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"Monthly Current Affairs PDF in Malayalam| October 2021 

Important Current Affairs" 
 

 

International News 
 

• ടുണീഷ്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ 

പ്രധാനമപ്രിയായി നജ്ല ബ ാഡൻ ല ാൊംദ്ാലന 

നിയമിക്കലെട്ടു. 63-കാരിയായ അ  ് 

ബൊകലെ ആദ്യലെ വനിതാ 

പ്രധാനമപ്രിയായി . 

• ബവൾഡ ്എക്്്ബരാ 2020 യുണണറ്റഡ ്അ  ് 

എമിബ റ്റിലെ ദ്ു ായിൽ 2021 ഒകബ്ടാ ർ 1 

മുതൽ 2022 മാർച്്ച 31 വലര 

്ൊംഘടിെിച്ചിട്ടുണ്്ട. ദ്ു ായ ്എക്്്ബരാ 2020 

-ന്ല  പ്രധാന വിഷ്യൊം "മനസ്സുകലെ 

 ന്ധിെിക്കുന്നു, ഭാവി ്ൃഷ്ടിക്കുന്നു" 

എന്നതാണ്. 

• എബതയാരയ പ്രധാനമപ്രി അ ി അഹമ്മദ്് 

രണ്ടാൊം അഞ്ച ് വർഷ്ലെ കാൊവധിക്ക് 

്തയപ്രതിജ്ഞ ലെയ്തു. ്ുപ്രീൊം ബകാടതി 

െീഫ് ജസ്റ്റി്് മീ്ാ അലഷ്നാഫിയാണ് 

അബേഹെിന ് ്തയവാെകൊം 

ലൊല്ലിലക്കാടുെത്. 

• ല് ാസ്റ്റയൻ കുർ്ിന്ല  രാജിക്ക് ബേഷ്ൊം 

അെക്സാണ്ടർ ലഷ്ല്ലൻ ർഗ് ഓ്്പ്ടിയൻ 

ൊൻ്െ ായി തിരലെടുക്കലെട്ടു. 

ല് ാസ്റ്റയൻ കുർ്് അഴിമതി 

വിവാദ്െിൽ ഉൾലെട്ടതിനാൽ രാജിവച്ചു. 

• ഇന ്ർനാഷ്ണൽ എനർജി ഏജൻ്ി (IEA) 

അതിന്ല  മുഴുവൻ ്മയ അൊംഗമാകാൻ 

ഇരയലയ ക്ഷണിച്ചു. 

• ജർമ്മൻ ല യിൽ ഓെബ റ്റ ായ ഡയൂഷ്് 

 ാനുൊം വയവ്ായ പ്ഗൂൊയ ്ീലമൻ്് 

ബൊകെിലെ ആദ്യലെ ഓബട്ടാബമറ്റഡ,് 

ണപ്ഡവ ില്ലാെ ലപ്ടയിൻ ആരൊംഭിച്ചു. 

• ബനാർബവയിലെ ബെ ർ രാർട്ടിയുലട 

ബനതാവായ ബജാനാ്് ഗാഹർ ബസ്റ്റാർ 2021 

ഒകബ്ടാ ർ 14 മുതൽ ബനാർബവ 

പ്രധാനമപ്രിയുലട െുമതെ ഏലറ്റടുെു. 

•  ഷ്യയുൊം ണെനയുൊം ്ൊംയുക്ത നാവിക 

അഭയാ്മായ "ബജായിന്  ് ്ീ 2021" 2021 

ഒകബ്ടാ ർ 14 ന ് ജൊൻ കടെിലെ 

 ഷ്യയിലെ രീറ്റർ ദ്ി ബപ്ഗറ്റ ് ഗൾഫിൽ 

ആരൊംഭിച്ചു. 

• രകർച്ചവയാധി രാജയെിന്ല  ടൂ ി്െിൽ 

നിന്നുൊം വരുമാനെിൽ നിന്നുൊം 

രാജയെിന്ല  വരുമാനലെ  ാധിച്ചതിന് 

ബേഷ്ൊം ദ്വീര് രാജയെ ് കടുെ വിബദ്േ 

നാണയ പ്രതി്ന്ധി ബനരിടുന്നതിനാൽ, 

അ്ൊംസ്കൃ ത എണ്ണ വാങ്ങെുകൾക്കായി 

പ്േീെങ്ക ്ർക്കാർ ഇരയയിൽ നിന്്ന 500 

ദ്േെക്ഷൊം ബഡാെർ ലപ്കഡിറ്റ് ണെൻ ബതടി. 

• അപ്കമാ്ക്തമായ മയക്കുമരുന്്ന 

കുറ്റകൃതയങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ 

ഇകവബഡാർ പ്ര്ിഡന ്് ഗിലല്ലർബമാ ൊബസ്സാ 

ലതബക്ക അബമരിക്കൻ രാജയെ് 60 

ദ്ിവ്ലെ അടിയരരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാരിച്ചു. 

ലകാെരാതകങ്ങൾ, വീടുകെിൽ ബമാഷ്ണൊം, 

വാഹനങ്ങൾ, ്ാധനങ്ങൾ എന്നിവ 

ബമാഷ്ടിക്കുന്നത്, മഗ്ഗുകൾ എന്നിവ 

വർദ്ധിക്കുന്നതിന്ല  പ്രധാന 

ണപ്ഡവ ുകൊയി മയക്കുമരുന്്ന കടെുൊം 

ഉരബഭാഗവുൊം പ്ര്ിഡന്  ് ൊബസ്സാ 

െൂണ്ടിക്കാട്ടി. 

• ഇരയ, ഇപ്്ാബയൽ, UAE, US എന്നിവ ഒരു 

രുതിയ െതുർഭുജ ്ാമ്പെിക ബഫാ ൊം 

ആരൊംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 

• പ്ടൂെ് ബ്ാഷ്യൽ എലന്നാരു ബ്ാഷ്യൽ 

മീഡിയ പ്ലാറ്റ് ബഫാൊം ആരൊംഭിക്കാനുള്ള രദ്ധതി 

ലഡാണാൾഡ് പ്ടൊംര് പ്രഖ്യാരിച്ചു, അത് 

അടുെ വർഷ്ൊം ആദ്യൊം രു െി ക്കുൊം. 
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• എെി് െ ് രാജ്ഞിലയ 

രാഷ്്പ്ടെെവനാക്കിലക്കാണ്്ട 

 ിെബ്ലിക്കാകാൻ തയ്യാല ടുക്കുബമ്പാൾ 

 ാർ ബഡാ്് ആദ്യ പ്ര്ിഡന് ിലന 

തിരലെടുെു. 

• ബലാ ൽ ലട ർ ഫിനാൻ്് വാച്്ച ബഡാഗ് 

ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാ്് ക ് ബഫാഴ് ് ് 

(FATF) രാക്കിസ്ഥാലന അതിന്ല  'ബപ്ഗ 

െിസ്റ്റിൽ' രാജയങ്ങെിൽ നിെനിർെി. 

• "ലകാ ിയൻ ്ാറ്റണെറ്റ് ബൊഞ്ച ്ലവഹിക്കിൾ 

II" അലല്ലങ്കിൽ "നൂരി" എന്ന ിയലെടുന്ന 

തബേേീയമായി വിക്ിെിച്ച ആദ്യലെ 

ബ ാക്കറ്റ ് ദ്ക്ഷിണ ലകാ ിയ അടുെിലട 

വിബക്ഷരിച്ചു. 

• ഷ്ിജിയാൻ-21 എന്ന രുതിയ ഉരപ്ഗഹൊം ണെന 

വിജയകരമായി വിബക്ഷരിച്ചു.  ഹിരാകാേ 

അവേിഷ്ടങ്ങൾ െഘൂകരിക്കാനുള്ള 

്ാബങ്കതികവിദ്യകൾ രരീക്ഷിക്കാനുൊം 

രരിബോധിക്കാനുൊം ഉരപ്ഗഹൊം ഉരബയാഗിക്കുൊം. 

• ഉ്് ല ക്കിസ്ഥാന്ല  നിെവിലെ 

പ്ര്ിഡന്  ് ഷ്വ് കത് മിർ്ിബയാവ,് 

ഉ്് ല ക്കിസ്ഥാന്ല  പ്ര്ിഡന് ായി 2-

ാാമത് അഞ്ച് വർഷ്ബെക്ക ്വിജയിച്ചു. 

• പ്ഫഞ്ച ് ഗയാനയിലെ കു ൗവിൽ നിന്്ന 

ഏരിയൻ 5 ബ ാക്കറ്റ് പ്ഭമണരഥെിലെെിച്ച 

‘്ി ാക്കൂ്് 4 എ’ എന്ന അതയാധുനിക 

ഉരപ്ഗഹൊം പ്ഫാൻ്് വിജയകരമായി 

പ്ഭമണരഥെിലെെിച്ചു. 

• പ്രധാനമപ്രി ജസ്റ്റിൻ പ്ടൂബഡാ തന്ല  രുതിയ 

മപ്രി്ഭലയ പ്രഖ്യാരിച്ചബതാലട 

കാനഡയുലട ബദ്േീയ പ്രതിബരാധ മപ്രിയായി 

നിയമിക്കലെടുന്ന രണ്ടാമലെ വനിതയായി 

ഇബരാ-കബനഡിയൻ അനിത ആനന്ദ് മാ ി. 

• ഇഞ്ചിബയാണിലെ ്ിബയാ-ഗുവിെുള്ള 

ലകാ ിയയുലട ്ബതൺ രവ ിലെ 

ഷ്ിനിഞ്ചിബയാൺ  ിറ്റ്പ്ഡീൊം ആസ്ഥാനലെ 

'ഷ്ിനിഞ്ചിബയാൺ  ിറ്റ്പ്ഡീൊം ഫയൂവൽ ല്ൽ 

രവർ പ്ലാന് ്' രൂർെീകരിച്്ച ഉദ്്ഘാടനൊം 

ലെയ്തതായി ദ്ക്ഷിണ ലകാ ിയയിലെ 

വയാരാര, വയവ്ായ, ഊർജ്ജ മപ്രാെയൊം 

അ ിയിച്ചു. 

 

State News 
 

• മുഖ്യമപ്രി ബയാഗി ആദ്ിതയനാഥിന്ല  

ബനതൃതവെിെുള്ള ഉെർപ്രബദ്േ് ്ർക്കാർ 

്ൊംസ്ഥാനെിന്ല  മഹൊയ "ഒരു ജില്ല 

ഒരു ഉൽെന്നൊം" (ODOP) രദ്ധതിയുലട പ് ാൻഡ് 

അൊം ാ്ഡ ായി മുതിർന്ന ബ ാെിവുഡ് 

നടി കങ്കണ  ണാവെിലന നിയമിച്ചു. 

• CSIR’sന്ല  ഇൻസ്റ്റി  ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹിമാെയൻ 

 ബയാബ്ാഴ്സ് ലടകബ്നാെജി (IHBT) 

രരീക്ഷണാടിസ്ഥാനെിൽ ഹിമാെൽ 

പ്രബദ്േിൽ ക ുവെട്ട കൃഷ്ി ആരൊംഭിച്ചു. 

• മഹാരാഷ്്പ്ടയിലെ  ായ്ഗഡ് ജില്ലയിലെ 

അെി ാഗിലെ പ്രേസ്തമായ ലവള്ള ഉള്ളിക്ക് 

ഭൂമിോ്്പ്തരരമായ ്ൂെന (GI) ടാഗ് 

നൽകി,അതിെുള്ള അതുെയമായ മധുര രുെി, 

കണ്ണുനീരില്ലാെ ഘടകൊം, ഔഷ്ധ ഗുണങ്ങൾ 

എന്നിവയക്്ക് ബൊകലമമ്പാടുൊം അൊംഗീകാരൊം 

നൽകി. 

• ആ്ാമിലെ ഫിഷ് ീ്്, രരിസ്ഥിതി, വനൊം, 

എകണ്്്് മപ്രിയായ രരിമൽ 

്ുക്ലണ ദ്യ ഇരയയിലെ ആദ്യലെ ഇ-

ഫിഷ് ് മാർക്കറ്റ ് ആൊയ ഫിഷ്വാബെ 

ആരൊംഭിച്ചു. 

• ആപ്ന്ധാപ്രബദ്േ് മുഖ്യമപ്രി ണവ.എ്്. 

ആർെവവുമായി  ന്ധലെട്ട അരകീർെി 

രരിഹരിക്കാനുൊം ്്പ്തീകെുലട വയക്തി 

േുെിതവെിന ് മുൻഗണന നൽകാനുൊം 

ആബരാഗയകരമായ ഒരു ്ൊംഭാഷ്ണലെ 

ബപ്രാത്സാഹിെിക്കാനുൊം ജഗൻ ബമാഹൻ ല ഡ്ഡി 

'ബ്വച്ഛ' രദ്ധതി ആരൊംഭിച്ചു. 

• മഹാരാഷ്്പ്ട ്ൊംസ്ഥാന ്ർക്കാർ മിഷ്ൻ 

കവെ് കുണ്ഡൽ എന്ന ബരരിൽ ഒരു പ്രബതയക 

ബകാവിഡ ് -19 വാക്സിബനഷ്ൻ ണപ്ഡവ് 

ആരൊംഭിച്ചു, ഇത് പ്രതിദ്ിനൊം 15 െക്ഷൊം ബരലര 

കുെിവയക്്കാൻ െക്ഷയമിടുന്നു. 

• ഗുരു ഗാ്ിദ്ാ്് 

ബദ്േീബയാദ്യാനെിന്ല യുൊം തബമാർ രിൊംല 

വനയജീവി ്ബങ്കതെിന്ല യുൊം ്ൊംബയാജിത 

പ്രബദ്േങ്ങൾ കടുവാ്ബങ്കതമായി 

പ്രഖ്യാരിക്കാനുള്ള ഛെീസ്ഗഡ് 

്ർക്കാരിന്ല  നിർബേേൊം നാഷ്ണൽ 

ണടഗർ കൺ്ർബവഷ്ൻ അബതാ ിറ്റി 

അൊംഗീകരിച്ചു. 

• ഒൻരത് ദ്ിവ്ലെ രുഷ്പബമെ 

ലതെങ്കാനയിൽ ആരൊംഭിച്ചു. 

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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• ഒരു വർഷ്െിബെല യായി രുതിയ 

കാർഷ്ിക നിയമങ്ങൾലക്കതിലര 

കർഷ്കരുലട പ്രതിബഷ്ധൊം ബനരിടുന്ന 

ഹരിയാന ്ർക്കാർ രാഷ്്പ്ടീയെിെുൊം 

തിരലെടുെിെുൊം ജീവനക്കാരുലട 

രങ്കാെിെൊം നിബരാധിച്ചു. 

• ബകാവിഡ് -19 രാൻലഡമിക് 

കണക്കിലെടുെ ് ലതെങ്കാന ഇരയയിലെ 

ആദ്യലെ സ്മാർട്ട്ബഫാൺ അധിഷ്ഠ ിത 

ഇബവാട്ടിൊംഗ ്രരിഹാരൊം വിക്ിെിലച്ചടുെു. 

• ഉെർപ്രബദ്േിലെ വാരണാ്ി 

ലരാതുഗതാഗതെിൽ ബ ാര് ബവ 

ബ്വനങ്ങൾ ഉരബയാഗിക്കുന്ന ഇരയയിലെ 

ആദ്യലെ നഗരമായി മാ ുൊം. 

• രഞ്ചാ ിൽ, മുഖ്യമപ്രി െരൺജിത് ൊനി 

പ്ഗാമങ്ങെിെുൊം നഗരങ്ങെിെുൊം ഉള്ള 'ൊൽ 

ൊകിർ' എന്ന സ്ഥെലെ വീടുകെിൽ 

താമ്ിക്കുന്ന ആെുകൾക്ക് 

ഉടമസ്ഥാവകാേൊം നൽകുക എന്ന 

െക്ഷയബൊലട 'ബമരാ ഘർ ബമലര നാൊം' എന്ന 

ബരരിൽ ഒരു രുതിയ രദ്ധതി ആരൊംഭിച്ചു 

• ്ൊംസ്ഥാനെിന്ല  വിദ്ൂര പ്ഗാമങ്ങെിൽ 

്ർക്കാർ ബ്വനങ്ങൾ പ്രാബദ്േിക ആക്സ് ് 

ലെയ്യുന്നതിന് രാജസ്ഥാൻ ്ർക്കാർ 2021 

ഡി്ൊം ർ 17 വലര 'പ്രോ്ൻ ഗാവ ് ലക 

്ാൊംഗ്' എന്ന ബരരിൽ ഒരു ലമഗാ കാമ്പയിൻ 

ആരൊംഭിച്ചു. 

• മധയപ്രബദ്േ് ്ർക്കാർ (MP) 2021 നവൊം ർ 

മുതൽ ആരൊംഭിക്കുന്ന "മുഖ്യ മപ്രി ബ ഷ്ൻ 

ആര്ലക ദ്വാർ ബയാജന" രദ്ധതി 

നടൊക്കുലമന്്ന പ്രഖ്യാരിച്ചു. 

• ഛെീസ്ഗഡ് മുഖ്യമപ്രി ഭൂബരഷ്്  ാബഗൽ 

ഒരു രുതിയ രദ്ധതി ആരൊംഭിച്ചു 

്ൊംസ്ഥാനലെ ദ്ുർ െരായ ജനങ്ങൾക്ക് 

കു െ നിരക്കിൽ ജന ിക് മരുന്നുകൾ 

െഭയമാക്കുന്നതിനുൊം തടസ്സങ്ങെില്ലാെ 

ആബരാഗയ ബ്വനങ്ങൾ 

പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുമുള്ള ‘പ്േീ ധനവപ്രി 

ജന ിക ്ലമഡിക്കൽ ബസ്റ്റാർ രദ്ധതി’. 

• 2022-ലെ ്ൗെ് ഏഷ്യൻ ലഫഡബ ഷ്ൻ 

ബപ്കാ്് കൺപ്ടി ൊമ്പയൻഷ്ിെ് 2022 ജനുവരി 

15-ന് നാഗാൊൻഡിലെ ലകാഹിമയിൽ 

നടക്കുൊം. 

• മഹാരാഷ്്പ്ടയിലെ നാഗ്പൂ രിെുള്ള  ീജിയണൽ 

ബഫാ ൻ്ിക ് ്യൻ്് െബ ാ ട്ട ിയിൽ 

(RFSL) ഇരയയുലട ആദ്യ ്ൊംസ്ഥാന 

്ർക്കാരിന്ല  ഉടമസ്ഥതയിെുള്ള 

ണവൽഡ് ണെഫ ് DNA ലടസ്റ്റിൊംഗ് 

അനാെി്ി്് െബ ാ ട്ട ി മഹാരാഷ്്പ്ട 

മുഖ്യമപ്രി ഉദ്ധവ ് താക്കല  ഉദ്്ഘാടനൊം 

ലെയ്തു. 

• ണഫ്ാ ാദ്് ജൊംഗ് ഷ്ന്ല  ബരര് അബയാധയ 

കാര് ല യിൽബവ ്് ബറ്റഷ്ൻ എന്്ന 

രുനർനാമകരണൊം ലെയ്യാൻ ഉെർപ്രബദ്േ് 

്ർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. 

• തു ന്ന മെമൂപ്ത വി്ർജ്ജന രഹിതവുൊം (ODF) 

ണവദ്യുതിയുൊം എല്ലാ വീടിനുൊം ബഗാവ 

ണകവരിച്ചു. ഒ ിജിനൽ ODF ബപ്രാബട്ടാബക്കാൾ 

2016-ൊണ് രു െി ക്കിയത് . 

• ഗുജ ാെ ് മുഖ്യമപ്രി ഭൂബരപ്ന്ദ രബട്ടൽ 

്ൊംസ്ഥാനലെ നിർമ്മാണ, വയാവ്ായിക 

ലതാഴിൊെികൾക്ക ് ് ് ് ിഡി നിരക്കിൽ 

ഇെകപ്്ടിക് ഇരുെപ്ക വാഹനങ്ങൾ 

നൽകുന്നതിനുള്ള ‘ബഗാ-പ്ഗീൻ’ രദ്ധതിയുൊം 

അതിന്ല  ബരാർട്ടെുൊം ആരൊംഭിച്ചു. 

• ബസ്റ്ററ്റ ് ബ ാർഡ ് ബഫാർ ണവൽഡ ് ണെഫ് 

(SBWL) ന്ല  17-ാാമത് ബയാഗെിൽ, 

മഹാരാഷ്്പ്ട ്ർക്കാർ ്വരൊം ണവൽഡ് 

ണെഫ ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ (2021-2030) 

അൊംഗീകരിച്ചു. 

• ഇരയയിലെ ഏറ്റവുൊം വെിയ ആബരാമാറ്റിക് 

ഗാർഡൻ ഉെരാഖ്ണ്ഡിൽ ണനനിറ്റാൾ 

ജില്ലയിൊണ്. ണനനിറ്റാൾ ജില്ലയിലെ 

ൊൽകുവാനിൽ ഉെരാഖ്ണ്ഡ് വനൊം 

വകുെിന്ല  ഗബവഷ്ണ വിഭാഗൊം ഇരയയിലെ 

ഏറ്റവുൊം വെിയ ആബരാമാറ്റിക ് ഗാർഡൻ 

ഉദ്്ഘാടനൊം ലെയ്തു. 

 

National News 
 

• ബകപ്ന്ദ -്ൊംസ്ഥാന ്ർക്കാരുകെുലട 

ഒന്നിെധികൊം രദ്ധതികെുൊം രരാതികെുൊം 

രരിരാടികെുൊം അവബൊകനൊം 

ലെയ്യുന്നതിനായി പ്രധാനമപ്രി നബരപ്ന്ദ ബമാദ്ി 

38 -ാാമത് PRAGATI ബയാഗെിൽ അധയക്ഷത 

വഹിച്ചു. 

• ്മ്പദ്് വയവസ്ഥയിെൂലടയുൊം ്മൂഹെിന്ല  

രങ്കാെിെെിെൂലടയുൊം ്ുസ്ഥിര 

വിക്നെിനുള്ള ്ഹകരണൊം 

ലമച്ചലെടുെുന്നതിനായി "ബവസ്റ്റ് ടു 

ലവൽെ്" എന്ന ബരരിൽ ഒരു ലവ ് 

ബരാർട്ടൽ ഇരയൻ ്ർക്കാർ ആരൊംഭിച്ചു. 

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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• ഖ്ാദ്ി തുണി ലകാണ്്ട നിർമ്മിച്ച 

ബൊകെിലെ ഏറ്റവുൊം വെിയ ബദ്േീയ 

രതാക, 2021 ഒകബ്ടാ ർ 02 ന് മഹാത്മാ 

ഗാന്ധിയുലട 152 -ാാാൊം 

ജന്മവാർഷ്ികബൊടനു ന്ധിച്്ച 

െഡാക്കിലെ ബെയിൽ സ്ഥാരിച്ചു. 

• ബകപ്ന്ദ നിയമ, നീതിനയായ മപ്രി കിരൺ 

 ിജിജു ഗുജ ാെിലെ അഹമ്മദ്ാ ാദ്ിൽ 

ഇരയയുലട ആദ്യലെ ്്ബരാർട്സ് 

ആർ ിബപ്ടഷ്ൻ ല്ന് ർ ഉദ്്ഘാടനൊം ലെയ്തു. 

• ആ്ാദ്ി@75 ആബഘാഷ്ങ്ങെുലട ഭാഗമായി 

ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രതിഷ്ഠാനിൽ പ്രധാനമപ്രി 

നബരപ്ന്ദ ബമാദ്ി ‘ആ്ാദ്ി@75-നയൂ അർ ൻ 

ഇരയ: പ്ടാൻ്്ബഫാമിൊംഗ ് അർ ൻ 

ൊൻഡ്്്ബകെ്’ ബകാൺഫ ൻ്്-കൊം-

എക്് ്ബരാ െഖ്നൗവിൽ ഉദ്്ഘാടനൊം ലെയ്തു. 

• ടാക്സ് ഇൻ്്ലരക്ടർ്് വിൌട്ട് ബ ാർബഡഴ്സ് 

(TIWB) ്ീലഷ്ൽ്ിൽ അതിന്ല  രരിരാടി 

ആരൊംഭിച്ചു. ഈ ബപ്രാപ്ഗാമിന്ല  രങ്കാെി 

അഡ്മിനി്്ബപ്ടഷ്നായി ഇരയലയ 

തിരലെടുെിട്ടുണ്്ട. 

• അ്മിലെ ഗുവാഹെിയിൽ ഗവർണർ 

ജഗദ്ീഷ്് മുഖ്ിയുലടയുൊം മുഖ്യമപ്രി ഹിമര 

 ിേവ േർമ്മയുലടയുൊം ്ാന്നിധയെിൽ 

ഉരരാഷ്്പ്ടരതി എൊം ലവങ്കയ്യ നായിഡു 

മഹാ ാഹു പ് ഹ്മരുപ്ത നദ്ി ണരതൃക 

ബകപ്ന്ദൊം ഉദ്്ഘാടനൊം ലെയ്തു. 

• ്മ്പദ്് വയവസ്ഥയിലെ ലടക്ണസ്റ്റൽ 

ബമഖ്െയുലട വെർച്ചയുൊം ആബഗാെ 

ലടകണ്സ്റ്റൽ മാെിൽ ഇരയലയ േക്തമായി 

നിെനിർെുന്നതിനുൊം 

്ഹായിക്കുന്നതിനായി ഏഴ ് രുതിയ ലമഗാ 

ലടകണ്സ്റ്റൽ രാർക്കുകൾ അലല്ലങ്കിൽ രിഎൊം 

മിപ്ത രാർക്കുകൾ സ്ഥാരിക്കാൻ ബകപ്ന്ദൊം 

അൊംഗീകാരൊം നൽകി. 

• ഉെരാഖ്ണ്ഡിലെ AIIMS  ിേിബക്കഷ്ിൽ 

നടന്ന രരിരാടിയിൽ, പ്രധാനമപ്രി നബരപ്ന്ദ 

ബമാദ്ി 35 പ്രഷ്ർ ്വിൊംഗ ് ആഡബ്്ാർര്ഷ്ൻ 

(PSA) ഓക്സിജൻ പ്ലാന ്ുകൾ വീഡിബയാ 

ബകാൺഫ ൻ്ിൊംഗിെൂലട രാജയെിന് 

്മർെിച്ചു. 

• 2030 ആകുബമ്പാബഴക്കുൊം (30 × 30) 

ബൊകെിലെ ഭൂമിയുലടയുൊം 

്മുപ്ദ്െിൻല യുൊം 30 േതമാനലമങ്കിെുൊം 

്ൊംരക്ഷിക്കുക എന്ന ആബഗാെ െക്ഷയൊം 

്വീകരിക്കുന്നതിലന ബപ്രാത്സാഹിെിക്കുന്ന 

70 -െധികൊം രാജയങ്ങെുലട കൂട്ടായ്മയായ ഇരയ 

പ്രകൃതിക്കുൊം ജനങ്ങൾക്കുൊം ബവണ്ടിയുള്ള 

ണഹ അൊം ീഷ്ൻ കൂട്ടുലകട്ടിൽ 

ഔബദ്യാഗികമായി ബെർന്നു 

• ബകപ്ന്ദ ബവയാമയാന മപ്രി ബജയാതിരാദ്ിതയ 

എൊം. ്ിന്ധയ ഉെരാഖ്ണ്ഡിലെ 

ലഡ ാഡൂണിൽ ഡൂൺ ബപ്ഡാൺ ബമെ 2021 

ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ലെയ്തു. 

