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Week 2021 Important Current Affairs" 

 

കറന്റ് 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, 

മറ്്റ മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവേക്ുള്ള 

ഗ്പധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ. 

 

International News 
 

• ഇറാന്പ്പറ പുതിേ ഗ്പസിഡന്റ് ഇഗ്രാഹിം 

ററസി അയമരിക അനുവദിച്ച ശക്തമാേ 

ഒരു സർകാർ ഉടമസ്ഥതേിലുള്ള 

ഫൗയേഷന്പ്പറ പ്പെേർമാപ്പന തനപ്്പറ ആദയ 

റവസ് ഗ്പസിഡന്റാേി നിേമിച്ചു. 

• പാകിസ്ഥാൻ റസനയം ആണവ 

യശഷിേുള്ള ഭൂതല-ഉപരിതല രാലിസ്റ്റിക് 

മിറസൽ രസ്നവി വിജേകരമാേി 

പരീക്ഷിച്ചു. 

 

State News 
 

• യദശീേ വിദയാഭയാസ നേം -2020 

നടൊകുന്നതുമാേി രന്ധപ്പെട്ട് ഉത്തരവ് 

പുറപ്പെടുവികുന്ന രാജയപ്പത്ത ആദയപ്പത്ത 

സംസ്ഥാനമാേി കർണാടക മാറി. 

• രുജറാത്ത് മുഖ്യമഗ്രി വിജേ് രൂപാണി ഇ 

നരർ പ്പമാറരൽ ആപ്ലിയകഷനും 

യപാർട്ടലും ആരംഭിച്ചു. 

• മഹാരാഷ്ഗ്ട സർകാർ ഇൻഫർയമഷൻ 

ആൻഡ ് പ്പടക്യനാളജി (IT) യമഖ്ലേിപ്പല 

മികച്ച ഗ്പകടനത്തിന് മുൻ ഗ്പധാനമഗ്രി 

രാജീവ് രാന്ധിേുപ്പട യപരിൽ ഒരു പുതിേ 

അവാർഡ് ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• 4,127 പ്പഹക്ടർ വനയമഖ്ലേിലുള്ള ധംതാരി 

ജില്ലേിപ്പല നിവാസികളുപ്പട 

അവകാശങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർകാർ 

അംരീകരിച്ചുപ്പകാേ ് ഒരു നരര 

ഗ്പയദശപ്പത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി യഫാറസ്്റ്റ 

റിയസാഴ്സ് അവകാശങ്ങൾ അംരീകരിച്ച 

ആദയപ്പത്ത സംസ്ഥാനമാേി ഛത്തീസ്ഗഡ് 

മാറി. 

• ഇരയേിപ്പല ഏറ്റവും വൃത്തിേുള്ള 

നരരമാേ മധയഗ്പയദശിപ്പല ഇൻയഡാർ, 

സവച്്ഛ സർയവക്ഷൻ 2021 -ന് കീഴിൽ 

രാജയപ്പത്ത ആദയപ്പത്ത 'വാട്ടർ പ്ലസ്' 

സർട്ടിറഫഡ ് നരരമാേി 

ഗ്പഖ്യാപികപ്പെട്ടു. 
 

National News 
 

• യകഗ്ര സാമൂഹികനീതി, ശാക്തീകരണ 

മഗ്രി യഡാ.വീയരഗ്ര കുമാർ, റനപുണയ 

വികസന പദ്ധതികൾ ലക്ഷയമിട്ട 

ഗ്രൂെുകൾക് ഗ്പാപയമാകുക എന്ന 

ലക്ഷയയത്താപ്പട 'PM-DAKSH' എന്ന യപരിൽ 

ഒരു യപാർട്ടലും പ്പമാറരൽ 

ആപ്ലിയകഷനും പുറത്തിറകി. 

• ഇരയൻ പ്പറേിൽയവ ഒരു സംയോജിത 

വൺ-യസ്റ്റാെ് പ്പസാലയൂഷൻ "പ്പറേിൽ 

മദാഡ്" ആരംഭിച്ചു, അതിൽ യദശീേ 

ഗ്ടാൻസ്യപാർട്ടർ വിവിധ 

ആവശയങ്ങൾകാേി ഉപയോരിച്ചിരുന്ന 

നിലവിലുള്ള നിരവധി പ്പഹൽെ് 

റലനുകൾ ഒന്നാകിേിരികുന്നു. 

 

Defence News 
 

• ഇരയൻ നാവികയസനേും േുഎഇ 

നാവികയസനേും ഉഭേകക്ഷി 

നാവികാഭയാസം ‘സാേിദ് തൽവാർ 2021’ 

2021 ഓരസ്്റ്റ 07, അരുദാരി തീരത്ത് 

നടത്തി. 

• 2021 ആരസ്്റ്റ 22 മുതൽ പ്പസപ്റ്റംരർ 04 

വപ്പര റഷയേിൽ നടകുന്ന അരാരാഷഗ്്ട 

ആർമി പ്പരേിംസിന്പ്പറ ഏഴാം പതിെ് 

നടകും. 
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• ആദയമാേി, ഇരയ-ടിരറ്റൻ യരാർഡർ 

യപാലീസ് (ITBP) യസനേ്ക് കാവൽ 

നിൽകുന്ന ഇരയ-റെന LAC 

യപാരാട്ടത്തിൽ ആദയപ്പത്ത രേ് വനിതാ 

ഉയദയാരസ്ഥപ്പര നിയോരിച്ചു. 

