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"Weekly Current Affairs PDF in Malayalam| August 3rd  
Week 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 
 

• അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഗ്പസിഡനറ്് അഷ്റഫ് രനി 

ഉടൻ തപ്പന്ന രാജി സമർെികും, കാരണം 

സർകാർ കാബൂളിൽ ഗ്പയവശിച്്ച യകഗ്ര 

സർകാരിന്പ്പറ നിരുപാധികമാേ കീഴടങ്ങൽ 

ആവശയപ്പെട്ട താലിബാൻ യസനേക്് 

കീഴടങ്ങി. 

• യലാകായരാരയ സംഘടന (WHO) ഒരു പുതിേ 

ഉപയേശക ഗ്രൂെ് സൃഷ്ടിച്ചു, േി 

ഇനറ്ർനാഷണൽ സേനറ്ിഫിക് 

അഡ്ഡൈസറി ഗ്രൂെ ് യഫാർ യനാവൽ 

പായത്താജൻസ്, അപ്പെങ്കിൽ SAGO. 

• സാംബിേേിൽ, േുഡ്ണറ്റഡ ് പാർട്ടി യഫാർ 

നാഷണൽ പ്പഡവലപ് പ്പമനറ്ിപ്പല ഗ്പതിപക്ഷ 

യനതാവ ് ഹഡ്കൻപ്പഡ ഹിചിയലമ, 2021 പ്പല 

പ്പപാതു ഗ്പസിഡനറ്് തിരപ്പെടുെിൽ 

വിജേിച്ചു. 

• പാർലപ്പമനറ്ിൽ വിശൈാസ യവാപ്പട്ടടുെിൽ 

പരാജേപ്പെട്ടതിപ്പന തുടർന്്ന മയലഷയൻ 

ഗ്പധാനമഗ്രി മുഹയിദ്ദീൻ ോസിനും 

മഗ്രിസഭേും രാജിവച്ചു. 

 

State News 
 

• ഇരയേിപ്പല ആേയപ്പത്ത യഗ്ഡാൺ 

യഫാറൻസിക ് ലാബും രയവഷണ യകഗ്രവും 

യകരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. 

• അസമിപ്പല കാസിരംര യേശീയോേയാനം (KNP) 

സാറ്റഡ്ലറ്റ ് യഫാണുകൾ ഘടിെിച്ച 

ഇരയേിപ്പല ആേയപ്പത്ത യേശീയോേയാനമാേി 

മാറി. 

• ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമഗ്രി ഭൂയപഷ് ബായരൽ 

സംസ്ഥാനത്ത ് നാല് പുതിേ ജിെകളും 18 

പുതിേ തഹസിൽേറുകളും സൃഷ്ടികുപ്പമന്്ന 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഇരയൻ വനിതാ യഹാകി ടീം താരം വരന 

കതാരിേ സംസ്ഥാന വനിതാ ശാക്തീകരണ 

ശിശു വികസന വകുെിന്പ്പറ ഗ്ബാൻഡ് 

അംബാസഡറാേിരികുപ്പമന്്ന ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ് 

മുഖ്യമഗ്രി പുഷ്കർ സിംര് ധാമി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഉത്തർഗ്പയേശ് സർകാർ സഹരൻപൂരിപ്പല 

േിയോബരിൽ തീഗ്വവാേ വിരുദ്ധ സ്കൈാഡ് 

(ATS) കമാൻയഡാകൾകാേി ഒരു പരിശീലന 

യകഗ്രം സ്ഥാപികാൻ തീരുമാനിച്ചു. 

• ബിജു സൈാസ്ഥയ കലയാൺ യോജനേിൽ 96 

ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളുള്ള 3.5 യകാടി ജനങ്ങപ്പള 

ഉൾപ്പകാള്ളുന്ന ഇരയേിപ്പല ആേയപ്പത്ത 

‘സ്മാർട്ട ്പ്പഹൽത്ത് കാർഡ് സ്കീം’ ആരംഭികാൻ 

ഒരുങ്ങുകോണ ്ഒഡീഷ. 
 

 

National News 

• രണ്്ട നൂറ്റാണ്ടുകളുപ്പട ഗ്ബിട്ടീഷ് 

പ്പകായളാണിേൽ ഭരണത്തിൽ നിന്്ന 

രാജയത്തിന്പ്പറ സൈാതഗ്രയത്തിന്പ്പറ 

അടോളമാേി 2021 ഓരസ്റ്റ ്15 ന ്ഇരയ 75 -ആം 

സൈാതഗ്രയേിനം ആയഘാഷികുന്നു. 

• സാമൂഹിക ഗ്പതിയരാധ യമഖ്ലേിൽ 

ചിഗ്തീകരിച്ച ഗ്പഭാഷണങ്ങൾ/യകാഴ്സു കൾ, ഇ-

പഠന സാമഗ്രികൾ എന്നിവ നൽകുന്നതിന് 

സാമൂഹയ നീതി, ശാക്തീകരണ മഗ്രാലേം 

TAPAS (ഉൽപാേനക്ഷമത 

വർദ്ധിെികുന്നതിനും 

പരിശീലനത്തിനുമുള്ള പരിശീലനം) എന്ന 

യപരിൽ ഒരു ഓൺഡ്ലൻ യപാർട്ടൽ 

ആരംഭിച്ചു. 