• വീഡിബയാ ബകാൺഫ ൻ്ിൊംഗ ്വഴി ഇരയൻ 

്്ബര്് അബ്ാ്ിബയഷ്ൻ (ISpA) 

പ്രധാനമപ്രി നബരപ്ന്ദ ബമാദ്ി ആരൊംഭിച്ചു. 

• തു മുഖ് പ്രവർെനെിന്ല  ഡിജിറ്റൽ 

നിരീക്ഷണെിനായി ബകപ്ന്ദ ്ർക്കാർ 

ലകാൽക്കെയിൽ ‘ണമബരാർട്ട്ആെ്’ 

ആരൊംഭിച്ചു. 

• പ്രധാനമപ്രി നബരപ്ന്ദ ബമാദ്ി 28 -ാാമത് NHRC 

സ്ഥാരക ദ്ിന രരിരാടിയിൽ വീഡിബയാ 

ബകാൺഫ ൻ്ിൊംഗിെൂലട 2021 ഒകബ്ടാ ർ 

12 ന് ബകപ്ന്ദ ആഭയരര മപ്രി അമിത് 

ഷ്ായുലടയുൊം NHRC ലെയർബരഴ്സന്ല യുൊം 

്ാന്നിധയെിൽ ്ൊം്ാരിച്ചു. 

• രാജയലെ ്മപ്ഗവുൊം ്ൊംബയാജിതവുമായ 

അടിസ്ഥാന്ൗകരയ വിക്ന 

കാഴ്ചൊബടാലട, പ്രധാനമപ്രി നബരപ്ന്ദ ബമാദ്ി 

നയൂഡൽഹിയിലെ പ്രഗതി ണമതാനെ് 

നിന്്ന പ്രധാനമപ്രി ഗതി േക്തി-ബദ്േീയ 

മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉദ്്ഘാടനൊം ലെയ്തു. 

• ബകപ്ന്ദ വാർൊവിതരണ പ്രബക്ഷരണ മപ്രി 

അനുരാഗ് ്ിൊംഗ് ഠാക്കൂർ 'ണമരാർക്കിൊംഗ്സ്' 

ആെ് ഉദ്്ഘാടനൊം ലെയ്തു. 

• OFB- കൾ ലകാണ്്ട നിർമ്മിച്ച ഏഴ ് രുതിയ 

പ്രതിബരാധ ലരാതുബമഖ്ൊ സ്ഥാരനങ്ങൾ 

പ്രധാനമപ്രി നബരപ്ന്ദ ബമാദ്ി രാജയെിന് 

്മർെിച്ചു. 

• .ഐകയരാഷ്്പ്ട്ഭയുലട മനുഷ്യാവകാേ 

കൗൺ്ിെിബെക്ക ് (UNHRC) 2021 ഒകബ്ടാ ർ 

14 ന് ആ ാൊം തവണയാണ ്ഇരയലയ വീണ്ടുൊം 

തിരലെടുക്കലെട്ടത്. 

• 2021 ഒക്ബടാ ർ 19 ന് ഉെർപ്രബദ്േിലെ 

കൗോമ്പി ജില്ലയിൽ ബമാദ്ി വാൻ എന്്ന 

വിെിക്കലെടുന്ന അഞ്ച ് ലമാണ ൽ 

ലമഡിക്കൽ വാനുകൾ ബകപ്ന്ദ ആഭയരര മപ്രി 

അമിത് ഷ്ാ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ലെയ്തു. 

• ഉെർപ്രബദ്േിലെ കുേിനഗർ അരാരാഷ്്പ്ട 

വിമാനൊവെൊം പ്രധാനമപ്രി നബരപ്ന്ദ ബമാദ്ി 

ഉദ്്ഘാടനൊം ലെയ്തു. 

• ണപ്ഡവ് ആരൊംഭിച്്ച ഏകബദ്േൊം 9 

മാ്െിനുള്ളിൽ, ഒകബ്ടാ ർ 21 ന ് ഇരയ 

100 ബകാടി ബഡാ്് ബകാവിഡ ്-19 വാക്സിനുകൾ 

രൂർെിയാക്കി. 

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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• എല്ലാ ബരാെിൊംഗ ് ബസ്റ്റഷ്നുകെുലടയുൊം 

ഡിജിറ്റൽ മാെിൊംഗിനായി ഇരയൻ 

തിരലെടുെ ് കമ്മീഷ്ൻ (ECI) ഗരുഡ ആെ് 

രു െി ക്കി. 

• ഇൻലവസ്റ്റ ് ഇരയ, ഇരയൻ 

ഗവൺലമന് ിനുള്ളിലെ ഒരു യുവ സ്റ്റാർട്ടെ,് 

2021-2023 ബെക്കുള്ള ബവൾഡ് 

അബ്ാ്ിബയഷ്ൻ ഓഫ് ഇൻലവസ്റ്റ് ലമന ്് 

ലപ്രാബമാഷ്ൻ ഏജൻ്ികെുലട (WAIPA) 

പ്ര്ിഡന് ായി ഏകകണ്ഠ മായി 

തിരലെടുക്കലെട്ടു. 

• നിതി ആബയാഗിന്ല  അടൽ ഇലന്നാബവഷ്ൻ 

മിഷ്ൻ (AIM) "ഇന്നബവഷ്ൻ്് ബഫാർ യു" എന്ന 

ബരരിൽ ഒരു ഡിജി- ുക്ക ്രു െി ക്കി. 

• മപ്രാെയെിന്ല  ആ്ാദ്ി കാ അമൃത് 

മബഹാത്സവ് ആബഘാഷ്െിന്ല  ഭാഗമായി 

ബകപ്ന്ദ ്ാൊം്് കാരിക, ടൂ ി്ൊം മപ്രി ജി.ലക 

ല ഡ്ഡി അമൃത് മബഹാത്സവ് ബരാഡ് കാസ്റ്റ് 

ഉദ്്ഘാടനൊം ലെയ്തു. 

• ബകപ്ന്ദ ഊർജ മപ്രി ആർ ലക ്ിൊംഗ ് "പ്ഗീൻ 

ബഡ എലഹഡ് മാർക്കറ്റ് (GDAM)" എന്ന രുതിയ 

മാർക്കറ്റ് ല്ഗ് ലമന്  ്ആരൊംഭിച്ചു. 

 

Defence News 
 

• ഇരയ-പ്േീെങ്ക ഉഭയകക്ഷി ്ൊംയുക്ത 

വയായാമമായ "മിപ്ത േക്തി -21" ന്ല  8-ആൊം 

രതിെ ് 2021 ഒകബ്ടാ ർ 4 മുതൽ 15 വലര 

പ്േീെങ്കയിലെ ബകാമ്പാറ്റ് ലപ്ടയിനിൊംഗ് സ്കൂ െിൽ 

നടക്കുൊം. 

• ദ്വിവത്സര ്മുപ്ദ് രരമ്പരയായ ‘AUSINDEX’ 

ന്ല  നാൊൊം രതിെിൽ ഇരയയുൊം 

ഓ്് ബപ്ടെിയയുൊം രലങ്കടുെു. 
 

 

• ഇരയ -ജൊൻ മാരിണടൊം ഉഭയകക്ഷി 

വയായാമെിന്ല  അഞ്ചാൊം രതിൊയ JIMEX 

2021 ഒകബ്ടാ ർ 06 മുതൽ 08 വലര 

അ  ിക്കടെിൽ നടന്നു. 

• ഇരയയുലട ആ ാമലെ രതിെ് - യുലക 

ബജായിന് ് കമ്പനി ലെവൽ മിെിട്ട ി 

ലപ്ടയിനിൊംഗ് അബജയ വാരിയർ 

ഉെരാഖ്ണ്ഡിലെ ൌ തിയയിൽ 

ആരൊംഭിച്ചു. 

• ബ്ലാക്ക് കയാറ്റ്്് എന്ന ിയലെടുന്ന നാഷ്ണൽ 

ല്കയൂരിറ്റി ഗാർഡ് (NSG) ബഫാഴ്സ് എല്ലാ 

വർഷ്വുൊം ഒക്ബടാ ർ 16 -ന് അതിന്ല  

ണ ്ിൊംഗ് ദ്ിനൊം ആെരിക്കുന്നു. 2021 വർഷ്ൊം 

NSG സ്ഥാരിതമായതിന്ല  37 -ാാാൊം 

വാർഷ്ികമാണ്. 

• ഒഡീഷ്യിലെ  ൊംഗാൾ ഉൾക്കടെിന്ല  

തീരെുള്ള െന്ദിെൂരിലെ ഇന ്ബപ്ഗറ്റഡ ്ലടസ്റ്റ് 

ബ ഞ്ചിൽ (ITR) നിന്്ന ഡിഫൻ്്  ി്ർച്്ച 

ആൻഡ് ലഡവെര് ലമന ്് ഓർഗണനബ്ഷ്ൻ 

(DRDO) ണഹ-സ്പീഡ ് എക് ് ് ലരൻഡ ിൾ 

ഏരിയൽ ടാർലഗറ്റ ് (HEAT)-അഭയാ്് 

വിജയകരമായി രരീക്ഷിച്ചു. 

• ആ്ാദ്ി കാ അമൃത് മബഹാത്സവ് 

ആബഘാഷ്ങ്ങെുലട ഭാഗമായി ഇരയൻ 

നാവികബ്ന ലകാച്ചിയിൽ നിന്്ന 

ബഗാവയിബെക്ക ്ഒരു ഓഫ് ബഷ്ാർ ല്യിെിൊംഗ് 

ല ഗാട്ട ്ൊംഘടിെിച്ചു, 

എല്ലാറ്റിനുമുരരിയായി, 

നാവികബ്നാൊംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ 

്ാഹ്ികതയുലടയുൊം 

്മുപ്ദ്്ഞ്ചാരെിന്ല യുൊം ആബവേൊം 

വർധിെിക്കുന്നു. 

• ഇരയയുലടയുൊം യുണണറ്റഡ് 

കിൊംഗ്ഡെിന്ല യുൊം (യുലക) ്ായുധ 

ബ്നകൾ 2021 ഒകബ്ടാ ർ 24 മുതൽ 27 വലര 

അ  ിക്കടെിൽ ലകാങ്കൺ തീരെ് 

'ലകാങ്കൺ േക്തി 2021' എന്ന ആദ്യ പ്തി-

ബ്വന അഭയാ്െിന്ല  കടൽ ഘട്ടൊം 

ഏലറ്റടുക്കുന്നു. 

• ഡിഫൻ്്  ി്ർച്്ച ആൻഡ് ലഡവെര് ലമന ്് 

ഓർഗണനബ്ഷ്ൻ (DRDO) 2021 ഒകബ്ടാ ർ 

27 ന ് ഒഡീഷ്യിലെ APJ അബ്ദുൾ കൊൊം 

ദ്വീരിൽ നിന്്ന ഉരരിതെെിൽ നിന്്ന 

ഉരരിതെെിബെക്ക ്  ാെിസ്റ്റിക ് മിണ്ൽ 

അഗ്നി-5 വിജയകരമായി രരീക്ഷിച്ചു. 

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/10455/fssai-2021-cfso-to-english-batch-core-fssai-functional-and-technical
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• ്ൗഹൃദ് വിബദ്േ രാജയങ്ങെിബെക്കുൊം 

ബൊകലെ പ്രതിബരാധ ഉൽൊദ്ന 

വയവ്ായങ്ങെിബെക്കുൊം ഒരു പ്രധാന 

വയാരനെിൽ, രക്ഷാ മപ്രി, രാജ് നാഥ് ്ിൊംഗ് 

നയൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ലഡഫ ് എക് ് ് ബരാ 

2022 ന്ല  അൊം ാ്ഡർമാരുലട 

വട്ടബമേയിൽ അധയക്ഷനായി. 

• ഒരു രുതിയ ഇരയൻ ബകാസ്റ്റ ് ഗാർഡ ് കെൽ 

(ICGS) ‘്ർെക്’ 2021 ഒകബ്ടാ ർ 28-ന് 

രാജയെിന് ്മർെിച്ചു. ഗുജ ാെിലെ 

ബരാർ ര ിൊണ ്ഇത് പ്രവർെിക്കുക. 

 

Summits and Conferences News 
 

• ബകപ്ന്ദ ടൂ ി്ൊം ്ഹമപ്രി അജയ് ഭട്ട് 

്ഫ്ദർജൊംഗ് ല യിൽബവ ബസ്റ്റഷ്നിൽ (ഡൽഹി 

് ർ ൻ ല യിൽബവയുലട ഭാഗൊം) " ുദ്ധ 

്ർകയൂട്ട് ലപ്ടയിൻ FAM ടൂർ" ഫ്ലാഗ് ഓഫ് 

ലെയ്തു. 

• ഇന ്ർനാഷ്ണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ 

്ർവീ്്് ല്ന ്ർ അബതാ ിറ്റി (IFSCA) 

ആബഗാെ ഫിൻലടക ് ഹാക്കബൊൺ 

്ീരീ്ായ 'I-്്പ്രിന ്് '21' ആരൊംഭിച്ചു. 

• ഇന ്ർനാഷ്ണൽ ബ്ാൊർ അെയൻ്് (ISA) 

യുലട നാൊമത് ജന ൽ അ്ൊംബ്ലി 2021 

ഒകബ്ടാ ർ 18 നുൊം 21 നുൊം ഇടയിൊണ് 

്ൊംഘടിെികുന്നത്. 

• 2021 ഒക്ബടാ ർ 19 മുതൽ 27 വലര 

ബകാൺലഫഡബ ഷ്ൻ ഓഫ് ഇരയൻ 

ഇൻഡ്്പ്ടി (CII) ഒരു അരാരാഷ്്പ്ട 

ബകാൺഫ ൻ്ുൊം ഡിജിറ്റൽ ലടകബ്നാെജീ്് 

എക്സി ിഷ്നുൊം ്ൊംഘടിെിച്ചു, "ഫയൂച്ചർ ലടക് 

2021- ്ാബങ്കതികവിദ്യ ്വീകരിക്കുന്നതിനുൊം 

തവരിതലെടുെുന്നതിനുമുള്ള ഡിജിറ്റൽ 

രരിവർെനെിന്ല  ഒരു യാപ്ത".  

• ്ർക്കാർ ഏജൻ്ിയായ UIDAI "ആധാർ 

ഹാക്കബൊൺ 2021" എന്ന ബരരിൽ ഒരു 

ഹാക്കബൊൺ നടെുന്നു. ഹാക്കബൊൺ 

28 ഒക് ബടാ ർ 21 ന് ആരൊംഭിക്കുകയുൊം 31 

ഒക് ബടാ ർ 21 വലര തുടരുകയുൊം ലെയ്യുൊം. 

• ഇരയ, ഓ്് ബപ്ടെിയ, UK എന്നിവ സ്മാൾ 

ഐെൻഡ് ലടബവബൊരിങ ് സ്റ്റാറ്റ്് (SIDS) 

്ഹകരിച്്ച, ബകാൺഫ ൻ്് ഓഫ് 

രാർട്ടികെുലട (COP26) ഭാഗമായി 

“ഇൻപ്ഫാ്്പ്ടക്ചർ ബഫാർ ല ്ിെന്  ്ഐെന ്് 

ബസ്റ്ററ്റ് ് ് (IRIS)” ഒരു രുതിയ ്ൊംരൊംഭൊം 

ആരൊംഭിക്കാൻ രദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്്ട. 

• നയൂഡൽഹിയിൽ നിന്്ന വീഡിബയാ 

ബകാൺഫ ൻ്ിെൂലട ഏഷ്യൻ 

ഇൻപ്ഫാ്്പ്ടക്ചർ ഇൻലവസ്റ്റ് ലമന ് ് ാങ്കിന്ല  

(AIIB) ബ ാർഡ ് ഓഫ ് ഗവർബണഴ് ് ിന്ല  

ആ ാമത് വാർഷ്ിക ബയാഗെിൽ ബകപ്ന്ദ 

ധനകാരയ, ബകാർെബ റ്റ് കാരയ മപ്രി നിർമ്മെ 

്ീതാരാമൻ രലങ്കടുെു. 

• പ്രധാനമപ്രി നബരപ്ന്ദ ബമാദ്ി 2021 ഒകബ്ടാ ർ 

27 ന ് വീഡിബയാ ബകാൺഫ ൻ്ിെൂലട 16-

ാാമത് ഈസ്റ്റ ് ഏഷ്യ ഉച്ചബകാടിയിൽ (EAS) 

രലങ്കടുെ ,ു ഈ ്മയെ ് അബേഹൊം 

്വതപ്രവുൊം തു ന്നതുൊം 

ഉൾലക്കാള്ളുന്നതുമായ ഇബരാ-

ര്ഫിക്കിെുൊം ആ്ിയാൻ ബകപ്ന്ദീകരണ 

തതവെിെുൊം ഇരയയുലട പ്േദ്ധ വീണ്ടുൊം 

സ്ഥിരീകരിച്ചു. 

• 2021 ഒക് ബടാ ർ 27, 28, 29 തീയതികെിൽ 

ഇൻബഡാ-ര്ഫിക്  ീജിയണൽ ഡയബൊഗ് 

(IPRD) 2021 പ്തിദ്ിന ഓൺണെൻ ഇവന് ായി 

്ൊംഘടിെിക്കുന്നു. 

• ഇരയൻ പ്രധാനമപ്രി നബരപ്ന്ദ ബമാദ്ി 18-ാാമത് 

അബ്ാ്ിബയഷ്ൻ ഓഫ ് ്ൗെ ് ഈസ്റ്റ് 

ഏഷ്യൻ ബനഷ്ൻ്് (ASEAN)-ഇരയ 

ഉച്ചബകാടിയിൽ ഫെെിൽ രലങ്കടുെു. 

• 2021 ഒക്ബടാ ർ 28-ന് നടന്ന CII ഏഷ്യ 

ലഹൽെ ് 2021 ഉച്ചബകാടിയിൽ ബകപ്ന്ദ 

ആബരാഗയ കുടുൊം ബക്ഷമ മപ്രി ബഡാ. 

മൻ്ുഖ്് മാണ്ഡവയ വീഡിബയാ 

ബകാൺഫ ൻ്ിൊംഗിെൂലട രലങ്കടുെു. 

 

Ranks and Reports News 
 

•  ിെയൻ്് ഇൻഡ്്പ്ടീ്് ലെയർമാൻ 

മുബകഷ്് അൊം ാനി തുടർച്ചയായ രൊൊം 

വർഷ്വുൊം IIFL ലവൽെ ് ഹു ൂൺ ഇരയ 

്മ്പന്ന രട്ടികയിൽ ഒന്നാമലതെി. 

• ബകപ്ന്ദ ആബരാഗയ മപ്രി മൻ്ുഖ് ് മാണ്ഡവയ 

UNICEFന്ല  ആബഗാെ മുൻനിര 

പ്ര്ിദ്ധീകരണമായ “ദ്ി ബസ്റ്ററ്റ് ഓഫ ് ദ്ി 

ബവൾഡ ്െിൽപ്ഡൻ്് 2021; എന്ല  മനസ്സിൽ: 

നയൂഡൽഹിയിലെ കുട്ടികെുലട 

മാന്ികാബരാഗയൊം ബപ്രാത്സാഹിെിക്കുകയുൊം 

രരിരക്ഷിക്കുകയുൊം രരിരാെിക്കുകയുൊം 

ലെയ്യുക. 

•  ിെയൻ്് ഇൻഡ്്പ്ടീ്് െിമിറ്റഡ് (RIL) 

ലെയർമാൻ മുബകഷ്് അൊം ാനി 2021 -ലെ 

ബഫാബ്സ് ഇരയ ്മ്പന്നരുലട രട്ടികയിൽ 

ഒന്നാമലതെി. 

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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• ബൊകെിലെ ഏറ്റവുൊം യാപ്താ ്ൗഹൃദ് 

രാ്് ബരാർട്ടുകൊയ ജൊനുൊം ്ിൊംഗെൂരുൊം 

രാ്് ബരാർട്ട് ്ൂെികയിൽ ഒന്നാൊം  ാങ്്ക 

കരസ്ഥമാക്കിയ ലഹൻെി രാ്് ബരാർട്ട് 

്ൂെിക 2021-ൽ ഇരയയുലട  ാങ്്ക കഴിെ 

വർഷ്ബെക്കാൾ ആ  ്സ്ഥാനങ്ങൾ കു െ ്

90-ബെക്ക് താഴന്്നു. 

• ബൊക അധയാരക ദ്ിനബൊടനു ന്ധിച്്ച (5 

ഒകബ്ടാ ർ), ഐകയരാഷ്്പ്ട്ഭയുലട 

വിദ്യാഭയാ്, ോ്്പ്ത, ്ാൊംസ്കാരിക ്ൊംഘടന 

(UNESCO) ഇരയയക്്കായി 2021 -ലെ വിദ്യാഭയാ് 

 ിബൊർട്ട് (SOER) രു െി ക്കി: 

"അധയാരകനില്ല, ക്ലാ്ില്ല". 

• 2021 മൾട്ടിണഡമൻഷ്ണൽ ദ്ാരിപ്ദ്യ ്ൂെിക 

(MPI)  ിബൊർട്ട ് UNDP യുൊം ഓക്്്ബഫാർഡ് 

ദ്ാരിപ്ദ്യവുൊം മനുഷ്യ വിക്ന ്ൊംരൊംഭവുൊം 

(OPHI) ്ൊംയുക്തമായി രു െി ക്കി 

• കൺ്ൾട്ടൻ്ി സ്ഥാരനമായ ഏണസ്റ്റ് 

ആൻഡ ്യൊംഗ് (EY) രു െി ക്കിയ 58 -ാാമത് 

രുനരുരബയാഗ ഊർജ്ജ രാജയ ആകർഷ്ണ 

്ൂെികയിൽ (RECAI) ഇരയ മൂന്നാൊം സ്ഥാനൊം 

നിെനിർെി. 

• ആബഗാെ രട്ടിണി ്ൂെിക (GHI) 2021 -ൽ 116 

രാജയങ്ങെിൽ ഇരയയുലട  ാങ്്ക 101 -ാാാൊം 

സ്ഥാനബെക്ക് താഴ്ന്നു. 2020 -ൽ 107 

രാജയങ്ങെിൽ 94 -ാാാൊം സ്ഥാനൊണ ്ഇരയ. 

• മുബകഷ്് അൊം ാനിയുലട ബനതൃതവെിെുള്ള 

 ിെയൻ്് ഇൻഡ്്പ്ടീ്് ബഫാർബ്സ് 

പ്ര്ിദ്ധീകരിച്ച ബൊകെിലെ മികച്ച 

ലതാഴിെുടമകെുലട 2021  ാങ്കിൊംഗിൽ ഇരയൻ 

ബകാർെബ റ്റുകെിൽ ഒന്നാമലതെി. 

• ബൊകാബരാഗയ ്ൊംഘടന (WHO) 'ബലാ ൽ 

ടി ി  ിബൊർട്ട് 2021-ൽ പ്ര്ിദ്ധീകരിച്ചു, 

അവിലട അത് ബകാവിഡ ് -19 ന്ല  ഫെങ്ങൾ 

എടുെുകാണിക്കുന്നു, ഇത് ക്ഷയബരാഗൊം (TB) 

ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന്ല  രുബരാഗതിയിൽ 

വെിയ വിരരീതെിബെക്ക് നയിച്ചു. 

• പ്രമുഖ് ആബഗാെ മാബനജ്ലമന ്് 

കൺ്ൾട്ടിൊംഗ ് സ്ഥാരനമായ ലമർ്ർ 

കൺ്ൾട്ടിൊംഗ് ലമർ്ർ ബലാ ൽ ലരൻഷ്ൻ 

ഇൻഡക്സിന്ല  (2021 MCGPI) രതിമൂന്നാൊം 

രതിെ ്രു െി ക്കി. 

• 111 രാജയങ്ങെുലട രട്ടികയിൽ നിന്്ന ആബഗാെ 

ഭക്ഷയ ്ുരക്ഷ (GFS) ്ൂെിക 2021 ൽ ഇരയ 71 

-ാാാൊം സ്ഥാനൊം ബനടി. 

• ബവൾഡ് ജസ്റ്റി്് ബപ്രാജക്ടിന്ല  (WJP)  ൂൾ 

ഓഫ ്ബൊ ഇൻഡക്സ ്2021 ൽ 139 രാജയങ്ങെിെുൊം 

അധികാരരരിധിയിെുൊം 79 -ാാാൊം 

സ്ഥാനൊണ് ഇരയ. 

• െണ്ടൻ ആൻഡ് രാർട് ബണഴ് ്  ് ആൻഡ് 

ബകായുലട 'ണഫവ് ഇയർ ഓൺ: ബലാ ൽ 

ണക്ലമറ്റ ്ലടക ്ഇൻലവസ്റ്റ് ലമന ് ്ലപ്ടൻഡ ്്ിൻ 

ദ്ി രാരീ്് എപ്ഗിലമന ്്' എന്ന  ിബൊർട്ടിന് 

അനു്ൃതമായി, 2016 മുതൽ 2021 വലരയുള്ള 

കാൊവസ്ഥാ ്ാബങ്കതിക 

നിബക്ഷരെിനുള്ള മികച്ച 10 രാജയങ്ങെുലട 

രട്ടികയിൽ ഇരയ 9-ാാാൊം സ്ഥാനൊണ്. 

• ്ൊംസ്ഥാനലെ ഊർജ കാരയക്ഷമത 

വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനുള്ള നിരവധി 

്ൊംരൊംഭങ്ങെുലട രിൻ െെിൽ 100-ൽ 70 

ബരായിന്  ് ബനടി കർണാടക ്ൊംസ്ഥാന 

ഊർജ്ജ കാരയക്ഷമത ്ൂെിക 2020 (SEEI) 

യിൽ ഒന്നാമലതെി. 

• ണടൊം്് ഹയർ എജയുബക്കഷ്ന്ല  (THE) 

ബവൾഡ ് ല രയൂബട്ടഷ്ൻ  ാങ്കിൊംഗ ് 2021-ൽ 4 

ഇരയൻ ഇൻസ്റ്റി  ്യൂട്ടുകൾ ഇടൊംബനടി, 

ബൊകലമമ്പാടുമുള്ള പ്രമുഖ് അക്കാദ്മിക് 

വിദ്ഗ്ധരുലട ബവാട്ടുകെുലട അടിസ്ഥാനെിൽ 

മികച്ച 200 ്ർവകൊോെകലെ 

അവതരിെിക്കുന്ന THE യുലട വാർഷ്ിക 

 ാങ്കിൊംഗ്. 

 

Appointments News 
 

• നാഷ്ണൽ ല്കയൂരിറ്റീ്് 

ഡിബൊ്ിറ്റ ികെുലട (NSDL) മാബനജിൊംഗ് 

ഡയ ക്ട ുൊം െീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് 

ഓഫീ് ുമായി (MD & CEO) രത്മജ െുണ്ടൂരി 

നിയമിതയായി. 

• ഓബട്ടാബമാട്ടീവ ് ണനരുണയ വിക്ന 

കൗൺ്ിൽ (ASDC) ഓബട്ടാലമാണ ൽ 

വയവ്ായ പ്രമുഖ്നായ വിബനാദ്് 

അഗർവാെിലന പ്ര്ിഡന് ായി നിയമിച്ചു. 

