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"Monthly Current Affairs PDF in Malayalam| December 
Month 2021 Important Current Affairs" 

 

കറന്റ് അഫയേഴ്സ് - LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, 

FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, 

IB ACIO, BIS, 10 -)o തരം , 12-)o തരം , ഡിഗ്രി 

തലത്തിലളു്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് 

മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവേ്കളു്ള ഗ്പധാനപ്പെട്ട 

വിവരങ്ങൾ. 

 

International News 

• പ്പെക് റിെബ്ലികിപ്പന്റ പതുിേ 

ഗ്പധാനമഗ്രിോേി പീറ്റർ ഫിേല ഗ്പസിഡന്റ് 

മിയലാസ് പ്പസമാൻ സതയഗ്പതിജ്ഞ 

പ്പെേതു .ഒക് യ ാബർ ആദ്യം 27.8% യവാട്്ട യന ിേ 

57 കാരിോേ ഫിോല മന്ൂ്ന കക്ഷികളുപ്പ  

സഖ്യത്തിന് (സിവിക് പ്പഡയമാഗ്കാറ്റിക് പാർട്ടി, 

ഗ്കിസ്തയൻ പ്പഡയമാഗ്കാറ്റകുൾ, TOP 09 പാർട്ടി) 

യനതൃതവം നൽകനു്ന.ു 

• സമഗു്ദ്നിരെ് ഉേരനു്നതമുലൂമളു്ള പ്പവള്ളപ്പൊക 

ഗ്പശ് നം യനരി ാൻ ദ്ക്ഷിണ പ്പകാറിേ ഉ ൻ 

തപ്പന്ന യലാകത്തിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത ഒഴുകനു്ന 

നരരം സവരമാകാൻ യപാകനു്ന.ു 

• തർുകിേിപ്പല ഇസതാംബളൂിൽ ന ന്ന 89-ാാമത് 

ഇന്റർയപാൾ ജനറൽ അസംബ്ലി യോരത്തിൽ 

ഇൻസ് പ്പപക്ടർ ജനറലാേ അഹമ്മദ്് നാസർ 

അൽ-ററസിപ്പേ (േുറണറ്റഡ് അറബ് 

എമിയററ്റ്സ്) 4 വർഷയത്തക് ഇന്റർനാഷണൽ 

ഗ്കിമിനൽ യപാലീസ് ഓർരറനയസഷൻ 

(INTERPOL) അതിപ്പന്റ ഗ്പസിഡന്റാേി 

തിരപ്പെ തു്ത.ു 

• ഒര ു ഗ്ബിട്ടീഷ് യകാളനിോേി മാറിേതിന ു

യശഷം ഏകയദ്ശം 400 വർഷങ്ങൾക് യശഷം 

ബാർബയഡാസ് യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു പതുിേ 

റിെബ്ലികാേി മാറി. 

• സവീഡനിപ്പല മൻു ധനമഗ്രി, യസാഷയൽ 

പ്പഡയമാഗ്കാറ്റിക് പാർട്ടി (SDP)-ൽ നിന്നളു്ള ഇവാ 

മഗ് ദലീന ആൻയഡഴ്സൺ തപ്പന്റ 2-ാാമപ്പത്ത 

തിരപ്പെ െുിൽ വിജേികകുേും സവീഡപ്പന്റ 

ആദ്യ വനിതാ ഗ്പധാനമഗ്രി (PM) ആേി. 

• േുഎസ് റസനിക ഉയദ്യാരസ്ഥരംു ബംഗ്ലായദ്ശ് 

യനവിേും (BN) ഡിസംബർ 1 മതുൽ ബംരാൾ 

ഉൾക ലിൽ 27-ാാമത് വാർഷിക സഹകരണ 

അഫ് യലാട്്ട പ്പറഡിനസ് ആൻഡ് പ്പഗ് േിനിംര് 

(CARAT) മാരിറ ം അഭ്യാസം ആരംഭ്ിച്ച.ു 

• ഇന്റർനാഷണൽ യമാണിറ്ററി ഫണ്്ട െീഫ് 

ഇകയണാമിസ്റ്റ്, രീതാ യരാപിനാഥ്, 

സ്ഥാപനത്തിപ്പന്റ നമ്പർ 2 ഒഫീഷയലാേി 

പ്പജഗ്ഫി ഒകയമായട്ടാേിൽ നിന്ന് 

െമുതലയേൽകാൻ ഒരങു്ങനു്ന.ു 

• 53 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 50-ൽ നിന്ന് 53% യവാട്ടകുൾ 

യന ി രാംബിേേുപ്പ  ഗ്പസിഡന്റ് അദ്ാമ 

ബായരാ, രാംബിേേുപ്പ  ഗ്പസിഡന്റ് 

തിരപ്പെ െുിൽ രണ്ടാം തവണേും 

ഗ്പസിഡന്റാേി വിജേിച്ച.ു 

• അത്തരം നേതഗ്ര 

ബഹിഷ് കരണത്തിപ്പനതിപ്പര റെന 

അവയക്തമാേ "ഗ്പതിയരാധ ന പ ികൾ" 