• പായമാേിൽ ഉൾപ്പെപ്പടേുള്ള പാെക 

എണ്ണകളിൽ ഇരയപ്പേ സവേം 

പരയാപ്തമാകുന്നതിന് 11,000 യകാടി 

രൂപേുപ്പട യദശീേ ഭക്ഷയ എണ്ണ മിഷൻ-

ഓേിൽ പാം (NMEO-OP) ഗ്പധാനമഗ്രി 

നയരഗ്ര യമാദി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഗ്പതിയരാധ രയവഷണ വികസന സംഘടന 

(DRDO) ഒഡിഷ തീരത്തുള്ള 

ൊണ്ഡിപൂരിപ്പല ഇന്റയഗ്രറ്റഡ് പ്പടസ്്റ്റ 

യറഞ്ചിൽ (ITR) നിന്ന് മിഡ് യറഞ്്ച 

സര്യസാണിക് ഗ്കൂേിസ് മിറസൽ 

നിർഭേ് വിജേകരമാേി പരീക്ഷിച്ചു. 

• ഇരയ, േുഎസ്, ജൊൻ, ഓസ് യഗ്ടലിേ 

എന്നിവേുൾപ്പെപ്പടേുള്ള കവാഡ് കൺഗ്ടി 

നാവികയസന ആരസ്്റ്റ 21 മുതൽ രുവാം 

തീരത്ത്, ഇൻയഡാ-പസഫികിപ്പല മലരാർ 

നാവിക അഭയാസങ്ങൾ നടത്തും. 

• ഇരയേും സൗദി അയറരയേും തങ്ങളുപ്പട 

ആദയ നാവികാഭയാസം അൽ-പ്പമാഹീദ് 

അൽ-ഹിരി 2021 നടത്താപ്പനാരുങ്ങുന്നു. 

• ലഡാകിപ്പല അഡവാൻസ്ഡ് ലാൻഡിംര് 

ഗ്രൗേിൽ ഇരയൻ എേർ യഫാഴ്സ് (IAF) 

യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും ഉേർന്ന 

പ്പമാറരൽ എേർ ഗ്ടാഫിക ് കൺയഗ്ടാൾ 

(ATC) ടവറുകൾ നിർമ്മ്ിച്ചു. 
 

 

• ഇരയൻ നാവികയസന സിംരെൂരിൽ 

േുഎസ് നാവികയസനേുപ്പട 

യനതൃതവത്തിലുള്ള പ്പതകുകിഴകൻ 

ഏഷയ സഹകരണവും പരിശീലനവും 

(SEACAT) റസനിക അഭയാസത്തിൽ 

പപ്പെടുത്തു. 

 

Summits and Conferences News 
 

• ഷാങ്ഹാേ് യകാഓെയറഷൻ 

ഓർരറനയസഷന്പ്പറ (SCO) നീതിനയാേ 

മഗ്രിമാരുപ്പട എട്ടാമപ്പത്ത യോരത്തിൽ 

യകഗ്ര നിേമ മഗ്രി കിരൺ റിജിജു 

പപ്പെടുത്തിട്ടുേ.് 

• ഇരയൻ ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദി 

വീഡിയോ യകാൺഫറൻസിംര് വഴി 

ഐകയരാഷഗ്്ടസഭേുപ്പട സുരക്ഷാ 

കൗൺസിലിന്പ്പറ (UNSC) തുറന്ന 

സംവാദത്തിന് യനതൃതവം നൽകി. 

• വിയദശകാരയ സഹമഗ്രി യഡാ. രാജ്കു മാർ 

രഞ്ജൻ സിംരിന്പ്പറ യനതൃതവത്തിൽ 28 -

ാാമത് ASEAN റീജിേണൽ യഫാറം (ARF) 

വിയദശകാരയ മഗ്രിമാരുപ്പട യോരത്തിൽ 

ഇരയേുപ്പട ഗ്പതിനിധി സംഘം പപ്പെടുത്തു. 

• പ്പവർെവൽ പ്ലാറ്്റയഫാമിലൂപ്പട ഇരയ IBSA 

(ഇരയ, ഗ്രസീൽ, ദക്ഷിണാഗ്ഫിക) ടൂറിസം 

മഗ്രിമാരുപ്പട യോരം സംഘടിെിച്ച .ു യകഗ്ര 

ടൂറിസം മഗ്രി ഗ്ശീ ജി. കിഷൻ പ്പറഡ്ഡി 

യോരത്തിന് യനതൃതവം നൽകി. 

• ഷാങ്ഹാേ് യകാഓെയറഷൻ 

ഓർരറനയസഷന്പ്പറ (SCO) 

അംരരാജയങ്ങളിപ്പല കൃഷി മഗ്രിമാരുപ്പട 

ആറാമപ്പത്ത യോരത്തിൽ വീഡിയോ 

യകാൺഫറൻസിംരിലൂപ്പട യകഗ്ര കൃഷി, 

കർഷക യക്ഷമ മഗ്രി നയരഗ്ര സിംര് 

യതാമർ സംസാരിച്ചു. 