• ഇരയൻ ല്ാണ്റ്റി ഓഫ് 

അഡവർണടബ്ഴ്സിന്ല  (ISA) രുതുതായി 

തിരലെടുക്കലെട്ട എക്സികയൂട്ടീവ് 

കൗൺ്ിൽ, ഇരയ ആൻഡ് SAARC, ബഗാലപ്ദ്ജ് 

കൺ്യൂമർ ബപ്രാഡക്ട്്് െിമിറ്റഡ ് െീഫ് 

എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീ്ർ ആയിരുന്ന ്ുനിൽ 

കട്ടാരിയലയ ISA യുലട ലെയർമാനായി 

തിരലെടുെു. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
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• 2021 ഒക്ബടാ ർ 01 മുതൽ പ്രാ െയെിൽ 

വരുന്ന ബ ്ിൊംഗ് ഏജൻ്ിയായ 

പ്കി്ിെിന്ല  രുതിയ മാബനജിൊംഗ് 

ഡയ ക്ട ുൊം െീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് 

ഓഫീ് ുമായി (MD, CEO) അമിഷ് ് ബമെലയ 

നിയമിച്ചു. 

• ണെഫ ് ഇൻഷ്ു ൻ്് ബകാർെബ ഷ്ൻ ഓഫ് 

ഇരയയുലട മാബനജിൊംഗ് ഡയ ക്ട ായി  ി്ി 

രട്നായിക ്െുമതെബയറ്റു. 

• ഇരയൻ സ്റ്റീൽ അബ്ാ്ിബയഷ്ൻ (ISA) ഭാസ്കർ 

ൊറ്റർജിയിൽ നിന്്ന െുമതെബയറ്റുലകാണ്്ട 

അബൊക ് ്ഹായി രുതിയ ല്പ്കട്ട ി 

ജന ൊയുൊം എക്സികയൂട്ടീവ് ബമധാവിയായുൊം 

അധികാരബമറ്റതായി പ്രഖ്യാരിച്ചു. 

• ഇെകബ്പ്ടാണിക ് ബരയ് ലമന്  ് സ്ഥാരനമായ 

ബരരാൽ സ്ഥാരിച്ച ഒരു ടീമിന്ല  ഭാഗമായി 

എബൊൺ മസ്കിലനാെൊം പ്രവർെിച്ചിരുന്ന 

്ഞ്ജയ ്ഭാർഗവ ഇബൊൾ ഇരയയിലെ ലടക് 

േതബകാടീേവരനായ ്ൊംരൊംഭകന്ല  

സ്റ്റാർെിങ്്ക ്ാറ്റണെറ്റ ് ബപ് ാഡ് ാൻഡ് 

്ൊംരൊംഭെിന് ബനതൃതവൊം നൽകുൊം. 

• പ്കിര് ബറ്റാ ക ൻ്ികലെക്കു ിച്്ച 

അവബ ാധൊം പ്രെരിെിക്കുന്നതിനായി 

പ്കിരബ്റ്റാ എക്്്ബെഞ്ച് ബകായിൻDCX 

അമിതാഭ്  ച്ചലന പ് ാൻഡ് 

അൊം ാ്ഡ ായി നിയമിച്ചു. 

• കൺ്യൂമർ ഇെക്ബപ്ടാണിക്സ ് ആൻഡ് 

അപ്ലയൻ്്് മാനുഫാക്ചബ ഴ്സ് 

അബ്ാ്ിബയഷ്ൻ (CEAMA) രണ്്ട വർഷ്ലെ 

കാൊവധിക്കായി എ ിക ് പ് ാഗൻ്ലയ 

പ്ര്ിഡന് ായി നിയമിച്ചു. 

• 1994  ാച്ചിലെ ഇരയൻ ല യിൽബവ പ്ടാഫിക് 

്ർവീ്് (IRTC) ഉബദ്യാഗസ്ഥനായ രി എൽ 

ഹരനാദ്ിലന രാരദ്ീര ്ബരാർട്ട് പ്ടസ്റ്റിന്ല  (PPT) 

രുതിയ ലെയർമാനായി നിയമിച്ചു. 

• ഓർഡിനൻ്് ഡയ ക്ടബ റ്റിന്ല  (ബകാ-

ഓർഡിബനഷ്ൻ ആൻഡ ് ്ർവീ്്്) ആദ്യ 

ഡയ ക്ടർ ജന ൊയി ഇ.ആർ. ലഷ്യഖ്്് 

െുമതെബയറ്റു. 

• എട്ട ് ബരരുലട നിയമനങ്ങെുൊം അഞ്ച് 

ണഹബക്കാടതി െീഫ ് ജസ്റ്റി്ുമാലര 

മാറ്റുന്നതുൊം ്ർക്കാർ വിജ്ഞാരനൊം ലെയ്തു. 

• മുഖ്യ ്ാമ്പെിക ഉരബദ്ഷ്ടാവ ് (CEA) ലകവി 

്ുപ് ഹ്മണയൻ ഇരയൻ ധനമപ്രാെയെിലെ 

മൂന്്ന വർഷ്ലെ കാൊവധി 

രൂർെിയാക്കിയ ബേഷ്ൊം അക്കാദ്മിയിബെക്ക് 

മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. 

• ഫിൻലടക ് സ്റ്റാർട്ടൊയ ഭാരത് ബര മുൻ ബസ്റ്ററ്റ് 

 ാങ്്ക ഓഫ ്ഇരയ (SBI) ലെയർമാൻ രജനീഷ്് 

കുമാ ിലന അതിന്ല  ബ ാർഡിന്ല  

ലെയർമാനായി നിയമിച്ചു. 

• ണവദ്യുതി മപ്രാെയെിന് കീഴിെുള്ള 

ലരാതുബമഖ്ൊ സ്ഥാരനങ്ങെുലട ്ൊംയുക്ത 

്ൊംരൊംഭമായ എനർജി എഫിഷ്യൻ്ി 

്ർവീ്്് െിമിറ്റഡ് (EESL) അരുൺ കുമാർ 

മിപ്േലയ െീഫ ് എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീ് ായി 

(CEO) ലഡരയൂബട്ടഷ്നിൽ നിയമിച്ചതായി 

പ്രഖ്യാരിച്ചു. 

• ഉന്നത വിദ്യാഭയാ് ല്പ്കട്ട ിയായി കഴിെ 

മാ്ൊം വിരമിച്ച മുൻ ഉബദ്യാഗസ്ഥനായ 

അമിത് ഖ്ാലരലയ രണ്്ട വർഷ്ബെക്ക ്കരാർ 

അടിസ്ഥാനെിൽ പ്രധാനമപ്രി നബരപ്ന്ദ 

ബമാദ്ിയുലട ഉരബദ്ഷ്ടാവായി നിയമിച്ചു. 

• ഇരയ ധരിക്കുന്ന പ് ാൻഡായ ഫയർ-ബ ാൾട്ട് 

പ്കിക്കറ്റ് കയാര്റ്റൻ വിരാട് ബകാഹ്െിലയ 

അതിന്ല  രുതിയ പ് ാൻഡ് 

അൊം ാ്ഡ ായി നിയമിച്ചു. 

• ബവൾഡ ്സ്റ്റീൽ അബ്ാ്ിബയഷ്ൻ (WSA) 2021-

22 വർഷ്ബെക്കുള്ള ലെയർമാനായി JSW 

സ്റ്റീൽ െിമിറ്റഡിന്ല  ലെയർമാനുൊം 

മാബനജിൊംഗ് ഡയ ക്ട ുമായ ്ജ്ജൻ 

ജിൻഡാെിലന തിരലെടുെു. 

• ബഹാസ്പിറ്റാെിറ്റി സ്ഥാരനമായ ഒ ാവൽ ബസ്റ്റയ്സ് 

െിമിറ്റഡ ് (OYO) ഒരു ഇരയൻ അത് െറ്റുൊം 2016 

രാരാെിമ്പിക ് ലഗയിൊം്ിൽ ലവള്ളി ലമഡൽ 

ബജതാവുമായ ദ്ീര മാെിക്കിലന കമ്പനിയുലട 

ഡയ ക്ടർ ബ ാർഡിലെ ്വതപ്ര 

ഡയ ക്ട ായി നിയമിച്ചു. 

• മുതിർന്ന ഉബദ്യാഗസ്ഥനായ  ിബതഷ്് 

ൌഹാലന പ്രധാനമപ്രി ഫ്ൽ  ീമാ 

ബയാജന (PMFBY) യുലട െീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് 

ഓഫീ്ർ (CEO), കാർഷ്ിക, കർഷ്ക ബക്ഷമ 

വകുെിന ് കീഴിെുള്ള കൃഷ്ി ബജായിന ്് 

ല്പ്കട്ട ി എന്നിവരായി നിയമിച്ചു. 

• UCO  ാങ്കിന്ല  മാബനജിൊംഗ് ഡയ ക്ട ുൊം െീഫ് 

എക്സികയൂട്ടീവുൊം (MD & CEO) എ ലക ബഗായൽ 

2021-22 ലെ ഇരയൻ  ാങ്കിന്ല  

അബ്ാ്ിബയഷ്ന്ല  (IBA) ലെയർമാനായി 

തിരലെടുക്കലെട്ടു. 

• ഇൻബ്ാൾവൻ്ി ആൻഡ ് രാെരെ 

ബ ാർഡ് ഓഫ ് ഇരയയുലട (IBBI) 

ലെയർബരഴ്സൺ എന്ന നിെയിൽ നവരൊംഗ് 

ണ്നിക്ക് അധിക െുമതെ നൽകി. 
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• കർണാടക  ാങ്്ക െിമിറ്റഡിന്ല  

ലെയർമാനായി പ്രദ്ീര ് കുമാർ രഞ്ജലയ 

നിയമിക്കാൻ  ി്ർവ ്  ാങ്്ക (RBI) 

അൊംഗീകാരൊം നൽകി. 

• അമിതാഭ് ൌധരിലയ മൂന്്ന വർഷ്ബെക്ക് 

ആക്സി്്  ാങ്കിന്ല  മാബനജിൊംഗ് ഡയ ക്ട ുൊം 

െീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീ് ുമായി വീണ്ടുൊം 

നിയമിക്കാൻ  ി്ർവ ്  ാങ്്ക (RBI) 

അൊംഗീകാരൊം നൽകി. 

• IWF ന്ല  മുൻ ല്പ്കട്ട ി ജന ൽ ്ഹബദ്വ് 

യാദ്വിലന ഇരയൻ ലവയ്റ്റ് െിഫ്റ്റിൊംഗ് 

ലഫഡബ ഷ്ന്ല  (IWLF) പ്ര്ിഡന് ായി 

ഏകകണ്ഠ മായി തിരലെടുെു. 

തിരലെടുെിൽ എ്്.എച്്ച. ആനബന്ദ 

ഗൗഡയുൊം നബരഷ് ് േർമ്മയുൊം IWF ന്ല  

രുതിയ ല്പ്കട്ട ി ജന െുൊം പ്ടഷ്  ുമായി. 

• ബദ്േീയ ഗബവഷ്ണ വിക്ന 

ബകാർെബ ഷ്ന്ല  (NRDC) രുതിയ 

ലെയർമാനുൊം മാബനജിൊംഗ് ഡയ ക്ട ുമായി 

ലകാബമാബഡാർ അമിത്  ്്ബതാഗി ( ിട്ട) 

നിയമിതനായി. 

• ബകായിൻDCX- ന്ല  'ഫയൂച്ചർ യാഹി ലഹ' 

കാലമ്പയ് നുമായുള്ള  ന്ധെിെൂലട 

പ്കിര് ബറ്റാ ക ൻ്ി ബമഖ്െയിബെക്ക് 

പ്രബവേിക്കുന്ന ഏറ്റവുൊം രുതിയ 

ല്െിപ് ിറ്റിയായി ആയുഷ്മാൻ ഖ്ു ാന മാ ി. 

• അബ്ാ്ിബയഷ്ൻ ഓഫ ്മയൂെവൽ ഫണ്്ട ഇൻ 

ഇരയ (AMFI) യുലട രുതിയ ലെയർമാനായി 

 ാെ്ുപ് ഹ്മണയൻ തിരലെടുക്കലെട്ടു. 

• ്ൊംവിധായകൻ-നിർമ്മാതാവ് ഇൊംതിയാ്് 

അെി ഇരയയിലെ  ഷ്യൻ െെച്ചിപ്തബമെയുലട 

അൊം ാ്ഡ ായി തിരലെടുക്കലെട്ടു. 

• കയാ ിനറ്റിന്ല  നിയമന ്മിതി (ACC) 

കയാര്റ്റൻ അബൊക് മിപ്േലയ ഇരയ ബരാർട്ട്്് 

ബലാ ൽ െിമിറ്റഡിന്ല  (IPGL) മാബനജിൊംഗ് 

ഡയ ക്ട ായി നിയമിച്ചു. 

• ്്ബരാർട്സ ് അബതാ ിറ്റി ഓഫ് ഇരയ (SAI) 

മിഷ്ൻ ഒെിമ്പിക് ല്ൽ ബയാഗെിൽ 

ടാർലഗറ്റ ് ഒെിമ്പിക ് ബരാഡിയൊം സ്കീമിന്ല  

(TOPS) െീഫ ് എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീ് ായി 

(C.E.O) ബകാമബഡാർ രി.ലക. ഗാർഗിലന 

നിയമിച്ചു. 

• രാൊംനാഥ് കൃഷ്ണലന ബ റ്റിൊംഗ് ഏജൻ്ിയായ 

ICRAയുലട രുതിയ മാബനജിൊംഗ് ഡയ ക്ട ുൊം 

പ്ഗൂെ ് െീഫ ് എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീ് ായുൊം 

(CEO) നിയമിച്ചു. 

• ജർമ്മൻ ്്ബരാർട്സ് ലവയർ പ് ാൻഡായ 

അഡിഡാ്് ബ ാെിവുഡ് നടി ദ്ീരിക 

രദ്ുബക്കാണിലന വനിതാ ്്ബരാർട്സിന്ല  

ആബഗാെ അൊം ാ്ഡ ായി നിയമിച്ചു. 

• ഐഷ്ർ ബമാബട്ടാഴ് ്  ് െിമിറ്റഡ ് 2021 ലമയ ് 1 

മുതൽ ്ിദ്ധാർത്ഥ ൊെിലന അഞ്ച് 

വർഷ്ബെക്ക് കമ്പനിയുലട മാബനജിൊംഗ് 

ഡയ ക്ട ായി വീണ്ടുൊം നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള 

പ്രബമയൊം രാ്ാക്കി. 

• ഇരയൻ ലെ ുകിട മുതൽ ഇടെരൊം 

വലരയുള്ള  ി്ിനസ്സുകെുലട (SMBs) 

നിബയാ ാങ്കായ FloBiz, രത്മപ്േീ അവാർഡ് 

ബജതാവായ നടൻ മബനാജ്  ാജ് ബരയിലയ 

അതിന്ല  മുൻനിര ഉൽെന്നെിന്ല  

പ് ാൻഡ് അൊം ാ്ഡ ായി പ്രഖ്യാരിച്ചു. 

• നാഷ്ണൽ  ാങ്്ക ബഫാർ ഫിനാൻ്ിൊംഗ് 

ഇൻപ്ഫാ്്പ്ടക്ചർ ആൻഡ് 

ലഡവെര് ലമന് ിന്ല  (NaBFID) 

ലെയർബരഴ് ് ണായി ലക വി കാമെിലന 

ഇരയൻ ്ർക്കാർ നിയമിച്ചു. ഇരയയിലെ 

അ ിയലെടുന്ന ഒരു  ാങ്ക ാണ് അബേഹൊം, 

നയൂ ലഡവെര് ലമന ്്  ാങ്കിന്ല  (NDB) ആദ്യ 

തെവനാണ്. 

• െുമതെബയറ്റ തീയതി മുതൽ അലല്ലങ്കിൽ 2022 

ഏപ്രിൽ 10 വലരയുള്ള മൂന്്ന വർഷ്ബെക്ക് 

J&K  ാങ്കിന്ല  മാബനജിൊംഗ് ഡയ ക്ട ുൊം 

CEOയുമായി  ൽബദ്വ് പ്രകാേിലന 

നിയമിക്കുന്നതിന ്  ി്ർവ്  ാങ്്ക ഓഫ് 

ഇരയ അൊംഗീകാരൊം നൽകി. 

• 2021 ഡി്ൊം ർ 10 മുതൽ പ്രാ െയെിൽ 

വരുന്ന മൂന്്ന വർഷ്ബെക്ക് കൂടി 

േക്തികാര ദ്ാ്ിലന  ി്ർവ ് ാങ്്ക ഓഫ് 

ഇരയയുലട (RBI) ഗവർണ ായി വീണ്ടുൊം 

അബൊയന് ്്ലമന ് ് കമ്മിറ്റി ഓഫ ് ദ്ി 

കയാ ിനറ്റ ്(ACC) അൊംഗീകാരൊം നൽകി. 
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Business News 
 

• ഓൺണെൻ ബരയ് ലമന ്് ബ്വന 

ദ്ാതാക്കൊയ ബരടിഎൊം മുൊംണ  

ആസ്ഥാനമായുള്ള ഡിജിറ്റൽ വായ്പാ സ്റ്റാർട്ടെ് 

ലപ്കഡിറ്റബ്മറ്റിന്ല  100% ഓഹരികൾ 

്വരമാക്കി. 

• ഫിൻലടക ്കമ്പനിയായ ഭാരത്ബര, 'ബരാസ്റ്റ് ബര' 

ആരൊംഭിക്കുന്നബതാലട 'ഇബൊൾ വാങ്ങുക 

രിന്നീട് വാങ്ങുക' (BNPL) 

വിഭാഗെിബെക്കുള്ള പ്രബവേനൊം 

പ്രഖ്യാരിച്ചു. 

• എയർ ഇരയ എയർണെനിന്ല  

രൂർവ്വികനായ ടാറ്റ പ്ഗൂെ് ഇത് 

ബദ്േ്ാൽക്കരിക്കലെട്ട ് ഏകബദ്േൊം 60 

വർഷ്ങ്ങൾക്ക ്ബേഷ്ൊം തിരിച്ചുരിടിച്ചു. 

•  ിെയൻ്് ഇൻഡ്്പ്ടീ്് െിമിറ്റഡിന്ല  

(RIL) രൂർണ ഉടമസ്ഥതയിെുള്ള  ിെയൻ്് 

നയൂ എനർജി ബ്ാൊർ െിമിറ്റഡ് (RNESL) 

ണെനീ്് ്ർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിെുള്ള 

ബ്ാൊർ രവർ കമ്പനിയായ RIL ബ്ാൊർ 

ബഹാൾഡിൊംഗ്സ് എഎ്ിന്ല  (RIL പ്ഗൂെ്) 100 

േതമാനൊം ഓഹരികൾ ്വരമാക്കി. 

• ഗൗതൊം അദ്ാനിയുലട ബനതൃതവെിെുള്ള 

അദ്ാനി പ്ഗൂെ് എയർബരാർട്ട ്അബതാ ിറ്റി ഓഫ് 

ഇരയയിൽ (AAI) ജയ്പൂർ അരാരാഷ്്പ്ട 

വിമാനൊവെെിന്ല  െുമതെകൾ 

ഏലറ്റടുെു. എയർബരാർട്ട ് 50 വർഷ്ബെക്ക് 

ഇരയൻ ്ർക്കാർ പ്ഗൂെിന് രാട്ടെിന് 

നൽകിയിട്ടുണ്്ട. 

• ഭാരത് ലരബപ്ടാെിയൊം ബകാർെബ ഷ്ൻ െിമിറ്റഡ് 

(BPCL) ഉരബഭാക്താക്കൾക്ക ് ഇന്ധനെിന്ല  

നിയപ്രണൊം നൽകിലക്കാണ്്ട 

ഔട്ട്ലെറ്റുകെിൽ ബവഗെിെുൊം 

്ുരക്ഷിതമായുൊം സ്മാർട്ട് അനുഭവൊം 

നൽകാനുൊം "UFill" എന്ന ഓബട്ടാബമറ്റഡ ് ഇന്ധന 

്ാബങ്കതികവിദ്യ ആരൊംഭിച്ചു. 

•  ാങ്്ക ഓഫ്  ബ ാഡയുലടയുൊം യൂണിയൻ 

 ാങ്്ക ഓഫ ് ഇരയയുലടയുൊം ്ൊംയുക്ത 

്ൊംരൊംഭമായ ഇരയഫസ്റ്റ ്ണെഫ ്ഇൻഷ്ു ൻ്് 

കമ്പനി െിമിറ്റഡ ് (ഇരയഫസ്റ്റ ് ണെഫ)് 

"ഇരയഫസ്റ്റ് ണെഫ് ്രൽ  ച്ചാത്  ീമാ 

പ്ലാൻ" അവതരിെിച്ചു. 

• നാഷ്ണൽ  ാങ്്ക ബഫാർ അപ്ഗികൾച്ചർ 

ആൻഡ ് ൂ ൽ ലഡവെര് ലമന്  ്(NABARD) ഒരു 

രൂര ്ൃഷ്ടിക്കുലമന്്ന പ്രഖ്യാരിച്ചു. 

•  ിെയൻ്് ഇൻഡ്്പ്ടീ്് െിമിറ്റഡിന്ല  

 ിെയൻ്് പ് ാൻഡ്സ ്െിമിറ്റഡുൊം (RBL) പ്രേസ്ത 

ഡിണ്നർ മനീഷ്് മൽബഹാപ്തയുൊം 

മൽബഹാപ്തയുലട എൊംഎൊം ണസ്റ്റൽ്് 

ണപ്രവറ്റ ്െിമിറ്റഡിന്ല  40 േതമാനൊം ഓഹരി 

്വരമാക്കുന്നതിനുള്ള തപ്രരരമായ 

രങ്കാെിെൊം പ്രഖ്യാരിച്ചു. 

• HDFC ERGO ജന ൽ ഇൻഷ്ു ൻ്് കമ്പനിയിൽ 

കുടിശ്ശികയുള്ള ഇകവിറ്റി ലഷ്യർ 

കയാരിറ്റെിന്ല  4.99 േതമാനൊം 

്വകാരയബമഖ്െയിലെ വായ്പദ്ാതാവായ 

HDFC ാങ്്ക ഏലറ്റടുക്കുന്നതിന് ബകാമ്പറ്റീഷ്ൻ 

കമ്മീഷ്ൻ ഓഫ ് ഇരയ (CCI) അൊംഗീകാരൊം 

നൽകി. 

 

Banking News 
 

• ഇരയയിലെ ഏറ്റവുൊം വെിയ നാവിക 

വിമാനവാഹിനിക്കെൊയ INS 

വിപ്കമാദ്ിതയയിൽ ബസ്റ്ററ്റ്  ാങ്്ക ഓഫ് ഇരയ 

(SBI) SBIയുലട NAV-ഇകാഷ്് കാർഡ് 

അവതരിെിക്കുലമന്്ന പ്രഖ്യാരിച്ചു 

• നാഷ്ണൽ അ്റ്റ ്  ീകൺ്്പ്ടക്ഷൻ 

കമ്പനിക്ക് (NARCL) ഒരു അ്റ്റ് 

രുനർനിർമ്മാണ കമ്പനിയായി (ARC) രജിസ്റ്റർ 

ലെയ്യാനുള്ള അനുമതി  ി്ർവ ് ാങ്്ക ഓഫ ്

ഇരയ (RBI) നൽകിയിട്ടുണ്്ട. 

• ലകാട്ടക് മഹീപ്ന്ദ  ാങ്്ക െിമിറ്റഡിന് (KMBL) 

 ാങ്കിൊംഗ് േൃൊംഖ്െ വഴി ആദ്ായനികുതി, 

െരക്ക് ബ്വന നികുതി (GST) തുടങ്ങിയ 

പ്രതയക്ഷവുൊം രബരാക്ഷവുമായ നികുതികൾ 

ബേഖ്രിക്കുന്നതിന് ്ർക്കാരിൽ നിന്്ന 

അൊംഗീകാരൊം െഭിച്ചു. 

• രഞ്ചാ ് നാഷ്ണൽ  ാങ്്ക (PNB) ലഫസ്റ്റിവൽ 

്ീ്ണിൽ ഇെവ് നിരക്കിൽ ്ാമ്പെിക 

ബ്വനങ്ങൾ വിരുെീകരിക്കുന്നതിനായി 

ഉരബഭാക്തൃ വയാരന രദ്ധതി പ്രകാരൊം ‘6 എ്് 

കാമ്പയിൻ’ ആരൊംഭിച്ചു. 

• ല്ൻപ്ടൊം ഫിനാൻഷ്യൽ ്ർവീ്്് 

െിമിറ്റഡുൊം (CFSL)  ി്ിെിയന ്് 

ഇലന്നാബവഷ്ൻ്് ണപ്രവറ്റ് െിമിറ്റഡുൊം 

(ഭാരത്ബര) ്ൊംയുക്തമായി സ്ഥാരിച്ച യൂണിറ്റി 

്്ബമാൾ ഫിനാൻ്്  ാങ്്ക െിമിറ്റഡിന് (USFBL) 

 ാങ്കിൊംഗ് ണെ്ൻ്്  ി്ർവ ്  ാങ്്ക ഓഫ ്

ഇരയ അനുവദ്ിച്ചു. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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• ഏഷ്യൻ ലഡവെര് ലമന ്്  ാങ്്ക (ADB) 

വിക്വര അൊംഗരാജയങ്ങൾക്ക് (DMCs) 2019-

2030 ലെ കാൊവസ്ഥാ ധനകാരയ 

െക്ഷയങ്ങെിൽ 20  ിെയൺ ബഡാെർ മുതൽ 

100  ിെയൺ ബഡാെർ വലര വർദ്ധനവ ്

പ്രഖ്യാരിച്ചു. 

• ്ർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിെുള്ള രവർ 

ഫിനാൻ്് ബകാർെബ ഷ്ൻ െിമിറ്റഡിന് (PFC) 

'മഹാരത്ന' രദ്വി നൽകിയിട്ടുണ്്ട. 

• ല്ൻപ്ടൽ ബ ാർഡ് ഓഫ് ഡയ ക്ട് ടാക്സ് ് 

(CBDT), ല്ൻപ്ടൽ ബ ാർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയ ക്ട് 

ടാക്സ് ് ആൻഡ് കസ്റ്റൊം്് 

എന്നിവയ് ക്കുബവണ്ടി ബനരിട്ടുള്ളതുൊം 

രബരാക്ഷവുമായ നികുതികൾ 

ബേഖ്രിക്കുന്നതിന്  ി്ർവ ്  ാങ്്ക ഓഫ് 

ഇരയ (RBI) അൊംഗീകാരൊം നൽകിയതായി 

ഇൻഡ്്ഇൻഡ്  ാങ്്ക പ്രഖ്യാരിച്ചു. 

• ്വകാരയ വായ്പ  നൽകുന്ന ലകാട്ടക് മഹീപ്ന്ദ 

 ാങ്്ക െിമിറ്റഡ് രാജയെുടനീെൊം ണമബപ്കാ 

എടിഎമ്മുകൾ ആരൊംഭിക്കുലമന്്ന പ്രഖ്യാരിച്ചു 

•  ി്ർവ ് ാങ്്ക ഓഫ് ഇരയ (RBI) ഇരയയിലെ 

ഏറ്റവുൊം വെിയ ലരാതുബമഖ്ൊ  ാങ്കായ 

ബസ്റ്ററ്റ്  ാങ്്ക ഓഫ ്ഇരയയക്്ക് (SBI) ഒരു ബകാടി 

രൂര രിഴ െുമെി. 