ഗ്പതിജ്ഞ പ്പെേതതിപ്പനത്ത ുർന്്ന 2022 പ്പല 

ബീജിംരിൽ ന കനു്ന ശീതകാല ഒളിമ്പിക്സിൽ 

US ഉയദ്യാരസ്ഥർ പപ്പെ കുിപ്പെന്്ന ബിഡൻ 

ഭ്രണക ൂം ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ഏഞ്ചല പ്പമർകലിപ്പന്റ കീഴിലളു്ള 16 

വർഷപ്പത്ത ോഥാസ്ഥിതിക ഭ്രണത്തിന് 

വിരാമമിട്്ട ജർമ്മൻ നിേമനിർമ്മാതാകൾ 

യസാഷയൽ പ്പഡയമാഗ്കാറ്റാേ ഒലാഫ് 

യഷാൾസിപ്പന പതുിേ ൊൻസലറാേി 

ഔയദ്യാരികമാേി തിരപ്പെ തു്ത.ു 

• മനഷുയാവകാശ ഗ്പശ് നങ്ങളുപ്പ  യപരിൽ 

ബീജിംര് വിന്റർ ഒളിമ്പിക് സ് ബഹിഷ് കരിച്ച 

േുറണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ് സ്, േുപ്പക, ഓസ് യഗ് ലിേ 

എന്നിവേ് പ്പകാെം കാനഡേും യെരംു. 

• മയാൻമറിപ്പന്റ പറുത്താകപ്പെട്ട സിവിലിേൻ 

യനതാവ,് രണ്്ട യകസകുളിൽ 

കറു്റകാരനാപ്പണന്്ന 

കപ്പണ്ടത്തിേതിപ്പനത്ത ുർന്്ന ഓങ് സാൻ 

സൂകിക് നാല് വർഷപ്പത്ത ത വ് ശിക്ഷ ലഭ്ിച്ച.ു 
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• േുറണറ്റഡ് അറബ് എമിയററ്റ് സ് തങ്ങളുപ്പ  

നിലവിലളു്ള അഞ്്ച ദ്ിവസപ്പത്ത ഗ്പവൃത്തി 

ആഴ്ച ജനവുരി 1 മതുൽ നാലര ദ്ിവസമാകി 

മാറ്റപു്പമന്്ന ഗ്പഖ്യാപിച്ച,ു ഉൽൊദ്നക്ഷമതേും 

യജാലിേും പ്പമച്ചപ്പെ തു്തനു്നതിനളു്ള 

ഗ്ശമങ്ങളുപ്പ  ഭ്ാരമാേി ജീവനകാരപു്പ  

സൗഹൃദ് പരിവർത്തനം ന ത്തനു്ന 

യലാകത്തിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത രാജയമാേി. 

• 100% യപെർ രഹിതമാകനു്ന യലാകത്തിപ്പല 

ആദ്യപ്പത്ത സർകാരാേി ദ്ബുാേ് മാറി, 

േുറണറ്റഡ് അറബ് എമിയററ്റ് (UAE) 

കിരീ ാവകാശി പ്പഷേ്ഖ്് ഹംദ്ാൻ ബിൻ 

മഹുമ്മദ്് ബിൻ റാഷിദ്് അൽ മക്തമൂാണ് 

ഗ്പഖ്യാപനം ന ത്തിേത്. 

• ബഹിരാകാശ പരയയവക്ഷണത്തിനംു പതുിേ 

സായെതിക പരീക്ഷണങ്ങൾകമുാേി റെന 

വ കപു ിൊറൻ റെനേിപ്പല ജിേുകവാൻ 

സാറ്ററലറ്റ് യലാഞ്്ച പ്പസന്ററിൽ നിന്്ന 

ഷിജിോൻ-6 05 എന്ന പതുിേ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ 

ബഹിരാകാശയത്തക് വിജേകരമാേി 

വിയക്ഷപിച്ച.ു 

• പാർലപ്പമന്റിപ്പല യവാപ്പട്ട െുിപ്പനത്ത ുർന്്ന 

പരിമിതമാേ കൃഷിേും വയക്തിരത 

ഉപയോരത്തിനാേി കഞ്ചാവ് റകവശം 

വേ്കനു്നതംു അനവുദ്ിച്ച ആദ്യപ്പത്ത 

േൂയറാപയൻ രാജയമാേി മാൾട്ട മാറി. 

• ഓഗ്സടിേേിപ്പല വിേന്നേിപ്പല യഹാഫ് ബർര് 

പാലസിൽ ന ന്ന െ ങ്ങിൽ ഓഗ്സടിേൻ 

ഗ്പസിഡന്റ് അലക് സാണ്ടർ വാൻ പ്പഡർ പ്പബെൻ 

ഓഗ്സടിേേുപ്പ  പതുിേ ൊൻസലറാേി കാൾ 

പ്പനഹാമർ സതയഗ്പതിജ്ഞ പ്പെേതു . 