 

Ranks and Reports News 
 

• ലേനിപ്പല യകാമൺപ്പവൽത്ത് 

പ്പസഗ്കയട്ടറിേറ്്റ പുറത്തിറകിേ 181 

രാജയങ്ങളിപ്പല േുവാകളുപ്പട അവസ്ഥ 

അളകുന്ന പുതിേ ആയരാള േുവജന 

വികസന സൂെിക 2020 ൽ ഇരയ 122 -ആം 

സ്ഥാനത്താണ.് 
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Appointments News 
 

• കാരിനറ്റിന്പ്പറ നിേമന സമിതി, ഇരയൻ 

കയാരിനറ്്റ പ്പസഗ്കട്ടറിോേി രാജീവ് 

രൗരേുപ്പട യസവന കാലാവധി ഒരു 

വർഷയത്തക് കൂടി നീട്ടി. 

• യഹാം ഇന്റീരിേർ ഗ്രാൻഡാേ 

യഹാംപ്പലേ്ൻ മയഹഗ്ര സിംര് 

യധാണിേുമാേി ഒരു ഇകവിറ്റി പൊളിേും 

ഗ്രാൻഡ് അംരാസഡറുമാേി മൂന്ന് 

വർഷപ്പത്ത തഗ്രപരമാേ 

പൊളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. 

• യദശീേ വനിതാ കമ്മ്ീഷൻ (NCW) 

പ്പെേർയപഴ് സൺ ആേി യരഖ് ശർമ്മ്േക്് 

മൂന്ന് വർഷപ്പത്ത കാലാവധി നീട്ടി നൽകി. 

• ഡിജിറ്റൽ രാെിംര് തട്ടിെുകൾപ്പകതിപ്പര 

ജനങ്ങൾക് മുന്നറിേിെ ് നൽകാൻ 

റിസർവ് രാെ് ഓഫ് ഇരയ (RBI) ഒരു പ്പപാതു 

യരാധവൽകരണ കാമ്പേിൻ ആരംഭിച്ചു. 

• ഒരു റീ-പ്പകായമഴ്സ് മാർകറ്്റ യപ്ലസാേ 

കാഷിറഫ രാജ്കു മാർ റാവുവിപ്പന 

അതിന്പ്പറ ആദയ ഗ്രാൻഡ് 

അംരാസഡറാേി നിേമിച്ചതാേി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഹിമാെൽ ഗ്പയദശ് യകഡറിപ്പല 1993 രാച്്ച 

IAS ഉയദയാരസ്ഥനാേ കമയലഷ് കുമാർ 

പരിപ്പന നാഷണൽ ഫാർമസയൂട്ടികൽ 

റഗ്പസിംര് അയതാറിറ്റിേുപ്പട (NPPA) 

പുതിേ പ്പെേർമാനാേി നിേമിച്ചു. 

 

Business News 
 

• ഗ്രാമീണ യറാഡുകൾ 

നവീകരികുന്നതിനും വിദൂര 

ഗ്പയദശങ്ങപ്പള വിപണികളുമാേി 

രന്ധിെികുന്നതിനുമാേി നടകുന്ന 

മഹാരാഷ്ഗ്ട റൂറൽ കണക്റ്റിവിറ്റി 

ഇംഗ്പൂവ് പ്പമന്റ് യഗ്പാജക്റ്റിനാേി അധിക 

ധനസഹാേമാേി മനില 

ആസ്ഥാനമാേുള്ള ഏഷയൻ 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് രാെ് 300 ദശലക്ഷം 

യഡാളർ വായ്പ അനുവദിച്ചു. 

• സ്മാൾ ഇൻഡസ്ഗ്ടീസ് പ്പടയവയലാപ്പ്പമന്റ്്റ 

രാെ് ഓഫ് ഇരയ (SIDBI) കുറഞ്ഞ 

വരുമാനമുള്ള ഗ്രൂെുകളിൽ നിന്നുള്ള 

സംരംഭകർക ് വായ്പ ലഭയമാകുന്നതിന് 

'ഡിജിറ്റൽ ഗ്പോസ്' എന്ന ആെ് അധിഷ്ഠ ിത 

ഡിജിറ്റൽ വായ്പാ പ്ലാറ്്റയഫാം പുറത്തിറകി. 

• എച്്ചസിഎൽ പ്പടകയ്നാളജീസ് മാർകറ്്റ 

കയാപിറ്ററലയസഷൻ (മാർകറ്്റ കയാപ്) 

ആദയമാേി 3 ഗ്ടിലയൺ രൂപേിപ്പലത്തി. 

 

Banking News 
 

• റിസർവ് രാെ് ഓഫ് ഇരയ (RBI) ‘ATM കൾ 

നികത്താത്തതിനുള്ള പിഴ പദ്ധതി’ 

ആരംഭികുപ്പമന്ന് ഗ്പഖ്യാപിച്ചു, 

അതനുസരിച്്ച പണമില്ലാത്ത ATM കൾ/WLA 

കൾക് പണ പിഴ െുമത്തും. 

