് 

ഉൽെന്നങ്ങൾക ്ഇത് ഉപയോരികും. 

• നൂതന സായങ്കതികവിദ്യകളിൽ യസനേുപ്പെ 

മനുഷയേക്തിപ്പേ പരിേീലിെികുന്നതിനും 

സംേുക്ത പദ്ധതികൾ 

ഏപ്പറ്റെുകുന്നതിനുമാേി യകഗ്ര റിസർവ ്

യപാലീസ് യസന (CRPF) പ്പസന്റർ യഫാർ 

ഡവലപ്പ്പമന്റ ്ഓഫ് അഡവാൻസ്ഡ ്കമ്പയൂട്ടിംര് 

C-DACേുമാേി ധാരണാപഗ്തം ഒെിട്ടു. 
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• ബാംെൂർ ഇനറ്ർനാഷണൽ എേർയപാർട്ട് 

ലിമിറ്റഡ ് (BIAL), 'എേർയപാർട്ട ്ഇൻ എ യബാക്സ'് 

പ്ലാറ്റയ്ഫാം സ്ഥാപികുന്നതിന ് IBM 

കമ്പനിേുമാേി പത്ത ് വർഷപ്പത്ത 

പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഒെുവച്ചു. 

• ഇരയേിപ്പല എല്ലാവർകുമാേി കൃഗ്തിമ 

ഇനറ്ലിജ്ൻസ് (AI) സംബന്ധിച്്ച അെിസ്ഥാന 

ധാരണ സൃഷ്ടികുകപ്പേന്ന ലക്ഷയയത്താപ്പെ 

ഇനറ്ൽ വിദ്യാഭയാസ മഗ്രാലേത്തിന്പ്പറ 

പ്പസൻഗ്െൽ യബാർഡ ് ഓഫ ് പ്പസകൻഡറി 

എജ്യുയകഷനുമാേി (CBSE) സഹകരിച്്ച AI 

യഫാർ ഓൾ സംരംഭം ആരംഭികുപ്പമന്്ന 

ഗ്പഖയാപിച്ചു. 

• വാഹന റീപ്പട്ടേിലിൽ േുവാകപ്പള 

പരിേീലിെികുന്നതിനാേി മാരുതി 

സുസുകി ഇരയ ലിമിറ്റഡ ്മഹാരാഷ്ഗ്െേിപ്പല 

സാവിഗ്തിബാേ ് ഫൂപ്പല പൂപ്പന 

സർവകലാോലേുമാേി പങ്കാളിത്തം 

ഗ്പഖയാപിച്ചു. 
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• ലകോവിഡ് ലശ്പരിത ല ോകഡ്ൗൺ കോരണം 

പഠന വിടവ ് നികെോൻ രോജ്യത്തെ 

സോറ്റച റ്റ ് ടിവി ക്ലോസ് മുറികൾക് 

സോലേതിക സഹോയ്കം നൽകുന്നതിന് 

ഇരയൻ ബഹിരോകോര ഗ്ലവഷണ സംഘടന 

(ഐഎസ്ആർഒ) വിദയോഭയോസ പോർ ത്തമനറ്റി 

റോൻഡിംഗ് ് കമ്മിറ്റിക ് അനുമതി നൽകി. 

വിദയോഭയോസെിനോയ്കുള്ള പോർ ത്തമനറ്റി 

റോൻഡിംഗ് ് കമ്മിറ്റിക് മുന്നിൽ 

ഐഎസ്ആർഒ രോസ്ശ്തജ്ഞർ 

ഹോജ്രോകുകയ്കും വിദയോർത്ഥികൾകോയ്കി 

നിർേിഷ്ട സോറ്റച റ്റ ് ടിവി ക്ലോസ് 

റൂമിത്തനകുറിച്്ച വിരദമോയ്ക അവതരണം 

നടെുകയ്കും ത്തൈയ്തു. 

• ലകോവിഡ് -19 മയ്കകുമരുന്്ന 2-ഡിലയ്കോക്സസി-ഡി-

ലൂലകോസ് (2-ഡിജ്ി) ഉൽപോദിപികുന്നതിനും 

വിപണനം ത്തൈയ്യുന്നതിനുമോയ്കി 

ചഹദരോബോദ് ആസ്ഥോനമോയ്കുള്ള ഫോർമ 

ത്തപ്ലയ്കർ ല ോറസ്  ോബ്സിന് ശ്പതിലരോധ 

ഗ്ലവഷണ വികസന സംഘടനയ്കിൽ 

(ഡിആർഡിഒ) ച സൻസ്  ഭിച്ചു. 

മയ്കകുമരുന്്ന തോങ്ങോവുന്നതും ലരോഗ്ികൾക് 

 ഭയമോകുന്നതുമോയ്ക ശ്രമങ്ങളുത്തട 

ഭോഗ്മോയ്കോണ ് ല ോറസ്  ോബുകളില കുള്ള 

ച സൻസ് ഡിആർഡിഒ അനുവദിച്ചത്. 

• യ്കുഎസിത്ത  സവതശ്ര എഴുെുകോത്തര 

ലശ്പോത്സോഹിപികുകത്തയ്കന്ന  ക്ഷയലെോത്തട 

ബുള്ളറ്റിൻ എന്ന ലപരിൽ ഒരു കൂട്ടം 

ശ്പസിേീകരണ, സബ്സ്ശ്കിപ്ഷൻ 

ഉപകരണങ്ങൾ ലഫസ്ബുക ് ശ്പഖ്യോപിച്ചു. 

ഉള്ളടകം സൃഷ്ടികൽ, ധനസെോദനം, 

ലശ്പക്ഷകരുത്തട വളർച്ച എന്നിവ 

ലകശ്രീകരിച്ചുള്ള പിരുണ ബുള്ളറ്റിനിൽ 

ഉൾത്തപടും. 

• ഓഗ്റ് 12 ന് ജ്ിലയ്കോ ഇലമജ്ിംഗ് ് സോറ്റച റ്റ് 

GISAT-1 ഓൺലബോർഡ ്GSLV-F10 ലറോകറ്റിന്ത്തറ 

ആസൂശ്തിതമോയ്ക പരിശ്കമണലെോത്തട 

ഇരയൻ ബഹിരോകോര ഗ്ലവഷണ സംഘടന 

(ISRO) ശ്രീഹരിലകോട്ട ബഹിരോകോര 

ലപോർട്ടിൽ വീണ്ടും വിലക്ഷപണ 

ശ്പവർെനെില ക് കടകുകയ്കോണ്. GISAT -

1 ഒരു ജ്ിലയ്കോസിൻശ്കണസ് ശ്ടോൻസ്ഫർ 

ഓർബിറ്റിൽ സ്ഥോപികും. GSLV-F10, തുടർന്്ന, 

ഭൂമിയ്കുത്തട മധയലരഖ്യ്കിൽ നിന്്ന 36,000 

കില ോമീറ്റർ അകത്ത യ്കുള്ള അരിമ 

ജ്ിലയ്കോലറഷണറി ശ്ഭമണപഥെിൽ 

സ്ഥോപികും, അതിന്ത്തറ ഓൺലബോർഡ് 

ത്തശ്പോപൽഷൻ സിറം ഉപലയ്കോഗ്ിച്്ച. 

• ഇരയൻ ബഹിരോകോര ഗ്ലവഷണ 

ഓർഗ്ചനലസഷൻ (ഇസ്്ലറോ) ഗ്ഗ്നയോന്ത്തറ 

എഞ്ചിൻ ലയ്കോഗ്യത ആവരയകതകളുത്തട 

ഭോഗ്മോയ്കി മനുഷയ ലററ്റഡ ് ജ്ിഎസ്്എൽവി 

എ്ംത്തക III വോഹനെിന്ത്തറ ലകോർ എൽ 110 

ശ്ദോവക ഘട്ടെിനോയ്കി  ികവിഡ ്ത്തശ്പോപല്ലനറ്് 

വികോസ് എഞ്ചിന്ത്തറ മൂന്നോമത്തെ 

ദീർഘകോ  ലഹോട്ട ് ത്തടറ ് വിജ്യ്കകരമോയ്കി 

ലശ്പോശ്ഗ്ോം നടെി. 

• ഇരയേിലും ഏഷയാ 

പസഫികിലുെനീളമുള്ള 

ഉപയഭാക്താകൾകും 

പ്പപാതുയമഖലേക്ുമാേി രൂരിൾ ക്ലൗഡ് 

തങ്ങളുപ്പെ പുതിേ ക്ലൗഡ് റീജ്ിേൻ ദ്ില്ലി 

എൻസിആറിൽ ആരംഭികുപ്പമന്്ന 

ഗ്പഖയാപിച്ചു. പുതിേ ഗ്പയദ്േത്തിപ്പനാെം, 

രാജ്യത്ത ് ഗ്പവർത്തികുന്ന 

ഉപയോക്താകൾക ് കുറെ യലറ്റൻസിേും 

ക്ലൗഡ ് അധിഷ് ഠിത വർയചലാഡുകളുപ്പെേും 

ഡാറ്റേുപ്പെേും ഉേർന്ന ഗ്പകെനവും 

ഗ്പയോജ്നപ്പെെും. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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• ഇരയൻ ഇൻറിറ്റയൂട്ട ് ഓഫ ് പ്പെക്യനാളജ്ി 

മഗ്ദ്ാസ് രയവഷകർ യകാേങ്ങളിപ്പല 

കയാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ 

തിരിച്ചറിേുന്നതിനാേി ‘എൻബി ണഗ്ഡവർ’ 

എന്ന കൃഗ്തിമ ഇനറ്ലിജ്ൻസ് അധിഷ്ഠ ിത 

മാത്തമാറ്റികൽ യമാഡൽ 

വികസിെിപ്പച്ചെുത്തു. കാൻസർ 

പുയരാരതിക ് കാരണമാേ ജ്നിതക 

വയതിോനങ്ങൾ കൃതയമാേി നിർണ്ണേികാൻ 

ഡിഎൻഎ യകായമ്പാസിഷപ്പന 

സവാധീനികുന്നതിനുള്ള താരതയമയന 

പരയയവക്ഷണം പ്പേയ്പ്പെൊത്ത ഒരു 

സായങ്കതികത അൽയരാരിതം 

ഉപയോരികുന്നു, ഇത് നിലവിപ്പല രീതികൾ 

ഉപയോരികുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 

• ഇരയൻ ഇൻറിററ്യൂട്ട് ഓഫ ്പ്പെക് യനാളജ്ി (IIT), 

അനാവേയമാേി പാഴാകുന്ന ഓക്സിജ്ൻ 

സംരക്ഷികുന്നതിനും, പ്പമഡികൽ ഓക്സിജ്ൻ 

സിലിണ്ടറുകളുപ്പെ ആേുസ്സ ് മൂന്്ന മെങ്്ങ 

വർദ്ധിെികുന്നതിനും യവണ്ടി AMLEX എന്ന 

യപരിൽ ആദ്യമാേി ഓക്സിജ്ൻ യറഷനിംര് 

ഉപകരണം വികസിെിപ്പച്ചെുത്തു. ഉപകരണം 

േവസന സമേത്ത് യരാരിക് ആവേയമാേ 

ഓക്സിജ്ൻ നൽകും, കൂൊപ്പത യരാരി 

കാർബൺ ണഡ ഓകണ്സഡ് 

േവസികുയമ്പാൾ ോഗ്ത പ്പേയ്ും. 

• യകാെീേവരൻ പ്പജ്ഫ് പ്പബയസാസ് തന്പ്പറ 

യറാകറ്റ ് കെലാേ നയൂ പ്പഷയെർഡിന്പ്പറ 

ആദ്യപ്പത്ത ഗ്കൂേിഡ ് വിമാനത്തിൽ 

ബഹിരാകാേയത്തക് ഒരു ഗ്ഹസവ ോഗ്ത 

നെത്തി. മാർക ് പ്പബയസാസ്, സയഹാദ്രൻ 

വാലി ഫങ്്ക, ബഹിരാകാേ മൽസരത്തിന്പ്പറ 

82 കാരനാേ പേനിേർ, 18 വേസുള്ള 

വിദ്യാർത്ഥി എന്നിവരും 

അയേഹയത്താപ്പൊെം ഉണ്ടാേിരുന്നു. 

• വയാഴത്തിന്പ്പറ േഗ്രൻ േൂയറാെപ്പേകുറിച്്ച 

വിേദ്മാേ അയനവഷണം നെത്താനുള്ള 

ഭൂമിേുപ്പെ ആദ്യ ദ്ൗതയത്തിനാേി 

വിയക്ഷപണ യസവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് 

േുഎസ് ബഹിരാകാേ ഏജ്ൻസി നാസ 

കാലിയഫാർണിേ ആസ്ഥാനമാേുള്ള 

സ് യപസ് Xപ്പന തിരപ്പെെുത്തു. 

• ണഹദ്രാബാദ്ിപ്പല ഇരയൻ ഇൻറിററ്യൂട്ട് 

ഓഫ ് പ്പെകയ്നാളജ്ി ഒരു രയവഷണ സംഘം 

‘COVIHOME’ എന്ന വീട്ടിൽ സവേം പരിയോധന 

നെത്താൻ അനുവദ്ികുന്ന ഇരയേിപ്പല 

ആദ്യപ്പത്ത ഗ്ദ്ുത ഇലകയ്ഗ്ൊണിക ് യകാവിഡ് -

19 RNA പ്പെറ ്കിറ്റ് വികസിെിപ്പച്ചെുത്തു . 

• വയാവസാേിക യറായബാട്ടുകൾകാേി 

യസാഫ്റ്പ്പറവേർ നിർമ്മികുന്നതിൽ ഗ്േദ്ധ 

യകഗ്രീകരികുന്ന ഇൻറർൻസിക ് എന്ന 

പുതിേ യറായബാട്ടിക് കമ്പനി രൂരിൾ-

പാരനറ്് ആൽഫപ്പബറ്റ ്ആരംഭികും. 

• ആദ്യമാേി, യജ്യാതിോസ്ഗ്തജ്ഞർ 

വയാഴത്തിന്പ്പറ േഗ്രനാേ രാനിമീഡിന്പ്പറ 

അരരീക്ഷത്തിപ്പല ജ്ലബാഷ്പത്തിന്പ്പറ 

പ്പതളിവുകൾ കപ്പണ്ടത്തി. 
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• ഇരയൻ വംരജ്നോയ്ക അലമരികൻ അഭിമനയു 

മിശ്ര ല ോകെിത്ത  ഏറ്റവും ശ്പോയ്കം കുറഞ്ഞ 

ത്തൈസ്സ ് ശ്ഗ്ോൻഡ് മോററോയ്കി. 12 വയ്കസും നോ ് 

മോസവും 25 ദിവസവും, ത്തസർജ്ി കർജ്ോകിൻ 

ചകവരം വച്ചിരുന്ന ദീർഘകോ  

ത്തറലകോർഡ് അലേഹം ഇല്ലോതോകി, കിരീടം 

ലനടുലെോൾ 12 വയ്കസും ഏഴു മോസവും. 

• ഇരയൻ ഗ്ുസ്തി തോരം സുമിത് മോ ികിത്തന 

കോയ്കിക ല ോക ഭരണ സമിതി 

യ്കുഡലയുഡലയു രണ്ടുവർഷലെക് 

വി കി. അനുമതി സവീകരികുലമോ 

ത്തവല്ലുവിളികുലമോ എന്്ന തീരുമോനികോൻ 28 

കോരന് ഒരോഴ്ച സമയ്കമുണ്്ട. 

• ലടോകിലയ്കോ പോരോ ിെിക്്സിൽ ഓഗ്റ ് 24 ന് 

ആരംഭികുന്ന ലടോപ് പോരോ ചഹ ജ്െർ 

മരിയ്കപൻ തേലവ ുവിത്തന ഇരയൻ 

സംഘെിന്ത്തറ പതോകവോഹകനോയ്കി 

തിരത്തഞ്ഞടുെു. ഓഗ്റ ് 24 ന ് 2016 റിലയ്കോ 

പോരോ ിെിക്്സിൽ ലനടിയ്ക ടി -42 

സവർണത്തെ ശ്പതിലരോധികുന്ന തേലവ ു. 

• ബിസ്്ത്ത റ്റ ് ത്തഗ്യ്കിംസിൽ 400 മീറ്റർ 

ഹർഡിൽസിൽ ലനോർലവയ്കിൽ നിന്നുള്ള 25 

കോരനോയ്ക കോൾറൺ വോർലഹോം ല ോക 

ത്തറലകോർഡ് തകർെു. ലനരത്തെ ഈ 

ത്തറലകോർഡ് അലമരികൻ ഹർഡ്് ർ 

ത്തകവിൻ യ്കംഗ്് 29 വർഷമോയ്കി ചകവരം 

വച്ചിരുന്നു. 
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• മുൻ ഇംലണ്്ട കയോപറ്്റൻ ഷോർ റ്റ് 

എലഡവർഡിത്തന മറികടന്്ന ഇരയൻ കയോപ്റ്റൻ 

മിതോ ി രോജ്് വനിതോ ശ്കികറ്റിൽ ഏറ്റവും 

കൂടുതൽ റൺസ് ലനടിയ്ക കളികോരിയ്കോയ്കി. 

എലഡവർഡിന്ത്തറ 10,273 റൺസിത്തന 

മറികടന്്ന വനിതോ അരോരോഷ്ശ്ട 

മത്സരങ്ങളിൽ ല ോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച 

കളികോരനോയ്കി മിതോ ി മോറി. 

