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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 
 

• ഇസ്മാേിൽ സാഗ്രി ോയകാരിപ്പന 

മയലഷ്യേുപ്പെ പുതിേ ഗ്പധാനമഗ്രിോേി 

നിേമിച്ചു. ഇതിന ് മുമ്പ ് അയേഹം 

മയലഷ്യേുപ്പെ ഉപഗ്പധാനമഗ്രിോേിരുന്നു. 

• യലാകരാങ്്ക ഒരു പുതിേ ‘സസരർ സുരക്ഷ 

മൾട്ടി-യഡാണർ ഗ്െസ്റ്റ് ഫണ്്ട’ ആരംഭിച്ചു, 

സസരർ സുരക്ഷ വികസന അജണ്ട 

വയവസ്ഥാപിതമാേി വികസിെികുന്നതിന്. 

• സവീഡിഷ് ് ഗ്രീൻ സ്റ്റീൽ സംരംഭമാേ 

സഹഗ്രിറ്റ്, കൽകരി ഉപയോരികാപ്പത 

ഉത്പാദിെിച്ച സ്റ്റീലിന്പ്പറ 'യലാകത്തിപ്പല 

ആദയപ്പത്ത' ഉപയഭാക്തൃ വിതരണമാേി. 

• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും വലുതും 

ഉേരയമറിേതുമാേ നിരീക്ഷണ ചഗ്കം 2021 

ഒകയ്ൊരർ 21 ന ് UAEപ്പല ദുരാേിൽ 

അവതരിെികും. 

• ഫസ്റ്റ ് ഇൻസ്റ്റൻസ് യകാെതിേിലും അെീൽ 

യകാെതിേിലും കള്ളെണം 

പ്പവളുെികുന്നതിപ്പനതിപ്പര ഗ്രദ്ധ 

യകഗ്രീകരികുന്ന ഒരു ഗ്പയതയക യകാെതി 

സ്ഥാപികുപ്പമന്്ന ദുരാേ ് യകാെതി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 
 

 

• സചന, പാകിസ്ഥാൻ, മംയരാളിേ, താേ് ലൻഡ് 

എന്നീ രാജയങ്ങളുപ്പെ സാേുധ യസന 

"പ്പഷ്യേർഡ്   പ്പഡസ്ടിനി  -2021" എന്ന യപരിൽ 

ഒരു രഹുരാഷ്്ഗ്െ സമാധാന പരിപാലന 

വയാോമത്തിൽ പപ്പങ്കെുകും. 

 

State News 
 

• ഹിസാർ എേർയപാർട്ടിന്പ്പറ യപര ് മഹാരാജ 

അഗ്രയസൻ ഇന്റർനാഷ്ണൽ എേർയപാർട്ട് 

എന്ന ്ഹരിോന മുഖ്യമഗ്രി മയനാഹർ ലാൽ 

ഖ്ട്ടർ ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഓണം യകരളത്തിപ്പല ഏറ്റവും 

ആദരികപ്പെെുന്നതും 

ആയ ാഷ്ികപ്പെെുന്നതുമാേ ഉത്സവമാണ്, 

യലാകപ്പമമ്പാെുമുള്ള മലോളി സമൂഹം എല്ലാ 

വർഷ്വും ആയ ാഷ്ികുന്നു 

• ഇരയേിപ്പല ഏറ്റവും ഉേരത്തിലുള്ള 

സസയസംരന്ധിോേ പാർക് 

ഉത്തരാഖ്ണ്ഡിപ്പല ചയമാലി ജില്ലേിപ്പല മന 

ഗ്രാമത്തിൽ ഉദ് ാെനം പ്പചയ്തു. 

• അസമിപ്പല വഞ്ചുവ പ്പഫസ്റ്റിവലിൽ 

പപ്പങ്കെുകുന്ന തിവാ യരാഗ്തവർഗ്ഗകാർ 

അവരുപ്പെ പരമ്പരാരത നൃത്തം 

അവതരിെികുന്നു.  

 

National News 
 

• യകഗ്ര ധനമഗ്രാലേത്തിന്പ്പറേും 

പ്പപാതുയമഖ്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുപ്പെേും 

‘നാഷ്ണൽ യമാണിസറ്റയസഷ്ൻ 

സപെ്സലൻ’ എന്ന ആസ്തി ധനസമ്പാദന 

നെപെിഗ്കമങ്ങൾ യകഗ്ര ധനകാരയ, 

യകാർെയററ്റ് കാരയ മഗ്രി നിർമ്മലാ 

സീതാരാമൻ ഉദ് ാെനം പ്പചയ്തു. 

• ഇലകയ്ഗ്ൊണിക്സ് ആൻഡ ് ഇൻഫർയമഷ്ൻ 

പ്പെകയ്നാളജി മഗ്രാലേത്തിന ് കീഴിലുള്ള 

MyGov ഉം  UN സ്ഗ്തീകളും അമൃത് മയഹാത്സവ് 

ഗ്രീ രക്തി ഇപ്പന്നായവഷ്ൻ ചലഞ്ച് 2021 

ആരംഭികാൻ സകയകാർത്തു. 

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


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

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

• NITI ആയോരും യവൾഡ് റിയസാഴ്സസ് 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ടും (WRI) സംേുക്തമാേി 

‘രതാരത്തിലുള്ള  അംരാരാംരം നീകം 

പ്പചയ്യുന്നതിനുള്ള യഫാറം’ ഇരയേിൽ 

ആരംഭിച്ചു. 

• േുഎസ് ആസ്ഥാനമാേുള്ള  അരാരാഷ്്ഗ്െ 

ഒഹ്മിേം ഇരയേിപ്പല ആദയപ്പത്ത ഗ്രീൻ 

സഹഗ്ഡജൻ ഇലകയ്ഗ്ൊസലസർ നിർമാണ 

േൂണിറ്റ ് കർണാെകേിപ്പല പ്പരംരളൂരുവിൽ 

ആരംഭിച്ചു. 