• DAY-NRLM (ദീനദോൽ അയരയാദേ 

യോജന-യദശീേ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന 

ദൗതയം) ഗ്പകാരം സവാഗ്ശേ ഗ്രൂെുകൾക് 

(SHG) ഈടില്ലാത്ത വായ്പകളുപ്പട പരിധി 

റിസർവ് രാെ് ഓഫ് ഇരയ 10 ലക്ഷം 

മുതൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വപ്പര  ഉേർത്തി 

• ആമയസാൺ.യകാം കമ്പനിോേ 

ആമയസാൺ പ്പവര് സർവീസസിപ്പന (AWS) 

RBL രാെ് തിരപ്പഞ്ഞടുത്ത ക്ലൗഡ് 

ദാതാവാേി തിരപ്പഞ്ഞടുത്തു. 

 

Economy News 
 

• 5.82 യകാടിേിലധികം ജൻധൻ (PMJDY) 

അകൗേുകൾ 

ഗ്പവർത്തനരഹിതമാപ്പണന്ന് 

ധനമഗ്രാലേം രാജയസഭപ്പേ അറിേിച്ചു. 

• പാൻപ്പഡമിക് രാധിച്ച 2020-21 സാമ്പത്തിക 

വർഷത്തിൽ, ഇരയേിപ്പല 

ശതയകാടീശവരന്മാരുപ്പട എണ്ണം FY20 ൽ 141 

ൽ നിന്ന് FY21 ൽ 136 ആേി കുറഞ്ഞതാേി, 

ധനമഗ്രി നിർമ്മ്ലാ സീതാരാമൻ 

രാജയസഭേിൽ പുറത്തിറകിേ 

ഗ്പസ്താവനേിൽ പറേുന്നു. 

• ഭക്ഷയവസ്തു കളുപ്പട വില 

മൃദുലമാേതിനാൽ ജൂറലേിൽ െില്ലറ 

പണപ്പെരുെം 5.59% ആേി കുറഞ്ഞു. 

 

Awards News 
 

• റഗ്ടരൽ യകാ-ഓെയററ്റീവ് മാർകറ്റിംര് 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് ഇരയ 

ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ (TRIFED) 34-ാാമത് സ്ഥാപക 

ദിനായഘാഷത്തിൽ 2020-21 പ്പല ആദയ വാൻ 

ധൻ വാർഷിക അവാർഡുകളിൽ 

നാരാലാൻഡിന് ഏഴ് യദശീേ 

അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചു. 

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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• അയമരികേിപ്പല ഗ്പശസ്തമാേ നാഷണൽ 

സേൻസ് ഫൗയേഷൻ ഇപ്പന്നായവഷൻ-

യകാർപ്സ് (NSF I-Corps) ടീമുകളുപ്പട അവാർഡ് 

യസാഫ്റ്്റ വർത്തിക് ലഭിച്ചു. 

• 2021 പ്പല സ്റകഗ്ടാക്സ് യവൾഡ് 

എേർയപാർട്ട് അവാർഡുകളിൽ 

യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും മികച്ച 50 

വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നയൂഡൽഹിേിപ്പല 

ഇരിരാ രാന്ധി ഇന്റർനാഷണൽ (IGI) 

വിമാനത്താവളം ഇടം യനടി. 

 

Agreements News 
 

• ഇരയൻ MSME കളുപ്പട ഉൽെന്നങ്ങൾ 

അരാരാഷഗ്്ട വിപണികളിയലക് 

നീകുന്നതിന് ഒരു പാത സൃഷ്ടികുന്നതിന് 

ഹരിോന സർകാർ 'വാൾമാർട്ട ് വൃദ്ധി', 

'ഹഖ്ദർശക്' എന്നിവേുമാേി ഒരു 

ധാരണാപഗ്തം ഒെിട്ടു. 

• UNICEF ഇരയേും യഫസ്രുകും 

ഓൺറലൻ സുരക്ഷേിൽ ഗ്പയതയക ഗ്ശദ്ധ 

യകഗ്രീകരിച്്ച കുട്ടികൾപ്പകതിപ്പരേുള്ള 

അതിഗ്കമങ്ങൾ അവസാനിെികാൻ ഒരു 

വർഷപ്പത്ത സംേുക്ത സംരംഭം 

ആരംഭിച്ചു. 

• ഇരയൻ നാവികയസന 'യഹാണർ ഫസ്്റ്റ ' 

ആരംഭികുന്നതിനാേി ഇൻഗ്ഫാസ്ഗ്ടക്ചർ 

പ്പഡവലപ്പ്പമന്റ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി (IDFC) 

ആദയ രാെുമാേി ഒരു ധാരണാപഗ്തം 

ഒെിട്ടു. 
 

 

• ഓരസ്്റ്റ 24 മുതൽ ജൊനിപ്പല 

യടാകിയോേിൽ ആരംഭികുന്ന 

പാരാലിമ്പിക് പ്പരേിമുകളുപ്പട രാെിംര് 

പൊളികളിൽ ഒരാളാേി പ്പപാതുയമഖ്ലാ 

ഇരയൻ രാെ് പാരാലിമ്പിക് കമ്മ്ിറ്റി ഓഫ് 

ഇരയേുമാേി (PCI) ഒരു ധാരണാപഗ്തം 

ഒെിട്ടു. 

 

Science and Technology News 
 

• ഇരയ ഏറ്റവും നൂതനമാേ ജിയോ-

ഇയമജിംര് ഉപഗ്രഹം (GiSAT-1) 

വിയക്ഷപികും, ഇത് പാകിസ്ഥാനും 

റെനേുമാേുള്ള അതിർത്തികൾ 

ഉൾപ്പെപ്പട ഉപഭൂഖ്ണ്ഡപ്പത്ത ഒരു ദിവസം 4-

5 തവണ െിഗ്തീകരിച്്ച മികച്ച നിരീക്ഷണം 

അനുവദികും. 