• 2021 ലഫോർമു  1 ല ോക ൈോെയൻഷിപ് 

സീസണിത്ത  ഒെതോമത്തെ മൽസരമോയ്ക 

ത്തറഡ ്ബുൾ റിംഗ്ിൽ ത്തറഡ ്ബുളിന്ത്തറ മോക്സസ് 

ത്തവർറപൻ ഓസ്ശ്ടിയ്കൻ ശ്ഗ്ോൻഡ ് ശ്പിക്സസ ്ലനടി. 

ത്തമഴ്്സിഡസ്-എഎംജ്ിയ്കുത്തട വോൽത്തറ്ററി 

ലബോട്ടോസ്, മക്ലോരന്ത്തറ  ോൻലഡോ ലനോറിസ് 

എന്നിവത്തരകോൾ മുന്നി ോണ ് ത്തവർറപൻ 

ഓട്ടം ലനടിയ്കത്. 

• നയൂ ത്തമക്സസിലകോയ്കിൽ നിന്്ന ജ്ൂച  11 ന് 

പറകോൻ ലപോകുന്ന വിർജ്ിൻ 

ഗ്ോ ക്്ടികിന്ത്തറ ‘വി.എസ്.എസ് യ്കൂണിറ്റി’ 

എന്ന കപ ിൽ ഇരയ വംരജ്യ്കോയ്ക സിരിഷ 

ബോൻഡ്്  ബഹിരോകോരെിന്ത്തറ 

അരികില ക് ലപോകും. കൽപന ൈൗളയ്കക്ും 

സുനിത വി യംസിനും ലരഷം 

ബഹിരോകോരലെക ്ലപോകുന്ന മൂന്നോമത്തെ 

വനിതയ്കോയ്കിരികും ഇത്. 

• ലടോകിലയ്കോ ഒളിെിക്സസിന്ത്തറ ഉദ്ഘോടന 

ൈടങ്ങിൽ ആറ ് തവണ ല ോക ലബോക്സസിംഗ്് 

ൈോെയൻ എം സി ലമരി ലകോം, പുരുഷ 

ലഹോകി ടീം കയോപറ്്റൻ മൻശ്പീത് സിംഗ്് 

എന്നിവരോണ് ഇരയയ്കുത്തട 

പതോകവോഹകത്തരന്്ന ഇരയൻ ഒളിെിക് 

അലസോസിലയ്കഷൻ (ഐ്ഒഎ) അറിയ്കിച്ചു. 

ഓഗ്റ ് എട്ടിന ് നടകുന്ന സമോപനച്ചടങ്ങിൽ 

2018 ല ോക ഗ്ുസ്തി ൈോെയൻഷിപിൽ ത്തവള്ളി 

ത്തമഡൽ ലജ്തോവോയ്ക ബശ്ജ്ംഗ്് പുനിയ്ക 

പതോകവോഹകനോകും. 

• ഫറ ് ക്ലോസ് ശ്കികറ്റിൽ 1000 വികറ്റുകൾ 

പൂർെിയ്കോകിയ്ക ത്തവറ്ററൻ ഇംലണ്്ട ഫോറ് 

ബൗളർ ത്തജ്യ്കിംസ് ആൻലഡഴ്സൺ ത്തതോപിയ്കിൽ 

മത്തറ്റോരു തൂവൽ ലൈർെു. മോഞ്ചററിൽ 

ത്തകനറ്ിത്തനതിരോയ്ക  േോത്തഷയ്കറിന്ത്തറ 

കൗണ്ടി ൈോെയൻഷിപ് ലപോരോട്ടെിൽ 

ആൻലഡഴ്സൺ അപൂർവ ലനട്ടം ചകവരിച്ചു. 

• ഇരയയ്കിത്ത  രണ്ടോമത്തെ വ ിയ്ക ശ്കികറ്റ് 

ലറഡിയ്കം നിർമ്മികോൻ ഉപലയ്കോഗ്ികുന്ന 

രോജ്സ്ഥോൻ ശ്കികറ്റ ് അലസോസിലയ്കഷന് 

(ആർസിഎ) 100 ലകോടി രൂപയ്കുത്തട 

സോെെിക ശ്ഗ്ോന്റ ് ലബോർഡ് ഓഫ ്

കൺലശ്ടോൾ ലബോർഡ ് (ബിസിസിഐ) 

പുറെിറകി. അഹമ്മദോബോദിൽ 

അടുെിത്തട ഉദ്ഘോടനം ത്തൈയ്ത നലരശ്ര ലമോദി 

ലറഡിയ്കെിൽ രണ്ടോമലെതോണ ് ഈ 

സൗകരയം ജ്യ്പൂരിൽ നിർമികോൻ 

ഒരുങ്ങുന്നത്. 

• ഇരയയ്കിത്ത  വനിതോ ഏഷയൻ കപ് 

മുംചബയ്കി ും പൂത്തനയ്കി ും നടകും. 

അലന്ധരി സ്്ലപോർട്്സ് ലകോംപ്ലക്്സിത്ത  

മുംചബ ഫുട്്ലബോൾ അരീനയ്കും 

പൂത്തനയ്കിത്ത  ബോല വോടിയ്കിത്ത  രിവ 

ഛശ്തപതി സ്്ലപോർട്്സ് ലകോംപ്ലക്്സും 

പുതിയ്ക ലവദികളോയ്കി തിരത്തഞ്ഞടുെു. 

• ലഗ്ോകു ം ലകരള എഫ്്സിയ്കുത്തട വിജ്യ്കിയ്കോയ്ക 

ഐ- ീഗ്് കോത്തെയ്ക്്നിൽ 13 മത്സരങ്ങളിൽ 

പത്തേടുെ ലരഷം വിംഗ്ർ വിൻസി 

ബോത്തരലറ്റോ (ഇടത)് ലകരള ലോലറഴ്സിനോയ്കി 

ഒപിട്ടു.ലഗ്ോവൻ വിംഗ്ർ വിൻസി ബോത്തരലറ്റോ 

പടിപടിയ്കോയ്കി വിജ്യ്കെിന്ത്തറ ഏണിയ്കിൽ 

കയ്കറുന്നു. 

• പുരുഷ വിഭോഗ്െിൽ ത്തനോവോക് 

ലജ്ോലകോവിച്്ച വിംബിൾഡൺ ചഫന ിൽ 

മോറ്റിലയ്കോ ത്തബത്തററ്റിനിത്തയ്ക പരോജ്യ്കത്തപടുെി 

6-7 (4-7), 6-4, 6-4, 6-3 എന്ന സ്ലകോറിനോയ്കിരുന്നു 

ആറോമത്തെ വിംബിൾഡൺ കിരീടവും 20 

ശ്ഗ്ോൻഡ്് ോം ലശ്ടോഫിയ്കും ലനടിയ്കത്. ഈ 

വിജ്യ്കലെോത്തട, ലറോജ്ർ ത്തഫഡറർ, റോലഫൽ 

നദോൽ എന്നിവരുമോയ്കി തന്ത്തറ ത്തമോെം 

പുരുഷ സിംഗ്ിൾസ് കിരീട ത്തറലകോർഡിത്തന 

അലേഹം തു യമോകി, ഓലരോരുെരും 20 

കിരീടങ്ങൾ ലനടി. 
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• റിലയ്കോ ഡി ജ്നീലറോയ്കിത്ത  മരകോന 

ലറഡിയ്കെിൽ നടന്ന ലകോപ അലമരിക 

ചഫനൽ മത്സരെിൽ  യ്കണൽ 

ത്തമസ്സിയ്കുത്തട ലനതൃതവെി ുള്ള അർജ്നറ്ീന 

1-0ന ് ത്തനയ്മറുത്തട ശ്ബസീ ിത്തന 

പരോജ്യ്കത്തപടുെി. ഈ വിജ്യ്കലെോത്തട 

 യ്കണൽ ത്തമസ്സി തന്ത്തറ ആദയത്തെ ശ്പധോന 

അരോരോഷശ്്ട ലശ്ടോഫി ലനടി. 

• ഹരോത്തര സ്്ലപോർട്്സ് ക്ലബിൽ 

സിംബോബ്്ത്തവയ്ക്ത്തകതിരോയ്ക 

ബംലോലദരിന്ത്തറ ഏകദിന ത്തടറ് 

മത്സരെിനിടയ്കി ോണ് ബംലോലദര് ശ്കികറ്റ് 

തോരം മഹ്മൂദുള്ള റിയ്കോദ് ത്തടറ് ശ്കികറ്റിൽ 

നിന്്ന വിരമികൽ ശ്പഖ്യോപിച്ചത്. 2009 ൽ 

ബംലോലദരിന്ത്തറ ത്തവറ് ഇൻഡീസ് 

പരയടനെിനിത്തട മഹ്മൂദുള്ള ത്തടറ് 

അരലങ്ങറ്റം നടെി. 

• ഒന്നോം നെർ ലകോർട്ടിൽ ഇരയൻ-

അലമരികൻ സമീർ ബോനർജ്ി 

വിംബിൾഡൺ ജ്ൂനിയ്കർ പുരുഷ കിരീടം 

ലനടി. ജ്ൂനിയ്കർ ത്തമൻസ് ചഫന ിൽ 

അലമരികയ്കുത്തട വിക്സടർ  ില ോവിത്തന 7-5, 6-

3ന ്ലതോൽപിച്്ച ഓൾ ഇംലണ്്ട ക്ലബിൽ ലശ്ടോഫി 

ഉയ്കർെി. 2014 ന് ലരഷം ആദയമോയ്കി, 1977 ന് 

ലരഷം രണ്ടോം തവണ മോശ്തമോണ് 

ആൺകുട്ടികളുത്തട സിംഗ്ിൾസ് മത്സരെിൽ 

ഒരു അലമരികൻ നിഗ്മനെിത്ത െിയ്കത്. 

• ബോഡ്മിനറ്ൺ ലവൾഡ ് ത്തഫഡലറഷൻ 2026-ൽ 

ബി.ഡലയു.എഫ ് ല ോക ൈോെയൻഷിപ് 

ഇരയക് അനുവദിച്ചു. ഇത് രണ്ടോം 

തവണയ്കോണ ്ഇരയ ശ്പീമിയ്കർ ടൂർണത്തമനറ്ിന് 

ആതിലഥയ്കതവം വഹികുന്നത്, ഒളിെിക് 

വർഷം ഒഴിത്തക എല്ലോ വർഷവും ഇത് 

നടകുന്നു. 2009 ൽ ചഹദരോബോദിൽ നടന്ന 

ബിഡലയുഎഫ് ല ോക ൈോെയൻഷിപിന് 

ഇരയ ആതിലഥയ്കതവം വഹിച്ചിരുന്നു. 

• ഒളിെിക ് ത്തഗ്യ്കിംസിന്ത്തറ ജ്ിംനോറിക് 

മത്സരത്തെ വിഭജ്ികുന്നതിനോയ്കി 

തിരത്തഞ്ഞടുകത്തപട്ട ആദയത്തെ 

ഇരയകോരനോയ്കി ദീപക ് കശ്ബ മോറി.ജ്ൂച  

23 ന് നടകുന്ന ലടോകിലയ്കോ ത്തഗ്യ്കിംസിൽ 

പുരുഷന്മോരുത്തട ആർട്ടിറിക് ജ്ിംനോറുകത്തള 

ൈുമത ത്തപടുെുന്നതോയ്കി അലേഹം കോണും. 

• ലടോകിലയ്കോ ഒളിെിക്്സിനോയ്കി ഇരയൻ 

കോയ്കിക തോരങ്ങൾകോയ്കി ഒരു ഗ്ോനം 

ആ പികോൻ ഗ്ോയ്കിക അനനയ ബിർള 

സംഗ്ീത മോസ്്ലശ്ടോ എ ആർ റഹ്മോനുമോയ്കി 

ലൈർന്നു. “ഹിരുസ്ഥോനി ലവ” എന്്ന 

ലപരിട്ടിരികുന്ന ഈ ഗ്ോനം അനനയ 

ആ പികുകയ്കും റഹ്മോൻ സംഗ്ീതം 

നൽകുകയ്കും ത്തൈയ്തിട്ടുണ്്ട. ഗ്ോനെിന്ത്തറ 

സമോരംഭെിൽ വോർെോവിതരണ 

ശ്പലക്ഷപണ മശ്രി അനുരോഗ്് തോകൂറും 

പത്തേടുെു. 

• എഡ്് ് ബോറണിൽ നടന്ന മൂന്നോം 

ഏകദിനെിൽ ഇംലണ്ടിത്തനതിത്തര ലനടിയ്ക 

ത്തസഞ്ചവറിലയ്കോത്തട പോകിസ്ഥോൻ കയോപ്റ്റൻ 

ബോബർ ആസോം ത്തറലകോർഡ ്ബുകുകളിൽ 

മോറ്റം വരുെി. ഹന്നിം അം , ഇരയൻ 

കയോപ്റ്റൻ വിരോട ് ലകോഹ്് ി, ഓസ്്ലശ്ട ിയ്കൻ 

ബോറ്റസ്്മോൻ ലഡവിഡ് വോർണർ എന്നിവത്തര 

മറികടന്്ന ഇന്നിംഗ്്്സിന്ത്തറ കോരയെിൽ 14 

ഏകദിന ത്തസഞ്ചവറികൾ ലനടുന്ന ഏറ്റവും 

ലവഗ്ലമറിയ്ക ബോറ്റസ്്മോനോയ്കി അലേഹം മോറി. 

• 2020-21 എ.എഫ്.സി ക്ലബ് ൈോെയൻഷിപിൽ 

ഇരയത്തയ്ക ശ്പതിനിധീകരിച്്ച അഖ്ില രയോ 

ഫുടല്ബോൾ ത്തഫഡലറഷൻ 

(എ.ഐ.എഫ്.എഫ്) ലഗ്ോകു ം ലകരള 

എഫ്.സിത്തയ്ക നോമനിർലദരം ത്തൈയ്തു. വനിതോ 

 ീഗ്ിത്ത  വിജ്യ്കികൾ ടൂർണത്തമന്റിൽ 

മത്സരികുന്നുത്തണ്ടേി ും അത് 

നടകോെതിനോൽ ലദരീയ്ക ത്തഫഡലറഷൻ 

നോ ോം പതിപിത്ത  ൈോെയന്മോത്തര 

തിരത്തഞ്ഞടുെു. 

• ലൂേിസ് ഹാമിൽട്ടൺ (പ്പമഴ് സിഡസ്-യഗ്രറ്റ് 

ഗ്ബിട്ടൻ) എട്ടാം തവണേും പ്പറയകാർഡ് 

ഗ്രാൻഡ ് ഗ്പിക്സ ് 2021 യനെി. 2021 ജ്ൂണല 18 ന് 

േുണണറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിപ്പല സിൽവർയറാൺ 

സർകയൂട്ടിൽ പ്പവച്ചാേിരുന്നു പരിപാെി. 

• അരാരാഷഗ്്െ ഗ്കികറ്റ് കൗൺസിൽ (ICC) 78-

ാാമത് വാർഷിക പ്പപാതുയോരത്തിൽ 

മംയരാളിേ, താജ്ികിസ്ഥാൻ, 

സവിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നിവപ്പര അംരങ്ങളാകി. 

ഏഷയ യമഖലേിപ്പല 22, 23 അംരങ്ങളാേി 

മംയരാളിേേും താജ്ികിസ്ഥാനും. 

• യഡാർട്മു ണ്ടിൽ സ്പാർകാപ്പസൻ യഗ്ൊഫി 

യനെിേ വിേവനാഥൻ ആനര് വ് ളാഡിമിർ 

ഗ്കാംനികിപ്പന പരാജ്േപ്പെെുത്തി. യനാ-

കാറിംര് പ്പേസ്സ ് മത്സരത്തിന്പ്പറ അവസാന 

മത്സരത്തിൽ ആനര ് ഒരു സമനില മാഗ്തയമ 

ആവേയമുള്ളൂ, 40 നീകങ്ങളിൽ അത് യനെി. 

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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• 2032 പ്പല സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ്, പാരാലിമ്പിക് 

പ്പരേിംസിന്പ്പറ ആതിയഥേ നരരമാേി 

ഓസ് യഗ്െലിേൻ നരരമാേ ഗ്ബിസ് യബപ്പന 

അരാരാഷഗ്്െ ഒളിമ്പിക ് കമ്മിറ്റി (IOC) 

തിരപ്പെെുത്തു. 1956 ൽ പ്പമൽബണിനും 2000 

ൽ സിഡ്നികും യേഷം ഒളിമ്പിക് പ്പരേിംസിന് 

ആതിയഥേതവം വഹികുന്ന മൂന്നാമപ്പത്ത 

ഓസ് യഗ്െലിേൻ നരരമാണ ്ഗ്ബിസ് യബൻ. 

• ഹംരറിേിപ്പല ബുഡാപ്പപറിൽ നെന്ന 2021 

പ്പല യകഡറ്റ ് യവൾഡ് ോമ്പയൻഷിെിന്പ്പറ 

രണ്ടാം ദ്ിനത്തിൽ ഇരയ മികച്ച ഗ്പകെനം 

കാഴ്ചപ്പവച്ചയതാപ്പെ േുവ രുസ്തികാരാേ 

അമാൻ രുലിേേും സാരർ ജ്ൊനും അതത് 

വിഭാരങ്ങളിൽ പുതിേ യലാക 

ോമ്പയന്മാരാേി. 48 കിയലാഗ്രാം ണഫനലിൽ 

അയമരികൻ ലൂക ് യജ്ാസഫ ് ലില്ലാഹാലിപ്പന 

5-2ന ്ജ്േിച്ച രുലിേ വിജ്േിോേി. 