• സിവിൽ ഏവിയേഷ്ൻ മഗ്രാലേം ആളില്ലാ 

എേർഗ്കാഫ്റ്റ് സിസ്റ്റംസ് (UAS) നിേമങ്ങൾ, 

2021 റോകുകേും, ഉദാരവൽകരിച്ച യഗ്ഡാൺ 

നിേമങ്ങൾ, 2021 എന്നിവേക്് പകരം 

വേക്ുകേും പ്പചയ്തു. 

• േൂണിയവഴ്സൽ യപാസ്റ്റൽ േൂണിേന്പ്പറ 

(േുപിേു) രണ്്ട ഗ്പധാന സം െനകളിപ്പല 

അംരതവത്തിനാേുള്ള തിരപ്പെെുെിൽ 

ഇരയ വിജേിച്ചു. 

• യകഗ്ര, സംസ്ഥാന സർകാരുകൾ 

നെെിലാകുന്ന സാമൂഹിക സുരക്ഷാ 

പദ്ധതികളുമാേി അസം െിത 

പ്പതാഴിലാളികപ്പള രന്ധിെികുന്നതിന് 

പ്പതാഴിൽ-പ്പതാഴിലാളി മഗ്രാലേം ഇ-ഗ്രാം 

യപാർട്ടൽ ആരംഭിച്ചു.   

 

Defence News 
 

• ഇരയൻ നാവികയസനേും ഖ്ത്തർ എമിരി 

നാവിക യസനേും (QENF) തമ്മിലുള്ള 

സംേുക്ത നാവിക അഭയാസത്തിന്പ്പറ രണ്ടാം 

പതിെ ്യപർഷ്യൻ രൾഫിൽ ഓരസ്റ്റ ് 9 നും 14 

നും ഇെേിൽ നെത്തി. 

• ഇൻയഡാ-കസാകിസ്ഥാൻ യജാേിനറ്് 

പ്പഗ്െേിനിംര് വയാോമത്തിന്പ്പറ അഞ്ചാം 

പതിെ്, "KAZIND-21" 2021 ഓരസ്റ്റ് 30 മുതൽ 

പ്പസപ്റ്റംരർ 11 വപ്പര, കസാഖ്ിസ്ഥാനിപ്പല 

ഐഷ്ാ രീരിേിപ്പല പ്പഗ്െേിനിംര് യനാഡിൽ 

നെകും. 

• ഇനറ്ർനാഷ്ണൽ മിലിട്ടറി ആൻഡ് 

പ്പെക്നികൽ യഫാറം ‘ARMY 2021’ 2021 ഓരസ്റ്റ ്22 

മുതൽ 28 വപ്പര റഷ്യേിപ്പല യമാസ്യകാേിൽ 

പാഗ്െിേറ്റ ്എക്സ്യപാ, കുരിങ്ക എേർയരസ്, 

അലരിയനാ സസനിക പരിരീലന 

സമതാനത്ത ്സം െിെിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• ആരസ്റ്റ് 22 മുതൽ NSG ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ 

'രാന്ധിവ്' എന്ന യപരിൽ ഒരാഴ്ച 

നീണ്ടുനിൽകുന്ന വാർഷ്ിക 

വയാോമത്തിന്പ്പറ മൂന്നാം പതിെ ്ആരംഭിച്ചു, 

അത് ഓരസ്റ്റ ്28 വപ്പര തുെരും. 

 

Summits and Conferences News 
 

• യലാക  സാമ്പത്തിക യഫാറത്തിന്പ്പറ 

വാർഷ്ിക സുസ്ഥിര വികസന സയമ്മളനം  

ഉച്ചയകാെി 2021 പ്പസപ്റ്റംരർ 20-23 

സവിറ്റ്സർലൻഡിപ്പല ജനീവേിൽ നെകും. 

• യദരീേ സുരക്ഷേുപ്പെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള 

BRICS ഉന്നത ഗ്പതിനിധികളുപ്പെ 11 -ാാമത് 

യോരം വീഡിയോ യകാൺഫറൻസിംര ് വഴി 

നെന്നു. 

• ഇറ്റലിേിപ്പല സാരാ മാർരരിറ്റ ലിരൂരിൽ 

ആദയമാേി വനിതാ 

രാക്തീകരണപ്പത്തകുറിച്ചുള്ള G20 

മഗ്രിമാരുപ്പെ സയമ്മളനം നെന്നു. 

 

Ranks and Reports News 
 

• ഇകയണാമിസ്റ്റ ് ഇന്റലിജൻസ് േൂണിറ്റ ് (EIU) 

പുറത്തിറകിേ സുരക്ഷിത നരര സൂചിക 

2021 ൽ 60 ആയരാള നരരങ്ങളിൽ നിന്്ന 

യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമാേ 

നരരമാേി പ്പഡൻമാർകിന്പ്പറ 

തലസ്ഥാനമാേ യകാെൻയഹരൻ 

തിരപ്പെെുകപ്പെട്ടു. 
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• ഇരയ ഒരു ആയരാള ഉൽപാദന യകഗ്രമാേി 

ഉേർന്നു, ഫലഗ്പദമാേി അയമരികപ്പേ 

മറികെന്്ന യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും 

ആവരയമുള്ള രണ്ടാമപ്പത്ത നിർമ്മാണ 

യകഗ്രമാേി മാറി. 

• NITI ആയോരും വെകുകിഴകൻ യമഖ്ലേുപ്പെ 

വികസന മഗ്രാലേവും UNDP- േുപ്പെ 

സായങ്കതിക പിരുണയോപ്പെ യനാർത്ത് 

ഈയസ്റ്റൺ റീജിേൻ ഡിസ്ഗ്െിക്റ്റ ് SDG 

പട്ടികേും  റിയൊർട്ടും നിേഗ്രയണാപകരണ 

സജ്ജീകരണങ്ങളും  2021–22 ആരംഭിച്ചു. 