• നരര സൈേംസഹാേ സംഘം (SHG) 

ഉൽപന്നങ്ങളുപ്പട വിപണനത്തിനുള്ള 

ഗ്ബാൻഡും യലായരാേുമാേ 'യസാൻചിറയ്യ' 

ഭവന, നരരകാരയ മഗ്രാലേം ആരംഭിച്ചു. 
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• 75 -ാമത് സൈാതഗ്രയേിനയത്താടനുബന്ധിച്്ച 

നയൂഡൽഹിേിപ്പല യഡാ. അംയബദ്കർ 

ഇനറ്ർനാഷണൽ പ്പസനറ്റിൽ നിന്്ന 

'ഓെയറഷൻ ബ്ലൂ ഗ്ഫീഡം' എന്ന യപരിൽ 

യലാക പ്പറയകാർഡ് പരയയവഷണത്തിന ്യകഗ്ര 

സാമൂഹിക നീതി, ശാക്തീകരണ മഗ്രി യഡാ. 

വീയരഗ്ര കുമാർ ഫ്ലാര് ഓഫ ്പ്പചയ്തു. 

• ഇരയ സൈാതഗ്രയത്തിന്പ്പറ നൂറാം വർഷം 

ആയഘാഷികുന്ന 2047 ആം വർഷം 

ആകുയപായഴകും  ഊർജ്ജ സൈതഗ്ര 

രാജയമാേി മാറാനാണ് ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര 

യമാേി ലക്ഷയമിടുന്നത്.  

•  നയൂഡൽഹിേിപ്പല പൂസേിപ്പല നാഷണൽ 

ബയൂയറാ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ജനിറ്റിക് റിയസാഴ്സസിൽ 

(NBPGR) യലാകത്തിപ്പല രണ്ടാമപ്പത്ത വലിേ 

യേശീേ ജീൻ ബാങ്കിന്പ്പറ ഉേ്ഘാടനം യകഗ്ര 

കൃഷി, കർഷക യക്ഷമ മഗ്രി നയരഗ്ര സിംര് 

യതാമർ നിർവഹിച്ചു.   

• ഇരയേുപ്പട ഉപരാഷ്ഗ്ടപതി എം പ്പവങ്കയ്യ 

നാേിഡു പ്പബംരളൂരുവിപ്പല ജവഹർലാൽ 

പ്പനഹ്റു പ്പസനറ്ർ യഫാർ അഡൈാൻസ്ഡ് 

സേനറ്ിഫിക ് റിസർച്ചിന്പ്പറ (JNCASR) 

ഇപ്പന്നായവഷൻ ആൻഡ് പ്പഡവലപ്പ്പമനറ്് 

പ്പസന്ററിന്പ്പറ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചു. 

• UN സമാധാന യസനാംരങ്ങളുപ്പട സുരക്ഷേും 

സുരക്ഷപ്പമച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാേി 

േുഎന്നുമാേി സഹകരിച്്ച "UNITE 

യബാധവർണം " എന്ന യപരിൽ ഇരയ ഒരു 

സായങ്കതിക പ്ലാറ്റ്യഫാം ആരംഭിച്ചു.     

 

Defence News 
 

• ഇരയൻ നാവികയസനേും ഗ്ബിട്ടനിപ്പല 

യറാേൽ യനവിേും തമ്മിലുള്ള വാർഷിക 

ഉഭേകക്ഷി പരിശീലനം 'പ്പകാങ്കൺ 2021' 

ഏപ്പറ്റടുകുന്നതിനാേി ഇരയൻ നാവിക 

കെൽ തബാർ ഇംഗ്ലണ്ടിപ്പല തുറമുഖ്ത്ത് 

എത്തി. 

• ജമ്മു കശ്മീരിൽ, ഡ്സനയം 400 കിയലാമീറ്റർ 

"ജാസ്ബ-ഇ-തിരംര" റിയല മാരയത്താൺ 

സംഘടിെിച്ചു. 

• ഇരയൻ നാവികയസനേും വിേറ്റന്ാം 

പീെിൾസ് യനവിേും (VPN) േക്ഷിണ ഡ്ചനാ 

കടലിൽ ഉഭേകക്ഷി നാവിക അഭയാസം 

നടത്തി, രണ്്ട നാവിക യസനകൾ തമ്മിലുള്ള 

ഗ്പതിയരാധ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തി. 

• മൂന്്ന സാേുധ യസനകളടങ്ങിേ വനിതാ 

സംഘം ഹിമാചലിൽ എം.ടി മണിരാംര് 

ഉച്ചയകാടി നടത്തി   

• ഗ്പതിയരാധ മഗ്രി രാജ് നാഥ് സിംര് 2021 ഓരസ്റ്റ് 

19 ന് നയൂഡൽഹിേിൽ ഡിഫൻസ് ഇരയ 

സ്റ്റാർട്ടെ ് ചലഞ്ച് (DISC) 5.0, ഗ്പതിയരാധ 

മികവിനുള്ള പുതുമകൾ-ഗ്പതിയരാധത്തിന്  

പുതുതാേുണ്ടാകുന്ന സംഘടന (iDEX -DIO) 

പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. 

