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

 

ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ - LDC, LGS, 

SECRETARIAT ASSISTANT, KERALA HIGH COURT 

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 

എന്നിവയ്്കകുള്ള ഗ്പധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ. 

 

International News 
 

• 2021 ഓരസ്റ്റ ് 02 ന ് ഗ്പസിഡന്റ ് അർപ്പമൻ 

സർകിസിയ്കാൻ നിക്കാൾ പശിനയാപ്പന 

അർക്മനിയ്കയ്കുപ്പെ ഗ്പധാനമഗ്രിയ്കായ്കി 

പുനർനിയ്കമിച്ചു. 

• മയാൻമർ മിലിട്ടറി ക്മധാവി, സീനിയ്കർ ജനറൽ 

മിൻ ആങ ് ഹ്പ്പലയ്കിംര് രാജയത്തിന്പ്പറ 

താൽകാലിക ഗ്പധാനമഗ്രിയ്കായ്കി 

ചുമതലക്യ്കറ്റു. 

• ആക്രാള പണലഭ്യത വർദ്ധിെികുന്നതിന് 

സഹായ്കികുന്നതിനായ്കി അരാരാഷ്്ഗ്െ 

നാണയ്ക നിധിയ്കുപ്പെ (IMF) ക് ാർഡ ് ഓഫ് 

രവർണർമാർ IMF സ്പ്പപഷ്യൽ ക്ഗ്ഡായ്കിംര് 

റററ്റ്സിന്പ്പറ (SDR) 650  ിലയൺ ക്ഡാളപ്പറന്ന 

പ്പപാതുവായ്ക വിഹിതം അംരീകരിച്ചു. 

• 19 വയ്കസ്സുള്ള പാകിസ്ഥാനി കയ്കറ്റകാരനായ്ക 

പ്പഷ്ഹ്ക്റാസ് കാഷ്ിഫ് ക്ലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും 

ഉയ്കരം കൂെിയ്ക രണ്ടാമപ്പത്ത പ്പകാെുമുെിയ്കായ്ക K2 

എന്ന പ്പകാെുമുെിയ്കിപ്പലത്തുന്ന ക്ലാകത്തിപ്പല 

ഏറ്റവും ഗ്പായ്കം കുറഞ്ഞ വയക്തിയ്കായ്കി. 

• 2021 ഓരസ്റ്റ് 05 ന് ഇറാന്പ്പറ പുതിയ്ക 

ഗ്പസിഡനറ്ായ്കി ഇഗ് ാഹിം ററസി 

ഔക്്യാരികമായ്കി സതയഗ്പതിജ്ഞ പ്പചയ്തു. 

• ഐകയരാഷ്്ഗ്െസഭ്യ്കിപ്പല എല്ലാ 

അംരരാജയങ്ങൾകും അംരതവം 

നൽകിപ്പകാണ്്ട 2021 ജനുവരി 8 ന് 

ക്ഭ്്രതികൾ ഗ്പാ ലയത്തിൽ വന്നതിന് 

ക്ശഷ്ം അരാരാഷ്്ഗ്െ ക്സാളാർ അലയ്കൻസ് 

പ്പഗ്ഫയ്കിംവർക ് ഉെമ്പെിയ്കിൽ ഒെിെുന്ന 

അഞ്ചാമപ്പത്ത രാജയമായ്കി ജർമ്മനി മാറി. 

• ഇറാന്പ്പറ പുതിയ്ക ഗ്പസിഡനറ്് ഇഗ് ാഹിം 

ററസി അക്മരിക അനുവ്ിച്ച ശക്തമായ്ക 

ഒരു സർകാർ ഉെമസ്ഥതയ്കിലുള്ള 

ഫൗക്ണ്ടഷ്ന്പ്പറ പ്പചയ്കർമാപ്പന തന്പ്പറ ആ്യ 

റവസ് ഗ്പസിഡന്റായ്കി നിയ്കമിച്ചു. 

• പാകിസ്ഥാൻ റസനയം ആണവ ക്ശഷ്ിയ്കുള്ള 

ഭ്ൂതല-ഉപരിതല  ാലിസ്റ്റിക ് മിറസൽ 

രസ്നവി വിജയ്കകരമായ്കി പരീക്ഷിച്ചു. 

• ഇറാന്പ്പറ പുതിയ്ക ഗ്പസിഡനറ്് ഇഗ് ാഹിം 

ററസി അക്മരിക അനുവ്ിച്ച ശക്തമായ്ക 

ഒരു സർകാർ ഉെമസ്ഥതയ്കിലുള്ള 

ഫൗക്ണ്ടഷ്ന്പ്പറ പ്പചയ്കർമാപ്പന തന്പ്പറ ആ്യ 

റവസ് ഗ്പസിഡന്റായ്കി നിയ്കമിച്ചു. 

• പാകിസ്ഥാൻ റസനയം ആണവ ക്ശഷ്ിയ്കുള്ള 

ഭ്ൂതല-ഉപരിതല  ാലിസ്റ്റിക ് മിറസൽ 

രസ്നവി വിജയ്കകരമായ്കി പരീക്ഷിച്ചു. 

• അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഗ്പസിഡനറ് ് അഷ്്റഫ ് രനി 

ഉെൻ തപ്പന്ന രാജി സമർെികും, കാരണം 

സർകാർ കാ ൂളിൽ ഗ്പക്വശിച്്ച ക്കഗ്ര 

സർകാരിന്പ്പറ നിരുപാധികമായ്ക കീഴെങ്ങൽ 

ആവശയപ്പെട്ട താലി ാൻ ക്സനയ്കക്് 

കീഴെങ്ങി. 

• ക്ലാകാക്രാരയ സംഘെന (WHO) ഒര  ു പുതിയ്ക 

ഉപക്്ശക ഗ്രൂെ ് സൃഷ്ടിച്ചു, ്ി 

ഇനറ്ർനാഷ്ണൽ സയ്കനറ്ിഫിക് 

അറഡവസറി ഗ്രൂെ് ക്ഫാർ ക്നാവൽ 

പാക്ത്താജൻസ്, അപ്പല്ലങ്കിൽ SAGO. 

• സാം ിയ്കയ്കിൽ, യ്കുറണറ്റഡ് പാർട്ടി ക്ഫാർ 

നാഷ്ണൽ പ്പഡവലപ് പ്പമനറ്ിപ്പല ഗ്പതിപക്ഷ 

ക്നതാവ ് ഹറകൻപ്പഡ ഹിചിക്ലമ, 2021 പ്പല 

പ്പപാതു ഗ്പസിഡനറ്് തിരപ്പഞ്ഞെുെിൽ 

വിജയ്കിച്ചു. 
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• പാർലപ്പമനറ്ിൽ വിശവാസ ക്വാപ്പട്ടെുെിൽ 

പരാജയ്കപ്പെട്ടതിപ്പന തുെർന്്ന മക്ലഷ്യൻ 

ഗ്പധാനമഗ്രി മുഹയിദ്ദീൻ യ്കാസിനും 

മഗ്രിസഭ്യ്കും രാജിവച്ചു. 

• ഇസ്മായ്കിൽ സാഗ് ി യ്കാക്കാ ിപ്പന 

മക്ലഷ്യയ്കുപ്പെ പുതിയ്ക ഗ്പധാനമഗ്രിയ്കായ്കി 

നിയ്കമിച്ചു. ഇതിന് മുമ്പ ് അക്ദ്ദഹം 

മക്ലഷ്യയ്കുപ്പെ ഉപഗ്പധാനമഗ്രിയ്കായ്കിരുന്നു. 

• ക്ലാക ാങ്്ക ഒരു പുതിയ്ക ‘റസ ർ സുരക്ഷ 

മൾട്ടി-ക്ഡാണർ ഗ്െസ്റ്റ് ഫണ്്ട’ ആരംഭ്ിച്ചു, 

റസ ർ സുരക്ഷ വികസന അജണ്ട 

വയവസ്ഥാപിതമായ്കി വികസിെികുന്നതിന്. 

• സവീഡിഷ്് ഗ്രീൻ സ്റ്റീൽ സംരംഭ്മായ്ക 

റഹഗ് ിറ്റ്, കൽകരി ഉപക്യ്കാരികാപ്പത 

ഉത്പാ്ിെിച്ച സ്റ്റീലിന്പ്പറ 'ക്ലാകത്തിപ്പല 

ആ്യപ്പത്ത' ഉപക്ഭ്ാക്തൃ വിതരണമായ്കി. 

• ക്ലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും വലുതും 

ഉയ്കരക്മറിയ്കതുമായ്ക നിരീക്ഷണ ചഗ്കം 2021 

ഒകക്്ൊ ർ 21 ന ് UAEപ്പല ്ു ായ്കിൽ 

അവതരിെികും. 

• ഫസ്റ്റ ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്കാെതിയ്കിലും അെീൽ 

ക്കാെതിയ്കിലും കള്ളെണം 

പ്പവളുെികുന്നതിപ്പനതിപ്പര ഗ്ശദ്ധ 

ക്കഗ്രീകരികുന്ന ഒര  ു ഗ്പക്തയക ക്കാെതി 

സ്ഥാപികുപ്പമന്്ന ്ു ായ്ക ് ക്കാെതി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• റചന, പാകിസ്ഥാൻ, മംക്രാളിയ്ക, തായ്ക് ലൻഡ് 

എന്നീ രാജയങ്ങളുപ്പെ സായ്കുധ ക്സന 

"പ്പഷ്ക്യ്കർഡ്   പ്പഡസ്ടിനി  -2021" എന്ന ക്പരിൽ 

ഒരു  ഹുരാഷ്്ഗ്െ സമാധാന പരിപാലന 

വയായ്കാമത്തിൽ പപ്പങ്കെുകും. 

 

State News 
 

• 100 ശതമാനം ക്കാവിഡ ് -19 വാക്സിക്നഷ്ൻ 

ക്നെുന്ന ആ്യ ഇരയൻ നരരമായ്കി ഭ്ുവക്നശവർ 

മാറി. ഭ്ുവക്നശവർ മുനിസിെൽ 

ക്കാർെക്റഷ്ൻ (BMC) ക്കാവിഡ ് -19 പ്പനതിപ്പര 

വലിയ്ക ഗ്പതിക്രാധ കുത്തിവയ്ക്െ ്ആരംഭ്ിച്ചു. 

• അഴികിനാൽ സമ്പന്നമായ്ക അപൂർവ ഇനം 

ഷ്ീൽഡ ് പ്പെയ്കിൽ പാമ്പിപ്പന തന്പ്പറ 

കയാമറയ്കിൽ പകർത്തിയ്കിരികുകയ്കാണ് 

ക്കരളത്തിപ്പല തൃശൂർ സവക്്ശിയ്കായ്ക മൃ്ുല 

മുരളി. 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ ്മുഖ്യമഗ്രി പുഷ്കർ സിംര് ധാമി 

'ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ് ഭ്ൂകാംപ് അലർട്ട'് എന്ന 

ക്പരിലുള്ള ആ്യകാല ഭ്ൂകമ്പ മുന്നറിയ്കിെ് 

നൽകുന്ന പ്പമാറ ൽ ആപ്ലിക്കഷ്ൻ 

ആരംഭ്ിച്ചു. 

• ഈസ് ഓഫ ് ഡൂയ്കിംര്  ിസിനസ് 

സംരംഭ്ത്തിന ് കീഴിലുള്ള പദ്ധതികൾക് 

പശ്ചിമ  ംരാൾ സർകാരിന ് നാല് SKOCH 

അവാർഡുകൾ ലഭ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• രാജയപ്പത്ത ആ്യപ്പത്ത ഹാർട്ട ് പ്പഫയ്കിലൂർ 

 ക്യ്കാ ാങ്്ക ക്കരളത്തിപ്പല ഗ്ശീചിഗ്ത 

തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട ് ക്ഫാർ പ്പമഡികൽ 

സയ്കൻസസ് ആൻഡ ് പ്പെക്ക്നാളജി (SCTIMST) 

യ്കിപ്പല നാഷ്ണൽ പ്പസനറ്ർ ക്ഫാർ 

അഡവാൻസ്ഡ ്റിസർച്്ച ആൻഡ ്എക്സലൻസ് ഇൻ 

HF (CARE-HF) ൽ എത്തി. 

• തമിഴ് നാട്ടിൽ സംഘെിെിച്ച ഭ്ാരത് ക്കസരി 

രുസ്തി ്ംരൽ 2021 ൽ ഇരയൻ രുസ്തി താരം 

ലാഭ്ൻഷ്ു ശർമ്മ വിജയ്കിച്ചു. 

• ക്്ശീയ്ക വി്യാഭ്യാസ നയ്കം -2020 

നെൊകുന്നതുമായ്കി  ന്ധപ്പെട്ട് ഉത്തരവ് 

പുറപ്പെെുവികുന്ന രാജയപ്പത്ത ആ്യപ്പത്ത 

സംസ്ഥാനമായ്കി കർണാെക മാറി. 

• രുജറാത്ത ്മുഖ്യമഗ്രി വിജയ്ക ്രൂപാണി ഇ നരർ 

പ്പമാറ ൽ ആപ്ലിക്കഷ്നും ക്പാർട്ടലും 

ആരംഭ്ിച്ചു. 

• മഹാരാഷ്്ഗ്െ സർകാർ ഇൻഫർക്മഷ്ൻ 

ആൻഡ ്പ്പെകക്്നാളജി (IT) ക്മഖ്ലയ്കിപ്പല മികച്ച 

ഗ്പകെനത്തിന ് മുൻ ഗ്പധാനമഗ്രി രാജീവ് 

രാന്ധിയ്കുപ്പെ ക്പരിൽ ഒരു പുതിയ്ക അവാർഡ് 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• 4,127 പ്പഹക്ടർ വനക്മഖ്ലയ്കിലുള്ള ധംതാരി 

ജില്ലയ്കിപ്പല നിവാസികളുപ്പെ അവകാശങ്ങൾ 

സംസ്ഥാന സർകാർ അംരീകരിച്ചുപ്പകാണ്്ട 

ഒര  ു നരര ഗ്പക്്ശപ്പത്ത കമ്മയൂണിറ്റി ക്ഫാറസ്റ്റ് 

റിക്സാഴ്സ ് അവകാശങ്ങൾ അംരീകരിച്ച 

ആ്യപ്പത്ത സംസ്ഥാനമായ്കി ഛത്തീസ്ഗഡ ്മാറി. 

• ഇരയയ്കിപ്പല ഏറ്റവും വൃത്തിയ്കുള്ള നരരമായ്ക 

മധയഗ്പക്്ശിപ്പല ഇൻക്ഡാർ, സവച്്ഛ 

സർക്വക്ഷൻ 2021 -ന ് കീഴിൽ രാജയപ്പത്ത 

ആ്യപ്പത്ത 'വാട്ടർ പ്ലസ്' സർട്ടിറഫഡ് 

നരരമായ്കി ഗ്പഖ്യാപികപ്പെട്ടു. 

• ഇരയയ്കിപ്പല ആ്യപ്പത്ത ക്ഗ്ഡാൺ 

ക്ഫാറൻസിക് ലാ ും രക്വഷ്ണ ക്കഗ്രവും 

ക്കരളത്തിൽ ആരംഭ്ിച്ചു. 

• അസമിപ്പല കാസിരംര ക്്ശീക്യ്കാ്യാനം (KNP) 

സാറ്ററലറ്റ ് ക്ഫാണുകൾ ഘെിെിച്ച 

ഇരയയ്കിപ്പല ആ്യപ്പത്ത ക്്ശീക്യ്കാ്യാനമായ്കി 

മാറി. 
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• ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമഗ്രി ഭ്ൂക്പഷ്്  ാക്രൽ 

സംസ്ഥാനത്ത ് നാല് പുതിയ്ക ജില്ലകളും 18 

പുതിയ്ക തഹസിൽ്റുകളും സൃഷ്ടികുപ്പമന്്ന 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഇരയൻ വനിതാ ക്ഹാകി െീം താരം വരന 

കതാരിയ്ക സംസ്ഥാന വനിതാ ശാക്തീകരണ 

ശിശ  ു വികസന വകുെിന്പ്പറ ഗ് ാൻഡ് 

അം ാസഡറായ്കിരികുപ്പമന്്ന ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ് 

മുഖ്യമഗ്രി പുഷ്കർ സിംര് ധാമി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഉത്തർഗ്പക്്ശ് സർകാർ സഹരൻപൂരിപ്പല 

്ിക്യ്കാ രിൽ തീഗ്വവാ് വിരുദ്ധ സ്കവാഡ് 

(ATS) കമാൻക്ഡാകൾകായ്കി ഒരു പരിശീലന 

ക്കഗ്രം സ്ഥാപികാൻ തീരുമാനിച്ചു. 

•  ിജു സവാസ്ഥയ കലയാൺ ക്യ്കാജനയ്കിൽ 96 

ലക്ഷം കുെും ങ്ങളുള്ള 3.5 ക്കാെി ജനങ്ങപ്പള 

ഉൾപ്പകാള്ളുന്ന ഇരയയ്കിപ്പല ആ്യപ്പത്ത 

‘സ്മാർട്ട ്പ്പഹൽത്ത ്കാർഡ ്സ്കീം’ ആരംഭ്ികാൻ 

ഒരുങ്ങുകയ്കാണ ്ഒഡീഷ്. 

• ഹിസാർ എയ്കർക്പാർട്ടിന്പ്പറ ക്പര ് മഹാരാജ 

അഗ്രക്സൻ ഇന്റർനാഷ്ണൽ എയ്കർക്പാർട്ട് 

എന്്ന ഹരിയ്കാന മുഖ്യമഗ്രി മക്നാഹർ ലാൽ 

ഖ്ട്ടർ ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഓണം ക്കരളത്തിപ്പല ഏറ്റവും 

ആ്രികപ്പെെുന്നതും 

ആക്ഘാഷ്ികപ്പെെുന്നതുമായ്ക ഉത്സവമാണ്, 

ക്ലാകപ്പമമ്പാെുമുള്ള മലയ്കാളി സമൂഹം എല്ലാ 

വർഷ്വും ആക്ഘാഷ്ികുന്നു 

• ഇരയയ്കിപ്പല ഏറ്റവും ഉയ്കരത്തിലുള്ള 

സസയസം ന്ധിയ്കായ്ക പാർക് 

ഉത്തരാഖ്ണ്ഡിപ്പല ചക്മാലി ജില്ലയ്കിപ്പല മന 

ഗ്രാമത്തിൽ ഉ്്ഘാെനം പ്പചയ്തു. 

• അസമിപ്പല വഞ്ചുവ പ്പഫസ്റ്റിവലിൽ 

പപ്പങ്കെുകുന്ന തിവാ ക്രാഗ്തവർഗ്ഗകാർ 

അവരുപ്പെ പരമ്പരാരത നൃത്തം 

അവതരിെികുന്നു.  

• കകാവിഡ് -19 ൽ ഭർത്താക്കന്മാരര നഷ്ടരെട്ട 

സ്്്രീകരെ സ്ഹായിക്കുന്നരിനായി 

മഹാരാഷ്്്ര സ്ർക്കാർ “മിഷ്ൻ വാത്സലയ” 

എന്ന ്രകരയക ദൗരയം ആരംഭിച്ചു. 
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• ഗ്പധാനമഗ്രി നക്രഗ്ര ക്മാ്ി വീഡിക്യ്കാ 

ക്കാൺഫറൻസിംര് വഴി ഇ-വൗച്ചർ 

അെിസ്ഥാനമാകിയ്കുള്ള ഡിജിറ്റൽ 

ക്പയ്ക് പ്പമനറ്് പരിഹാരമായ്ക ഇ-റൂെി 

ആരംഭ്ികും. 

• ക്കഗ്ര ശാസ്ഗ്ത സാക്ങ്കതിക മഗ്രാലയ്കം 

" ക്യ്കാപ്പെക്-PRIDE (ഡാറ്റാ എക്സ്ക്ചഞ്ചിലൂപ്പെ 

രക്വഷ്ണത്തിന്പ്പറയ്കും 

നവീകരണത്തിന്പ്പറയ്കും ഗ്പക്മാഷ്ൻ) 

മാർഗ്ഗനിർക്ദ്ദശങ്ങൾ" പുറത്തിറകി. 

• ആരസ്റ്റ ് 15 ന ് നെകുന്ന 

സവാതഗ്രയ്ിനാക്ഘാഷ്ത്തിന് ഇരയൻ 

ഒളിമ്പിക ് സംഘപ്പത്ത ഗ്പക്തയക 

അതിഥികളായ്കി ഗ്പധാനമഗ്രി നക്രഗ്ര ക്മാ്ി 

ക്ഷണികും. 

• 389 എക് സ് ക്ലൂസീവ ് POCSO ക്കാെതികൾ 

ഉൾപ്പെപ്പെ 1,023 ഫാസ്റ്റ ് ഗ്ൊക് ഗ്പക്തയക 

ക്കാെതികൾ രണ്്ട വർഷ്ക്ത്തക ് ക്കഗ്ര   

സ്ക്പാൺസർ പദ്ധതിയ്കായ്കി തുെരുന്നതിന് 

ക്കഗ്ര മഗ്രിസഭ് അംരീകാരം നൽകി. 

• നിലവിപ്പല 6,780 പ്പമരാവാട്ടുകളിൽ നിന്്ന 2031 

ഓപ്പെ ഇരയയ്കുപ്പെ ആണക്വാർജ്ജ ക്ശഷ്ി 22,480 

പ്പമരാവാട്ടിപ്പലത്തുപ്പമന്്ന ഗ്പതീക്ഷികുന്നു. 

• രാജീവ ് രാന്ധി ക്ഖ്ൽ രത്ന അവാർഡിപ്പന 

ക്മജർ ധയാൻ ചര ്ക്ഖ്ൽ രത്ന അവാർഡ ്എന്്ന 

പുനർനാമകരണം പ്പചയ്യുപ്പമന്്ന ഗ്പധാനമഗ്രി 

നക്രഗ്ര ക്മാ്ി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഊർജ്ജ മഗ്രി ആർ പ്പക സിംര് പ്പറരുക്ലറ്ററി 

പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായ്കി, റവ്യുത 

ക്മഖ്ലയ്കക്ുള്ള പരിഷ്കരണവും നിയ്കഗ്രണ 

വിജ്ഞാന അെിത്തറയ്കും എന്ന ഇ-

സർട്ടിഫിക്കഷ്ൻ പരിപാെി ആരംഭ്ിച്ചു. 
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• ക്കഗ്ര സാമൂഹികനീതി, ശാക്തീകരണ മഗ്രി 

ക്ഡാ.വീക്രഗ്ര കുമാർ, റനപുണയ വികസന 

പദ്ധതികൾ ലക്ഷയമിട്ട ഗ്രൂെുകൾക് 

ഗ്പാപയമാകുക എന്ന ലക്ഷയക്ത്താപ്പെ 'PM-

DAKSH' എന്ന ക്പരിൽ ഒരു ക്പാർട്ടലും 

പ്പമാറ ൽ ആപ്ലിക്കഷ്നും പുറത്തിറകി. 

• ഇരയൻ പ്പറയ്കിൽക്വ ഒരു സംക്യ്കാജിത വൺ-

ക്സ്റ്റാെ് പ്പസാലയൂഷ്ൻ "പ്പറയ്കിൽ മ്ാഡ്" 

ആരംഭ്ിച്ചു, അതിൽ ക്്ശീയ്ക ഗ്ൊൻസ്ക്പാർട്ടർ 

വിവിധ ആവശയങ്ങൾകായ്കി 

ഉപക്യ്കാരിച്ചിരുന്ന നിലവിലുള്ള നിരവധി 

പ്പഹൽെ് റലനുകൾ ഒന്നാകിയ്കിരികുന്നു. 

• രണ്്ട നൂറ്റാണ്ടുകളുപ്പെ ഗ് ിട്ടീഷ്് 

പ്പകാക്ളാണിയ്കൽ ഭ്രണത്തിൽ നിന്്ന 

രാജയത്തിന്പ്പറ സവാതഗ്രയത്തിന്പ്പറ 

അെയ്കാളമായ്കി 2021 ഓരസ്റ്റ ്15 ന് ഇരയ 75 -ആം 

സവാതഗ്രയ്ിനം ആക്ഘാഷ്ികുന്നു. 

• സാമൂഹിക ഗ്പതിക്രാധ ക്മഖ്ലയ്കിൽ 

ചിഗ്തീകരിച്ച ഗ്പഭ്ാഷ്ണങ്ങൾ/ക്കാഴ്സു കൾ, ഇ-

പഠന സാമഗ്രികൾ എന്നിവ നൽകുന്നതിന് 

സാമൂഹയ നീതി, ശാക്തീകരണ മഗ്രാലയ്കം 

TAPAS (ഉൽപാ്നക്ഷമത 

വർദ്ധിെികുന്നതിനും 

പരിശീലനത്തിനുമുള്ള പരിശീലനം) എന്ന 

ക്പരിൽ ഒരു ഓൺറലൻ ക്പാർട്ടൽ 

ആരംഭ്ിച്ചു. 

• നരര സവയ്കംസഹായ്ക സംഘം (SHG) 

ഉൽപന്നങ്ങളുപ്പെ വിപണനത്തിനുള്ള 

ഗ് ാൻഡും ക്ലാക്രായ്കുമായ്ക 'ക്സാൻചിറയ്യ' 

ഭ്വന, നരരകാരയ മഗ്രാലയ്കം ആരംഭ്ിച്ചു. 

• 75 -ാാമത് സവാതഗ്രയ്ിനക്ത്താെനു ന്ധിച്്ച 

നയൂഡൽഹിയ്കിപ്പല ക്ഡാ. അംക് ദ്കർ 

ഇനറ്ർനാഷ്ണൽ പ്പസനറ്റിൽ നിന്്ന 

'ഓെക്റഷ്ൻ ബ്ല  ൂഗ്ഫീഡം' എന്ന ക്പരിൽ ക്ലാക 

പ്പറക്കാർഡ് പരയക്വഷ്ണത്തിന ് ക്കഗ്ര 

സാമൂഹിക നീതി, ശാക്തീകരണ മഗ്രി ക്ഡാ. 