 

Appointments News 
 

• പ്പസൻഗ്െൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷ്ൻ (CVC) 

രാങ്കിംര് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ യഗ്ഫാഡ്സ് 

(ABBFF) ഉപയദരക സമിതിേുപ്പെ 

പ്പചേർമാനാേി T M ഭാസിപ്പന വീണ്ടും 

നിേമികുപ്പമന്്ന ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• പ്പെലിവിഷ്ൻ യമാണിറ്ററിംര ് ഏജൻസി 

യഗ്രാഡ്കാസ്റ്റ് ഓഡിേൻസ് റിസർച്്ച 

കൗൺസിൽ (BARC) നകുൽ യചാഗ്പപ്പേ ചീഫ് 

എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസർ (CEO) ആേി 2021 

ഓരസ്റ്റ ്25 മുതൽ നിേമനം ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന രിപ്പജപി 

യനതാവ് ലാ. രയണരപ്പന 2021 ഓരസ്റ്റ് 23 മുതൽ 

ഗ്പാരലയത്തിൽ മണിെൂരിന്പ്പറ പുതിേ 

രവർണറാേി നിേമിച്ചു. 

• അഭേ് കുമാർ സിംരിപ്പന സഹകരണ 

മഗ്രാലേത്തിൽ യജാേിന്റ ് പ്പസഗ്കട്ടറിോേി 

നിേമിച്ചു. 
 

 

• ICICI രാങ്കിന്പ്പറ MDേും CEOേുമാേി സരീപ് 

രക്ഷിപ്പേ വീണ്ടും നിേമികാൻ റിസർവ് 

രാങ്്ക ഓഫ് ഇരയ (RBI) അംരീകാരം നൽകി. 

• ഉജ്ജീവൻ സ്യമാൾ ഫിനാൻസ് രാങ്്ക കയരാൾ 

ഫുർട്ടയഡാപ്പേ ഇെകാല CEO ആേി നിേമിച്ചു 

രാങ്കിന്പ്പറ സ്പ്പപഷ്യൽ ഡയൂട്ടി (OSD) 

ഓഫീസറാേും അവപ്പള നിേമിച്ചു. 

• HSBC രാങ്കിന്പ്പറ (ഇരയ) ചീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് 

ഓഫീസർ (CEO) ആേി ഹിയതഗ്ര യഡവിപ്പന 

നിേമികാൻ റിസർവ ്രാങ്്ക ഓഫ് ഇരയ (RBI) 

അംരീകാരം നൽകി. 

• യകഗ്ര ആയരാരയ കുെുംരയക്ഷമ മഗ്രി 

മൻസുഖ്് മാണ്ഡവയ യസ്റ്റാെ ്െിരി പാർട്ണർഷ്ിപ്   

യരാർഡിന്പ്പറ പ്പചേർയപഴ്സണാേി 

ചുമതലയേറ്റു. 

 

Business News 
 

• ഭാരത് പ്പപയഗ്ൊളിേം യകാർെയറഷ്ൻ ലിമിറ്റഡ് 

(BPCL) (സപലറ്റ ് പ്പെസ്റ്റിനു യരഷ്ം) ഒരു AI 

ഗ്പാപ്തമാകിേ ചാറ്റ്യരാട്ട ് ആരംഭിച്ചു, 

അതിന്പ്പറ ഉപയഭാക്താകൾക് 

തെസ്സമില്ലാത്ത സവേം യസവന 

അനുഭവത്തിനും യചാദയങ്ങൾ/ഗ്പശ്നങ്ങൾ 

യവരത്തിൽ പരിഹരികാനുമുള്ള ഒരു 

പ്ലാറ്റയ്ഫാം നൽകുന്നു. 

• 56 കിയലാമീറ്റർ സദർ യമുള്ള രണ്്ട പുതിേ 

പ്പമയഗ്ൊ സലനുകളുപ്പെ നിർമ്മാണയത്താപ്പെ 

പ്പരംരളൂരുവിപ്പല പ്പമയഗ്ൊ പ്പറേിൽ രൃംഖ്ല 

വിപുലീകരികുന്നതിനാേി ഏഷ്യൻ 

വികസന രാങ്കും (ADB) ഇരയ സർകാരും 500 

മിലയൺ യഡാളർ വായ്പേിൽ ഒെുവച്ചു. 

• ഇൻയഫാസിസ് 100 രിലയൺ യഡാളറിപ്പലത്തി, 

നാഴികകല്ലിപ്പലത്തിേ നാലാമപ്പത്ത ഇരയൻ 

സ്ഥാപനമാേ ഇൻഫർയമഷ്ൻ പ്പെക്യനാളജി 

ഗ്പമുഖ്മാേ ഇൻയഫാസിസ് ഇൻഗ്ൊയഡ 

യഗ്െഡിംരിൽ പ്പറയകാർഡ ്ഉേരത്തിപ്പലത്തി. 

• ഭാരത് യപ ഒരു "12% ക്ലര്" ആെ ്പുറത്തിറകി, 

അത് ഉപയഭാക്താകൾക് നിയക്ഷപികാനും 

12 രതമാനം വാർഷ്ിക പലിര യനൊനും 

അപ്പല്ലങ്കിൽ സമാനമാേ നിരകിൽ വായ്പ 

യനൊനും അനുവദികുന്നു. 
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Banking News 
 

• എൻ.എസ് വിരവനാഥന്പ്പറ അദ്ധയക്ഷതേിൽ 

RBI നിയോരിച്ച രാഖ്േിൽ അർരൻ യകാ-

ഓെയററ്റീവ ് രാങ്കുകൾക ് 4-യഗ്രണി  െന 

നിർയേരികുന്നു;കുറെത് CRAR (മൂലധനം 

മുതൽ അപകെസാധയതേുള്ള വസ് തു 

അനുപാതം) 9 രതമാനം മുതൽ 15 രതമാനം 

വപ്പര വയതയാസപ്പെൊം. 

• 2019 ൽ, പ്പമാസരൽ യഫാണുകളിലൂപ്പെേും 

ൊര് പ്പലറ്റുകളിലൂപ്പെേും ഏപ്പതങ്കിലും 

യൊകൺ അഭയർത്ഥികുന്നവർക് (അതാേത്, 

മൂന്നാം കക്ഷി ആെ ് ദാതാവ്) കാർഡ് 

യൊകസണയസഷ്ൻ യസവനങ്ങൾ നൽകാൻ 

അംരീകൃത കാർഡ ് യപേ് പ്പമനറ്് 

പ്പനറ്റ് വർകുകൾ RBI അനുവദിച്ചു. 