• മധയഗ്പയദ്േ് ഷൂട്ടർ റൂബിന ഗ്ഫാൻസിസ് 

പ്പപറുവിൽ നെന്നുപ്പകാണ്ടിരികുന്ന പാരാ 

സ്യപാർട്ട് കെിൽ യലാക പ്പറയകാർഡ് 

സ്ഥാപിച്ചു. വനിതകളുപ്പെ 10 മീറ്റർ എേർ 

പിറൾ പാരാ ഇവനറ്ിൽ അവർ സവർണം 

യനെിേിട്ടുണ്്ട. 

• ജ്ൂണല 24 ന ് അസക ഷൂട്ടിംര ് യറഞ്ചിൽ 

നെന്ന 2020 സമ്മർ പ്പരേിംസിന്പ്പറ ആദ്യ 

സവർണം യനെുന്നതിനാേി വനിതകളുപ്പെ 10 

മീറ്റർ എേർ ണറഫിൾ ണഫനലിൽ 

ണേനേിപ്പല ോങ് കവിോൻ സവർണം യനെി. 

റഷയേുപ്പെ അനസ്താസിേ രലാഷിന 

പ്പവള്ളിേും സവിറ്റ്സർലൻഡിപ്പല നീന 

ഗ്കിറൻ പ്പവങ്കലവും യനെി. 

• ഹംരറിേിപ്പല ബുഡാപ്പപറിൽ നെന്ന 2021 

പ്പല യലാക യകഡറ്റ് രുസ്തി ോമ്പയൻഷിെിൽ 

ഇരയൻ രുസ്തി താരം ഗ്പിേ മാലിക ് സവർണ്ണ 

പ്പമഡൽ യനെി. 

• യൊകിയോേിപ്പല അരിയേക് അർബൻ 

സ് യപാർട്ടിൽ പുരുഷന്മാരുപ്പെ പ്പതരുവ് 

ഇവന്റിൽ സവർണം യനെിേ ജ്ൊനിപ്പല 

േൂയട്ടാ പ്പഹാറിയരാം ഒളിമ്പിക് പ്പരേിംസിൽ 

ആദ്യമാേി സ്യകറ്റ്യബാർഡിംര് 

മത്സരത്തിൽ വിജ്േിച്ചു. 

• 13 വേസും 330 ദ്ിവസവും മാഗ്തം ഗ്പാേമുള്ള 

ജ്ൊനിപ്പല യമാമിജ്ി നിഷിേ ഉദ്്ഘാെന 

വനിതകളുപ്പെ സ്യകറ്റ്യബാർഡിംര് സവർണം 

യനെിേയൊൾ േരിഗ്തത്തിപ്പല ഏറ്റവും ഗ്പാേം 

കുറെ വയക്തിരത ഒളിമ്പിക് 

ോമ്പയൻമാരിൽ ഒരാളാേി. 

• യദ്േീേ വനിതാ ഓൺണലൻ പ്പേസ്സ ് കിരീെം 

വാരിക അരർവാൾ യനെി. മത്സരത്തിൽ 

പശ്ചിമ ബംരാളിപ്പല അർപിത മുഖർജ്ി 

രണ്ടാം സ്ഥാനവും തമിഴ്നാട്ടിപ്പല ഗ്േീജ് 

യേഷാഗ്ദ്ി മൂന്നാം സ്ഥാനവും യനെി. 
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• മുംചബ ആസ്ഥോനമോയ്കുള്ള 

പശ്തശ്പവർെകൻ ധവോൽ കുൽകർണി 

എഴുതിയ്ക “നോഥുറം ലഗ്ോഡ്്ത്തസ: ദി ശ്ടൂ ലറോറി 

ഓഫ ് ഗ്ോന്ധീസ് അസ്സസ്സിൻ” എന്ന പുസ്തകം 

2022 ൽ പോൻ മോക്സമില്ലൻ ഇരയ 

ശ്പസിേീകരികും. മഹോത്മോഗ്ോന്ധിയ്കുത്തട 

കുശ്പസിേനോയ്ക ത്തകോ പോതകിയ്കോയ്ക 

നോഥുറോം ലഗ്ോഡ്്ത്തസയ്കുത്തട ജ്ീവൈരിശ്തം 

മനുഷയത്തനയ്കും അലേഹെിന്ത്തറ ഏറ്റവും 

നിർവൈനോത്മക ശ്പവർെനത്തെയ്കും 

ഉൾത്തകോള്ളുന്നു. 

• “ല ഡി ലഡോക്സടർസ്: ദി അൺലടോൾഡ് 

ലറോറീസ് ഓഫ ്ഇരയോസ് ഫറ് വുമൺ ഇൻ 

ത്തമഡിസിൻസ്” എന്ന പുസ്തകം കവിതോ 

റോവു രൈിച്ചിട്ടുണ്്ട. ൈരിശ്തം അവഗ്ണിച്ച 

ഇരയയ്കിത്ത  ആദയത്തെ വനിതോ 

ലഡോക്സടർമോരുത്തട കഥകൾ ഈ പുസ്തകം 

വീത്തണ്ടടുകുന്നു. 

• ലവണു മോധവ ് ലഗ്ോവിരുവും ശ്രീനോഥ് 

രോഘവനും രൈിച്ച ‘ദി ലഫോർെ് 

 യ്കൺ:എലസ്സയ്ക്്സ് ലഫോർ ലഗ്ോപോ കൃഷ്ണ 

ഗ്ോന്ധി’ എന്ന പുസ്തകം ശ്പസിേികരിച്ചു. 

വിവിധ ലമഖ് കളിൽ നിന്നും 

ല ോകത്തമെോടുമുള്ള വയക്തികൾ സംഭോവന 

ത്തൈയ്ത ഇരുപെിയ്കോറ് ല ഖ്നങ്ങൾ ഈ 

പുസ്തകെി ുണ്്ട. 

• ജ്യ്കറോം രലമര് രൈിച്ച “ദി ച റ്റ് ഓഫ ്

ഏഷയ” എന്ന പുതിയ്ക പുസ്തകം 

ബുേത്തനകുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇതിഹോസ ബലയ്കോ 

കവിതയ്കുത്തട ജ്ീവൈരിശ്തമോണ്. സർ എഡവിൻ 

അർലനോൾഡ് എഴുതിയ്ക 1879 ത്ത  “ദി ച റ്റ് 

ഓഫ ് ഏഷയ” എന്ന ഇതിഹോസകഥയ്കക്് 

പിന്നിത്ത  കൗതുകകരമോയ്ക കഥ 

പുറെുത്തകോണ്ടുവരോൻ എഴുെുകോരനും 

പോർ ത്തമനറ്് അംഗ്വും മുൻ ലകശ്രമശ്രിയ്കും 

ലകോൺശ്ഗ്സ് ലനതോവുമോയ്ക രലമര് പറയ്കുന്നു. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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• കരീന കപൂർ ഖ്ോൻ ‘ദി ത്തശ്പഗ്നൻസി 

ചബബിൾ’ എന്ന ലപരിൽ പുതിയ്ക പുസ്തകം 

ശ്പഖ്യോപിച്ചു. തോരം തന്ത്തറ ‘മൂന്നോമത്തെ 

കുട്ടി’ എന്നും വിളിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• ശ്പരസ്ത അഭിഭോഷകനോയ്ക ത്തകടിഎസ് 

തുളസിയ്കുത്തട മോതോവ് അരരിച്ച ബൽജ്ിത് 

കൗർ തുളസി എഴുതിയ്ക “ദി രോമോയ്കണ ഓഫ് 

ശ്രീ ഗ്ുരു ലഗ്ോബിര ്സിംഗ് ്ജ്ി” ആദയ പകർപ് 

ശ്പധോനമശ്രി നലരശ്ര ലമോദിക ്  ഭിച്ചു. 

ഇരിരോഗ്ോന്ധി നോഷണൽ ത്തസനറ്ർ ലഫോർ 

ആർട്സ് ആണ് പുസ്തകം ശ്പസിേീകരിച്ചത്. 

• ചൈൽഡ ് ലശ്പോഡിജ്ി ശ്കിസിസ് ചനറ്റ ്വരച്്ച 

എഴുതിയ്ക “ദി ലശ്ഗ്റ്റ് ബിഗ്്  യ്കൺ” എന്ന 

പുസ്തകം. ഈ പുസ്തകം ഒരു സിംഹത്തെയ്കും 

രണ്്ട മകത്തളയ്കും കുറിച്ചുള്ള 

കഥയ്കോണ്.ത്തപൻഗ്വിൻ റോൻഡം ഹൗസ് 

ഇരയയ്കുത്തട “പഫിൻ” മുശ്ദയ്കോണ ് പുസ്തകം 

ശ്പസിേീകരിച്ചത്. 

• മുതിർന്ന പശ്തശ്പവർെകനോയ്ക ത്തജ്.എസ് 

രൈിച്ച ‘ഉറുദു കവികളും എഴുെുകോരും – 

ത്തജ്ംസ് ഓഫ ് ത്തഡകോൻ’ എന്ന പുസ്തകം 

ഉപരോഷ്ശ്ടപതി എം. ത്തവചേ നോയ്കിഡുവിന് 

 ഭിച്ചു. ഇഫല്തകർ. ത്തഡകോനിത്ത  

സെന്നമോയ്ക സോഹിതയ സോംസ്കോരിക 

പോരെരയങ്ങൾ ഉൾത്തകോള്ളുന്ന പുസ്തകെിന് 

നോയ്കിഡു രൈയ്കിതോവിത്തന അഭിനരിച്ചു. 

• മുൻ റിസർവ ് ബാങ്്ക രവർണർ ബിമൽ ജ്ലൻ 

‘ദ്ി ഇരയ യറാറി’ എന്ന യപരിൽ ഒരു പുതിേ 

പുസ്തകം എഴുതുന്നു. പുസ്തകം ഇരയേുപ്പെ 

സാമ്പത്തിക േരിഗ്തത്തിൽ ഗ്േദ്ധ 

യകഗ്രീകരികുകേും ഇരയേുപ്പെ രാഷ്ഗ്െീേ 

സമ്പദ്് വയവസ്ഥേുപ്പെ ഭാവിക ് പാഠങ്ങൾ 

നൽകുകേും പ്പേയ്ുന്നു. 

 

 

• രാഷ്ഗ്െീേ സവേംയസവക 

സംഘപ്പത്തകുറിച്ചുള്ള (RSS) ബിപ്പജ്പി 

യനതാവ ് സുധാൻഷു മിത്തലിന്പ്പറ പുസ്തകം 

ഇയൊൾ ണേനീസ് ഭാഷേിയലക് 

വിവർത്തനം പ്പേയ്പ്പെട്ടു. RSSന്പ്പറ േരിഗ്തം, 

ഗ്പതയേോസ്ഗ്തം, നേങ്ങൾ, തുെർന്്ന 

രാജ്യപ്പത്ത അവ പ്പേലുത്തിേ സവാധീനം 

എന്നിവപ്പേകുറിച്്ച സംസാരികുന്ന “RSS: 

ബിൽഡിംര ് ഇരയ ഗ്തൂ പ്പസവാ” 2019 ൽ 

ഹാർ-ആനര ്പബ്ലിയകഷൻസ് പുറത്തിറകി. 

• േലച്ചിഗ്ത നിർമ്മാതാവ ് രായകഷ് ഓംഗ്പകാേ് 

പ്പമഹ് റ തന്പ്പറ ആത്മകഥ “ദ്ി സ്യഗ്െഞ്ചർ ഇൻ 

ദ്ി മിറർ” ഗ്പഖയാപിച്ചു. ഗ്പേസ്ത 

എഴുത്തുകാരിോേ റീത രാമമൂർത്തി 

രുപ്തേ് പ്പകാെം അയേഹം പുസ്തകം 

രേിച്ചിട്ടുണ്്ട. രൂപാ പബ്ലിയകഷൻസ് ഈ 

ആത്മകഥ ഗ്പസിദ്ധീകരിച്ചു. 

• മുൻ എംപി േലമഞ്ചിലി േിവാജ്ി രേിച്ച 

‘പപ്പല്ലകു പട്ടാഭിയഷകം’ എന്ന പുസ്തകം 

ഇരയൻ ഉപരാഷ്ഗ്െപതി എം പ്പവങ്കയ് 

നാേിഡു പുറത്തിറകി. ഈ പുസ്തകം 

ഗ്രാമീണ ഇരയപ്പേേും കാർഷിക 

യമഖലപ്പേേും 

അെിസ്ഥാനമാകിേുള്ളതാണ്. 

• മുൻ റിസർവ ് ബാങ്്ക രവർണറാേ ദ്ുവൂരി 

സുബ്ബറാവു യഡാ. സി പ്പക രരിോലി രേിച്ച 

‘ബാങ്്ക വിത്ത ് എ യസാൾ: ഇകവിറ്റാസ്’ എന്ന 

പുസ്തകം പുറത്തിറകി. ഇഡിറ്റ ് (ഇകവിറ്റാസ് 

ഡവലപ്പ്പമന്റ ് ഇനിയഷയറ്റീവ് ഗ്െറ്) ന്പ്പറ 

സ്ഥാപക ഗ്െറിോണ ്യഡാ.രാരയാലി . 

• മുൻ തിരപ്പെെുെ് കമ്മീഷണർ അയോക് 

ലവാസേുപ്പെ “ആൻ ഓർഡിനറി ണലഫ്: 

യപാർണഗ്െറ് ഓഫ് ആൻ ഇരയൻ ജ്നയറഷന”് 

എന്ന പുസ്തകം പുറത്തിറകി. 

 

Obituaries News 
 

• “ഷോദി കോ  േൂ”, “പയോർ ലമൻ കബി കബി” 

എന്നീ സിനിമകൾ സംവിധോനം ത്തൈയ്ത 

ൈ ച്ചിശ്ത നിർമ്മോതോവ ് രോജ്് കൗരൽ 

അരരിച്ചു. നടൻ-ടിവി അവതോരക മരിര 

ലബഡിത്തയ്ക വിവോഹം കഴിച്ചു. അർഷോദ് 

വോർസിയ്കും സഞജ്്യ്ക ് ദെും അഭിനയ്കിച്ച 

2006 ത്ത  ശ്തില്ലർ ൈിശ്തമോയ്ക “ആന്റണി 

ലകോൺ ഹോയ്ക?്” ആയ്കിരുന്നു 

അലേഹെിന്ത്തറ അവസോന സംവിധോനം. 

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/9224/kerala-high-court-assistant-new-live-batch-in-malayalam-live-class-by-adda247
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• ‘സുധർമ്മ’ സംസ്്കൃത ത്തഡയ്ക്് ി എഡിറ്റർ 

ത്തക.വി. സെെ ് കുമോർ അരരിച്ചു. 

സോഹിതയ, വിദയോഭയോസ ലമഖ് യ്കിത്ത  

സംഭോവനകൾ പരിഗ്ണിച്്ച 2020 ൽ ഇരയോ 

സർകോരിൽ നിന്്ന പത്മശ്രീ ബഹുമതിക് 

ഭോരയലയ്കോത്തടോപം തിരത്തഞ്ഞടുകത്തപട്ടു. 

• മുൻ ഇരയൻ ഫുടല്ബോൾ തോരം എം ശ്പസന്നൻ 

അരരിച്ചു. 1970 കളിത്ത  ശ്പതിഭോധനനോയ്ക 

മിഡ്ഫീൽഡറോയ്ക അലേഹം ഇരയൻ 

ഫുടല്ബോളിത്ത  ശ്പധോനികളോയ്ക ഇരർ സിംഗ്്, 

ത്തഡോചറസവോമി നടരോജ്് എന്നിവരുമോയ്കി 

ശ്ഡസ്സിംഗ് ് റൂം പേിട്ടു. സലരോഷ ് ലശ്ടോഫി 

ലദരീയ്ക ഫുട്ലബോൾ ൈോെയൻഷിപിൽ 

ലകരളം, മഹോരോഷ്ശ്ട, ലഗ്ോവ 

എന്നിവയ്കക്ോയ്കി കളിച്ചു. 

• രണ്്ട തവണ ശ്പതിലരോധ ത്തസശ്കട്ടറിയ്കും 

ഒറ്റെവണ ശ്പസിഡനറ്് 

സ്ഥോനോർത്ഥിയ്കുമോയ്ക ത്തഡോണോൾഡ് 

റംസ്ത്തഫൽഡ്, ഒരു ആധുനിക യ്കുഎസ് 

മി ിട്ടറിയ്കുത്തട വിദഗ്്േനും ദർരകനുത്തമന്ന 

ഖ്യോതിയ്കും നീണ്ടതും ത്തൈ ലവറിയ്കതുമോയ്ക 

ഇറോഖ് ് യ്കുേെി ൂത്തട അനോവരണം 

ത്തൈയ്യത്തപട്ടു. ത്തപനറ്ഗ്ൺ ലമധോവിയ്കോയ്കി 

രണ്ടുതവണ ലസവനമനുഷ്ഠ ിച്ച ഒലരത്തയ്കോരു 

വയക്തി റംസ്ത്തഫൽഡോണ്. 