• ല്ൻപ്ടൽ ബ ാർഡ് ഓഫ് ഡയ ക്ട് ടാക്സ് ് 

(CBDT) യുലട ബരരിൽ ബനരിട്ട് നികുതി 

രിരിക്കാൻ കരൂർ ണവേയ  ാങ്കിന് (KVB) 

 ി്ർവ ് ാങ്്ക അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്്ട. 

• നിശ്ചിത ്മയരരിധിക്കുള്ളിൽ ഒരു 

ണ് ർ ്ുരക്ഷാ ്ൊംഭവൊം  ിബൊർട്ട് 

ലെയ്യാെതിനുൊം അനധികൃത 

ഇെകബ്പ്ടാണിക് ഇടരാടുകെിൽ ഉൾലെട്ട 

തുക ലപ്കഡിറ്റ് ലെയ്യാെതിനുൊം മറ്റ് 

കാരണങ്ങൊൽ സ്റ്റാൻബഡർഡ് ൊർബട്ടഡ് 

 ാങ്കിന്  ി്ർവ ് ാങ്്ക (RBI) 1.95 ബകാടി രൂര 

രിഴ െുമെി. 

• ഉരബഭാക്താക്കെുലട ്ുരക്ഷ കൂടുതൽ 

ലമച്ചലെടുെുന്നതിനുൊം ഉരബഭാക്താക്കൾക്ക് 

തടസ്സമില്ലാെ ബഷ്ാെിൊംഗ് അനുഭവൊം 

നൽകുന്നതിനുൊം നാഷ്ണൽ ബരയ് ലമന ്് 

ബകാർെബ ഷ്ൻ ഓഫ് ഇരയ (NPCI) NPCI 

ബടാക്കണനബ്ഷ്ൻ ്ൊംവിധാനൊം (NTS) 

ആരൊംഭിച്ചു 

• ബരയ്ലമന ്് ആൻഡ് ല്റ്റിൽലമന ്് 

്ിസ്റ്റൊം്് ആക്റ്റ,് 2007 ലെ ല്ക്ഷൻ 26 (2) ൽ 

രരാമർേിച്ചിട്ടുള്ള, െിെ നിർേിഷ്ട 

െൊംഘനങ്ങൾക്ക് ബരടിഎൊം ബരയ്ലമന ്്  ാങ്്ക 

െിമിറ്റഡ് (PPBL) ന്  ി്ർവ്  ാങ്്ക (RBI) ഒരു 

ബകാടി രൂര രിഴ െുമെിയിട്ടുണ്്ട. 

• ്ർക്കാർ ഏജൻ്ിയായ UIDAI "ആധാർ 

ഹാക്കബൊൺ 2021" എന്ന ബരരിൽ ഒരു 

ഹാക്കബൊൺ നടെുന്നു. ഹാക്കബൊൺ 

28 ഒക് ബടാ ർ 21 ന് ആരൊംഭിക്കുകയുൊം 31 

ഒക് ബടാ ർ 21 വലര തുടരുകയുൊം ലെയ്യുൊം. 

• ഇരയയിലെ ഏറ്റവുൊം വെിയ ്്ബമാൾ 

ഫിനാൻ്്  ാങ്്ക AU ്്ബമാൾ ഫിനാൻ്് 

 ാങ്്ക തങ്ങെുലട ഡിജിറ്റൽ ബരയ് ലമന ്ുകൾ 

വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനായി QR (കവിക്ക് 

ല ്് ബരാൺ്്) ബകാഡ് ്ൗണ്്ട ബ ാക് ് ് 

രു െി ക്കി, അബത്മയൊം ഇെരലമാരു 

ഉൽെന്നൊം രു െി ക്കുന്ന ആദ്യലെ 

 ാങ്കായി. 

• ്വകാരയബമഖ്െയിലെ വായ്പദ്ാതാവായ ICICI 

 ാങ്്ക, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യുണിെിവ ിന്ല  

മാർക്കറ്റ് കയാരിറ്റണെബ്ഷ്ൻ മ ികടന്്ന 

വിരണി മൂെയെിൽ അഞ്ചാമലെ വെിയ 

കമ്പനിയായി. 

• യൂണിയൻ  ാങ്്ക ഓഫ് ഇരയ (UBI) 

ണഹദ്രാ ാദ്ിലെ ല്ന് ർ ബഫാർ 

ലഡവെര് ലമന് ് ഓഫ ് അഡവാൻസ്ഡ് 

കൊംരയൂട്ടിൊംഗുമായി (C-DAC) ണ് ർ ്ുരക്ഷാ 

അവബ ാധലെക്കു ിച്്ച ഇെരെിെുള്ള 

ആദ്യ ്ൊംരൊംഭൊം ആരൊംഭിക്കുന്നതിനായി ഒരു 

ധാരണാരപ്തൊം (MoU) ഒെുവച്ചു. 

 

Economy News 
 

• ല്ര്റ്റൊം ർ മാ്െിൽ ബേഖ്രിച്ച ലമാെൊം 

ജിഎസ്ടി വരുമാനൊം 1,17,010 ബകാടി രൂരയാണ,് 

ഇതിൽ 20,578 ബകാടി രൂരയുലട ്ിജിഎസ്ടി 

ഘടകവുൊം എസ്ജിഎസ്ടി 26,767 ബകാടിയുൊം 

ഐജിഎസ്ടി ഘടകൊം 60,911 ബകാടി രൂരയുൊം 

ഉൾലെടുന്നു. 

• ബ റ്റിൊംഗ് ഏജൻ്ി മൂഡീ്് ഇൻലവബസ്റ്റഴ്സ് 

്ർവീ്് ്ാമ്പെിക ബമഖ്െയിലെ 

രുബരാഗതിക്കുൊം ബമഖ്െകെിെുടനീെൊം 

പ്രതീക്ഷിച്ചതിെുൊം ബവഗെിൽ ്ാമ്പെിക 

വീലണ്ടടുക്കെിനുൊം ബേഷ്ൊം, ഇരയയുലട 

രരമാധികാര ബ റ്റിൊംഗ് കാഴ്ചൊട ് 'ലനഗറ്റീവ്' 

എന്നതിൽ നിന്്ന 'സ്ഥിരത' ആയി ഉയർെി. 

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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•  ി്ർവ്  ാങ്്ക ഗവർണർ േക്തികാര 

ദ്ാ്ിന്ല  ബനതൃതവെിെുള്ള 2021-22 

്ാമ്പെിക വർഷ്ബെക്കുള്ള നാൊൊം 

ണദ്വമാ് ബരാെി്ി മീറ്റിൽ  ി്ർവ്  ാങ്്ക 

ഓഫ ്ഇരയയുലട (RBI) ബമാണിറ്റ ി ബരാെി്ി 

കമ്മിറ്റി (MPC)  ിബൊ നിരക്ക ് മാറ്റമില്ലാലത 

നിെനിർെി. 

• ഇബൊഴലെ ്ാമ്പെിക വർഷ്മായ 2021-22 

ൽ ഇരയയുലട യഥാർത്ഥ ലമാെ ആഭയരര 

ഉൽരാദ്നൊം (GDP) ദ്ക്ഷിബണഷ്യയിലെ ഏറ്റവുൊം 

രുതിയ ്ാമ്പെിക അര് ബഡറ്റിൽ 8.3% 

വെർച്ച ണകവരിക്കുലമന്്ന ബൊക  ാങ്്ക 

കണക്കാക്കുന്നു. 

• നടെ ് ്ാമ്പെിക വർഷ്െിൽ ഇരയയുലട 

്ാമ്പെിക വെർച്ചാ പ്രവെനൊം 8.7 

േതമാനമായി ഫിറ്റ് ബ റ്റിൊംഗുകൾ 

ലവട്ടിക്കു ലച്ചങ്കിെുൊം ്ാമ്പെിക വെർച്ച 

വീലണ്ടടുക്കുന്നതിനുരകരൊം രണ്ടാമലെ 

ബകാവിഡ് -19 തരൊംഗൊം ണവകിലയന്്ന 

ര െു. 

• രാൻലഡമിക്കിന്ല  രണ്ടാൊം തരൊംഗെിന് 

ബേഷ്ൊം ്ാമ്പെിക വീലണ്ടടുക്കൽ നിെ 

നിൽക്കുന്നതുബരാലെ, 2021-22 ൽ ഇരയയുലട 

ജിഡിരി 9.1 േതമാനമായി വെരുലമന്്ന 

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

• ഭക്ഷയവസ്തുക്കെുലട വിെ കു െതാണ് 

ല്ര്റ്റൊം  ിൽ െില്ല  രണലെരുെൊം 4.35 

േതമാനമായി കു യാൻ കാരണലമന്്ന 

്ർക്കാർ രു െുവിട്ട കണക്കുകൾ 

ര യുന്നു. 

• ഈ ്ാമ്പെിക വർഷ്െിൽ ഇരയൻ 

്മ്പദ്് വയവസ്ഥ 9.5%, അതായത് 2021-22 (FY22), 

FY23 (2022-23) ൽ 8.5% വെർച്ച 

ണകവരിക്കുലമന്്ന അരാരാഷ്്പ്ട നാണയ 

നിധി (IMF) കണക്കാക്കുന്നു. 

• ബകപ്ന്ദ ്ർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുൊം 

ലരൻഷ്ൻകാർക്കുൊം ഡിയർലന്് അെവൻ്് 

(DA), ഡിയർലന്്  ിെീഫ് (DR) എന്നിവയിൽ 3 

േതമാനൊം വർദ്ധനവിന ് ബകപ്ന്ദ മപ്രി്ഭ 

അൊംഗീകാരൊം നൽകി. 

• HDFC  ാങ്്ക, മാസ്റ്റർകാർഡ്, യുണണറ്റഡ് 

ബസ്റ്ററ്റ്്് ഇന് ർനാഷ്ണൽ ഡവെര്ലമന ്് 

ഫിനാൻ്് ബകാർെബ ഷ്ൻ (DFC), യുഎ്് 

ഏജൻ്ി ബഫാർ ഇന് ർനാഷ്ണൽ 

ഡവെര്ലമന ്് (USAID) എന്നിവ ഇരയയിൽ 

MSMEകൾക്കായി (ണമബപ്കാ ്്ബമാൾ ആൻഡ് 

മീഡിയൊം എന് ർണപ്ര്്്) 100 മിെയൺ 

ബഡാെർ ലപ്കഡിറ്റ ്്ൗകരയൊം ആരൊംഭിച്ചു. 

Schemes News 
 

• IFSC യിലെ ്ുസ്ഥിര ഫിനാൻ്് ഹബ്ബിന്ല  

വിക്നെിന് ഒര  ു ്മീരനൊം േുരാർേ 

ലെയ്യാൻ ഇന് ർനാഷ്ണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ 

്ർവീ്്് ല്ന് ർ അബതാ ിറ്റി (IFSCA) ഒരു 

വിദ്ഗ്ദ്ധ ്മിതിലയ രൂരീകരിച്ചു. 

• ഇരയൻ പ്രധാനമപ്രി നബരപ്ന്ദബമാദ്ി 

യഥാർത്ഥെിൽ ജൽ ജീവൻ മിഷ്ൻ ആെുൊം 

രാഷ്്പ്ടീയ ജൽ ജീവൻ ബകാഷ്ുൊം 2021 

ഒകബ്ടാ ർ 02 ന് ആരൊംഭിച്ചു, മുൻനിര ജൽ 

ജീവൻ മിഷ്ന്ല  (JJM) ഭാഗമായി, 2019 ൽ 

ആരൊംഭിച്ചു. 

• പ്രധാനമപ്രി നബരപ്ന്ദ ബമാദ്ി രണ്്ട മുൻനിര 

ദ്ൗതയങ്ങെുലട രണ്ടാൊം ഘട്ടൊം, അതായത്, ്വച്്ഛ 

ഭാരത് മിഷ്ൻ-അർ ൻ (SBM-U), അടൽ 

മിഷ്ൻ ബഫാർ  ിജുവബനഷ്ൻ ആൻഡ് 

അർ ൻ പ്ടാൻ്്ബഫാർബമഷ്ൻ (AMRUT), 

നയൂഡൽഹിയിലെ ബഡാ. അൊംബ ദ്കർ 

ഇന ്ർനാഷ്ണൽ ല്ന ് ിൽ നിന്്ന 

ആരൊംഭിച്ചു. 

• മുഖ്യമപ്രി അരവിന്ദ ് ലകപ്ജിവാൾ ഡൽഹി 

്ർക്കാർ സ്കൂ െുകെിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 

അതത് ബമഖ്െകെിൽ വിജയികൊയ 

രൗരന്മാർക്ക് ലതാഴിൽ തിരലെടുെിനുള്ള 

മാർഗ്ഗനിർബേേൊം നൽകുന്ന ഒരു രരിരാടി 

ആരൊംഭിച്ചു. 

• ല്കയൂരിറ്റീ്് ആൻഡ് എക് ് ് ബെഞ്ച് 

ബ ാർഡ് ഓഫ് ഇരയ (SEBI), ല്റ്റിൽലമന ്് 

ഓർഡ ുകൾക്കുൊം കുറ്റകൃതയങ്ങൾ 

കൂട്ടിബച്ചർക്കുന്നതിനുമുള്ള നാെ് 

അൊംഗങ്ങെുള്ള ഉരബദ്േക ്മിതി 

രൂരീകരിച്ചു. 

• പ്രധാനമപ്രി നബരപ്ന്ദ ബമാദ്ി 2021 ഒകബ്ടാ ർ 25 

ന ് ഉെർപ്രബദ്േിലെ തന്ല  രാർെലമന ്് 

മണ്ഡെമായ വാരണാ്ിയിൽ നിന്്ന 

“ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ആബരാഗയ ഇൻപ്ഫാ്്പ്ടക്ചർ 

മിഷ്ൻ” ആരൊംഭിച്ചു. 

• നിരുൺ ഭാരത് മിഷ്ന്ല  നടെിെിനായി 

സ്കൂ ൾ വിദ്യാഭയാ്, ്ാക്ഷരതാ വകുെ് 

ബദ്േീയ സ്റ്റിയ ിൊംഗ് കമ്മിറ്റി (NSC) രൂരീകരിച്ചു. 

• ലെ ുകിട, ഇടെരൊം ്ൊംരൊംഭങ്ങെുലട 

മപ്രാെയൊം (MSME) ്ൊംരൊംഭകതവൊം 

ബപ്രാത്സാഹിെിക്കുന്നതിൽ യുവാക്കെുലട 

ഇടലരടൽ ബപ്രാത്സാഹിെിക്കുന്നതിനായി ഇ-

ബദ്േീയ തെ ബ ാധവൽക്കരണ രരിരാടി 

‘്ൊംഭവ്’ ആരൊംഭിച്ചു. 

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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• പ്രധാനമപ്രിയുലട (EAC-PM) ഏഴൊംഗ 

്ാമ്പെിക ഉരബദ്േക ്മിതിലയ ഇരയൻ 

ബകപ്ന്ദ ്ർക്കാർ രുനഃ്ൊംഘടിെിച്ചു. ിബ ക് 

ലദ്ബപ് ായ് കൗൺ്ിൽ ലെയർമാനായി 

തുടരുന്നു. 

• ഇപ്്ബയെി സ്ഥാരനമായ NSO പ്ഗൂെ് 

വിക്ിെിലച്ചടുെ ലരഗാ്്് എന്ന 

്്ണരലവയർ ഉരബയാഗിച്്ച അനധികൃത 

നിരീക്ഷണൊം നടെിലയന്ന ആബരാരണങ്ങൾ 

രരിബോധിക്കാൻ ്ുപ്രീൊം ബകാടതി മൂന്നൊംഗ 

്മിതിലയ നിബയാഗിച്ചു. 

 

Awards News 
 

• ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള രരിസ്ഥിതി 

്ൊംഘടനയായ "െീഗൽ ഇനിബഷ്യറ്റീവ് ബഫാർ 

ബഫാ സ്റ്റ ് ആൻഡ ് എൻവബയാൺലമന ്് 

(ണെഫ്)" 2021-ലെ ണ റ്റ ് ണെവ് െിഹുഡ് 

അവാർഡ ് നൽകി ആദ്രിച്ചു, ഇത് ഒരു 

അരാരാഷ്പ്്ട  ഹുമതിയാണ,് കൂടാലത ഇത് 

്വീഡന്ല  ഇതര ബനാ ൽ ്മ്മാനൊം എന്നുൊം 

അ ിയലെടുന്നു. 

• US ഇരയ  ി്ിന്് കൗൺ്ിൽ (USIBC) 

അതിന്ല  2021 ലെ ബലാ ൽ െീഡർഷ്ിെ് 

അവാർഡിന ്അർഹരായി േിവ് നാടാലരയുൊം 

മല്ലിക പ്േീനിവാ്ലനയുൊം തിരലെടുെു. 

• 2021 ലെ ഫി്ിബയാെജി അലല്ലങ്കിൽ 

ലമഡി്ിൻ ലനാബ ൽ ്മ്മാനൊം ബഡവിഡ് 

ജൂെിയ്്, ആർലഡൊം രടരൂട്ടിയൻ 

എന്നിവർക്ക ് "താരനിെയക്്കുൊം 

സ്പർേനെിനുമുള്ള  ി്ര്റ്റ ുകൾ 

കലണ്ടെിയതിന്" ്ൊംയുക്തമായി നൽകി. 

• 2021 ലെ ഭൗതികോ്്പ്തെിനുള്ള ബനാ ൽ 

്മ്മാനൊം നൽകാൻ ബ ായൽ ്വീഡിഷ്് 

അക്കാദ്മി ഓഫ് ്യൻ്്് തീരുമാനിച്ചു. 
 

 

• ഇരയയുലട ഉരരാഷ്്പ്ടരതി എൊം. ലവങ്കയ്യ 

നായിഡു ബദ്േീയ ്മനവയെിനുൊം ബദ്േീയ 

്ൊംഭാവനയ് ക്കുമുള്ള ബൊകപ്രിയ 

ബഗാരിനാഥ് ബ ാർബഡാബൊയ ് അവാർഡ് 

്മ്മാനിച്ചു. 

• 2021 ലെ ര്തപ്രെിനുള്ള ബനാ ൽ 

്മ്മാനൊം ല ഞ്ചമിൻ െിസ്റ്റിനുൊം ബഡവിഡ് 

ഡബ്ലയു.്ി മാക്മില്ലനുൊം "അ്മമായ 

ഓർഗാബനാകറ്റാെി്ി്് വിക്ിെിച്ചതിന്" 

്ൊംയുക്തമായി നൽകി. 

• ലപ്രാഫ്ർ എ ിക ്എ. ഹനുബഷ്ക്കുൊം ബഡാ. 

രുക്മിണി  ാനർജിക്കുൊം ്് കൂെുകെിലെ 

രഠന ഫെങ്ങൾ ലമച്ചലെടുെുന്നതിനായി 

വിദ്യാഭയാ് വിക്നെിനുള്ള 2021 -ലെ 

യിദ്ാൻ ്മ്മാനൊം െഭിച്ചു. 

• 2021 -ലെ ്ാഹിതയെിനുള്ള ബനാ ൽ 

്മ്മാനൊം ്ാൻ്ി ാ ിൽ ജനിച്ചതുൊം 

ഇൊംലണ്ടിൽ ്ജീവമായിരുന്നതുമായ 

അബ്ദുൾ ്ാക്ക് ഗുർനയക്്ക് െഭിച്ചു. 

• ബനാർവീജിയൻ ലനാബ ൽ കമ്മിറ്റി 2021 -ലെ 

്മാധാനെിനുള്ള ബനാ ൽ ്മ്മാനൊം 

മരിയ ല സ്സയക്്കുൊം ദ്ിമിപ്തി മുരബടാവിനുൊം 

'ജനാധിരതയെിനുൊം ോേവത 

്മാധാനെിനുൊം ഒരു മുൻവയവസ്ഥയായ 

അഭിപ്രായ ്വാതപ്രയൊം ്ൊംരക്ഷിക്കാനുള്ള 

അവരുലട രരിപ്േമെിന്' നൽകി. 

• കാന   ാങ്്ക ്്ബരാൺ്ർ ലെയ്യുന്ന 

കർണാടക വികാ്് പ്ഗാമീണ  ാങ്്ക (KVGB), 

ലരൻഷ്ൻ ഫണ്്ട ല ഗുബെറ്റ ി ആൻഡ് 

ലഡവെര്ലമന് ് അബതാ ിറ്റിയിൽ നിന്്ന 

അടൽ ലരൻഷ്ൻ ബയാജന (APY) യുലട കീഴിൽ 

ഗണയമായ എൻബ ാൾലമന ്ിനായി രണ്്ട 

ബദ്േീയ അവാർഡുകെുൊം ('APY  ിഗ് 

 ിെീബവഴ്സ്', 'െീഡർഷ്ിെ് കയാരിറ്റൽ') 

ബനടിയിട്ടുണ്്ട. PFRDA). 

• ഇരയൻ ബഹാക്കി കെിക്കാർ FIH സ്റ്റാർ്് 

അവാർഡിന്ല  2020-21 രതിെ് തൂെുവാരി, 

അരാരാഷ്പ്്ട ബഹാക്കി ലഫഡബ ഷ്ൻ (FIH) 

പ്രഖ്യാരിച്ചു. 

• ബ ായൽ ്വീഡിഷ് ് അക്കാദ്മി ഓഫ് 

്യൻ്്് ്ാമ്പെിക ോ്്പ്തെിൽ 

ല്വ ിജ്്  ിക്സ് ാങ്്ക ്മ്മാനൊം ആൽപ്ഫഡ് 

ബനാ ൽ 2021 -ലെ ലമമ്മ ി ഓഫ ് ബഡവിഡ് 

കാർഡിന ് (യൂണിബവഴ്സിറ്റി ഓഫ് 

കാെിബഫാർണിയ, ല ർക്ക്ലി, USA) "ലതാഴിൽ 

്ാമ്പെികോ്്പ്തെിൽ 

അനുഭവജ്ഞാനരരമായ 

്ൊംഭാവനകൾക്കായി" നൽകാൻ 

തീരുമാനിച്ചു. 

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/9849/kerala-village-field-assistant-batch-malayalam-live-classes-by-adda247
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• മെയാെെിലെ പ്രേസ്ത എഴുെുകാരനായ 

ല നയാമിന്ല  "മാരെിരിലെ 20 

കമ്മയൂണിസ്റ്റ ്വർഷ്ങ്ങൾ" എന്ന രുസ്തകെിന് 

45-ാാമത് വയൊർ രാമവർമ്മ സ്മാരക 

്ാഹിതയ രുരസ്കാരൊം െഭിച്ചു. 

• ആ്്ബപ്ടാബനാട്ടിക്കൽ ല്ാണ്റ്റി ഓഫ് 

ഇരയ (ASI) നൽകുന്ന ആരയഭട്ട രുരസ്കാരൊം 

ല്പ്കട്ട ി ഡി.ഡി.ആർ.എൻ.ഡി., ലെയർമാൻ 

ഡി.ആർ.ഡി.ഒ ബഡാ.ജി. ്തീഷ് ് ല ഡ്ഡി 

എന്നിവയക്്ക ് ഇരയയിലെ  ഹിരാകാേ 

ോ്്പ്തജ്ഞരുലട ബപ്രാത്സാഹനെിനുള്ള 

മികച്ച ജീവിതകാെ ്ൊംഭാവനയക്്ക് െഭിച്ചു. 

• പ്രേസ്ത ലതെുങ്്ക െെച്ചിപ്തകാരനായ  ി 

ബഗാരാൽ, ല ജവാഡ ബഗാരാൽ, ഇരയൻ 

്ിനിമയക്്ക് നൽകിയ ്മപ്ഗ 

്ൊംഭാവനയക്്കുള്ള നാൊമലെ ്തയജിത് 

ബ  അവാർഡിന് തിരലെടുക്കലെട്ടു. 

• ഉരരാഷ്്പ്ടരതി നിവാ്ിൽ പ്രമുഖ് 

രൾബമാബണാെജിസ്റ്റുൊം ഓൾ ഇരയ 

ഇൻസ്റ്റി ് യൂട്ട ് ഓഫ ് ലമഡിക്കൽ 

്യൻ്്ിന്ല  (എയിൊം്്) ഡയ ക്ട ുമായ 

ബഡാ. രൺദ്ീര് ഗുബെരിയയക്്ക് 

ഉരരാഷ്്പ്ടരതി എൊം ലവങ്കയ്യ നായിഡു 22-

ാാമത് ൊൽ  ഹദ്ൂർ ോ്്പ്തിയുലട ബദ്േീയ 

അവാർഡ ്്മ്മാനിച്ചു. 

• യുണണറ്റഡ ്കിൊംഗ്ഡെിൽ നടന്ന പ്രേസ്തമായ 

ബകൊംപ് ിയൻ രബപ്ടാൾ വയായാമെിൽ 

ഇരയൻ ണ്നയലെ പ്രതിനിധീകരിച്്ച 

അഞ്ചാൊം  റ്റാെിയൻ 4 (5/4) ഗൂർഖ് 

ണ ഫിൾ്ിൽ (ബപ്ഫാണ്ടിയർ ബഫാഴ്സ്) ഒരു ടീൊം 

്വർണ്ണ ലമഡൽ ബനടി. 

• പ്ഗഹലെ രക്ഷിക്കാൻ പ്േമിക്കുന്ന 

ആെുകലെ ആദ്രിക്കുന്ന 'ഇബക്കാ-ഓസ്കാർ' 

എന്ന ിയലെടുന്ന 'എർെ്ബഷ്ാട്ട് ണപ്ര്്' 

ഉദ്്ഘാടനെിനുള്ള അഞ്ച ് ആബഗാെ 

വിജയികെിൽ ഒരാൊണ ് നയൂഡൽഹി 

ആസ്ഥാനമായുള്ള 17-കാരനായ 

്ൊംരൊംഭകനായ വിദ്യുത് ബമാഹൻ. 

•  ുദ്ധമതെിലെ പ്ദ്ുക്പ പ്കമെിലെ 

അ ിയലെടുന്ന കുങഫ്ു കനയാ്്പ്തീകൾ 

ഹിമാെയെിെുടനീെൊം അവരുലട ധീരവുൊം 

വീരവുമായ ബ്വനങ്ങൾക്കുൊം 

െിൊംഗ്മതവെിനുബവണ്ടിയുൊം 

പ്രവർെിച്ചതിന് UNESCOയുലട  

• 2021 ആബയാധന കെ വിദ്യാഭയാ് ്മ്മാനൊം 

ബനടി. 

• യൂബ ാരയൻ രാർെലമന ്് യൂബ ാരയൻ 

യൂണിയന്ല  ഏറ്റവുൊം മികച്ച 

മനുഷ്യാവകാേ ്മ്മാനൊം, തടവിൊക്കലെട്ട 

 ഷ്യൻ പ്രതിരക്ഷ ബനതാവ് അെക്സി 

നവാൽനിക്ക ് 2021 -ലെ െിരാ 

്വാതപ്രയെിനുള്ള ്ഖ്ബ ാവ ് ്മ്മാനൊം 

നൽകി. 