• കുെുംര പ്പപൻഷ്ൻ അവസാനമാേി എെുത്ത 

രമ്പളത്തിന്പ്പറ 30% ആേി ഉേർത്താനുള്ള 

ഇരയൻ രാങ്്ക അയസാസിയേഷ്ന്പ്പറ (IBA) 

നിർയേരം യകഗ്ര സർകാർ അംരീകരിച്ചു. 

 

Economy News 
 

• 2021-22 പ്പല പ്പപാതുയമഖ്ലാ രാങ്കിന്പ്പറ (PSB) 

പരിഷ്കരണ അജണ്ട ‘EASE 4.0’ നാലാം പതിെ് 

യകഗ്ര ധനകാരയ, യകാർെയററ്റ് കാരയ മഗ്രി 

നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ അവതരിെിച്ചു. 

• PM സ്ഗ്െീറ്റ ് പ്പവണ്ടറിന്പ്പറ ആത്മനിർഭർ നിധി 

(PM SVANidhi സ്കീം) േുപ്പെ ഭാരമാേി 

തിരിച്ചറിെ െേർ -1, െേർ -2 

പ്പസന്ററുകളിപ്പല പ്പതരുവ് കച്ചവെകാപ്പര 

യപേ്പ്പമനറ്് ഇൻഗ്ഫാസ്ഗ്െക്ചർ പ്പഡവലപ്പ്പമനറ്് 

ഫണ്്ട (PIDF) പദ്ധതിേുപ്പെ 

രുണയഭാക്താകളാേി റിസർവ ് രാങ്്ക ഓഫ് 

ഇരയ ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 
 

 

Schemes News 
 

• യകഗ്ര ധനമഗ്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ 

ലക് നൗവിൽ ഒര  ു പരിപാെിേിൽ കേറ്റുമതി 

അധിഷ്ഠ ിത സ്ഥാപനങ്ങൾകും 

സ്റ്റാർട്ടെുകൾകുമാേി 'ഉഭർയത്ത സീതാപ്പര 

ഫണ്്ട' -USF ആരംഭിച്ചു. 

• വിദൂര പ്പസൻസിംരും GIS അധിഷ്ഠ ിത 

വിവരങ്ങളും ഉപയോരിച്്ച പുതിേ MGNREGA 

ആസ്തികൾ ആസൂഗ്തണം പ്പചയ്യാൻ 

ഗ്പാപ്തമാകുന്നതിന് യകഗ്ര രാസ്ഗ്ത-

സായങ്കതിക മഗ്രാലേത്തിന്പ്പറ സഹമഗ്രി 

(സവതഗ്ര ചുമതല) ജിയതഗ്ര സിംര് ഭുവന്പ്പറ 

കീഴിൽ ഒരു പുതിേ സ്ഥലസംരന്ധിത 

ആസൂഗ്തണ യപാർട്ടൽ ആരംഭിച്ചു. 

• ഇലക്യഗ്ൊണിക്സ് & ഇൻഫർയമഷ്ൻ 

പ്പെകയ്നാളജി മഗ്രാലേം "സ്റ്റാർട്ട്-അെ് 

ആക്സിലയററ്റർസ് ഓഫ് മീറ്റി യഗ്പാഡകറ്്റ് 

ഇപ്പന്നായവഷ്ൻ, പ്പഡവലപ്പ്പമനറ് ് ആൻഡ് 

യഗ്രാത്ത ് (SAMRIDH)" പദ്ധതി യകഗ്ര മഗ്രി മീത് 

സവ ഗ്രീ അരവിനി സവഷ്ണവ് ആണ് പരിപാെി 

ഉദ് ാെനം പ്പചയ്തത്. 

• ഗ്രാമീണ തലത്തിൽ മലിനജലം സകകാരയം 

പ്പചയ്യുന്നതിലൂപ്പെ കൂെുതൽ മലമൂഗ്ത 

വിസർജ്ജന രഹിത (ODF) പ്ലസ് ഗ്രാമങ്ങൾ   

സൃഷ്ടികുന്നതിനാേി ജലം രക്തി മഗ്രാലേം 

സുജലം എന്ന യപരിൽ 100 ദിവസപ്പത്ത 

ഗ്പചാരണം ആരംഭിച്ചു. 

• ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷ്ൻ ഓഫ ് ഇരയ (ECI) 

വയവസ്ഥാപിത യവായട്ടഴ്സ ് എഡയൂയകഷ്ൻ 

ആൻഡ ് ഇലക്ടറൽ പാർെിസിയെഷ്ൻ (SVEEP) 

കൺസൾയട്ടഷ്ൻ വർകയ്ക്ഷാെ ്സം െിെിച്ചു. 

 

Awards News 
 

• കർണ്ണാെക സർകാർ ഭാൽകി 

ഹിയരമഠത്തിന്പ്പറ സീനിേർ ദർരകനാേ ഗ്രീ 

രസവലിംര പട്ടപ്പേവാരുവിപ്പന ഗ്രീ രസവ 

ഇനറ്ർനാഷ്ണൽ അവാർഡിന് 

തിരപ്പെെുത്തു. 

• യകഗ്ര ധനകാരയ, യകാർെയററ്റ ് കാരയ മഗ്രി 

നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ EASE 3.0 

അവാർഡുകൾ ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. യസ്റ്ററ്റ് രാങ്്ക ഓഫ് 

ഇരയോണ ്2021 -പ്പല EASE പരിഷ്കരണ സൂചിക 

അവാർഡിപ്പല (EASE 3.0 അവാർഡുകൾ) 

വിജേിോേത്. 
 