• 35 കാരനാേ രഗ്ബിയേൽ യബാറിക് െിലി 

ഗ്പസിഡന്റ് തിരപ്പെ െുിൽ വിജേിച്ച,ു 

െിലിേുപ്പ  തിരപ്പെ കുപ്പെട്ട ഏറ്റവംു ഗ്പാേം 

കറുെ ഗ്പസിഡന്റാേി. 

• ജൊനിപ്പല തയനരാഷിമ ബഹിരാകാശ 

യകഗ്രത്തിൽ നിന്്ന മിത്സുബിഷി പ്പഹവി 

ഇൻഡഗ്സടീസ് (MHI) H-IIA204 യറാകറ്റിലപൂ്പ  

ജൊൻ ഇൻമാർസാറ്റ്-6 F1 എന്ന 

ആശേവിനിമേ ഉപഗ്രഹം വിയക്ഷപിച്ച,ു അത് 

ഭ്മൂിേിൽ നിന്്ന 22,240 റമൽ (35,790 

കിയലാമീറ്റർ) അകപ്പലേുള്ള ജിയോയസ്റ്റഷണറി 

ഗ്ഭ്മണപഥത്തിൽ ഗ്പയവശികംു. 

• പ്പസാമാലിേൻ ഗ്പധാനമഗ്രി മഹുമ്മദ്് 

ഹറുസൻ യറാബിളിപ്പന സപ്പസെൻഡ് പ്പെേതു . 

• റെനേുപ്പ  നാഷനൽ യസെസ് 

അഡ്മിനിയഗ്സടഷൻ ഓഫ് റെന (CNSA) ഗ്പകാരം 

അഞ്്ച മീറ്റർ പ്പറസലയഷൂനിൽ ഭ്മൂിേുപ്പ  

യഫായട്ടാ എ കുാൻ യശഷിേുള്ള കയാമറേുള്ള 

പതുിേ ഉപഗ്രഹം റെന വിയക്ഷപിച്ച.ു 

• ജൊൻ അതിപ്പന്റ പട്ടണമാേ റകയോേിൽ 

യലാകത്തിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത ഡയവുൽ യമാഡ് 

പ്പവഹികിൾ (DMV) ഒര ു മിനിബസ് ലക്ു 

യപാപ്പല അവതരിെിച്ച.ു 

• ഗ്ബിക് സ് നയ ൂ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ബാെിപ്പന്റ 

നാലാമപ്പത്ത പതുിേ അംരമാേി ഈജിപ്ത് 

യെർത്ത.ു ബംഗ്ലായദ്ശ്, UAE, ഉറയുരവ എന്നിവ 2021 

പ്പസപ്തംബറിൽ BRICS നയ ൂ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് 

ബാെിൽ യെർന്ന.ു 

 

State News 

• മന്ൂ്ന ദ്ിവസപ്പത്ത ഷിയൊംര് പ്പെറി യബ്ലാസം 

പ്പഫസ്റ്റിവൽ 2021 യമഘാലേ മഖു്യമഗ്രി 

യകാൺറാഡ് പ്പക സാങമേും ഇരയേിപ്പല ജൊൻ 

അംബാസഡർ സയതാഷി സുസുകിേും യെർന്്ന 

ഉദ്്ഘാ നം പ്പെേതു . 

• രതാരതകരുക്ു ലഘകൂരികനു്നതിനാേി 

പ്പപാതരുതാരത മാർരമാേി യറാെ് യവ 

യസവനം ആരംഭ്ികനു്ന ആദ്യപ്പത്ത ഇരയൻ 

നരരമാേി മാറാൻ ഒരങു്ങകുോണ് 

ഉത്തർഗ്പയദ്ശിപ്പല വാരണാസി. 

• യകരളത്തിപ്പന്റ ഉൾഗ്പയദ്ശങ്ങളിയലകംു 

ഗ്രാമീണ ഉൾഗ്പയദ്ശങ്ങളിയലകംു 

വിയനാദ്സഞ്ചാരപ്പത്ത 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനംു ആഴത്തിൽ 

എത്തികനു്നതിനമുാേി യകരള  റൂിസം ‘STREET’ 

പദ്ധതി ആരംഭ്ിച്ച.ു 

• നാരാലാൻഡ് DGP  ി.യജാൺ യലാങ് കമുർ 

പ്പകാഹിമേിപ്പല യപാലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് 

'കാൾ േുവർ യകാെ്' പ്പമാറബൽ ആെ് 

ഔയദ്യാരികമാേി പറുത്തിറകി. 