വീക്രഗ്ര കുമാർ ഫ്ലാര് ഓഫ് പ്പചയ്തു. 

• ഇരയ സവാതഗ്രയത്തിന്പ്പറ നൂറാം വർഷ്ം 

ആക്ഘാഷ്ികുന്ന 2047 ആം വർഷ്ം 

ആകുക്മ്പാക്ഴകും  ഊർജ്ജ സവതഗ്ര 

രാജയമായ്കി മാറാനാണ ് ഗ്പധാനമഗ്രി നക്രഗ്ര 

ക്മാ്ി ലക്ഷയമിെുന്നത്.  

•  നയൂഡൽഹിയ്കിപ്പല പൂസയ്കിപ്പല നാഷ്ണൽ 

 യൂക്റാ ഓഫ് പ്ലാനറ്് ജനിറ്റിക ്റിക്സാഴ്സസിൽ 

(NBPGR) ക്ലാകത്തിപ്പല രണ്ടാമപ്പത്ത വലിയ്ക 

ക്്ശീയ്ക ജീൻ  ാങ്കിന്പ്പറ ഉ്്ഘാെനം ക്കഗ്ര 

കൃഷ്ി, കർഷ്ക ക്ക്ഷമ മഗ്രി നക്രഗ്ര സിംര് 

ക്താമർ നിർവഹിച്ചു.   

• ഇരയയ്കുപ്പെ ഉപരാഷ്്ഗ്െപതി എം പ്പവങ്കയ്യ 

നായ്കിഡ  ു പ്പ ംരളൂരുവിപ്പല ജവഹർലാൽ 

പ്പനഹ്റ  ു പ്പസന്റർ ക്ഫാർ അഡവാൻസ്ഡ് 

സയ്കനറ്ിഫിക് റിസർച്ചിന്പ്പറ (JNCASR) 

ഇപ്പന്നാക്വഷ്ൻ ആൻഡ ് പ്പഡവലപ്പ്പമനറ്് 

പ്പസന്ററിന്പ്പറ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചു. 

• UN സമാധാന ക്സനാംരങ്ങളുപ്പെ സുരക്ഷയ്കും 

സുരക്ഷപ്പമച്ചപ്പെെുത്തുന്നതിനായ്കി 

യ്കുഎന്നുമായ്കി സഹകരിച്്ച "UNITE 

ക് ാധവർണം " എന്ന ക്പരിൽ ഇരയ ഒരു 

സാക്ങ്കതിക പ്ലാറ്റ്ക്ഫാം ആരംഭ്ിച്ചു.    

• ക്കഗ്ര ധനമഗ്രാലയ്കത്തിന്പ്പറയ്കും 

പ്പപാതുക്മഖ്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുപ്പെയ്കും 

‘നാഷ്ണൽ ക്മാണിററ്റക്സഷ്ൻ 

റപെ്റലൻ’ എന്ന ആസ്തി ധനസമ്പാ്ന 

നെപെിഗ്കമങ്ങൾ ക്കഗ്ര ധനകാരയ, ക്കാർെക്ററ്റ് 

കാരയ മഗ്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ 

ഉ്്ഘാെനം പ്പചയ്തു. 

• ഇലക്ക്ഗ്ൊണിക്സ ് ആൻഡ് ഇൻഫർക്മഷ്ൻ 

പ്പെകക്്നാളജി മഗ്രാലയ്കത്തിന ് കീഴിലുള്ള 

MyGov ഉം  UN സ്ഗ്തീകളും അമൃത് മക്ഹാത്സവ് 

ഗ്ശീ ശക്തി ഇപ്പന്നാക്വഷ്ൻ ചലഞ്ച് 2021 

ആരംഭ്ികാൻ റകക്കാർത്തു. 

• NITI ആക്യ്കാരും ക്വൾഡ ് റിക്സാഴ്സസ് 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ടും (WRI) സംയ്കുക്തമായ്കി 

‘രതാരത്തിലുള്ള  അംരാരാംശം നീകം 

പ്പചയ്യുന്നതിനുള്ള ക്ഫാറം’ ഇരയയ്കിൽ 

ആരംഭ്ിച്ചു. 

• യ്കുഎസ് ആസ്ഥാനമായ്കുള്ള  അരാരാഷ്്ഗ്െ 

ഒഹ്മിയ്കം ഇരയയ്കിപ്പല ആ്യപ്പത്ത ഗ്രീൻ 

റഹഗ്ഡജൻ ഇലകക്്ഗ്ൊറലസർ നിർമാണ 

യ്കൂണിറ്റ ് കർണാെകയ്കിപ്പല പ്പ ംരളൂരുവിൽ 

ആരംഭ്ിച്ചു. 

• സിവിൽ ഏവിക്യ്കഷ്ൻ മഗ്രാലയ്കം ആളില്ലാ 

എയ്കർഗ്കാഫ്റ്റ ്സിസ്റ്റംസ് (UAS) നിയ്കമങ്ങൾ, 2021 

റദ്ദാകുകയ്കും, ഉ്ാരവൽകരിച്ച ക്ഗ്ഡാൺ 

നിയ്കമങ്ങൾ, 2021 എന്നിവയ്കക്് പകരം 

വയ്കക്ുകയ്കും പ്പചയ്തു. 

• യ്കൂണിക്വഴ്സൽ ക്പാസ്റ്റൽ യ്കൂണിയ്കന്പ്പറ 

(യ്കുപിയ്കു) രണ്്ട ഗ്പധാന സംഘെനകളിപ്പല 

അംരതവത്തിനായ്കുള്ള തിരപ്പഞ്ഞെുെിൽ 

ഇരയ വിജയ്കിച്ചു. 

• ക്കഗ്ര, സംസ്ഥാന സർകാരുകൾ 

നെെിലാകുന്ന സാമൂഹിക സുരക്ഷാ 

പദ്ധതികളുമായ്കി അസംഘെിത 

പ്പതാഴിലാളികപ്പള  ന്ധിെികുന്നതിന് 

പ്പതാഴിൽ-പ്പതാഴിലാളി മഗ്രാലയ്കം ഇ-ഗ്ശാം 

ക്പാർട്ടൽ 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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• ക ാഡ് ഗരാഗര ഹഹകവ മ്രാലയം രുരിയ 

വാഹനങ്ങൾക്്ക രുരിയ രജിസ്്ക്രഷ്ൻ മാർക്്ക 

അവരരിെിച്ചു, അരായര് “ഭാരര് സ്ീരീസ്് (BH-

സ്ീരീസ്്)”. വാഹനത്തിന്ര  ഉരമ ഒരു 

സ്ംസ്ഥാനത്തുനിന്്ന മരറാന്നികലക്്ക 

മാ ുകപാൾ BH-സ്ീരീസ്് മാർക്്ക വഹിക്കുന്ന 

വാഹനങ്ങൾക്്ക രുരിയ രജിസ്്ക്രഷ്ൻ മാർക്്ക 

നൽകകണ്ടരില്ല. 

• രക്ഷാ മ്രിയും രാജ് നാഥ് സ്ിംഗും 

രൂരനയിരല ആർമി സ്്കരാർട്സ് ഇൻസ്റ്റി ് യൂട്്ട 

(ASI) സ്ന്ദർശിക്കുകയും ആർമി സ്്കരാർട്സ് 

ഇൻസ്റ്റി ് യൂട്്ട കസ്റ്റഡിയത്തിന് “നീരജ് ക ാ്ര 

കസ്റ്റഡിയം” എന്്ന കരരിരുകയും ര യ്തു. 

ഒെിപിക്സിലും മറ് അരാരാഷ്്്ര 

രരിരാരികെിലും രമഡൽ കനരിയ 

്രകരനങ്ങൾ നരത്തുക എന്ന ലക്ഷയകത്താരര 

2001 ൽ ഇരയൻ ആർമിയുരര “മിഷ്ൻ 

ഒെിപിക്സ്” ക്രാ്ഗാം ആരംഭിച്ചു. 

• ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടരക്കാലയുരര 102 

വർഷ്ം രികയുന്നരിന്ര  ഭാഗമായി 

രഞ്ചാബിരല അമൃത്സ ിരല ജാലിയൻ 

വാലാബാഗ് സ്മാരകത്തിന്ര  നവീകരിച്ച 

സ്മുച്ചയം ്രധാനമ്രി നകര്ന്ദ കമാദി 

രാജയത്തിന് സ്മർെിച്ചു, 
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• സിയ്കാച്ചിൻ ക്േസിയ്കർ അളകാൻ 

റവകലയമുള്ള ഒരു െീമിപ്പന 

നയ്കികുന്നതിനായ്കി ഇരയൻ സർകാർ െീം 

CLAW ന ്ഉപക്രാധം നൽകിയ്കിട്ടുണ്്ട. 

• കിഴകൻ എയ്കർ കമാൻഡിപ്പല (EAC) പശ്ചിമ 

 ംരാളിപ്പല ഹസിമാര എയ്കർക് സിൽ 

ഇരയൻ ക്വയാമക്സന (IAF) റാക്ഫൽ 

പ്പജറ്റുകളുപ്പെ രണ്ടാമപ്പത്ത സ്കവാഗ്ഡൺ 

ഔക്്യാരികമായ്കി ഉൾപ്പെെുത്തി. 

• തമിഴ്നാട്ടിപ്പല ഓർഡനൻസ് ഫാക്ടറി 

തിരുച്ചിറെള്ളി (OFT) ഗ്െിച്ചി അസ്സാൾട്ട് 

ററഫിളിന്പ്പറ (TAR) മിനി പതിൊയ്ക ഗ്െിക 

(ഗ്െിച്ചി കാർറ ൻ) എന്ന പുതിയ്ക റഹപ്പെക്, 

കുറഞ്ഞ ശബ്ദമുള്ള ആയ്കുധം പുറത്തിറകി. 

• ഒഡീഷ്യ്കിപ്പല ക്രാപാൽപൂരിപ്പല റപതൃക 

തീരക്്ശ തുറമുഖ്ക്ത്തക് വിളികുന്ന 

ഇരയൻ നാവികക്സനയ്കുപ്പെ ആ്യപ്പത്ത 

കെലായ്കി ഇരയൻ നാവിക കെലായ്ക ഖ്ഞ്ചാർ 

മാറി. 

• ഇരയൻ നാവികക്സനയ്കും യ്കുഎഇ 

നാവികക്സനയ്കും ഉഭ്യ്കകക്ഷി 

നാവികാഭ്യാസം ‘സായ്കി്് തൽവാർ 2021’ 2021 

ഓരസ്റ്റ ്07, അ ു്ാ ി തീരത്ത ്നെത്തി. 

• 2021 ആരസ്റ്റ് 22 മുതൽ പ്പസപറ്്റം ർ 04 വപ്പര 

റഷ്യയ്കിൽ നെകുന്ന അരാരാഷ്്ഗ്െ ആർമി 

പ്പരയ്കിംസിന്പ്പറ ഏഴാം പതിെ് നെകും. 

• ആ്യമായ്കി, ഇരയ-െി റ്റൻ ക് ാർഡർ 

ക്പാലീസ് (ITBP) ക്സനയ്കക് ് കാവൽ 

നിൽകുന്ന ഇരയ-റചന LAC ക്പാരാട്ടത്തിൽ 

ആ്യപ്പത്ത രണ്്ട വനിതാ ഉക്്യാരസ്ഥപ്പര 

നിക്യ്കാരിച്ചു. 

• പാക്മായ്കിൽ ഉൾപ്പെപ്പെയ്കുള്ള പാചക 

എണ്ണകളിൽ ഇരയപ്പയ്ക സവയ്കം 

പരയാപ്തമാകുന്നതിന ് 11,000 ക്കാെി രൂപയ്കുപ്പെ 

ക്്ശീയ്ക ഭ്ക്ഷയ എണ്ണ മിഷ്ൻ-ഓയ്കിൽ പാം 

(NMEO-OP) ഗ്പധാനമഗ്രി നക്രഗ്ര ക്മാ്ി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഗ്പതിക്രാധ രക്വഷ്ണ വികസന സംഘെന 

(DRDO) ഒഡിഷ് തീരത്തുള്ള ചാണ്ഡിപൂരിപ്പല 

ഇനറ്ക്ഗ്രറ്റഡ ് പ്പെസ്റ്റ ് ക്റഞ്ചിൽ (ITR) നിന്്ന മിഡ് 

ക്റഞ്ച ് സ ്ക്സാണിക ് ഗ്കൂയ്കിസ് മിറസൽ 

നിർഭ്യ്ക് വിജയ്കകരമായ്കി പരീക്ഷിച്ചു. 

• ഇരയ, യ്കുഎസ്, ജൊൻ, ഓസ് ക്ഗ്െലിയ്ക 

എന്നിവയ്കുൾപ്പെപ്പെയ്കുള്ള കവാഡ ് കൺഗ്െി 

നാവികക്സന ആരസ്റ്റ ് 21 മുതൽ രുവാം 

തീരത്ത്, ഇൻക്ഡാ-പസഫികിപ്പല മല ാർ 

നാവിക അഭ്യാസങ്ങൾ നെത്തും. 

• ഇരയയ്കും സൗ്ി അക്റ യയ്കും തങ്ങളുപ്പെ 

ആ്യ നാവികാഭ്യാസം അൽ-പ്പമാഹീ്് അൽ-

ഹിരി 2021 നെത്താപ്പനാരുങ്ങുന്നു. 

• ലഡാകിപ്പല അഡവാൻസ്ഡ ് ലാൻഡിംര് 

ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരയൻ എയ്കർ ക്ഫാഴ്സ ് (IAF) 

ക്ലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും ഉയ്കർന്ന പ്പമാറ ൽ 

എയ്കർ ഗ്ൊഫിക ് കൺക്ഗ്ൊൾ (ATC) െവറുകൾ 

നിർമ്മിച്ചു. 

• ഇരയൻ നാവികക്സന സിംരെൂരിൽ യ്കുഎസ് 

നാവികക്സനയ്കുപ്പെ ക്നതൃതവത്തിലുള്ള 

പ്പതകുകിഴകൻ ഏഷ്യ സഹകരണവും 

പരിശീലനവും (SEACAT) റസനിക 

അഭ്യാസത്തിൽ പപ്പങ്കെുത്തു. 

• ഇരയൻ നാവികക്സനയ്കും ഗ് ിട്ടനിപ്പല 

ക്റായ്കൽ ക്നവിയ്കും തമ്മിലുള്ള വാർഷ്ിക 

ഉഭ്യ്കകക്ഷി പരിശീലനം 'പ്പകാങ്കൺ 2021' 

ഏപ്പറ്റെുകുന്നതിനായ്കി ഇരയൻ നാവിക 

കെൽ ത ാർ ഇംേണ്ടിപ്പല തുറമുഖ്ത്ത് 

എത്തി. 

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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• ജമ്മു കശ്മീരിൽ, റസനയം 400 കിക്ലാമീറ്റർ 

"ജാസ് -ഇ-തിരംര" റിക്ല മാരക്ത്താൺ 

സംഘെിെിച്ചു. 

• ഇരയൻ നാവികക്സനയ്കും വിയ്കറ്റന്ാം 

പീെിൾസ് ക്നവിയ്കും (VPN) ്ക്ഷിണ റചനാ 

കെലിൽ ഉഭ്യ്കകക്ഷി നാവിക അഭ്യാസം 

നെത്തി, രണ്്ട നാവിക ക്സനകൾ തമ്മിലുള്ള 

ഗ്പതിക്രാധ  ന്ധം ശക്തിപ്പെെുത്തി. 

• മൂന്്ന സായ്കുധ ക്സനകളെങ്ങിയ്ക വനിതാ 

സംഘം ഹിമാചലിൽ എം.െി മണിരാംര് 

ഉച്ചക്കാെി നെത്തി   

• ഗ്പതിക്രാധ മഗ്രി രാജ് നാഥ് സിംര് 2021 ഓരസ്റ്റ് 

19 ന ് നയൂഡൽഹിയ്കിൽ ഡിഫൻസ് ഇരയ 

സ്റ്റാർട്ടെ ് ചലഞ്ച് (DISC) 5.0, ഗ്പതിക്രാധ 

മികവിനുള്ള പുതുമകൾ-ഗ്പതിക്രാധത്തിന്  

പുതുതായ്കുണ്ടാകുന്ന സംഘെന (iDEX -DIO) 

പദ്ധതി ആരംഭ്ിച്ചു. 

• ഇരയൻ ക്വയാമക്സനയ്കുപ്പെ (IAF) 

യ്കുദ്ധവിമാനങ്ങപ്പള ശഗ്തു ്ിശ ഭ്ീഷ്ണികളിൽ 

നിന്്ന സംരക്ഷികുന്നതിനായ്കി ഗ്പതിക്രാധ 

രക്വഷ്ണ വികസന സംഘെന (DRDO) 

സംയ്കുക്തമായ്കി ഒര  ു നൂതന ചാഫ് 

സാക്ങ്കതികവി്യ വികസിെിപ്പച്ചെുത്തിട്ടുണ്്ട. 

• ഇരയൻ നാവികക്സനയ്കും ഖ്ത്തർ എമിരി 

നാവിക ക്സനയ്കും (QENF) തമ്മിലുള്ള 

സംയ്കുക്ത നാവിക അഭ്യാസത്തിന്പ്പറ രണ്ടാം 

പതിെ ് ക്പർഷ്യൻ രൾഫിൽ ഓരസ്റ്റ ് 9 നും 14 

നും ഇെയ്കിൽ നെത്തി. 

• ഇൻക്ഡാ-കസാകിസ്ഥാൻ ക്ജായ്കിനറ്് 

പ്പഗ്െയ്കിനിംര് വയായ്കാമത്തിന്പ്പറ അഞ്ചാം 

പതിെ്, "KAZIND-21" 2021 ഓരസ്റ്റ ് 30 മുതൽ 

പ്പസപ്റ്റം ർ 11 വപ്പര, കസാഖ്ിസ്ഥാനിപ്പല 

ഐഷ്ാ  ീ ിയ്കിപ്പല പ്പഗ്െയ്കിനിംര് ക്നാഡിൽ 

നെകും. 
 

 

• ഇനറ്ർനാഷ്ണൽ മിലിട്ടറി ആൻഡ് 

പ്പെക്നികൽ ക്ഫാറം ‘ARMY 2021’ 2021 ഓരസ്റ്റ് 22 

മുതൽ 28 വപ്പര റഷ്യയ്കിപ്പല ക്മാസ്ക്കായ്കിൽ 

പാഗ്െിയ്കറ്റ ് എക്സ്ക്പാ, കു ിങ്ക എയ്കർക് സ്, 

അല ിക്നാ റസനിക പരിശീലന 

റമതാനത്ത ്സംഘെിെിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• ആരസ്റ്റ് 22 മുതൽ NSG ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ 

'രാന്ധിവ'് എന്ന ക്പരിൽ ഒരാഴ്ച 

നീണ്ടുനിൽകുന്ന വാർഷ്ിക 

വയായ്കാമത്തിന്പ്പറ മൂന്നാം പതിെ് ആരംഭ്ിച്ചു, 

അത് ഓരസ്റ്റ ്28 വപ്പര തുെരും. 

• രമിഴ്നാട്ടിരല ര ഹന്നയിൽ രകേശീയമായി 

നിർമ്മിച്ച കകാസ്്റ്റ ഗാർഡ് കെലായ ‘വി്ഗഹ’ 

രക്ഷാ മ്രി രാജ് നാഥ് സ്ിംഗ് രാജയത്തിന് 

സ്മർെിച്ചു. 

• ഇരയൻ നാവികകസ്നയും ജർമ്മൻ 

നാവികകസ്നയും സ്ംയുക്തമായി ഇകരാ-

രസ്ഫിക് വിനയാസ്ം 2021 രല ഇരയൻ 

മഹാസ്മു്ദത്തിരല രയമന് സ്മീരമുള്ള 

ഏഡൻ ഉൾക്കരലിൽ അഭയാസ്്രകരനം 

നരത്തി. 

 

Summits and Conferences News 
 

• 2021 ആരസ്റ്റ് മാസപ്പത്ത 

ഐകയരാഷ്്ഗ്െസഭ്യ്കുപ്പെ സുരക്ഷാ 

കൗൺസിലിന്പ്പറ (UNSC) ഗ്പസിഡന്റായ്കി 

ചുമതലക്യ്കൽകാൻ ഇരയ ഗ്ഫാൻസിൽ നിന്്ന 

ഏപ്പറ്റെുത്തു. 

• ഇരയൻ സർകാരിന്പ്പറ ഗ്പതിനിധിയ്കായ്കി G20 

സാംസ്കാരിക മഗ്രിമാരുപ്പെ ക്യ്കാരത്തിൽ 

ഇരയയ്കുപ്പെ സാംസ്കാരിക സഹമഗ്രി 

മീനകാശി ക്ലഖ്ി പപ്പങ്കെുത്തു. 

• രണ്ടാമപ്പത്ത ഇൻസ്റ്റിററ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ഗ്െികൽ 

ആൻഡ ് ഇലകക്്ഗ്ൊണിക്സ് എഞ്ചിനീക്യ്കഴ്സ ് (IEEE) 

ഇനറ്ർനാഷ്ണൽ ക്കാൺഫറൻസ് ഓൺ 

ക്റഞ്ച ് പ്പെകക്്നാളജി (ICORT-2021) ഫലത്തിൽ 

നെകുന്നു. 

• ഷ്ാങ്ഹായ്ക് ക്കാഓെക്റഷ്ൻ 

ഓർരറനക്സഷ്ന്പ്പറ (SCO) നീതിനയായ്ക 

മഗ്രിമാരുപ്പെ എട്ടാമപ്പത്ത ക്യ്കാരത്തിൽ ക്കഗ്ര 

നിയ്കമ മഗ്രി കിരൺ റിജിജ  ുപപ്പങ്കെുത്തിട്ടുണ്്ട. 

• ഇരയൻ ഗ്പധാനമഗ്രി നക്രഗ്ര ക്മാ്ി 

വീഡിക്യ്കാ ക്കാൺഫറൻസിംര് വഴി 

ഐകയരാഷ്്ഗ്െസഭ്യ്കുപ്പെ സുരക്ഷാ 

കൗൺസിലിന്പ്പറ (UNSC) തുറന്ന 

സംവാ്ത്തിന് ക്നതൃതവം നൽകി. 

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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• വിക്്ശകാരയ സഹമഗ്രി ക്ഡാ. രാജ്കു മാർ 

രഞജ്ൻ സിംരിന്പ്പറ ക്നതൃതവത്തിൽ 28 -

ാാമത് ASEAN റീജിയ്കണൽ ക്ഫാറം (ARF) 

വിക്്ശകാരയ മഗ്രിമാരുപ്പെ ക്യ്കാരത്തിൽ 

ഇരയയ്കുപ്പെ ഗ്പതിനിധി സംഘം പപ്പങ്കെുത്തു. 

• പ്പവർചവൽ പ്ലാറ്റക്്ഫാമിലൂപ്പെ ഇരയ IBSA (ഇരയ, 

ഗ് സീൽ, ്ക്ഷിണാഗ്ഫിക) െൂറിസം 

മഗ്രിമാരുപ്പെ ക്യ്കാരം സംഘെിെിച്ചു. ക്കഗ്ര 

െൂറിസം മഗ്രി ഗ്ശീ ജി. കിഷ്ൻ പ്പറഡ്ഡി 

ക്യ്കാരത്തിന് ക്നതൃതവം നൽകി. 

• ഷ്ാങ്ഹായ്ക് ക്കാഓെക്റഷ്ൻ 

ഓർരറനക്സഷ്ന്പ്പറ (SCO) 

അംരരാജയങ്ങളിപ്പല കൃഷ്ി മഗ്രിമാരുപ്പെ 

ആറാമപ്പത്ത ക്യ്കാരത്തിൽ വീഡിക്യ്കാ 

ക്കാൺഫറൻസിംരിലൂപ്പെ ക്കഗ്ര കൃഷ്ി, 

കർഷ്ക ക്ക്ഷമ മഗ്രി നക്രഗ്ര സിംര് ക്താമർ 

സംസാരിച്ചു. 

• വാണിജയ വയവസായ്ക മഗ്രി പീയ്കുഷ്് ക്രായ്കൽ 

BRICS വയവസായ്ക മഗ്രിമാരുപ്പെ അഞ്ചാമപ്പത്ത 

ക്യ്കാരത്തിൽ അധയക്ഷത വഹികുകയ്കും 

പുതിയ്ക വികസന  ാങ്കിന്പ്പറ (NDB) ചഗ്കവാളം 

വിപുലീകരികാൻ ആവശയപ്പെെുകയ്കും 

പ്പചയ്തു. 

• ക്ലാക  സാമ്പത്തിക ക്ഫാറത്തിന്പ്പറ 

വാർഷ്ിക സുസ്ഥിര വികസന സക്മ്മളനം  

ഉച്ചക്കാെി 2021 പ്പസപറ്്റം ർ 20-23 

സവിറ്റ്സർലൻഡിപ്പല ജനീവയ്കിൽ നെകും. 

• ക്്ശീയ്ക സുരക്ഷയ്കുപ്പെ ഉത്തരവാ്ിത്തമുള്ള 

BRICS ഉന്നത ഗ്പതിനിധികളുപ്പെ 11 -ാാമത് 

ക്യ്കാരം വീഡിക്യ്കാ ക്കാൺഫറൻസിംര് വഴി 

നെന്നു. 

• ഇറ്റലിയ്കിപ്പല സാരാ മാർരരിറ്റ ലിരൂരിൽ 

ആ്യമായ്കി വനിതാ 

ശാക്തീകരണപ്പത്തകുറിച്ചുള്ള G20 

മഗ്രിമാരുപ്പെ സക്മ്മളനം നെന്നു. 