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


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

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

Agreements News 
 

• HDFC രാങ്കും യപെിഎമ്മും യപേ് പ്പമനറ്ിനുള്ള 

ഗ്പയവരനമാർരം, വില്പനേഗ്രങൾകുള്ള 

ആരേങ്ങൾ, അംരീകാര ഉൽെന്നങ്ങൾ 

എന്നിവേിൽ സമഗ്രമാേ പരിഹാരങ്ങൾ 

നിർമ്മികാൻ പങ്കാളികളാേി. 

• ഇരയേിപ്പല വനിതാ സംരംഭകതവം 

വളർത്തുന്നതിനാേി "WEP Nxt" എന്ന യപരിൽ 

വനിതാ സംരംഭകതവ പ്ലാറ്റ്യഫാമിന്പ്പറ (WEP) 

അെുത്ത  ട്ടത്തിന ് സിസ്യകാേുമാേി 

സഹകരിച്്ച NITI ആയോര് തുെകമിട്ടു. 

• ഇരയേും മാലിദവീപും രവൺപ്പമനറ്് പ്പമരാ 

യഗ്രറ്റർ പ്പമേിൽ കണകറ്്റിവിറ്റി യഗ്പാജക്ടിന്പ്പറ 

(GMCP) കരാർ ഒെിട്ടു. 

 

Science and Technology News 
 

• IIT മഗ്ദാസ് ഇരയേിപ്പല ആദയപ്പത്ത തയേരീേ 

യമായട്ടാസറസ്ഡ് വീൽപ്പചേർ വാഹനം 

'നിയോയരാൾട്ട്' വികസിെിപ്പച്ചെുത്തു, ഇത് 

യറാഡുകളിൽ മാഗ്തമല്ല, അസമമാേ 

ഭൂഗ്പയദരങ്ങളിലും ഉപയോരികാൻ കഴിേും. 

• രയൂയറാ ഓഫ് യപാലീസ് റിസർച്്ച ആൻഡ് 

ഡവലപ്പ്പമന്റ ് (BPR&D) ഓൾ ഇരയ 

കൗൺസിൽ യഫാർ പ്പെക്നികൽ 

എഡയുയകഷ്നുമാേി (AICTE) സഹകരിച്്ച 

'മാരാൻ 2021' എന്ന യപരിൽ ഒരു അദവിതീേ 

യദരീേ ഹാകയത്താൺ ആരംഭിച്ചു. 

 

Sports News 
 

• യലാക അത് ലറ്റിക്സ് U20 ചാമ്പയൻഷ്ിെിൽ 

വനിതകളുപ്പെ യലാംര് ജമ്പിൽ സഷ്ലി സിംര് 

പ്പവള്ളി പ്പമഡൽ  യനെി. 

• 2021 NBA സമ്മർ ലീര് കിരീെം സഗ്കപ്പമനയ്റാ 

കിംഗ്സ ് യനെിേയൊൾ NBA കിരീെം യനെിേ 

െീമിന്പ്പറ ഭാരമാകുന്ന ആദയ 

ഇരയകാരനാേി ഗ്പിൻസ്പാൽ സിംര് മാറി. 

• 2016 റിയോ പാരാലിമ്പിക ്പ്പരേിംസ് സവർണ്ണ 

പ്പമഡൽ യജതാവാേ മറിേെൻ തങ്കയവലുവിന് 

പകരം ഉദ് ാെന ചെങ്ങിൽ ഇരയേുപ്പെ 

പുതിേ പതാകവാഹകനാേി ഏഷ്യൻ 

പ്പരേിംസ് സവർണ്ണ പ്പമഡൽ യജതാവ് പ്പതക്ചര് 

ചുമതലയേൽകും. 
 

Books and authors News 
 

• റിതു യമയനാന്പ്പറ ‘അഗ്ഡസ് രുക്: എ 

പബ്ലിഷ്ിംര ് പ്പമയമ്മാേർ ഇൻ ദി യകാവിഡ് 

സെം’ എന്ന യപരിൽ ഒരു പുസ്തകമുണ്്ട. 

• 'േുദ്ധഭൂമി' എന്ന യപരിൽ ഒരു പുസ്തകം 

എഴുതിേത് വിഗ്രാം യരയദകർ ആണ്, 

മറാത്തി ഒറിജിനൽ രണാംരനിൽ നിന്്ന പ്പജറി 

പിനയ്റാ വിവർത്തനം പ്പചയ്തത്. 

• യരാറിേ മജുംദാറും കുരാൻ സർകാരും 

രചിച്ച "മിഷ്ൻ യഡാമിയനഷ്ൻ: ആൻ 

ഇൻഫിനിഷ്ഡ ് കയുസ്റ്" എന്ന യപരിൽ ഒരു 

പുതിേ പുസ്തകം ഗ്പസിദ്ധീകരിച്ചു. 

• മുൻ യകഗ്ര മഗ്രി പ്പക പ്പജ 

അൽയഫാൺസിന്പ്പറ ‘ആക്സിലയററ്റിംര് ഇരയ: 

7 ഇേർ ഓഫ ് യമാദി രവൺപ്പമന്റ’് എന്ന 

പുസ്തകം ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദിക് 

ലഭിച്ചു. 

 

Obituaries News 
 

• ഉത്തർഗ്പയദരിന്പ്പറ മുൻ മുഖ്യമഗ്രി കലയാൺ 

സിംര് അരരിച്ചു. 

• ഗ്രാമീണ പ്പപൺകുട്ടിോേിരുന്ന പി.െി ഉഷ്പ്പേ 

ഏഷ്യേിപ്പല സുവർണ്ണ പ്പപൺകുട്ടിോകി 

മാറ്റിേ ഓ.എം നമ്പയാർ അരരിച്ചു. 

• മുൻ ഇരയൻ ഫുെയ്രാൾ കളികാരനും 1960 

യറാം ഒളിമ്പിക്സിൽ കളിച്ച അവസാന യദരീേ 

െീം അംരവുമാേ സയ്യിദ് ഷ്ാഹിദ് ഹകിം 

അരരിച്ചു. 