• ഇരയൻ യവയാമയസനേുപ്പട (IAF) 

േുദ്ധവിമാനങ്ങപ്പള ശഗ്തു േിശ ഭീഷണികളിൽ 

നിന്്ന സംരക്ഷികുന്നതിനാേി ഗ്പതിയരാധ 

രയവഷണ വികസന സംഘടന (DRDO) 

സംേുക്തമാേി ഒരു നൂതന ചാഫ് 

സായങ്കതികവിേയ വികസിെിപ്പച്ചടുത്തിട്ടുണ്്ട. 

 
 

Summits and Conferences News 
 

• വാണിജയ വയവസാേ മഗ്രി പീേുഷ് യരാേൽ 

BRICS വയവസാേ മഗ്രിമാരുപ്പട അഞ്ചാമപ്പത്ത 

യോരത്തിൽ അധയക്ഷത വഹികുകേും 

പുതിേ വികസന ബാങ്കിന്പ്പറ (NDB) ചഗ്കവാളം 

വിപുലീകരികാൻ ആവശയപ്പെടുകേും 

പ്പചയ്തു. 

 

Ranks and Reports News 
 

• ഗ്ബിട്ടീഷ് കപനിോേ ഹൗസ്ഗ്ഫഷ് 

തയ്യാറാകിേ ഒരു റിയൊർട്ട് ഗ്പകാരം 2020 ൽ 

യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും മലിനീകരികപ്പെട്ട 50 

നരരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മലിനീകരികപ്പെട്ട 

രണ്ടാമപ്പത്ത നരരമാേി ഉത്തർഗ്പയേശിപ്പല 

രാസിോബാോേി വിധി കൽെിച്ചു.   

• യലാകപ്പമപാടുമുള്ള ഗ്കിപയ്റ്റാ 

സൈീകാരികുനതിന്പ്പറ കാരയത്തിൽ ഇരയ 

വിേറ്റന്ാമിന ്പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്, 

എന്നാൽ േുഎസ്, േുപ്പക, ഡ്ചന തുടങ്ങിേ 

രാജയങ്ങപ്പളകാൾ മുന്നിലാണ്, യബ്ലാപ്പചെേിൻ 

ഡാറ്റാ പ്ലാറ്റയ്ഫാം ഡ്ചനാലിസിസിന്പ്പറ 2021 

യഗ്ലാബൽ ഗ്കിപ്യറ്റാ അയഡാപഷ്ൻ ഇൻഡക്സ്. 
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Appointments News 
 

• 2021 ഒകയ്ടാബർ 01 ന് ആേി യരാേ് പ്പറജ് 

യരാേ് പ്പറജ് ഇൻഡസ്ഗ്ടീസിന്പ്പറ പ്പചേർമാൻ 

സ്ഥാനം രാജിപ്പവകും. അയദ്ദഹത്തിന് പകരം 

അയദ്ദഹത്തിന്പ്പറ ഇളേ സയഹാേരൻ നാേിർ 

യരാേ് പ്പറജ് ചുമതലയേൽകും. 

• േീപിക പേുയകാൺ സ്ഥാനപ്പമാഴിെ ്

ഏതാണ്്ട നാല് മാസങ്ങൾക ്യശഷം നടിേും -

നിർമ്മാതാവുമാേ ഗ്പിേങ്ക യചാഗ്പ 

യജാനാസിപ്പന ജിയോ MAMI 

ചലച്ചിഗ്തയമളേുപ്പട അധയക്ഷോേി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• FMCG ഡേറക്ട് പ്പസെിംര് കപനിോേ ആംയവ 

ഇരയ ആംയവേുപ്പടേും അതിന്പ്പറ 

നയൂഗ്ടിഡ്ലറ്റ ് യഗ്ശണിേിലുള്ള 

ഉൽെന്നങ്ങളുപ്പടേും ഗ്ബാൻഡ് 

അംബാസഡറാേി ഒളിപയൻ ഡ്സയഖ്ാം 

മീരാഭാേ ് ചാനുവിപ്പന നിേമിച്ചതാേി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഇരയൻ നാഷണൽ യഹാകി ടീമിന്പ്പറ 

യരാൾകീെറും മുൻ കയാപ്റ്റനുമാേ ഒളിപയൻ 

പരട്ടു രവീഗ്രൻ ഗ്ശീയജഷ ് (പിആർ ഗ്ശീയജഷ)് 

യകരളത്തിപ്പല സാഹസിക ടൂറിസത്തിന്പ്പറ 

ഗ്ബാൻഡ് അംബാസഡറാേി 

തിരപ്പെടുകപ്പെടും. 