• നാ ്ല വസ്റ്റ് പ്ഗൂെ ് ഏർലെടുെിയ എർെ് 

ഗാർഡിയൻ അവാർഡ ് ര മ്പിക്കുെൊം കടുവ 

്ൊംരക്ഷണ ഫൗബണ്ടഷ്ന് െഭിച്ചു. 

• ഈ വർഷ്ലെ ഇൻ ർനാഷ്ണൽ ഫിെിൊം 

ലഫസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇരയ (IFFI) യിൽ 

ബഹാെിവുഡ ് ലവറ്റ ൻ മാർട്ടിൻ 

്്ബകാർല്്ിയുൊം പ്രേസ്ത ഹൊംബഗ ിയൻ 

െെച്ചിപ്ത നിർമ്മാതാവ ് ഇ്്ലതവൻ 

്ാബ ായുൊം ്തയജിത് ബ  ണെഫ ് ണടൊം 

അച്ചീവ് ലമന ്് അവാർഡിന ്അർഹരായി. 

• നടൻ, നിർമ്മാതാവ,് തിരക്കഥാകൃെ് എന്നീ 

നിെകെിലെ ്ൊംഭാവനകൾ രരിഗണിച്്ച 67 -

ാാമത് ബദ്േീയ െെച്ചിപ്ത അവാർഡ ് ദ്ാന 

െടങ്ങിൽ നടൻ രജനീകാരിലന 51 -ാാമത് 

ദ്ാദ്ാ്ാഹി ് ഫാൽലക്ക അവാർഡ ്നൽകി 

ആദ്രിച്ചു. 

• CSIR-നാഷ്ണൽ ഇൻസ്റ്റി  ്യൂട്ട് ഓഫ് 

ഓഷ്യാബനാപ്ഗഫിയിലെ (NIO) മുൻ െീഫ് 

്യന ്ിസ്റ്റ് ബഡാ. രാജീവ ് നിഗൊം, 

ബഫാർമിനിലഫ ൽ  ി്ർച്ചിലെ 

മികവിനുള്ള 2022-ലെ ബജാ്ഫ ്എ. കുഷ്മാൻ 

അവാർഡിന് തിരലെടുക്കലെട്ടു. 

• ജർമ്മൻ രുസ്തക വയാരാരെിന്ല  ്മാധാന 

്മ്മാനൊം 2021 ്ിൊം ാ ് ലവ 

എഴുെുകാരനുൊം െെച്ചിപ്ത 

നിർമ്മാതാവുമായ ്ിറ്റ്്ി ഡൊംഗല ൊംബ്ഗയക്്ക് 

"നയൂ എൻണെറ്റണലമന് ്" എന്ന ബരരിൽ 

ജർമ്മൻ രുസ്തകങ്ങെുലട കൂട്ടായ്മയായ 

ബഡാർല്ൻബവല യിൻ ലഡ്് ബഡറ്റ് ് ് ലഷ്ൻ 

 ച്ചൻബഡഴ് ്  ് തന്ല  രാജയെുൊം 

ബൊകലമമ്പാടുമുള്ള 

അപ്കമങ്ങലെക്കു ിച്ചുള്ള ഒരു കൃതിക്ക് 

നൽകി, പ്ര്ാധകരുൊം രുസ്തക 

വിൽെനക്കാരുൊം. 

• ഇരയൻ ലഫഡബ ഷ്ൻ ഓഫ ് പ്ഗീൻ എനർജി 

(IFGE) യുലട മൂന്നാൊം രതിെ ് ഇരയ പ്ഗീൻ 

എനർജി അവാർഡ് 2020-ൽ TVS ബമാബട്ടാർ 

കമ്പനിക്ക ് ‘മികച്ചതായി രുതുക്കാവുന്ന 

ഊർജ്ജ ഉരബഭാക്താവ്’ രുരസ്കാരൊം െഭിച്ചു. 

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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Agreements News 
 

• ഇരയ കിർഗിസ്ഥാന് 200 മിെയൺ ബഡാെർ 

വായ്പ പ്രഖ്യാരിക്കുകയുൊം മബധയഷ്യൻ 

്ൊംസ്ഥാനങ്ങെിൽ കമ്മയൂണിറ്റി 

വിക്നെിനായി ലെ ുതുൊം എന്നാൽ 

ഉയർന്നതുമായ രദ്ധതികൾ 

നടെിൊക്കുന്നതിനുള്ള കരാ ിൽ 

ഒെുവയക്്കുകയുൊം ലെയ്തു. 

• NITI ആബയാഗ് ജിബയാ്്ബരഷ്യൽ എനർജി 

മാെ ്ഓഫ ്ഇരയ ആരൊംഭിച്ചു, ഇത് രാജയലെ 

എല്ലാ ഊർജ്ജ വിഭവങ്ങെുലടയുൊം ്മപ്ഗമായ 

െിപ്തൊം നൽകുൊം. 

• ഇൻഡിബഗായുൊം ലകാട്ടക് മഹീപ്ന്ദ  ാങ്കുൊം 

(KMB) 'കാ-െിൊംഗ്' എന്ന ബരരിൽ ഒരു ബകാ-

പ് ാൻഡഡ ് ലപ്കഡിറ്റ് കാർഡ് 

രു െി ക്കുന്നതിനായി തപ്രരരമായ 

രങ്കാെിെെിൽ ഏർലെട്ടു. 

• HDFC െിമിറ്റഡുൊം ഇരയ ബരാസ്റ്റ ് ബരയ് ലമന ്് 

 ാങ്കുൊം (IPPB) 650 ോഖ്കെുബടയുൊം 1.36 

െക്ഷെിെധികൊം  ാങ്കിൊംഗ ് ആക് ് ്് 

ബരായിന് ുകെുബടയുൊം വിോെമായ 

േൃൊംഖ്െയിെൂലട ഐരിരി ിയുലട 4.7 

ബകാടി ഉരബഭാക്താക്കൾക്ക ് HDFC 

െിമിറ്റഡിന്ല  ഭവനവായ്പകൾ വാഗ്ദാനൊം 

ലെയ്യുന്നതിനുള്ള തപ്രരരമായ രങ്കാെിെൊം 

ഉണ്ടാക്കി. 

• ഇെക് ബപ്ടാണിക് ്  ് ആൻഡ ് ഇൻഫർബമഷ്ൻ 

ലടക് ബനാെജി മപ്രാെയെിന്ല  (MeitY) 

്ൊംരൊംഭമായ MeitY സ്റ്റാർട്ടെ് ഹ ുൊം ഗൂഗിെുൊം 

്ഹകരിച്്ച ഇരയയിെുടനീെമുള്ള 

സ്റ്റാർട്ടെുകലെ ബനരലെ മുതൽ മധയഘട്ടൊം 

വലര രരിേീെിെിക്കുന്നതിനുള്ള വെർച്ചയുൊം 

വിക്ന രരിരാടിയായ ‘അെ്് ക്കലെ 

അക്കാദ്മി’ ആരൊംഭിക്കുന്നു. 

• ഗൂഗിൾ ബര ആെിൽ SBI ജന െിന്ല  

ആബരാഗയ ഇൻഷ്ു ൻ്് വാങ്ങാൻ 

ഉരബയാക്താക്കലെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായി SBI 

ജന ൽ ഇൻഷ്ു ൻ്് ഗൂഗിൾ ബരയുമായി ഒരു 

്ാബങ്കതിക രങ്കാെിെൊം ഉണ്ടാക്കി. 

 

Science and Technology News 
 

• ഇ-ലകാബമഴ് ്  ് കമ്പനിയായ ആമബ്ാൺ 

ഇരയ അതിന്ല  ആബഗാെ കമ്പയൂട്ടർ 

്യൻ്് വിദ്യാഭയാ് രദ്ധതിയായ 

ആമബ്ാൺ ഫയൂച്ചർ എഞ്ചിനീയർ 

ഇരയയിൽ അവതരിെിക്കുലമന്്ന 

പ്രഖ്യാരിച്ചു. 

• വടക്കുകിഴക്കൻ ്ൊംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ബപ്ഡാൺ 

അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വാക്സിൻ ലഡെിവ ി 

ബമാഡൊയ 'ഐ-ബപ്ഡാൺ' ബകപ്ന്ദ ആബരാഗയ 

കുടുൊം ബക്ഷമ മപ്രി മൻ്ുഖ് ് മാണ്ഡവയ 

ആരൊംഭിച്ചു. 

• ബൊകാബരാഗയ ്ൊംഘടന (WHO) RTS,S/AS01 (RTS, 

S) മബെ ിയ വാക്സിൻ ഉര-്ഹാ ൻ 

ആപ്ഫിക്കയിെുൊം മിതമായതുൊം 

ഉയർന്നതുമായ ഫാൽ്ിരാ ൊം മബെ ിയ 

രകരുന്ന മറ്റ ് പ്രബദ്േങ്ങെിൽ 

കുട്ടികൾക്കിടയിൽ വയാരകമായി 

ഉരബയാഗിക്കാൻ േുരാർേ ലെയ്യുന്നു. 

•  ഹിരാകാേെ ് െിപ്തീകരിച്ച ആദ്യ 

്ിനിമയുലട രൊംഗങ്ങൾ രൂർെിയാക്കിയ 

ബേഷ്ൊം ഒരു  ഷ്യൻ ഫിെിൊം പ്കൂ ഭൂമിയിബെക്ക് 

തിരിലച്ചെി. 

• അബമരിക്കൻ  ഹിരാകാേ ഏജൻ്ിയായ 

NASA വയാഴെിന്ല  ബപ്ടാജൻ 

ഛിന്നപ്ഗഹങ്ങലെക്കു ിച്്ച രഠിക്കുന്നതിനായി 

'െൂ്ി മിഷ്ൻ' എന്ന ബരരിൽ ആദ്യമായി ഒരു 

ദ്ൗതയൊം ആരൊംഭിച്ചു. 

• ബൊൊംഗ് മാർച്്ച -2 D ബ ാക്കറ്റിൽ വടക്കൻ 

ഷ്ാൻക്സി പ്രവിേയയിലെ തായുവാൻ ഉരപ്ഗഹ 

വിബക്ഷരണ ബകപ്ന്ദെിൽ നിന്്ന ണെന 

അതിന്ല  ആദ്യ ്ൗര രരയബവക്ഷണ 

ഉരപ്ഗഹൊം  ഹിരാകാേബെക്ക് 

വിജയകരമായി വിബക്ഷരിച്ചു. 

• ഇരയയിലെ സ്റ്റാർട്ടെുകലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ 

ഇന ്െിജൻ്് (എഐ) ്ാബങ്കതികവിദ്യകൾ 

പ്രബയാജനലെടുെുന്നതിനുൊം 

പ്രവർെനങ്ങെുലട ബതാത് 

വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനുൊം നവീകരണങ്ങൾ 

നടെുന്നതിനുൊം വയവ്ായ ണവദ്ഗ്ധയൊം 

വെർെുന്നതിനുൊം ്ഹായിക്കുന്ന 10 

ആഴ് െലെ ്ൊംരൊംഭമായ ണമബപ്കാബ്ാഫറ്്റ് 

എഐ ഇലന്നാബവറ്റ് ബൊഞ്ച ് അടുെിലട 

പ്രഖ്യാരിച്ചു. 

• ലമാണ ൽ ഇൻ ർലനറ്റിന്ല  

രിൻഗാമിയാകുലമന്്ന വാതുലവയക്്കുന്ന 

രങ്കിട്ട ലവർെവൽ രരിതസ്ഥിതിയായ 

“ലമറ്റാബവ്്” നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ പ്േദ്ധ 

ബകപ്ന്ദീകരിക്കുന്ന ഒരു  ീപ് ാൻഡിൽ 

ബഫ്് ുക്കിലന ഇബൊൾ ലമറ്റാ എന്്ന 

വിെിക്കുന്നു. 

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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Sports News 
 

• ഒെിമ്പിക ് ലവങ്കെ ലമഡൽ ബനടിയ ഇരയൻ 

ബഹാക്കി കെിക്കാരൻ, രൂരീന്ദർ രാൽ ്ിൊംഗ,് 

യുവ, പ്രതിഭാധനരായ കെിക്കാർക്കായി 

അരാരാഷ്പ്്ട ബഹാക്കിയിൽ നിന്്ന 

വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാരിച്ചു. 

• 26 വർഷ്െിനുൊം 72 ലപ്രാഫഷ്ണൽ 

മത്സരങ്ങൾക്കുൊം ബേഷ്ൊം, മുൻ ബൊക ൊമ്പയൻ 

മാണി രാകവിയാബവാ ലപ്രാഫഷ്ണൽ 

ബ ാക്സിൊംഗിൽ നിന്്ന വിരമിക്കൽ 

പ്രഖ്യാരിച്ചു. 

• ല്ര്റ്റൊം ർ 30 ന ് ഓ്്ബപ്ടെിയയിലെ 

കവീൻസ്ലാൻഡനിലെ കാരാര ഓവെിൽ 

ഇരയൻ വനിതാ ടീമുൊം ഓ്്ബപ്ടെിയൻ 

വനിതാ ടീമുൊം തമ്മിെുള്ള ആദ്യലെ രിങ്്ക-

ബ ാൾ ബഡ-ണനറ്റ ്ലടസ്റ്റ ്മത്സരൊം നടന്നു. 

• ഇരയൻ രുരുഷ് ഫീൽഡ ്ബഹാക്കി ടീമിന്ല  

ലവറ്റ ൻ ബഫാർബവഡായ സ്റ്റാർ ്്ണപ്ടക്ക ുൊം 

ഒെിമ്പിക ് ലവങ്കെ ലമഡൽ ബനടിയ ഇരയൻ 

ബഹാക്കി സ്റ്റാർ ഡിഫൻഡ ുമായ  ിബരപ്ന്ദ 

െപ്ക അരാരാഷ്്പ്ട ബഹാക്കിയിൽ നിന്്ന 

വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാരിച്ചു. 

• ഖ്െ ിലെ ബദ്ാഹയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ 

ബട ിൾ ലടന്നീ്് ൊമ്പയൻഷ്ിെിൽ ഇരയൻ 

രുരുഷ് ബട ിൾ ലടന്നീ്് ടീൊം ലവങ്കെൊം ബനടി. 

കവാർട്ടർ ണഫനെിൽ ഇ ാലന 3-1 ന് 

ബതാൽെിച്്ച ഇരയൻ ടീമിന ്ലമഡൽ ഉ ൊയി. 

• വനിതാ പ്കിക്കറ്റിലെ ഒരു െരിപ്ത 

നിമിഷ്െിൽ, ഓ്്ബപ്ടെിയൻ മണ്ണിൽ ലടസ്റ്റ് 

ല്ഞ്ചവ ി ബനടുന്ന ആദ്യ ഇരയൻ 

വനിതയായി സ്മൃ തി മന്ദാന. 

• ലകാൽക്കെയിലെ വിബവകാനന്ദ യു  

ഭാരതി പ്കിരൊംഗനിൽ നടന്ന ണഫനെിൽ 

എഫ്സി ബഗാവ, മുഹമ്മദ്ൻ ്്ബരാർട്ടിൊംഗിലന 

രരാജയലെടുെി 1-0ന ് കന്നി ഡയു ാൻഡ് 

കെ ്ഫുടബ് ാൾ കിരീടൊം ബനടി. 

• ണഫനെിൽ ബനാൺ-ഫൊംഗി ിൾ ബടാക്കൺ 

(NFT) ബപ്ടാഫിയുൊം 1,00,000 ബഡാെ ുൊം 

്വരമാക്കാൻ ബൊക ലെസ്സ ്ൊമ്പയൻ മാഗ്ന്് 

കാൾ്ൻ ഉദ്്ഘാടന ലമൽറ്റ ് വാട്ടർ 

ൊമ്പയൻ്് ലെസ്സ് ടൂർ ബനടി. 

• ണഫനൽ നടക്കുന്ന ബസ്റ്റഡിയെിൽ ണെറ്റ് 

ബഷ്ായുള്ള ഒരു െടങ്ങിൽ ബ്ാക്കർ 2024 

യൂബ ാരയൻ ൊമ്പയൻഷ്ിെിനുള്ള ബൊബഗാ 

ജർമ്മനി രു െി ക്കി. 

• ലര ുയിലെ ISSF ജൂനിയർ ബൊക 

ൊമ്പയൻഷ്ിെിൽ രുരുഷ്ന്മാരുലട 50 മീറ്റർ 

ണ ഫിൾ 3 ലരാ്ിഷ്നിൽ ്വർണൊം ബനടിയ 

ണഫനെിൽ ഇരയൻ യുവ ഷ്ൂട്ടർ ഐേവരി 

പ്രതാര് ്ിൊംഗ് ബതാമർ ബൊക ല ബക്കാർഡ് 

തകർെു. 

• 2021 ബവൾഡ ് ല സ്ലിൊംഗ ് ൊമ്പയൻഷ്ിെിൽ, 

ഇരയൻ ഗുസ്തി താരൊം അൻഷ്ു മാെിക് ബൊക 

ൊമ്പയൻഷ്ിെിലെ ആദ്യ ഇരയൻ വനിതാ 

ണഫനെിസ്റ്റായി, ഇരയയിൽ നിന്്ന ഒരു 

ലവള്ളി ലമഡൽ ബനടുന്ന ആദ്യ വനിതാ 

താരമായി െരിപ്തൊം ്ൃഷ്ടിച്ചു. 

• 2021 ഒക്ബടാ ർ 10-ന് നടന്ന F1 ടർക്കിഷ്് 

പ്ഗാൻഡ ് പ്രിക്സ ് 2021-ൽ വാൾബട്ടരി ബ ാട്ടാ്് 

(ലമഴ്സിഡ്്-ഫിൻൊൻഡ്) വിജയിച്ചു. 

• ബൊക ഫുട്ബ ാൾ ്ൊംഘടനയായ ഫിഫ 

അണ്ടർ 17 വനിതാ ബൊകകെ ് ഇരയ 2022 

Iബദ്യാഗിക െിഹ്നൊം അനാവരണൊം ലെയ്തു. 

• 2021 ഇന ്ർനാഷ്ണൽ ഷ്ൂട്ടിൊംഗ് ്്ബരാർട്ട് 

ലഫഡബ ഷ്ൻ (ISSF) ജൂനിയർ ബൊക 

ൊമ്പയൻഷ്ിെ ് ണ ഫിൾ/രിസ്റ്റൾ/ബഷ്ാട്ട്ഗൺ 

ലര ുവിലെ െിമയിൽ നടന്നു. 

• ്ിൊം ാ ് ലവയ് ലക്കതിലര അയർെണ്ടിന്ല  

ആമി ഹണ്ടർ തന്ല  16 -ാാാൊം ജന്മദ്ിനെിൽ 

121 ബനാട്ടൗട്ട് ബനടി, രുരുഷ് -വനിതാ 

പ്കിക്കറ്റിൽ ഏകദ്ിന ല്ഞ്ചു ി ബനടുന്ന 

ഏറ്റവുൊം പ്രായൊം കു െ താരമായി. 

• ണഫനെിൽ ലകാൽക്കെ ണനറ്റ് 

ണ ബഡഴ്സിലന (KKR) രരാജയലെടുെി 

ലെണന്ന ്ൂെർ കിൊംഗ്സ ് (CSK) 2021 ഇരയൻ 

പ്രീമിയർ െീഗ് (IPL) കിരീടൊം ബനടി. 

• മാെിദ്വീരിലെ മാലെ നാഷ്ണൽ ഫുടബ് ാൾ 

ബസ്റ്റഡിയെിൽ 2021 ഒക്ബടാ ർ 16 ന് നടന്ന 

2021 ്ാഫ് ൊമ്പയൻഷ്ിെ ്ണഫനൽ കിരീടൊം 

ഇരയ ബനൊെിലന 3-0ന ്രരാജയലെടുെി. 

• 15-കാരിയായ ദ്ിവയ ബദ്ശ്മു ഖ് ് ഹൊംഗ ിയിലെ 

 ുഡാലരസ്റ്റിലെ പ്ഗാൻഡ് മാസ്റ്റ ിൽ (GM) 

രണ്ടാൊം അരാരാഷ്്പ്ട  ിരുദ്ാനരര  ിരുദ്ൊം 

ബനടിയ ബേഷ്ൊം ഇരയയുലട 21-ാാമത് വനിതാ 

പ്ഗാൻഡ് മാസ്റ്റർ (WGM) ആയി. 

• മുൻ ഇരയൻ താരൊം രാഹുൽ പ്ദ്ാവിഡിലന ടീൊം 

ഇരയയുലട മുഖ്യ രരിേീെകനായി 

നിയമിച്ചു, 2021 -ൽ UAEയിൽ നടക്കുന്ന ടി 20 

ബൊകകെിന് ബേഷ്ൊം അബേഹെിന്ല  

ബനതൃതവെിൽ അവ്ാനിക്കുന്ന രവി 

ോ്്പ്തിയുലട രിൻഗാമിയാകുൊം. 
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• UAEെുൊം ഒമാനിെുൊം നടക്കുന്ന 2021 ലെ രുരുഷ് 

T20 ബൊകകെിന ് മുബന്നാടിയായി, 

ഇന ്ർനാഷ്ണൽ പ്കിക്കറ്റ് കൗൺ്ിെുൊം (ICC) 

യുനില്ഫുൊം കുട്ടികെിെുൊം 

കൗമാരക്കാരിെുൊം ഈ പ്രശ്നലെക്കു ിച്്ച 

അവബ ാധൊം വെർെുന്നതിെൂലട 

മാന്ികാബരാഗയെിന ് െുറ്റുമുള്ള കെങ്കൊം 

തകർക്കാൻ ്ഹായിക്കണലമന്്ന 

രങ്കാെികൊയിട്ടുണ്്ട. 

• ബടാക്കിബയാ ഒെിമ്പിക് ് ിൽ െരിപ്തൊം 

്ൃഷ്ടിച്ച ലഫൻ്ർ ഭവാനി ബദ്വി, 

ലഗയിൊം്ിൽ കായികരൊംഗെ ് മത്സരിക്കുന്ന 

ആദ്യ ഇരയക്കാരനായി, വയക്തിഗത വനിതാ 

ബ് ർ ഇനെിൽ പ്ഫാൻ്ിൽ നടന്ന 

ൊൾൽവിലല്ല ബദ്േീയ മത്സരെിൽ 

വിജയിച്ചു. 

• ലഡൻമാർക്കിലെ ആർഹ്ിൽ നടന്ന 

ആബവേകരമായ ഉ ർ കെ ് ണഫനെിൽ 

ണെന ജൊലന 3-1 ന് ബതാൽെിച്ചു. 19 

ണഫനെുകെിൽ ണെനയുലട 15ഉ ർ കെ് 

കിരീടമാണിത്. 

• 2021 BNP രാരി ാ്് ഓെൺ ലടന്നീ്് 

ടൂർണലമന ്്, 2021 ഇരയൻ ലവൽ്് മാബസ്റ്റഴ്സ് 

എന്നുൊം അ ിയലെടുന്നു, 2021 ഒകബ്ടാ ർ 04 

മുതൽ 18 വലര അബമരിക്കയിലെ 

കാെിബഫാർണിയയിലെ ഇരയൻ ലവൽ്ിൽ 

നടന്നു. 

• ഫിറ്റന്്് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണൊം ആഷ്്് 

രരമ്പരയുലട കണലക്കടുെിൽ താൻ 

ഉണ്ടാകിലല്ലന്്ന തിരിച്ച ിെ ഓ്്ബപ്ടെിയൻ 

ഫാസ്റ്റ ്  ൗെർ ലജയിൊം്് രാറ്റിൻ്ൺ 

അരാരാഷ്പ്്ട പ്കിക്കറ്റിൽ നിന്്ന വിരമിച്ചു. 

• FIFA (ലഫഡബ ഷ്ൻ ഇന് ർനാഷ്ണൽ ഡി 

ഫുടബ് ാൾ അബ്ാ്ിബയഷ്ൻ)  ാങ്കിൊംഗിൽ 

2021-ൽ ഇരയ 106-ാാാൊം സ്ഥാനൊണ്, ടീൊം 

ഇരയയുലട സ്ഥാനൊം ഒരു രടിയിബെക്ക് 

ഉയർെി. 

• 2022 മുതൽ ഇരയൻ പ്രീമിയർ െീഗിന്ല  (IPL) 

ഭാഗമാകുന്ന രണ്്ട രുതിയ ടീമുകൊണ് 

അഹമ്മദ്ാ ാദ്ുൊം െഖ്് നൗവുൊം. 

• യുണണറ്റഡ ് ബസ്റ്ററ്റ്്ിലെ ലടക്സ് ിലെ 

ഓസ്റ്റിനിെുള്ള ്ർകയൂട്ട ് ഓഫ് 

അബമരിക്ക്ിൽ നടന്ന 2021 യുണണറ്റഡ് 

ബസ്റ്ററ്റ്്് പ്ഗാൻഡ ് പ്രിക്സ ് മാക്സ് ലവർസ്റ്റെൻ 

(ല ഡ ് ുൾ - ലനതർൊൻഡ്സ്) ബജതാവായി. 

• ലഡൻമാർക്കിലെ ഒലഡൻ്് ്് ബരാർട് ് ് 

രാർക്കിൽ നടന്ന 2021 ലെ രുരുഷ് ്ിൊംഗിൾ 

ലഡൻമാർക്ക ് ഓെൺ  ാഡ്മിന ്ണിൽ 

ഡാനിഷ്് ഒെിമ്പിക ് ൊമ്പയൻ വിക്ടർ 

ആക് ല്ൽ്ൺ ബജതാവായി. 

• ബമാൺസ്റ്റർ എനർജി യമഹ ബമാബട്ടാജിരിയുലട 

ഫാ ിബയാ കവാർട്ടരാബരാ ''2021 ബമാബട്ടാജിരി 

ബൊക ൊമ്പയനായി''. 

• ICC രുരുഷ് T20 ബൊകകെ ്2021 ഒകബ്ടാ ർ 17, 

2021-ന് ആരൊംഭിച്ചു. ഈ ഇവന ്് 2021 നവൊം ർ 

14-ന് ദ്ു ായിൽ നടക്കുന്ന രണ്്ട മികച്ച 

ടീമുകെുലട നിർണ്ണായക മത്സരബൊലട 

ആരൊംഭിക്കുൊം. 

• ഇന ്ർനാഷ്ണൽ പ്കിക്കറ്റ് കൗൺ്ിെിന്ല  

(ICC) T20 ബൊകകെിന്ല  ്ൂെർ 12 

ഘട്ടെിബെക്ക് ബയാഗയത ബനടുന്നതിൽ 

ലനതർെൻഡ ് രരാജയലെട്ടതിലനെുടർന്്ന 

ലനതർെൻഡ് ് ിൽ നിന്നുള്ള 41 കാരനായ 

പ്കിക്കറ്റ് ഓൾ ൗണ്ട ായ  യാൻ ലടൻ 

ബഡാബഷ്റ്റ ് അരാരാഷ്്പ്ട പ്കിക്കറ്റിൽ നിന്്ന 

വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാരിച്ചു. 

 

Books and authors News 
 

• ബസ്റ്ററ്റ ്  ാങ്്ക ഓഫ് ഇരയയുലട (SBI) മുൻ 

ലെയർമാൻ രജനിഷ് ് കുമാർ ‘ദ്ി 

കബസ്റ്റാഡിയൻ ഓഫ ് പ്ടസ്റ്റ് - എ  ാങ്ക ുലട 

ഓർമ്മക്കു ിെ്’ എന്ന ബരരിൽ തന്ല  

ഓർമ്മക്കു ിെുമായി രൊംഗലെെി. 