• ഗ്രിട്ടീഷ്് ഹാസയനെൻ സീൻ യലാക് 

അരരിച്ചു. ഗ്രിട്ടനിപ്പല ഏറ്റവും മികച്ച 

ഹാസയനെന്മാരിൽ ഒരാളാേിരുന്നു അയേഹം. 
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• തന്പ്പറ മുൻ സംസ്ഥാനമാേ ഒളിമ്പയൻ 

ചഗ്രയരഖ്രൻ എന്നറിേപ്പെട്ടിരുന്ന മുൻ 

ഇരയൻ ഫുെയ്രാൾ താരം ഒ ചഗ്രയരഖ്രൻ 

അരരിച്ചു. 

• മുൻ ഇംഗ്ലണ്്ട, സപ്പസക്സ ് കയാപറ്്റൻ പ്പെഡ് 

പ്പഡക് സ്റ്റർ അരരിച്ചു. 

 

Important Days 
 

• ഐകയരാഷ്്ഗ്െസഭ എല്ലാ വർഷ്വും ആരസ്റ്റ ്23 

ന് "അെിമകച്ചവെത്തിന്പ്പറേും അതിന്പ്പറ 

നിർത്തലാകലിന്പ്പറേും അനുസ്മരണ 

ദിനമാേി" ആചരികുന്നു. 

• മതത്തിന്പ്പറയോ വിരവാസത്തിന്പ്പറയോ 

അെിസ്ഥാനത്തിൽ അഗ്കമത്തിന്പ്പറ ഇരകപ്പള 

അനുസ്മരികുന്ന അരാരാഷ്്ഗ്െ ദിനം എല്ലാ 

വർഷ്വും 2019 മുതൽ എല്ലാ വർഷ്വും ഓരസ്റ്റ് 

22 ന ്ആചരികുന്നു. 

• യലാക സംസ്കൃ ത ദിനം, (സംസ്കൃ ത ദിവസ് 

എന്നും അറിേപ്പെെുന്നു), എല്ലാ വർഷ്വും 

ഗ്രാവണപൂർണിമേിൽ 

ആയ ാഷ്ികപ്പെെുന്നു, ഇത് ഹിരു 

കലണ്ടറിപ്പല ഗ്രാവണ മാസത്തിപ്പല പൂർണിമ 

ദിവസമാണ്, ഇത് രക്ഷാ രന്ധൻ എന്നും 

അെോളപ്പെെുത്തുന്നു.   

• ആയരാള ജല ഗ്പശ്നങ്ങളും അരാരാഷ്്ഗ്െ 

വികസനവുമാേി രന്ധപ്പെട്ട ആരങ്കകളും 

പരിഹരികുന്നതിനാേി 1991 മുതൽ 

യസ്റ്റാകയ്ഹാം ഇന്റർനാഷ്ണൽ വാട്ടർ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട ് (SIWI) സം െിെികുന്ന 

വാർഷ്ിക പരിപാെിോണ ്യലാക ജല വാരം. 
 

 

• യകഗ്ര വാർത്താവിതരണ ഗ്പയക്ഷപണ മഗ്രി 

അനുരാര് ഠാകൂർ ആരസ്റ്റ് 23 മുതൽ 

'ആസാദി കാ അമൃത് മയഹാത്സവം' 

ആയ ാഷ്ികുന്നതിനാേി നിരവധി 

പരിപാെികൾ ആരംഭിച്ചു. 

• എല്ലാ വർഷ്വും ഓരസ്റ്റ ് 26 ന ് നാേപ്പേ 

ദപ്പത്തെുകുന്നതിപ്പനകുറിച്ചും 

രക്ഷാഗ്പവർത്തനത്തിനുള്ള നാേക്പ്പള 

സുരക്ഷിതവും സ്യനഹപൂർണ്ണവുമാേ 

അരരീക്ഷം നൽകുന്നതിന്പ്പറ 

ഗ്പാധാനയപ്പത്തകുറിച്ചും അവയരാധം 

വളർത്തുന്നതിനാേി അരാരാഷ്്ഗ്െ നാേ 

ദിനം ആചരികുന്നു. 

 

Miscellaneous News 
 

• NTPC ആഗ്ന്ധാഗ്പയദരിപ്പല വിരാഖ്പട്ടണപ്പത്ത 

സിംഹാഗ്ദി പ്പതർമൽ യസ്റ്റഷ്ന്പ്പറ 

റിസർയവാേറിൽ 25 പ്പമരാവാട്ട് 

സവദയുതിേുപ്പെ ഇരയേിപ്പല ഏറ്റവും വലിേ 

യലാട്ടിംര് യസാളാർ PV പദ്ധതിക് 

വിയരഷ്ാധികാരം നൽകി. 

• േുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ 

നിന്്ന പൗരന്മാപ്പര ഒഴിെികുന്നതിനുള്ള 

ഇരയേുപ്പെ സങ്കീർണ്ണമാേ ദൗതയത്തിന് 

'ഓെയറഷ്ൻ യദവി രക്തി' എന്ന ്വിയദരകാരയ 

മഗ്രാലേം (MEA) യപര ്നൽകി. 

• നാഷ്ണൽ കയമ്മാഡിറ്റി ആൻഡ് 

പ്പഡറിയവറ്റീവ്സ് എക്സ്യചഞ്ച് ലിമിറ്റഡ് 

(NCDEX) ആണ് GUAREX എന്ന അഗ്രി 

കയമ്മാഡിറ്റീസ് പ്പകാട്ടേിപ്പല ഇരയേിപ്പല 

ആദയപ്പത്ത പ്പസക്ടറൽ ഇൻപ്പഡക്സ ്ആരംഭിച്ചു. 

• യരാളിവുഡ ് നെൻ യസാനു സൂദ് ഡൽഹി 

സർകാരിന്പ്പറ 'യദര് പ്പക പ്പമനയ്റഴ്സ'് 

പരിപാെിേുപ്പെ ഗ്രാൻഡ് 

അംരാസഡറാേിരികുപ്പമന്്ന ഡൽഹി 

മുഖ്യമഗ്രി അരവിര ് പ്പകഗ്ജിവാൾ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 
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എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രധാന 

കുറിപ്പുകൾ: 

(STATIC TAKEAWAYS) 
 

• മയലഷ്യേുപ്പെ തലസ്ഥാനം: കവാലാലംപൂർ. 