 

Business News 
 

• SBI ഡ്ലഫ ് ഇൻഷുറൻസ് 'SBI ഡ്ലഫ ് ഇ 

ഷീൽഡ ് പ്പനകസ്്റ്റ്' എന്ന സവിയശഷമാേ 

പുതിേ ഗ്പാേ പരിരക്ഷാ പരിഹാരം 

ആരംഭികുപ്പമന്്ന ഗ്പഖ്യാപിച്ചു, 

 

Banking News 
 

• മഹാരാഷ്ഗ്ടേിപ്പല റായ്ഗഡ ് ആസ്ഥാനമാേുള്ള 

കർണാല നരരി സഹകാരി ബാങ്്ക 

ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ ഡ്ലസൻസ് റിസർവ ് ബാങ്്ക 

ഓഫ ്ഇരയ റദ്ദാകി. 
 

 

• റിസർവ ് ബാങ്്ക കൂെയററ്റീവ ് റയബാബാങ്്ക 

U.A.േക് ്ഒര  ുയകാടി രൂപ പിഴ ചുമത്തി. 

• കാലാവസ്ഥാ വയതിോനത്തിൽ നിന്്ന 

പരിസ്ഥിതിപ്പേ സംരക്ഷികുന്നതിനാേി HDFC 

ബാങ്്ക 'ഹരിതവും സുസ്ഥിരവുമാേ 

നിയക്ഷപങ്ങൾ' അവതരിെികുന്നതാേി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• റിസർവ ് ബാങ്്ക ഓഫ ് ഇരയ ഫിനാൻഷയൽ 

ഇൻക്ലൂഷൻ ഇൻഡക്സ് (FI- Index) അവതരിെിച്ചു, 

ഇത് ഇരയേിപ്പല സാപത്തിക 

ഉൾപ്പെടുത്തലിന്പ്പറ വയാപ്തിേുപ്പട അളവാണ്. 

ഇരയേിപ്പല ബാങ്കിംര്, നിയക്ഷപങ്ങൾ, 

ഇൻഷുറൻസ്, തപാൽ, പ്പപൻഷൻ 

യമഖ്ലകളുപ്പട ഉൾപ്പെടുത്തൽ വിശോംശങ്ങൾ 

Fi-Index  ഉൾപ്പകാള്ളുന്നു. 

• പരിയശാധന നടത്തിേ സ്ഥാപനങ്ങളുപ്പട (SE) 

അനുരൂപത ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാേി, 

പ്പവബ് അധിഷ്ഠ ിത എൻഡ-്ടു-എൻഡ് 

വർകയ്ഫ്ലാ ഓയട്ടായമഷൻ സംവിധാനമാേ 

പ്പറരുയലറ്റഡ് എന്റിറ്റികൾകാേുള്ള 

സംയോജിത യമൽയനാട്ടത്തിനും 

നിരീക്ഷണത്തിനുമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്യഫാം 

റിസർവ് ബാങ്്ക സ്ഥാപികുന്നു. 

• റൗണ്്ട ഗ്ടിെിംര് 

നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതിനാേി വിയേശ 

നിയക്ഷപവുമാേി ബന്ധപ്പെട്ട നിലവിലുള്ള 

നിേഗ്രണത്തിൽ യഭേരതികയളാപ്പട ഒര  ുകരട് 

നിേമം റിസർവ ് ബാങ്്ക ഓഫ് ഇരയ (RBI) 

പ്പകാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്്ട. 

 

Economy News 
 

• ഇരയ നിരകുകൾ (Ind-Ra), FY22 ൽ ഇരയേുപ്പട 

GDP വളർച്ചാ നിരക് 9.4%ആേി ഗ്പവചിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

യനരയത്ത Ind-Ra നിരക ് 9.1-9.6%വപ്പരോണ് 

ഗ്പവചിച്ചിരുന്നത്. 

 

Schemes News 
 

• ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാേി പ്പചയങ്കാട്ടേിൽ 

നിന്്ന 75 -ാാമത് സൈാതഗ്രയേിനത്തിൽ 

രാജയപ്പത്ത അഭിസംയബാധന പ്പചയ്തുപ്പകാണ്്ട 100 

ലക്ഷം യകാടി രൂപേുപ്പട ഗ്പധാനമഗ്രി 

രതിശക്തി പദ്ധതി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

 

Awards News 
 

• 2021 -പ്പല സൈാതഗ്രയേിനയത്താടനുബന്ധിച്്ച 

സാേുധ യസന, യപാലീസ്, അർദ്ധഡ്സനികർ 

എന്നിവർകുള്ള 144 രാലൻറി അവാർഡുകൾ 

സാേുധ യസനേുപ്പട പരയമാന്നത കമാൻഡർ 

രാഷ്ഗ്ടപതി ഗ്ശീ രാം നാഥ് യകാവിര് 

അംരീകരിച്ചു. 

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
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• മഹാത്മാരാന്ധിേുപ്പട സമാധാനവും 

അഹിംസേും യഗ്പാത്സാഹിെിച്ചതിന്പ്പറ 

അംരീകാരമാേി നയൂയോർകിൽ നിന്നുള്ള 

ഒരു സൈാധീനമുള്ള അയമരികൻ 

നിേമനിർമ്മാതാവ് US 

ജനഗ്പതിനിധിസഭേിൽ മരണാനരര 

ബഹുമതിോേി ഗ്പതിനിധി 

സഭാസംബന്ധമാേ സൈർണ്ണ പ്പമഡൽ 

നൽകാനുള്ള ഗ്പയമേം വീണ്ടും 

അവതരിെിച്ചു. 