• 2021 ഡിസംബർ 1 ന് നാരാലാൻഡ് അതിപ്പന്റ 

59-ാാാം സംസ്ഥാന ദ്ിനം ആയഘാഷിച്ച ു .1963 

ഡിസംബർ 1 ന് നാരാലാൻഡിന് സംസ്ഥാന 

പദ്വി ലഭ്ിച്ച.ു 

• അരണുാെൽ ഗ്പയദ്ശ് (AP) രവൺപ്പമന്റ് 

തങ്ങളുപ്പ  സുവർണ ജബൂിലി 

ആയഘാഷങ്ങളുപ്പ  ഗ്ബാൻഡ് 

അംബാസഡറാേും അവാർഡ് യജതാവാേ 

െലച്ചിഗ്ത നിർമ്മാതാവംു ഗ്ബാൻഡിംര് 

വിദ്ഗ് ധനമുാേ രാഹൽു മിഗ്തപ്പേ ഗ്ബാൻഡ് 

അറഡ്വസറാേും യബാളിവഡ്ു ന ൻ സഞ്ജേ് 

ദ്ത്തിപ്പന ഒെവുച്ച.ു 

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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• നാരാലാൻഡിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ സാംസകാരിക 

ആയഘാഷമാേ യഹാൺബിൽ പ്പഫസ്റ്റിവൽ 

നാരാ പ്പഹറിയറ്റജ് ഗ്രാമമാേ കിസാമേിൽ ഒര ു

യമൽകരൂേിൽ പരമ്പരാരത സംരീതം, 

നൃത്തങ്ങൾ, സമകാലികങ്ങൾ എന്നിവേുപ്പ  

വർണ്ണാഭ്മാേ അവതരണങ്ങയളാപ്പ  ആരംഭ്ിച്ച.ു 

• ഹിമാെൽ ഗ്പയദ്ശ് യപാലീസ് ഷിംലേിപ്പല 

െരിഗ്തഗ്പസിദ്ധമാേ റിഡ്ജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ 

'ഗ്പസിഡന്് സ് കളർ അവാർഡ്' െ ങ്ങ് ന ത്തി. 

ഈ അവസരത്തിൽ സംസ്ഥാന യപാലീസിന് 

രവർണർ 'ഗ്പസിഡന്റ് സ് കളർ അവാർഡ്' 

സമ്മാനിച്ച.ു 

• ജാർഖ്ണ്്ഡ മഖു്യമഗ്രി യഹമര് യസാറൻ 'ഹമർ 

അപാൻ ബജറ്റ്' എന്ന യപരിൽ ഒര ു പ്പവബ് 

യപാർട്ടലംു സംസ്ഥാന ധനവകെു് തയ്യാറാകിേ 

പ്പമാറബൽ ആപ്ലിയകഷനംു റാഞ്ചിേിപ്പല 

മഖു്യമഗ്രിേുപ്പ  പ്പറസിഡൻഷയൽ ഓഫീസിൽ 

നിന്്ന പറുത്തിറകി. 

• റിസർവ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയേുപ്പ  (RBI) 

കണകകുൾ ഗ്പകാരം മഹാരാഗ്രപ്പേ 

പിന്നിലാകി രുജറാത്ത് രാജയപ്പത്ത മൻുനിര 

ഉൽൊദ്ന യകഗ്രമാേി മാറി. 

• തമിഴ് നാട്ടിപ്പല വിെപുരും ജിെേിൽ സ്ഥിതി 

പ്പെയ്യുന്ന കഴുയവലി തണ്ണീർത്ത പ്പത്ത 16-ാാമത് 

പക്ഷി സയെതമാേി പരിസ്ഥിതി, വനം 

പ്പസഗ്കട്ടറി സുർപിേ സാഹ ുപരിസ്ഥിതി വനം 

കാലാവസ്ഥാ വയതിോന മഗ്രിേിൽ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ഭ്ാഷാ സംഘം പ്പമാറബൽ ആെ് 

പറുത്തിറകാൻ സർകാർ ഒരങു്ങനു്നതാേി 

യകഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ സഹമഗ്രി യഡാ.സുഭ്ാഷ് 

സർകാർ അറിേിച്ച.ു 

• ഊർജ മഗ്രാലേം 2021 ഡിസംബർ 8 മതുൽ 14 

വപ്പര “ആസാദ്ി കാ അമൃത് 

മയഹാത്സവ”ത്തിന് കീഴിൽ ഊർജ സംരക്ഷണ 

വാരം ആയഘാഷികനു്ന.ു ബയയൂറാ ഓഫ് 

എനർജി എഫിഷയൻസിേുപ്പ  

ആയഘാഷത്തിൽ മന്ൂ്ന ഗ്പധാന 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെ നു്ന.ു 

• പ ിൊറൻ ഉത്തർഗ്പയദ്ശിപ്പല ബിജ് യനാറിൽ 

നിന്ന് ഏകയദ്ശം 10 കിയലാമീറ്റർ 

അകപ്പലേുള്ള മധയരംര ബായരജിയനാ ് 

യെർന്നളു്ള റഹദ്ർപർൂ തണ്ണീർത്ത ം 1971 പ്പല 

തണ്ണീർത്ത ങ്ങപ്പളകറുിച്ചളു്ള റാംസർ 

കൺപ്പവൻഷൻ ഗ്പകാരം 

അംരീകരികപ്പെട്ടിരികനു്ന.ു 

• ഉത്തരാഖ്ണ്്ഡ മഖു്യമഗ്രി പഷു് കർ സിംര് ധാമി 

പ്പഡറാഡണൂിൽ 'പാൽ വില യഗ്പാത്സാഹന 

പദ്ധതി' ആരംഭ്ിച്ച.ു 

• ഹിമാെൽ ഗ്പയദ്ശ് സർകാർ മധയഗ്പയദ്ശിപ്പന്റ 

മാതൃകേിൽ ഉേർന്ന ജാതികാർകാേി ഒര ു

കമ്മീഷൻ രപൂീകരികപു്പമന്്ന ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വയതിോന 