• ശ്പരസ്ത ലബോളിവുഡ ്നടൻ മുഹമ്മദ് യ്കൂസഫ് 

ഖ്ോൻ 98 വയ്കസി ോണ ് അരരിച്ചത്. 

ലബോളിവുഡിത്ത  ദുരര രോജ്ോവോയ്കി 

അലേഹം അറിയ്കത്തപട്ടു. 

• യ്കഥോർത്ഥ ‘സൂപർമോൻ’ ൈിശ്തമോയ്ക ‘ത്ത െൽ 

ത്തവപൺ’ ഫി ിം സീരീസും ‘ദി ഗ്ുണ്ടീസും’ 

ത്തഹൽമിംഗ്ിന് ലപരുലകട്ട ഐസ് ൈ ച്ചിശ്ത 

നിർമ്മോതോവ ്റിച്ചോർഡ ്ലഡോണർ അരരിച്ചു. 

91 കോരനോയ്ക ൈ ച്ചിശ്തകോരൻ മുഖ്യധോരോ 

സിനിമയ്കുത്തട ൈരിശ്തെിത്ത  ഏറ്റവും 

ജ്നശ്പിയ്കമോയ്ക ൈി  ഇനങ്ങളിൽ 

മുൻപരിയ്കി ോയ്കിരുന്നു: സൂപർഹീലറോ 

സിനിമ, ത്തഹോറർ ലിക്, ബഡ്ഡി ലകോപ് ലറ്്ംപ്സ്. 

• രണ്ടുതവണ ലഹോകിയ്കിൽ ഒളിെിക് 

സവർണം ലനടിയ്ക ലകരവ് ദെ് അരരിച്ചു. 

1948 ത്ത  ഒളിെിക്സസിൽ ഇരയയ്കുത്തട 

ൈരിശ്തപരമോയ്ക ലനട്ടെിന്ത്തറ ഭോഗ്മോയ്കിരുന്നു 

അലേഹം. 

• മുതിർന്ന ലകോൺശ്ഗ്സ് ലനതോവും ഹിമോൈൽ 

ശ്പലദര് മുൻ മുഖ്യമശ്രിയ്കുമോയ്ക വീരഭശ്ദ 

സിംഗ് ് അരരിച്ചു. ഹിമോൈൽ ശ്പലദരിത്ത  

നോ ോമതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോ ം 

മുഖ്യമശ്രിയ്കുമോയ്കിരുന്നു മുതിർന്ന 

രോഷ്ശ്ടീയ്കകോരൻ. 

• മുതിർന്ന ഇരയൻ ആയ്കുർലവദ പരിരീ കൻ 

ലഡോ.ത്തക. ല ോകത്തമെോടുമുള്ള 

ആയ്കുർലവദെിൽ ഏറ്റവും 

ആദരണീയ്കനോയ്കിരുന്ന വോരിയ്കർ അരരിച്ചു. 

അലേഹെിന ് 100 വയ്കസ്സ്. ലകരളെിത്ത  

ത്തകോട്ടക ി ുള്ള ആലരോഗ്യസംരക്ഷണ 

ലകശ്രമോയ്ക ആരയ ചവദയ സോ യ്കുത്തട ൈീഫ് 

ഫിസിഷയനും മോലനജ്ിംഗ്് ശ്ടറിയ്കുമോയ്കിരുന്നു 

അലേഹം. 

• മുൻ ശ്കികറ്റ് തോരം 1983 ശ്കികറ്റ് ല ോകകപ് 

ലനടിയ്ക ഇരയൻ ടീമിൽ അംഗ്മോയ്കിരുന്ന 

യ്കശ്പോൽ രർമ അരരിച്ചു. 37 ത്തടറുകളി ും 42 

ഏകദിനങ്ങളി ും ഇരയത്തയ്ക 

ശ്പതിനിധീകരിച്ചു. 1970 കളി ും 80 കളി ും 

കളിച്ച മിഡിൽ ഓർഡർ ബോറ്റസ്്മോനോയ്കിരുന്നു 

അലേഹം. പഞ്ചോബ് വംരജ്നോയ്ക ശ്കികറ്റ് 

തോരം പഞ്ചോബ്, ഹരിയ്കോന, ത്തറയ്കിൽലവ 

എന്നിവയ്കുൾത്തപത്തട മൂന്്ന ടീമുകത്തള 

ശ്പതിനിധീകരിച്ചിരുന്നു. 

• ശ്പരസ്ത അലമരികൻ ത്തശ്പോഫഷണൽ ഗ്ുസ്തി 

തോരം ലപോൾ ഓർൻലഡോർഫ ് മിറർ 

വണ്ടർഫുൾ എന്ന വിളിലപരിൽ ശ്പരസ്തനോണ്. 

1980 കളിത്ത  ത്തശ്പോഫഷണൽ ത്തറസ്് ിംഗ്ിത്ത  

ഏറ്റവും വ ിയ്ക തോരങ്ങളിത്ത ോരോളോയ്ക 

അലേഹം ലവൾഡ ് ത്തറസ്് ിംഗ്് ത്തഫഡലറഷൻ 

(ഡലയുഡലയുഎഫ)്, ലവൾഡ ് ൈോെയൻഷിപ് 

ത്തറസ്് ിംഗ്് (ഡലയുസിഡലയു) എന്നിവയ്കിൽ 

ശ്പതയക്ഷത്തപട്ടതി ൂത്തട ശ്പരസ്തനോയ്കിരുന്നു. 

2000 ൽ അലേഹം വിരമിച്ചു. 2005 ൽ 

ഡലയുഡലയുഇ ഹോൾ ഓഫ ് ത്തഫയ്കിമിൽ 

അലേഹത്തെ ഉൾത്തപടുെി. 

• മൂന്്ന തവണ ലദരീയ്ക അവോർഡ് ലനടിയ്ക നടി 

സുലരഖ് സിശ്കി അരരിച്ചു. മൂന്്ന തവണ 

ലദരീയ്ക അവോർഡ് ലജ്തോവ ് ‘തമോസ്’, 

‘മലമ്മോ’, ‘സ ിം  ോംഗ്്ത്തഡ ത്തപ മോറ്റ ് ലറോ’, 

‘സുചബദ’, ‘ബദോയ്ക ്ലഹോ’, ദിവലസനയ്കുള്ള 

ലസോപ് ‘ബോ ിക വോദു’ എന്നിവയ്കിത്ത  

അഭിനയ്കെി ൂത്തടയ്കോണ് കൂടുതൽ 

അറിയ്കത്തപടുന്നത്. ലസോയ്ക അക്തർ 

സംവിധോനം ത്തൈയ്ത കഥയ്കി ോണ് 

ത്തനറ്റ്ലിക്സസിന്ത്തറ ആലരോളജ്ി ‘ലഗ്ോറ് 

ലറോറീസ്’ (2020) ൽ അവസോനമോയ്കി കണ്ടത്. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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• 2021 ജ്ൂണല 13 ന ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിപ്പല 

കാരഹാർ ഗ്പവിേയേിപ്പല സ്പിൻ 

യബാൾഡാക് ജ്ില്ലേിൽ അഫ്ഗാൻ 

ണസനികരും താലിബാനും തമ്മിലുള്ള 

യപാരാട്ടം റിയൊർട്ട് 

പ്പേയ്ുന്നതിനിപ്പെേുണ്ടാേ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 

പ്പകാല്ലപ്പെട്ട പുലിറ്റ് സർ പുരസ്കാരം യനെിേ 

ഇരയൻ യഫായട്ടാ യജ്ണലിറ് ഡാനിഷ് 

സിേിഖി അരരിച്ചു. അരാരാഷ്ഗ്െ വാർത്താ 

ഏജ്ൻസി യറാേിയട്ടഴ്സ.് 2018 ൽ യറാേിയട്ടഴ് സ് 

വാർത്താ ഏജ്ൻസിേിൽ യഫായട്ടാഗ്രാഫറാേി 

യജ്ാലിപ്പേയ്ുന്ന മറ്റ ് ആറ ് യപർപ്പകാെം 

പുലിറ്റ് സർ സമ്മാനം യനെിേോളാേിരുന്നു 

അയേഹം. 

• പാകിസ്ഥാൻ മുൻ ഗ്പസിഡനറ് ് മംനൂൺ 

ഹുണസൻ അരരിച്ചു. 1940 ൽ ആഗ്രേിൽ 

ജ്നിച്്ച 1947 ൽ മാതാപിതാകയളാപ്പൊെം 

പാകിസ്ഥാനിയലക് കുെിയേറിേ മംനൂൺ 

ഹുണസൻ 2013 പ്പസപറ്്റംബറിനും 2018 

പ്പസപ്റ്റംബറിനുമിെേിൽ പാകിസ്ഥാന്പ്പറ 

പഗ്രണ്ടാമപ്പത്ത ഗ്പസിഡന്റാേി 

യസവനമനുഷ്ഠ ിച്ചു. 

• സംസ്ഥാനപ്പത്ത ആദ്യപ്പത്ത ഗ്ൊൻസ് വുമൺ 

യറഡിയോ യജ്ാകിേും ആദ്യപ്പത്ത 

ഗ്ൊൻസ്പ്പജ്ൻഡർ സ്ഥാനാർത്ഥിേുമാേ 

അനനയ കുമാരി അലക്സ ് പ്പോവ്വാഴ്ച 

എഡെള്ളിേിപ്പല ഒരു അൊർട്ട്പ്പമന്റിൽ 

മരിച്ച നിലേിൽ കപ്പണ്ടത്തി. ണവകുയന്നരം 

6.30 ഓപ്പെോണ ് അൊർട്ട് പ്പമനറ്ിന്പ്പറ 

സീലിംരിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലേിൽ 

കപ്പണ്ടത്തിേത്. 

• ഗ്പേസ്ത നാെക വയക്തിതവവും 

സാഹിതയകാരനുമാേ ഉർമിൽ കുമാർ 

തപ്ലിോൽ അരരിച്ചു. നൗതങ്കിേുപ്പെ 

പുനരുജ്ജീവനത്തിനും നാെകപ്പത്ത 

ജ്നഗ്പിേമാകുന്നതിനും യവണ്ടി തപ്ലിോൽ 

ജ്ീവിതത്തിലുെനീളം ഗ്പവർത്തിച്ചു. 

• നാഷണൽ ഇൻറിറ്റയൂട്ട ് ഓഫ് 

ഡിണസനിന്പ്പറ സഹസ്ഥാപക രിര 

സരാഭാേ് അരരിച്ചു. രാജ്യപ്പത്ത ഡിണസൻ 

വിദ്യാഭയാസത്തിന്പ്പറ തുെകകാരിോേ 

താൻ മറ്റ ് നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ 

സ്ഥാപികുന്നതിൽ നിർണാേക പങ്്ക 

വഹികുകേും കല, വാസ്തു വിദ്യാ രംരത്ത് 

ഗ്േയദ്ധേമാേ സംഭാവനകൾ നൽകുകേും 

പ്പേയ്തു. 

• ഗ്പമുഖ േലച്ചിഗ്ത നെൻ പ്പകെിഎസ് 

പെന്നേിൽ അരരിച്ചു. 88 വേസ്സാേിരുന്നു. 

വാരധ്ികയ സഹജ്മാേ അസുഖപ്പത്ത തുെരന്്്ന 

തൃെുണിത്തുറേിൽ വച്ചാേിരുന്നു അരയം. 

നാെകയലാകത്തുനിന്നാണ ് അയേഹം 

സിനിമേിൽ എത്തിേത്. 

• ഗ്പേസ്ത കർണാെക ക്ലാസികൽ വേലിനിറ് 

‘കണലമമാനി’ സികിൽ ഗ്േീ ആർ 

ഭാസ് കരൻ അരരിച്ചു. തിരുവാരൂർ ഗ്േീ സുബ്ബ 

അയ്റിൽ നിന്്ന പതിപ്പനാന്നാമപ്പത്ത 

വേസ്സിൽ വേലിൻ പഠികാൻ തുെങ്ങിേ 

അയേഹം പിന്നീെ ്മേൂരം ഗ്േീ യരാവിരരാജ്ൻ 

പിള്ളേുപ്പെ കീഴിൽ പരിേീലനം യനെി. 

• യകാവിഡ്-19 ൽ നിന്നുള്ള സങ്കീർണതകൾ 

കാരണം ബംൊയദ്േിപ്പല ഇതിഹാസ 

നായൊെി രാേകൻ ഫകീർ അലംരിർ 

അരരിച്ചു. 1950 പ്പഫഗ്ബുവരി 21 ന് 

ഫലിദ്് പൂരിലാണ് അയേഹം ജ്നിച്ചത്. 

• പ്പതകൻ ഗ്പേസ്ത നെൻ ജ്േരി ഗ്പാേവുമാേി 

ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ കാരണം 

അരരിച്ചു. 1963 ൽ അഭിനേ ജ്ീവിതം 

ആരംഭിച്ച അവർ കന്നഡ, പ്പതലുങ്്ക, തമിഴ്, 

മലോളം, ഹിരി തുെങ്ങി അഞ്ച് 

ഭാഷകളിലാേി അെൂറിലധികം 

േിഗ്തങ്ങളിൽ അഭിനേിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• മുൻ ഇംെണ്്ട, പ്പഡർബിഷേർ ബൗളർ ണമക് 

പ്പഹൻഗ്ഡിക ്അരരിച്ചു. 

• 1956 ൽ അരാരാഷ്ഗ്െ കിരീെം യനെുന്ന ആദ്യ 

ഇരയകാരനാേി മാറിേ ഗ്പേസ്ത ഇരയൻ 

ബാഡ്മിനറ്ൺ കളികാരൻ നരു നയെകർ 

അരരിച്ചു. 

 

Important Days 
 

• നമ്മുത്തട സമൂഹെിത്ത  തപോൽ 

ത്തതോഴി ോളികൾ നൽകിയ്ക സംഭോവനകത്തള 

മോനിച്്ച ആലഗ്ോള ത െിൽ എല്ലോ വർഷവും 

ജ്ൂച  1 ന ് ലദരീയ്ക തപോൽ ത്തതോഴി ോളി 

ദിനം അടയ്കോളത്തപടുെുന്നു. 

• എല്ലോ വർഷവും ജ്ൂച  1 നോണ ് ലദരീയ്ക 

ൈോർലട്ടഡ ്അകൗണ്ടനറ്്സ് ദിനം അത്തല്ലേിൽ 

സിഎ ദിനം ആലഘോഷികുന്നത്. 1949 ൽ 

ഇരയൻ പോർ ത്തമനറ്് ഇൻറിററ്യൂട്ട ് ഓഫ ്

ൈോർലട്ടഡ ് അകൗണ്ടനറ്്്സ് ഓഫ ് ഇരയ 

(ഐസിഎ്ഐ) കത്തണ്ടെിയ്കതിന്ത്തറ 

സ്മരണയ്കക്ോയ്കി ഈ ദിനം ആലഘോഷികുന്നു. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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• ഇരയൻ ത്തമഡികൽ അലസോസിലയ്കഷൻ 

(ഐ്എ്ംഎ) എല്ലോ വർഷവും ജ്ൂച  01 ന് 

ഇരയയ്കിൽ ലദരീയ്ക ലഡോക്സടർമോരുത്തട ദിനം 

സംഘടിപികുന്നു.പശ്ചിമ ബംഗ്ോളിത്ത  

രണ്ടോമത്തെ മുഖ്യമശ്രി ലഡോ. ബിദോൻ ൈശ്ര 

ലറോയ്കിയ്കുത്തട ജ്ന്മവോർഷികം അനുസ്മരികുന്ന 

ദിനം 1882 ജ്ൂച  1 ന ്ജ്നിച്്ച 1962 ൽ അലത 

തീയ്കതിയ്കിൽ അരരിച്ചു. 

• എല്ലോ വർഷവും ജ്ൂച  2 ന ് ആലഗ്ോള 

കോയ്കിക ലജ്ണ ിറ ് ദിനം 

ആലഗ്ോളത െിൽ ആൈരികുന്നു. 

സ്ലപോർട്സ ് ലജ്ണ ിറുകളുത്തട ശ്പവർെനം 

അംഗ്ീകരികുന്നതിനും അവരുത്തട 

ലജ്ോ ിയ്കിൽ മികച്ച ശ്പകടനം നടെോൻ 

അവത്തര ലശ്പോത്സോഹിപികുന്നതിനും ഈ 

ദിവസം  ക്ഷയമിടുന്നു. 

• ആലഗ്ോള യ്കുഎഫ്്ഒ ദിനം (ഡലയുയ്കുഡി) എല്ലോ 

വർഷവും ജ്ൂച  2 ന ് ആലഗ്ോളത െിൽ 

നടെത്തപടുന്നു. ലവൾഡ ് യ്കുഎഫ്്ഒ ലഡ 

ഓർഗ്ചനലസഷൻ (WUFODO) അജ്ഞോത 

ചലയ്കിംഗ്് ഒബ്ക്്റ്റുകളുത്തട (യ്കുഎഫ്്ഒ) 

നി നിൽപിനോയ്കി സമർപിച്ച ദിവസമോണിത്. 