• പ്പതലങ്കാനേിപ്പല കരിംനരർ ജിെേിൽ 

നിന്നുള്ള മുഹമ്മേ് അസമിന് 

മാതൃകാപരമാേ യനതൃതൈരുണങ്ങൾ 

ഗ്പകടിെിച്ചതിന ് യകഗ്ര േുവജനകാരയ, 

കാേിക മഗ്രി അനുരാര് സിംര ് ഠാകൂർ 

ഡൽഹിേിൽ അടുത്തിപ്പട യേശീേ േുവ 

അവാർഡ ്നൽകി. 

 

Agreements News 
 

• ഗ്ബസീൽ, റഷയ, ഇരയ, ഡ്ചന, 

േക്ഷിണാഗ്ഫിക (BRICS) എന്നിവ വിേൂര 

സംയവേനാത്മക ഉപഗ്രഹ ഡാറ്റ പങ്കിടലിൽ 

സഹകരണത്തിനുള്ള കരാറിൽ 

ഒെുവച്ചതാേി ഇരയൻ ബഹിരാകാശ 

രയവഷണ സംഘടന (ISRO) അറിേിച്ചു. 

 

Science and Technology News 
 

• കരകൗശല പ്പതാഴിലാളികപ്പള 

ശാക്തീകരികാനും രാജയപ്പത്ത കരകൗശല 

യമഖ്ലേുപ്പട മൂലയശൃംഖ്ല 

ശക്തിപ്പെടുത്താനും HCL പ്പടകയ്നാളജീസ് 

യകാർെയററ്റ ് യസാഷയൽ 

പ്പറസ്യപാൺസിബിലിറ്റി വിഭാരമാേ HCL 

ഫൗയണ്ടഷൻ 'ഡ്മ ഇ-ഹാറ്റ്' എന്ന 

ഓൺഡ്ലൻ യപാർട്ടൽ ആരംഭിച്ചു. 
 

 

• ഇരയൻ പ്പടകയ്നാളജികുള്ള സ്ഥാപനം-

ഡ്ഹേരാബാേിൽ (IIT-H) സ്ഥാപിച്ച 

ആർട്ടിഫിഷയൽ ഇനറ്ലിജൻസ് പ്പസനറ്ർ 

യഫാർ റിസർച്്ച ആൻഡ ്ഇപ്പന്നായവഷൻ യകഗ്ര 

വിേയാഭയാസ മഗ്രി ധർയമഗ്ര ഗ്പധാൻ 

ഫലത്തിൽ ഉേ്ഘാടനം പ്പചയ്തു. 

 

Sports News 
 

• മഹാരാഷ്ഗ്ടേിപ്പല പൂപ്പനേിൽ നിന്നുള്ള 

ഇരുപതുകാരനാേ പ്പചസ്സ് കളികാരൻ 

ഹർഷിത് രാജ പ്പചസ്സിപ്പല ഇരയേുപ്പട 69-ാാമത് 

ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്ററാേി. 

• ഇറ്റലിേിൽ നടന്ന 19-ാാമത് സ്പിലിംപ്പബർയരാ 

ഓെൺ പ്പചസ്സ് ടൂർണപ്പമനറ്ിൽ 15 വേസ്സുള്ള 

േുവ ഇരയൻ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ റൗണക് സാധൈാനി 

വിജേിച്ചു. 

• 21 വർഷത്തിനുയശഷം അയദ്ദഹം ആരംഭിച്ച 

ക്ലബ്ബാേ ബാഴ് സയലാണ വിട്ടതിന ് യശഷം 

ലേണൽ പ്പമസ്സി താരസംഘടനോേ പാരീസ് 

പ്പസന്റ ്പ്പജർപ്പമേ് നിൽ യചർന്നു. 

• നിലവിപ്പല ഉത്തരവാേിതൈം 2023 ൽ 

അവസാനിച്ചതിന ് യശഷം ഒഡീഷ സർകാർ 

10 വർഷയത്തക് ഇരയൻ യഹാകി ടീമുകപ്പള 

ഉത്തരവാേിതൈം പ്പചയ്യുപ്പമന്്ന മുഖ്യമഗ്രി 

നവീൻ പട്നാേിക ്ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• യലാക അത് ലറ്റിക്സ ് U20 ചാപയൻഷിെിന്പ്പറ 

2021 പതിെ് പ്പകനിേേിപ്പല പ്പനേ് യറാബിേിൽ 

ആരംഭിച്ചു. 

• CDS ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തിന് 

രചേിതാകളാേ യമജർ ജനറൽ രാജ്പാൽ 

പുനിേേും ഗ്ശീമതി ോമിനി പുനിേേും 

യചർന്്ന "ഓെയറഷൻ ഖ്ുഗ്കി" എന്ന പുസ്തകം 

സമ്മാനിച്ചു. 