മഗ്രാലേം (MoEF & CC), ഉത്തരാഖ്ണ്ഡിപ്പല 

പിയത്താരരഡ് ജിെേിപ്പല അയസകാട്്ട വനയജീവി 

സയെതത്തിപ്പന്റ അതിർത്തിക് െറു്റമുളു്ള 454.65 

െതരുഗ്ശ കിയലാമീറ്റർ വിസതീർണ്ണം അസ് യകാട്്ട 

വനയജീവി സയെതം ഇയകാ പ്പസൻസിറ്റീവ് 

യസാണാേി (ESZ) ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• അസം സ് കിൽ േൂണിയവഴ് സിറ്റി (ASU) 

സ്ഥാപികനു്നതിലപൂ്പ  റനപണുയ 

വിദ്യാഭ്യാസവംു പരിശീലനവംു 

ശക്തിപ്പെ തു്തനു്നതിന് ഏഷയൻ 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ബാെ് (ADB) 112 മിലയൺ 

യഡാളർ വാേെ അനവുദ്ിച്ച.ു 

• ജാർഖ്ണ്്ഡ മഖു്യമഗ്രി യഹമര് യസാറൻ 

സംസ്ഥാനപ്പത്ത മായവാേിസ്റ്റ് ബാധിത 

ജിെകളിപ്പല േുവ കാേിക ഗ്പതിഭ്കപ്പള 

പരിയപാഷിെികനു്നതിന് ലക്ഷയമിട്ടളു്ള 

യസൊർട് സ് ആക്ഷൻ  യുവർഡ് ഹാർപ്പനസിംര് 

ആസെിയരഷൻ ഓഫ് േൂത്ത് (SAHAY) പദ്ധതി 

ആരംഭ്ിച്ച.ു 

• ഇരയേിൽ എൊ വർഷവംു ഡിസംബർ 19 ന് 

യരാവ വിയമാെന ദ്ിനം ആെരികനു്ന,ു 450 

വർഷപ്പത്ത യപാർച്ചരുീസ് ഭ്രണപ്പത്തത്ത ുർന്്ന 

1961 ൽ ഇരയൻ സാേുധ യസന യരാവപ്പേ 

യമാെിെിച്ച ദ്ിനപ്പത്ത അ ോളപ്പെ തു്തനു്ന.ു 

• ഹരിോനേിപ്പല കാേിക-േുവജനകാരയ 

സഹമഗ്രി സരീപ് സിംര് സംസ്ഥാനത്ത് 

കാേികരംരപ്പത്ത 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനാേി ‘യഖ്ൽ നഴ് സറി 

സകീം 2022-23’ ആരംഭ്ിച്ച.ു 

• തമിഴ് നാ ് സർകാർ 'തമിഴ് താേ് വാഴ്ത്ത്' 

സംസ്ഥാന രാനമാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു എൊ 

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലംു 

സർവ്വകലാശാലകളിലംു സർകാർ 

ഓഫീസകുളിലംു പ്പപാതയുമഖ്ലാ 

സ്ഥാപനങ്ങളിലംു എപ്പരെിലംു െ ങ്ങകുൾ 

ആരംഭ്ികനു്നതിന് മമു്പ് ഇത് പാ ണം. 

• ഇരയൻ വികറ്റ് കീെർ ബാറ്റ്സമാൻ ഋഷഭ്് 

പരിപ്പന ഉത്തരാഖ്ണ്ഡിപ്പന്റ ഗ്ബാൻഡ് 

അംബാസഡറാേി നിേമിച്ചതാേി മഖു്യമഗ്രി 

പഷു് കർ സിംര് ധാമി അറിേിച്ച.ു 

• നാരാലാൻഡ് സർകാർ മന്ൂ്ന പതുിേ ജിെകൾ 

സൃരികപു്പമന്്ന ഗ്പഖ്യാപിച്ച,ു അതാേത് 

പ്പത്സമിനയ,ു നിേുലാൻഡ്, െമുൗപ്പകഡിമ. 

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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• കർണാൽ സമാർട്്ട സിറ്റി പദ്ധതിക് കീഴിൽ 

പതുിേ ഇന്റയഗ്രറ്റഡ് കമാൻഡ് ആൻഡ് 

കൺയഗ് ാൾ പ്പസന്റർ (ICCC) ഹരിോന മഖു്യമഗ്രി 

മയനാഹർ ലാൽ ഖ്ട്ടാർ ഉദ്്ഘാ നം പ്പെേതു . 