• ഈ വർഷം ഒകയ്ടാരർ 20 മുതൽ 

ആരംഭികുന്ന ഇരയേിപ്പല ആദയപ്പത്ത 

ഇന്റർപ്പനറ്്റ രയവണൻസ് യഫാറത്തിന് 

ഇരയ ആതിയേേതവം വഹികും. 

• DABUS എന്ന കൃഗ്തിമ രുദ്ധി (AI) 

സംവിധാനത്തിന് “ഗ്ഫാക്ടൽ ജയാമിതി 

അടിസ്ഥാനമാകിേുള്ള ഭക്ഷണ 

പാഗ്തവുമാേി” രന്ധപ്പെട്ട യപറ്റന്റ് 

ദക്ഷിണാഗ്ഫിക നൽകുന്നു. 

• ഇരയേിലുടനീളമുള്ള 20 സവകാരയ 

ആശുപഗ്തികൾ നടത്തുന്ന പ്പഹൽത്ത് കവസ്റ്റ് 

പഠനം (ആയരാരയ നിലവാരം ഉേർത്തൽ 

ISRO രഹിരാകാശ സായെതികവിദയ 

ഗ്പാപ്തമാകി) ISRO യമധാവി യഡാ. പ്പക 

ശിവൻ ഔയദയാരികമാേി ഉദ്ഘാടനം 

പ്പെയ്തു. 

• ഇരയേുപ്പട െഗ്രോൻ -2 െഗ്ര ദൗതയം 2019 

ൽ െയഗ്രാപരിതലത്തിൽ ഹാർഡ് 

ലാൻഡിംര് നടത്തിേിട്ടുോകാം, എന്നാൽ 

അതിയനാപ്പടാെമുള്ള ഓർരിറ്റർ 

ഭൂമിേിപ്പല ശാസ്ഗ്തജ്ഞർക് 

ഉപയോരഗ്പദമാേ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. 

 

Sports News 
 

• യടാകിയോ ഒളിമ്പിക്സ് 2020 ഓരസ്്റ്റ 08, 2021 

ന് അവസാനിച്ചു. 

• 619 പ്പടസ്്റ്റ വികറ്റുകൾ യനടിേ അനിൽ 

കുംപ്പെപ്പേ മറികടന്ന ് പ്പജേിംസ് 

ആൻയഡഴ്സൺ പ്പടസ്്റ്റ ഗ്കികറ്റിൽ ഏറ്റവും 

കൂടുതൽ വികറ്റുകൾ യനടുന്ന 

മൂന്നാമപ്പത്ത താരമാേി. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
https://www.adda247.com/product-testseries/9116/kerala-high-court-assistant-2021-online-test-series


"Weekly Current Affairs PDF in Malayalam| August 2nd Week 2021 Important Current Affairs" 

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

• ഒളിമ്പിക് സവർണ്ണ പ്പമഡൽ യജതാവ് നീരജ് 

യൊഗ്പേുപ്പട രഹുമാനാർത്ഥം എല്ലാ 

വർഷവും ഓരസ്്റ്റ 7 ന് ജാവലിൻ യഗ്താ ദിനം 

ആെരികാൻ അത്ലറ്റിക്സ് പ്പഫഡയറഷൻ 

ഓഫ് ഇരയ തീരുമാനിച്ചു. 

• 2028 യലാസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ 

കാേികരംരപ്പത്ത ഉൾപ്പെടുത്താൻ 

ഗ്പൊരണം നടത്തുപ്പമന്ന് അരാരാഷഗ്്ട 

ഗ്കികറ്്റ കൗൺസിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. 

• ഏഷയേിപ്പല ഏറ്റവും പഴകയമറിേതും 

യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും പഴകം 

പ്പെന്നതുമാേ മൂന്നാമപ്പത്ത ഫുട്യരാൾ 

ടൂർണപ്പമന്റാേ ഡയുറൻഡ ് കെ് ഒരു 

വർഷപ്പത്ത ഇടയവളേക്് യശഷം 

തിരിച്ചുവരവിപ്പനാരുങ്ങുന്നു. 

• രംഗ്ലായദശ് ഓൾറൗേർ ഷകീര് അൽ 

ഹസൻ, പ്പവസ്്റ്റ ഇൻഡീസ് കയാപ്റ്റൻ 

സ്റ്റഫാനി പ്പടയ്ലർ എന്നിവർ േോഗ്കമം 

പുരുഷന്മാരുപ്പടേും സ്ഗ്തീകളുപ്പടേും 

വിഭാരത്തിൽ ജൂറലേിപ്പല ICC പ്പപ്ലേർ 

ഓഫ് ദി മരിപ്പന  തിരപ്പഞ്ഞടുത്തു. 

• യലാകകെ് യനടിേ U19 ഇരയൻ കയാപ്റ്റൻ 

ഉൻമുക്ത് െര് ഗ്കികറ്റിൽ നിന്ന് 

വിരമികൽ ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• വരാനിരികുന്ന യടാകിയോ 

പാരാലിമ്പിക് സിൽ ഏറ്റവും വലിേ 

ഇരയൻ സംഘപ്പത്ത അേേ് കും, 54 

കാേിക താരങ്ങൾ 9 കാേിക 

വിഭാരങ്ങളിൽ പപ്പെടുകുന്നു. 