 

Books and authors News 
 

• വിപ്ലവ യനതാവും സൈാതഗ്രയസമര 

ഗ്പവർത്തകനുമാേ ജേഗ്പകാശ് 

നാരാേണിന്പ്പറ ഒരു പുതിേ ജീവചരിഗ്തം 

ഓരസ്റ്റ ് 23 ന ് ഗ്പസാധകനാേ പ്പപൻരൈിൻ 

റാൻഡം ഹൗസ് ഇരയേിപ്പലത്തും. 
 

 

Obituaries News 

• മുൻ പടിൊറൻ ജർമ്മനി യഫാർയവഡും 

ബയേൺ മയൂണിക ് ഫുടയ്ബാൾ 

ഇതിഹാസവുമാേ പ്പരർഡ ്മുള്ളർ അരരിച്ചു. 

• 1970-80 കളിൽ മൂന്്ന ഡ്മോൻ 

പ്പഹവിപ്പവേ്റ്റുകൾകാേി കളിച്ച ഗ്പമുഖ് 

ഇരയ-അരാരാഷ്ഗ്ട ഫുടയ്ബാൾ താരം 

ചിൻയമാേ ്ചാറ്റർജി അരരിച്ചു. 

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/9137/bank-foundation-batch-ibps-clerk-po-2021-malayalam-live
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• സുയഡാകു എന്ന പസിലിന്പ്പറ ഗ്സഷ്ടാവാേ 

മകി കാജി പിത്തസഞ്ചി കയാൻസർ ബാധിച്്ച 

69 -ആം വേസ്സിൽ അരരിച്ചു. 

• തമിഴ് താരവും ജനഗ്പിേ ടിവി 

അവതാരകേുമാേ ആനര കണ്ണൻ 

അരരിച്ചു. 

 

Important Days 
 

• 1947 പ്പല രാജയ വിഭജന സമേത്ത് ജനങ്ങളുപ്പട 

യപാരാട്ടങ്ങളുപ്പടേും തയാരങ്ങളുപ്പടേും 

ഓർമേക്ാേി ഓരസ്റ്റ് 14 'വിഭജന 

ഭീകരതേുപ്പട അനുസ്മരണ േിനം' അപ്പെങ്കിൽ 

'വിഭജൻ വിഭിശിഖ് സ്മൃ തി േിവസ്' ആേി 

ആചരികുപ്പമന്്ന ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാേി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• യഫായട്ടാഗ്രാഫി ഒരു യഹാബിോേി 

യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനും 

യലാകപ്പമപാടുമുള്ള യഫായട്ടാഗ്രാഫർമാർക് 

യലാകപ്പമപാടുമുള്ള ഒപ്പരാറ്റ യഫായട്ടാ 

പങ്കിടാൻ ഗ്പയചാേിെികുന്നതിനും എൊ 

വർഷവും ആരസ്റ്റ് 19 ന് യലാക യഫായട്ടാഗ്രാഫി 

േിനം ആയഘാഷികുന്നു. 

• മാനുഷിക യസവനങ്ങൾ പ്പചയ്യുയപാൾ ജീവൻ 

നഷ്ടപ്പെട്ട അപ്പെങ്കിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട 

പ്പതാഴിലാളികൾക് ആേരാഞ്ജലി 

അർെികാൻ എൊ വർഷവും ഓരസ്റ്റ് 19 ന് 

യലാക മാനുഷിക േിനം (WHD) ആചരികുന്നു. 

• മയലറിേേുപ്പട കാരണങ്ങപ്പളകുറിച്ചും അത് 

എങ്ങപ്പന തടോം എന്നതിപ്പനകുറിച്ചും 

അവയബാധം വളർത്തുന്നതിനാേി എൊ 

വർഷവും ഓരസ്റ്റ ് 20 -ന ് യലാക 

പ്പകാതുകിന്പ്പറ േിനം ആചരികുന്നു. 

• അരരിച്ച മുൻ ഗ്പധാനമഗ്രി രാജീവ് 

രാന്ധിേുപ്പട 

ജന്മവാർഷികയത്താടനുബന്ധിച്്ച എൊ 

വർഷവും ഇരയ ഓരസ്റ്റ ് 20 ന ് സേ്ഭാവന 

േിവസ് ആചരികുന്നു. 
 

 

• ഇരയേിപ്പല പുനരുൽൊേിെികാവുന്ന 

ഊർജ്ജത്തിന്പ്പറ വികസനപ്പത്തകുറിച്ചും 

ഡ്കപ്പകാള്ളുനതിപ്പനകുറിച് അവയബാധം 

സൃഷ്ടികുന്നതിനാേി എൊ വർഷവും 

ഓരസ്റ്റ ് 20 -ന് അക്ഷേ ് ഊർജ േിവസ് 

(പുനരുപയോര ഊർജ്ജ േിനം) ആചരികുന്നു. 