 

Ranks and Reports News 
 

• 2021 ക്ഫാർചയൂൺസ് ക്ോ ൽ 500 പട്ടികയ്കിൽ 

ഏഴ ്ഇരയൻ കമ്പനികൾ ഇെം ക്നെി. 

• QS പ്പ സ്റ്റ ് സ്റ്റുഡന്റ ് സിറ്റീസ് റാങ്കിംരിന്പ്പറ 

ഏറ്റവും പുതിയ്ക പതിെിൽ മുംറ യ്കും 

പ്പ ംരളൂരുവും ആക്രാള ക്ൊെ് -100 ലിസ്റ്റിൽ 

നിന്്ന പുറത്തായ്കി, നിലവിൽ യ്കഥാഗ്കമം 106, 

110 സ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. 

• ലണ്ടനിപ്പല ക്കാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പസഗ്കക്ട്ടറിയ്കറ്റ് 

പുറത്തിറകിയ്ക 181 രാജയങ്ങളിപ്പല 

യ്കുവാകളുപ്പെ അവസ്ഥ അളകുന്ന പുതിയ്ക 

ആക്രാള യ്കുവജന വികസന സൂചിക 2020 ൽ 

ഇരയ 122 -ആം സ്ഥാനത്താണ്. 

• ഗ് ിട്ടീഷ്് കമ്പനിയ്കായ്ക ഹൗസ്ഗ്ഫഷ്് 

തയ്യാറാകിയ്ക ഒരു റിക്ൊർട്ട് ഗ്പകാരം 2020 ൽ 

ക്ലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും മലിനീകരികപ്പെട്ട 50 

നരരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മലിനീകരികപ്പെട്ട 

രണ്ടാമപ്പത്ത നരരമായ്കി ഉത്തർഗ്പക്്ശിപ്പല 

രാസിയ്കാ ാ്ായ്കി വിധി കൽെിച്ചു.   

• ക്ലാകപ്പമമ്പാെുമുള്ള ഗ്കിപക്്റ്റാ 

സവീകാരികുനതിന്പ്പറ കാരയത്തിൽ ഇരയ 

വിയ്കറ്റന്ാമിന ്പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്, 

എന്നാൽ യ്കുഎസ്, യ്കുപ്പക, റചന തുെങ്ങിയ്ക 

രാജയങ്ങപ്പളകാൾ മുന്നിലാണ്, ക്ബ്ലാപ്പചചയ്കിൻ 

ഡാറ്റാ പ്ലാറ്റക്്ഫാം റചനാലിസിസിന്പ്പറ 2021 

ക്ോ ൽ ഗ്കിപ്ക്റ്റാ അക്ഡാപ്ഷ്ൻ ഇൻഡക്സ്. 

• ഇകക്ണാമിസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് യ്കൂണിറ്റ് (EIU) 

പുറത്തിറകിയ്ക സുരക്ഷിത നരര സൂചിക 

2021 ൽ 60 ആക്രാള നരരങ്ങളിൽ നിന്്ന 

ക്ലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ്ക 

നരരമായ്കി പ്പഡൻമാർകിന്പ്പറ തലസ്ഥാനമായ്ക 

ക്കാെൻക്ഹരൻ തിരപ്പഞ്ഞെുകപ്പെട്ടു. 

• ഇരയ ഒരു ആക്രാള ഉൽപാ്ന ക്കഗ്രമായ്കി 

ഉയ്കർന്നു, ഫലഗ്പ്മായ്കി അക്മരികപ്പയ്ക 

മറികെന്്ന ക്ലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും 

ആവശയമുള്ള രണ്ടാമപ്പത്ത നിർമ്മാണ 

ക്കഗ്രമായ്കി മാറി. 

• NITI ആക്യ്കാരും വെകുകിഴകൻ ക്മഖ്ലയ്കുപ്പെ 

വികസന മഗ്രാലയ്കവും UNDP- യ്കുപ്പെ 

സാക്ങ്കതിക പിരുണക്യ്കാപ്പെ ക്നാർത്ത് 

ഈക്സ്റ്റൺ റീജിയ്കൻ ഡിസ്ഗ്െിക്റ്റ് SDG 

പട്ടികയ്കും  റിക്ൊർട്ടും നിയ്കഗ്രക്ണാപകരണ 

സജ്ജീകരണങ്ങളും  2021–22 ആരംഭ്ിച്ചു. 

 

Appointments News 
 

• നയൂഡൽഹിയ്കിൽ നെന്ന ഔപചാരിക 

ചെങ്ങിൽ നാവികക്സനയ്കുപ്പെ റവസ് ചീഫ് 

ആയ്കി റവസ് അഡ് മിറൽ എസ്എൻ 

ക്ഘാർക്മഡ് ചുമതലക്യ്കറ്റു. 

• 2021 ആരസ്റ്റ ് 01 ന ് ്ീപക ് ്ാസ് കൺക്ഗ്ൊളർ 

ജനറൽ ഓഫ ് അകൗണ്്ടസ് (CGA) ആയ്കി 

ചുമതലക്യ്കറ്റു. 

• ഇറ്റാലിയ്കൻ ആഡം ര ഗ് ാൻഡായ്ക 

 വൽരരി  ആക്രാള ഗ് ാൻഡ് 

അം ാസഡറായ്കി നെി  ഗ്പിയ്കങ്ക ക്ചാഗ്പ 

ക്ജാനാസിപ്പന നിയ്കമിച്ചു. 

• റലഫ ് ഇൻഷ്ുറൻസ് ക്കാർെക്റഷ്ൻ ഓഫ് 

ഇരയയ്കുപ്പെ മാക്നജിംര് ഡയ്കറക്ടറായ്കി മിനി 

ഐെ ്ചുമതലക്യ്കറ്റു. 

• ക്വാഡക്ഫാൺ ഐഡിയ്ക (ഇക്ൊൾ Vi) 

ക് ാർഡിന്പ്പറ ക്നാൺ-എക്സികയൂട്ടീവ് 

ഡയ്കറക്ടറും  ക്നാൺ-എക്സികയൂട്ടീവ് 

പ്പചയ്കർമാനുമായ്ക സ്ഥാനങ്ങൾ ആ്ിതയ  ിർള 

ഗ്രൂെ് പ്പചയ്കർമാൻ കുമാർ മംരലം  ിർള 

രാജിവച്ചു. 

http://www.adda247.com/ml/
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• മഹാരാഷ്്ഗ്െ രവർണറായ്ക ഭ്രത് സിംര് 

ക്കാശയാരി മുഖ്യമഗ്രി ഉദ്ധവ് താകപ്പറയ്കുപ്പെ 

ഉപക്്ശഗ്പകാരം ക് ാംപ്പ  റഹക്കാെതി 

ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് വി എം കാനപ്പഡപ്പയ്ക 

മഹാരാഷ്്ഗ്െയ്കുപ്പെ പുതിയ്ക 

ക്ലാകായ്കുക്തയ്കായ്കി നിയ്കമികാൻ 

അംരീകാരം നൽകി. 

• സുക്വാളജികൽ സർക്വ ഓഫ ് ഇരയയ്കുപ്പെ 

ഡയ്കറക്ടറായ്കി ക്ഡാ. ധൃതി  ാനർജിയ്കുപ്പെ 

നിയ്കമനത്തിന് ഇരയൻ സർകാർ അംരീകാരം 

നൽകി. 

• ക് ാളിവുഡ് സൂെർ താരവും ക്മാക്ട്ടാജിപി 

ക്ഗ്പമിയ്കുമായ്ക ക്ജാൺ എഗ് ഹാമിപ്പന 

തങ്ങളുപ്പെ മുൻനിര ക്മാക്ട്ടാർസ്ക്പാർട്ട് 

ക്ഗ്പാെർട്ടിയ്കായ്ക ക്മാക്ട്ടാജിപിയ്കുപ്പെ ഇരയൻ 

അം ാസഡറായ്കി യ്കൂക്റാസ് ക്പാർട്ട ് ഇരയ 

നിയ്കമിച്ചു. 

• കാ ിനറ്റിന്പ്പറ നിയ്കമന സമിതി, ഇരയൻ 

കയാ ിനറ്റ ് പ്പസഗ്കട്ടറിയ്കായ്കി രാജീവ് 

രൗ യ്കുപ്പെ ക്സവന കാലാവധി ഒരു 

വർഷ്ക്ത്തക ്കൂെി നീട്ടി. 

• ക്ഹാം ഇന്റീരിയ്കർ ഗ് ാൻഡായ്ക ക്ഹാംപ്പലയ്കൻ് 

മക്ഹഗ്ര സിംര് ക്ധാണിയ്കുമായ്കി ഒരു ഇകവിറ്റി 

പങ്കാളിയ്കും ഗ് ാൻഡ് അം ാസഡറുമായ്കി 

മൂന്്ന വർഷ്പ്പത്ത തഗ്രപരമായ്ക 

പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. 

• ക്്ശീയ്ക വനിതാ കമ്മീഷ്ൻ (NCW) 

പ്പചയ്കർക്പഴ് സൺ ആയ്കി ക്രഖ് ശർമ്മയ്കക്് 

മൂന്്ന വർഷ്പ്പത്ത കാലാവധി നീട്ടി നൽകി. 

• ഡിജിറ്റൽ  ാങ്കിംര് തട്ടിെുകൾപ്പകതിപ്പര 

ജനങ്ങൾക് മുന്നറിയ്കിെ് നൽകാൻ റിസർവ് 

 ാങ്്ക ഓഫ ് ഇരയ (RBI) ഒരു പ്പപാതു 

ക് ാധവൽകരണ കാമ്പയ്കിൻ ആരംഭ്ിച്ചു. 

• ഒര  ു റീ-പ്പകാക്മഴ്സ് മാർകറ്റ് ക്പ്ലസായ്ക 

കാഷ്ിറഫ രാജ്കു മാർ റാവുവിപ്പന അതിന്പ്പറ 

ആ്യ ഗ് ാൻഡ് അം ാസഡറായ്കി 

നിയ്കമിച്ചതായ്കി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഹിമാചൽ ഗ്പക്്ശ് ക്കഡറിപ്പല 1993  ാച്്ച IAS 

ഉക്്യാരസ്ഥനായ്ക കമക്ലഷ് ് കുമാർ പരിപ്പന 

നാഷ്ണൽ ഫാർമസയൂട്ടികൽ റഗ്പസിംര് 

അക്താറിറ്റിയ്കുപ്പെ (NPPA) പുതിയ്ക 

പ്പചയ്കർമാനായ്കി നിയ്കമിച്ചു. 

• 2021 ഒക്ക്ൊ ർ 01 ന ് ആ്ി ക്രാ്് പ്പറജ് 

ക്രാ്് പ്പറജ് ഇൻഡസ്ഗ്െീസിന്പ്പറ പ്പചയ്കർമാൻ 

സ്ഥാനം രാജിപ്പവകും. അക്ദ്ദഹത്തിന് പകരം 

അക്ദ്ദഹത്തിന്പ്പറ ഇളയ്ക സക്ഹാ്രൻ നാ്ിർ 

ക്രാ്് പ്പറജ് ചുമതലക്യ്കൽകും. 

• ്ീപിക പ്ുക്കാൺ സ്ഥാനപ്പമാഴിഞ്ഞ ്

ഏതാണ്്ട നാല് മാസങ്ങൾക് ക്ശഷ്ം നെിയ്കും -

നിർമ്മാതാവുമായ്ക ഗ്പിയ്കങ്ക ക്ചാഗ്പ 

ക്ജാനാസിപ്പന ജിക്യ്കാ MAMI ചലച്ചിഗ്തക്മളയ്കുപ്പെ 

അധയക്ഷയ്കായ്കി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• FMCG ഡയ്കറക്ട ്പ്പസല്ലിംര് കമ്പനിയ്കായ്ക ആംക്വ 

ഇരയ ആംക്വയ്കുപ്പെയ്കും അതിന്പ്പറ 

നയൂഗ്െിറലറ്റ് ക്ഗ്ശണിയ്കിലുള്ള 

ഉൽെന്നങ്ങളുപ്പെയ്കും ഗ് ാൻഡ് 

അം ാസഡറായ്കി ഒളിമ്പയൻ റസക്ഖ്ാം 

മീരാഭ്ായ്ക ് ചാനുവിപ്പന നിയ്കമിച്ചതായ്കി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഇരയൻ നാഷ്ണൽ ക്ഹാകി െീമിന്പ്പറ 

ക്രാൾകീെറും മുൻ കയാപ്റ്റനുമായ്ക ഒളിമ്പയൻ 

പരട്ടു രവീഗ്രൻ ഗ്ശീക്ജഷ്് (പിആർ ഗ്ശീക്ജഷ്)് 

ക്കരളത്തിപ്പല സാഹസിക െൂറിസത്തിന്പ്പറ 

ഗ് ാൻഡ ് അം ാസഡറായ്കി 

തിരപ്പഞ്ഞെുകപ്പെെും. 

• പ്പസൻഗ്െൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷ്ൻ (CVC) 

 ാങ്കിംര് ആൻഡ ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്ഗ്ഫാഡ്സ് 

(ABBFF) ഉപക്്ശക സമിതിയ്കുപ്പെ 

പ്പചയ്കർമാനായ്കി T M ഭ്ാസിപ്പന വീണ്ടും 

നിയ്കമികുപ്പമന്്ന ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• പ്പെലിവിഷ്ൻ ക്മാണിറ്ററിംര് ഏജൻസി 

ക്ഗ് ാഡ്കാസ്റ്റ് ഓഡിയ്കൻസ് റിസർച്്ച 

കൗൺസിൽ (BARC) നകുൽ ക്ചാഗ്പപ്പയ്ക ചീഫ് 

എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസർ (CEO) ആയ്കി 2021 

ഓരസ്റ്റ ്25 മുതൽ നിയ്കമനം ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന  ിപ്പജപി 

ക്നതാവ ്ലാ. രക്ണശപ്പന 2021 ഓരസ്റ്റ ്23 മുതൽ 

ഗ്പാ ലയത്തിൽ മണിെൂരിന്പ്പറ പുതിയ്ക 

രവർണറായ്കി നിയ്കമിച്ചു. 

• അഭ്യ്ക ് കുമാർ സിംരിപ്പന സഹകരണ 

മഗ്രാലയ്കത്തിൽ ക്ജായ്കിന്റ ് പ്പസഗ്കട്ടറിയ്കായ്കി 

നിയ്കമിച്ചു. 

• ICICI  ാങ്കിന്പ്പറ MDയ്കും CEOയ്കുമായ്കി സരീപ് 

 ക്ഷിപ്പയ്ക വീണ്ടും നിയ്കമികാൻ റിസർവ് 

 ാങ്്ക ഓഫ് ഇരയ (RBI) അംരീകാരം നൽകി. 

• ഉജ്ജീവൻ സ്ക്മാൾ ഫിനാൻസ്  ാങ്്ക കക്രാൾ 

ഫുർട്ടക്ഡാപ്പയ്ക ഇെകാല CEO ആയ്കി നിയ്കമിച്ചു 

 ാങ്കിന്പ്പറ സ്പ്പപഷ്യൽ ഡയൂട്ടി (OSD) 

ഓഫീസറായ്കും അവപ്പള നിയ്കമിച്ചു. 

• HSBC  ാങ്കിന്പ്പറ (ഇരയ) ചീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് 

ഓഫീസർ (CEO) ആയ്കി ഹിക്തഗ്ര ക്ഡവിപ്പന 

നിയ്കമികാൻ റിസർവ ് ാങ്്ക ഓഫ ്ഇരയ (RBI) 

അംരീകാരം നൽകി. 
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• ക്കഗ്ര ആക്രാരയ കുെും ക്ക്ഷമ മഗ്രി 

മൻസുഖ്് മാണ്ഡവയ ക്സ്റ്റാെ് െി ി പാർട്ണർഷ്ിപ്   

ക് ാർഡിന്പ്പറ പ്പചയ്കർക്പഴ്സണായ്കി 

ചുമതലക്യ്കറ്റു. 

• മൂന്്ന സ്്്രീകൾ ഉൾരെരര ഒൻരര് രുരിയ 

ജഡ്ജിമാർ സ്ു്രീം കകാരരി ജഡ്ജിമാരായി 

സ്രയവാ കം ര ാല്ലിരക്കാരുത്തു. 

• മുൻ കസ്റ്ററ് ബാങ്്ക ഓഫ് ഇരയ (SBI) 

ര യർമാനായ രജനിഷ്് കുമാ ിരന 2021 

ഓഗസ്്റ്റ 30 ന് കഹാകങ്കാങ് ആൻഡ് ഷ്ാങ്ഹായ് 

ബാങ്കിംഗ് കകാർെക ഷ്ൻ (HSBC) ഏഷ്യാ 

എന് ിറിയുരര സ്വര്ര ഡയ ക്ട ായി 

നിയമിച്ചു. 

 

Business News 
 

• LIC കാർഡുകൾ സർവീസ് ലിമിറ്റഡ് (LIC-CSL) 

IDBI  ാങ്കുമായ്കി സഹകരിച്്ച ‘ലൂമിൻ’ പ്ലാറ്റിനം 

പ്പഗ്കഡിറ്റ ്കാർഡും ‘ഇക്ലാറ്റ’് പ്പസലക്ട ് പ്പഗ്കഡിറ്റ് 

കാർഡും രൂപക്പ പ്ലാറ്റക്്ഫാമിൽ 

അവതരിെികുന്നു. 

• ഇരയയ്കിപ്പല ഗ്പമുഖ് ജനറൽ ഇൻഷ്ുറൻസ് 

കമ്പനികളിപ്പലാന്നായ്ക SBI ജനറൽ 

ഇൻഷ്ുറൻസ്, ഗ്രാമീണ വിപണികളിൽ 

ഇൻഷ്ുറൻസ് വയാപനം വർദ്ധിെികുന്നതിന് 

മണിൊൽ  ിസിനസ് പ്പസാലയൂഷ്നുമായ്കി 

ഒര  ു ന്ധം ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഗ്രാമീണ ക്റാഡുകൾ നവീകരികുന്നതിനും 

വി്ൂര ഗ്പക്്ശങ്ങപ്പള വിപണികളുമായ്കി 

 ന്ധിെികുന്നതിനുമായ്കി നെകുന്ന 

മഹാരാഷ്്ഗ്െ റൂറൽ കണകറ്്റിവിറ്റി 

ഇംഗ്പൂവ് പ്പമന്റ ് ക്ഗ്പാജക്റ്റിനായ്കി അധിക 

ധനസഹായ്കമായ്കി മനില ആസ്ഥാനമായ്കുള്ള 

ഏഷ്യൻ പ്പഡവലപ് പ്പമനറ് ് ാങ്്ക 300 ്ശലക്ഷം 

ക്ഡാളർ വായ്പ അനുവ്ിച്ചു. 

• സ്മാൾ ഇൻഡസ്ഗ്െീസ് പ്പെക്വക്ലാപ്പ്പമന്റ്റ ് ാങ്്ക 

ഓഫ ് ഇരയ (SIDBI) കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള 

ഗ്രൂെുകളിൽ നിന്നുള്ള സംരംഭ്കർക് വായ്പ 

ലഭ്യമാകുന്നതിന ് 'ഡിജിറ്റൽ ഗ്പയ്കാസ്' എന്ന 

ആെ ്അധിഷ്ഠിത ഡിജിറ്റൽ വായ്പാ പ്ലാറ്റ്ക്ഫാം 

പുറത്തിറകി. 

• എച്്ചസിഎൽ പ്പെകക്്നാളജീസ് മാർകറ്റ് 

കയാപിറ്ററലക്സഷ്ൻ (മാർകറ്റ ് കയാപ)് 

ആ്യമായ്കി 3 ഗ്െിലയൺ രൂപയ്കിപ്പലത്തി. 

• SBI റലഫ ് ഇൻഷ്ുറൻസ് 'SBI റലഫ ് ഇ 

ഷ്ീൽഡ ് പ്പനകസ്്റ്റ്' എന്ന സവിക്ശഷ്മായ്ക 

പുതിയ്ക ഗ്പായ്ക പരിരക്ഷാ പരിഹാരം 

ആരംഭ്ികുപ്പമന്്ന ഗ്പഖ്യാപിച്ചു, 

• ഭ്ാരത് പ്പപക്ഗ്ൊളിയ്കം ക്കാർെക്റഷ്ൻ ലിമിറ്റഡ് 

(BPCL) (റപലറ്റ ് പ്പെസ്റ്റിന  ു ക്ശഷ്ം) ഒര  ു AI 

ഗ്പാപ്തമാകിയ്ക ചാറ്റക്് ാട്ട് ആരംഭ്ിച്ചു, 

അതിന്പ്പറ ഉപക്ഭ്ാക്താകൾക ്തെസ്സമില്ലാത്ത 

സവയ്കം ക്സവന അനുഭ്വത്തിനും 

ക്ചാ്യങ്ങൾ/ഗ്പശ്നങ്ങൾ ക്വരത്തിൽ 

പരിഹരികാനുമുള്ള ഒര  ു പ്ലാറ്റ്ക്ഫാം 

നൽകുന്നു. 

• 56 കിക്ലാമീറ്റർ റ്ർഘയമുള്ള രണ്്ട പുതിയ്ക 

പ്പമക്ഗ്ൊ റലനുകളുപ്പെ നിർമ്മാണക്ത്താപ്പെ 

പ്പ ംരളൂരുവിപ്പല പ്പമക്ഗ്ൊ പ്പറയ്കിൽ ശൃംഖ്ല 

വിപുലീകരികുന്നതിനായ്കി ഏഷ്യൻ 

വികസന  ാങ്കും (ADB) ഇരയ സർകാരും 500 

മിലയൺ ക്ഡാളർ വായ്പയ്കിൽ ഒെുവച്ചു. 

• ഇൻക്ഫാസിസ് 100  ിലയൺ ക്ഡാളറിപ്പലത്തി, 

നാഴികകല്ലിപ്പലത്തിയ്ക നാലാമപ്പത്ത ഇരയൻ 

സ്ഥാപനമായ്ക ഇൻഫർക്മഷ്ൻ പ്പെക്ക്നാളജി 

ഗ്പമുഖ്മായ്ക ഇൻക്ഫാസിസ് ഇൻഗ്ൊക്ഡ 

ക്ഗ്െഡിംരിൽ പ്പറക്കാർഡ ്ഉയ്കരത്തിപ്പലത്തി. 

• ഭ്ാരത് ക്പ ഒരു "12% ക്ല ്" ആെ് പുറത്തിറകി, 

അത് ഉപക്ഭ്ാക്താകൾക ് നിക്ക്ഷപികാനും 

12 ശതമാനം വാർഷ്ിക പലിശ ക്നൊനും 

അപ്പല്ലങ്കിൽ സമാനമായ്ക നിരകിൽ വായ്പ 

ക്നൊനും അനുവ്ികുന്നു. 

• ഹലഫ് ഇൻഷ്ു ൻസ്് കകാർെക ഷ്ൻ ഓഫ് 

ഇരയ (LIC) LIC ഏജന് ുമാർക്കായി ഡിജിറൽ 

കരെർ രഹിര രരിഹാരമായ “ANANDA” യുരര 

രമാഹബൽ ആപ്ലികക്കഷ്ൻ രു ത്തി ക്കി. 

• ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്ര  ഉരമസ്ഥരയിലുള്ള ഡിജിറൽ 

കരയ്രമന് ് കവദിയായി PhonePe ക്്ക 

ഇൻഷ്ു ൻസ്് ര ഗുകലറ ി ആൻഡ് 

രഡവലര്രമന് ് അകരാ ിറി ഓഫ് ഇരയ (IRDAI) 

യുരര ഇൻഷ്ു ൻസ്് ക്ബാക്കിംഗ് ഹലസ്ൻസ്് 

ലഭിച്ചു. 

• ഉരകഭാക്താക്കൾക്കിരയിൽ സ്പർക്കരഹിര 

കരയ് രമന് ുകൾ ക്രാത്സാഹിെിക്കുന്നരിനും 

ക്രരിെിക്കുനത്തിനും – RuPay – # കഫാകല്ലാ 

രയ്രമന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്ിങ് എന്ന 

ര്ര്രധാനമായ ്ര ാരണം ആരംഭിച്ചു. 
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Banking News 
 

• ഇരയയ്കിപ്പല ഏറ്റവും വലിയ്ക വായ്പാ ്ാതാവായ്ക 

ക്സ്റ്ററ്റ ് ാങ്്ക ഓഫ ്ഇരയ (SBI) ഉപക്ഭ്ാക്താകപ്പള 

വിവിധ ഡിജിറ്റൽ തട്ടിെുകളിൽ നിന്്ന 

സംരക്ഷികുന്നതിനായ്കി 'SIM റ ൻഡിംര്' 

എന്ന ക്പരിൽ YONO, YONO Lite ആെുകൾക് 

പുതിയ്കതും പ്പമച്ചപ്പെെുത്തിയ്കതുമായ്ക 

സുരക്ഷാ ഫീച്ചർ അവതരിെിച്ചു. 

• HDFC  ാങ്്ക CSC SPV- യ്കുപ്പെ പങ്കാളിത്തക്ത്താപ്പെ 

പ്പചറുകിെ റീപ്പട്ടയ്കിലർമാർകായ്കി ഒര  ു ഓവർ 

ഗ്ഡാഫ്റ്റ ് സൗകരയം ആരംഭ്ികുപ്പമന്്ന 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• നാസികിപ്പല ജനലക്ഷ്മി സഹകരണ  ാങ്കിന് 

ചില നിയ്കഗ്രണ ആവശയകതകൾ 

പാലികാത്തതിന ്റിസർവ്  ാങ്്ക 50.35 ലക്ഷം 

രൂപ പിഴ ചുമത്തി. 