 

Books and authors News 
 

• പ്പകാൽകത്ത പ്പപൺകുട്ടി ഗ്രിഷ പ്പജേിൻ 

രെിച്ച "ദി ഇേർ ദാറ്്റ വാസിന്റ് -ദി ഡേറി 

ഓഫ് എ 14-ഇേർ -ഓൾഡ്" എന്ന പുസ്തകം 

അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള നടി ശരാന ആസ്മി 

ഗ്പകാശനം പ്പെയ്തു. 

• സുധാ മൂർത്തി "എർത്ത് യരാട്ട് ഇറ്്റസ് 

രയൂട്ടി" എന്ന യപരിൽ ഒരു പുസ്തകം രെിച്ചു. 

• യനാവലിസ്റ്റ് അവാർഡ് യജതാവാേ 

അനുരാധ യറാേ് "ദി എർത്ത്സപ്ിന്നർ" എന്ന 

പുസ്തകം രെിച്ചു. 

• ഉപരാഷ്ഗ്ടപതി നിവാസിൽ ഉപരാഷ്ഗ്ടപതി 

എം. പ്പവെയ്യ നാേിഡു ‘ആക്സിലയററ്റിംര് 

ഇരയ: 7 ഇയേഴ്സ് ഓഫ് യമാദി രവൺപ്പമന്റ്’ 

എന്ന പുസ്തകം ഗ്പകാശനം പ്പെയ്തു. 
 

Obituaries News 
 

• ഗ്പശസ്ത യകരള കാർട്ടൂണിസ്റ്റും ശിൽപിേും 

നായടാടി രാേകനുമാേ പി.എസ്. 

രാനാർജി അരരിച്ചു. 

• അനുഭവസമ്പത്തുള്ള നടൻ അനുപം ശയാം 

അരരിച്ചു. 

• 1971 പ്പല േുദ്ധവീരനും മഹാവീർ െഗ്ക 

സവീകർത്താവുമാേ പ്പകായമായഡാർ 

കാസർയകാട് പട്നപ്പഷട്ടി യരാപാൽ റാവു 

അരരിച്ചു. 

• ഗ്പശസ്ത മലോള െലച്ചിഗ്ത-പ്പടലിവിഷൻ 

നടിോേ ശരണയ ശശി യകാവിഡ് -19 

സെീർണതകൾ മൂലം അരരിച്ചു. 

• ആേുർയവദ യഡാക്ടറും യോരേുപ്പട 

വക്താവുമാേ ഗ്പശസ്തനാേ ഒരു ആത്മീേ 

യനതാവ് യഡാ. രാലാജി താംപ്പര 

അരരിച്ചു. 

 

Important Days 
 

• നമ്മ്ുപ്പട രാജയപ്പത്ത സവാതഗ്രയസമര 

െരിഗ്തത്തിപ്പല സുഗ്പധാന 

നാഴികകല്ലുകളിപ്പലാന്നാേി 

കണകാകപ്പെടുന്ന ഓരസ്്റ്റ ഗ്കാരി ദിൻ 

അേവാ കവിറ്റ് ഇരയ ഗ്പസ്ഥാനത്തിന്പ്പറ 79 -

ാാാം വാർഷികം 2021 ഓരസ്്റ്റ 8 -ന് 

ആെരിച്ചു. 

• ഐകയരാഷ്ഗ്ടസഭ എല്ലാ വർഷവും ആരസ്്റ്റ 

09 ന് യലാക തയേശവാസികളുപ്പട 

അരാരാഷഗ്്ട ദിനം ആെരികുന്നു.. 
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• ജൊൻ എല്ലാ വർഷവും ഓരസ്്റ്റ 9 

നാരസാകി ദിനമാേി ആെരികുന്നു. 

• എല്ലാ വർഷവും ഓരസ്്റ്റ 10 ന് യലാക സിംഹ 

ദിനം ആയരാളമാേി ആെരികുന്നു. 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ യഫാർ 

കൺസർയവഷൻ ഓഫ് യനച്ചർ 

പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ്സ:് ഗ്രന്ഥി, സവിറ്റ്സർലൻഡ;് 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ യഫാർ 

കൺസർയവഷൻ ഓഫ് യനച്ചർ സിഇഒ: 

ഗ്രൂയണാ ഒപ്പരർപ്പല; 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ യഫാർ 

കൺസർയവഷൻ ഓഫ് യനച്ചർ സ്ഥാപകൻ: 

ജൂലിേൻ ഹക്ലി; 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ യഫാർ 

കൺസർയവഷൻ ഓഫ് യനച്ചർ സ്ഥാപിച്ചത്: 

5 ഒക്യടാരർ 1948. 

• എല്ലാ വർഷവും ഓരസ്്റ്റ 10 നാണ ് യലാക 

റജവ ഇന്ധന ദിനം ആെരികുന്നത്. 

• ആയരാള ആനകളുപ്പട സുരക്ഷേക്ും 

സംരക്ഷണത്തിനുമാേി എല്ലാ വർഷവും 

ആരസ്്റ്റ 12 ന ് യലാക ആനദിനം 

ആെരികുന്നു. 