• സഹകരണസംഘടനകത്തളകുറിച്ചുള്ള 

അവലബോധം വർേിപികുന്നതിനോയ്കി 

ഐകയരോഷ്ശ്ടസഭ എല്ലോ വർഷവും ജ്ൂച  

ആദയ രനിയ്കോഴ്ച അരോരോഷ്ശ്ട സഹകരണ 

ദിനം ആലഘോഷികുന്നു. കോ ോവസ്ഥോ 

വയതിയ്കോനത്തെ ത്തൈറുകുന്നതിന് 

സഹകരണ സംഘങ്ങളുത്തട സംഭോവനത്തയ്ക 

ലകശ്രീകരിച്്ച 2021 ൽ അരോരോഷ്ശ്ട 

സഹകരണ ദിനം ജ്ൂച  3 ന് 

ആലഘോഷികും. 

• സയൂലനോട്ടിക് ലരോഗ്ങ്ങളുത്തട 

അപകടസോധയതത്തയ്കകുറിച്്ച അവലബോധം 

സൃഷ്ടികുന്നതിനോയ്കി എല്ലോ വർഷവും 

ജ്ൂച  6 ന ് ല ോക സൂലനോസസ് ദിനം 

നടെുന്നു. 

• എല്ലോ വർഷവും ജ്ൂച  7 ന ്ല ോക ലൈോലക്ലറ്റ് 

ദിനം അത്തല്ലേിൽ അരോരോഷ്ശ്ട ലൈോലക്ലറ്റ് 

ദിനം ആൈരികുന്നു. 

• എല്ലോ വർഷവും ജ്ൂച  10 ന് ലദരീയ്ക 

മത്സയത്തെോഴി ോളി ദിനം ലദരീയ്ക 

മത്സയബന്ധന വികസന ലബോർഡുമോയ്കി 

(എൻഎഫ്്ഡിബി) സഹകരിച്്ച ഫിഷറീസ് 

വകുപ്, ഫിഷറീസ് മശ്രോ യ്കം, 

മൃഗ്സംരക്ഷണം, ക്ഷീര കർഷകർ എന്നിവർ 

ആലഘോഷികുന്നു.  

• എല്ലോ വർഷവും ജ്ൂച  11 നോണ ് ആലഗ്ോള 

ജ്നസംഖ്യോ ദിനം ആലഗ്ോളത െിൽ 

ആൈരികുന്നത്.  

• യ്കുവ ശ്പവർെകയ്കോയ്ക മ ോ  

യ്കൂസഫ്്സോയ്കിത്തയ്ക ആദരികുന്നതിനോയ്കി 

ഐകയരോഷ്ശ്ടസഭ ജ്ൂച  12 ല ോക മ ോ  

ദിനമോയ്കി ശ്പഖ്യോപിച്ചു. ല ോകത്തമെോടുമുള്ള 

സ്ശ്തീകളുത്തടയ്കും കുട്ടികളുത്തടയ്കും 

അവകോരങ്ങത്തള മോനികുന്നതിനോയ്കി മ ോ  

യ്കൂസഫ്സോയ്കിയ്കുത്തട ജ്ന്മദിനമോയ്ക മ ോ  ദിനം 

ആൈരികുന്നു. 

• ഐകയരോഷ്ശ്ടസഭ എല്ലോ വർഷവും ജ്ൂച  15 

ന് ആലഗ്ോള യ്കുവജ്ന ചനപുണയ ദിനം 

ആലഗ്ോളത െിൽ ആലഘോഷികുന്നു. 

• അരാരാഷഗ്്െ ഗ്കിമിനൽ യകാെതിേുപ്പെ 

(ഐസിസി) ഗ്പവർത്തനങ്ങപ്പള 

പിരുണേക്ുന്നതിനും 

അംരീകരികുന്നതിനുമാേി യലാക 

അരാരാഷഗ്്െ നീതി ദ്ിനം (അരാരാഷ്ഗ്െ 

ഗ്കിമിനൽ നീതിേുപ്പെ ദ്ിനം അപ്പല്ലങ്കിൽ 

അരാരാഷഗ്്െ നീതിനയാേ ദ്ിനം എന്നും 

അറിേപ്പെെുന്നു) ജ്ൂണല 17 ന് 

ആയരാളതലത്തിൽ ആയഘാഷികപ്പെെുന്നു. 

• ഐകയരാഷ്ഗ്െസഭ എല്ലാ വർഷവും ജ്ൂണല 18 

പ്പനൽസൺ മയണ്ടല അരാരാഷ്ഗ്െ ദ്ിനമാേി 

ആേരികുന്നു. അരാരാഷ്ഗ്െ തലത്തിൽ 

ജ്നാധിപതയത്തിനാേുള്ള യപാരാട്ടത്തിനും 

യലാകപ്പമമ്പാെുമുള്ള സമാധാന സംസ്കാരം 

യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനും പ്പനൽസൺ 

മയണ്ടല നൽകിേ സംഭാവനപ്പേ ദ്ിവസം 

അംരീകരികുന്നു. 
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• എല്ലാ വർഷവും ജ്ൂണല 20 ന ് ോസ്ഗ്ത 

പരയയവഷണ ദ്ിനം (േഗ്ര ദ്ിനം എന്നും 

അറിേപ്പെെുന്നു) അെോളപ്പെെുത്തുന്നു. 1969 

പ്പല ഈ ദ്ിവസത്തിലാണ് നീൽ 

ആംസ്യഗ്ൊങ്ങും എഡവിൻ ‘ബസ്സ’് 

ആൽഗ്ഡിനും േഗ്രന്പ്പറ ഉപരിതലത്തിൽ 

ഇറങ്ങിേ ആദ്യപ്പത്ത മനുഷയരാേത്. 

• രാജ്യങ്ങൾകിെേിൽ നീതി, സമതവം, പരസ്പര 

ബഹുമാനം, ധാരണ എന്നിവ 

യഗ്പാത്സാഹിെികുന്ന േരിഗ്തത്തിപ്പല ഏറ്റവും 

പുരാതനവും ജ്നഗ്പിേവുമാേ 

പ്പരേിമുകളിപ്പലാന്നാേ 1966 മുതൽ എല്ലാ 

വർഷവും ജ്ൂണല 20 ന് അരാരാഷ്ഗ്െ പ്പേസ്സ് 

ദ്ിനം ആയഘാഷികുന്നു. ഈ ദ്ിവസമാണ് 

1924 ൽ ഇന്റർനാഷണൽ പ്പേസ് 

പ്പഫഡയറഷൻ (FIDE) സ്ഥാപിതമാേത്. 

• എല്ലാ വർഷവും ജ്ൂണല 23 ന് യദ്േീേ 

ഗ്പയക്ഷപണ ദ്ിനം ആേരികുന്നു, 

ഇരയേിപ്പല ജ്നങ്ങളുപ്പെ ജ്ീവിതത്തിന്പ്പറ 

ഒരു ഗ്പധാന ഭാരമാേ യറഡിയോ 

ആയഘാഷികാൻ, വാർത്തകൾപ്പകാെം 

വിയനാദ്ത്തിനുള്ള എളുെ മാധയമമാേി. 1927 

പ്പല ഈ ദ്ിവസം, രാജ്യത്ത് ആദ്യമാേി 

യറഡിയോ ഗ്പയക്ഷപണം യബാംപ്പബ 

യറഷനിൽ നിന്്ന ഇരയൻ യഗ്ബാഡ്കാറിംര് 

കമ്പനിേുപ്പെ കീഴിൽ ഗ്പയക്ഷപണം പ്പേയ്തു. 

• ഓയരാ വർഷവും വയതയസ്തമാേ ഒരു ഗ്പയമേം 

യകഗ്രീകരിച്്ച, യവൾഡ ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് 

നയൂയറാളജ്ി (WFN) എല്ലാ ജ്ൂണല 22 നും യലാക 

മസ്തിഷ്ക ദ്ിനം ആയഘാഷികുന്നു. മൾട്ടിെിൾ 

സ്ക്ലിയറാസിസ് തെേുന്നതിനുള്ള 

ഗ്പസ്ഥാനപ്പത്ത യഗ്പാത്സാഹിെികുന്ന 

നിരവധി പ്പപാതു അവയബാധ പരിപാെികളും 

വിദ്യാഭയാസ, യസാഷയൽ മീഡിേ 

ഗ്പവർത്തനങ്ങളും 2021 ജ്ൂണല 22 മുതൽ 2022 

ഒകയ്ൊബർ വപ്പര തുെരുന്നു. 

• 2021 ഏഗ്പിൽ േുഎൻ പ്പപാതു അസംബ്ലി 

ഗ്പയമേത്തിലൂപ്പെ ഗ്പഖയാപിച്ച യലാക 

മുങ്ങിമരണ ഗ്പതിയരാധ ദ്ിനം “ആയരാള 

മുങ്ങിമരണം തെേൽ” വർഷം യതാറും 

ജ്ൂണല 25 ന ്നെത്തപ്പെെുന്നു.  

• കാർരിൽ യപാരാട്ടത്തിൽ 

പാകിസ്ഥാപ്പനതിരാേ ഇരയേുപ്പെ 

വിജ്േത്തിന്പ്പറ അെോളമാേി 1999 മുതൽ 

എല്ലാ വർഷവും ജ്ൂണല 26 ന് കാർരിൽ 

വിജ്േ് ദ്ിവാസ് ആയഘാഷികുന്നു. 

• പ്പസൻഗ്െൽ റിസർവ് യപാലീസ് യഫാഴ് സ് (CRPF) 

2021 ജ്ൂണല 27 ന്  83-ാാാം ണറസിംര ് ദ്ിനം 

ആേരിച്ചു. 

• കണ്ടൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള 

അരാരാഷഗ്്െ ദ്ിനം (അപ്പല്ലങ്കിൽ യലാക 

കണ്ടൽ ദ്ിനം) വർഷം യതാറും ജ്ൂണല 26 ന് 

ആയഘാഷികുന്നു. 

• യലാകായരാരയ സംഘെന എല്ലാ വർഷവും 

ജ്ൂണല 28 ന് “യലാക പ്പഹെണറ്ററ്റിസ് 

ദ്ിനമാേി” ആേരികുന്നു. 2021 പ്പല യലാക 

പ്പഹെണറ്ററ്റിസ് ദ്ിനത്തിന്പ്പറ ഗ്പയമേം 

‘പ്പഹെണറ്ററ്റിസ് കാത്തിരികാനാവില്ല’ 

എന്നതാണ്. 

• എല്ലാ വർഷവും ജ്ൂണല 28 നാണ ് യലാക 

ഗ്പകൃതി സംരക്ഷണ ദ്ിനം ആേരികുന്നത്. 

• ഐകയരാഷ്ഗ്െസഭ എല്ലാ വർഷവും ജ്ൂണല 30 

നു വയക്തികളുപ്പെ കെത്തലിപ്പനതിപ്പരേുള്ള 

യലാക ദ്ിനമാേി ആേരികുന്നു. 

• ജ്ൂണല 30 നാണ് അരാരാഷ്ഗ്െ സൗഹൃദ് 

ദ്ിനം ആയരാളതലത്തിൽ ആേരികുന്നത്. 

ജ്ീവിതത്തിൽ സുഹൃത്തുകളുപ്പെേും 

സൗഹൃദ്ത്തിന്പ്പറേും ഗ്പാധാനയം 

അെോളപ്പെെുത്തുന്നതിനാണ് ഈ ദ്ിനം 

ആയഘാഷികുന്നത്. 

• ഡയൂട്ടികിപ്പെ പ്പകാല്ലപ്പെട്ട അപ്പല്ലങ്കിൽ 

പരിയകറ്റ യറഞ്ചർമാപ്പര അനുസ്മരികാനും 

യലാകത്തിന്പ്പറ സവാഭാവികവും 

സാംസ്കാരികവുമാേ ണപതൃകം 

സംരക്ഷികാൻ യറയഞ്ചഴ്സ് പ്പേയ്ുന്ന 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ആയഘാഷികുന്നതിനും 

എല്ലാ വർഷവും ജ്ൂണല 31 ന് യലാക യറഞ്ചർ 

ദ്ിനമാേി ആേരികുന്നു. 

• കാട്ടുപൂച്ചകളുപ്പെ എണ്ണം 

കുറേുന്നതിപ്പനകുറിച്ചും അവ 

സംരക്ഷികാനുള്ള ഗ്േമങ്ങപ്പളകുറിച്ചും 

അവയബാധം സൃഷ്ടികുന്നതിനാേി എല്ലാ 

വർഷവും ജ്ൂണല 29 നാണ ് ആയരാള കെുവ 

ദ്ിനം അപ്പല്ലങ്കിൽ അരാരാഷ്ഗ്െ കെുവ ദ്ിനം 

ആേരികുന്നത്.2021 പ്പല അരാരാഷ്ഗ്െ 

കെുവ ദ്ിനായഘാഷത്തിന്പ്പറ ഗ്പയമേം / 

മുഗ്ദ്ാവാകയം “അവരുപ്പെ അതിജ്ീവനം 

ഞങ്ങളുപ്പെ ണകേിലാണ്” എന്നതാണ്. 
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Miscellaneous News 
 

• ജ്മ്മു കശ്മീരിത്ത  ത്ത ഫ്റ്റനനറ്് ഗ്വർണർ 

മലനോജ്് സിൻഹ യ്കുടിയ്കിത്ത  വനിതോ 

സംരംഭകതവം കോറ്റച സിംഗ്് 

ത്തൈയ്യുന്നതിനുള്ള സമശ്ഗ് പരിപോടിയ്കോയ്ക 

“HAUSLA- ഇൻസ്പയ്കറിങ ് ത്തഹർ ലശ്ഗ്ോെ”് 

ആരംഭിച്ചു. 

• ജ്മ്മു കോശ്മീർ ൈീഫ ് ത്തസശ്കട്ടറി അരുൺ 

കുമോർ ത്തമഹ്ത, എസ്്ഡിആർഎഫിന്ത്തറ 

ആദയ ബറ്റോ ിയ്കന്ത്തറ 24 × 7 മോനസികോലരോഗ്യ 

ത്തഹൽപ്ച ൻ ‘സുകൂൺ’ ആസ്ഥോനെ് 

ഉദ്ഘോടനം ത്തൈയ്തു. 

• ജ്ൂച  1 ന് ഇരയയ്കിത്ത  ഏറ്റവും പഴയ്ക 

റണ്ണിംഗ് ്പശ്തം മുംചബ സമോൈോർ അതിന്ത്തറ 

200-ാോാം വർഷെില ക് ശ്പലവരികും. 

മുംചബയ്കിത്ത  ലഫോർട്ട് ഏരിയ്കയ്കിത്ത  

ലഹോർണിമോൻ സർകിളിത്ത  ൈുവന്ന 

ത്തകട്ടിടെി ോണ് ഗ്ുജ്റോെി പശ്തം 

ശ്പസിേീകരിച്ചത്. 1822  ോണ ്ഇത് ആദയമോയ്കി 

ശ്പസിേീകരിച്ചത്. പോർസി പണ്ഡിതനോയ്ക 

ഫർദൂൺജ്ി മുരസ്ബോൻ ആണ ് ഇത് 

സ്ഥോപിച്ചത്. 

• തോത്തന-ക യോൺ ലമഖ് യ്കിൽ നിന്്ന രണ്്ട 

പുതിയ്ക ഇനം ൈി രികത്തള കത്തണ്ടെിയ്ക ഒരു 

കൂട്ടം രോസ്ശ്തജ്ഞർ 26/11 

ഭീകരോശ്കമണെിൽ ജ്ീവൻ നഷ്ടത്തപട്ട 

ധീരനോയ്ക ലപോ ീസ് ലകോൺറബിൾ 

തുകോറോം ഓംലിന്ത്തറ ലപരിത്ത ോന്നോണ്. ഈ 

ഇനത്തെ ‘ഇസിയ്കസ് ടുകരോമി’ എന്്ന 

വിളികുന്നു. 

• ലവനൽകോ  ത സ്ഥോനമോയ്ക ശ്രീനഗ്റിനും 

ചരതയകോ  ത സ്ഥോനമോയ്ക ജ്മ്മുവിനും 

ഇടയ്കിൽ ഓഫീസുകൾ മോറ്റുന്ന 149 വർഷം 

പഴകമുള്ള ദവിവത്സര പോരെരയെിന് 

എൽജ്ി മലനോജ്് സിൻഹ ഔലദയോഗ്ികമോയ്കി 

അവസോനിപിച്ചു. ജ്മ്മു, ശ്രീനഗ്ർ 

എന്നിവിടങ്ങളിൽ ‘ദർബോർ മൂവ’് 

അനുബന്ധ തോമസസൗകരയം 

മൂന്നോഴ്ചയ്കക്ുള്ളിൽ ഉലപക്ഷികോൻ 

ഭരണകൂടം ജ്ീവനകോർക ്ലനോട്ടീസ് നൽകി. 

• 1960 ത്ത  ച ഫ ് ഇൻഷുറൻസ് 

ലകോർപലറഷൻ ഓഫ് ഇരയ (റോഫ)് 

ൈട്ടങ്ങളിൽ ലഭദഗ്തി വരുെി ഐപിഒ 

പരിധിയ്കി ുള്ള എൽഐസി ത്തൈയ്കർമോൻ എം 

ആർ കുമോറിന്ത്തറ സൂപർഇനയൂലവഷൻ 

ശ്പോയ്കം 62 വർഷലെക ്സർകോർ നീട്ടി. 2021 

ജ്ൂൺ 30 ത്ത  സർകോർ വിജ്ഞോപന ശ്പകോരം 

നിയ്കമങ്ങളിൽ വരുെിയ്ക മോറ്റങ്ങത്തള ച ഫ് 

ഇൻഷുറൻസ് ലകോർപലറഷൻ ഓഫ ് ഇരയ 

(റോഫ)് ലഭദഗ്തി ൈട്ടങ്ങൾ, 2021 എന്്ന 

വിളികും. 