• ഇൻഡസ്ഇൻഡ്  ാങ്കിപ്പന റിസർവ ്  ാങ്്ക 

ഓഫ ്ഇരയ (RBI) ഒര  ു 'ഏജൻസി  ാങ്്ക' ആയ്കി 

ഗ്പവർത്തിെികാൻ പട്ടികയ്കിൽ ക്ചർത്തു. 

• റിസർവ ്  ാങ്്ക ഓഫ് ഇരയ (RBI) പ്പ ംരളൂരു 

ആസ്ഥാനമായ്കുള്ള ഹയൂലറ്റ്-പകാർഡ് 

ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് (ഇരയ) റഗ്പവറ്റ് 

ലിമിറ്റഡിന ് 6 ലക്ഷം രൂപ സാമ്പത്തിക പിഴ 

ചുമത്തിയ്കിട്ടുണ്്ട. 

• ആക്സിസ്  ാങ്്ക അതിന്പ്പറ വാട്ട് സ്ആെ് 

 ാങ്കിംര് ചാനലിൽ ഒരു 

്ശലക്ഷത്തിലധികം ഉപക്ഭ്ാക്താകളുപ്പെ 

നാഴികകല്ല ് പിന്നിട്ടു, ഇതുവപ്പര പ്പമാത്തം 

അഭ്യർത്ഥന എണ്ണം 6 ്ശലക്ഷം. 

• ക്കാവിഡ ് -19 പാൻപ്പഡമികിനിെയ്കിൽ 

ഉപക്ഭ്ാക്താകൾക ് അവരുപ്പെ സമ്പത്ത് 

വളർത്തുന്നതിനും അവരുപ്പെ 

കുെും ത്തിന്പ്പറ ആക്രാരയം 

പരിപാലികുന്നതിനും 

സഹായ്കികുന്നതിനായ്കി സൂക്രയാ്യ്ക സ്ക്മാൾ 

ഫിനാൻസ്  ാങ്്ക (SSFB) ഒരു ‘സൂക്രയാ്യ്ക 

പ്പഹൽത്ത് ആൻഡ് പ്പവൽനസ് ക്സവിംഗ്സ് 

അകൗണ്്ട’ ആരംഭ്ിച്ചു. 

• റിസർവ ്  ാങ്്ക ഓഫ ് ഇരയ (RBI) ‘ATM കൾ 

നികത്താത്തതിനുള്ള പിഴ പദ്ധതി’ 

ആരംഭ്ികുപ്പമന്്ന ഗ്പഖ്യാപിച്ചു, അതനുസരിച്്ച 

പണമില്ലാത്ത ATM കൾ/WLA കൾക ്പണ പിഴ 

ചുമത്തും. 

• DAY-NRLM (്ീന്യ്കാൽ അക്രയാ്യ്ക ക്യ്കാജന-

ക്്ശീയ്ക ഗ്രാമീണ ഉപജീവന ്ൗതയം) ഗ്പകാരം 

സവാഗ്ശയ്ക ഗ്രൂെുകൾക ് (SHG) ഈെില്ലാത്ത 

വായ്പകളുപ്പെ പരിധി റിസർവ്  ാങ്്ക ഓഫ് 

ഇരയ 10 ലക്ഷം മുതൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വപ്പര  

ഉയ്കർത്തി 

• ആമക്സാൺ.ക്കാം കമ്പനിയ്കായ്ക ആമക്സാൺ 

പ്പവ ് സർവീസസിപ്പന (AWS) RBL  ാങ്്ക 

തിരപ്പഞ്ഞെുത്ത ക്ലൗഡ് ്ാതാവായ്കി 

തിരപ്പഞ്ഞെുത്തു. 

• മഹാരാഷ്്ഗ്െയ്കിപ്പല റായ്ഗഡ ്ആസ്ഥാനമായ്കുള്ള 

കർണാല നരരി സഹകാരി  ാങ്്ക 

ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ റലസൻസ് റിസർവ ്  ാങ്്ക 

ഓഫ ്ഇരയ റദ്ദാകി. 

• റിസർവ ്  ാങ്്ക കൂെക്ററ്റീവ ് റക് ാ ാങ്്ക 

U.A.യ്കക് ്ഒര  ുക്കാെി രൂപ പിഴ ചുമത്തി. 

• കാലാവസ്ഥാ വയതിയ്കാനത്തിൽ നിന്്ന 

പരിസ്ഥിതിപ്പയ്ക സംരക്ഷികുന്നതിനായ്കി HDFC 

 ാങ്്ക 'ഹരിതവും സുസ്ഥിരവുമായ്ക 

നിക്ക്ഷപങ്ങൾ' അവതരിെികുന്നതായ്കി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• റിസർവ ്  ാങ്്ക ഓഫ ് ഇരയ ഫിനാൻഷ്യൽ 

ഇൻക്ലൂഷ്ൻ ഇൻഡക്സ് (FI- Index) അവതരിെിച്ചു, 

ഇത് ഇരയയ്കിപ്പല സാമ്പത്തിക 

ഉൾപ്പെെുത്തലിന്പ്പറ വയാപ്തിയ്കുപ്പെ അളവാണ്. 

ഇരയയ്കിപ്പല  ാങ്കിംര്, നിക്ക്ഷപങ്ങൾ, 

ഇൻഷ്ുറൻസ്, തപാൽ, പ്പപൻഷ്ൻ 

ക്മഖ്ലകളുപ്പെ ഉൾപ്പെെുത്തൽ വിശ്ാംശങ്ങൾ 

Fi-Index  ഉൾപ്പകാള്ളുന്നു. 

• പരിക്ശാധന നെത്തിയ്ക സ്ഥാപനങ്ങളുപ്പെ (SE) 

അനുരൂപത ശക്തിപ്പെെുത്തുന്നതിനായ്കി, 

പ്പവ ് അധിഷ്ഠ ിത എൻഡ-്െു-എൻഡ് 

വർകക്്ഫ്ലാ ഓക്ട്ടാക്മഷ്ൻ സംവിധാനമായ്ക 

പ്പറരുക്ലറ്റഡ് എന്റിറ്റികൾകായ്കുള്ള 

സംക്യ്കാജിത ക്മൽക്നാട്ടത്തിനും 

നിരീക്ഷണത്തിനുമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ക്ഫാം 

റിസർവ്  ാങ്്ക സ്ഥാപികുന്നു. 

• റൗണ്്ട ഗ്െിെിംര് 

നിരുത്സാഹപ്പെെുത്തുന്നതിനായ്കി വിക്്ശ 

നിക്ക്ഷപവുമായ്കി  ന്ധപ്പെട്ട നിലവിലുള്ള 

നിയ്കഗ്രണത്തിൽ ക്ഭ്്രതികക്ളാപ്പെ ഒരു കരെ് 

നിയ്കമം റിസർവ ്  ാങ്്ക ഓഫ് ഇരയ (RBI) 

പ്പകാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്്ട. 

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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• എൻ.എസ് വിശവനാഥന്പ്പറ അദ്ധയക്ഷതയ്കിൽ 

RBI നിക്യ്കാരിച്ച ശാഖ്യ്കിൽ അർ ൻ ക്കാ-

ഓെക്ററ്റീവ ്  ാങ്കുകൾക ് 4-ക്ഗ്ശണി ഘെന 

നിർക്ദ്ദശികുന്നു;കുറഞ്ഞത് CRAR (മൂലധനം 

മുതൽ അപകെസാധയതയ്കുള്ള വസ് തു 

അനുപാതം) 9 ശതമാനം മുതൽ 15 ശതമാനം 

വപ്പര വയതയാസപ്പെൊം. 

• 2019 ൽ, പ്പമാറ ൽ ക്ഫാണുകളിലൂപ്പെയ്കും 

ൊ ് പ്പലറ്റുകളിലൂപ്പെയ്കും ഏപ്പതങ്കിലും 

ക്ൊകൺ അഭ്യർത്ഥികുന്നവർക് (അതായ്കത്, 

മൂന്നാം കക്ഷി ആെ ് ്ാതാവ്) കാർഡ് 

ക്ൊകറണക്സഷ്ൻ ക്സവനങ്ങൾ നൽകാൻ 

അംരീകൃത കാർഡ ് ക്പയ്ക് പ്പമനറ്് 

പ്പനറ്റ് വർകുകൾ RBI അനുവ്ിച്ചു. 

• കുെും  പ്പപൻഷ്ൻ അവസാനമായ്കി എെുത്ത 

ശമ്പളത്തിന്പ്പറ 30% ആയ്കി ഉയ്കർത്താനുള്ള 

ഇരയൻ  ാങ്്ക അക്സാസിക്യ്കഷ്ന്പ്പറ (IBA) 

നിർക്ദ്ദശം ക്കഗ്ര സർകാർ അംരീകരിച്ചു. 

•  ിസ്ർവ് ബാങ്്ക ഓഫ് ഇരയ ഇൻകഡാ-കനൊൾ 

ര മിറൻസ്് രഫസ്ിലിറി സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള 

ഫണ്്ട ്രാൻസ്ഫർ രരിധി ഓകരാ ഇരരാരിനും 

50,000 രൂരയിൽ നിന്്ന 2 ലക്ഷം രൂരയായി 

വർദ്ധിെിച്ചു. 

 

Economy News 
 

• 2021 ജൂറലയ്കിപ്പല ചരക് ക്സവന നികുതി 

(GST) പിരിവ ് 1.16 ലക്ഷം ക്കാെി 

രൂപയ്കായ്കിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വർഷ്പ്പത്ത ഇക്ത 

കാലയ്കളവിക്നകാൾ 33 ശതമാനം കൂെുതൽ. 

• ഗ്പധാനമഗ്രി മുഗ്  ് ക്യ്കാജന (PMMY) ഗ്പകാരം 

വായ്പാ വിതരണ ലക്ഷയം 2021-22 (FY22) ന ് 3 

ലക്ഷം ക്കാെി രൂപയ്കായ്കി സർകാർ 

നിശ്ചയ്കിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• റിസർവ ്  ാങ്്ക ഓഫ് ഇരയ (RBI) ്വിമാസ 

ധനനയ്കം ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. തുെർച്ചയ്കായ്ക ഏഴാം 

തവണയ്കാണ് RBI രവർണർ ശക്തികാര 

്ാസിന്പ്പറ ക്നതൃതവത്തിലുള്ള ക്മാണിറ്ററി 

ക്പാളിസി കമ്മിറ്റി (MPC) നിലവിപ്പല സ്ഥിതി 

നിലനിർത്തുന്നത്. 

• മാർകറ്റ് പ്പറരുക്ലറ്ററായ്ക വിവിധ ക്പയ്ക് പ്പമനറ്് 

മാർരങ്ങൾ ഉപക്യ്കാരിച്്ച പ്പപാതു, അവകാശ 

ഗ്പശ് നങ്ങളിൽ നിക്ക്ഷപകർക് എളുെത്തിൽ 

പപ്പങ്കെുകാൻ നിക്ക്ഷപ  ാങ്കർമാരുപ്പെ 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ നെത്താൻ പ്പസ ി 

ക്പയ്ക് പ്പമനറ് ് ാങ്കുകപ്പള അനുവ്ിച്ചു. 

• 5.82 ക്കാെിയ്കിലധികം ജൻധൻ (PMJDY) 

അകൗണ്ടുകൾ ഗ്പവർത്തനരഹിതമാപ്പണന്്ന 

ധനമഗ്രാലയ്കം രാജയസഭ്പ്പയ്ക അറിയ്കിച്ചു. 

• പാൻപ്പഡമിക ്  ാധിച്ച 2020-21 സാമ്പത്തിക 

വർഷ്ത്തിൽ, ഇരയയ്കിപ്പല 

ശതക്കാെീശവരന്മാരുപ്പെ എണ്ണം FY20 ൽ 141 ൽ 

നിന്്ന FY21 ൽ 136 ആയ്കി കുറഞ്ഞതായ്കി, 

ധനമഗ്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ 

രാജയസഭ്യ്കിൽ പുറത്തിറകിയ്ക 

ഗ്പസ്താവനയ്കിൽ പറയ്കുന്നു. 

• ഭ്ക്ഷയവസ്തുകളുപ്പെ വില മൃ്ുലമായ്കതിനാൽ 

ജൂറലയ്കിൽ ചില്ലറ പണപ്പെരുെം 5.59% ആയ്കി 

കുറഞ്ഞു. 

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

GDP വളർച്ചാ നിരക ് 9.4%ആയ്കി 

ഗ്പവചിച്ചിട്ടുണ്്ട. ക്നരക്ത്ത Ind-Ra നിരക് 9.1-

9.6%വപ്പരയ്കാണ ്ഗ്പവചിച്ചിരുന്നത്. 

• 2021-22 പ്പല പ്പപാതുക്മഖ്ലാ  ാങ്കിന്പ്പറ (PSB) 

പരിഷ്കരണ അജണ്ട ‘EASE 4.0’ നാലാം പതിെ് 

ക്കഗ്ര ധനകാരയ, ക്കാർെക്ററ്റ് കാരയ മഗ്രി 

നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ അവതരിെിച്ചു. 

• PM സ്ഗ്െീറ്റ ് പ്പവണ്ടറിന്പ്പറ ആത്മനിർഭ്ർ നിധി 

(PM SVANidhi സ്കീം) യ്കുപ്പെ ഭ്ാരമായ്കി 

തിരിച്ചറിഞ്ഞ െയ്കർ -1, െയ്കർ -2 

പ്പസന്ററുകളിപ്പല പ്പതരുവ് കച്ചവെകാപ്പര 

ക്പയ്ക്പ്പമനറ്് ഇൻഗ്ഫാസ്ഗ്െക്ചർ പ്പഡവലപ്പ്പമനറ്് 

ഫണ്്ട (PIDF) പദ്ധതിയ്കുപ്പെ 

രുണക്ഭ്ാക്താകളായ്കി റിസർവ ്  ാങ്്ക ഓഫ് 

ഇരയ ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• രരൻഷ്ൻ ഫണ്്ട ര ഗുകലറ ി ആൻഡ് 

രഡവലര്രമന് ് അകരാ ിറി 

(രിഎഫ്ആർഡിഎ) നാഷ്ണൽ രരൻഷ്ൻ 

സ്ിസ്റ്റത്തിന്ര  (NPS) ്രകവശന ്രായം 65 ൽ 

നിന്്ന 70 വർഷ്മാക്കി. 

 

Schemes News 
 

• ഗ്പധാനമഗ്രി നക്രഗ്ര ക്മാ്ി പ്പചക്ങ്കാട്ടയ്കിൽ 

നിന്്ന 75 -ാാമത് സവാതഗ്രയ്ിനത്തിൽ 

രാജയപ്പത്ത അഭ്ിസംക് ാധന പ്പചയ്തുപ്പകാണ്്ട 

100 ലക്ഷം ക്കാെി രൂപയ്കുപ്പെ ഗ്പധാനമഗ്രി 

രതിശക്തി പദ്ധതി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ക്കഗ്ര ധനമഗ്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ 

ലക് നൗവിൽ ഒര  ു പരിപാെിയ്കിൽ കയ്കറ്റുമതി 

അധിഷ്ഠ ിത സ്ഥാപനങ്ങൾകും 

സ്റ്റാർട്ടെുകൾകുമായ്കി 'ഉഭ്ർക്ത്ത സീതാപ്പര 

ഫണ്്ട' -USF 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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• വി്ൂര പ്പസൻസിംരും GIS അധിഷ്ഠ ിത 

വിവരങ്ങളും ഉപക്യ്കാരിച്്ച പുതിയ്ക MGNREGA 

ആസ്തികൾ ആസൂഗ്തണം പ്പചയ്യാൻ 

ഗ്പാപ്തമാകുന്നതിന് ക്കഗ്ര ശാസ്ഗ്ത-

സാക്ങ്കതിക മഗ്രാലയ്കത്തിന്പ്പറ സഹമഗ്രി 

(സവതഗ്ര ചുമതല) ജിക്തഗ്ര സിംര് ഭ്ുവന്പ്പറ 

കീഴിൽ ഒരു പുതിയ്ക സ്ഥലസം ന്ധിത 

ആസൂഗ്തണ ക്പാർട്ടൽ ആരംഭ്ിച്ചു. 

• ഇലക്ക്ഗ്ൊണിക്സ് & ഇൻഫർക്മഷ്ൻ 

പ്പെകക്്നാളജി മഗ്രാലയ്കം "സ്റ്റാർട്ട്-അെ് 

ആക്സിലക്ററ്റർസ് ഓഫ് മീറ്റി ക്ഗ്പാഡകറ്്റ് 

ഇപ്പന്നാക്വഷ്ൻ, പ്പഡവലപ്പ്പമനറ് ് ആൻഡ് 

ക്ഗ്രാത്ത ് (SAMRIDH)" പദ്ധതി ക്കഗ്ര മഗ്രി മീത് 

റവ ഗ്ശീ അശവിനി റവഷ്ണവ് ആണ് പരിപാെി 

ഉ്്ഘാെനം പ്പചയ്തത്. 

• ഗ്രാമീണ തലത്തിൽ മലിനജലം റകകാരയം 

പ്പചയ്യുന്നതിലൂപ്പെ കൂെുതൽ മലമൂഗ്ത 

വിസർജ്ജന രഹിത (ODF) പ്ലസ് ഗ്രാമങ്ങൾ   

സൃഷ്ടികുന്നതിനായ്കി ജലം ശക്തി മഗ്രാലയ്കം 

സുജലം എന്ന ക്പരിൽ 100 ്ിവസപ്പത്ത 

ഗ്പചാരണം ആരംഭ്ിച്ചു. 

• ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷ്ൻ ഓഫ ് ഇരയ (ECI) 

വയവസ്ഥാപിത ക്വാക്ട്ടഴ്സ ് എഡയൂക്കഷ്ൻ 

ആൻഡ ് ഇലക്ടറൽ പാർെിസിക്െഷ്ൻ (SVEEP) 

കൺസൾക്ട്ടഷ്ൻ വർകക്്ക്ഷാെ് 

സംഘെിെിച്ചു. 

 

Awards News 
 

• പൂപ്പന ആസ്ഥാനമായ്കുള്ള വാക്സിൻ 

നിർമാതാകളായ്ക സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട ് ഓഫ് 

ഇരയയ്കുപ്പെ (SII) പ്പചയ്കർമാൻ ക്ഡാ. റസറസ് 

പൂനവല്ല 2021-പ്പല ഗ്പശസ്തമായ്ക ക്ലാകമാനയ 

തിലക ് ക്്ശീയ്ക അവാർഡിന് 

തിരപ്പഞ്ഞെുകപ്പെട്ടു.  

• ഫിനാൻഷ്യൽ റെംസ് ഗ്പസിദ്ധീകരണമായ്ക 

്ി  ാങ്കർ, 2021 -പ്പല ഇപ്പന്നാക്വഷ്ൻ ഇൻ 

ഡിജിറ്റൽ  ാങ്കിംര് അവാർഡുകളിൽ 

ഡിജിറ്റൽ  ാങ്കിംരിപ്പല ഏറ്റവും നൂതനമായ്ക 

ആക്രാള വിജയ്കിയ്കായ്കി DBS പ്പന ആ്രിച്ചു. 

• ഇരയൻ ഇകക്ണാപ്പമഗ്െിക ് പ്പസാറസറ്റി (TIES) 

ഗ്െസ്റ്റ ് പ്പഗ്പാഫസർ സി.ആർ.റാവ  ു പ്പസന്റിനറി 

ക്രാൾഡ് പ്പമഡൽ അവാർഡിനായ്കി 

ഗ്പശസ്തരായ്ക രണ്്ട സാമ്പത്തിക പണ്ഡിതപ്പര 

തിരപ്പഞ്ഞെുത്തു. 

• ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായ്കുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂഷ്ൻ 

ഓഫ ് സിവിൽ എഞ്ചിനീക്യ്കഴ്സ് (ICE) നൽകുന്ന 

ഗ് ൂണൽ പ്പമഡൽ ഭ്ൂട്ടാന്പ്പറ ഇരയയ്കുപ്പെ 

സഹായ്കക്ത്താപ്പെയ്കുള്ള മംരപ്പ്ച്ചു 

ജലറവ്യുത പദ്ധതിക ്ലഭ്ിച്ചു. 

• റഗ്െ ൽ ക്കാ-ഓെക്ററ്റീവ ് മാർകറ്റിംര് 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ് പ്പഫഡക്റഷ്ൻ ഓഫ ് ഇരയ 

ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ (TRIFED) 34-ാാമത് സ്ഥാപക 

്ിനാക്ഘാഷ്ത്തിൽ 2020-21 പ്പല ആ്യ വാൻ 

ധൻ വാർഷ്ിക അവാർഡുകളിൽ 

നാരാലാൻഡിന ് ഏഴ് ക്്ശീയ്ക അവാർഡുകൾ 

ലഭ്ിച്ചു. 

• അക്മരികയ്കിപ്പല ഗ്പശസ്തമായ്ക നാഷ്ണൽ 

സയ്കൻസ് ഫൗക്ണ്ടഷ്ൻ ഇപ്പന്നാക്വഷ്ൻ-

ക്കാർപ്സ ് (NSF I-Corps) െീമുകളുപ്പെ അവാർഡ് 

ക്സാഫ്റ്റ ്വർത്തിക ്ലഭ്ിച്ചു. 

• 2021 പ്പല സ്റകഗ്ൊക്സ ് ക്വൾഡ ് എയ്കർക്പാർട്ട് 

അവാർഡുകളിൽ ക്ലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും 

മികച്ച 50 വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ 

നയൂഡൽഹിയ്കിപ്പല ഇരിരാ രാന്ധി 

ഇനറ്ർനാഷ്ണൽ (IGI) വിമാനത്താവളം ഇെം 

ക്നെി. 

• 2021 -പ്പല സവാതഗ്രയ്ിനക്ത്താെനു ന്ധിച്്ച 

സായ്കുധ ക്സന, ക്പാലീസ്, അർദ്ധറസനികർ 

എന്നിവർകുള്ള 144 രാലൻറി അവാർഡുകൾ 

സായ്കുധ ക്സനയ്കുപ്പെ പരക്മാന്നത കമാൻഡർ 

രാഷ്്ഗ്െപതി ഗ്ശീ രാം നാഥ് ക്കാവിര് 

അംരീകരിച്ചു. 

• മഹാത്മാരാന്ധിയ്കുപ്പെ സമാധാനവും 

അഹിംസയ്കും ക്ഗ്പാത്സാഹിെിച്ചതിന്പ്പറ 

അംരീകാരമായ്കി നയൂക്യ്കാർകിൽ നിന്നുള്ള 

ഒര  ു സവാധീനമുള്ള അക്മരികൻ 

നിയ്കമനിർമ്മാതാവ ്US ജനഗ്പതിനിധിസഭ്യ്കിൽ 

മരണാനരര  ഹുമതിയ്കായ്കി ഗ്പതിനിധി 

സഭ്ാസം ന്ധമായ്ക സവർണ്ണ പ്പമഡൽ 

നൽകാനുള്ള ഗ്പക്മയ്കം വീണ്ടും 

അവതരിെിച്ചു. 

• പ്പതലങ്കാനയ്കിപ്പല കരിംനരർ ജില്ലയ്കിൽ 

നിന്നുള്ള മുഹമ്മ്് അസമിന് മാതൃകാപരമായ്ക 

ക്നതൃതവരുണങ്ങൾ ഗ്പകെിെിച്ചതിന ് ക്കഗ്ര 

യ്കുവജനകാരയ, കായ്കിക മഗ്രി അനുരാര് 

സിംര് ഠാകൂർ ഡൽഹിയ്കിൽ അെുത്തിപ്പെ 

ക്്ശീയ്ക യ്കുവ അവാർഡ് നൽകി. 

• കർണ്ണാെക സർകാർ ഭ്ാൽകി 

ഹിക്രമഠത്തിന്പ്പറ സീനിയ്കർ ്ർശകനായ്ക ഗ്ശീ 

 സവലിംര പട്ടപ്പദ്ദവാരുവിപ്പന ഗ്ശീ  സവ 

ഇനറ്ർനാഷ്ണൽ അവാർഡിന് 

തിരപ്പഞ്ഞെുത്തു. 
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• ക്കഗ്ര ധനകാരയ, ക്കാർെക്ററ്റ് കാരയ മഗ്രി 

നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ EASE 3.0 അവാർഡുകൾ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. ക്സ്റ്ററ്റ ്  ാങ്്ക ഓഫ ് ഇരയയ്കാണ് 

2021 -പ്പല EASE പരിഷ്കരണ സൂചിക 

അവാർഡിപ്പല (EASE 3.0 അവാർഡുകൾ) 

വിജയ്കിയ്കായ്കത്. 

 

Agreements News 
 

• സ്റ്റാർട്ടെുകൾകും MSMEകൾകും 

എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്പഗ്കഡിറ്റ് സൗകരയങ്ങൾ 

വിപുലീകരികുന്നതിനായ്കി ക് ാംപ്പ യ്കിപ്പല 

ഇരയൻ ഇൻസ്റ്റിററ്യൂട്ട് ഓഫ് 

പ്പെകക്്നാളജിയ്കുപ്പെ ഒരു സംരംഭ്മായ്ക 

പ്പസാറസറ്റി ക്ഫാർ ഇപ്പന്നാക്വഷ്ൻ ആൻഡ് 

എനറ്ർഗ്പണർഷ്ിെുമായ്കി (SINE) ഇരയൻ  ാങ്്ക 

ധാരണാപഗ്തം ഒെിട്ടു. 

• ഒരു ്ീർഘകാല ഡാം സുരക്ഷാ പദ്ധതികും 

ഇരയയ്കിപ്പല വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 

നിലവിലുള്ള ഡാമുകളുപ്പെ സുരക്ഷയ്കും 

ഗ്പകെനവും പ്പമച്ചപ്പെെുത്തുന്നതിനായ്കി 

ക്ലാക ാങ്്ക 250 മിലയൺ ക്ഡാളറിന്പ്പറ 

പദ്ധതികൾക് അംരീകാരം നൽകിയ്കിട്ടുണ്്ട. 