• പഞ്ചാബ് മഖു്യമഗ്രി െരൺജിത് സിംര് െന്നി 

ഭ്രവാൻ കൃഷ്ണ ബൽറാം ജരന്നാഥ രഥോഗ്ത 

വാർഷിക സംസ്ഥാന ഉത്സവമാേി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ഉത്തർഗ്പയദ്ശിപ്പല യോരി ആദ്ിതയനാഥ് 

സർകാർ, മതുിർന്ന ബിപ്പജപി യനതാവംു മൻു 

ഗ്പധാനമഗ്രിേുമാേ അ ൽ ബിഹാരി 

വാജ് യപേിേുപ്പ  ജന്മദ്ിനമാേ ഡിസംബർ 25 ന് 

'സൗജനയ സമാർട്്ട യഫാൺ യോജന' 

അവതരിെികാൻ ഒരങു്ങനു്ന.ു 

• ഒഡീഷേിപ്പല കട്ടക് ജിെേിൽ മഹാനദ്ിക് 

കറുപു്പക നിർമ്മിച്ച സംസ്ഥാനപ്പത്ത ഏറ്റവംു 

നീളം ക ൂിേ പാലമാേ ' ി-യസത'ു ഒഡീഷ 

മഖു്യമഗ്രി നവീൻ പട് നാേിക് ഉദ്്ഘാ നം 

പ്പെേതു . 

• ഝാർഖ്ണ്്ഡ അസംബ്ലി ആൾകടൂ്ട 

അതിഗ്കമങ്ങളും ആൾകടൂ്ട ആഗ്കമണങ്ങളും 

ത േുന്നതിനളു്ള ബിൽ, 2021 പാസാകി, ഇത് 

ഭ്രണഘ നാപരമാേ അവകാശങ്ങളുപ്പ  

"ഫലഗ്പദ്മാേ സംരക്ഷണം" നൽകാനംു 

സംസ്ഥാനത്ത് ആൾകടൂ്ട അഗ്കമം ത ോനംു 

ലക്ഷയമി നു്ന.ു 

• ഗ്ബിഹൻമംുറബ ഇലഗ്ക്ടിക് സറപ്ല ആൻഡ് 

ഗ് ാൻസ് യപാർട്്ട (BEST) ബസ്  ികറ്റകുൾ 

ഡിജിറ്റൽ, അഡവാൻസ് വാങ്ങൽ 

സുരമമാകനു്നതിന് മഹാരാഗ്ര  റൂിസം 

പരിസ്ഥിതി മഗ്രി ആദ്ിതയ താകപ്പറ െയലാ 

പ്പമാറബൽ ആപ്ലിയകഷനംു (ആെ്) െയലാ 

സമാർട്്ട കാർഡകുളും പറുത്തിറകി. 

• തമിഴ് നാ ് സർകാർ പ്പെറന്നേിൽ മഖു്യമഗ്രി 

(CM) ഡാഷ് യബാർഡ് യമാണിറ്ററിംര് സിസ്റ്റം, “CM 

ഡാഷ് യബാർഡ് തമിഴ് നാ ് 360” ആരംഭ്ിച്ച.ു 

• മധയഗ്പയദ്ശിൽ, യലാക സംരീത താൻപ്പസൻ 

പ്പഫസ്റ്റിവലിപ്പന്റ 97-ാാമത് എഡിഷൻ 

രവാളിയോറിൽ ആരംഭ്ിച്ച.ു 

• പ്പപാതജുനങ്ങൾ തണുി സഞ്ചികളുപ്പ  

ഉപയോരം യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനംു 

പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചികളുപ്പ  ഉപയോരം 

നിരതു്സാഹപ്പെ തു്തനു്നതിനമുാേി തമിഴ്നാട് 
മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ 'മീണ്ടം 
മഞ്ഞപ്പൈ' പദ്ധതി ആരംഭ്ിച്ച.ു 

• ലഖ്് നൗവിൽ ഗ്ബയമാസ് എേ് യറാസ് യപസ് 

ഗ്കേൂിസ് മിറസൽ നിർമാണ േൂണിറ്റിപ്പന്റ 

തറകെി ൽ യകഗ്ര ഗ്പതിയരാധ മഗ്രി 

രാജ് നാഥ് സിംര് നിർവഹിച്ച.ു 

• നാരാലാൻഡിപ്പല സാേുധ യസന (ഗ്പയതയക 

അധികാരങ്ങൾ) നിേമം "AFSPA" 

പിൻവലികണപ്പമന്ന ആവശയം 

പരിയശാധികാൻ 'അഞ്ചംര' സമിതി 

രപൂീകരികാൻ ഇരയാ രവൺപ്പമന്റ് 

തീരമുാനിച്ച.ു 

• ഹരിോന മഖു്യമഗ്രി മയനാഹർ ലാൽ ഖ്ട്ടർ 

‘ഹരിോന കൗശൽ യറാസഗർ നിരം യപാർട്ടൽ’ 

ആരംഭ്ികകുേും ഹരിോനേിപ്പല രുരഗു്രാമിൽ 

അ ൽ പാർകംു സമൃ തി യകഗ്രവംു 

സ്ഥാപികപു്പമന്്ന ഗ്പഖ്യാപികകുേും പ്പെേതു . 