• ഇനറ്ർനോഷണൽ ഫി ിം ത്തഫറിവൽ ഓഫ ്

ഇരയയ്കുത്തട (ഐ്എഫ്്എഫ്്ഐ) 52-ാോാം 

പതിപ് 2021 നവംബർ 20 മുതൽ 28 വത്തര 

ലഗ്ോവയ്കിൽ നടകും. 52-ാോമത് 

ഐ.എഫ്.എഫ്.ഐയ്കുത്തട ൈട്ടങ്ങളും 

ലപോററും ബഹുമോനത്തപട്ട വോർെോ 

ശ്പലക്ഷപണ മശ്രി ശ്രീ ശ്പകോര് ജ്ോവലദകർ 

പുറെിറകി. 

• ഇരയയ്കിത്ത  കികല്ബോക്സസിംഗ്് കോയ്കിക 

രംഗ്ത്തെ ലശ്പോത്സോഹിപികുന്നതിനും 

വികസിപികുന്നതിനുമോയ്കി വോലകോ ഇരയ 

കികല്ബോക്സസിംഗ്് ത്തഫഡലറഷന ് ലദരീയ്ക 

കോയ്കിക ത്തഫഡലറഷനോയ്കി (എൻഎസ്്എഫ)് 

അംഗ്ീകോരം നൽകോൻ യ്കുവജ്നകോരയ 

കോയ്കിക മശ്രോ യ്കം തീരുമോനിച്ചു. 

കികല്ബോക്സസിംഗ്് കോയ്കിക രംഗ്ത്തെ 

അംഗ്ീകരികുന്നതിനും 

വികസിപികുന്നതിനും ഒളിെിക് 

ശ്പസ്ഥോനെിൽ പൂർണ്ണമോയ്കും 

ഉൾത്തപടുെുകയ്കും അംഗ്ീകരികുകയ്കും 

ത്തൈലയ്യണ്ടത് ശ്പധോനമോണ്. 

• ശ്പലവരനെിനും പണമടയ്കക് ിനുമുള്ള 

സമയ്കം കുറയ്കക്ുന്നതിനോയ്കി ദില്ലി ത്തമലശ്ടോ 

ത്തറയ്കിൽ ലകോർപലറഷൻ (ഡിഎംആർസി) 

ഇരയയ്കുത്തട ആദയത്തെ ഫോറ ് ടോഗ്് 

അത്തല്ലേിൽ യ്കൂണിചഫഡ് ലപയ്ക്ത്തമനറ്് 

ഇനറ്ർലഫസ് (യ്കുപിഐ) 

അടിസ്ഥോനമോകിയ്കുള്ള പോർകിംഗ്് 

സൗകരയം ആരംഭിച്ചു. കശ്മീർ ലഗ്റ്റ് ത്തമലശ്ടോ 

ലറഷനി ോണ് ഈ സൗകരയം ആരംഭിച്ചത്. 

• ബംഗ്ളൂരു സിറ്റി ത്തറയ്കിൽലവ ലറഷൻ എന്നും 

അറിയ്കത്തപടുന്ന ശ്കോരിവീര സംലഗ്ോല്ലി 

റയ്കന്ന ത്തറയ്കിൽലവ ലറഷൻ, ൈ ികുന്ന 

രുേജ്  തുരേ അലകവറിയ്കമുള്ള 

ഇരയയ്കിത്ത  ആദയത്തെ ത്തറയ്കിൽലവ 

ലറഷനോയ്കി മോറി. ഇരയൻ ത്തറയ്കിൽലവ 

ലറഷൻസ് ത്തഡവ പ്്ത്തമനറ്് ലകോപലറഷൻ 

 ിമിറ്റഡ ് (ഐആർഎസ്ഡിസി) സംയ്കുക്തമോയ്കി 

അതയോധുനിക അലകവറിയ്കം എച്്ചഎൻ 

അകവോട്ടിക് കിംഗ്ഡവുമോയ്കി സഹകരിച്്ച 

തുറന്നു. 

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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• ഐകയരോഷ്ശ്ടസഭയ്കുത്തട ല ോക കോ ോവസ്ഥോ 

ഓർഗ്ചനലസഷൻ, അനറ്ോർട്ടികയ്കിൽ 

ത്തറലകോർഡ ് ഉയ്കർന്ന തോപനി ത്തയ്ക 

അംഗ്ീകരിച്ചു. 2020 ത്തഫശ്ബുവരി 6 ന് 

എസ്്ത്തപരൻസ ലറഷനിൽ (ശ്ടിനിറ്റി 

ത്തപനിൻസു യ്കിത്ത  അർജ്നറ്ീന ഗ്ലവഷണ 

ലകശ്രം) 18.3 ഡിശ്ഗ്ി ത്തസൽഷയസ് 

അനുഭവത്തപട്ടു. 

• നാഷണൽ ഫിലിം ആർണകവ് ഓഫ് ഇരയ 

(എൻഎഫ് ഐ ഐ)േുപ്പെ യേഖരത്തിൽ 

രാജ്കു മാർ ഹിരാനിേുപ്പെ 2014 േിഗ്തമാേ 

‘പിപ്പക’ േുപ്പെ േഥാർത്ഥ കയാമറ 

പ്പനരറ്റീവിന്പ്പറ ഒരു ഗ്പധാന കൂട്ടിയച്ചർകൽ 

ഗ്പഖയാപിച്ചു. നിർമാതാകൾ മുംണബേിപ്പല 

സംവിധാേകൻ എൻഎഫ് ഐ ഐ ഗ്പകാേ് 

മഗ്ദത്തിന ്ണകമാറി. 

• ഇരയയ്കുത്തടയ്കും ഏഷയയ്കുത്തടയ്കും ആദയത്തെ 

ലദരീയ്ക ലഡോൾഫിൻ ഗ്ലവഷണ ലകശ്രം 

(എൻഡിആർസി) പട്്ന 

സർവക ോരോ യ്കുത്തട പരിസരെുള്ള 

ഗ്ംഗ്യ്കുത്തട തീരെ ് വരും. വിദഗ്ധരുത്തട 

സംഘങ്ങൾ 2018-19 ൽ ഗ്ംഗ്ോ നദിയ്കിൽ 

നടെിയ്ക സർലവയ്കിൽ 1,455 

ലഡോൾഫിനുകൾ കണ്ടു. ഗ്ംഗ്ോറ്റിക് 

ലഡോൾഫിൻ ഇരയയ്കുത്തട ലദരീയ്ക 

ജ് ജ്ീവിയ്കോണ്. 

• ആർട്ടിഫിഷയൽ ഇന്റ ിജ്ൻസ് (എഐ), 

ത്തമഷീൻ ല ണിംഗ് ് ടൂളുകൾ എന്നിവ 

ഉപലയ്കോഗ്ിച്്ച പരോതികൾ ഉന്നയ്കികോൻ 

ശ്പതിലരോധ മശ്രി രോജ്്്നോഥ് സിംഗ്് 

സിപിശ്ഗ്ോംസ് എന്ന ത്തമോചബൽ 

ആപ്ലിലകഷൻ ആരംഭിച്ചു. 

• വടകുകിഴകൻ ത്തറയ്കിൽലവ (എൻആർ) 

മണ്ടുവോഡി ത്തറയ്കിൽലവ ലറഷത്തന ബനോറസ് 

എന്ന ് പുനർനോമകരണം ത്തൈയ്തു. ത്തറയ്കിൽലവ 

ലബോർഡ് പുതിയ്ക ലപരിന് അനുമതി 

നൽകിയ്കതിനുലരഷം എൻആർ പഴയ്ക 

ചസൻലബോർഡിന് പകരം പുതിയ്കത് 

ഉപലയ്കോഗ്ിച്്ച ‘ബനോറസ്’ വോയ്കിച്ചു. ഹിരി, 

സംസ്കൃ തം, ഇംലീഷ്, ഉറുദു എന്നീ ഭോഷകളിൽ 

എഴുതിയ്ക ബനോറസുമോയ്കി പുതുതോയ്കി വരച്ച 

ൈിഹ്നങ്ങൾ സ്ഥോപിച്ചു. 

• ഇരയൻ യപാർട്ട ് പ്പറേിൽ ആൻഡ് യറായപവ 

യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

(ഐ പിആർസിഎൽ) ജ്ുവാറിപ്പലേും ഫിലിം 

സിറ്റിേിപ്പലേും യനാേിഡ 

വിമാനത്താവളത്തിപ്പല യപാഡ് ൊക്സി 

യസവനത്തിനാേി വിേദ്മാേ യഗ്പാജ്ക്ട് 

റിയൊർട്ട് അപ്പല്ലങ്കിൽ ഡിപിആർ തയ്ാറാകി. 

രണ്്ട ലക്ഷയസ്ഥാനങ്ങൾകിെേിൽ 

ണഗ്ഡവറില്ലാ ൊക്സി ഓെികാൻ പദ്ധതിേുണ്്ട. 

• 'യകഗ്രഭരണ ഗ്പയദ്േമാേ ജ്മ്മു കശ്മീരിനും 

യകഗ്രഭരണ ഗ്പയദ്േമാേ ലഡാകിനുമുള്ള 

യകാമൺ ണഹയകാെതിപ്പേ' 

ഔയദ്യാരികമാേി 'ണഹ യകാർട്ട് ഓഫ ് ജ്മ്മു 

ആൻഡ ് കാശ്മീർ ആൻഡ ് ലഡാഖ്' എന്്ന 

പുനർനാമകരണം പ്പേയ്തു. ഉത്തരവ ് യകഗ്ര 

നിേമ-നീതിനയാേ മഗ്രാലേം, വകുെ് 

നീതിേുപ്പെ. 

• ഇരയേിപ്പല ഏറ്റവും വലിേ എണ്ണ 

സ്ഥാപനമാേ ഇരയൻ ഓേിൽ 

യകാർെയറഷൻ (IOC) രാജ്യത്തിന്പ്പറ 

ആദ്യപ്പത്ത ‘ഗ്രീൻ ണഹഗ്ഡജ്ൻ’ പ്ലാന്റ് മഥുര 

റിണഫനറിേിൽ നിർമ്മികും. ഇത് 

എണ്ണേക്ും േുദ്ധമാേ ഊർജ്ജത്തിനും 

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവേയം നിറയവറ്റുന്നു. 

• ഒരു പുതിേ ഫുെയ്ബാൾ യറഡിേത്തിനുള്ള 

പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെപ്പെ, 

വികസനപ്പത്തകുറിച്ചുള്ള ആേങ്കകൾ 

േൂണ്ടികാട്ടി, ലിവർപൂളിന്പ്പറ വാട്ടർഗ്ഫണ്്ട 

അതിന്പ്പറ യലാക ണപതൃക ണസറ്റുകളുപ്പെ 

പട്ടികേിൽ നിന്്ന നീകം പ്പേയ്ുന്നതിനാേി 

UNന്പ്പറ സാംസ്കാരിക ഏജ്ൻസിോേ UNESCO 

യവാട്ടുപ്പേയ്തു,. ണേന അധയക്ഷനാേ കമ്മിറ്റി 

േർച്ചേിൽ 13 ഗ്പതിനിധികൾ ഈ 

നിർയേേപ്പത്ത അനുകൂലികുകേും അഞ്ച് 

യപർ എതിർകുകേും പ്പേയ്തു, ആയരാള 

പട്ടികേിൽ നിന്്ന ഒരു ണസറ്റ ് ഇല്ലാതാകാൻ 

മൂന്നിൽ രണ്്ട ഭൂരിപക്ഷയത്തകാൾ ഒന്്ന 

കൂെുതൽ ആവേയമാണ്. 

• UNESCOേുപ്പെ യലാക ണപതൃക സമിതിേുപ്പെ 

44-ാാമത് പ്പസഷനിൽ പ്പതലങ്കാനേിപ്പല 

വാറങ്കലിനെുത്തുള്ള മുളുരു ജ്ില്ലേിപ്പല 

പാലയമ്പട്ടിലുള്ള കകതിേ രുയഗ്ദ്േവര 

യക്ഷഗ്തം (രാമെ യക്ഷഗ്തം എന്നും 

അറിേപ്പെെുന്നു) UNESCOേുപ്പെ യലാക 

ണപതൃക പട്ടികേിൽ ആയലഖനം 

പ്പേയ്തിട്ടുണ്്ട. 
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• ഹരെൻ കാലപ്പത്ത മഹാനരരമാേ 

രുജ്റാത്തിപ്പല യധാളവീരപ്പേ UNESCOേുപ്പെ 

യലാക ണപതൃക പട്ടികേിൽ 

ഉൾപ്പെെുത്തിേിട്ടുണ്്ട. ഇയൊൾ രുജ്റാത്തിൽ 

മൂന്്ന യലാക ണപതൃക സ്ഥലങ്ങളുണ്്ട, 

പവരഡിന ് സമീപമുള്ള േമ്പാനർ, 

പാൊനിപ്പല റാണി കി വാവ്, േരിഗ്ത 

നരരമാേ അഹമ്മദ്ാബാദ്്. 

• നാരാലാൻഡിൽ നിന്നുള്ള രാജ്ാവ ് േില്ലി 

അപ്പല്ലങ്കിൽ ഭൂത് യജ്ായലാകിേ എന്നും 

വിളികപ്പെെുന്ന ‘രാജ്ാ മിർച്ച’േുപ്പെ ഒരു 

േരക ് ആദ്യമാേി ലണ്ടനിയലക ് കേറ്റുമതി 

പ്പേയ്തു. 

• ഇരയേിൽ നിന്്ന, 14 കെുവ 

സംരക്ഷണയകഗ്രങ്ങൾക ് 2021 ജ്ൂണല 29 

അരാരാഷഗ്്െ കെുവ ദ്ിനയത്താെനുബന്ധിച്്ച 

ആയരാള സംരക്ഷണ അയഷവർഡ് ണെരർ 

റാൻയഡർഡിന്പ്പറ (CA | TS) അംരീകാരം 

ലഭിച്ചു. 

 

എലലോ െത്സരങ്ങൾക്ക െ ള്ള ത്പധോന 
ക റിപുകൾ: (STATIC TAKEAWAYS) 
 

• ഇൻറിറ്റയൂട്ട ് ഓഫ ് ൈോർലട്ടഡ ്

അകൗണ്ടനറ്്സ് ഓഫ ് ഇരയ ആസ്ഥോനം: 

നയൂഡൽഹി 

• ഐസിഎ്ഐ ശ്പസിഡനറ്്: സിഎ നിഹോർ 

എൻ ജ്ംബുസോരിയ്ക. 

• NTI ആലയ്കോഗ്് രൂപീകരിച്ചു: 1 ജ്നുവരി 2015. 

• NTI ആലയ്കോഗ്് ആസ്ഥോനം: നയൂഡൽഹി 

• NTI ആലയ്കോഗ്് ത്തൈയ്കർലപഴ്്സൺ: നലരശ്ര 

ലമോദി. 

• എയ്കർ ൈീഫ ് മോർഷൽ: രോലകഷ ് കുമോർ 

സിംഗ് ്ഭദൗരിയ്ക. 

• ഇരയൻ ലവയോമലസന സ്ഥോപിച്ചത്: 8 

ഒകല്ടോബർ 1932. 

• ഇരയൻ എയ്കർലഫോഴ്്സ് ആസ്ഥോനം: 

നയൂഡൽഹി 

• ഇനറ്ർനോഷണൽ ത്തട ികമ്മയൂണിലകഷൻ 

യ്കൂണിയ്കൻ സ്ഥോപിതമോയ്കി: 17 ത്തമയ്ക ്1865; 

• ഇനറ്ർനോഷണൽ ത്തട ികമ്മയൂണിലകഷൻ 

യ്കൂണിയ്കൻ ലമധോവി: ത്തസശ്കട്ടറി 

ജ്നറൽ;ഹൗ ിൻ ഷോലവോ. 

• ഉെരോഖ്ണ്ഡ് മുഖ്യമശ്രി: തിരെ ് സിംഗ് ്

റോവെ്; 

• ഉെരോഖ്ണ്ഡ ് ഗ്വർണർ: ലബബി റോണി 

മൗരയ. 

• ആശ്ന്ധ മുഖ്യമശ്രി: ചവ എസ് ജ്ഗ്ൻ 

ലമോഹൻ ത്തറഡ്ഡി; ഗ്വർണർ: ബിരവ ഭൂസൻ 

ഹരിൈരൻ. 

• ൈീഫ് ഓഫ ് ലനവൽ റോഫ്: അഡ്മിറൽ 

കരംബിർ സിംഗ്്. 

• ഇരയൻ ലനവി സ്ഥോപിച്ചത്: 26 ജ്നുവരി 1950. 

• ലിപ്കോർട്ട ് ആസ്ഥോനം: ത്തബംഗ്ളൂരു, 

കർണോടക. 

• ലിപ്കോർട്ട ്സിഇഒ: ക യോൺ കൃഷ്ണമൂർെി. 

• എസ്്ബിഐ ത്തൈയ്കർലപഴ്്സൺ: ദിലനര് 

കുമോർ ഖ്ര. 

• എസ്്ബിഐ ആസ്ഥോനം: മുംചബ. 

• എസ്്ബിഐ സ്ഥോപിച്ചത്: 1 ജ്ൂച  1955. 