 

Miscellaneous News 
 

• രിർ, കാപ്പഗ്ങ്കജ്, സഹിവാൾ, ഓയങ്കാൾ 

തുടങ്ങിേ തയദ്ദശീേ കന്നുകാലികളുപ്പട 

ശുദ്ധമാേ ഇനങ്ങളുപ്പട സംരക്ഷണത്തിനാേി 

യഡാ.ജിയതഗ്ര സിംര ് ഇരയേിപ്പല ആേയപ്പത്ത 

കന്നുകാലി ജീയനാമിക് ചിെ് ‘ഇൻഡിരാവ’് 

പുറത്തിറകി. 

• ഇരയേിൽ നിന്നുള്ള നാല് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ 

കൂടി റാംസാർ ഡ്സറ്റുകളുപ്പട പട്ടികേിൽ 

ഉൾപ്പെടുത്തി, അതിന് 'അരാരാഷ്ഗ്ട 

ഗ്പാധാനയമുള്ള തണ്ണീർത്തടം' എന്ന പേവി 

നൽകി. 

• 75 -ാാമത് സൈാതഗ്രയേിനയത്താടനുബന്ധിച്്ച 

ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാേി രാജയപ്പത്ത 

അഭിസംയബാധന പ്പചയ്യുകേും ആസാേി കാ 

അമൃത് മയഹാത്സവത്തിന്പ്പറ 75 

ആഴ്ച്ചകളിൽ 75 ‘വയര ഭാരത്’ പ്പഗ്ടേിനുകൾ 

രാജയത്തിന്പ്പറ വിവിധ ഭാരങ്ങപ്പള 

ബന്ധിെികുപ്പമന്്ന ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഓൾ ഇരയ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട ് ഓഫ ് പ്പമഡികൽ 

സേൻസ് (AIIMS), ഏത് അടിേരര 

സാഹചരയവും യനരിടാൻ ആശുപഗ്തി 

പരിസരത്ത് ഒരു ഫേർ യസ്റ്റഷൻ 

സ്ഥാപികുന്ന ഇരയേിപ്പല ആേയപ്പത്ത 

ആശുപഗ്തിോേി മാറി. 

• ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ കൂടുതൽ 

സുതാരയതേും ഉത്തരവാേിത്തവും 

പ്പകാണ്ടുവരുന്നതിനാേി ജമ്മു കശ്മീരിൽ 

പ്പലഫ്റ്റനനറ്് രവർണർ മയനാജ് സിൻഹ PROOF 

എന്ന പ്പമാഡ്ബൽ ആപ്ലിയകഷൻ 

പുറത്തിറകി. 

• ഫരിോബാേ് സ്മാർട്ട ് സിറ്റി ലിമിറ്റഡ് 

സമൂഹമാധയമത്തിൽ അതിന്പ്പറ 

സംരംഭങ്ങൾ യഗ്പാത്സാഹിെികാൻ 

സഹാേികാൻ സാധയതേിൊത്ത ഒരു 

സഹകാരി - യകാമിക് ഹീയറാ ചാച്ച ചൗധരി. 

• യസാളാർ അധിഷ്ഠ ിത ഇലക്ഗ്ടിക് വാഹന 

ചാർജിംര് യസ്റ്റഷനുകളുപ്പട ഒരു 

ശൃംഖ്ലയോപ്പട, ഡൽഹി-ചണ്ഡീരഡ് 

ഡ്ഹയവ രാജയപ്പത്ത ആേയപ്പത്ത EV സൗഹൃേ 

ഡ്ഹയവോേി മാറി. 

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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• ആമയസാൺ അലക്സേക് ് ഇരയേിൽ 

അമിതാഭ് ബച്ചന്പ്പറ ശബ്ദം ലഭികുന്നു 

• 78 വേസുള്ള യബാളിവുഡ ് താരം അമിതാഭ് 

ബച്ചന്പ്പറ ശബ്ദം ആമയസാൺ അവതരിെിച്ചു, 

നിലവിലുള്ള ഉപയോക്താകപ്പള 

രസിെികുന്നതിനും രൂരിൾ അസിസ്റ്റനറ്്, 

ആെിളിന്പ്പറ സിരി എന്നിവേിലൂപ്പട 

യവാേ് സ് അസിസ്റ്റനറ്് ഉപയോരികാൻ 

പുതിേ ഉപയഭാക്താകപ്പള 

ആകർഷികുന്നതിനുമുള്ള ഗ്ശമങ്ങളുപ്പട 

ഭാരമാോണ ്ഇത്. 

• 2021 ആരസ്റ്റ ്23 ന ്യകാനാട്ട ്യപ്ലസിപ്പല ബാബ 

ഖ്രക ് സിംര് മാർരിൽ മുഖ്യമഗ്രി അരവിര് 

പ്പകഗ്ജിവാൾ രാജയപ്പത്ത ആേയപ്പത്ത പുകമെ ്

യരാപുരം ഉേ്ഘാടനം പ്പചയ്യും. 

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രധാന 

കുറിപ്പുകൾ: 

(STATIC TAKEAWAYS) 
 

• അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനം: കാബൂൾ. 

• അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നാണേം: അഫ്ഗാൻ അഫ്ഗാനി. 

• അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഔയേയാരിക ഭാഷകൾ: 

പാഷയ്ടാ, ോരി. 