• ICICI ഗ്പുഡൻഷ്യൽ റലഫ് ഇൻഷ്ുറൻസ് 

ഉപക്ഭ്ാക്താകൾക ് ഒര  ു ഏകീകൃത 

ക്പയ്ക്പ്പമനറ് ് ഇനറ്ർക്ഫസ് ഓക്ട്ടാക്പയ്ക് 

സൗകരയം ലഭ്യമാകുന്നതിനായ്കി നാഷ്ണൽ 

ക്പയ്ക്പ്പമനറ്് ക്കാർെക്റഷ്ൻ ഓഫ ്ഇരയ (NPCI) 

യ്കുമായ്കി ക്ചർന്നു. 

• മുൻരണനാെിസ്ഥാനത്തിൽ 

്ുരരനിവാരണത്തിനും ഗ്പതിക്രാധത്തിനും 

ലഘൂകരണത്തിനും  ംോക്്ശുമായ്കി 

അെുത്തിപ്പെ ഒെിട്ട ധാരണാപഗ്തം (MoU) 

നെൊകുന്നതിന് ഇരയ ഊന്നൽ നൽകി. 

• ഗ് സീൽ, റഷ്യ, ഇരയ, റചന, 

്ക്ഷിണാഗ്ഫിക (BRICS) എന്നിവ വി്ൂര 

സംക്വ്നാത്മക ഉപഗ്രഹ ഡാറ്റ പങ്കിെലിൽ 

സഹകരണത്തിനുള്ള കരാറിൽ 

ഒെുവച്ചതായ്കി ഇരയൻ  ഹിരാകാശ 

രക്വഷ്ണ സംഘെന (ISRO) അറിയ്കിച്ചു. 

• HDFC  ാങ്കും ക്പെിഎമ്മും ക്പയ്ക് പ്പമനറ്ിനുള്ള 

ഗ്പക്വശനമാർരം, വില്പനയ്കഗ്രങൾകുള്ള 

ആശയ്കങ്ങൾ, അംരീകാര ഉൽെന്നങ്ങൾ 

എന്നിവയ്കിൽ സമഗ്രമായ്ക പരിഹാരങ്ങൾ 

നിർമ്മികാൻ പങ്കാളികളായ്കി. 

• ഇരയയ്കിപ്പല വനിതാ സംരംഭ്കതവം 

വളർത്തുന്നതിനായ്കി "WEP Nxt" എന്ന ക്പരിൽ 

വനിതാ സംരംഭ്കതവ പ്ലാറ്റക്്ഫാമിന്പ്പറ (WEP) 

അെുത്ത ഘട്ടത്തിന് സിസ്ക്കായ്കുമായ്കി 

സഹകരിച്്ച NITI ആക്യ്കാര് തുെകമിട്ടു. 

• ഇരയയ്കും മാലി്വീപും രവൺപ്പമന്റ ് പ്പമരാ 

ക്ഗ്രറ്റർ പ്പമയ്കിൽ കണകറ്്റിവിറ്റി ക്ഗ്പാജക്ടിന്പ്പറ 

(GMCP) കരാർ ഒെിട്ടു. 

• ഇരയൻ MSME കളുപ്പെ ഉൽെന്നങ്ങൾ 

അരാരാഷ്്ഗ്െ വിപണികളിക്ലക് 

നീകുന്നതിന ് ഒര  ു പാത സൃഷ്ടികുന്നതിന് 

ഹരിയ്കാന സർകാർ 'വാൾമാർട്ട് വൃദ്ധി', 

'ഹഖ്ദർശക്' എന്നിവയ്കുമായ്കി ഒരു 

ധാരണാപഗ്തം ഒെിട്ടു. 

• UNICEF ഇരയയ്കും ക്ഫസ് ുകും ഓൺറലൻ 

സുരക്ഷയ്കിൽ ഗ്പക്തയക ഗ്ശദ്ധ ക്കഗ്രീകരിച്്ച 

കുട്ടികൾപ്പകതിപ്പരയ്കുള്ള അതിഗ്കമങ്ങൾ 

അവസാനിെികാൻ ഒര  ു വർഷ്പ്പത്ത 

സംയ്കുക്ത സംരംഭ്ം ആരംഭ്ിച്ചു. 

• ഇരയൻ നാവികക്സന 'ക്ഹാണർ ഫസ്റ്റ് ' 

ആരംഭ്ികുന്നതിനായ്കി ഇൻഗ്ഫാസ്ഗ്െക്ചർ 

പ്പഡവലപ്പ്പമന്റ ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി (IDFC) 

ആ്യ  ാങ്കുമായ്കി ഒരു ധാരണാപഗ്തം ഒെിട്ടു. 

• ഓരസ്റ്റ ്24 മുതൽ ജൊനിപ്പല ക്ൊകിക്യ്കായ്കിൽ 

ആരംഭ്ികുന്ന പാരാലിമ്പിക് പ്പരയ്കിമുകളുപ്പെ 

 ാങ്കിംര് പങ്കാളികളിൽ ഒരാളായ്കി 

പ്പപാതുക്മഖ്ലാ ഇരയൻ  ാങ്്ക പാരാലിമ്പിക് 

കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇരയയ്കുമായ്കി (PCI) ഒരു 

ധാരണാപഗ്തം ഒെിട്ടു. 

 

Science and Technology News 
 

• ISRO-NASA സംയ്കുക്ത ്ൗതയം NISER (NASA-ISRO 

സിരറ്റിക ് അക്െർച്ചർ റഡാർ) ഉപഗ്രഹം, 

നൂതന റഡാർ ഇക്മജിംര് ഉപക്യ്കാരിച്്ച 

ആക്രാള ഉപരിതല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ 

ലക്ഷയമിെുന്നത്, 2023-ന്പ്പറ തുെകത്തിൽ 

വിക്ക്ഷപികാൻ ഉക്ദ്ദശികുന്നു. 

• യ്കൂക്റാപയൻ  ഹിരാകാശ ഏജൻസി (ESA) 

ഗ്ഫഞ്ച് രയ്കാനയ്കിൽ നിന്നുള്ള ഏരിയ്കപ്പന 5 

ക്റാകറ്റിൽ ക്ലാകത്തിപ്പല ആ്യപ്പത്ത 

വാണിജയ പുനർനിർമ്മാണ ഉപഗ്രഹമായ്ക 

‘യ്കൂട്ടൽസാറ്റ് കവാണ്ടം’ വിക്ക്ഷപിച്ചു. 

• കരകൗശല പ്പതാഴിലാളികപ്പള 

ശാക്തീകരികാനും രാജയപ്പത്ത കരകൗശല 

ക്മഖ്ലയ്കുപ്പെ മൂലയശൃംഖ്ല 

ശക്തിപ്പെെുത്താനും HCL പ്പെകക്്നാളജീസ് 

ക്കാർെക്ററ്റ് ക്സാഷ്യൽ 

പ്പറസ്ക്പാൺസി ിലിറ്റി വിഭ്ാരമായ്ക HCL 

ഫൗക്ണ്ടഷ്ൻ 'റമ ഇ-ഹാറ്റ്' എന്ന ഓൺറലൻ 

ക്പാർട്ടൽ ആരംഭ്ിച്ചു. 
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• ഇരയൻ പ്പെകക്്നാളജികുള്ള സ്ഥാപനം-

റഹ്രാ ാ്ിൽ (IIT-H) സ്ഥാപിച്ച 

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇനറ്ലിജൻസ് പ്പസനറ്ർ 

ക്ഫാർ റിസർച്്ച ആൻഡ ്ഇപ്പന്നാക്വഷ്ൻ ക്കഗ്ര 

വി്യാഭ്യാസ മഗ്രി ധർക്മഗ്ര ഗ്പധാൻ 

ഫലത്തിൽ ഉ്്ഘാെനം പ്പചയ്തു. 

• IIT മഗ്്ാസ് ഇരയയ്കിപ്പല ആ്യപ്പത്ത തക്ദ്ദശീയ്ക 

ക്മാക്ട്ടാററസ്ഡ ് വീൽപ്പചയ്കർ വാഹനം 

'നിക്യ്കാക് ാൾട്ട്' വികസിെിപ്പച്ചെുത്തു, ഇത് 

ക്റാഡുകളിൽ മാഗ്തമല്ല, അസമമായ്ക 

ഭ്ൂഗ്പക്്ശങ്ങളിലും ഉപക്യ്കാരികാൻ കഴിയ്കും. 

•  യൂക്റാ ഓഫ ് ക്പാലീസ് റിസർച്്ച ആൻഡ് 

ഡവലപ്പ്പമനറ്് (BPR&D) ഓൾ ഇരയ 

കൗൺസിൽ ക്ഫാർ പ്പെക്നികൽ 

എഡയുക്കഷ്നുമായ്കി (AICTE) സഹകരിച്്ച 

'മാരാൻ 2021' എന്ന ക്പരിൽ ഒര  ുഅ്വിതീയ്ക 

ക്്ശീയ്ക ഹാകക്ത്താൺ ആരംഭ്ിച്ചു. 

• ഇരയ ഏറ്റവും നൂതനമായ്ക ജിക്യ്കാ-ഇക്മജിംര് 

ഉപഗ്രഹം (GiSAT-1) വിക്ക്ഷപികും, ഇത് 

പാകിസ്ഥാനും റചനയ്കുമായ്കുള്ള 

അതിർത്തികൾ ഉൾപ്പെപ്പെ ഉപഭ്ൂഖ്ണ്ഡപ്പത്ത 

ഒര  ു ്ിവസം 4-5 തവണ ചിഗ്തീകരിച്്ച മികച്ച 

നിരീക്ഷണം അനുവ്ികും. 

• ഈ വർഷ്ം ഒക്ക്ൊ ർ 20 മുതൽ 

ആരംഭ്ികുന്ന ഇരയയ്കിപ്പല ആ്യപ്പത്ത 

ഇനറ്ർപ്പനറ്റ് രക്വണൻസ് ക്ഫാറത്തിന് ഇരയ 

ആതിക്ഥയ്കതവം വഹികും. 

• DABUS എന്ന കൃഗ്തിമ  ുദ്ധി (AI) 

സംവിധാനത്തിന് “ഗ്ഫാക്ടൽ ജയാമിതി 

അെിസ്ഥാനമാകിയ്കുള്ള ഭ്ക്ഷണ 

പാഗ്തവുമായ്കി”  ന്ധപ്പെട്ട ക്പറ്റനറ്് 

്ക്ഷിണാഗ്ഫിക നൽകുന്നു. 

• ഇരയയ്കിലുെനീളമുള്ള 20 സവകാരയ 

ആശുപഗ്തികൾ നെത്തുന്ന പ്പഹൽത്ത ് കവസ്റ്റ് 

പഠനം (ആക്രാരയ നിലവാരം ഉയ്കർത്തൽ ISRO 

 ഹിരാകാശ സാക്ങ്കതികവി്യ ഗ്പാപ്തമാകി) 

ISRO ക്മധാവി ക്ഡാ. പ്പക ശിവൻ 

ഔക്്യാരികമായ്കി ഉ്്ഘാെനം പ്പചയ്തു. 

• ഇരയയ്കുപ്പെ ചഗ്രയ്കാൻ -2 ചഗ്ര ്ൗതയം 2019 ൽ 

ചക്ഗ്രാപരിതലത്തിൽ ഹാർഡ ് ലാൻഡിംര് 

നെത്തിയ്കിട്ടുണ്ടാകാം, എന്നാൽ 

അതിക്നാപ്പൊെമുള്ള ഓർ ിറ്റർ ഭ്ൂമിയ്കിപ്പല 

ശാസ്ഗ്തജ്ഞർക ് ഉപക്യ്കാരഗ്പ്മായ്ക 

വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. 

 

Sports News 
 

• എയ്സ ് ഇരയൻ  ാഡ്മിനറ്ൺ താരം പിവി 

സിന്ധു 2021 ഓരസ്റ്റ ് 01 ന ് ക്ൊകിക്യ്കാ 

ഒളിമ്പിക്സിൽ റചനീസ് താരം ഹി 

 ിംഗ്ജിയ്കാക്വാപ്പയ്ക പരാജയ്കപ്പെെുത്തി പ്പവങ്കല 

പ്പമഡൽ ക്നെി. 

• എപ്പസ്റ്റ ാൻ ഒക്കാൺ, ആൽറപൻ-പ്പറക്നാ/ 

ഗ്ഫാൻസ്, 2021 ഓരസ്റ്റ് 01, ഹംരറിയ്കിപ്പല 

ഹംരറിംരിൽ നെന്ന ഹംക്രറിയ്കൻ ഗ്രാൻഡ് 

ഗ്പിക്സ ്2021 ക്നെി. 

• ഗ്ശീലങ്കയ്കുപ്പെ ഇെങ്കയ്യൻ സീം  ൗളിംര് ഓൾ 

റൗണ്ടർ ഇസുറു ഉൊന അരാരാഷ്്ഗ്െ 

ഗ്കികറ്റിൽ നിന്്ന വിരമികൽ ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഇറ്റലിയ്കിപ്പല ലക്മാണ്്ട മാർപ്പസൽ ക്ജകബ്സ് 

പുരുഷ്ന്മാരുപ്പെ 100 മീറ്ററിൽ ഒളിമ്പിക് 

സവർണം ക്നെി , റിട്ടക്യ്കർഡ ്ജറമകൻ താരം 

ഉറസൻ ക് ാൾട്ടിന്പ്പറ 13 വർഷ്പ്പത്ത ബ്ലൂ-

റി ാൻഡ ്ഇവന്റ ്തകർത്തു. 

• ക്ൊകിക്യ്കാ ഒളിമ്പിക്സിൽ പുരുഷ് സിംരിൾസ് 

സവർണം ക്നെിയ്ക ജർമ്മനിയ്കുപ്പെ അലക്സാണ്ടർ 

പ്പസവപ്പരവ ് റഷ്യനായ്ക കാപ്പരൻ ഖ്ചക്നാവിപ്പന 

6-3 6-1 ന ്ക്താൽെിച്ചു. 

• നിലവിപ്പല ചാമ്പയന്മാരായ്ക  

പ്പമക്സിക്കായ്ക് പ്പകതിപ്പര 1-0-ന് അധിക ജയ്കം 

ക്നെിയ്ക അക്മരിക ഏഴാമപ്പത്ത CONCACAF  

ക്രാൾഡ് കെ് സവരമാകി. 

• ഇരയൻ ക് ാക്സിംര് താരം പ്പലാവ് ലിന 

ക് ാർക്രാപ്പഹയ്ക്ൻ സവർണ്ണ പ്പമഡൽ റഫനൽ 

മത്സരത്തിൽ എത്തുന്നതിൽ പരാജയ്കപ്പെട്ടു. 

• ക്കഗ്ര യ്കുവജനകാരയ കായ്കിക മഗ്രി അനുരാര് 

സിംര് ഠാകൂർ നയൂഡൽഹിയ്കിൽ ഇരയൻ 

പാരാലിമ്പിക ് സംഘത്തിന്പ്പറ തീം ക്സാംര് 

ഗ്പകാശനം പ്പചയ്തു. 
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• ഇരയൻ പുരുഷ് ക്ഹാകി െീം ജർമ്മനിപ്പയ്ക 

പരാജയ്കപ്പെെുത്തി 41 വർഷ്ത്തിനു ക്ശഷ്ം 

ആ്യ ഒളിമ്പിക് പ്പമഡൽ ക്നെി. ക്ൊകിക്യ്കാ 

ഒളിമ്പിക്സിൽ ജർമ്മനിപ്പയ്ക 5-4 ന് ക്താൽെിച്്ച 

ഇരയ പുരുഷ് ക്ഹാകിയ്കിൽ പ്പവങ്കല പ്പമഡൽ 

ക്നെി. 

• പുരുഷ്ന്മാരുപ്പെ 57 കിക്ലാഗ്രാം ഗ്ഫീറസ്റ്റൽ 

വിഭ്ാരത്തിൽ റഷ്യൻ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയ്കുപ്പെ 

(ROC) സാവൂർ ഉരുക്വവിക്നാെ ് ക്താറ്റ ഇരയൻ 

രുസ്തി താരം രവികുമാർ ്ഹിയ്ക പ്പവള്ളി 

പ്പമഡൽ ക്നെി. 

• പുരുഷ്ന്മാരുപ്പെ ഗ്ഫീസ് ററ്റൽ 65 കിക്ലാഗ്രാം 

വിഭ്ാരത്തിൽ കസാകിസ്ഥാന്പ്പറ ഡൗലറ്റ് 

നിയ്കാസ്പ്പ ക്കാവിപ്പന 8-0ന ് കീഴെകി 

ഒളിമ്പിക ് രുസ്തി പ്പവങ്കല പ്പമഡൽ 

മത്സരത്തിൽ ഇരയൻ രുസ്തി താരം  ജ് റംര് 

പുനിയ്ക വിജയ്കിച്ചു. 

• ക്ൊകിക്യ്കാ ഒളിമ്പിക് സിൽ ജാവലിൻ 

ക്ഗ്തായ്കിൽ നീരജ് ക്ചാഗ്പ ഇരയകായ്കി സവർണ്ണ 

പ്പമഡൽ ക്നെി. 

• മഹാരാഷ്്ഗ്െയ്കിപ്പല പൂപ്പനയ്കിൽ നിന്നുള്ള 

ഇരുപതുകാരനായ്ക പ്പചസ്സ ് കളികാരൻ 

ഹർഷ്ിത് രാജ പ്പചസ്സിപ്പല ഇരയയ്കുപ്പെ 69-ാാമത് 

ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്ററായ്കി. 

• ഇറ്റലിയ്കിൽ നെന്ന 19-ാാമത് സ്പിലിംപ്പ ർക്രാ 

ഓെൺ പ്പചസ്സ് െൂർണപ്പമനറ്ിൽ 15 വയ്കസ്സുള്ള 

യ്കുവ ഇരയൻ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ റൗണക ്സാധവാനി 

വിജയ്കിച്ചു. 

• 21 വർഷ്ത്തിനുക്ശഷ്ം അക്ദ്ദഹം ആരംഭ്ിച്ച 

ക്ലബ്ബായ്ക  ാഴ് സക്ലാണ വിട്ടതിന ് ക്ശഷ്ം 

ലയ്കണൽ പ്പമസ്സി താരസംഘെനയ്കായ്ക പാരീസ് 

പ്പസന്റ ്പ്പജർപ്പമയ്ക് നിൽ ക്ചർന്നു. 

• നിലവിപ്പല ഉത്തരവാ്ിതവം 2023 ൽ 

അവസാനിച്ചതിന ് ക്ശഷ്ം ഒഡീഷ് സർകാർ 

10 വർഷ്ക്ത്തക ്ഇരയൻ ക്ഹാകി െീമുകപ്പള 

ഉത്തരവാ്ിതവം പ്പചയ്യുപ്പമന്്ന മുഖ്യമഗ്രി 

നവീൻ പട്നായ്കിക് ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ക്ലാക അത് ലറ്റിക്സ ് U20 ചാമ്പയൻഷ്ിെിന്പ്പറ 

2021 പതിെ ്പ്പകനിയ്കയ്കിപ്പല പ്പനയ്ക് ക്റാ ിയ്കിൽ 

ആരംഭ്ിച്ചു. 

• CDS ജനറൽ  ിപിൻ റാവത്തിന് 

രചയ്കിതാകളായ്ക ക്മജർ ജനറൽ രാജ്പാൽ 

പുനിയ്കയ്കും ഗ്ശീമതി ്ാമിനി പുനിയ്കയ്കും 

ക്ചർന്്ന "ഓെക്റഷ്ൻ ഖ്ുഗ്കി" എന്ന പുസ്തകം 

സമ്മാനിച്ചു. 

• ക്ലാക അത് ലറ്റിക്സ ് U20 ചാമ്പയൻഷ്ിെിൽ 

വനിതകളുപ്പെ ക്ലാംര് ജമ്പിൽ റഷ്ലി സിംര് 

പ്പവള്ളി പ്പമഡൽ  ക്നെി. 

• 2021 NBA സമ്മർ ലീര് കിരീെം സഗ്കപ്പമനക്്റാ 

കിംഗ്സ് ക്നെിയ്കക്ൊൾ NBA കിരീെം ക്നെിയ്ക 

െീമിന്പ്പറ ഭ്ാരമാകുന്ന ആ്യ ഇരയകാരനായ്കി 

ഗ്പിൻസ്പാൽ സിംര് മാറി. 

• 2016 റിക്യ്കാ പാരാലിമ്പിക ് പ്പരയ്കിംസ് സവർണ്ണ 

പ്പമഡൽ ക്ജതാവായ്ക മറിയ്കെൻ തങ്കക്വലുവിന് 

പകരം ഉ്്ഘാെന ചെങ്ങിൽ ഇരയയ്കുപ്പെ 

പുതിയ്ക പതാകവാഹകനായ്കി ഏഷ്യൻ 

പ്പരയ്കിംസ് സവർണ്ണ പ്പമഡൽ ക്ജതാവ് പ്പതക്ചര് 

ചുമതലക്യ്കൽകും. 

• ക്ൊകിക്യ്കാ ഒളിമ്പിക്സ ് 2020 ഓരസ്റ്റ ് 08, 2021 ന് 

അവസാനിച്ചു. 

• 619 പ്പെസ്റ്റ് വികറ്റുകൾ ക്നെിയ്ക അനിൽ 

കുംപ്പബ്ലപ്പയ്ക മറികെന്്ന പ്പജയ്കിംസ് 

ആൻക്ഡഴ്സൺ പ്പെസ്റ്റ ് ഗ്കികറ്റിൽ ഏറ്റവും 

കൂെുതൽ വികറ്റുകൾ ക്നെുന്ന മൂന്നാമപ്പത്ത 

താരമായ്കി. 

• ഒളിമ്പിക ് സവർണ്ണ പ്പമഡൽ ക്ജതാവ ് നീരജ് 

ക്ചാഗ്പയ്കുപ്പെ  ഹുമാനാർത്ഥം എല്ലാ 

വർഷ്വും ഓരസ്റ്റ ് 7 ന ് ജാവലിൻ ക്ഗ്താ ്ിനം 

ആചരികാൻ അത്ലറ്റിക്സ് പ്പഫഡക്റഷ്ൻ ഓഫ് 

ഇരയ തീരുമാനിച്ചു. 

• 2028 ക്ലാസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ 

കായ്കികരംരപ്പത്ത ഉൾപ്പെെുത്താൻ ഗ്പചാരണം 

നെത്തുപ്പമന്്ന അരാരാഷ്്ഗ്െ ഗ്കികറ്റ് 

കൗൺസിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. 

• ഏഷ്യയ്കിപ്പല ഏറ്റവും പഴകക്മറിയ്കതും 

ക്ലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും പഴകം പ്പചന്നതുമായ്ക 

മൂന്നാമപ്പത്ത ഫുെക്് ാൾ െൂർണപ്പമനറ്ായ്ക 

ഡയുറൻഡ ്കെ ്ഒരു വർഷ്പ്പത്ത ഇെക്വളയ്കക്് 

ക്ശഷ്ം തിരിച്ചുവരവിപ്പനാരുങ്ങുന്നു. 

•  ംോക്്ശ് ഓൾറൗണ്ടർ ഷ്കീ ് അൽ 

ഹസൻ, പ്പവസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് കയാപ്റ്റൻ സ്റ്റഫാനി 

പ്പെയ്ലർ എന്നിവർ യ്കഥാഗ്കമം 

പുരുഷ്ന്മാരുപ്പെയ്കും സ്ഗ്തീകളുപ്പെയ്കും 

വിഭ്ാരത്തിൽ ജൂറലയ്കിപ്പല ICC പ്പപ്ലയ്കർ ഓഫ് 

്ി മരിപ്പന  തിരപ്പഞ്ഞെുത്തു. 

• ക്ലാകകെ ് ക്നെിയ്ക U19 ഇരയൻ കയാപ്റ്റൻ 

ഉൻമുക്ത ് ചര ് ഗ്കികറ്റിൽ നിന്്ന വിരമികൽ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• വരാനിരികുന്ന ക്ൊകിക്യ്കാ 

പാരാലിമ്പിക് സിൽ ഏറ്റവും വലിയ്ക ഇരയൻ 

സംഘപ്പത്ത അയ്കയ്ക് കും, 54 കായ്കിക താരങ്ങൾ 

9 കായ്കിക വിഭ്ാരങ്ങളിൽ പപ്പങ്കെുകുന്നു. 
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• കരബിൾ രരന്നീസ്ിൽ, ഇരയൻ രാഡ് ലർ 

ഭവിനരബൻ രകട്ടൽ കരാക്കികയായിൽ 

നരക്കുന്ന 2020 രാരാലിപിക് രഗയിംസ്ിൽ 

വനിരാ സ്ിംഗിൾസ്് ഉച്ചകകാരിയിൽ 

 രി്രരരമായ രവള്ളി രമഡൽ കനരി. 

• മാക്സ ് രവർസ്റ്റാെരന (ര ഡ് ബുൾ – 

രനരർലാന് ്സ്്) രബൽജിയൻ ്ഗാൻഡ് ്രിക്സ് 

2021 വിജയിയായി ്രഖ്യാരിച്ചു. 

• R -2 വനിരകെുരര 10 m എയർ ഹ ഫിൾ 

സ്റ്റാൻഡിംഗ് SH 1 മത്സരത്തിൽ രരാ ാഡിയം 

മുകെിരലത്തി, രാരാലിപിക്സിൽ സ്വർണ്ണ 

രമഡൽ കനരുന്ന ആദയ ഇരയൻ വനിരയായി 

ഷ്ൂട്ടർ ആവണി കലഖ്ര  രി്രം ര ിച്ചു. 