• ഇരയൻ ഇതിഹാ് കവി-ഗാനരെയിതാവ-്

്ൊംവിധായകൻ ഗുൽ്ാർ തന്ല  രുതിയ 

രുസ്തക േീർഷ്കൊം "യഥാർത്ഥെിൽ ... ഞാൻ 

അവലര കണ്ടുമുട്ടി: ഒരു ഓർമ്മക്കു ിെ്" 

രു െി ക്കി. 
 

 

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/10342/target-kerala-high-court-assistant-batch-malayalam-live-classes-by-adda247


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

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

 

• ്ാഹിതയ അക്കാദ്മി അവാർഡ ് ബജതാവ് 

ലപ്രാഫ്ർ ഷ്ാഫി കിദ്വായി "്ർ ്യ്യിദ്് 

അഹ്മദ്് ഖ്ാൻ: കാരണൊം, മതൊം, രാഷ്്പ്ടൊം" എന്ന 

ബരരിൽ ഒരു രുതിയ രുസ്തകൊം രെിച്ചു. 

• ബദ്േീയ അവാർഡ ് ബജതാവായ നടി ദ്ിവയ 

ദ്െ തന്ല  രണ്ടാമലെ രുസ്തകവുമായി "ദ്ി 

സ്റ്റാർ്് ഇൻ ണമ ്് ലകയ്  : ലതാ്് ഹു 

 ണ ലറ്റൻഡ് ണമ ഫിെിൊം ബജർണി ". 

• നയൂഡൽഹിയിലെ അൊംബ ദ്കർ 

ഇന ്ർനാഷ്ണൽ ല്ന ് ിൽ ഉദ്യ് 

മഹൂർക്ക ുൊം െിരയു രണ്ഡിറ്റുൊം രെിച്ച "വീർ 

്വർക്കർ: വിഭജനൊം തടയാൻ 

കഴിയുമായിരുന്ന മനുഷ്യൻ" എന്ന 

രുസ്തകെിന്ല  പ്രകാേനൊം പ്രതിബരാധ 

മപ്രി രാജ് നാഥ് ്ിൊംഗ് നിർവഹിച്ചു. 

• ‘ഇരയയുലട ഉത്ഭവകഥ’ എന്ന ബരരിെുള്ള 

രുസ്തകൊം രെിച്ചിരിക്കുന്നത് ലവങ്കട്ടരാഘവൻ 

േുഭ പ്േീനിവാ്നാണ്, പ്ര്ിദ്ധീകരിച്ചത് 

ലരൻഗവിൻ  ാൻഡൊം ഹൗ്് ഇരയ (PRHI) 

ആണ്. ഇരയയുലട 28 ്ൊംസ്ഥാനങ്ങെുലടയുൊം 

8 ബകപ്ന്ദഭരണ പ്രബദ്േങ്ങെുലടയുൊം 

ജനനലെക്കു ിച്ചുള്ള കഥയാണിത്. 

• എഴുെുകാരൻ  സ്കിൻ ബ ാണ്ടിന്ല  ഒരു 

്മാഹാരൊം "ണ റ്റിൊംഗ് ബഫാർ ണമ ണെഫ്" 

രു െി ങ്ങി. 

• ബവാൾ ബ്ായിങ്ക രെിച്ച "ബപ്കാണികിൾ്് 

പ്ഫൊം ദ്ി ൊൻഡ ്ഓഫ ്ദ്ി ഹാെിലയസ്റ്റ് രീെിൾ 

ഓൺ എർത്" എന്ന ബരരിൽ ഒരു ബനാവൽ 

രു െി ങ്ങി. 

• ലജ ി  ാവു എന്ന ിയലെടുന്ന ഇരയൻ 

്ൊംരൊംഭകനുൊം എഴുെുകാരനുമായ 

ലജയ് തീർഥ്  ാവു, 

മഹാത്മാഗാന്ധിലയക്കു ിച്ചുള്ള ഒരു 

രുസ്തകവുമായി "എക്കബണാമി്്  ്ഗാന്ധി: ദ്ി 

 ൂട്സ ് ആൻഡ ് ദ്ി ല ലെവൻ്് ഓഫ ് ദ്ി 

ലരാെിറ്റിക്കൽ ഇബക്കാണമി ഓഫ ് ദ്ി 

മഹാത്മാ" എന്ന ബരരിൽ രു െി ങ്ങി. 

• പ്രേസ്ത രപ്തപ്രവർെകനുൊം 

എഴുെുകാരനുമായ െിദ്ാനന്ദ് രാജ്ഘട്ട, 

യുണണറ്റഡ ് ബസ്റ്ററ്റ്്് ഓഫ ് അബമരിക്കയുലട 

(USA) ആദ്യ വനിതാ ണവ്് പ്ര്ിഡന ്ായ 

കമൊ ഹാരി്ിന്ല  ജീവെരിപ്തമായ 

"കമൊ ഹാരി്്: ഫിബനാമിനൽ വുമൺ" 

എന്ന രുതിയ രുസ്തകൊം രെിച്ചു. 

• മുൻ ബകപ്ന്ദ വിദ്യാഭയാ് മപ്രി രബമഷ്് 

ലരാപ്ഖ്ിയാൽ ‘നിഷ്ാങ്്ക’ തന്ല  ‘എയിൊം്് ബമ 

ഏക ് ജൊംഗ് െഡബ്ത ഹയൂ’ എന്ന 

രുസ്തകെിന്ല  ഒരു ബകാെി ഡൽഹിയിൽ 

പ്രധാനമപ്രി (രിഎൊം) നബരപ്ന്ദ ബമാദ്ിക്ക് 

്മ്മാനിച്ചു. 

 

Obituaries News 
 

• താരക് ബമെ കാ ഊൾത ൊഷ്മ എന്ന ടിവി 

രരമ്പരയിലെ നാട്ടു കാക്ക എന്ന 

കഥാരാപ്തെിെൂലട പ്രേസ്തനായ പ്രേസ്ത 

ലടെിവിഷ്ൻ നടൻ ഘനേയാൊം നായക് 

അർ ുദ്ൊം  ാധിച്്ച മരിച്ചു. 

• മുൻ ഉബദ്യാഗസ്ഥനുൊം മുൻ പ്രധാനമപ്രി 

അടൽ  ിഹാരി വാജ് ബരയിയുലട ണപ്രവറ്റ് 

ല്പ്കട്ട ിയുമായിരുന്ന േക്തി ്ിൻഹ 

അരരിച്ചു. 

• രാമാനന്ദ് ്ാഗ ിന്ല  ടിവി ്ീരിയൊയ 

രാമായണെിലെ രാക്ഷ്രാജാവായ 

രാവണന്ല  കഥാരാപ്തെിെൂലട 

പ്രേസ്തനായ പ്രേസ്ത ലടെിവിഷ്ൻ നടൻ 

അരവിന്ദ ്പ്തിബവദ്ി അരരിച്ചു. 

• "രാകിസ്താന്ല  ആണവ ബ ാൊം ിന്ല  

രിതാവ്" എന്ന ് വിബേഷ്ിെിക്കലെട്ടിരുന്ന 

ബഡാ. അബ്ദുൾ ഖ്ാദ്ർ ഖ്ാൻ അരരിച്ചു. 

• 1979 ലെ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവെിനുബേഷ്ൊം 

ഇ ാനിലെ ആദ്യലെ പ്ര്ിഡന ്ായിരുന്നു 

അബ ാൾഹസ്സൻ  ാനി്ദ്ർ, രാജയൊം ഒരു 

ദ്ിവയാധിരതയമായി മാ ിയബൊൾ, 

രുബരാഹിതരുലട വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന 

അധികാരലെ ലവല്ലുവിെിച്ചതിന ് ഇൊംരീച്്ച 

ലെയ്യലെട്ട ് ലതഹ്  ാനിൽ നിന്്ന രൊയനൊം 

ലെയ്തു. 

• ബദ്േീയ അവാർഡ് ബനടിയ നടൻ ലനടുമുടി 

ബവണു അരരിച്ചു. 

• രാ്വെ നിർമാതാക്കൊയ ഇഫ്ബകായുലട 

ലെയർമാൻ  ൽവീന്ദർ ്ിൊംഗ് നകായി 

അരരിച്ചു. 

• പ്േീെങ്കയുലട ആദ്യ ലടസ്റ്റ് കയാര്റ്റൻ  ന്ദുെ 

വർണരുര അ്ുഖ്ലെ തുടർന്്ന അരരിച്ചു. 

അബേഹെിന ്68 വയ്ായിരുന്നു. 
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• 2003 ലെ ഇ ാഖ്ിലെ അബമരിക്കൻ യുദ്ധലെ 

നയായീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ലതറ്റായ 

അവകാേവാദ്ങ്ങൊൽ  ിെബ്ലിക്കൻ, 

ലഡബമാപ്കാറ്റിക ് പ്ര്ിഡന ്ുമാർക്ക് 

ബ്വനെിൽ മികച്ച പ്രേസ്തി ബനടിയ 

ബകാെിൻ രവൽ എന്ന ണ്നികനുൊം 

നയതപ്രജ്ഞനുൊം ബകാവിഡ് -19 

്ങ്കീർണതകൾ മൂെൊം മരിച്ചു. 

• മുൻ ബഹാക്കി അരാരാഷ്്പ്ട താരൊം 

േരൺജീത് ്ിൊംഗ് അരരിച്ചു. 

• പ്രമുഖ് ഓബങ്കാെജിസ്റ്റുൊം  ീജിയണൽ 

കാൻ്ർ ല്ന്  ിന്ല  (RCC) സ്ഥാരക 

ഡയ ക്ട ുമായ രത്മപ്േീ ബഡാ മാധവൻ 

കൃഷ്ണൻ നായർ അരരിച്ചു. 

• ഹിബരാഷ്ിമ അണുബ ാൊം ് ആപ്കമണലെ 

അതിജീവിച്ച ്ുനാബവാ ്ുബ ായ് 

അരരിച്ചു. 

 

Important Days 
 

• എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒക് ബടാ ർ 1 ന് 

അരർബദ്േീയ വബയാജന ദ്ിനൊം 

ആെരിക്കുന്നു. 

• ്്യാഹാര ജീവിതണേെിയുലട ധാർമ്മിക, 

രാരിസ്ഥിതിക, ആബരാഗയൊം, മാനുഷ്ിക 

ഗുണങ്ങൾ എന്നിവലയക്കു ിച്്ച അവബ ാധൊം 

്ൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വർഷ്വുൊം 

ഒകബ്ടാ ർ 1 ന് ബൊക ്്യാഹാര ദ്ിനൊം 

ആെരിക്കുന്നു. 

• എല്ലാ വർഷ്വുൊം, കാെിയുലട ഉരബയാഗൊം 

ആബഘാഷ്ിക്കുന്നതിനുൊം 

ബപ്രാത്സാഹിെിക്കുന്നതിനുമായി ഒകബ്ടാ ർ 

1 ന ് അരാരാഷ്്പ്ട ബകാഫി ദ്ിനൊം 

ആെരിക്കുന്നു.  

• നമ്മുലട രാഷ്്പ്ടരിതാവ് 

മഹാത്മാഗാന്ധിയുലട ജന്മദ്ിനെിന്ല  

ഓർമ്മയക്്കായി എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒകബ്ടാ ർ 

2 ഗാന്ധിജയരിയായി ആബഘാഷ്ിക്കുന്നു. 

• ോ്്പ്തവുൊം ്ാബങ്കതികവിദ്യയുൊം, 

മനുഷ്യന്ല  അവസ്ഥ 

ലമച്ചലെടുെുന്നതിനുള്ള അവരുലട 

്ൊംഭാവനയുൊം ആബഘാഷ്ിക്കുന്നതിനായി 

എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒക്ബടാ ർ 4 മുതൽ 10 വലര 

ബൊക  ഹിരാകാേ വാരൊം (WSW) 

ആെരിക്കുന്നു. 

• ഐകയരാഷ്്പ്ട്ഭ ഒകബ്ടാ ർ ആദ്യ 

തിങ്കൊഴ്ച ബൊക ആവാ് ദ്ിനമായി 

പ്രഖ്യാരിച്ചു. 2021 -ൽ, ബൊക ആവാ്ബകപ്ന്ദൊം 

ഒകബ്ടാ ർ 04 -ന ്ആബഘാഷ്ിക്കലെടുന്നു. 

• മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുലട ജന്മദ്ിനമായ 

ഒകബ്ടാ ർ 02 -നാണ് ബൊക കാർഷ്ിക 

മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ദ്ിനൊം (WDFA) 

ആെരിക്കുന്നത്. 

• ഇരയയിലെ ്്യജരുജാെങ്ങലെ 

്ൊംരക്ഷിക്കുകയുൊം രരിരാെിക്കുകയുൊം 

ലെയ്യുക എന്ന െക്ഷയബൊലട ബദ്േീയ 

വനയജീവി വാരൊം എല്ലാ വർഷ്വുൊം 

ഒകബ്ടാ ർ 2 മുതൽ 8 വലര 

ആബഘാഷ്ിക്കുന്നു. വനയജീവി വാരൊം 2021 

ഒകബ്ടാ ർ 2 മുതൽ ഒകബ്ടാ ർ 8 വലര 

ആബഘാഷ്ിക്കുന്നു. 

• ഇരയയിൽ, എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒകബ്ടാ ർ 5 ന് 

ഗൊംഗാ നദ്ി ബഡാൾഫിൻ ദ്ിനൊം ആെരിക്കുന്നു, 

ഗൊംഗാ നദ്ി ബഡാൾഫിനുകെുലട 

്ൊംരക്ഷണലെ 

ബപ്രാത്സാഹിെിക്കുന്നതിനുൊം 

ബപ്രാത്സാഹിെിക്കുന്നതിനുൊം ബവണ്ടിയാണ്. 

• ബൊക അദ്ധയാരക ദ്ിനൊം, അരാരാഷ്്പ്ട 

അധയാരക ദ്ിനൊം എന്നുൊം അ ിയലെടുന്നു, 

1994 മുതൽ ഒകബ്ടാ ർ 5 ന ്എല്ലാ വർഷ്വുൊം 

നടെലെടുന്നു. 

• എല്ലാ വർഷ്വുൊം സ്തനാർ ുദ് 

ബ ാധവൽക്കരണ മാ്ൊം (BCAM) ഒകബ്ടാ ർ 

മാ്െിൽ 01 മുതൽ 31 വലര 

ആെരിക്കുന്നു. 

• ബൊക രരുെി ദ്ിനൊം (WCD) ഒകബ്ടാ ർ 7 ന് 

ആബഗാെമായി ആെരിക്കുന്നു. 

• എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒകബ്ടാ ർ 8 ന് ഇരയൻ 

ബവയാമബ്ന ഇരയൻ ബവയാമബ്നാ ദ്ിനൊം 

ആബഘാഷ്ിക്കുന്നു. 

• 1996 മുതൽ എല്ലാ വർഷ്വുൊം 'ഒകബ്ടാ ർ 

രണ്ടാൊം ലവള്ളിയാഴ്ച' മാ്െിൽ ബൊക മുട്ട 

ദ്ിനൊം ബൊകലമമ്പാടുൊം 

ആബഘാഷ്ിക്കലെടുന്നു. 

• ഇന ്ർനാഷ്ണൽ ഓർഗണനബ്ഷ്ൻ ഓഫ് 

ല്കയൂരിറ്റീ്് കമ്മീഷ്ൻ (IOSCO) അതിന്ല  

അഞ്ചാൊം വാർഷ്ിക ബൊക നിബക്ഷരക വാരൊം 

(WIW) 2021 ഒകബ്ടാ ർ 4 മുതൽ 10 വലര 

ആരൊംഭിക്കാൻ തയ്യാല ടുക്കുന്നു. 

• എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒകബ്ടാ ർ 9 ന് ആബഗാെ 

തരാൽ ദ്ിനൊം ആബഘാഷ്ിക്കുന്നു. 
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• 2006 ൽ ആരൊംഭിച്ചതിനു ബേഷ്ൊം എല്ലാ 

വർഷ്വുൊം ബൊക ബദ്ോടന രക്ഷി ദ്ിനൊം 

(WMBD) ഔബദ്യാഗികമായി വർഷ്െിൽ 

രണ്ടുതവണ ആബഘാഷ്ിക്കലെടുന്നു. 

• വധേിക്ഷയ് ലക്കതിരായ ബൊകദ്ിനൊം ,എല്ലാ 

വർഷ്വുൊം ഒകബ്ടാ ർ 10 ന് ആെരിക്കുന്നു. 

• ആബഗാെ മാന്ികാബരാഗയ വിദ്യാഭയാ്ൊം, 

ബ ാധവൽക്കരണൊം, ്ാമൂഹിക 

അരകീർെിലക്കതിരായ വാദ്ങ്ങൾ 

എന്നിവയക്്കായി എല്ലാ വർഷ്വുൊം 

ഒകബ്ടാ ർ 10 ന ്ആബഗാെ മാന്ികാബരാഗയ 

ദ്ിനൊം ആെരിക്കുന്നു. 

• ഇരയയിൽ, എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒകബ്ടാ ർ 9 ന് 

ബൊക തരാൽ ദ്ിനെിന്ല  

വിരുെീകരണമായി ബദ്േീയ തരാൽ ദ്ിനൊം 

ആബഘാഷ്ിക്കുന്നു. 

• ലരൺകുട്ടികെുലട അരാരാഷ്്പ്ട ദ്ിനൊം 

(ലരൺകുട്ടികെുലട ദ്ിനൊം, അരാരാഷ്്പ്ട 

ലരൺകുട്ടികെുലട ദ്ിനൊം എന്നുൊം 

അ ിയലെടുന്നു) 2012 മുതൽ എല്ലാ വർഷ്വുൊം 

ഒകബ്ടാ ർ 11 ന ്ആെരിക്കുന്നു. 

• പ്രായെിനനു്രിച്്ച ്ന്ധികെിൽ 

ബവദ്നയുൊം കാഠിനയവുൊം ഉണ്ടാക്കുന്ന 

ബകാേജവെന അവസ്ഥയായ 

ആർണപ്തറ്റി്ിലനക്കു ിച്്ച അവബ ാധൊം 

്ൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വർഷ്വുൊം 

ഒകബ്ടാ ർ 12 ന് ബൊക ആർണപ്തറ്റി്് ദ്ിനൊം 

ആെരിക്കുന്നു. 

• ദ്ുരര നിവാരണെിനായുള്ള 

ഐകയരാഷ്്പ്ട്ഭയുലട അരാരാഷ്്പ്ട ദ്ിനൊം 

1989 മുതൽ എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒകബ്ടാ ർ 13-ന് 

നടെലെടുന്നു. 

• എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒക്ബടാ ർ 14 ന ് ബൊക 

നിെവാര ദ്ിനൊം അലല്ലങ്കിൽ അരാരാഷ്്പ്ട 

മാനദ്ണ്ഡ ദ്ിനൊം ആെരിക്കുന്നു. 

• രുനരുരബയാഗൊം, വീലണ്ടടുക്കൽ, 

 ീണ്ക്ലിൊംഗ ് നിരക്ക് എന്നിവ 

വർദ്ധിെിക്കുക എന്ന െക്ഷയബൊലട 

ബൊകലമമ്പാടുമുള്ള ഇ-മാെിനയൊം േരിയായ 

രീതിയിൽ നീക്കൊം ലെയ്യുന്നതിലന 

ബപ്രാത്സാഹിെിക്കുന്നതിനായി 2018 മുതൽ 

എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒക്ബടാ ർ 14 ന് 

അരാരാഷ്പ്്ട ഇ-മാെിനയ ദ്ിനൊം (IEWD) 

ആബഘാഷ്ിക്കുന്നു. 

• ബൊകലമമ്പാടുമുള്ള രട്ടിണി നമ്മുലട 

ജീവിതകാെൊം മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ ബൊക 

ഭക്ഷയദ്ിനൊം (WFD) എല്ലാ വർഷ്വുൊം 

ഒകബ്ടാ ർ 16 ന് ബൊകലമമ്പാടുൊം 

ആബഘാഷ്ിക്കുന്നു. 

• ദ്ാരിപ്ദ്യ നിർമാർജനെിനായുള്ള 

അരാരാഷ്പ്്ട ദ്ിനൊം എല്ലാ വർഷ്വുൊം 

ഒകബ്ടാ ർ 17 ബൊകലമമ്പാടുൊം 

ആെരിക്കുന്നു. 2021 തീൊം: ഒരുമിച്്ച മുബന്നാട്ട് 

നീങ്ങുക: നിരരരമായ ദ്ാരിപ്ദ്യൊം 

അവ്ാനിെിക്കുക, എല്ലാ ആെുകലെയുൊം 

നമ്മുലട പ്ഗഹലെയുൊം  ഹുമാനിക്കുക. 

• ബൊക ഓസ്റ്റിബയാലരാബ ാ്ി്് ദ്ിനൊം (WOD) 

വർഷ്ൊം ബതാ ുൊം ഒക്ബടാ ർ 20 ന് 

ആെരിക്കുന്നു. 2021 -ൽ ബലാ ൽ ഡബ്ലയുഒഡി 

കാലമ്പയൻ് തീൊം "അസ്ഥി േക്തി 

വർദ്ധിെിക്കുക" എന്നതാണ്. 

• എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒകബ്ടാ ർ 20 ന് 

അരാരാഷ്പ്്ട ലഷ്ഫ ്ദ്ിനൊം ആെരിക്കുന്നു. 

• ഔബദ്യാഗിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകെുലട 

അടിസ്ഥാന തതവങ്ങെുലട ബനട്ടങ്ങൾ 

ഉയർെിക്കാട്ടുന്നതിനായി ബൊക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് 

ദ്ിനൊം എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒകബ്ടാ ർ 20 ന് 

ബൊകലമമ്പാടുൊം ആബഘാഷ്ിക്കുന്നു. 

• ഇരയയിൽ എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒകബ്ടാ ർ 21 ന് 

ബരാെീ്് അനുസ്മരണ ദ്ിനൊം ആെരിക്കുന്നു. 

• 1998 മുതൽ എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒകബ്ടാ ർ 22 

അരാരാഷ്പ്്ട മുരടിെ ് ബ ാധവൽക്കരണ 

ദ്ിനമായി ആെരിക്കുന്നു. തീൊം 2021: "നിങ്ങൾ 

കാണാൻ ആപ്ഗഹിക്കുന്ന മാറ്റൊം 

്ൊം്ാരിക്കുക". 

• 2014 മുതൽ എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒകബ്ടാ ർ 23 

അരാരാഷ്പ്്ട മെു രുള്ളിെുെി ദ്ിനമായി 

ആെരിക്കുന്നു. 

• എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒക്ബടാ ർ 23 -ന ് എല്ലാ 

ര്തപ്ര ബപ്രമികൾക്കിടയിെുൊം പ്രൊരമുള്ള 

ബമാൾ ദ്ിനൊം ആബഘാഷ്ിക്കുന്നു. 

അവഗാബപ്ഡായുലട ്ൊംഖ്യലയ 

അനുസ്മരിക്കുന്നതിനുൊം 

ആദ്രിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ ദ്ിവ്ൊം 

അടയാെലെടുെിയിരിക്കുന്നത്. 

• 1948 മുതൽ എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒകബ്ടാ ർ 24 

ഐകയരാഷ്്പ്ട ദ്ിനമായി ആബഘാഷ്ിക്കുന്നു. 

1945 ൽ ഈ ദ്ിവ്മാണ് 

ഐകയരാഷ്്പ്ട്ഭയുലട ൊർട്ടർ 

പ്രാ െയെിൽ വന്നത്. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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• എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒകബ്ടാ ർ 24 ന് 

അരാരാഷ്പ്്ട നയതപ്ര ദ്ിനൊം 

ആബഘാഷ്ിക്കുന്നു. 

• എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒകബ്ടാ ർ 24 ന് 

ഐകയരാഷ്്പ്ട്ഭയുലട ബൊക വിക്ന 

വിവര ദ്ിനൊം ആെരിക്കുന്നു. 

• ബരാെിബയാ വാക്സിബനഷ്നുൊം ബരാെിബയാ 

നിർമ്മാർജ്ജനെിനുൊം അവബ ാധൊം 

്ൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വർഷ്വുൊം 

ഒകബ്ടാ ർ 24 ന് ബൊക ബരാെിബയാ ദ്ിനൊം 

ആെരിക്കുന്നു. 

• നിരവധി രാജയങ്ങെിൽ 

നിരായുധീകരണെിന്ല  

പ്രശ്നങ്ങലെക്കു ിച്ചുള്ള അവബ ാധവുൊം 

അവബ ാധവുൊം 

ബപ്രാത്സാഹിെിക്കുന്നതിനായി വർഷ്ൊം 

ബതാ ുൊം നിരായുധീകരണ വാരൊം 

ആെരിക്കുന്നു. 

• ഇരയൻ ആർമി എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒകബ്ടാ ർ 

27 'ഇൻഫൻപ്ടി ബഡ' ആയി ആബഘാഷ്ിക്കുന്നു. 

ഈ വർഷ്ൊം 2021 ഒകബ്ടാ ർ 27 ന് രാഷ്്പ്ടൊം 

അതിന്ല  75-ാാമത് കാൊൾെട ദ്ിനൊം 

ആബഘാഷ്ിക്കുന്നു. 

• എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒകബ്ടാ ർ 27 ന് 

ഓഡിബയാവിഷ്വൽ ലഹ ിബറ്റജിനായുള്ള 

ബൊക ദ്ിനൊം ആെരിക്കുന്നു. 

• 2021 ഒക്ബടാ ർ 26 മുതൽ നവൊം ർ 01 വലര 

ല്ൻപ്ടൽ വിജിെൻ്് കമ്മീഷ്ൻ (CVC) 

വിജിെൻ്് അവയർന്് വീക്ക് 2021 

്ൊംഘടിെിച്ചു. 

• ആനിബമഷ്ൻ കെലയ 

ആബഘാഷ്ിക്കുന്നതിനുൊം ആനിബമഷ്ന്ല  

രിന്നിലെ കൊകാരന്മാർ, ോ്്പ്തജ്ഞർ, 

്ാബങ്കതിക വിദ്ഗ്ധർ എന്നിവലര 

അൊംഗീകരിക്കുന്നതിനുമായി എല്ലാ വർഷ്വുൊം 

ഒകബ്ടാ ർ 28 ന് അരാരാഷ്്പ്ട ആനിബമഷ്ൻ 

ദ്ിനൊം ആെരിക്കുന്നു. 
 

 

• ബ്ാ ിയാ്ി്്, ബ്ാ ിയാറ്റിക് 

ആർണപ്തറ്റി്് എന്നിവയുള്ള ആെുകെുലട 

ജീവിതനിെവാരൊം ലമച്ചലെടുെുന്നതിനുള്ള 

അവബ ാധൊം, ോക്തീകരണൊം, പ്രവർെനൊം 

എന്നിവ ബപ്രാത്സാഹിെിക്കുന്നതിനായി 

ഇന ്ർനാഷ്ണൽ ലഫഡബ ഷ്ൻ ഓഫ് 

ബ്ാ ിയാ്ി്് അബ്ാ്ിബയഷ്ൻ്് (IFPA) 

എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒക്ബടാ ർ 29 ന ് ബൊക 

ബ്ാ ിയാ്ി്് ദ്ിനൊം ആെരിക്കുന്നു. 