• യലാകപ്പമമ്പാടുമുള്ള േുവജന 

ഗ്പശ്നങ്ങളിയലക് സർകാരുകളുപ്പടേും 

മറ്റുള്ളവരുപ്പടേും ഗ്ശദ്ധ 

ആകർഷികുന്നതിനാേി എല്ലാ വർഷവും 

ആരസ്്റ്റ 12 ന് അരാരാഷഗ്്ട േുവജന ദിനം 

ആെരികുന്നു. 

• ഇടത് റകയ്യരുപ്പട ഗ്പയതയകതകളും 

വയതയാസങ്ങളും ആയഘാഷികുന്നതിനും 

ഗ്പധാനമാേും വലംറകേുള്ള യലാകത്ത് 

ഇടംറകേുള്ളതിന്പ്പറ 

രുണയദാഷങ്ങപ്പളകുറിച്്ച അവയരാധം 

വളർത്തുന്നതിനുമാേി എല്ലാ വർഷവും 

ഓരസ്്റ്റ 13 ന് അരാരാഷ്ഗ്ട ഇടത് 

റകയ്യരുപ്പട  ദിനം ആെരികുന്നു. 
 

 

• യലാകാവേവ ദാന ദിനം എല്ലാ വർഷവും 

ഓരസ്്റ്റ 13 ന് ആയഘാഷികപ്പെടുന്നു. 

 

Miscellaneous News 
 

• 1925 ൽ ആേുധങ്ങൾ വാങ്ങാൻ 

കയകാരിേിൽ പ്പഗ്ടേിൻ 

പ്പകാള്ളേടിച്ചതിന് തൂകിയലറ്റപ്പെട്ട 

വിപ്ലവകാരികൾക് ആദരാഞജ്ലി 

അർെികുയമ്പാൾ ഉത്തർഗ്പയദശ് സർകാർ 

ഒരു സുഗ്പധാന സവാതഗ്രയ ഗ്പസ്ഥാന 

പരിപാടിേുപ്പട യപര് കയകാരി പ്പഗ്ടേിൻ 

ആക്ഷൻ എന്്ന പുനർനാമകരണം പ്പെയ്തു. 

• ജമ്മ്ു കശ്മീർ പ്പലഫ്റ്റനന്റ് രവർണർ, 

മയനാജ് സിൻഹ, കുപ് വാര ജില്ലേിപ്പല 

രംരസ് താഴ് വരേിൽ 75 -ാാമത് 

സവാതഗ്രയദിനം 

ആയഘാഷികുന്നതിനാേി ഗ്രാമീണ 

പ്പരേിമുകൾ, ഗ്പായദശിക ഗ്പകടനങ്ങൾ, മറ്്റ 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവേക്ാേി 

വിപുലമാേ ഗ്കമീകരണങ്ങയളാപ്പടേുള്ള 

രംരസ് അവാം യമള ഉദ്ഘാടനം പ്പെയ്തു. 

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾകുമുള്ള ഗ്പധാന 

കുറിെുകൾ 
(STATIC TAKEAWAYS) 

 

• കർണാടക മുഖ്യമഗ്രി: രസവരാജ് എസ് 

പ്പരാമ്മ്േ് ; 

• കർണാടക രവർണർ: തവർ െര് 

പ്പരഹ്യലാട്ട;് 

• കർണാടക തലസ്ഥാനം: പ്പരംരളൂരു 

• ഹരിോന തലസ്ഥാനം: െണ്ഡീരഡ്; 

• ഹരിോന രവർണർ: രരാരു ദത്തഗ്തേ; 

• ഹരിോന മുഖ്യമഗ്രി: മയനാഹർ ലാൽ 

ഖ്ട്ടാർ. 

• രുജറാത്ത് മുഖ്യമഗ്രി: വിജേ് രൂപാണി; 

• രുജറാത്ത് രവർണർ: ആൊരയ യദവഗ്വത്. 

• ITBP സ്ഥാപിച്ചത്: 24 ഒക്യടാരർ 1962. 

• ITBP ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി, ഇരയ. 

• ITBP DG: എസ് എസ് യദസവാൾ. 

• യദശീേ വനിതാ കമ്മ്ീഷൻ  രൂപീകരിച്ചത്: 

1992; 

• യദശീേ വനിതാ കമ്മ്ീഷൻ ആസ്ഥാനം: 

നയൂഡൽഹി. 

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


"Weekly Current Affairs PDF in Malayalam| August 2nd Week 2021 Important Current Affairs" 

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

• മഹാരാഷ്ഗ്ട രവർണർ: ഭരത് സിംര് 

യകാശയാരി. 

• മഹാരാഷ്ഗ്ട തലസ്ഥാനം: മുംറര. 

• മഹാരാഷ്ഗ്ട മുഖ്യമഗ്രി: ഉദ്ധവ് താകപ്പറ. 

• ISRO  പ്പെേർമാൻ: പ്പക.ശിവൻ. 

• ISRO ആസ്ഥാനം: പ്പരംരളൂരു, കർണാടക. 

• ISRO സ്ഥാപിതമാേത്: 15 ഓരസ്്റ്റ 1969. 