• യലാകായരാരയ സംഘടനേുപ്പട ഗ്പസിഡനറ്്: 

പ്പടയഗ്ഡാസ് അോയനാം. 

• യലാകായരാരയ സംഘടനേുപ്പട ആസ്ഥാനം: 

ജനീവ, സൈിറ്റ്സർലൻഡ്. 

• WHO സ്ഥാപിച്ചത്: 7 ഏഗ്പിൽ 1948. 

• യകരള മുഖ്യമഗ്രി: പിണറാേി വിജേൻ; 

• യകരള രവർണർ: ആരിഫ് മുഹമ്മേ് ഖ്ാൻ. 

• അസം രവർണർ: ജരേീഷ ്മുഖ്ി; 

• അസം മുഖ്യമഗ്രി: ഹിമര ബിശൈ ശർമ്മ; 

• അസം തലസ്ഥാനം: േിസ്പൂ ർ. 

• യരാപ്പഗ്േജ് ഇൻഡസ്ഗ്ടീസ് സ്ഥാപിച്ചത്: 1963; 

• യരാപ്പഗ്േജ് ഇൻഡസ്ഗ്ടീസ് ആസ്ഥാനം: 

മഹാരാഷ്ഗ്ട 

• HCL പ്പടകയ്നാളജീസ് സിഇഒ: സി 

വിജേകുമാർ. 

• HCL പ്പടക്യനാളജീസ് സ്ഥാപിച്ചത്: 11 ആരസ്റ്റ് 

1976. 

• HCL പ്പടക്യനാളജീസ് ആസ്ഥാനം: യനാേിഡ. 

• ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമഗ്രി: ഭൂയപഷ് ബായരൽ; 

ഛത്തീസ്ഗഡ് രവർണർ: അനുസൂേ ഉപ്പകേ്. 

• HDFC ബാങ്കിന്പ്പറ ആസ്ഥാനം: മുംഡ്ബ, 

മഹാരാഷ്ഗ്ട; 

• HDFC ബാങ്കിന്പ്പറ MDേും CEOേും: ശശിധർ 

ജരേീഷൻ; 

• HDFC ബാങ്കിന്പ്പറ ടാര് ഡ്ലൻ: നിങ്ങളുപ്പട 

യലാകം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നു. 

• സാംബിേ തലസ്ഥാനം: ലുസാക; 

• സാംബിേ നാണേം: സാംബിേൻ കൈാച്ച. 

• മയലഷയേുപ്പട തലസ്ഥാനം: കൈാലാ ലംപൂർ. 

• മയലഷയൻ നാണേം: മയലഷയൻ റിംരിറ്റ്. 

• UP തലസ്ഥാനം: ലക്നൗ; 

• UP രവർണർ: ആനരിപ്പബൻ പയട്ടൽ; 

• UP മുഖ്യമഗ്രി: യോരി ആേിതയനാഥ്. 

• പുതുയച്ചരി മുഖ്യമഗ്രി: എൻ രംരസാമി. 

• ഒഡീഷ മുഖ്യമഗ്രി: നവീൻ പട്നാേികും 

രവർണറുമാണ് രയണശി ലാൽ. 

• SBI ഡ്ലഫ ്ഇൻഷുറൻസ് CEO: മയഹഷ ്കുമാർ 

ശർമ്മ; 

• SBI ഡ്ലഫ ് ഇൻഷുറൻസ് ആസ്ഥാനം: 

മുംഡ്ബ; 

• SBI ഡ്ലഫ ് ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപിച്ചത്: മാർച്്ച 

2001. 

• RBI 25 -ാാമത് രവർണർ: ശക്തികാര് ോസ്; 

ആസ്ഥാനം: മുംഡ്ബ; സ്ഥാപിച്ചത്: 1 ഏഗ്പിൽ 

1935, പ്പകാൽകത്ത. 

• സമാധാന പരിപാലന ഗ്പവർത്തനങ്ങൾകുള്ള 

പ്പസഗ്കട്ടറി ജനറൽ; ജീൻ-പിേറി ലായഗ്കാക്സ്; 

• സമാധാന പരിപാലന ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

സ്ഥാപിച്ചത്: മാർച്്ച 1992; 

• സമാധാന പരിപാലന ഗ്പവർത്തനങ്ങളുപ്പട 

ആസ്ഥാനം: നയൂയോർക്, േുഡ്ണറ്റഡ് 

യസ്റ്ററ്റ്സ്. 

• പ്പചേർമാൻ DRDO: യഡാ ജി സതീഷ് പ്പറഡ്ഡി. 

• DRDO ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി. 

• DRDO സ്ഥാപിച്ചത്: 1958. 

• ISRO പ്പചേർമാൻ: പ്പക.ശിവൻ. 

• ISROആസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂരു, കർണാടക. 

• ISRO സ്ഥാപിതമാേത്: 15 ഓരസ്റ്റ് 1969. 

• ഡൽഹി മുഖ്യമഗ്രി: അരവിര് പ്പകഗ്ജിവാൾ; 

ഡൽഹി പ്പലഫറ്്റനന്റ ് രവർണർ: അനിൽ 

ഡ്ബജാൽ. 
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