• മയലഷ്യൻ നാണേം: മയലഷ്യൻ റിംരിറ്റ്. 

• യലാക രാങ്്ക ആസ്ഥാനം: വാഷ്ിംഗ്ടൺ ഡിസി, 

േുസണറ്റഡ ്യസ്റ്ററ്റ്സ്. 

• യലാക രാങ്്ക രൂപീകരണം: ജൂസല 1944. 

• യലാക രാങ്്ക ഗ്പസിഡനറ്്: യഡവിഡ് 

മാൽപാസ്. 

• ഹരിോന രവർണർ: രരാരു ദത്തായഗ്തേ; 

• ഹരിോന തലസ്ഥാനം: ചണ്ഡീരഡ്; 

• ഹരിോന മുഖ്യമഗ്രി: മയനാഹർ ലാൽ ഖ്ട്ടാർ. 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ ്സ്ഥാപിച്ചത്: 9 നവംരർ 2000; 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ് രവർണർ: യരരി റാണി മൗരയ; 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ് മുഖ്യമഗ്രി: പുഷ്കർ സിംര് 

ധാമി; 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ് തലസ്ഥാനങ്ങൾ: പ്പഡറാഡൂൺ 

(രീതകാലം), പ്പരേർപ്പസേൻ് (യവനൽ). 

• പ്പസൻഗ്െൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷ്ൻ 

രൂപീകരിച്ചു: പ്പഫഗ്രുവരി 1964. 

• പ്പസൻഗ്െൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷ്ൻ 

ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി. 

• യഗ്രാഡ്കാസ്റ്റ് ഓഡിേൻസ് റിസർച്്ച 

കൗൺസിൽ സ്ഥാപിച്ചത്: 2010; 

• യഗ്രാഡ്കാസ്റ്റ് ഓഡിേൻസ് റിസർച്്ച 

കൗൺസിൽ ആസ്ഥാനം: മുംസര; 

• യഗ്രാഡ്കാസ്റ്റ് ഓഡിേൻസ് റിസർച്്ച 

കൗൺസിലിന്പ്പറ പ്പചേർമാൻ: പുനിത് 

യരാേങ്ക. 
 

 

• ഭാരത് പ്പപയഗ്ൊളിേം യകാർെയറഷ്ൻ 

ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ CMD: അരുൺ കുമാർ സിംര്; 

• ഭാരത് പ്പപയഗ്ൊളിേം യകാർെയറഷ്ൻ ലിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥാനം: മുംസര; 

• ഭാരത് പ്പപയഗ്ൊളിേം യകാർെയറഷ്ൻ ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1952. 

• UNESCO ആസ്ഥാനം: പാരീസ്, ഗ്ഫാൻസ്. 

• UNESCO യമധാവി: ഓഗ്ഡി അസൂപ്പല. 

• UNESCO സ്ഥാപിച്ചത്: 16 നവംരർ 1945. 

• NTPC പ്പചേർമാനും മായനജിംര് ഡേറക്ടറും: 

ഗ്രീ രുർദീപ ്സിംര്; 

• NTPC സ്ഥാപിച്ചത്: 1975. 

• NTPC ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി, ഇരയ. 

• യസ്റ്റാകയ്ഹാം സവീഡന്പ്പറ തലസ്ഥാനമാണ്; 

• സവീഡന്പ്പറ ഔയദയാരിക നാണേമാണ് 

യഗ്കാണ; 

• സവീഡന്പ്പറ ഇയൊഴപ്പത്ത ഗ്പധാനമഗ്രി 

പ്പസ്റ്റഫാൻ യലാഫ് പ്പവൻ ആണ്. 

• ഖ്ത്തർ തലസ്ഥാനം: യദാഹ; നാണേം: ഖ്ത്തർ 

റിോൽ. 

• ഖ്ത്തർ ഗ്പധാനമഗ്രി: സരഖ്് ഖ്ാലിദ് രിൻ 

ഖ്ലീഫ രിൻ അര്പ്പദലാസിസ് അൽ താനി. 

• മണിെൂരിന്പ്പറ മുഖ്യമഗ്രി: എൻ. രിയരൻ 

സിംര ്

• ADB ഗ്പസിഡന്റ്: മസാത്സുരു അസാകാവ; 

ആസ്ഥാനം: മനില, ഫിലിെീൻസ്. 

• HDFC രാങ്കിന്പ്പറ ആസ്ഥാനം: മുംസര, 

മഹാരാഷ്്ഗ്െ; 

• HDFC രാങ്കിന്പ്പറ എംഡിേും സിഇഒേും: 

രരിധർ ജരദീഷ്ൻ; 

• HDFC രാങ്കിന്പ്പറ ൊര് സലൻ: നിങ്ങളുപ്പെ 

യലാകം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നു. 

• Paytm HQ: യനാേിഡ, ഉത്തർഗ്പയദര്; 

• Paytm സ്ഥാപകനും സിഇഒേും: വിജേ് യരഖ്ർ 

രർമ്മ; 

• Paytm സ്ഥാപിച്ചത്: 2009. 

• SIWI എക്സികയൂട്ടീവ് ഡേറക്ടർ: യൊർഗ്നി 

യഹാംപ്പഗ്രൻ 

• SIWI ആസ്ഥാനം: യസ്റ്റാകയ്ഹാം, സവീഡൻ. 

• NITI ആയോര് രൂപീകരിച്ചത്: 1 ജനുവരി 2015; 

• NITI ആയോര് ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി; 

• NITI ആയോര് അധയക്ഷൻ: നയരഗ്ര യമാദി; 

• NITI ആയോര് CEO: അമിതാഭ ്കാര്; 
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• യവൾഡ ്റിയസാഴ്സസ് ഇൻസ്റ്റിററ്യൂട്ട് ആസ്ഥാനം: 

വാഷ്ിംഗ്ടൺ ഡിസി, േുസണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്; 

• യവൾഡ് റിയസാഴ്സസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് സ്ഥാപകൻ: 

പ്പജേിംസ് രുസ്താവ് സ്പ്പപത്ത്; 

• യവൾഡ ് റിയസാഴ്സസ് ഇൻസ്റ്റിററ്യൂട്ട് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1982. 