• എച്്ചഡിഎഫ്സി ബോേിന്ത്തറ ആസ്ഥോനം: 

മുംചബ, മഹോരോഷ്ശ്ട; 

• എച്്ചഡിഎഫ്സി ബോേ് എംഡിയ്കും സിഇഒയ്കും: 

രരിധർ ജ്ഗ്ദീഷൻ; 

• ആസ്ഥോനെിന്ത്തറ എ.ഐ.പി.എസ്: 

ല ോസോൻ, സവിറ്റ്്സർ ൻഡ്. 

• ശ്പസിഡന്റിന്ത്തറ എ.ഐ.പി.എസ്: ഗ്ിയ്കോനി 

ത്തമർല ോ. 

• ചൈന ത സ്ഥോനം: ബീജ്ിംഗ്്; 

• ചൈന കറൻസി: ത്തറൻമിൻബി; 

• ചൈന ശ്പസിഡന്റ്: ക്സസി ജ്ിൻപിംഗ്്. 

• ഇരയൻ ഓവർസീസ് ബോേ് ആസ്ഥോനം: 

ത്തൈചന്ന; 

• ഇരയൻ ഓവർസീസ് ബോേ് സിഇഒ: പോർെ 

ശ്പതിം ത്തസൻഗ്ുപ്ത; 

• ഇരയൻ ഓവർസീസ് ബോേ് സ്ഥോപകൻ: എം. 

സി. എം. ൈിദംബരം ലൈട്ടയോർ; 

• ഇരയൻ ഓവർസീസ് ബോേ് സ്ഥോപിതമോയ്കത്: 

10 ത്തഫശ്ബുവരി 1937, ത്തൈചന്ന. 

• ജ്മ്മു കശ്മീരിത്ത  ത്ത ഫറ്്റനനറ്് ഗ്വർണർ 

മലനോജ്് സിൻഹ; 

• എൽഐസി ആസ്ഥോനം: മുംചബ; 

• എൽഐസി സ്ഥോപിച്ചത്: 1 ത്തസപ്റ്റംബർ 

1956. 

• റിസർവ ് ബോേ് 25-ാോമത് ഗ്വർണർ: 

രക്തികോര് ദോസ്; ആസ്ഥോനം: മുംചബ; 

സ്ഥോപിച്ചത്: 1 ഏശ്പിൽ 1935, ത്തകോൽകെ. 

• സിഇ്ഒ ലഫോൺത്തപ: സമീർ നിഗ്ം 

• ലഫോണിന്ത്തറ ആസ്ഥോനം: ത്തബംഗ്ളൂരു, 

കർണോടക. 

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


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

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

• ത്തകവിഐസി സ്ഥോപിച്ചത്: 1956; 

• ത്തകവിഐസി ആസ്ഥോനം: മുംചബ; 

• ത്തകവിഐസി ത്തൈയ്കർലപഴ്്സൺ: വിനയ്ക് 

കുമോർ സക്്ലസന. 

• യ്കുവജ്നകോരയ കോയ്കിക മശ്രോ യ്കം: കിരൺ 

റിജ്ിജ്ു. 

• ലപടിഎം ആസ്ഥോനം: ലനോയ്കിഡ, 

ഉെർശ്പലദര്; 

• ലപടിഎം സ്ഥോപകനും സിഇഒയ്കും: വിജ്യ്ക് 

ലരഖ്ർ രർമ്മ; 

• ലപടിഎം സ്ഥോപിച്ചത്: 2009. 

• ഐ.ബി.എം സി.ഇ.ഒ: അരവിര് കൃഷ്ണ. 

• ഐബിഎം ആസ്ഥോനം: അർലമോേ്, 

നയൂലയ്കോർക്, യ്കുചണറ്റഡ ്ലററ്റ്സ്. 

• ടൂറിസം മശ്രോ യ്കം സഹമശ്രി:ശ്പഹ് ോദ് 

സിംഗ് ്പലട്ടൽ. 

• ഓൾ ഇരയ ലറഡിലയ്കോ സ്ഥോപിച്ചു: 1936; 

• ഓൾ ഇരയ ലറഡിലയ്കോ ആസ്ഥോനം: സൻസോദ് 

മോർഗ്്, നയൂഡൽഹി 

• ലറസർലപ സ്ഥോപിച്ചത്: 2013; 

• ലറസർലപ സിഇഒ: ഹർഷിൽ മോെൂർ (ത്തമയ്ക് 

2014–); 

• ലറസർലപ ആസ്ഥോനം: ത്തബംഗ്ളൂരു; 

• മോറർകോർഡ് ആസ്ഥോനം: നയൂലയ്കോർക്, 

യ്കുചണറ്റഡ ്ലററ്റ്സ്. 

• മോറർകോർഡ് ശ്പസിഡന്റ്: ചമകൽ 

മീബോക്. 

• ത്തഹയ്തി കയോപിറ്റൽ: ലപോർട്ട ്--- ശ്പിൻസ്; 

• ത്തഹയ്തി കറൻസി: ത്തഹയ്തിയ്കൻ ഗ്ൗർഡ; 

• ത്തഹയ്തി ഭൂഖ്ണ്ഡം: വടലക അലമരിക. 

• ത്തഡൻമോർക ്ത സ്ഥോനം: ലകോപൻലഹഗ്ൻ. 

• ത്തഡൻമോർക ്കറൻസി: ഡോനിഷ് ലശ്കോൺ. 

• ശ്പതിലരോധമശ്രി: രോജ്്്നോഥ് സിംഗ്്. 
 

 

• ലദരീയ്ക പലിക ്ലറഡിലയ്കോ ലശ്ബോഡ്കോററോണ് 

ആകോരവോണി. 1956 മുതൽ 

ഔലദയോഗ്ികമോയ്കി ആകോരവോണി 

എന്നറിയ്കത്തപടുന്നു. 

• 1936 ൽ സ്ഥോപിതമോയ്ക ഇത് ശ്പസോർ 

ഭോരതിയ്കുത്തട ഒരു വിഭോഗ്മോണ്. 

• ലഫസ്ബുക് സ്ഥോപിച്ചു: ത്തഫശ്ബുവരി 2004; 

• ലഫസ്ബുക് സിഇഒ: മോർക ്സകർബർഗ്്; 

• ലഫസ്ബുക് ആസ്ഥോനം: കോ ിലഫോർണിയ്ക, 

യ്കുചണറ്റഡ ്ലററ്റ്സ്. 

• മണിപൂർ മുഖ്യമശ്രി: എൻ. ബിലരൻ സിംഗ്്; 

ഗ്വർണർ: നജ്മ ത്തഹപറ്്റുള്ള. 

• റിസർവ ് ബോേ് 25-ാോമത് ഗ്വർണർ: 

രക്തികോര് ദോസ്; ആസ്ഥോനം: മുംചബ; 

സ്ഥോപിച്ചത്: 1 ഏശ്പിൽ 1935, ത്തകോൽകെ. 

• മോക്സസ ്ബൂപ ത്തഹൽെ് ഇൻഷുറൻസ് സിഇഒ: 

കൃഷ്ണൻ രോമൈശ്രൻ; 

• മോക്സസ് ബൂപ ത്തഹൽെ് ഇൻഷുറൻസ് 

ആസ്ഥോനം: നയൂഡൽഹി, ഇരയ; 

• മോക്സസ് ബൂപ ആലരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് 

സ്ഥോപിച്ചത്: 2008. 

• എലതയോപയ ത സ്ഥോനം: അഡിസ് അബോബ; 

• എലതയോപയ കറൻസി: എലതയോപയൻ ബിർ. 

• ടവിറ്ററിന്ത്തറ ൈീഫ് എക്സസികയൂട്ടീവ് ഓഫീസർ: 

ജ്ോക് ലഡോർസി. 

• ടവിറ്റർ രൂപീകരിച്ചു: 21 മോർച്്ച 2006. 

• ടവിറ്ററിന്ത്തറ ആസ്ഥോനം: സോൻ 

ശ്ഫോൻസിസ്ലകോ, കോ ിലഫോർണിയ്ക, 

യ്കുചണറ്റഡ ്ലററ്റ്സ്. 

• യ്കുചണറ്റഡ ്ലനഷൻസ് ലപോപുല ഷൻ ഫണ്്ട 

ആസ്ഥോനം: നയൂലയ്കോർക്, യ്കുചണറ്റഡ ്

ലററ്റ്സ് 

• യ്കുചണറ്റഡ ്ലനഷൻസ് ലപോപുല ഷൻ ഫണ്്ട 

എക്സസികയൂട്ടീവ് ഡയ്കറക്സടർ: നതോ ിയ്ക കലനം. 

• ഐകയരോഷ്ശ്ട ജ്നസംഖ്യോ ഫണ്്ട 

സ്ഥോപിച്ചത്: 1969. 

• ലനപോൾ ത സ്ഥോനം: കോഠ്മണ്ഡു; 

• ലനപോൾ കറൻസി: ലനപോൾ രൂപ; 

• ലനപോൾ ശ്പസിഡനറ്്: ബിദയോ ലദവി ഭണ്ഡോരി. 

• ലജ്ോർജ്ിയ്ക ശ്പധോനമശ്രി: ഇറക്ലി 

ഗ്രിബോഷവി ി 

• ലജ്ോർജ്ിയ്ക ത സ്ഥോനം: ടിബി ിസി; 

• ലജ്ോർജ്ിയ്ക കറൻസി: ലജ്ോർജ്ിയ്കൻ  ോറി. 

• ഭൂട്ടോൻ ത സ്ഥോനം: തിംഫു; 

• ഭൂട്ടോൻ ശ്പധോനമശ്രി: ല ോലട്ട ത്തഷറിംഗ്;് 
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• ഭൂട്ടോൻ കറൻസി: ഭൂട്ടോൻ എൻഗ്ൾശ്ടം. 

• ലബോയ്കിംഗ്ിന്ത്തറ ആസ്ഥോനം: ൈികോലഗ്ോ, 

യ്കുചണറ്റഡ ്ലററ്റ്സ്. 

• ലബോയ്കിംഗ് ്സ്ഥോപിച്ചു: 15 ജ്ൂച  1916. 

• ലബോയ്കിംഗ് ് ശ്പസിഡനറ്ും ൈീഫ ്

എക്സസികയൂട്ടീവ് ഓഫീസറും: ലഡവിഡ ് എൽ. 

കോൽഹൗൻ. 

• ISRO ത്തൈയ്കർമോൻ: ത്തക.രിവൻ. 

• ISRO ആസ്ഥോനം: ത്തബംഗ്ളൂരു, കർണോടക. 

• ISRO സ്ഥോപിച്ചു: 1969 ഓഗ്റ് 15. 

• ബോഡ്മിനറ്ൺ ലവൾഡ ് ത്തഫഡലറഷൻ 

ശ്പസിഡന്റ്: ലപോൾ-എറിക് ത്തഹയ്കർ 

 ോർസൻ; 

• ബോഡ്മിനറ്ൺ ലവൾഡ ് ത്തഫഡലറഷൻ 

ആസ്ഥോനം: കവോ ോ ംപൂർ, മല ഷയ; 

• ബോഡ്മിനറ്ൺ ലവൾഡ ് ത്തഫഡലറഷൻ 

സ്ഥോപിതമോയ്കി: 5 ജ്ൂച  1934. 

• ഹരിയ്കോന ത സ്ഥോനം: ൈണ്ഡിഗ്ഡ്; 

• ഹരിയ്കോന ഗ്വർണർ: ബരരു ദെോലശ്തയ്ക; 

• ഹരിയ്കോന മുഖ്യമശ്രി: മലനോഹർ  ോൽ 

ഖ്െർ. 

• എൻടിപിസി ത്തൈയ്കർമോനും മോലനജ്ിംഗ് ്

ഡയ്കറക്സടറും: ശ്രീ ഗ്ുർദീപ് സിംഗ്്; 

• എൻടിപിസി സ്ഥോപിച്ചത്: 1975. 

• എൻടിപിസി ആസ്ഥോനം: നയൂഡൽഹി, 

ഇരയ. 

• റിസർവ ് ബോേ് 25-ാോമത് ഗ്വർണർ: 

രക്തികോര് ദോസ്; ആസ്ഥോനം: മുംചബ; 

സ്ഥോപിച്ചത്: 1 ഏശ്പിൽ 1935, ത്തകോൽകെ. 

• ആയ്കുഷ ്മശ്രി: സർബോനര ലസോലനോവൽ. 

•  ഡോകിത്ത  ഗ്വർണറും 

അഡ്മിനിസ്ലശ്ടറ്ററും: രോധോകൃഷ്ണ മോെൂർ. 

• യ്കുഎഇ ത സ്ഥോനം: അബുദോബി; 

• യ്കുഎഇ കറൻസി: യ്കുചണറ്റഡ ് അറബ് 

എമിലററ്റ്സ് ദിർഹോം; 

• യ്കുഎഇ ശ്പസിഡനറ്്: ഖ് ീഫ ബിൻ സോയ്കിദ് 

അൽ നഹയോൻ. 

• ഇശ്സോലയ്കൽ ശ്പധോനമശ്രി: നഫ്തോ ി ത്തബന്നറ്റ്; 

• സിംഗ്പൂർ കറൻസി: സിംഗ്പൂർ ലഡോളർ; 

• സിംഗ്പൂരിന്ത്തറ ത സ്ഥോനം: സിംഗ്പൂർ; 

• സിംഗ്പൂർ ശ്പധോനമശ്രി:  ീ ഹ്്സിയ്കൻ 

 ൂംഗ്്. 

• യ്കുപി ത സ്ഥോനം:  ഖ്്്നൗ; 

• യ്കുപി ഗ്വർണർ: ആനരിത്തബൻ പലട്ടൽ; 

• യ്കുപി മുഖ്യമശ്രി: ലയ്കോഗ്ി ആദിതയനോഥ്. 

• പ്പതലങ്കാന തലസ്ഥാനം: ണഹദ്രാബാദ്്; 

• പ്പതലങ്കാന രവർണർ: തമിലിണസ 

സൗരരരാജ്ൻ; 

• പ്പതലങ്കാന മുഖയമഗ്രി: പ്പക. േഗ്രയേഖർ റാവു. 

• ഹിമാേൽ ഗ്പയദ്േ് രവർണർ: ബരരു 

ദ്ത്തായഗ്തേ; 

• ഹിമാേൽ ഗ്പയദ്േ് മുഖയമഗ്രി: ജ്േ ് റാം 

താകൂർ. 

• യവൾഡ ് ണവഡ ് ഫണ്്ട യഫാർ യനച്ചർ, 

ആസ്ഥാനം: ൊൻഡ്, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• UNEP HQ: പ്പനേ് യറാബി, പ്പകനിേ. 

• ഇരയൻ ഒളിമ്പിക ് അയസാസിയേഷൻ 

ഗ്പസിഡനറ്്: നാരാേണ രാമേഗ്രൻ; 

• ഇരയൻ ഒളിമ്പിക ് അയസാസിയേഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1927. 

• ണമയഗ്കായസാഫ്റ്റ ് സിഇഒേും 

പ്പേേർമാനുമാേ സതയ നാപ്പഡല്ല; 

• ണമയഗ്കായസാഫ്റ്റ ് ആസ്ഥാനം: പ്പറഡ്മണ്്ട, 

വാഷിംഗ്ടൺ, േുണണറ്റഡ് യററ്റ്സ്. 

• രൂരിൾ സിഇഒ: സുരർ പിച്ചാേ്. 

• രൂരിൾ സ്ഥാപിച്ചത്: 4 പ്പസപ്റ്റംബർ 1998, 

കാലിയഫാർണിേ, േുണണറ്റഡ ്യററ്റ്സ്. 

• രൂരിൾ സ്ഥാപകർ: ലാറി യപജ്്, പ്പസർജ്ി 

ഗ്ബിൻ. 

• യകഗ്രഭരണ ഗ്പയദ്േമാേ ജ്മ്മു കശ്മീരിന്പ്പറ 

പ്പലഫ്റ്റനനറ്് രവർണർ: മയനാജ്് സിൻഹ; 

• ലഡാക ് പ്പലഫറ്്റനനറ്് രവർണർ: രാധാകൃഷ്ണ 

മാത്തൂർ. 

• സൗദ്ി അയറബയ തലസ്ഥാനം: റിോദ്്; 

• സൗദ്ി അയറബയ കറൻസി: സൗദ്ി റിോൽ. 

• രുജ്റാത്ത് മുഖയമഗ്രി: വിജ്േ ്രൂപാനി; 

• രുജ്റാത്ത് രവർണർ: ആോരയ യദ്വ് റത്ത്. 

• മഹാരാഷ്ഗ്െ രവർണർ: ഭരത് സിംര് 

യകാേയാരി. 

• മഹാരാഷ്ഗ്െ തലസ്ഥാനം: മുംണബ. 

• മഹാരാഷ്ഗ്െ മുഖയമഗ്രി: ഉദ്വ ്താകപ്പറ. 

• മഹാരാഷ്ഗ്െ ആസ്ഥാനം: പൂപ്പന; 

• മഹാരാഷ്ഗ്െ CEO: എ. എസ്. രാജ്ീവ്; 

• മഹാരാഷ്ഗ്െ സ്ഥാപിച്ചത്: 16 പ്പസപറ്്റംബർ 1935; 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്്ക എംഡിേും സിഇഒേും: 

േയാം ഗ്േീനിവാസൻ; 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്്ക ആസ്ഥാനം: ആലുവ, 

യകരളം; 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്്ക സ്ഥാപകൻ: 

പ്പക.പി.യഹാർമിസ്; 
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• പ്പഫഡറൽ ബാങ്്ക സ്ഥാപിതമാേത്: 23 

ഏഗ്പിൽ 1931. 