• കരാക്കികയാ രാരാലിപിക്സ ് 2020 രല 

രുരുഷ്ന്മാരുരര ഹഹജപ് T 47 ഇനത്തിൽ 

ഇരയയുരര നിഷ്ാദ് കുമാർ രവള്ളി രമഡൽ 

കനരി. കരാക്കികയാ 2020 രാരാലിപിക്സിൽ ഇര് 

ഇരയയുരര രണ്ടാമരത്ത രമഡലാണ്. 

• ര സ്സിൽ, ഇരയൻ ്ഗാൻഡ്മാസ്റ്റർ എസ്് രി 

കസ്രുരാമൻ 2021 രല ബാഴ്സകലാണ ഓെൺ 

ര സ്്സ രൂർണരമന് ് കിരീരം കനരി, ഒൻരര് 

 ൗണ്ടുകെിൽ കരാൽക്കാരര, ആ ് 

മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്്ച മൂന്്ന സ്മനിലകയാര് 

കൂരി വിജയം കനരി. 

• കരാക്കികയാ രാരാലിപിക്സിൽ രുരുഷ്ന്മാരുരര 

ജാവലിൻ ക്രാ F64 ഹഫനൽ മത്സരത്തിൽ 

ഇരയയുരര സ്ുമിര് ആന് ിൽ സ്വർണ്ണ രമഡൽ 

കനരി, ഈ ്ര്കിയയിൽ 68.55 മീറർ രുരിയ 

കലാക ര കക്കാർഡ് എ ിഞ്ഞു. 

• ഇരയൻ ഓൾ  ൗണ്ടർ ്കിക്കറ് രാരം സ്റ്റുവർട്്ട 

ബിന്നി 2021 ഓഗസ്്റ്റ 30-ന് എല്ലാ ്കിക്കറുകെിൽ 

നിന്നും വിരമിക്കൽ ്രഖ്യാരിച്ചു. ആ ് 

രരസ്റ്റുകെിലും 14 ഏകദിനങ്ങെിലും മൂന്്ന T20 

കെിലും അകേഹം രീം ഇരയരയ 

്രരിനിധീകരിച്ചു. 

• കരാക്കികയായിൽ നരക്കുന്ന രാരാലിപിക്സ് 2020 

ൽ, ഇരയയിരല ഏറവും വലിയ 

രാരാലിപിയൻ, കദകവ്ന്ദ ജജാരിയ രുരുഷ് 

ജാവലിൻ ക്രാ-F46 ഹഫനൽ മത്സരത്തിൽ 

രവള്ളി രമഡൽ കനരി. 

• ഇരയയുരര ഡിസ്കസ്് ക്രാ F56 ഹഫനൽ 

മത്സരത്തിൽ നരക്കുന്ന കരാക്കികയാ 

രാരാലിപിക്സിൽ ഇരയയുരര ഡിസ്കസ്് ക്രാ 

രാരം കയാകഗഷ്് കരുനിയ രവള്ളി രമഡൽ 

കനരി. 44.38 മീറർ എ ിഞ്്ഞ കയാകഗഷ്് രണ്ടാം 

സ്ഥാനം കനരി. 
 

Books and authors News 
 

• ഗ്പശസ്ത ക്നാവലിസ്റ്റ് കുനാൽ  സുവിന്പ്പറ 

പുതിയ്ക ഫിക്ഷൻ സൃഷ്ടിയ്കായ്ക ഇൻ ആൻ 

ഐഡിയ്കൽ ക്വൾഡ ് അെുത്ത വർഷ്ം 

പുറത്തിറങ്ങുപ്പമന്്ന പ്പപൻരവിൻ റാൻഡം 

ഹൗസ് ഇരയ (PRHI) ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• "റമ ഓൺ മസാരൺ" എന്ന ക്പരിലുള്ള ഒരു 

പുതിയ്ക പുസ്തകം രചിച്ചിരികുന്നത് കയാപ്റ്റൻ 

രക്മശ്  ാ  ുആണ്. 

• വനയജീവി ജീവശാസ്ഗ്തജ്ഞനായ്ക സഞ്ജയ്ക് 

രുബ്ബി പുള്ളിെുലിപ്പയ്കകുറിച്ചുള്ള ഒരു 

പുസ്തകം രചിച്ചു, 'പുള്ളിെുലി ഡയ്കറീസ് - 

ഇരയയ്കിപ്പല ക്റാസറ്റ്', അതിൽ പുള്ളിെുലി -

മനുഷ്യ സംഘർഷ്ം മറികെകാനുള്ള  

നിർക്ദ്ദശങ്ങൾപ്പകാെം ഭ്ക്ഷണ ശീലങ്ങൾ, 

പാരിസ്ഥിതിക പശ്ചാത്തലം, 

പുള്ളിെുലിയ്കുപ്പെ സംരക്ഷണം 

എന്നിവപ്പയ്കകുറിച്്ച പറയ്കുന്നു. 

• രരുഡ ഗ്പകാശൻ ഗ്പസിദ്ധീകരിച്ച 

“ ാലക്കാട്ട് എയ്കർ സ്റഗ്െക്: ഹൗ ഇരയ 

അവൻജിെ ്   പുൽവാമ” എന്ന ക്പരിൽ ഒരു 

പുതിയ്ക പുസ്തകം നാവികക്സനയ്കിപ്പല 

മുതിർന്ന റസനികനായ്ക മനൻ ഭ്ട്ട ്എഴുതി. 

• വിപ്ലവ ക്നതാവും സവാതഗ്രയസമര 

ഗ്പവർത്തകനുമായ്ക ജയ്കഗ്പകാശ് 

നാരായ്കണിന്പ്പറ ഒര  ു പുതിയ്ക ജീവചരിഗ്തം 

ഓരസ്റ്റ ് 23 ന് ഗ്പസാധകനായ്ക പ്പപൻരവിൻ 

റാൻഡം ഹൗസ് ഇരയയ്കിപ്പലത്തും. 
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Obituaries News 
 

• ഒന്നിലധികം ക്വൾഡ് മാക്സ്റ്റഴ്സ് ചാമ്പയൻഷ്ിെ് 

സവർണ്ണ പ്പമഡൽ ക്ജതാവും ഒന്നിലധികം 

ഏഷ്യൻ മാക്സ്റ്റഴ്സ ് ചാമ്പയൻഷ്ിെ ് പ്പമഡൽ 

ക്ജതാവും അത് ലറ്റുമായ്ക 105 വയ്കസ്സുള്ള മൻ 

കൗർ അരരിച്ചു. 

• പത്മഗ്ശീ പുരസ്കാര ക്ജതാവും ഗ്പശസ്ത 

എഴുത്തുകാരിയ്കുമായ്ക പത്മ സച്്ച ക്്വ ് , 

ക്ഡാഗ്രി ഭ്ാഷ്യ്കിപ്പല ആ്യപ്പത്ത ആധുനിക 

സ്ഗ്തീ കവി അരരിച്ചു. 

• ഒളിമ്പയൻ ഫുെക്് ാൾ താരം 

എസ്.എസ്. ാ ു നായ്കരൻ അരരിച്ചു. 1956 

ലും 1960 ലും ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇരയയ്കുപ്പെ 

ക്രാൾകീെറായ്കിരുന്നു അക്ദ്ദഹം. 

• മുൻ പെിഞ്ഞാറൻ ജർമ്മനി ക്ഫാർക്വഡും 

 ക്യ്കൺ മയൂണിക ് ഫുെ്ക് ാൾ 

ഇതിഹാസവുമായ്ക പ്പരർഡ് മുള്ളർ അരരിച്ചു. 

• 1970-80 കളിൽ മൂന്്ന റമ്ാൻ 

പ്പഹവിപ്പവയ്ക്റ്റുകൾകായ്കി കളിച്ച ഗ്പമുഖ് 

ഇരയ-അരാരാഷ്്ഗ്െ ഫുെക്് ാൾ താരം 

ചിൻക്മായ്ക് ചാറ്റർജി അരരിച്ചു. 

• സുക്ഡാകു എന്ന പസിലിന്പ്പറ ഗ്സഷ്ടാവായ്ക 

മകി കാജി പിത്തസഞ്ചി കയാൻസർ  ാധിച്്ച 

69 -ആം വയ്കസ്സിൽ അരരിച്ചു. 

• തമിഴ ് താരവും ജനഗ്പിയ്ക െിവി 

അവതാരകയ്കുമായ്ക ആനര കണ്ണൻ അരരിച്ചു. 

• ഉത്തർഗ്പക്്ശിന്പ്പറ മുൻ മുഖ്യമഗ്രി കലയാൺ 

സിംര് അരരിച്ചു. 

• ഗ്രാമീണ പ്പപൺകുട്ടിയ്കായ്കിരുന്ന പി.െി ഉഷ്പ്പയ്ക 

ഏഷ്യയ്കിപ്പല സുവർണ്ണ പ്പപൺകുട്ടിയ്കാകി 

മാറ്റിയ്ക ഓ.എം നമ്പയാർ അരരിച്ചു. 

• മുൻ ഇരയൻ ഫുെ്ക് ാൾ കളികാരനും 1960 

ക്റാം ഒളിമ്പിക്സിൽ കളിച്ച അവസാന ക്്ശീയ്ക 

െീം അംരവുമായ്ക സയ്യി്് ഷ്ാഹി്് ഹകിം 

അരരിച്ചു. 

• ഗ് ിട്ടീഷ് ് ഹാസയനെൻ സീൻ ക്ലാക് 

അരരിച്ചു. ഗ് ിട്ടനിപ്പല ഏറ്റവും മികച്ച 

ഹാസയനെന്മാരിൽ ഒരാളായ്കിരുന്ന  ുഅക്ദ്ദഹം. 

• തന്പ്പറ മുൻ സംസ്ഥാനമായ്ക ഒളിമ്പയൻ 

ചഗ്രക്ശഖ്രൻ എന്നറിയ്കപ്പെട്ടിരുന്ന മുൻ 

ഇരയൻ ഫുെക്് ാൾ താരം ഒ ചഗ്രക്ശഖ്രൻ 

അരരിച്ചു. 

• മുൻ ഇംേണ്്ട, സപ്പസക്സ ് കയാപറ്്റൻ പ്പെഡ് 

പ്പഡക് സ്റ്റർ അരരിച്ചു. 

• ഗ്പശസ്ത ക്കരള കാർട്ടൂണിസ്റ്റും ശിൽപിയ്കും 

നാക്ൊെി രായ്കകനുമായ്ക പി.എസ്.  ാനാർജി 

അരരിച്ചു. 

• അനുഭ്വസമ്പത്തുള്ള നെൻ അനുപം ശയാം 

അരരിച്ചു. 

• 1971 പ്പല യ്കുദ്ധവീരനും മഹാവീർ ചഗ്ക 

സവീകർത്താവുമായ്ക പ്പകാക്മാക്ഡാർ 

കാസർക്കാെ ് പട്നപ്പഷ്ട്ടി ക്രാപാൽ റാവു 

അരരിച്ചു. 

• ഗ്പശസ്ത മലയ്കാള ചലച്ചിഗ്ത-പ്പെലിവിഷ്ൻ 

നെിയ്കായ്ക ശരണയ ശശി ക്കാവിഡ ് -19 

സങ്കീർണതകൾ മൂലം അരരിച്ചു. 

• ആയ്കുർക്വ് ക്ഡാക്ടറും ക്യ്കാരയ്കുപ്പെ 

വക്താവുമായ്ക ഗ്പശസ്തനായ്ക ഒര  ു ആത്മീയ്ക 

ക്നതാവ ്ക്ഡാ.  ാലാജി താംപ്പ  അരരിച്ചു. 

• മുൻ ഇരയൻ ്കിക്കറ് രാരവും 

രരിശീലകനുമായ വസ്ൂ രരഞ്ജരര 

അരരിച്ചു. സ്ുനിൽ ഗവാസ്് കർ, ദിലീര് 

രവങ് സ്ർക്കാർ, രാഹുൽ ്ദാവിഡ്, സ്ച്ചിൻ 

രരണ്ടുൽക്കർ, കരാഹിര് ശർമ്മ രുരങ്ങിയ 

്രമുഖ്രുരര ഉരകദഷ്ടാവായി അകേഹം 

കണക്കാക്കരെട്ടു. അകേഹം ഗവാസ്ക ിന് 

‘സ്ണ്ണി’ എന്ന വിെികെരും നൽകി. 

• ്രമുഖ് ബംഗാെി എഴുത്തുകാരനായ ബുദ്ധകദവ് 

ഗുഹ അരരിച്ചു. “മധുകാരി” (കരൻ 

കശഖ്രിക്കുന്നയാൾ), “കകായ് ലർ കാരച്ച” 

(കകായൽ രക്ഷിക്്ക സ്മീരം), “കസ്ാബികനായ് 

നികബഡൻ” (വിനീരമായ വഴിരാര്) 

രുരങ്ങിയ നിരവധി ്ശകദ്ധയമായ 

കൃരികെുരര ര യിരാവായിരുന്നു അകേഹം. 

 

Important Days 
 

• ഇരയയ്കിൽ, മുസ് ലിം തലാഖ്ിപ്പനതിരായ്ക 

നിയ്കമം ഗ്പാ ലയത്തിൽ വന്നതിന് ആരസ്റ്റ് 01 

ന ് "മുസ്ീം വനിതാ അവകാശ ്ിനം" 

രാജയപ്പമമ്പാെും ആക്ഘാഷ്ികുന്നു. 

• അമ്മമാർകും ശിശുകൾകും 

മുലയ്കൂട്ടുന്നതിന്പ്പറ ഗ്പാധാനയപ്പത്തകുറിച്്ച 

അവക് ാധം വളർത്തുന്നതിനായ്കി എല്ലാ 

വർഷ്വും ഓരസ്റ്റ ് 1 മുതൽ 7 വപ്പര ക്ലാക 

മുലയ്കൂട്ടൽ വാരം (WBW) ആചരികുന്നു. 

• രണ്ടാം ക്ലാകമഹായ്കുദ്ധസമയ്കത്ത് 

ഹിക്രാഷ്ിമയ്കിൽ അണുക് ാം ് 

വർഷ്ിച്ചതിന്പ്പറ വാർഷ്ികം ആരസ്റ്റ ്6 നാണ്. 

• റഗ്െ ൽ ക്കാ-ഓെക്ററ്റീവ ് മാർകറ്റിംര് 

പ്പഫഡക്റഷ്ൻ ഓഫ് ഇരയ (TRIFED) അതിന്പ്പറ 

34-ാാമത് സ്ഥാപക ്ിനം ഓരസ്റ്റ് 6 ന് 

ആക്ഘാഷ്ിച്ചു.   
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• ഇരയൻ റകത്തറി വയവസായ്കത്തിന്പ്പറ 

റപതൃകം ഗ്പ്ർശിെികുന്നതിനായ്കി ഇരയ 

ഏഴാമത് ക്്ശീയ്ക റകത്തറി ്ിനമായ്കി 

ആചരിച്ചു. 

• 1947 പ്പല രാജയ വിഭ്ജന സമയ്കത്ത് ജനങ്ങളുപ്പെ 

ക്പാരാട്ടങ്ങളുപ്പെയ്കും തയാരങ്ങളുപ്പെയ്കും 

ഓർമയ്കക്ായ്കി ഓരസ്റ്റ ് 14 'വിഭ്ജന 

ഭ്ീകരതയ്കുപ്പെ അനുസ്മരണ ്ിനം' അപ്പല്ലങ്കിൽ 

'വിഭ്ജൻ വിഭ്ിശിഖ് സ്മൃ തി ്ിവസ്' ആയ്കി 

ആചരികുപ്പമന്്ന ഗ്പധാനമഗ്രി നക്രഗ്ര ക്മാ്ി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ക്ഫാക്ട്ടാഗ്രാഫി ഒര  ു ക്ഹാ ിയ്കായ്കി 

ക്ഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനും 

ക്ലാകപ്പമമ്പാെുമുള്ള ക്ഫാക്ട്ടാഗ്രാഫർമാർക് 

ക്ലാകപ്പമമ്പാെുമുള്ള ഒപ്പരാറ്റ ക്ഫാക്ട്ടാ 

പങ്കിൊൻ ഗ്പക്ചാ്ിെികുന്നതിനും എല്ലാ 

വർഷ്വും ആരസ്റ്റ് 19 ന് ക്ലാക ക്ഫാക്ട്ടാഗ്രാഫി 

്ിനം ആക്ഘാഷ്ികുന്നു. 

• മാനുഷ്ിക ക്സവനങ്ങൾ പ്പചയ്യുക്മ്പാൾ ജീവൻ 

നഷ്ടപ്പെട്ട അപ്പല്ലങ്കിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട 

പ്പതാഴിലാളികൾക ് ആ്രാഞ്ജലി 

അർെികാൻ എല്ലാ വർഷ്വും ഓരസ്റ്റ് 19 ന് 

ക്ലാക മാനുഷ്ിക ്ിനം (WHD) ആചരികുന്നു. 

• മക്ലറിയ്കയ്കുപ്പെ കാരണങ്ങപ്പളകുറിച്ചും അത് 

എങ്ങപ്പന തെയ്കാം എന്നതിപ്പനകുറിച്ചും 

അവക് ാധം വളർത്തുന്നതിനായ്കി എല്ലാ 

വർഷ്വും ഓരസ്റ്റ ്20 -ന ്ക്ലാക പ്പകാതുകിന്പ്പറ 

്ിനം ആചരികുന്നു. 

• അരരിച്ച മുൻ ഗ്പധാനമഗ്രി രാജീവ് 

രാന്ധിയ്കുപ്പെ ജന്മവാർഷ്ികക്ത്താെനു ന്ധിച്്ച 

എല്ലാ വർഷ്വും ഇരയ ഓരസ്റ്റ ്20 ന ്സ്്ഭ്ാവന 

്ിവസ് ആചരികുന്നു. 

• ഇരയയ്കിപ്പല പുനരുൽൊ്ിെികാവുന്ന 

ഊർജ്ജത്തിന്പ്പറ വികസനപ്പത്തകുറിച്ചും 

റകപ്പകാള്ളുനതിപ്പനകുറിച് അവക് ാധം 

സൃഷ്ടികുന്നതിനായ്കി എല്ലാ വർഷ്വും ഓരസ്റ്റ് 

20 -ന ്അക്ഷയ്ക് ഊർജ ്ിവസ് (പുനരുപക്യ്കാര 

ഊർജ്ജ ്ിനം) ആചരികുന്നു. 

•   ഐകയരാഷ്്ഗ്െസഭ് എല്ലാ വർഷ്വും ആരസ്റ്റ് 

23 ന് "അെിമകച്ചവെത്തിന്പ്പറയ്കും അതിന്പ്പറ 

നിർത്തലാകലിന്പ്പറയ്കും അനുസ്മരണ 

്ിനമായ്കി" ആചരികുന്നു. 

• മതത്തിന്പ്പറക്യ്കാ വിശവാസത്തിന്പ്പറക്യ്കാ 

അെിസ്ഥാനത്തിൽ അഗ്കമത്തിന്പ്പറ ഇരകപ്പള 

അനുസ്മരികുന്ന അരാരാഷ്്ഗ്െ ്ിനം എല്ലാ 

വർഷ്വും 2019 മുതൽ എല്ലാ വർഷ്വും ഓരസ്റ്റ് 

22 ന ്ആചരികുന്നു. 

• ക്ലാക സംസ്കൃ ത ്ിനം, (സംസ്കൃ ത ്ിവസ് 

എന്നും അറിയ്കപ്പെെുന്നു), എല്ലാ വർഷ്വും 

ഗ്ശാവണപൂർണിമയ്കിൽ 

ആക്ഘാഷ്ികപ്പെെുന്നു, ഇത് ഹിരു 

കലണ്ടറിപ്പല ഗ്ശാവണ മാസത്തിപ്പല പൂർണിമ 

്ിവസമാണ്, ഇത് രക്ഷാ  ന്ധൻ എന്നും 

അെയ്കാളപ്പെെുത്തുന്നു.   

• ആക്രാള ജല ഗ്പശ്നങ്ങളും അരാരാഷ്്ഗ്െ 

വികസനവുമായ്കി  ന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളും 

പരിഹരികുന്നതിനായ്കി 1991 മുതൽ 

ക്സ്റ്റാകക്്ഹാം ഇന്റർനാഷ്ണൽ വാട്ടർ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട ് (SIWI) സംഘെിെികുന്ന 

വാർഷ്ിക പരിപാെിയ്കാണ് ക്ലാക ജല വാരം. 

• ക്കഗ്ര വാർത്താവിതരണ ഗ്പക്ക്ഷപണ മഗ്രി 

അനുരാര് ഠാകൂർ ആരസ്റ്റ ്23 മുതൽ 'ആസാ്ി 

കാ അമൃത് മക്ഹാത്സവം' 

ആക്ഘാഷ്ികുന്നതിനായ്കി നിരവധി 

പരിപാെികൾ ആരംഭ്ിച്ചു. 

• എല്ലാ വർഷ്വും ഓരസ്റ്റ് 26 ന് നായ്കപ്പയ്ക 

്പ്പത്തെുകുന്നതിപ്പനകുറിച്ചും 

രക്ഷാഗ്പവർത്തനത്തിനുള്ള നായ്കക്പ്പള 

സുരക്ഷിതവും സ്ക്നഹപൂർണ്ണവുമായ്ക 

അരരീക്ഷം നൽകുന്നതിന്പ്പറ 

ഗ്പാധാനയപ്പത്തകുറിച്ചും അവക് ാധം 

വളർത്തുന്നതിനായ്കി അരാരാഷ്്ഗ്െ നായ്ക 

്ിനം ആചരികുന്നു. 

• നമ്മുപ്പെ രാജയപ്പത്ത സവാതഗ്രയസമര 

ചരിഗ്തത്തിപ്പല സുഗ്പധാന 

നാഴികകല്ലുകളിപ്പലാന്നായ്കി 

കണകാകപ്പെെുന്ന ഓരസ്റ്റ് ഗ്കാരി ്ിൻ 

അഥവാ കവിറ്റ ് ഇരയ ഗ്പസ്ഥാനത്തിന്പ്പറ 79 -

ാാാം വാർഷ്ികം 2021 ഓരസ്റ്റ് 8 -ന് ആചരിച്ചു. 

• ഐകയരാഷ്്ഗ്െസഭ് എല്ലാ വർഷ്വും ആരസ്റ്റ ്09 

ന ് ക്ലാക തക്ദ്ദശവാസികളുപ്പെ അരാരാഷ്്ഗ്െ 

്ിനം ആചരികുന്നു. 

• ജൊൻ എല്ലാ വർഷ്വും ഓരസ്റ്റ ്9 നാരസാകി 

്ിനമായ്കി ആചരികുന്നു. 

• എല്ലാ വർഷ്വും ഓരസ്റ്റ ് 10 ന് ക്ലാക സിംഹ 

്ിനം ആക്രാളമായ്കി ആചരികുന്നു. 

• ഇനറ്ർനാഷ്ണൽ യ്കൂണിയ്കൻ ക്ഫാർ 

കൺസർക്വഷ്ൻ ഓഫ് ക്നച്ചർ 

പ്പഹഡ്കവാർക്ട്ടഴ്സ്: ഗ്രന്ഥി, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• ഇനറ്ർനാഷ്ണൽ യ്കൂണിയ്കൻ ക്ഫാർ 

കൺസർക്വഷ്ൻ ഓഫ് ക്നച്ചർ സിഇഒ: 

ഗ് ൂക്ണാ ഒപ്പ ർപ്പല; 

• ഇനറ്ർനാഷ്ണൽ യ്കൂണിയ്കൻ ക്ഫാർ 

കൺസർക്വഷ്ൻ ഓഫ ് ക്നച്ചർ സ്ഥാപകൻ: 

ജൂലിയ്കൻ ഹകസ്്ി; 
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• ഇനറ്ർനാഷ്ണൽ യ്കൂണിയ്കൻ ക്ഫാർ 

കൺസർക്വഷ്ൻ ഓഫ ് ക്നച്ചർ സ്ഥാപിച്ചത്: 5 

ഒകക്്ൊ ർ 1948. 

• എല്ലാ വർഷ്വും ഓരസ്റ്റ ് 10 നാണ ് ക്ലാക 

റജവ ഇന്ധന ്ിനം ആചരികുന്നത്. 

• ആക്രാള ആനകളുപ്പെ സുരക്ഷയ്കക്ും 

സംരക്ഷണത്തിനുമായ്കി എല്ലാ വർഷ്വും 

ആരസ്റ്റ ്12 ന ്ക്ലാക ആന്ിനം ആചരികുന്നു. 

• ക്ലാകപ്പമമ്പാെുമുള്ള യ്കുവജന ഗ്പശ്നങ്ങളിക്ലക് 

സർകാരുകളുപ്പെയ്കും മറ്റുള്ളവരുപ്പെയ്കും ഗ്ശദ്ധ 

ആകർഷ്ികുന്നതിനായ്കി എല്ലാ വർഷ്വും 

ആരസ്റ്റ് 12 ന് അരാരാഷ്്ഗ്െ യ്കുവജന ്ിനം 

ആചരികുന്നു. 

• ഇെത് റകയ്യരുപ്പെ ഗ്പക്തയകതകളും 

വയതയാസങ്ങളും ആക്ഘാഷ്ികുന്നതിനും 

ഗ്പധാനമായ്കും വലംറകയ്കുള്ള ക്ലാകത്ത് 

ഇെംറകയ്കുള്ളതിന്പ്പറ 

രുണക്്ാഷ്ങ്ങപ്പളകുറിച്്ച അവക് ാധം 

വളർത്തുന്നതിനുമായ്കി എല്ലാ വർഷ്വും 

ഓരസ്റ്റ് 13 ന ്അരാരാഷ്്ഗ്െ ഇെത് റകയ്യരുപ്പെ  

്ിനം ആചരികുന്നു. 