• യസകാളർഷിെ് യഗ്പാഗ്രാമിന് കീഴിൽ 

വിദ്യാർത്ഥികൾക് 'ഇ-രപൂി' യപേ് പ്പമന്റ് 

പരിഹാരം ഗ്പാപ്തമാകനു്നതിനംു 

ന െിലാകനു്നതിനംു കർണാ ക സർകാർ 

നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇരയ (NPCI), യസ്റ്ററ്റ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയ (SBI) 

എന്നിവേുമാേി സഹകരിച്്ച ഗ്പവർത്തികനു്ന.ു 

 

National News 
• ഇരയൻ േംര് വാട്ടർ പ്പഗ്പാഫഷണൽസ് 

യഗ്പാഗ്രാമിപ്പന്റ ആദ്യ പതിെ് വിർെവലാേി 

സമാരംഭ്ിച്ച.ു 

• ന ന്നപു്പകാണ്ടിരികനു്ന ആസാദ്ി കാ അമൃത് 

മയഹാത്സവ് ആയഘാഷങ്ങളുപ്പ  ഭ്ാരമാേി 

േുവാകൾക് അവരപു്പ  ശബ്ദം സംയഗ്പഷണം 

പ്പെയ്യുന്നതിനളു്ള ഒര ു പ്ലായറ്റ്ഫാം 

നൽകനു്നതിനാേി AIRNxt എന്ന യപരിൽ ഒര ു

പതുിേ യഗ്പാഗ്രാം ആരംഭ്ികാൻ 

ആകാശവാണി തീരമുാനിച്ച.ു 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പ ലികമ്മയണൂിയകഷൻ 

േൂണിേനംു (ITU) കമ്മയണൂിയകഷൻസ് 

മഗ്രാലേത്തിന് കീഴിൽ ഗ്പവർത്തികനു്ന 

പ്പ ലികമ്മയണൂിയകഷൻ വകെുംു സംേുക്ത 

റസബർ ഗ്ഡിൽ 2021 ന ത്തി. 

• ബംഗ്ലായദ്ശിപ്പന ഇരയ ഔയദ്യാരികമാേി 

അംരീകരിച്ച ദ്ിനമാേ ഡിസംബർ 6 "റമഗ്തി 

ദ്ിവസ്" (സൗഹൃദ് ദ്ിനം) ആേി 

ആയഘാഷികാൻ ഇരയേും ബംഗ്ലായദ്ശംു 

തീരമുാനിച്ച.ു 

• 2024-ഓപ്പ  രാജയത്ത് ഒമ്പത് ആണവ 

റിോക്ടറകുൾ ഉണ്ടാകപു്പമന്നംു 

ഉത്തയരരയേിപ്പല ആദ്യ പതുിേ ആണവ 

പദ്ധതി ഡൽഹിേിൽ നിന്ന് 150 കിയലാമീറ്റർ 

അകപ്പല ഹരിോനേിപ്പല യരാരഖ്െൂ രിൽ 

വരപു്പമന്നംു സർകാർ രാജയസഭ്പ്പേ അറിേിച്ച.ു 

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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• യകഗ്ര വാർത്താവിതരണ ഗ്പയക്ഷപണ മഗ്രി 

അനരുാര് സിംര് താകറൂംു ഉത്തർഗ്പയദ്ശ് 

മഖു്യമഗ്രി യോരി ആദ്ിതയനാഥംു യെർന്്ന 

യരാരഖ്െൂ രിൽ ദ്രൂദ്ർശൻ യകഗ്രത്തിപ്പന്റ എർത്ത് 

യസ്റ്റഷൻ ഉദ്്ഘാ നം പ്പെേതു . 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡിപ്പല പ്പഡറാഡണൂിൽ 18,000 

യകാ ി രപൂേുപ്പ  ഒന്നിലധികം പദ്ധതികളുപ്പ  

ഉദ്്ഘാ നവംു തറകെി ലംു ഗ്പധാനമഗ്രി 

നയരഗ്ര യമാദ്ി നിർവഹിച്ച.ു 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഐഡിേ എന്നറിേപ്പെ നു്ന 

ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട യഫാർ 

പ്പഡയമാഗ്കസി ആൻഡ് ഇലക്ടറൽ 

അസിസ്റ്റൻസിപ്പന്റ ഉപയദ്ശക സമിതിേിൽ 

യെരാൻ മൻു മഖു്യ തിരപ്പെ െു് കമ്മീഷണർ 

(CEC) സനുിൽ അയറാറപ്പേ ക്ഷണിച്ച.ു 

• കൺപ്പവർജൻസ് എനർജി സർവീസ് ലിമിറ്റഡ് 

(CESL), യവൾഡ് റിയസാഴ് സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട, ഇരയ 

(WRI) എന്നിവേുപ്പ  പൊളിത്തയത്താപ്പ േും 

ഗ് ാൻയസഫാർയമറ്റീവ് അർബൻ പ്പമാബിലിറ്റി 

ഇനീയഷയറ്റീവിപ്പന്റ പിരണുയോപ്പ േും 

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റിേൂഷൻ ഓഫ് 

ഗ് ാൻസ് യഫാർമിംര് ഇരയ (TUMI) ആയോര് 'ഇ-

സവാരി ഇരയ ഇലഗ്ക്ടിക് ബസ് യകാലിഷൻ' 

ആരംഭ്ിച്ച.ു 

• 76/123 ഗ്പയമേം അംരീകരിച്ചപു്പകാണ്്ട 

ഐകയരാഗ്രസഭ്േുപ്പ  ജനറൽ അസംബ്ലി 

(UNGA) ഇന്റർനാഷണൽ യസാളാർ 

അലേൻസിന് (ISA) നിരീക്ഷക പദ്വി നൽകി. 