• അത് ലറ്റിക്സ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് ഇരയ 

ഗ്പസിഡന്റ്: ആദിപ്പല്ല പ്പജ സുമരിവല്ല; 

• അത് ലറ്റിക്സ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് ഇരയ 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1946; 

• അത് ലറ്റിക്സ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് ഇരയ 

ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി. 

• ഇറാൻ തലസ്ഥാനം: പ്പടഹ് റാൻ; 

• ഇറാൻ കറൻസി: ഇറാനിേൻ യടാമാൻ 

• SIDBI േുപ്പട CMD: എസ് രാമൻ; 

• SIDBI സ്ഥാപിച്ചത്: 1990 ഏഗ്പിൽ 2; 

• SIDBI ആസ്ഥാനം: ലക്നൗ, ഉത്തർഗ്പയദശ്. 

• ഇരയേുപ്പട ധനമഗ്രി: നിർമ്മ്ലാ 

സീതാരാമൻ. 

• UNICEF ആസ്ഥാനം: നയൂയോർക,് 

േുറണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്്റസ് ഓഫ് അയമരിക; 

• UNICEF എക്സികയൂട്ടീവ് ഡേറക്ടർ: 

പ്പഹൻറിയേറ്റ എച്്ച. യഫാർ; 

• UNICEF സ്ഥാപിച്ചത്: 11 ഡിസംരർ 1946. 

• യഫസ്രുക് സ്ഥാപിച്ചത്: പ്പഫഗ്രുവരി 2004; 

• യഫസ്രുക് CEO: മാർക് സകർരർര;് 

• യഫസ്രുക് ആസ്ഥാനം: 

കാലിയഫാർണിേ, േുറണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്്റസ്. 

• നാരാലാൻഡിന്പ്പറ മുഖ്യമഗ്രി: നീഫിേു 

റിയോ; നാരാലാൻഡ് രവർണർ: ആർ എൻ 

രവി 

• ദക്ഷിണാഗ്ഫികേുപ്പട തലസ്ഥാനങ്ങൾ: 

യകപ് ടൗൺ, ഗ്പിയട്ടാറിേ, െൂംയഫാേീൻ; 

• ദക്ഷിണാഗ്ഫികൻ നാണേം: 

ദക്ഷിണാഗ്ഫികൻ റാൻഡ;് 

• ദക്ഷിണാഗ്ഫികൻ ഗ്പസിഡന്റ്: സിറിൽ 

റാമയഫാസ. 

• ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമഗ്രി: ഭൂയപഷ് രായരൽ; 

ഛത്തീസ്ഗഡ് രവർണർ: അനുസൂേ ഉപ്പകേ്. 

• DRDO പ്പെേർമാൻ: യഡാ ജി സതീഷ് പ്പറഡ്ഡി. 

• DRDO ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി. 

• DRDO സ്ഥാപിച്ചത്: 1958. 

• എേർ െീഫ ് മാർഷൽ: രായകഷ് കുമാർ 

സിംര് ഭദൗരിേ; 

• ഇരയൻ എേർയഫാഴ്സ് സ്ഥാപിച്ചത്: 8 

ഒക്യടാരർ 1932; 

• ഇരയൻ എേർയഫാഴ്സ് ആസ്ഥാനം: 

നയൂഡൽഹി. 

• നാഷണൽ ഫാർമസയൂട്ടികൽ റഗ്പസിംര് 

അയതാറിറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്: 29 ഓരസ്്റ്റ 1997; 

• നാഷണൽ ഫാർമസയൂട്ടികൽ റഗ്പസിംര് 

അയതാറിറ്റി ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി. 

• RBL രാെ് സ്ഥാപിച്ചത്: ആരസ്്റ്റ 1943; 

• RBL രാെ് ആസ്ഥാനം: മുംറര; 

• RBL രാെ് എംഡിേും സിഇഒേും: 

വിശവവിർ അഹൂജ. 

• മധയഗ്പയദശ് മുഖ്യമഗ്രി: ശിവരാജ് സിംര് 

ൌഹാൻ; രവർണർ: മംരുഭാേ് െരൻഭാേ് 

പയട്ടൽ. 

• പാകിസ്ഥാൻ ഗ്പസിഡന്റ്: ആരിഫ് 

അൽവി. 

• പാകിസ്ഥാൻ ഗ്പധാനമഗ്രി: ഇഗ്മാൻ ഖ്ാൻ 

• HCL പ്പടക്യനാളജീസ് CEO: സി വിജേകുമാർ. 

• HCL പ്പടക്യനാളജീസ് സ്ഥാപിച്ചത്: 11 ആരസ്്റ്റ 

1976. 

• HCL പ്പടക്യനാളജീസ് ആസ്ഥാനം: യനാേിഡ. 

• IDFC ഫസ്്റ്റ രാെ് സ്ഥാപനം: 2018; 

• IDFC ഫസ്്റ്റ രാെ് MD ,CEO: വി.റവദയനാേൻ; 

• IDFC ഫസ്്റ്റ രാെ് ആസ്ഥാനം; മുംറര, 

മഹാരാഷ്ഗ്ട; 

• ഇരയൻ രാെ് ആസ്ഥാനം: പ്പെറന്ന; 

• ഇരയൻ രാെ് CEO: പത്മജ െുേൂർ; 

• ഇരയൻ രാെ്: 1907. 
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