• ക്ലാകാവയ്കവ ്ാന ്ിനം എല്ലാ വർഷ്വും 

ഓരസ്റ്റ ്13 ന ്ആക്ഘാഷ്ികപ്പെെുന്നു. 

• എല്ലാ വർഷ്വും ആഗസ്്റ്റ 29 ഇരയയിൽ കദശീയ 

കായിക ദിനമായി ആ രിക്കുന്നു. 

• ഇരയയിൽ, എല്ലാ വർഷ്വും ഓഗസ്്റ്റ 30 ന് 

കദശീയ ര  ുകിര വയവസ്ായ ദിനം 

ആക ാഷ്ിക്കരെരുന്നു. 

• ഐകയരാഷ്്്രസ്ഭ എല്ലാ വർഷ്വും ഓഗസ്്റ്റ 30 

ന് ആകഗാെരലത്തിൽ നിർബന്ധിര 

രികരാധാനങ്ങെുരര ഇരകെുരര അരാരാഷ്്്ര 

ദിനം ആ രിക്കുന്നു. 

• 2021 ഓഗസ്്റ്റ 31 -നാണ് ആ്ഫിക്കൻ 

വംശജർക്കുള്ള അരാരാഷ്്്ര ദിനം 

ആദയമായി ആക ാഷ്ിക്കുന്നര്. 
 

 

Miscellaneous News 
 

• ക്ലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും വലിയ്ക നക്ഷഗ്ത 

സഫയ്കർ ക്ലസ്റ്റർ ഗ്ശീലങ്കയ്കിപ്പല രത്നപുരയ്കിൽ 

കപ്പണ്ടത്തി. കല്ല് ഇളം നീല നിറമാണ്. 

• വധശിക്ഷ ഉൾപ്പെപ്പെയ്കുള്ള ക്കസുകളിൽ 

തെവുകാർക ് സംസ്ഥാന രവർണർ  മാെ് 

നൽകുപ്പമന്്ന 2021 ഓരസ്റ്റ് 3 ന് സുഗ്പീം 

ക്കാെതി അഭ്ിഗ്പായ്കപ്പെട്ടു. 

• കിഴകൻ ലഡാകിപ്പല ഉംലിംേ ചുരത്തിൽ 

ക്ലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും ഉയ്കരം കൂെിയ്ക ക്റാഡ് 

ക് ാർഡർ ക്റാഡ് ഓർരറനക്സഷ്ൻ (BRO) 

നിർമ്മികുകയ്കും ബ്ലാക് ക്ൊെിംര് 

പ്പചയ്യുകയ്കും പ്പചയ്തു. 

• പ്പസൻഗ്െൽ ക് ാർഡ ് ക്ഫാർ പക്രാക്ഷ 

നികുതികൾകും കസ്റ്റമുകൾകും 

www.cip.icegate.gov.in/CIP- ൽ ഇരയൻ കസ്റ്റംസ് 

കംപ്ലയ്കിൻസ് ഇൻഫർക്മഷ്ൻ ക്പാർട്ടൽ 

ആരംഭ്ിച്ചു. 

• ശുദ്ധജലത്തിന്പ്പറ ഗ്പാധാനയപ്പത്തകുറിച്്ച 

ഗ്രാമവാസികപ്പള അറിയ്കികാൻ ലഡാകിൽ 

‘പാനി മാഹ്’ അഥവാ ജലമാസം ആരംഭ്ിച്ചു. 

• NTPC ആഗ്ന്ധാഗ്പക്്ശിപ്പല വിശാഖ്പട്ടണപ്പത്ത 

സിംഹാഗ്്ി പ്പതർമൽ ക്സ്റ്റഷ്ന്പ്പറ 

റിസർക്വായ്കറിൽ 25 പ്പമരാവാട്ട് 

റവ്യുതിയ്കുപ്പെ ഇരയയ്കിപ്പല ഏറ്റവും വലിയ്ക 

ക്ഫ്ലാട്ടിംര് ക്സാളാർ PV പദ്ധതിക് 

വിക്ശഷ്ാധികാരം നൽകി. 

• യ്കുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ 

നിന്്ന പൗരന്മാപ്പര ഒഴിെികുന്നതിനുള്ള 

ഇരയയ്കുപ്പെ സങ്കീർണ്ണമായ്ക ്ൗതയത്തിന് 

'ഓെക്റഷ്ൻ ക്്വി ശക്തി' എന്്ന വിക്്ശകാരയ 

മഗ്രാലയ്കം (MEA) ക്പര് നൽകി. 

• നാഷ്ണൽ കക്മ്മാഡിറ്റി ആൻഡ് 

പ്പഡറിക്വറ്റീവ്സ് എക്സ്ക്ചഞ്ച് ലിമിറ്റഡ് 

(NCDEX) ആണ ് GUAREX എന്ന അഗ്രി 

കക്മ്മാഡിറ്റീസ് പ്പകാട്ടയ്കിപ്പല ഇരയയ്കിപ്പല 

ആ്യപ്പത്ത പ്പസക്ടറൽ ഇൻപ്പഡക്സ് ആരംഭ്ിച്ചു. 

• ക് ാളിവുഡ് നെൻ ക്സാന  ു സൂ്് ഡൽഹി 

സർകാരിന്പ്പറ 'ക്്ശ് പ്പക പ്പമനക്്റഴ്സ'് 

പരിപാെിയ്കുപ്പെ ഗ് ാൻഡ് 

അം ാസഡറായ്കിരികുപ്പമന്്ന ഡൽഹി 

മുഖ്യമഗ്രി അരവിര ്പ്പകഗ്ജിവാൾ ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• 1925 ൽ ആയ്കുധങ്ങൾ വാങ്ങാൻ 

കക്കാരിയ്കിൽ പ്പഗ്െയ്കിൻ പ്പകാള്ളയ്കെിച്ചതിന് 

തൂകിക്ലറ്റപ്പെട്ട വിപ്ലവകാരികൾക് 

ആ്രാഞ്ജലി അർെികുക്മ്പാൾ 

ഉത്തർഗ്പക്്ശ് സർകാർ ഒര  ു സുഗ്പധാന 

സവാതഗ്രയ ഗ്പസ്ഥാന പരിപാെിയ്കുപ്പെ ക്പര് 

കക്കാരി പ്പഗ്െയ്കിൻ ആക്ഷൻ എന്്ന 

പുനർനാമകരണം പ്പചയ്തു. 
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• ജമ്മു കശ്മീർ പ്പലഫ്റ്റനന്റ ് രവർണർ, മക്നാജ് 

സിൻഹ, കുപ് വാര ജില്ലയ്കിപ്പല  ംരസ് 

താഴ് വരയ്കിൽ 75 -ാാമത് സവാതഗ്രയ്ിനം 

ആക്ഘാഷ്ികുന്നതിനായ്കി ഗ്രാമീണ 

പ്പരയ്കിമുകൾ, ഗ്പാക്്ശിക ഗ്പകെനങ്ങൾ, മറ്റ് 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്കക്ായ്കി 

വിപുലമായ്ക ഗ്കമീകരണങ്ങക്ളാപ്പെയ്കുള്ള 

 ംരസ് അവാം ക്മള ഉ്്ഘാെനം പ്പചയ്തു. 

• കലാകത്തിരല ഏറവും ഉയർന്ന സ്ിനിമാ 

രികയറർ ഈയിരര ലഡാക്കിൽ ഉദ് ാരനം 

ര യ്യരെട്ടു, അരിന്ര  ആദയ രമാഹബൽ 

ഡിജിറൽ മൂവി രികയറർ കലയിരല രൽദാൻ 

്രകദശത്്ത 11,562 അരി ഉയരത്തിൽ സ്ഥാരിച്ചു. 

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രധാന 

കുറിപ്പുകൾ: (STATIC TAKEAWAYS) 
 

• ഐകയരാഷ്്ഗ്െ രക്ഷാസമിതി ആസ്ഥാനം: 

നയൂക്യ്കാർക്, യ്കുറണറ്റഡ ്ക്സ്റ്ററ്റ്സ്; 

• യ്കുറണറ്റഡ ് ക്നഷ്ൻസ് പ്പസകയൂരിറ്റി 

കൗൺസിൽ സ്ഥാപിച്ചത്: 24 ഒക്ക്ൊ ർ 1945. 

• മുലയ്കൂട്ടലിനുള്ള ക്ലാക സഖ്യത്തിന്പ്പറ 

ആസ്ഥാനം : പ്പപനാംര്, മക്ലഷ്യ; 

• മുലയ്കൂട്ടലിനുള്ള ക്ലാക സഖ്യത്തിന്പ്പറ 

സ്ഥാപകൻ : അൻവർ ഫസൽ; 

• മുലയ്കൂട്ടലിനുള്ള ക്ലാക സഖ്യം സ്ഥാപിച്ചത്: 14 

പ്പഫഗ് ുവരി 1991. 

• അർക്മനിയ്ക തലസ്ഥാനം: പ്പയ്കക്രവൻ; നാണയ്കം: 

അർക്മനിയ്കൻ ഗ്ഡാം. 

• മയാൻമാർ തലസ്ഥാനം: നയ്പിറ്റാവ്; 

• മയാൻമാർ നാണയ്കം: കയാറ്റ്. 

• ഒഡീഷ് മുഖ്യമഗ്രി: നവീൻ പട്നായ്കിക്  

രവർണർ രക്ണശി ലാൽ. 

• SBI പ്പചയ്കർക്പഴ്സൺ: ്ിക്നശ് കുമാർ ഖ്ാര. 

• SBI ആസ്ഥാനം: മുംറ . 

• SBI സ്ഥാപിച്ചത്: 1 ജൂറല 1955. 

• HDFC  ാങ്കിന്പ്പറ ആസ്ഥാനം: മുംറ , 

മഹാരാഷ്്ഗ്െ; 

• HDFC  ാങ്കിന്പ്പറ MDയ്കും CEOയ്കും: ശശിധർ 

ജര്ീഷ്ൻ; 

• HDFC  ാങ്കിന്പ്പറ ൊര് റലൻ: നിങ്ങളുപ്പെ 

ക്ലാകം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നു. 

• ഇരയൻ  ാങ്്ക ആസ്ഥാനം: പ്പചറന്ന; 

• ഇരയൻ  ാങ്്ക CEO: പത്മജ ചുണ്ടൂർ; 

• ഇരയൻ  ാങ്്ക: 1907. 

• ISRO പ്പചയ്കർമാൻ: പ്പക.ശിവൻ. 

• ISRO ആസ്ഥാനം: പ്പ ംരളൂരു, കർണാെക. 

• ISRO സ്ഥാപിതമായ്കത്: 15 ഓരസ്റ്റ ്1969. 

• NASA അഡ്മിനിസ്ക്ഗ്െറ്റർ:  ിൽ പ്പനൽസൺ. 

• NASAയ്കുപ്പെ ആസ്ഥാനം: വാഷ്ിംഗ്ടൺ ഡിസി, 

യ്കുറണറ്റഡ ്ക്സ്റ്ററ്റ്സ്. 

• NASA സ്ഥാപിച്ചത്: 1 ഒകക്്ൊ ർ 1958. 

• IMF ആസ്ഥാനം: വാഷ്ിംഗ്ടൺ ഡിസി യ്കു.എസ്. 

• IMF മാക്നജിംര് ഡയ്കറക്ടറും പ്പചയ്കർമാനും: 

ഗ്കിസ്റ്റലീന ക്ജാർജിവ; 

• IMF ചീഫ ്ഇകക്ണാമിസ്റ്റ്: രീത ക്രാപിനാഥ്. 

• പാകിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനം: ഇസ്ാമാ ാ്്; 

• പാകിസ്ഥാൻ ഗ്പസിഡനറ്്: ആരിഫ് അൽവി; 

• പാക് ഗ്പധാനമഗ്രി: ഇഗ്മാൻ ഖ്ാൻ; 

• പാകിസ്ഥാൻ കറൻസി: പാകിസ്ഥാൻ രൂപ. 

• ഇൻഡസ്ഇൻഡ ്  ാങ്്ക CEO: സുമര് 

കത്പാലിയ്ക; 

• ഇൻഡസ്ഇൻഡ്  ാങ്്ക ആസ്ഥാനം: പൂപ്പന; 

• ഇൻഡസ്ഇൻഡ്  ാങ്്ക ഉെമ: ഹിരുജ ഗ്രൂെ്; 

• ഇൻഡസ്ഇൻഡ്  ാങ്്ക സ്ഥാപകൻ:S. P.ഹിരുജ; 

• ഇൻഡസ്ഇൻഡ്  ാങ്്ക സ്ഥാപിച്ചത്: ഏഗ്പിൽ 

1994, മുംറ . 

• DBS  ാങ്്ക ആസ്ഥാനം: സിംരെൂർ; 

• DBS  ാങ്്ക CEO: പീയ്കുഷ്് രുപ്ത. 

• യ്കൂക്റാപയൻ  ഹിരാകാശ ഏജൻസി 22 

അംരരാജയങ്ങളുപ്പെ ഒരു അരർ രവൺപ്പമനറ്് 

സംഘെനയ്കാണ്; 

• 1975 ൽ സ്ഥാപിതമായ്ക യ്കൂക്റാപയൻ സ്ക്പസ് 

ഏജൻസി പാരീസ് ആസ്ഥാനമാകി. 

• ഗ്ശീലങ്കൻ തലസ്ഥാനങ്ങൾ: ഗ്ശീ ജയ്കവർധനപുര 

ക്കാപ്പട്ട; നാണയ്കം: ഗ്ശീലങ്കൻ രൂപ. 

• ഗ്ശീലങ്ക ഗ്പധാനമഗ്രി: മഹിര രാജപക്പ്പസ; 

ഗ്ശീലങ്കൻ ഗ്പസിഡനറ്്: ക്രാത ായ്ക 

രാജപക്പ്പസ. 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ ്രവർണർ: ക്  ി റാണി മൗരയ; 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡിന്പ്പറ മുഖ്യമഗ്രി: പുഷ്കർ സിംര് 

ധാമി. 

• ആ്ിതയ  ിർള ഗ്രൂെ ്സ്ഥാപകൻ: ക്സത് ശിവ് 

നാരായ്കൺ  ിർള; 

• ആ്ിതയ  ിർള ഗ്രൂെ് സ്ഥാപിച്ചത്: 1857; 

• ആ്ിതയ  ിർള ഗ്രൂെ് ആസ്ഥാനം: മുംറ . 

• സുഗ്പീം ക്കാെതി സ്ഥാപിതമായ്കത്: 1950 

ജനുവരി 26; 

• ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇരയ ജസ്റ്റിസ്: എൻ വി 

രമണ. 
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• BRO ഡയ്കറക്ടർ ജനറൽ: പ്പലഫ്. ജനറൽ രാജീവ് 

ചൗധരി; 

• BRO ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി; 

• BRO സ്ഥാപിച്ചത്: 7 ക്മയ്ക ്1960. 

• ജർമ്മനി തലസ്ഥാനം: പ്പ ർലിൻ; 

• ജർമ്മനി നാണയ്കം: യ്കൂക്റാ; 

• ജർമ്മനി ഗ്പസിഡനറ്്: ഗ്ഫാങ്്ക-വാൾട്ടർ 

പ്പസ്റ്റയ്കിൻമിയ്കർ. 

• പശ്ചിമ  ംരാൾ മുഖ്യമഗ്രി: മമത  ാനർജി; 

രവർണർ: ജഗ്ദീപ് ധൻഖ്ർ. 

• ആക്സിസ്  ാങ്്ക സിഇഒ: അമിതാഭ് ്ചൗധരി; 

• ആക്സിസ്  ാങ്്ക ആസ്ഥാനം: മുംറ ; 

• ആക്സിസ്  ാങ്്ക സ്ഥാപിച്ചത്: 3 ഡിസം ർ 1993, 

അഹമ്മ്ാ ാ്് 

• RBI 25 -ാാമത് രവർണർ: ശക്തികാര് ്ാസ്; 

ആസ്ഥാനം: മുംറ ; സ്ഥാപിച്ചത്: 1 ഏഗ്പിൽ 

1935, പ്പകാൽകത്ത. 

• പ്പസകയൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ചഞ്ച് 

ക് ാർഡ് ഓഫ് ഇരയ സ്ഥാപിച്ചത്: 12 ഏഗ്പിൽ 

1992. 

• പ്പസകയൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ചഞ്ച് 

ക് ാർഡ് ഓഫ് ഇരയ ആസ്ഥാനം: മുംറ . 

• പ്പസകയൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ചഞ്ച് 

ക് ാർഡ് ഓഫ് ഇരയ ഏജൻസി എക്സികയൂട്ടീവ്: 

അജയ്ക ്തയാരി. 

• ICICI ഗ്പുഡൻഷ്യൽ റലഫ ് ഇൻഷ്ുറൻസ് CEO: 

എൻഎസ് കണ്ണൻ; 

• ICICI ഗ്പുഡൻഷ്യൽ റലഫ് ഇൻഷ്ുറൻസ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 2000. 

• പ്പസൻഗ്െൽ ക് ാർഡ ് ക്ഫാർ ഇൻഡയ്കറകറ്്റ്  

ൊക്സസ് & കസ്റ്റംസ് പ്പചയ്കർക്പഴ്സൺ: എം. അജിത് 

കുമാർ; 
 

 

• പക്രാക്ഷ നികുതികൾകും 

കസ്റ്റമുകൾകുമായ്കുള്ള പ്പസൻഗ്െൽ ക് ാർഡ് 

സ്ഥാപിതമായ്കത്: 1 ജനുവരി 1964. 

• ക്കരള മുഖ്യമഗ്രി: പിണറായ്കി വിജയ്കൻ; 

• ക്കരള രവർണർ: ആരിഫ ്മുഹമ്മ്് ഖ്ാൻ. 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ ്രവർണർ: ക്  ി റാണി മൗരയ; 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡിന്പ്പറ മുഖ്യമഗ്രി: പുഷ്കർ സിംര് 

ധാമി. 

• ഇരയയ്കിപ്പല ആ്യപ്പത്ത തക്ദ്ദശീയ്ക 

വിമാനവാഹിനികെലായ്ക വിഗ്കാര് 

ആ്യപ്പത്ത കെൽ പരീക്ഷണം ആരംഭ്ികാൻ 

കെൽ കയ്കറി 

• SBI ജനറൽ ഇൻഷ്ുറൻസ് ആസ്ഥാനം: 

മുംറ ; 

• SBI ജനറൽ ഇൻഷ്ുറൻസ് സ്ഥാപിച്ചത്: 2009; 

• SBI ജനറൽ ഇൻഷ്ുറൻസ് CEO: ഗ്പകാശ് ചഗ്ര 

കാണ്ഡപ്ാൽ. 

• സൂക്രയാ്യ്ക് സ്ക്മാൾ ഫിനാൻസ്  ാങ്്ക 

എംഡിയ്കും CEOയ്കും:  ാസ്കർ  ാ ു 

രാമചഗ്രൻ; 

• ഭ്ൂട്ടാൻ തലസ്ഥാനം: തിംഫു; 

• ഭ്ൂട്ടാൻ ഗ്പധാനമഗ്രി: ക്ലാക്ട്ട പ്പഷ്റിംര്; 

• ഭ്ൂട്ടാൻ കറൻസി: ഭ്ൂട്ടാനീസ് രുൽഗ്െം. 

• ലഡാകിന്പ്പറ പ്പലഫ്റ്റനന്റ് രവർണർ: രാധ 

കൃഷ്ണ മാത്തൂർ. 

• രിർ, കാപ്പഗ്ങ്കജ്, സഹിവാൾ, ഓക്ങ്കാൾ 

തുെങ്ങിയ്ക തക്ദ്ദശീയ്ക കന്നുകാലികളുപ്പെ 

ശുദ്ധമായ്ക ഇനങ്ങളുപ്പെ സംരക്ഷണത്തിനായ്കി 

ക്ഡാ.ജിക്തഗ്ര സിംര് ഇരയയ്കിപ്പല ആ്യപ്പത്ത 

കന്നുകാലി ജീക്നാമിക ് ചിെ ് ‘ഇൻഡിരാവ’് 

പുറത്തിറകി. 

• ഇരയയ്കിൽ നിന്നുള്ള നാല് തണ്ണീർത്തെങ്ങൾ 

കൂെി റാംസാർ റസറ്റുകളുപ്പെ പട്ടികയ്കിൽ 

ഉൾപ്പെെുത്തി, അതിന ് 'അരാരാഷ്്ഗ്െ 

ഗ്പാധാനയമുള്ള തണ്ണീർത്തെം' എന്ന പ്വി 

നൽകി. 

• 75 -ാാമത് സവാതഗ്രയ്ിനക്ത്താെനു ന്ധിച്്ച 

ഗ്പധാനമഗ്രി നക്രഗ്ര ക്മാ്ി രാജയപ്പത്ത 

അഭ്ിസംക് ാധന പ്പചയ്യുകയ്കും ആസാ്ി കാ 

അമൃത് മക്ഹാത്സവത്തിന്പ്പറ 75 

ആഴ്ച്ചകളിൽ 75 ‘വക്ര ഭ്ാരത്’ പ്പഗ്െയ്കിനുകൾ 

രാജയത്തിന്പ്പറ വിവിധ ഭ്ാരങ്ങപ്പള 

 ന്ധിെികുപ്പമന്്ന ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 
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• ഓൾ ഇരയ ഇൻസ്റ്റിററ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്പമഡികൽ 

സയ്കൻസ് (AIIMS), ഏത് അെിയ്കരര 

സാഹചരയവും ക്നരിൊൻ ആശുപഗ്തി 

പരിസരത്ത ്ഒര  ുഫയ്കർ ക്സ്റ്റഷ്ൻ സ്ഥാപികുന്ന 

ഇരയയ്കിപ്പല ആ്യപ്പത്ത ആശുപഗ്തിയ്കായ്കി 

മാറി. 

• ഭ്രണ സംവിധാനത്തിൽ കൂെുതൽ 

സുതാരയതയ്കും ഉത്തരവാ്ിത്തവും 

പ്പകാണ്ടുവരുന്നതിനായ്കി ജമ്മ  ു കശ്മീരിൽ 

പ്പലഫ്റ്റനനറ്് രവർണർ മക്നാജ് സിൻഹ PROOF 

എന്ന പ്പമാറ ൽ ആപ്ലിക്കഷ്ൻ 

പുറത്തിറകി. 

• ഫരി്ാ ാ്് സ്മാർട്ട് സിറ്റി ലിമിറ്റഡ് 

സമൂഹമാധയമത്തിൽ അതിന്പ്പറ സംരംഭ്ങ്ങൾ 

ക്ഗ്പാത്സാഹിെികാൻ സഹായ്കികാൻ 

സാധയതയ്കില്ലാത്ത ഒര  ുസഹകാരി - ക്കാമിക് 

ഹീക്റാ ചാച്ച ചൗധരി. 

• ക്സാളാർ അധിഷ്ഠിത ഇലക്ഗ്െിക് വാഹന 

ചാർജിംര് ക്സ്റ്റഷ്നുകളുപ്പെ ഒരു 

ശൃംഖ്ലക്യ്കാപ്പെ, ഡൽഹി-ചണ്ഡീരഡ് 

റഹക്വ രാജയപ്പത്ത ആ്യപ്പത്ത EV സൗഹൃ് 

റഹക്വയ്കായ്കി മാറി. 

• ആമക്സാൺ അലക്സയ്കക് ് ഇരയയ്കിൽ 

അമിതാഭ് ് ച്ചന്പ്പറ ശബ്ദം ലഭ്ികുന്നു 

• 78 വയ്കസുള്ള ക് ാളിവുഡ ് താരം അമിതാഭ്് 

 ച്ചന്പ്പറ ശബ്ദം ആമക്സാൺ അവതരിെിച്ചു, 

നിലവിലുള്ള ഉപക്യ്കാക്താകപ്പള 

രസിെികുന്നതിനും രൂരിൾ അസിസ്റ്റനറ്്, 

ആെിളിന്പ്പറ സിരി എന്നിവയ്കിലൂപ്പെ 

ക്വായ്ക് സ് അസിസ്റ്റനറ് ് ഉപക്യ്കാരികാൻ 

പുതിയ്ക ഉപക്ഭ്ാക്താകപ്പള 

ആകർഷ്ികുന്നതിനുമുള്ള ഗ്ശമങ്ങളുപ്പെ 

ഭ്ാരമായ്കാണ് ഇത്. 

• 2021 ആരസ്റ്റ് 23 ന ്ക്കാനാട്ട് ക്പ്ലസിപ്പല  ാ  

ഖ്രക ് സിംര് മാർരിൽ മുഖ്യമഗ്രി അരവിര് 

പ്പകഗ്ജിവാൾ രാജയപ്പത്ത ആ്യപ്പത്ത പുകമഞ്ഞ ്

ക്രാപുരം ഉ്്ഘാെനം പ്പചയ്യും. 

• അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനം: കാ ൂൾ. 

• അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നാണയ്കം: അഫ്ഗാൻ അഫ്ഗാനി. 

• അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഔക്്യാരിക ഭ്ാഷ്കൾ: 

പാഷ്ക്്ൊ, ്ാരി. 

• ക്ലാകാക്രാരയ സംഘെനയ്കുപ്പെ ഗ്പസിഡനറ്്: 

പ്പെക്ഗ്ഡാസ് അ്ാക്നാം. 

• ക്ലാകാക്രാരയ സംഘെനയ്കുപ്പെ ആസ്ഥാനം: 

ജനീവ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്. 

• WHO സ്ഥാപിച്ചത്: 7 ഏഗ്പിൽ 1948. 

• ക്കരള മുഖ്യമഗ്രി: പിണറായ്കി വിജയ്കൻ; 

• ക്കരള രവർണർ: ആരിഫ ്മുഹമ്മ്് ഖ്ാൻ. 