• അസം രവർണർ: ജരദീഷ് ്മുഖ്ി; 

• അസം മുഖ്യമഗ്രി: ഹിമര രിരവ രർമ്മ. 

• യകഗ്ര സഹകരണ മഗ്രി: അമിത് ഷ്ാ. 

• ഇൻയഫാസിസ് സ്ഥാപിച്ചത്: 7 ജൂസല 1981. 

• ഇൻയഫാസിസ് CEO: സലിൽ പയരഖ്്. 

• ഇൻയഫാസിസ് ആസ്ഥാനം: പ്പരംരളൂരു. 

• കർണാെക മുഖ്യമഗ്രി: രസവരാജ് എസ് 

പ്പരാസമ്മ; 

• കർണാെക രവർണർ: തവർ ചര ്പ്പരഹ്യലാട്ട്; 

• കർണാെക തലസ്ഥാനം: പ്പരംരളൂരു 

• UAE തലസ്ഥാനം: അരുദാരി; 

• UAE കറൻസി: േുസണറ്റഡ ് അറര് 

എമിയററ്റ്സ് ദിർഹം; 

• UAE ഗ്പസിഡന്റ്: ഖ്ലീഫ രിൻ സാേിദ് അൽ 

നഹയാൻ. 

• കസാകിസ്ഥാൻ ഗ്പധാനമഗ്രി: അസ്കർ മാമിൻ, 

തലസ്ഥാനം: നൂർ-സുൽത്താൻ, നാണേം: 

കസാകിസ്ഥാൻ പ്പെംപ്പര. 

• ICICI രാങ്്ക ആസ്ഥാനം: മുംസര, മഹാരാഷ്്ഗ്െ; 

• ICICI രാങ്്ക ൊസഗ്ലൻ: ഹം സഹ നാ, ഖ്ോൽ 

അപ്ക. 

• ഭാരത് യപേുപ്പെ ചീഫ ് എക്സികയൂട്ടീവ് 

ഓഫീസർ: അഷ്നീർ യഗ്രാവർ; 

• ഭാരത് യപേുപ്പെ പ്പഹഡ് ഓഫീസ്: നയൂഡൽഹി; 

• ഭാരത്യപ സ്ഥാപിച്ചത്: 2018. 

• NCDEX CEO: വിജേ ്കുമാർ പ്പവങ്കിട്ടരാമൻ; 

• NCDEX സ്ഥാപിച്ചത്: 15 ഡിസംരർ 2003; 

• NCDEX ആസ്ഥാനം: മുംസര. 

• യകഗ്ര യവയാമോന മഗ്രി: യജയാതിരാദിതയ എം. 

സിന്ധയ. 

• ഉജ്ജീവൻ സ്യമാൾ ഫിനാൻസ് രാങ്്ക 

ആസ്ഥാനം: പ്പരംരളൂരു; 

• ഉജ്ജീവൻ സ്യമാൾ ഫിനാൻസ് രാങ്്ക 

സ്ഥാപകൻ: സമിത് യ ാഷ്്; 

• ഉജ്ജിവൻ സ്യമാൾ ഫിനാൻസ് രാങ്്ക 

സ്ഥാപിച്ചത്: 28 ഡിസംരർ 2004. 

• HSBC രാങ്്ക ഇരയ ആസ്ഥാനം: മുംസര; 

• HSBC രാങ്്ക ഇരയ സ്ഥാപിച്ചത്: 1853. 

• ഇരയൻ രാങ്്ക അയസാസിയേഷ്ൻ 

പ്പചേർമാൻ: രാജ്കിരൺ റാേ ്ജി; 

• ഇരയൻ രാങ്്ക അയസാസിയേഷ്ൻ CEO: 

സുനിൽ യമത്ത; 

• ഇരയൻ രാങ്്ക അയസാസിയേഷ്ൻ 

ആസ്ഥാനം: മുംസര; 

• ഇരയൻ രാങ്്ക അയസാസിയേഷ്ൻ 

സ്ഥാപിച്ചത്: 26 പ്പസപ്റ്റംരർ 1946. 

• മാലിദവീപ ് ഗ്പസിഡന്റ്: ഇഗ്രാഹിം മുഹമ്മദ് 

യസാളിഹ്; 

• മാലിദവീപിന്പ്പറ തലസ്ഥാനം: പുരുഷ്ൻ; 

മാലിദവീപിന്പ്പറ നാണേം: മാലിദവീപ ്റുഫിേ. 

• േൂണിയവഴ്സൽ യപാസ്റ്റൽ േൂണിേൻ 

ആസ്ഥാനം: യരൺ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• േൂണിയവഴ്സൽ യപാസ്റ്റൽ േൂണിേൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 9 ഒകയ്ൊരർ 1874; 

• േൂണിയവഴ്സൽ യപാസ്റ്റൽ േൂണിേൻ ഡേറക്ടർ 

ജനറൽ; മസാഹിയകാ പ്പമയെയകാ. 

• തിരപ്പെെുെ ് കമ്മീഷ്ൻ രൂപീകരിച്ചത്: 25 

ജനുവരി 1950; 

• തിരപ്പെെുെ ് കമ്മീഷ്ൻ ആസ്ഥാനം: 

നയൂഡൽഹി; 

• തിരപ്പെെുെ ് കമ്മീഷ്ന്പ്പറ ആദയ 

എക്സികയൂട്ടീവ്: സുകുമാർ പ്പസൻ. 

• നാഷ്ണൽ പ്പസകയൂരിറ്റി രാർഡ് ആസ്ഥാനം: 

നയൂഡൽഹി. 

• നാഷ്ണൽ പ്പസകയൂരിറ്റി രാർഡിന്പ്പറ 

മുഗ്ദാവാകയം: സർവഗ്ത സർയവാത്തം  
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