• ആദ്യമായി ഇന ്ർലനറ്റ ് ഉരബയാഗൊം 

ആബഘാഷ്ിക്കുന്നതിനായി ബൊകലമമ്പാടുൊം 

എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒക്ബടാ ർ 29 ന് 

അരാരാഷ്പ്്ട ഇന് ർലനറ്റ ് ദ്ിനൊം 

ആബഘാഷ്ിക്കുന്നു. 

• ബൊകലമമ്പാടുൊം എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒകബ്ടാ ർ 

31 ന ് ബൊക മിതവയയ ദ്ിനൊം 

ആബഘാഷ്ിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇരയയിൽ 

എല്ലാ വർഷ്വുൊം ഒകബ്ടാ ർ 30 നാണ ് ഈ 

ദ്ിനൊം ആബഘാഷ്ിക്കുന്നത്. 

• ഇരയയിൽ, 2014 മുതൽ എല്ലാ വർഷ്വുൊം 

ഒകബ്ടാ ർ 31 ന,് ഇരയയുലട 

ഉരുക്കുമനുഷ്യനായ ്ർദ്ാർ വല്ലഭായ് 

രബട്ടെിന്ല  ജന്മവാർഷ്ികെിന്ല  

സ്മരണയക്്കായി രാഷ്്പ്ടീയ ഏകതാ ദ്ിവ്് 

അലല്ലങ്കിൽ ബദ്േീയ ഐകയ ദ്ിനൊം 

ആെരിക്കുന്നു. 

• ഐകയരാഷ്്പ്ട്ഭയുലട ജന ൽ അ്ൊംബ്ലി 

ഒകബ്ടാ ർ 31 ബൊക നഗര ദ്ിനമായി 

ആെരിച്ചു. 

 

Miscellaneous News 
 

• കമ്പയൂട്ടർ എന്നതിബനക്കാൾ ബവഗെിൽ 

തെബച്ചാർ പ്രവർെിക്കുന്ന ൊച്ച ൌധരി 

എന്ന ഇരയൻ ബകാമിക ്  ുക്ക ് കാർട്ടൂൺ 

കഥാരാപ്തലെ ബകപ്ന്ദ ്്ബരാൺ്ർ ലെയ്ത 

നമാമിഗഞ്ച് ബപ്രാപ്ഗാമിന്ല  ഔബദ്യാഗിക 

െിഹ്നമായി പ്രഖ്യാരിച്ചു. 

• ഇരയയുലട ്വാതപ്രയെിന്ല  75 -ാാാൊം 

വാർഷ്ികൊം ആബഘാഷ്ിക്കുന്നതിനായി 

ആ്ാദ്ി കാ അമൃത് മബഹാത്സവെിന്ല  

ഭാഗമായി 2021 ഒകബ്ടാ ർ 02 ന ് ബദ്േീയ 

്ുരക്ഷാ ഗാർഡിന്ല  (NSG) അഖ്ിബെരയാ 

കാർ  ാെി '്ുദ്ർേൻ ഭാരത് രരിപ്കമ' ബകപ്ന്ദ 

ആഭയരര മപ്രി അമിത് ഷ്ാ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് 

ലെയ്തു. 
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• രശ്ചിമ  ൊംഗാെിലെ  ർധമാനിൽ നിന്നുള്ള 

ഭൂമിോ്്പ്ത ്ൂെികയുലട (GI) ടാഗ് ലെയ്ത 

മധുര വിഭവമായ മിഹിദ്ാനയുലട ആദ്യ 

െരക്ക്  ഹ്ണ ൻ രാജയെിബെക്ക് 

കയറ്റുമതി ലെയ്തു. 

• രാൽഘർ ജില്ലയിലെ വാഡയിൽ 

വയാരകമായി കൃഷ്ിലെയ്യുന്ന 

ണവവിധയമാർന്ന ലനല്ലിന് ഒരു 

'ഭൂമിോ്്പ്തരരമായ ്ൂെന' ടാഗ് 

നൽകിയിട്ടുണ്്ട, ഇത് തനതായ വയക്തിതവവുൊം 

വിോെമായ വിരണികെുൊം നൽകുൊം. 

• തമിഴ്നാട്ടിലെ കനയാകുമാരി ജില്ലയിലെ 

കുന്നുകെിൽ വെരുന്ന തനത് പ്ഗാമ്പൂ 

്ുഗന്ധവയഞജ്നെിന് 'കനയാകുമാരി 

പ്ഗാമ്പു' എന്ന ഭൂമിോ്്പ്തരരമായ ്ൂെന 

(ജിഐ) െഭിച്ചു. 

• ഇരയൻ ല യിൽബവ രണ്്ട ദ്ീർഘദ്ൂര െരക്ക് 

ലപ്ടയിനുകൾ "പ്തിേൂൽ", "ഗരുഡ" എന്നിവ 

ആരൊംഭിച്ചു - ഇത് െരക്ക ് ലപ്ടയിനുകെുലട 

്ാധാരണ ഘടനബയക്കാൾ രബണ്ടാ 

അതിെധികബമാ നീെമുള്ളതാണ്. 

• ഇരയയിലെ ആദ്യ അടൽ കമ്മയൂണിറ്റി 

ഇലന്നാബവഷ്ൻ ല്ന ്ർ (ACIC) ജയ്പൂരിലെ 

വിബവകാനന്ദ ബലാ ൽ യൂണിബവഴ്സിറ്റിയിൽ 

(VGU) ഉദ്്ഘാടനൊം ലെയ്തു. 

• കരകൗേെലൊഴിൊെികെുലടയുൊം 

നൂറ്റാണ്ടുകെുലട രഴക്കമുള്ള 

ണവദ്ഗ്ധയെിന്ല  ഇരയയുലട മഹൊയ 

രാരമ്പരയൊം ്ൊംരക്ഷിക്കുന്നതിനുൊം 

്ൊംരക്ഷിക്കുന്നതിനുൊം 

ബപ്രാത്സാഹിെിക്കുന്നതിനുൊം എല്ലാ "ഹുനാർ 

ഹാറ്റുകെിെുൊം" ഒരു "വിേവകർമ്മ വതിക്ക" 

സ്ഥാരിക്കാൻ ഇരയൻ ്ർക്കാർ 

തീരുമാനിച്ചു. 

• ഇന ്ർനാഷ്ണൽ ബമാണിറ്റ ി ഫണ്ടിന്ല  

െീഫ് ഇക്കബണാമിസ്റ്റുൊം  ി്ർച്്ച 

ഡിൊർട്ട് ലമന് ിന്ല  ഡയ ക്ട ുമായ ഗീത 

ബഗാരിനാഥ് 2022 ജനുവരിയിൽ ്ൊംഘടന 

വിടുൊം. 

• 94-ാാമത് അക്കാദ്മി അവാർഡുകെുലട 

(ഓസ്കാർ 2022) ഇരയയുലട ഔബദ്യാഗിക 

എൻപ്ടിയായി തിരലെടുക്കലെട്ടത് തമിഴ് 

ഭാഷ്യിെുള്ള കൂഴങ്ങൽ എന്ന െെച്ചിപ്തമാണ്. 

• പ്രാഥമികമായി ഗുജ ാെിലെ കച്്ച 

ബമഖ്െയിൽ കാണലെടുന്ന " ന്നി" 

ഇനെിെുള്ള എരുമകെുലട ആദ്യലെ IVF 

രേുക്കുട്ടി ്ൊംസ്ഥാനലെ ഗിർ ബ്ാമനാഥ് 

ജില്ലയിലെ ഒരു കർഷ്കന്ല  വീട്ടിൊണ് 

ജനിച്ചത്. 

• മുൻ ഇരയൻ കയാര്റ്റനുൊം ഇബൊൾ 

ണഹദ്രാ ാദ്് പ്കിക്കറ്റ ് അബ്ാ്ിബയഷ്ൻ 

(HCA) പ്ര്ിഡന ്ുമായ മുഹമ്മദ്് 

അ്്ഹ ുേീൻ ടാങ്്ക  ണ്ടിൽ ലരർബനാഡ് 

 ിക്കാർഡ ് ഇരയ (P) െിമിറ്റഡ് രൂരകൽെന 

ലെയ്ത ഏറ്റവുൊം വെിയ പ്കിക്കറ്റ ്  ാറ്റ് എന്്ന 

ഗിന്ന്്  ുക്ക ് ഓഫ് ബവൾഡ് ല ബക്കാർഡ് 

്ാക്ഷയലെടുെിയത് അനാച്ഛാദ്നൊം ലെയ്തു. 

• ലകാൽക്കെയിലെ േയാമ പ്ര്ാദ്് മുഖ്ർജി 

തു മുഖ്ൊം (SPM) ബ ഡിബയാ ഓവർ ഇന് ർലനറ്റ് 

ബപ്രാബട്ടാബക്കാൾ (ROIP) ്ൊംവിധാനൊം 

െഭിക്കുന്ന ആദ്യലെ പ്രധാന ഇരയൻ 

തു മുഖ്മായി മാ ി. 

• ്ർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിെുള്ള GAIL (ഇരയ) 

െിമിറ്റഡ,് അതിന്ല  പ്രകൃതി വാതക 

 ി്ിനസ്സിന ് കാർ ൺ രഹിത ഇന്ധനൊം 

നൽകുന്നതിനായി ഇരയയിലെ ഏറ്റവുൊം 

വെിയ പ്ഗീൻ ണഹപ്ഡജൻ നിർമ്മാണ പ്ലാന ്് 

നിർമ്മിക്കുൊം. 

• ഗാെൻപ്ടി അവാർഡുകലെക്കു ിച്്ച 

അവബ ാധൊം വെർെുന്നതിനായി CBSE 

സ്കൂ െുകെിൽ വീർഗാഥ രദ്ധതി ആരൊംഭിച്ചു. 

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രധാന 

കുറിപ്പുകൾ: 

(STATIC TAKEAWAYS) 
 

• ആമബ്ാൺ CEO: ആൻപ്ഡൂ ആർ. ജാ്ി; 

• ആമബ്ാൺ സ്ഥാരിച്ചത്: 5 ജൂണെ 1994. 

• ടുണീഷ്യയുലട പ്ര്ിഡന ്്: ണക്് ്ായിദ്്; 

ടുണീഷ്യയുലട തെസ്ഥാനൊം: ടുണി്്. 

• ടുണീഷ്യയുലട നാണയൊം: ടുണീഷ്യൻ ദ്ിനാർ 

• UP തെസ്ഥാനൊം: െക്നൗ; 

• UP ഗവർണർ: ആനന്ദില ൻ രബട്ടൽ; 

• UP മുഖ്യമപ്രി: ബയാഗി ആദ്ിതയനാഥ്. 

• പ്കി്ിൽ സ്ഥാരിച്ചത്: 1987; 

• പ്കി്ിൽ ആസ്ഥാനൊം: മുൊംണ . 

• ബരടിഎൊം HQ: ബനായിഡ, ഉെർപ്രബദ്േ്; 
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• ബരടിഎൊം സ്ഥാരകനുൊം CEO യുൊം: വിജയ് 

ബേഖ്ർ േർമ്മ; 

• ബരടിഎൊം സ്ഥാരിച്ചത്: 2009. 

• ബരടിഎൊം ബരയ്ലമന ്്്്  ാങ്്ക െിമിറ്റഡിന്ല  

ലെയർമാൻ: വിജയ ്ബേഖ്ർ േർമ്മ; 

• ബരടിഎൊം ബരയ്ലമന ്്്്  ാങ്്ക െിമിറ്റഡിന്ല  

MDയുൊം CEOയുൊം: ്തീഷ്് കുമാർ ഗുപ്ത; 

• ബരടിഎൊം ബരയ്ലമന ്്്്  ാങ്്ക െിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥാനൊം: ബനായിഡ, ഉെർപ്രബദ്േ്. 

• ഹിമാെൽ പ്രബദ്േ് ഗവർണർ: രാബജപ്ന്ദ 

വിേവനാഥ് ആർബെക്കർ; 

• ഹിമാെൽ പ്രബദ്േ് മുഖ്യമപ്രി: ജയ്  ാൊം 

താക്കൂർ. 

• LIC ആസ്ഥാനൊം: മുൊംണ ; 

• LIC സ്ഥാരിച്ചത്: 1 ല്രറ്്റൊം ർ 1956; 

• LIC ലെയർമാൻ: എൊം ആർ കുമാർ 

• ഇരയൻ സ്റ്റീൽ അബ്ാ്ിബയഷ്ൻ 

ആസ്ഥാനൊം: നയൂഡൽഹി; 

• ഇരയൻ സ്റ്റീൽ അബ്ാ്ിബയഷ്ൻ 

സ്ഥാരിച്ചത്: 2014. 

• രശ്ചിമ  ൊംഗാൾ മുഖ്യമപ്രി: മമത  ാനർജി; 

ഗവർണർ: ജഗ്ദീര ്ധൻഖ്ർ. 

• അ്ൊം ഗവർണർ: ജഗദ്ീഷ് ്മുഖ്ി; 

• അ്ൊം മുഖ്യമപ്രി: ഹിമര  ിേവ േർമ്മ. 

• ഭാരത് ബരയുലട െീഫ ് എക്സികയൂട്ടീവ് 

ഓഫീ്ർ: അഷ്നീർ ബപ്ഗാവർ; 

• ഭാരത് ബരയുലട ലഹഡ് ഓഫീ്്: നയൂഡൽഹി; 

• ഭാരത്ബര സ്ഥാരിച്ചത്: 2018. 

• RBI യുലട 25 -ാാമത് ഗവർണർ: േക്തികാര് 

ദ്ാ്്; ആസ്ഥാനൊം: മുൊംണ ; സ്ഥാരിച്ചത്: 1 

ഏപ്രിൽ 1935, ലകാൽക്കെ. 

• ബകാട്ടക് മഹീപ്ന്ദ  ാങ്്ക സ്ഥാരനൊം: 2003; 

• ബകാട്ടക ്മഹീപ്ന്ദ  ാങ്്ക ആസ്ഥാനൊം: മുൊംണ , 

മഹാരാഷ്്പ്ട; 

• ബകാട്ടക് മഹീപ്ന്ദ  ാങ്്ക MD യുൊം CEO യുൊം: ഉദ്യ് 

ബകാട്ടക്; 

• ബകാട്ടക് മഹീപ്ന്ദ  ാങ്്ക ടാഗ് ണെൻ: നമുക്ക് 

രണൊം െെിതമാക്കാൊം. 

• ബൊക വയാരാര ്ൊംഘടനയുലട ആസ്ഥാനൊം: 

ജനീവ, ്വിറ്റ്്ർെൻഡ്. 

• ബൊക വയാരാര ്ൊംഘടന സ്ഥാരിച്ചത്: 1 

ജനുവരി 1995. 

• ബൊക വയാരാര ്ൊംഘടന ഡയ ക്ടർ ജന ൽ: 

എൻബഗാ്ി ഒബകാൻബജാ-ഇവാെ. 

• രാരദ്ീര് ബരാർട്ട് പ്ടസ്റ്റ ്ആസ്ഥാനൊം: രാരദ്ീര,് 

ഒഡീഷ്; 

• രാരദ്ീര ്ബരാർട്ട് പ്ടസ്റ്റ ്തു ന്നു: 12 മാർച്്ച 1966. 

• കർണാടക വികാ്് പ്ഗാമീണ  ാങ്്ക 

സ്ഥാരിച്ചത്: ല്ര്റ്റൊം ർ 12, 2005. 

• കർണാടക വികാ്് പ്ഗാമീണ  ാങ്്ക 

ആസ്ഥാനൊം: ധാർവാഡ,് കർണാടക. 

• കർണാടക വികാ്് പ്ഗാമീണ  ാങ്്ക 

ലെയർമാൻ: രുട്ടഗരി ബഗാരി കൃഷ്ണ. 

• RBI യുലട 25 -ാാമത് ഗവർണർ: േക്തികാര് 

ദ്ാ്്; ആസ്ഥാനൊം: മുൊംണ ; സ്ഥാരിച്ചത്: 1 

ഏപ്രിൽ 1935, ലകാൽക്കെ. 

• െീഫ് ഓഫ് എയർ സ്റ്റാഫ്: എയർ െീഫ് 

മാർഷ്ൽ വിബവക്  ാൊം ൌധരി. 

• IOSCO ആസ്ഥാനൊം: മാപ്ഡിഡ്, ്്ലരയിൻ; 

• IOSCO ല്പ്കട്ട ി ജന ൽ: ബരാൾ രി. 

ആൻപ്ഡൂ്്; 

• IOSCO സ്ഥാരിച്ചത്: ഏപ്രിൽ 1983. 

• മഹാരാഷ്്പ്ട ഗവർണർ: ഭഗത് ്ിൊംഗ് 

ബകാേയാരി; 

• മഹാരാഷ്്പ്ട തെസ്ഥാനൊം: മുൊംണ ; 

• മഹാരാഷ്്പ്ട മുഖ്യമപ്രി: ഉദ്ധവ് താക്കല . 

• ഛെീസ്ഗഡ ് മുഖ്യമപ്രി: ഭൂബരഷ്്  ാബഗൽ; 

ഛെീസ്ഗഡ് ഗവർണർ: അനു്ൂയ ഉലകയ്. 

• ബൊകാബരാഗയ ്ൊംഘടനയുലട പ്ര്ിഡന ്്: 

ലടബപ്ഡാ്് അദ്ാബനാൊം. 

• ബൊകാബരാഗയ ്ൊംഘടനയുലട ആസ്ഥാനൊം: 

ജനീവ, ്വിറ്റ്്ർെൻഡ്. 

• WHO സ്ഥാരിച്ചത്: 7 ഏപ്രിൽ 1948. 

• യൂണിബവഴ്സൽ ബരാസ്റ്റൽ യൂണിയൻ 

ആസ്ഥാനൊം: ബ ൺ, ്വിറ്റ്്ർെൻഡ്; 

• യൂണിബവഴ്സൽ ബരാസ്റ്റൽ യൂണിയൻ ഡയ ക്ടർ 

ജന ൽ; മ്ാഹിബകാ ലമബറ്റാക്കി; 

• യൂണിബവഴ്സൽ ബരാസ്റ്റൽ യൂണിയൻ 

സ്ഥാരകൻ: ലഹൻ ിച്്ച ബവാൺ സ്റ്റീഫൻ; 

• യൂണിബവഴ്സൽ ബരാസ്റ്റൽ യൂണിയൻ 

സ്ഥാരിച്ചത്: 9 ഒക്ബടാ ർ 1874. 

• ലതെങ്കാന തെസ്ഥാനൊം: ണഹദ്രാ ാദ്്; 

• ലതെങ്കാന ഗവർണർ: തമിെിണ് 

്ൗന്ദരരാജൻ; 
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• ലതെങ്കാന മുഖ്യമപ്രി: ലക. െപ്ന്ദബേഖ്ർ 

 ാവു. 

• RNESL ആസ്ഥാനൊം സ്ഥെൊം: മുൊംണ ; 

• RNESL സ്ഥാരിച്ചത്: 2021. 

• രഞ്ചാ ് നാഷ്ണൽ  ാങ്്ക ആസ്ഥാനൊം: 

നയൂഡൽഹി. 

• രഞ്ചാ ് നാഷ്ണൽ  ാങ്്ക MDയുൊം CEOയുൊം: 

എ്്എ്് മല്ലികാർജുന  ാവു. 

• രഞ്ചാ ് നാഷ്ണൽ  ാങ്്ക സ്ഥാരിച്ചത്: 19 

ബമയ ്1894, ൊബഹാർ, രാകിസ്ഥാൻ. 

• ആ്്ബപ്ടാബനാട്ടിക്കൽ ല്ാണ്റ്റി ഓഫ് 

ഇരയയുലട പ്ര്ിഡന ്്: ബഡാ ലക േിവൻ; 

• ആ്്ബപ്ടാബനാട്ടിക്കൽ ല്ാണ്റ്റി ഓഫ് 

ഇരയ (ASI) 1990 ൽ സ്ഥാരിതമായി; 

• ആ്്ബപ്ടാബനാട്ടിക്കൽ ല്ാണ്റ്റി ഓഫ് 

ഇരയ ആസ്ഥാനൊം: നയൂഡൽഹി. 

• FICCI സ്ഥാരിച്ചത്: 1927; 

• FICCI ആസ്ഥാനൊം: നയൂഡൽഹി; 

• FICCI പ്ര്ിഡന് ്: ഹർഷ്വർധൻ നിബയാട്ടിയ; 

• FICCI CEO: ്ൊംഗിത ല ഡ്ഡി. 

• ഇരയൻ ബരാസ്റ്റ ്ല്പ്കട്ട ി: വിനീത് രാലണ്ഡ. 

• ഇരയൻ ബരാസ്റ്റ ്ആസ്ഥാനൊം: നയൂഡൽഹി. 

• ഡൽഹി മുഖ്യമപ്രി: അരവിന്ദ് ലകപ്ജിവാൾ; 

ഡൽഹി ലെഫറ്്റനന്  ് ഗവർണർ: അനിൽ 

ണ ജാൽ. 

• ഫിഫയുലട പ്ര്ിഡന ്്: ജിയാനി 

ഇൻഫാന് ിബനാ; സ്ഥാരിച്ചത്: 21 ബമയ ്1904. 

• ആസ്ഥാനൊം: ്ൂ ിച്്ച, ്വിറ്റ്്ർെൻഡ്. 

• തമിഴ്നാട് തെസ്ഥാനൊം: ലെണന്ന; 

• തമിഴ്നാട് മുഖ്യമപ്രി: എൊംലക സ്റ്റാെിൻ; 

• തമിഴ്നാട് ഗവർണർ: ആർ.എൻ.രവി; 

• തമിഴ്നാട് ്ൊംസ്ഥാന നൃെൊം: ഭരതനാടയൊം. 

• ബകപ്ന്ദ ല യിൽബവ മപ്രി: അേവിനി ണവഷ്ണവ്. 

• ഓ്്പ്ടിയ തെസ്ഥാനൊം: വിയന്ന; 

• ഓ്്പ്ടിയ നാണയൊം: യൂബ ാ. 

• ഇന ്ർനാഷ്ണൽ എനർജി ഏജൻ്ി 

അൊംഗങ്ങൾ: 30 (എട്ട് അബ്ാ്ിബയറ്റ് 

രാജയങ്ങൾ); 

• ഇന ്ർനാഷ്ണൽ എനർജി ഏജൻ്ി രൂർണ്ണ 

അൊംഗതവൊം: ലകാെൊം ിയ, െിെി, ഇപ്്ാബയൽ, 

െിതവാനിയ; 

• അരാരാഷ്പ്്ട ഊർജ്ജ ഏജൻ്ി ആസ്ഥാനൊം: 

രാരീ്്, പ്ഫാൻ്്. 

• ജർമ്മനി തെസ്ഥാനൊം: ല ർെിൻ; 

• ജർമ്മനി നാണയൊം: യൂബ ാ; 

• ജർമ്മനി പ്ര്ിഡന ്്: പ്ഫാങ്്ക-വാൾട്ടർ 

ലസ്റ്റയിൻമിയർ; 

• ജർമ്മനി ൊൻ്െർ: ആഞ്ചെ ലമർക്കൽ. 

• NHRCയുലട അധയക്ഷൻ: ജസ്റ്റി്് അരുൺ 

കുമാർ മിപ്േ; 

• NHRC ആസ്ഥാനൊം: നയൂഡൽഹി. 

• ഹരിയാന തെസ്ഥാനൊം: െണ്ഡീഗഡ;് 

• ഹരിയാന ഗവർണർ:  ന്ദാരു ദ്ൊപ്തായ; 

• ഹരിയാന മുഖ്യമപ്രി: മബനാഹർ ൊൽ ഖ്ട്ടാർ. 

• ഭാരത് ബരയുലട െീഫ ് എക്സികയൂട്ടീവ് 

ഓഫീ്ർ: അഷ്നീർ ബപ്ഗാവർ; 

• ഭാരത് ബരയുലട ലഹഡ് ഓഫീ്്: നയൂഡൽഹി; 

• ഭാരത്ബര സ്ഥാരിച്ചത്: 2018. 

• EESL ആസ്ഥാനൊം സ്ഥെൊം: നയൂഡൽഹി; 

• EESL സ്ഥാരിച്ചത്: 2009; 

• EESL ലെയർമാൻ: ലക.പ്േീകാര്. 

• കിർഗിസ്ഥാൻ തെസ്ഥാനൊം:  ിഷ്്ലകക്ക്; 

• കിർഗിസ്ഥാൻ നാണയൊം: കിർഗിസ്ഥാനി 

ബ്ാൊം; 

• കിർഗിസ്ഥാൻ പ്ര്ിഡന് ്: ്ാദ്ിർ ജരബരാവ്. 

• ISSF ആസ്ഥാനൊം: മയൂണിച്്ച, ജർമ്മനി; 

• ISSF സ്ഥാരിച്ചത്: 1907; 

• ISSF പ്ര്ിഡന് ്: വ് ൊഡിമിർ െി്ിൻ. 

• ബവൾഡ ് സ്റ്റീൽ അബ്ാ്ിബയഷ്ൻ 

സ്ഥാരിതമായി: 1967; 

• ബവൾഡ ് സ്റ്റീൽ അബ്ാ്ിബയഷ്ൻ 

ആസ്ഥാനൊം: പ് സ്സൽ്്, ല ൽജിയൊം. 

• രവർ ഫിനാൻ്് ബകാർെബ ഷ്ൻ െിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥാനൊം: നയൂഡൽഹി; 

• രവർ ഫിനാൻ്് ബകാർെബ ഷ്ൻ െിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാരിച്ചത്: 16 ജൂണെ 1986; 
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• രവർ ഫിനാൻ്് ബകാർെബ ഷ്ൻ െിമിറ്റഡ് 

ലെയർമാനുൊം MD: രവീന്ദർ ്ിൊംഗ് ദ്ിബല്ലാനുൊം. 

• ഇൻഡ്്ഇൻഡ്  ാങ്്ക CEO: ്ുമര് 

കത്രാെിയ; 

• ഇൻഡ്്ഇൻഡ്  ാങ്്ക ആസ്ഥാനൊം: രൂലന; 

• ഇൻഡ്്ഇൻഡ്  ാങ്്ക ഉടമ: ഹിന്ദുജ പ്ഗൂെ്; 

• ഇൻഡ്്ഇൻഡ്  ാങ്്ക സ്ഥാരകൻ: എസ്പി 

ഹിന്ദുജ; 

• ഇൻഡ്്ഇൻഡ ്  ാങ്്ക സ്ഥാരിച്ചത്: ഏപ്രിൽ 

1994, മുൊംണ .. 

• IMF ആസ്ഥാനൊം: വാഷ്ിൊംഗ്ടൺ ഡി്ി യു. 

• IMF മാബനജിൊംഗ് ഡയ ക്ട ുൊം ലെയർമാനുൊം: 

പ്കിസ്റ്റെീന ബജാർജിവ; 

• IMF െീഫ ്ഇക്കബണാമിസ്റ്റ്: ഗീത ബഗാരിനാഥ്. 