• അസം രവർണർ: ജര്ീഷ് ്മുഖ്ി; 

• അസം മുഖ്യമഗ്രി: ഹിമര  ിശവ ശർമ്മ; 

• അസം തലസ്ഥാനം: ്ിസ്പൂ ർ. 

• ക്രാപ്പഗ്്ജ് ഇൻഡസ്ഗ്െീസ് സ്ഥാപിച്ചത്: 1963; 

• ക്രാപ്പഗ്്ജ് ഇൻഡസ്ഗ്െീസ് ആസ്ഥാനം: 

മഹാരാഷ്്ഗ്െ 

• HCL പ്പെക്ക്നാളജീസ് സിഇഒ: സി വിജയ്കകുമാർ. 

• HCL പ്പെകക്്നാളജീസ് സ്ഥാപിച്ചത്: 11 ആരസ്റ്റ് 

1976. 

• HCL പ്പെക്ക്നാളജീസ് ആസ്ഥാനം: ക്നായ്കിഡ. 

• ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമഗ്രി: ഭ്ൂക്പഷ്്  ാക്രൽ; 

ഛത്തീസ്ഗഡ് രവർണർ: അനുസൂയ്ക ഉപ്പകയ്ക്. 

• HDFC  ാങ്കിന്പ്പറ ആസ്ഥാനം: മുംറ , 

മഹാരാഷ്്ഗ്െ; 

• HDFC  ാങ്കിന്പ്പറ MDയ്കും CEOയ്കും: ശശിധർ 

ജര്ീഷ്ൻ; 

• HDFC  ാങ്കിന്പ്പറ ൊര് റലൻ: നിങ്ങളുപ്പെ 

ക്ലാകം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നു. 

• സാം ിയ്ക തലസ്ഥാനം: ലുസാക; 

• സാം ിയ്ക നാണയ്കം: സാം ിയ്കൻ കവാച്ച. 

• മക്ലഷ്യയ്കുപ്പെ തലസ്ഥാനം: കവാലാ ലംപൂർ. 

• മക്ലഷ്യൻ നാണയ്കം: മക്ലഷ്യൻ റിംരിറ്റ്. 

• UP തലസ്ഥാനം: ലക്നൗ; 

• UP രവർണർ: ആനരിപ്പ ൻ പക്ട്ടൽ; 

• UP മുഖ്യമഗ്രി: ക്യ്കാരി ആ്ിതയനാഥ്. 

• പുതുക്ച്ചരി മുഖ്യമഗ്രി: എൻ രംരസാമി. 

• ഒഡീഷ് മുഖ്യമഗ്രി: നവീൻ പട്നായ്കികും 

രവർണറുമാണ് രക്ണശി ലാൽ. 

• SBI റലഫ ്ഇൻഷ്ുറൻസ് CEO: മക്ഹഷ് ്കുമാർ 

ശർമ്മ; 

• SBI റലഫ ് ഇൻഷ്ുറൻസ് ആസ്ഥാനം: 

മുംറ ; 

• SBI റലഫ ് ഇൻഷ്ുറൻസ് സ്ഥാപിച്ചത്: മാർച്്ച 

2001. 

• RBI 25 -ാാമത് രവർണർ: ശക്തികാര് ്ാസ്; 

ആസ്ഥാനം: മുംറ ; സ്ഥാപിച്ചത്: 1 ഏഗ്പിൽ 

1935, പ്പകാൽകത്ത. 

• സമാധാന പരിപാലന ഗ്പവർത്തനങ്ങൾകുള്ള 

പ്പസഗ്കട്ടറി ജനറൽ; ജീൻ-പിയ്കറി ലാക്ഗ്കാക്സ്; 

• സമാധാന പരിപാലന ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

സ്ഥാപിച്ചത്: മാർച്്ച 1992; 
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• സമാധാന പരിപാലന ഗ്പവർത്തനങ്ങളുപ്പെ 

ആസ്ഥാനം: നയൂക്യ്കാർക്, യ്കുറണറ്റഡ് 

ക്സ്റ്ററ്റ്സ്. 

• ഡൽഹി മുഖ്യമഗ്രി: അരവിര ് പ്പകഗ്ജിവാൾ; 

ഡൽഹി പ്പലഫറ്്റനനറ്് രവർണർ: അനിൽ 

റ ജാൽ. 

• മക്ലഷ്യയ്കുപ്പെ തലസ്ഥാനം: കവാലാലംപൂർ. 

• മക്ലഷ്യൻ നാണയ്കം: മക്ലഷ്യൻ റിംരിറ്റ്. 

• ക്ലാക  ാങ്്ക ആസ്ഥാനം: വാഷ്ിംഗ്ടൺ ഡിസി, 

യ്കുറണറ്റഡ ്ക്സ്റ്ററ്റ്സ്. 

• ക്ലാക  ാങ്്ക രൂപീകരണം: ജൂറല 1944. 

• ക്ലാക  ാങ്്ക ഗ്പസിഡനറ്്: ക്ഡവിഡ് 

മാൽപാസ്. 

• ഹരിയ്കാന രവർണർ:  രാര  ു്ത്താക്ഗ്തയ്ക; 

• ഹരിയ്കാന തലസ്ഥാനം: ചണ്ഡീരഡ്; 

• ഹരിയ്കാന മുഖ്യമഗ്രി: മക്നാഹർ ലാൽ ഖ്ട്ടാർ. 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ ്സ്ഥാപിച്ചത്: 9 നവം ർ 2000; 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ ്രവർണർ: ക്  ി റാണി മൗരയ; 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ ്മുഖ്യമഗ്രി: പുഷ്കർ സിംര് ധാമി; 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ ് തലസ്ഥാനങ്ങൾ: പ്പഡറാഡൂൺ 

(ശീതകാലം), പ്പരയ്കർപ്പസയ്ക്ൻ (ക്വനൽ). 

• പ്പസൻഗ്െൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷ്ൻ 

രൂപീകരിച്ചു: പ്പഫഗ് ുവരി 1964. 

• പ്പസൻഗ്െൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷ്ൻ ആസ്ഥാനം: 

നയൂഡൽഹി. 

• ക്ഗ് ാഡ്കാസ്റ്റ് ഓഡിയ്കൻസ് റിസർച്്ച 

കൗൺസിൽ സ്ഥാപിച്ചത്: 2010; 

• ക്ഗ് ാഡ്കാസ്റ്റ് ഓഡിയ്കൻസ് റിസർച്്ച 

കൗൺസിൽ ആസ്ഥാനം: മുംറ ; 

• ക്ഗ് ാഡ്കാസ്റ്റ് ഓഡിയ്കൻസ് റിസർച്്ച 

കൗൺസിലിന്പ്പറ പ്പചയ്കർമാൻ: പുനിത് 

ക്രായ്കങ്ക. 

• ഭ്ാരത് പ്പപക്ഗ്ൊളിയ്കം ക്കാർെക്റഷ്ൻ 

ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ CMD: അരുൺ കുമാർ സിംര്; 

• ഭ്ാരത് പ്പപക്ഗ്ൊളിയ്കം ക്കാർെക്റഷ്ൻ ലിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥാനം: മുംറ ; 

• ഭ്ാരത് പ്പപക്ഗ്ൊളിയ്കം ക്കാർെക്റഷ്ൻ ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1952. 

• UNESCO ആസ്ഥാനം: പാരീസ്, ഗ്ഫാൻസ്. 

• UNESCO ക്മധാവി: ഓഗ്ഡി അസൂപ്പല. 

• UNESCO സ്ഥാപിച്ചത്: 16 നവം ർ 1945. 

• NTPC പ്പചയ്കർമാനും മാക്നജിംര് ഡയ്കറക്ടറും: 

ഗ്ശീ രുർ്ീപ ്സിംര്; 

• NTPC സ്ഥാപിച്ചത്: 1975. 

• NTPC ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി, ഇരയ. 

• ക്സ്റ്റാകക്്ഹാം സവീഡന്പ്പറ തലസ്ഥാനമാണ്; 

• സവീഡന്പ്പറ ഔക്്യാരിക നാണയ്കമാണ് 

ക്ഗ്കാണ; 

• സവീഡന്പ്പറ ഇക്ൊഴപ്പത്ത ഗ്പധാനമഗ്രി 

പ്പസ്റ്റഫാൻ ക്ലാഫ് പ്പവൻ ആണ്. 

• ഖ്ത്തർ തലസ്ഥാനം: ക്്ാഹ; നാണയ്കം: ഖ്ത്തർ 

റിയ്കാൽ. 

• ഖ്ത്തർ ഗ്പധാനമഗ്രി: റശഖ് ് ഖ്ാലി്്  ിൻ 

ഖ്ലീഫ  ിൻ അ ്പ്പ്ലാസിസ് അൽ താനി. 

• മണിെൂരിന്പ്പറ മുഖ്യമഗ്രി: എൻ.  ിക്രൻ 

സിംര് 

• ADB ഗ്പസിഡന്റ്: മസാത്സുരു അസാകാവ; 

ആസ്ഥാനം: മനില, ഫിലിെീൻസ്. 

• HDFC  ാങ്കിന്പ്പറ ആസ്ഥാനം: മുംറ , 

മഹാരാഷ്്ഗ്െ; 

• HDFC  ാങ്കിന്പ്പറ എംഡിയ്കും സിഇഒയ്കും: 

ശശിധർ ജര്ീഷ്ൻ; 

• HDFC  ാങ്കിന്പ്പറ ൊര് റലൻ: നിങ്ങളുപ്പെ 

ക്ലാകം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നു. 

• Paytm HQ: ക്നായ്കിഡ, ഉത്തർഗ്പക്്ശ്; 

• Paytm സ്ഥാപകനും സിഇഒയ്കും: വിജയ്ക് ക്ശഖ്ർ 

ശർമ്മ; 

• Paytm സ്ഥാപിച്ചത്: 2009. 

• SIWI എക്സികയൂട്ടീവ് ഡയ്കറക്ടർ: ക്ൊർഗ്നി 

ക്ഹാംപ്പഗ്രൻ 

• SIWI ആസ്ഥാനം: ക്സ്റ്റാകക്്ഹാം, സവീഡൻ. 

• NITI ആക്യ്കാര് രൂപീകരിച്ചത്: 1 ജനുവരി 2015; 

• NITI ആക്യ്കാര് ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി; 

• NITI ആക്യ്കാര് അധയക്ഷൻ: നക്രഗ്ര ക്മാ്ി; 

• NITI ആക്യ്കാര് CEO: അമിതാഭ്് കാര്; 

• ക്വൾഡ ്റിക്സാഴ്സസ് ഇൻസ്റ്റിററ്യൂട്ട് ആസ്ഥാനം: 

വാഷ്ിംഗ്ടൺ ഡിസി, യ്കുറണറ്റഡ ്ക്സ്റ്ററ്റ്സ്; 

• ക്വൾഡ ്റിക്സാഴ്സസ് ഇൻസ്റ്റിററ്യൂട്ട ്സ്ഥാപകൻ: 

പ്പജയ്കിംസ് രുസ്താവ് സ്പ്പപത്ത്; 

• ക്വൾഡ ്റിക്സാഴ്സസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട ്സ്ഥാപിച്ചത്: 

1982. 
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• അസം രവർണർ: ജര്ീഷ് ്മുഖ്ി; 

• അസം മുഖ്യമഗ്രി: ഹിമര  ിശവ ശർമ്മ. 

• ക്കഗ്ര സഹകരണ മഗ്രി: അമിത് ഷ്ാ. 

• ഇൻക്ഫാസിസ് സ്ഥാപിച്ചത്: 7 ജൂറല 1981. 

• ഇൻക്ഫാസിസ് CEO: സലിൽ പക്രഖ്്. 

• ഇൻക്ഫാസിസ് ആസ്ഥാനം: പ്പ ംരളൂരു. 

• കർണാെക മുഖ്യമഗ്രി:  സവരാജ് എസ് 

പ്പ ാറമ്മ; 

• കർണാെക രവർണർ: തവർ ചര ്പ്പരഹ്ക്ലാട്ട്; 

• കർണാെക തലസ്ഥാനം: പ്പ ംരളൂരു 

• UAE തലസ്ഥാനം: അ ു്ാ ി; 

• UAE കറൻസി: യ്കുറണറ്റഡ് അറ ് എമിക്ററ്റ്സ് 

്ിർഹം; 

• UAE ഗ്പസിഡന്റ്: ഖ്ലീഫ  ിൻ സായ്കി്് അൽ 

നഹയാൻ. 

• കസാകിസ്ഥാൻ ഗ്പധാനമഗ്രി: അസ്കർ മാമിൻ, 

തലസ്ഥാനം: നൂർ-സുൽത്താൻ, നാണയ്കം: 

കസാകിസ്ഥാൻ പ്പെംപ്പര. 

• ICICI  ാങ്്ക ആസ്ഥാനം: മുംറ , മഹാരാഷ്്ഗ്െ; 

• ICICI  ാങ്്ക ൊറേൻ: ഹം റഹ നാ, ഖ്യ്കാൽ 

അപ്ക. 

• ഭ്ാരത് ക്പയ്കുപ്പെ ചീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് 

ഓഫീസർ: അഷ്നീർ ക്ഗ്രാവർ; 

• ഭ്ാരത് ക്പയ്കുപ്പെ പ്പഹഡ ്ഓഫീസ്: നയൂഡൽഹി; 

• ഭ്ാരത്ക്പ സ്ഥാപിച്ചത്: 2018. 

• NCDEX CEO: വിജയ്ക ്കുമാർ പ്പവങ്കിട്ടരാമൻ; 

• NCDEX സ്ഥാപിച്ചത്: 15 ഡിസം ർ 2003; 

• NCDEX ആസ്ഥാനം: മുംറ . 

• ക്കഗ്ര ക്വയാമയ്കാന മഗ്രി: ക്ജയാതിരാ്ിതയ എം. 

സിന്ധയ. 

• ഉജ്ജീവൻ സ്ക്മാൾ ഫിനാൻസ്  ാങ്്ക 

ആസ്ഥാനം: പ്പ ംരളൂരു; 

• ഉജ്ജീവൻ സ്ക്മാൾ ഫിനാൻസ്  ാങ്്ക 

സ്ഥാപകൻ: സമിത് ക്ഘാഷ്്; 

• ഉജ്ജിവൻ സ്ക്മാൾ ഫിനാൻസ്  ാങ്്ക 

സ്ഥാപിച്ചത്: 28 ഡിസം ർ 2004. 

• HSBC  ാങ്്ക ഇരയ ആസ്ഥാനം: മുംറ ; 

• HSBC  ാങ്്ക ഇരയ സ്ഥാപിച്ചത്: 1853. 

• ഇരയൻ  ാങ്്ക അക്സാസിക്യ്കഷ്ൻ 

പ്പചയ്കർമാൻ: രാജ്കിരൺ റായ്ക് ജി; 

• ഇരയൻ  ാങ്്ക അക്സാസിക്യ്കഷ്ൻ CEO: 

സുനിൽ ക്മത്ത; 

• ഇരയൻ  ാങ്്ക അക്സാസിക്യ്കഷ്ൻ ആസ്ഥാനം: 

മുംറ ; 

• ഇരയൻ  ാങ്്ക അക്സാസിക്യ്കഷ്ൻ 

സ്ഥാപിച്ചത്: 26 പ്പസപ്റ്റം ർ 1946. 

• മാലി്വീപ് ഗ്പസിഡനറ്്: ഇഗ് ാഹിം മുഹമ്മ്് 

ക്സാളിഹ്; 

• മാലി്വീപിന്പ്പറ തലസ്ഥാനം: പുരുഷ്ൻ; 

മാലി്വീപിന്പ്പറ നാണയ്കം: മാലി്വീപ് റുഫിയ്ക. 

• യ്കൂണിക്വഴ്സൽ ക്പാസ്റ്റൽ യ്കൂണിയ്കൻ 

ആസ്ഥാനം: ക് ൺ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• യ്കൂണിക്വഴ്സൽ ക്പാസ്റ്റൽ യ്കൂണിയ്കൻ 

സ്ഥാപിതമായ്കത്: 9 ഒക്ക്ൊ ർ 1874; 

• യ്കൂണിക്വഴ്സൽ ക്പാസ്റ്റൽ യ്കൂണിയ്കൻ ഡയ്കറക്ടർ 

ജനറൽ; മസാഹിക്കാ പ്പമക്െക്കാ. 

• തിരപ്പഞ്ഞെുെ ് കമ്മീഷ്ൻ രൂപീകരിച്ചത്: 25 

ജനുവരി 1950; 

• തിരപ്പഞ്ഞെുെ ് കമ്മീഷ്ൻ ആസ്ഥാനം: 

നയൂഡൽഹി; 

• തിരപ്പഞ്ഞെുെ ് കമ്മീഷ്ന്പ്പറ ആ്യ 

എക്സികയൂട്ടീവ്: സുകുമാർ പ്പസൻ. 

• നാഷ്ണൽ പ്പസകയൂരിറ്റി രാർഡ് ആസ്ഥാനം: 

നയൂഡൽഹി. 

• നാഷ്ണൽ പ്പസകയൂരിറ്റി രാർഡിന്പ്പറ 

മുഗ്്ാവാകയം: സർവഗ്ത സർക്വാത്തം  

• കർണാെക മുഖ്യമഗ്രി:  സവരാജ് എസ് 

പ്പ ാമ്മയ്ക ്; 

• കർണാെക രവർണർ: തവർ ചര ്പ്പരഹ്ക്ലാട്ട്; 

• കർണാെക തലസ്ഥാനം: പ്പ ംരളൂരു 

• ഹരിയ്കാന തലസ്ഥാനം: ചണ്ഡീരഡ്; 

• ഹരിയ്കാന രവർണർ:  രാര  ു്ത്തഗ്തയ്ക; 

• ഹരിയ്കാന മുഖ്യമഗ്രി: മക്നാഹർ ലാൽ ഖ്ട്ടാർ. 

• രുജറാത്ത് മുഖ്യമഗ്രി: വിജയ്ക ്രൂപാണി; 

• രുജറാത്ത് രവർണർ: ആചാരയ ക്്വഗ്വത്. 

• ITBP സ്ഥാപിച്ചത്: 24 ഒകക്്ൊ ർ 1962. 

• ITBP ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി, ഇരയ. 

• ITBP DG: എസ് എസ് ക്്സവാൾ. 

• ക്്ശീയ്ക വനിതാ കമ്മീഷ്ൻ  രൂപീകരിച്ചത്: 

1992; 

• ക്്ശീയ്ക വനിതാ കമ്മീഷ്ൻ ആസ്ഥാനം: 

നയൂഡൽഹി. 

• അത് ലറ്റിക്സ ് പ്പഫഡക്റഷ്ൻ ഓഫ് ഇരയ 

ഗ്പസിഡനറ്്: ആ്ിപ്പല്ല പ്പജ സുമരിവല്ല; 

• അത് ലറ്റിക്സ ് പ്പഫഡക്റഷ്ൻ ഓഫ് ഇരയ 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1946; 

• അത് ലറ്റിക്സ ് പ്പഫഡക്റഷ്ൻ ഓഫ് ഇരയ 

ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി. 

• ഇറാൻ തലസ്ഥാനം: പ്പെഹ് റാൻ; 

• ഇറാൻ കറൻസി: ഇറാനിയ്കൻ ക്ൊമാൻ 

• SIDBI യ്കുപ്പെ CMD: എസ് രാമൻ; 

• SIDBI സ്ഥാപിച്ചത്: 1990 ഏഗ്പിൽ 2; 
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• SIDBI ആസ്ഥാനം: ലക്നൗ, ഉത്തർഗ്പക്്ശ്. 

• ഇരയയ്കുപ്പെ ധനമഗ്രി: നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ. 

• UNICEF ആസ്ഥാനം: നയൂക്യ്കാർക്, യ്കുറണറ്റഡ് 

ക്സ്റ്ററ്റ്സ് ഓഫ ്അക്മരിക; 

• UNICEF എക്സികയൂട്ടീവ് ഡയ്കറക്ടർ: പ്പഹൻറിക്യ്കറ്റ 

എച്്ച. ക്ഫാർ; 

• UNICEF സ്ഥാപിച്ചത്: 11 ഡിസം ർ 1946. 

• ക്ഫസ് ുക് സ്ഥാപിച്ചത്: പ്പഫഗ് ുവരി 2004; 

• ക്ഫസ് ുക് CEO: മാർക ്സകർ ർര്; 

• ക്ഫസ് ുക് ആസ്ഥാനം: കാലിക്ഫാർണിയ്ക, 

യ്കുറണറ്റഡ ്ക്സ്റ്ററ്റ്സ്. 

• നാരാലാൻഡിന്പ്പറ മുഖ്യമഗ്രി: നീഫിയ്കു 

റിക്യ്കാ; നാരാലാൻഡ ് രവർണർ: ആർ എൻ 

രവി 

• ്ക്ഷിണാഗ്ഫികയ്കുപ്പെ തലസ്ഥാനങ്ങൾ: ക്കപ് 

ൌൺ, ഗ്പിക്ട്ടാറിയ്ക, ബ്ലൂംക്ഫാണ്ടീൻ; 

• ്ക്ഷിണാഗ്ഫികൻ നാണയ്കം: 

്ക്ഷിണാഗ്ഫികൻ റാൻഡ്; 

• ്ക്ഷിണാഗ്ഫികൻ ഗ്പസിഡനറ്്: സിറിൽ 

റാമക്ഫാസ. 

• ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമഗ്രി: ഭ്ൂക്പഷ്്  ാക്രൽ; 

ഛത്തീസ്ഗഡ് രവർണർ: അനുസൂയ്ക ഉപ്പകയ്ക്. 

• DRDO പ്പചയ്കർമാൻ: ക്ഡാ ജി സതീഷ് ്പ്പറഡ്ഡി. 

• DRDO ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി. 

• DRDO സ്ഥാപിച്ചത്: 1958. 

• എയ്കർ ചീഫ് മാർഷ്ൽ: രാക്കഷ് ്കുമാർ സിംര് 

ഭ്്ൗരിയ്ക; 

• ഇരയൻ എയ്കർക്ഫാഴ്സ ് സ്ഥാപിച്ചത്: 8 

ഒകക്്ൊ ർ 1932; 

• ഇരയൻ എയ്കർക്ഫാഴ്സ ്ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി. 

• നാഷ്ണൽ ഫാർമസയൂട്ടികൽ റഗ്പസിംര് 

അക്താറിറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്: 29 ഓരസ്റ്റ ്1997; 

• നാഷ്ണൽ ഫാർമസയൂട്ടികൽ റഗ്പസിംര് 

അക്താറിറ്റി ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി. 

• RBL  ാങ്്ക സ്ഥാപിച്ചത്: ആരസ്റ്റ ്1943; 

• RBL  ാങ്്ക ആസ്ഥാനം: മുംറ ; 

• RBL  ാങ്്ക എംഡിയ്കും സിഇഒയ്കും: വിശവവിർ 

അഹൂജ. 

• മധയഗ്പക്്ശ് മുഖ്യമഗ്രി: ശിവരാജ് സിംര് 

ചൗഹാൻ; രവർണർ: മംരുഭ്ായ്ക് ചരൻഭ്ായ്ക് 

പക്ട്ടൽ. 

• പാകിസ്ഥാൻ ഗ്പസിഡനറ്്: ആരിഫ് അൽവി. 

• പാകിസ്ഥാൻ ഗ്പധാനമഗ്രി: ഇഗ്മാൻ ഖ്ാൻ 

• HCL പ്പെക്ക്നാളജീസ് CEO: സി വിജയ്കകുമാർ. 

• HCL പ്പെകക്്നാളജീസ് സ്ഥാപിച്ചത്: 11 ആരസ്റ്റ് 

1976. 

• HCL പ്പെക്ക്നാളജീസ് ആസ്ഥാനം: ക്നായ്കിഡ. 

• IDFC ഫസ്റ്റ്  ാങ്്ക സ്ഥാപനം: 2018; 

• IDFC ഫസ്റ്റ്  ാങ്്ക MD ,CEO: വി.റവ്യനാഥൻ; 

• IDFC ഫസ്റ്റ്  ാങ്്ക ആസ്ഥാനം; മുംറ , 

മഹാരാഷ്്ഗ്െ; 

• ഇരയൻ  ാങ്്ക ആസ്ഥാനം: പ്പചറന്ന; 

• ഇരയൻ  ാങ്്ക CEO: പത്മജ ചുണ്ടൂർ; 

• ഇരയൻ  ാങ്്ക: 1907. 

• കക്ന്ദ ക ാഡ് ഗരാഗര, ഹഹകവ മ്രി: നിരിൻ 

ജയ ാം ഗഡ്കരി. 

• LIC ആസ്ഥാനം: മുംഹബ; 

• LIC സ്ഥാരിച്ചര്: 1 രസ്ര്റംബർ 1956; 

• LIC ര യർമാൻ: എം ആർ കുമാർ 

• മഹാരാഷ്്്ര ഗവർണർ: ഭഗര് സ്ിംഗ് 

കകാശയാരി; 

• മഹാരാഷ്്്ര രലസ്ഥാനം: മുംഹബ; 

• മഹാരാഷ്്്ര മുഖ്യമ്രി: ഉദ്ധവ് രാക്കര . 

• ഇരയയുരര 48 -ാാമര്  ീഫ് ജസ്റ്റിസ്് (CJI): 

നൂരലരരി രവങ്കര രമണ; 

• സ്ു്രീം കകാരരി സ്ഥാരിരമായര്: 26 ജനുവരി 

1950. 

• HSBC CEO: രീറർ കവാങ്; 

• HSBC സ്ഥാരകൻ: കരാമസ്് സ്രർലാൻഡ്; 

• HSBC സ്ഥാരിച്ചര്: മാർച്്ച 1865. 

• PhonePeയുരര CEO: സ്മീർ നിഗം 

• PhonePeയുരര ആസ്ഥാനം: രബംഗെൂരു, 

കർണാരക. 
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