• NABARD പ്പേേർമാൻ: ജ്ി ആർ േിരാല; 

• NABARD സ്ഥാപിച്ചത്: 1982 ജ്ൂണല 12; 

• NABARD ആസ്ഥാനം: മുംണബ. 

• ICC ആസ്ഥാനം: ദ്ുബാേ്, േുണണറ്റഡ് അറബ് 

എമിയററ്റ്സ്; 

• ICC സ്ഥാപിച്ചത്: 15 ജ്ൂൺ 1909; 

• ICC പ്പഡപയൂട്ടി പ്പേേർമാൻ: ഇഗ്മാൻ ഖവാജ്; 

• ICC പ്പേേർമാൻ: പ്പഗ്രര് ബാർയക്ല. 

• യലാക പ്പേസ്സ് പ്പഫഡയറഷൻ ആസ്ഥാനം: 

യലാസാൻ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• യലാക പ്പേസ്സ ് പ്പഫഡയറഷൻ സ്ഥാപിതമാേി: 

20 ജ്ൂണല 1924, പാരീസ്, ഗ്ഫാൻസ്; 

• യവൾഡ ്പ്പേസ് പ്പഫഡയറഷൻ CEO: പ്പജ്ഗ്ഫി ഡി. 

യബാർര്. 

• റഷയ ഗ്പസിഡന്റ്: വ്ലാഡിമിർ പുെിൻ. 

• റഷയ തലസ്ഥാനം: യമാസ്യകാ. 

• റഷയ കറൻസി: റഷയൻ റൂബിൾ. 

• യരാൾഡ്മാൻ സാച്്ചസ് സിഇഒ: യഡവിഡ് എം. 

യസാളമൻ (ഒകയ്ൊബർ 2018–); 

• യരാൾഡ്മാൻ സാച്്ചസ് ആസ്ഥാനം: 

നയൂയോർക്, നയൂയോർക്, േുണണറ്റഡ ്

യററ്റ്സ്; 

• യരാൾഡ്മാൻ സാച്്ചസ് സ്ഥാപിച്ചത്: 1869. 

• ആമയസാൺ CEO: ആൻഗ്ഡൂ ആർ. ജ്ാസ്സി; 

• ആമയസാൺ സ്ഥാപിച്ചത്: 5 ജ്ൂണല 1994. 

• ഇരയൻ ഓേിൽ യകാർെയറഷൻ 

പ്പേേർയപഴ് സൺ: ഗ്േീകാര് മാധവ ്ണവദ്യ; 

• ഇരയൻ ഓേിൽ യകാർെയറഷൻ ആസ്ഥാനം: 

മുംണബ; 

• ഇരയൻ ഓേിൽ യകാർെയറഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്: 

30 ജ്ൂൺ 19 

• പ്പപറ  ുതലസ്ഥാനം: ലിമ; 

• പ്പപറ  ുകറൻസി: യസാൾ. 

• പ്പേേർമാൻ DRDO: യഡാ ജ്ി സതീഷ ്പ്പറഡ്ഡി. 

• DRDO ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി 

• DRDO സ്ഥാപിച്ചത്: 1958. 

• നാഷണൽ ണഹയവ അയതാറിറ്റി ഓഫ ്ഇരയ 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1988; 

• നാഷണൽ ണഹയവസ് അയതാറിറ്റി ഓഫ ്

ഇരയ ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി 

• ICICI ബാങ്്ക ആസ്ഥാനം: മുംണബ, 

മഹാരാഷ്ഗ്െ; 

• ICICI ബാങ്്ക MDേും CEOേും: സരീപ് ബക്ഷി; 

• ICICI ബാങ്്ക ൊര് ണലൻ: ഹം ഹാേ ്നാ, ഖോൽ 

ആപ്ക; 

• ഹിരുസ്ഥാൻ പ്പപയഗ്ൊളിേം യകാർെയറഷൻ 

ലിമിറ്റഡ ്ആസ്ഥാനം: മുംണബ; 

• ഹിരുസ്ഥാൻ പ്പപയഗ്ൊളിേം യകാർെയറഷൻ 

ലിമിറ്റഡ ്CEO: മുയകഷ ്കുമാർ സുരാന; 

• ഹിരുസ്ഥാൻ പ്പപയഗ്ൊളിേം യകാർെയറഷൻ 

ലിമിറ്റഡ ് പ്പേേർയപഴ് സൺ: മുയകഷ ് കുമാർ 

സുരാന. 

• േീഫ് ഓഫ ് യനവൽ റാഫ്: അഡ്മിറൽ 

കരംബിർ സിംര്. 

• ഇരയൻ യനവി സ്ഥാപിച്ചത്: 26 ജ്നുവരി 1950. 

• പ്പകാട്ടക് മഹീഗ്ര ബാങ്്ക സ്ഥാപനം: 2003; 

• പ്പകാട്ടക ്മഹീഗ്ര ബാങ്്ക ആസ്ഥാനം: മുംണബ, 

മഹാരാഷ്ഗ്െ; 

• പ്പകാട്ടക് മഹീഗ്ര ബാങ്്ക എം.ഡി. 

• ഓൾ ഇരയ ഫുെ്യബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

ഗ്പസിഡനറ്്: ഗ്പഫുൽ പയട്ടൽ. 

• ഓൾ ഇരയ ഫുെ്യബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 23 ജ്ൂൺ 1937. 

• ഓൾ ഇരയ ഫുെ്യബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

ആസ്ഥാനം: ദ്വാരക, ദ്ില്ലി. 

• ബാങ്്ക ഓഫ ്ബയറാഡ ആസ്ഥാനം: വയഡാദ്ര, 

രുജ്റാത്ത്, ഇരയ; 

• ബാങ്്ക ഓഫ ് ബയറാഡ പ്പേേർമാൻ: ഹസ്മു ഖ ്

അദ്ിേ; 

• ബാങ്്ക ഓഫ ് ബയറാഡ MDേും CEOേും: 

സഞ്ജ്ീവ ്േേ; 

• U GRO കയാപിറ്റലിന്പ്പറ മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടർ: 

േേീഗ്ര നാഥ്. 

• IFFCO യൊകിയോ ജ്നറൽ ഇൻഷുറൻസ് CEO: 

അനാമിക യറാേ് രാഷ്ഗ്െവാർ; 

• IFFCO യൊകിയോ ജ്നറൽ ഇൻഷുറൻസ് 

ആസ്ഥാനം: രുരുഗ്രാം; 

• IFFCO യൊകിയോ ജ്നറൽ ഇൻഷുറൻസ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 2000. 

• ISA ആസ്ഥാനം: രുരുഗ്രാം; 

• ISA സ്ഥാപിച്ചത്: 30 നവംബർ 2015; 

• ISA സ്ഥാപിച്ചത്: പാരീസ്, ഗ്ഫാൻസ്; 

• ISA ഡേറക്ടർ ജ്നറൽ: അജ്േ ്മാത്തൂർ; 

• സവീഡന്പ്പറ തലസ്ഥാനമാണ് യറാക്യഹാം; 

• യഗ്കാണ സവീഡന്പ്പറ ഔയദ്യാരിക 

കറൻസിോണ്; 

• സവീഡന്പ്പറ ഇയൊഴപ്പത്ത ഗ്പധാനമഗ്രി 

പ്പറഫാൻ യലാഫ് പ്പവൻ ആണ്. 
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• േുണണറ്റഡ ് കിംഗ്ഡത്തിന്പ്പറ ഗ്പധാനമഗ്രി: 

യബാറിസ് യജ്ാൺസൺ. 

• േുണണറ്റഡ ് കിംഗ്ഡത്തിന്പ്പറ തലസ്ഥാനം: 

ലണ്ടൻ. 

• HCL പ്പെക്യനാളജ്ീസ് സിഇഒ: സി 

വിജ്േകുമാർ. 

• HCL പ്പെക്യനാളജ്ീസ് സ്ഥാപിച്ചത്: 11 ഓരറ ്

1976. 

• HCL പ്പെക്യനാളജ്ീസ് ആസ്ഥാനം: യനാേിഡ. 

• HDFC ബാങ്കിന്പ്പറ ആസ്ഥാനം: മുംണബ, 

മഹാരാഷ്ഗ്െ; 

• HDFC ബാങ്്ക MDേും CEOേും: േേിധർ 

ജ്രദ്ീഷൻ; 

• HDFC ബാങ്കിന്പ്പറ ൊര് ണലൻ: നിങ്ങളുപ്പെ 

യലാകം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നു; 

• ഇനറ്ർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് 

യകാർെയറഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്: 20 ജ്ൂണല 1956; 

• ഇനറ്ർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് 

യകാർെയറഷൻ എക്സികയൂട്ടീവ് ണവസ് 

ഗ്പസിഡന്റും CEOേും: മക്തർ ഡിയോെ്; 

• ഇനറ്ർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് 

യകാർെയറഷൻ ആസ്ഥാനം: വാഷിംഗ്ടൺ, 

D.C., U.S. 

• പ്പസൻഗ്െൽ റിസർവ ് യപാലീസ് യസന 

ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി, ഇരയ. 

• യകഗ്ര റിസർവ് യപാലീസ് യസന 

രൂപീകരിച്ചത്: 27 ജ്ൂണല 1939. 

• യകഗ്ര റിസർവ ് യപാലീസ് യസനേുപ്പെ 

മുഗ്ദ്ാവാകയം: യസവനവും വിേവസ്തതേും. 

• CRPF ഡേറക്ടർ ജ്നറൽ: കുൽദ്ീപ് സിംര.് 

• UNESCO ആസ്ഥാനം: പാരീസ്, ഗ്ഫാൻസ്. 

• UNESCO പ്പഹഡ്: ഓഗ്ഡി അയസാപ്പല. 

• UNESCO സ്ഥാപിതമാേത്: 16 നവംബർ 1945. 

• ഫിലിെീൻസ് ഗ്പസിഡന്റ്: യറാഗ്ഡിയരാ 

ഡയുർപ്പട്ട. 

• ഫിലിെീൻസ് തലസ്ഥാനം: മനില. 

• ഫിലിണെൻസ് കറൻസി: ഫിലിണെൻ 

പ്പപയസാ. 

• ഇയരായനഷയ തലസ്ഥാനം: ജ്കാർത്ത; 

• ഇയരായനഷയ കറൻസി: ഇയരായനഷയൻ 

റുെിേ. 

• ആസാം രവർണർ: ജ്രദ്ീഷ ്മുഖി; 

• ആസാം മുഖയമഗ്രി: ഹിമര ബിേവ േർമ്മ. 

• NASA അഡ്മിനിസ്യഗ്െറ്റർ: ബിൽ പ്പനൽസൺ. 

• NASAേുപ്പെ ആസ്ഥാനം: വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി., 

േുണണറ്റഡ ്യററ്റ്സ്. 

• NASA സ്ഥാപിച്ചത്: 1 ഒകയ്ൊബർ 1958. 

• സ് യപസ് X സ്ഥാപകനും CEOേും: എയലാൺ 

മസ് ക.് 

• സ് യപസ് X സ്ഥാപിച്ചു: 2002. 

• സ്യപസ് X ആസ്ഥാനം: കാലിയഫാർണിേ, 

േുണണറ്റഡ ്യററ്റ്സ് ഓഫ ്അയമരിക. 

• ഒഡീഷ മുഖയമഗ്രി: നവീൻ പട്നാേിക്, 

രവർണർ: രയണഷി ലാൽ. 

• മധയഗ്പയദ്േ് മുഖയമഗ്രി: േിവരാജ്് സിംര ്

േൗഹാൻ; രവർണർ: മംരുഭാേ ് േരൻഭാേ ്

പയട്ടൽ. 

• താജ്ികിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനം: ദ്ുഷാൻപ്പബ; 

• താജ്ികിസ്ഥാൻ കറൻസി: താജ്ികിസ്ഥാൻ 

യസായമാണി; 

• താജ്ികിസ്ഥാൻ ഗ്പസിഡനറ്്: ഇയമാമാലി 

റയമാൺ; 

• താജ്ികിസ്ഥാൻ ഔയദ്യാരിക ഭാഷ: 

താജ്ികി. 

• IMF ആസ്ഥാനം: വാഷിംഗ്ടൺ, D.C , U.S. 

• IMF മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടറും പ്പേേർമാനുമാേ 

ഗ്കിറലിന യജ്ാർജ്ിവ. 

• IMF േീഫ ്ഇകയണാമിറ്: രീത യരാപിനാഥ്. 

• യലാകായരാരയ സംഘെനേുപ്പെ ആസ്ഥാനം: 

ജ്നീവ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; ഡേറക്ടർ ജ്നറൽ: 

പ്പെയഗ്ഡാസ് അദ്ാപ്പനാം. 

• മാലിദ്വീപ് ഗ്പസിഡനറ്്: ഇഗ്ബാഹിം മുഹമ്മദ്് 

യസാളിഹ്; 

• മാലിദ്വീപിന്പ്പറ തലസ്ഥാനം: യമൽ ; 

മാലിദ്വീപിന്പ്പറ കറൻസി: മാലദ്വീപ ്

റൂഫിേ. 

• യകരള മുഖയമഗ്രി: പിണറാേി വിജ്േൻ; 

• യകരള രവർണർ: ആരിഫ് മുഹമ്മദ്് ഖാൻ. 

• യകാളിയേഴ്സിന്പ്പറ ഏഷയ പസഫിക ് CEO 

യജ്ാൺ പ്പകന്നിോണ്; 

• യകാളിയേഴ്സ് CEO: ജ്േ ്എസ്. പ്പഹന്നിക്; 

• യകാളിയേഴ്സ ് ആസ്ഥാനം: പ്പൊറന്യറാ, 

കാനഡ; 

• യകാളിയേഴ്സ് സ്ഥാപിച്ചത്: 1976, ഓസ്യഗ്െലിേ. 

• ജ്മ്മു കശ്മീർ ബാങ്്ക ലിമിറ്റഡ ് CEO: ആർ പ്പക 

േിബർ (ജ്ൂൺ 2019–); 

• ജ്മ്മു കശ്മീർ ബാങ്്ക ലിമിറ്റഡ ് സ്ഥാപിച്ചത്: 1 

ഒകയ്ൊബർ 1938; 
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• ജ്മ്മു കശ്മീർ ബാങ്്ക ലിമിറ്റഡ് ആസ്ഥാനം: 

ഗ്േീനരർ. 

• CEO: പ്പകനിേി ആേുകാവ (1 ഏഗ്പിൽ 2013–) 

• സ്ഥാപിച്ചത്: 1982, രുരുഗ്രാം; 

• മാരുതി സുസുകി ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി. 

• അരർയേേീേ CEO: പ്പവൻഡി ൊൻ ണവറ്റ്, 

ആൽഫപ്പബറ്റ ്CEO: സുരർ പിച്ചാേ്; 

• IBM CEO: അരവിര ്കൃഷ്ണ. 

• IBM ആസ്ഥാനം: അർയമാങ്്ക, നയൂയോർക്, 

േുണണറ്റഡ ്യററ്റ്സ്. 

• ഇനറ്ൽ േീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസർ: പാറ്റ ്

പ്പരൽസിംരർ; 

• ഇനറ്ൽ സ്ഥാപിച്ചു: 18 ജ്ൂണല 1968; 

• ഇനറ്ൽ ആസ്ഥാനം: സാരാ ക്ലാര, 

കാലിയഫാർണിേ, േുണണറ്റഡ ്യററ്റ്സ്; 

• ഇനറ്ൽ സ്ഥാപകർ: യരാർഡൻ മൂർ, യറാബർട്ട ്

യനാേ് സ്. 

• േുണണറ്റഡ ് യനഷൻസ് ഓൺ ഗ്ഡഗ്സ ് ആന്റ ്

ണഗ്കം പ്പഹഡക്വാർയട്ടഴ്സ്: വിേന്ന, ഓസ്ഗ്െിേ. 

• മേകുമരുന്നും കുറ്റകൃതയവും സംബന്ധിച്ച 

ഐകയരാഷ്ഗ്െസഭേുപ്പെ ഓഫീസ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1997. 

• രാജ്സ്ഥാൻ മുഖയമഗ്രി: അയോക ്

പ്പരഹ്യലാട്ട്; രവർണർ: കൽരാജ്് മിഗ്േ. 

• ഗ്പസിഡന്റ്: പ്പജ്േർ യബാൾയസാനായരാ; 

• മൂലധനം: ഗ്ബസീലിേ; 

• കറൻസി: ഗ്ബസീലിേൻ റിേൽ. 

• കർണാെക മുഖയമഗ്രി: ബസവരാജ്് എസ് 

പ്പബാമ്മേ്; 

• കർണാെക രവർണർ: തവാർ േര് പ്പരയലാട്ട്; 

• കർണാെക തലസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂരു. 

• ആക്സിസ് ബാങ്്ക ആസ്ഥാനം: മുംണബ; 

• ആക്സിസ് ബാങ്്ക സ്ഥാപിതമാേത്: 1993; 

• ആക്സിസ് ബാങ്്ക MDേും CEOേും: അമിതാഭ ്

േൗധരി. 
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