• ഇന ്ർനാഷ്ണൽ ഓർഗണനബ്ഷ്ൻ ബഫാർ 

സ്റ്റാൻബഡർണഡബ്ഷ്ൻ ലഹഡക്വാർബട്ടഴ്സ്: 

ജനീവ, ്വിറ്റ്്ർെൻഡ ്

• ഇന ്ർനാഷ്ണൽ ഓർഗണനബ്ഷ്ൻ ബഫാർ 

സ്റ്റാൻബഡർണഡബ്ഷ്ൻ സ്ഥാരിച്ചത്: 1947 

ലഫപ് ുവരി 23, െണ്ടൻ, യുണണറ്റഡ് കിൊംഗ്ഡൊം. 

• ഇന ്ർനാഷ്ണൽ ഓർഗണനബ്ഷ്ൻ ബഫാർ 

സ്റ്റാൻബഡർണഡബ്ഷ്ൻ പ്ര്ിഡന ്്: 

ഉൾരിക്ക പ്ഫാങ്്ക. 

• യുരി തെസ്ഥാനൊം: െക്നൗ; 

• യുരി ഗവർണർ: ആനന്ദില ൻ രബട്ടൽ; 

• യുരി മുഖ്യമപ്രി: ബയാഗി ആദ്ിതയനാഥ്. 

• ഇരയൻ  ാങ്കിന്ല  അബ്ാ്ിബയഷ്ൻ 

ആസ്ഥാനൊം: മുൊംണ ; 

• ഇരയൻ  ാങ്കിന്ല  അബ്ാ്ിബയഷ്ൻ 

സ്ഥാരിതമായത്: 26 ല്ര്റ്റൊം ർ 1946. 

• ഭാരത് ലരബപ്ടാെിയൊം ബകാർെബ ഷ്ൻ 

െിമിറ്റഡിന്ല  ്ിഎൊംഡി: അരുൺ കുമാർ 

്ിൊംഗ;് 

• ഭാരത് ലരബപ്ടാെിയൊം ബകാർെബ ഷ്ൻ െിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥാനൊം: മുൊംണ ; 

• ഭാരത് ലരബപ്ടാെിയൊം ബകാർെബ ഷ്ൻ െിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാരിച്ചത്: 1952. 

• ഫുഡ ് ആൻഡ് അപ്ഗികൾച്ചർ 

ഓർഗണനബ്ഷ്ൻ ലഹഡ്: കയു ബഡാൊംഗു; 

• ഭക്ഷയ കാർഷ്ിക ്ൊംഘടന ആസ്ഥാനൊം: 

ബ ാൊം, ഇറ്റെി; 

• ഫുഡ ് ആൻഡ് അപ്ഗികൾച്ചർ 

ഓർഗണനബ്ഷ്ൻ സ്ഥാരിച്ചത്: 16 

ഒകബ്ടാ ർ 1945. 

• ഐകയരാഷ്്പ്ട്ഭയുലട മനുഷ്യാവകാേ 

കൗൺ്ിൽ പ്ര്ിഡന ്്: നജാെ് ഷ്മീൊം; 

• ഐകയരാഷ്്പ്ട മനുഷ്യാവകാേ കൗൺ്ിൽ 

ആസ്ഥാനൊം: ജനീവ, ്വിറ്റ്്ർെൻഡ്; 

• ഐകയരാഷ്്പ്ട മനുഷ്യാവകാേ കൗൺ്ിൽ 

സ്ഥാരിച്ചത്: 15 മാർച്്ച 2006. 

• നാഷ്ണൽ ല്കയൂരിറ്റി ഗാർഡ് ആസ്ഥാനൊം: 

നയൂഡൽഹി; 

• നാഷ്ണൽ ല്കയൂരിറ്റി ഗാർഡിന്ല  DG: എൊം 

എ ഗണരതി; 

• നാഷ്ണൽ ല്കയൂരിറ്റി ഗാർഡിന്ല  

മുപ്ദ്ാവാകയൊം: ്ർവപ്ത ്ർബവാെൊം 

്ുരക്ഷ. 

• രാെരെവുൊം രാെരെ ബ ാർഡ ് ഓഫ് 

ഇരയയുലട ആസ്ഥാനവുൊം: നയൂഡൽഹി; 

• രാെരെവുൊം രാെരെ ബ ാർഡ ് ഓഫ് 

ഇരയ സ്ഥാരകനുൊം: ഇരയൻ രാർെലമന് ്; 

• രാെരെവുൊം രാെരെ ബ ാർഡ ് ഓഫ് 

ഇരയയുൊം സ്ഥാരിച്ചത്: 1 ഒകബ്ടാ ർ 2016. 

• കർണാടക  ാങ്്ക ആസ്ഥാനൊം: മൊംഗൊരുരൊം; 

• കർണാടക  ാങ്്ക സ്ഥാരിച്ചത്: 18 

ലഫപ് ുവരി 1924. 

• ICC ആസ്ഥാനൊം: ദ്ു ായ,് യുണണറ്റഡ ്അ  ് 

എമിബ റ്റ്്്; 

• ICC സ്ഥാരിച്ചത്: 15 ജൂൺ 1909; 

• ICC ലഡരയൂട്ടി ലെയർമാൻ: ഇപ്മാൻ ഖ്വാജ; 

• ICC ലെയർമാൻ: ലപ്ഗഗ്  ാർബക്ല; 

• UNICEF ആസ്ഥാനൊം: നയൂബയാർക്ക്, യുണണറ്റഡ് 

ബസ്റ്ററ്റ്്് ഓഫ ്അബമരിക്ക; 

• UNICEF എക്സികയൂട്ടീവ് ഡയ ക്ടർ: ലഹൻ ിബയറ്റ 

എച്്ച. ബഫാർ; 

• UNICEF സ്ഥാരിച്ചത്: 11 ഡി്ൊം ർ 1946. 

• അരാരാഷ്പ്്ട  ഹിരാകാേ നിെയ 

വിബക്ഷരണ തീയതി: 20 നവൊം ർ 1998. 

• പ്േീെങ്കൻ തെസ്ഥാനങ്ങൾ: പ്േീ 

ജയവർധനരുര ബകാലട്ട; നാണയൊം: പ്േീെങ്കൻ 

രൂര. 

• പ്േീെങ്ക പ്രധാനമപ്രി: മഹിന്ദ രാജരക് ല്; 

പ്േീെങ്കൻ പ്ര്ിഡന ്്: ബഗാത ായ 

രാജരക്ല്. 

• രഞ്ചാ ് ഗവർണർ:  ൻവാരിൊൽ 

രുബരാഹിത്. 

• ആക്സി്്  ാങ്്ക ആസ്ഥാനൊം: മുൊംണ ; 

• ആക്സി്്  ാങ്്ക സ്ഥാരിച്ചത്: 3 ഡി്ൊം ർ 

1993, അഹമ്മദ്ാ ാദ്്. 
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• SBI ലെയർബരഴ്സൺ: ദ്ിബനേ് കുമാർ ഖ്ാര. 

• SBI ആസ്ഥാനൊം: മുൊംണ . 

• SBI സ്ഥാരിച്ചത്: 1 ജൂണെ 1955. 

• കരൂർ ണവേയ  ാങ്്ക സ്ഥാരനൊം: 1916; 

• കരൂർ ണവേയ  ാങ്്ക ആസ്ഥാനൊം: കരൂർ, 

തമിഴ്നാട്; 

• കരൂർ ണവേയ  ാങ്്ക MDയുൊം CEOയുൊം: 

 ി.രബമേ്  ാ ു; 

• കരൂർ ണവേയ  ാങ്്ക ടാണലൻ:  ാങ്കിബെക്ക് 

സ്മാർട്ട് ബവ. 

• NITI ആബയാഗ് രൂരീകരിച്ചത്: 1 ജനുവരി 2015; 

• NITI ആബയാഗ് ആസ്ഥാനൊം: നയൂഡൽഹി; 

• NITI ആബയാഗ് അധയക്ഷൻ: നബരപ്ന്ദ ബമാദ്ി; 

• NITI ആബയാഗ് CEO: അമിതാഭ ്കാര്. 

• NASA അഡ്മിനി്്ബപ്ടറ്റർ:  ിൽ ലനൽ്ൺ. 

• NASAയുലട ആസ്ഥാനൊം: വാഷ്ിൊംഗ്ടൺ ഡി്ി, 

യുണണറ്റഡ ്ബസ്റ്ററ്റ്്്. 

• NASA സ്ഥാരിച്ചത്: 1 ഒകബ്ടാ ർ 1958. 

• ണെന തെസ്ഥാനൊം:  ീജിൊംഗ്; 

• ണെന ക ൻ്ി: ല ൻമിൻ ി; 

• ണെന പ്ര്ിഡന് ്: ഷ്ി ജിൻരിൊംഗ്. 

• രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമപ്രി: അബോക് 

ലഗഹ്ബൊട്ട്; ഗവർണർ: കൽരാജ് മിപ്േ. 

• ഇരയൻ ലവയറ്്റ് െിഫറ്്റിൊംഗ ് ലഫഡബ ഷ്ൻ 

ആസ്ഥാനൊം: നയൂഡൽഹി. 

• ഇരയഫസ്റ്റ ്ണെഫ് MD, CEO: എൊം . വിോഖ്; 

• ഇരയഫസ്റ്റ് ണെഫ് ആസ്ഥാനൊം: മുൊംണ , 

മഹാരാഷ്്പ്ട; 

• ഇരയഫസ്റ്റ് ണെഫ് സ്ഥാരിച്ചത്: 16 നവൊം ർ 

2009. 

• സ്റ്റാൻബഡർഡ ്ൊർബട്ടഡ്  ാങ്്ക ്ിഇഒ:  ിൽ 

വിനബ് ഴ്സ്; 

• സ്റ്റാൻബഡർഡ ് ൊർബട്ടഡ്  ാങ്്ക സ്ഥാരിച്ചത്: 

1969, െണ്ടൻ, യുണണറ്റഡ ്കിൊംഗ്ഡൊം. 
 

 

•  ാഡ്മിന ്ൺ ബവൾഡ ് ലഫഡബ ഷ്ൻ 

സ്ഥാരിച്ചത്: 5 ജൂണെ 1934; 

•  ാഡ്മിന ്ൺ ബവൾഡ ് ലഫഡബ ഷ്ൻ 

പ്ര്ിഡന് ്: ബരാൾ-എ ിക് ബഹായർ 

ൊർ്ൻ; 

•  ാഡ്മിന ്ൺ ബവൾഡ ് ലഫഡബ ഷ്ൻ 

ആസ്ഥാനൊം: കവാൊെൊംരൂർ, മബെഷ്യ. 

• ഇന ്ർനാഷ്ണൽ ഓസ്റ്റിബയാലരാബ ാ്ി്് 

ഫൗബണ്ടഷ്ൻ ആസ്ഥാനൊം: നിബയാൺ, 

്വിറ്റ്്ർെൻഡ്; 

• ഇന ്ർനാഷ്ണൽ ഓസ്റ്റിബയാലരാബ ാ്ി്് 

ഫൗബണ്ടഷ്ൻ പ്ര്ിഡന ്്: ണ് ്് കൂെർ; 

• ഇന ്ർനാഷ്ണൽ ഓസ്റ്റിബയാലരാബ ാ്ി്് 

ഫൗബണ്ടഷ്ൻ സ്ഥാരിച്ചത്: 1998. 

• യുണണറ്റഡ ് ബനഷ്ൻ്് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ 

കമ്മീഷ്ൻ സ്ഥാരിച്ചത്: 1947; 

• യുണണറ്റഡ ് ബനഷ്ൻ്് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ 

കമ്മീഷ്ൻ രക്ഷാകർതൃ ്ൊംഘടന: 

ഐകയരാഷ്്പ്ട്ഭയുലട ്ാമ്പെിക, 

്ാമൂഹിക കൗൺ്ിൽ; 

• യുണണറ്റഡ ് ബനഷ്ൻ്് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ 

കമ്മീഷ്ൻ അധയക്ഷൻ: ഷ്ിലഗരു 

കവാ്ാക്കി (ജൊൻ). 

• ഇകവബഡാർ തെസ്ഥാനൊം: കവിബറ്റാ; 

• ഇകവബഡാർ ക ൻ്ി: യുണണറ്റഡ ് ബസ്റ്ററ്റ്്് 

ബഡാെർ 

• ബകാൺലഫഡബ ഷ്ൻ ഓഫ് ഇരയൻ 

ഇൻഡ്്പ്ടി പ്ര്ിഡന് ്: ടി വി നബരപ്ന്ദൻ; 

• ബകാൺലഫഡബ ഷ്ൻ ഓഫ് ഇരയൻ 

ഇൻഡ്്പ്ടി സ്ഥാരിതമായത്: 1895; 

• ബകാൺലഫഡബ ഷ്ൻ ഓഫ് ഇരയൻ 

ഇൻഡ്്പ്ടി ഡയ ക്ടർ ജന ൽ: െപ്ന്ദജിത് 

 ാനർജി; 

• ബകാൺലഫഡബ ഷ്ൻ ഓഫ് ഇരയൻ 

ഇൻഡ്്പ്ടി ലഹഡക്വാർബട്ടഴ്സ്: നയൂഡൽഹി, 

ഇരയ. 

• ഇരയയിലെ മയൂെവൽ ഫണ്ടുകെുലട 

അബ്ാ്ിബയഷ്ൻ സ്ഥാരിച്ചത്: 22 ഓഗസ്റ്റ് 

1995; 

• അബ്ാ്ിബയഷ്ൻ ഓഫ് മയൂെവൽ ഫണ്ടുകൾ 

ഇൻ ഇരയ ആസ്ഥാനൊം: മുൊംണ . 

• NABARDന്ല  ലെയർമാൻ: ജി ആർ െിരാെ; 

• NABARD സ്ഥാരിച്ചത്: 12 ജൂണെ 1982; 

• NABARD ആസ്ഥാനൊം: മുൊംണ . 
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• നാഷ്ണൽ ബരയ് ലമന ്് ബകാർെബ ഷ്ൻ ഓഫ് 

ഇരയ എൊംഡിയുൊം ്ിഇഒയുൊം: ദ്ിെീര് 

അ്്ല ; 

• നാഷ്ണൽ ബരയ് ലമന ്് ബകാർെബ ഷ്ൻ ഓഫ് 

ഇരയ ആസ്ഥാനൊം: മുൊംണ ; 

• നാഷ്ണൽ ബരയ് ലമന ്് ബകാർെബ ഷ്ൻ ഓഫ് 

ഇരയ സ്ഥാരിച്ചത്: 2008. 

•  ാർ ബഡാ്ിന്ല  പ്രധാനമപ്രി: മിയ 

ബമാട്ലി; 

•  ാർ ബഡാ്് തെസ്ഥാനൊം: പ് ിഡ്ജ ്ടൗൺ; 

•  ാർ ബഡാ്് നാണയൊം:  ാർ ബഡാ്് 

ബഡാെർ; 

•  ാർ ബഡാ്് ഭൂഖ്ണ്ഡൊം: വടബക്ക 

അബമരിക്ക. 

• മധയപ്രബദ്േ് തെസ്ഥാനൊം: ബഭാൊൽ; 

• മധയപ്രബദ്േ് ഗവർണർ: മൊംഗുഭായ് ്ി. രബട്ടൽ; 

• മധയപ്രബദ്േ് മുഖ്യമപ്രി: േിവരാജ് ്ിൊംഗ് 

ൌഹാൻ. 

• ്്ബരാർട്സ ് അബതാ ിറ്റി ഓഫ ് ഇരയ 

സ്ഥാരിച്ചത്: 1984. 

• ഛെീസ്ഗഡ് തെസ്ഥാനൊം:  ായ്പൂർ; 

• ഛെീസ്ഗഡ് ഗവർണർ: അനു്ൂയ യുലകയ്; 

• ഛെീസ്ഗഡ് മുഖ്യമപ്രി: ഭൂബരഷ്്  ാബഗൽ. 

• ഉത്കർഷ്് ്്ബമാൾ ഫിനാൻ്്  ാങ്്ക 

ആസ്ഥാനൊം: വാരാണ്ി, ഉെർപ്രബദ്േ്; 

• ഉത്കർഷ്് ്്ബമാൾ ഫിനാൻ്്  ാങ്്ക MDയുൊം 

CEOയുൊം: ബഗാവിന്ദ ്്ിൊംഗ്. 

• ദ്ക്ഷിണ ലകാ ിയ പ്ര്ിഡന് ്: മൂൺ ലജ-

ഇൻ; 

• ദ്ക്ഷിണ ലകാ ിയയുലട തെസ്ഥാനൊം: ബ്ാൾ; 

• ദ്ക്ഷിണ ലകാ ിയൻ നാണയൊം: ദ്ക്ഷിണ 

ലകാ ിയൻ വിജയിച്ചു. 

• ണെന തെസ്ഥാനൊം: ല യ്ജിൊംഗ്; 

• ണെന ക ൻ്ി: ല ൻമിൻ ി; 

• ണെന പ്ര്ിഡന് ്: ്ി ജിൻരിൊംഗ്. 

• ഇരയൻ തിരലെടുെ ് കമ്മീഷ്ൻ 

രൂരീകരിച്ചത്: 25 ജനുവരി 1950; 

• ഇരയൻ തിരലെടുെ ് കമ്മീഷ്ൻ 

ആസ്ഥാനൊം: നയൂഡൽഹി; 

• ഇരയയുലട മുഖ്യ തിരലെടുെ് 

കമ്മീഷ്ണർ: ്ുേീൽ െപ്ന്ദ. 

• നാഗാൊൻഡ് മുഖ്യമപ്രി: ലനയ്ഫിയു  ിബയാ; 

നാഗാൊൻഡ ്ഗവർണർ: ജഗദ്ീഷ്് മുഖ്ി. 

• USAയിലെ നയൂബയാർക്കിെുള്ള UN ആസ്ഥാനൊം. 

• അനബ് ാണിബയാ ഗുലട്ട ്് 

ഐകയരാഷ്്പ്ട്ഭയുലട ല്പ്കട്ട ി 

ജന ൊണ്. 

• ബവൾഡ ് അബ്ാ്ിബയഷ്ൻ ഓഫ് 

ഇൻലവസ്റ്റ് ലമന് ് ലപ്രാബമാഷ്ൻ ഏജൻ്ികൾ 

സ്ഥാരിച്ചത്: 1995. 

• ഉെർപ്രബദ്േ് തെസ്ഥാനൊം: െഖ്് നൗ; 

• ഉെർപ്രബദ്േ് ഗവർണർ: ആനന്ദില ൻ 

രബട്ടൽ; 

• ഉെർപ്രബദ്േ് മുഖ്യമപ്രി: ബയാഗി 

ആദ്ിതയനാഥ്. 

• AU ്്ബമാൾ ഫിനാൻ്്  ാങ്്ക ആസ്ഥാനൊം: 

ജയ്പൂർ, രാജസ്ഥാൻ; 

• AU ്്ബമാൾ ഫിനാൻ്്  ാങ്്ക MDയുൊം CEOയുൊം: 

്ഞ്ജയ ്അഗർവാൾ; 

• AU ്്ബമാൾ ഫിനാൻ്്  ാങ്്ക ലെയർമാൻ: 

രാജ് വികാഷ്് വർമ്മ. 

• ICICI  ാങ്്ക എൊംഡിയുൊം ്ിഇഒയുൊം: ്ന്ദീര് 

 ക്ഷി; 

• ICICI  ാങ്്ക ആസ്ഥാനൊം: മുൊംണ , 

മഹാരാഷ്്പ്ട; 

• ICICI  ാങ്്ക ടാഗ് ണെൻ: ഹൊം ബഹ നാ, ഖ്യാൽ 

അപ്ക. 

• ബഗാവ തെസ്ഥാനൊം: രനാജി; 

• ബഗാവ മുഖ്യമപ്രി: പ്രബമാദ്് ്ാവര്; 

• ബഗാവ ഗവർണർ: എ്്.പ്േീധരൻ രിള്ള. 

• യൂണിയൻ  ാങ്്ക ഓഫ് ഇരയ 

സ്ഥാരിതമായത്: 1919; 

• യൂണിയൻ  ാങ്്ക ഓഫ ് ഇരയ ആസ്ഥാനൊം: 

മുൊംണ , മഹാരാഷ്്പ്ട; 

• യൂണിയൻ  ാങ്്ക ഓഫ് ഇരയ MDയുൊം CEOയുൊം: 

രാജ്കിരൺ  ായ് ജി; 
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• യൂണിയൻ  ാങ്്ക ഓഫ് ഇരയ ടാഗ് ണെൻ: നല്ല 

ആെുകൾ  ാങ്കുമായി. 

• UNESCO ആസ്ഥാനൊം: രാരീ്്, പ്ഫാൻ്്. 

• UNESCO തെവൻ: ഓപ്ഡി അബ്ാലെ. 

• UNESCO സ്ഥാരിതമായത്: 16 നവൊം ർ 1945. 

• ഉ്്ല ക്കിസ്ഥാൻ തെസ്ഥാനൊം: 

താഷ്്ലകന ്്; 

• ഉ്്ല ക്കിസ്ഥാൻ ക ൻ്ി: 

ഉ്്ല ക്കിസ്ഥാനി ബ്ാൊം; 

• ഉ്്ല ക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമപ്രി: അബ്ദുല്ല 

അരിബരാവ്. 

• പ്ഫാൻ്് തെസ്ഥാനൊം: രാരീ്്; 

• പ്ഫാൻ്് ക ൻ്ി: യൂബ ാ; 

• പ്ഫാൻ്് പ്രധാനമപ്രി: ജീൻ കാസ്റ്റക്സ്. 

• കാനഡ തെസ്ഥാനൊം: ഒട്ടാവ; ക ൻ്ി: 

കബനഡിയൻ ബഡാെർ. 

• ഗുജ ാെ ്തെസ്ഥാനൊം: ഗാന്ധിനഗർ; 

• ഗുജ ാെ ്ഗവർണർ: ആൊരയ ബദ്വപ്വത്; 

• ഗുജ ാെ ്മുഖ്യമപ്രി: ഭൂബരപ്ന്ദഭായ ്രബട്ടൽ. 

• HDFC  ാങ്്ക ആസ്ഥാനൊം: മുൊംണ ; 

• HDFC  ാങ്്ക സ്ഥാരിതമായത്: ഓഗസ്റ്റ ്1994; 

• HDFC  ാങ്്ക CEO: േേിധർ ജഗദ്ീേൻ; 

• HDFC  ാങ്്ക ടാഗ് ണെൻ: നിങ്ങെുലട ബൊകൊം 

ഞങ്ങൾ മനസ്സിൊക്കുന്നു. 

• ഇരയ ബരാസ്റ്റ് ബരയ്ലമന് ്്്  ാങ്കിന്ല  (IPPB) 

MDയുൊം CEOയുൊം: ലജ ലവങ്കപ്ട്ടാമു; 

• 1949 ലെ  ാങ്കിൊംഗ് ല ഗുബെഷ്ൻ ആക്ടിന്ല  

ല്ക്ഷൻ 22 (1) പ്രകാരൊം ഇരയ ബരാസ്റ്റ് 

ബരയ് ലമന ് ്  ാങ്്ക (IPPB) ബരയ് ലമന ്് 

 ാങ്കിൊംഗ ്കമ്പനിയായി ്ൊംബയാജിെിച്ചു; 

• ഇരയ ബരാസ്റ്റ ് ബരയ്ലമന ്്്്  ാങ്്ക (IPPB) 

ആസ്ഥാനൊം: നയൂഡൽഹി. 

• ASIFAയുലട പ്ര്ിഡന് ്: ്ബയാബകാ 

കിബനാഷ്ിത. 

• ASIFA സ്ഥാരകൻ: ബജാൺ ഹൊ്്. 

• ASIFA സ്ഥാരിതമായത്: 1960, ആൻ്ി, 

പ്ഫാൻ്്. 

• ഇരയൻ ബകാസ്റ്റ് ഗാർഡിന്ല  ഡയ ക്ടർ 

ജന ൽ: കൃഷ്ണ് വാമി നടരാജൻ. 

• ഇരയൻ ബകാസ്റ്റ ് ഗാർഡ ് ആസ്ഥാനൊം: 

നയൂഡൽഹി. 

• NaBFID യുലട ആസ്ഥാനൊം മുൊംണ യിൊണ്. 

• ജമ്മുകശ്മീർ(J&K)  ാങ്്ക ആസ്ഥാനൊം: പ്േീനഗർ, 

ജമ്മുകശ്മീർ. 

• ഗൂഗിൾ CEO: ്ുന്ദർ രിണച്ച. 

• ഗൂഗിൾ സ്ഥാരിതമായത്: 4 ല്ര്റ്റൊം ർ 1998, 

കാെിബഫാർണിയ, യുണണറ്റഡ ്ബസ്റ്ററ്റ്്്. 

• ഗൂഗിൾ സ്ഥാരകർ: ൊ ി ബരജ,് ല്ർജി 

പ് ിൻ. 

• SBI ജന ൽ ഇൻഷ്ു ൻ്് സ്ഥാരിതമായത്: 24 

ലഫപ് ുവരി 2009; 

• SBI ജന ൽ ഇൻഷ്ു ൻ്് ആസ്ഥാനൊം: 

മുൊംണ , മഹാരാഷ്്പ്ട; 

• SBI ജന ൽ ഇൻഷ്ു ൻ്് MDയുൊം CEOയുൊം: 

പ്രകാേ് െപ്ന്ദ കാണ്ഡരാൽ. 

• ഇന ്ർനാഷ്ണൽ ലഫഡബ ഷ്ൻ ഓഫ് 

ബ്ാ ിയാ്ി്് അബ്ാ്ിബയഷ്ന്ല  

പ്ര്ിഡന് ്: ബഹാല് വാബവരു. 

• ഇന ്ർനാഷ്ണൽ ലഫഡബ ഷ്ൻ ഓഫ് 

ബ്ാ ിയാ്ി്് അബ്ാ്ിബയഷ്ൻ്് 

സ്ഥാരിച്ചത്: 1971. 

• ഇന ്ർനാഷ്ണൽ ലഫഡബ ഷ്ൻ ഓഫ് 

ബ്ാ ിയാ്ി്് അബ്ാ്ിബയഷ്ന്ല  

ആസ്ഥാനൊം: ്വീഡൻ. 

• ദ്ക്ഷിണ ലകാ ിയയുലട തെസ്ഥാനൊം: 

്ിബയാൾ; 

• ദ്ക്ഷിണ ലകാ ിയ ക ൻ്ി: ദ്ക്ഷിണ 

ലകാ ിയൻ ബവാൺ; 

• ദ്ക്ഷിണ ലകാ ിയ പ്ര്ിഡന് ്: മൂൺ ലജ-

ഇൻ. 

• ഉെരാഖ്ണ്ഡ ് സ്ഥാരിതമായത്: 9 നവൊം ർ 

2000; 

• ഉെരാഖ്ണ്ഡ് ഗവർണർ: െഫറ്്റനന ്് ജന ൽ 

ഗുർമിത് ്ിൊംഗ്; 

• ഉെരാഖ്ണ്ഡ് മുഖ്യമപ്രി: രുഷ്കർ ്ിൊംഗ് 

ധാമി; 

• ഉെരാഖ്ണ്ഡ് തെസ്ഥാനങ്ങൾ: ലഡ ാഡൂൺ 

(േീതകാെൊം), ണഗർണ്ൻ (ബവനൽക്കാെൊം).
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