• 2021 ഒക് യ ാബർ 28 മതുൽ ഒര ു വർഷയത്തക് 

ഷാങ്ഹാേ് യകാഓെയറഷൻ 

ഓർരറനയസഷപ്പന്റ (RATS SCO) കൗൺസിൽ 

ഓഫ് റീജിേണൽ ആന്റി പ്പ ററിസ്റ്റ് ഗ്സടക്ചറിപ്പന്റ 

അധയക്ഷസ്ഥാനം ഇരയ ഏപ്പറ്റ തു്ത.ു 

• ജമ്മ ു കശ്മീരിൽ 1000 അ ൽ  ിെറിംര് 

ലയബാറട്ടറികൾ സ്ഥാപികാൻ നീതി 

ആയോര് പദ്ധതിേിട്ടിട്ടണ്ു്ട. 1000 അ ൽ 

 ിെറിംര് ലയബാറട്ടറികളിൽ 187 എണ്ണം 2021-

22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിപ്പന്റ 

അവസാനയത്താപ്പ  സ്ഥാപികംു. 

• ഇന്റർനാഷണൽ മാരിറ ം 

ഓർരറനയസഷൻ (IMO) കൗൺസിലിയലക് 

2022-2023 ബിേനിേം ബി വിഭ്ാരത്തിന് 

കീഴിൽ ഇരയ വീണ്ടംു തിരപ്പെ കുപ്പെട്ട.ു 

• കാശി വിശവനാഥ യക്ഷഗ്തപ്പത്തേും രംരാ 

ഘട്ടിപ്പനേും ബന്ധിെികനു്ന 339 യകാ ി 

രപൂേുപ്പ  കാശി വിശവനാഥ് ഇ നാഴി 

പദ്ധതിേുപ്പ  ആദ്യ ഘട്ടം ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര 

യമാദ്ി ഉദ്്ഘാ നം പ്പെേതു . 

• യകഗ്ര സാമഹൂയനീതി, ശാക്തീകരണ മഗ്രി 

യഡാ.വീയരഗ്ര കമുാർ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർര 

വിഭ്ാരങ്ങൾപ്പകതിരാേ 

അതിഗ്കമങ്ങൾപ്പകതിപ്പര യദ്ശീേ പ്പഹൽെ് 

റലൻ ആരംഭ്ിച്ച.ു 

• ഉത്തർഗ്പയദ്ശിപ്പല ബൽറാംപരൂിൽ 

ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദ്ി സരേൂ നഹർ 

യദ്ശീേ പദ്ധതി ഉദ്്ഘാ നം പ്പെേതു . 

• രുജറാത്തിപ്പല അഹമ്മദ്ാബാദ്ിപ്പല 

യസാളേിപ്പല ഉമിേ കാമ്പസിൽ മാ ഉമിേ ധാം 

വികസന പദ്ധതിക് കീഴിൽ ഉമിേ മാതാ ധാം 

യക്ഷഗ്തത്തിപ്പന്റേും യക്ഷഗ്ത 

പരിസരത്തിപ്പന്റേും തറകെി ൽ യകഗ്ര 

ആഭ്യരര മഗ്രി അമിത് ഷാ നിർവഹിച്ച.ു 

• ഇരയൻ ഇന്റർനാഷണൽ സേൻസ് 

പ്പഫസ്റ്റിവലിപ്പന്റ ഏഴാമത് എഡിഷൻ 

യരാവേിപ്പല പനാജിേിൽ യകഗ്ര സഹമഗ്രി 

(സവതഗ്ര െമുതല) ശാഗ്സത സായെതിക വിദ്യാ 

മഗ്രി യഡാ.ജിയതഗ്ര സിംര് ഉദ്്ഘാ നം പ്പെേതു . 

• ഗ്സതീകളുപ്പ  കറുെ വിവാഹഗ്പാേം 18ൽ നിന്ന് 

21 ആകാനളു്ള നിർയദ്ശത്തിന് 

യകഗ്രമഗ്രിസഭ് അംരീകാരം നൽകി. 

• ഉത്തർഗ്പയദ്ശിപ്പല ഷാജഹാൻപരൂിൽ രംരാ 

എക് ഗ്സെസ് യവേുപ്പ  തറകെി ൽ ഗ്പധാനമഗ്രി 

നയരഗ്ര യമാദ്ി നിർവഹിച്ച.ു 

• യരാവ വിയമാെന ദ്ിനത്തിൽ ഗ്പധാനമഗ്രി 

നയരഗ്ര യമാദ്ി യരാവേിൽ 650 യകാ ി രപൂേുപ്പ  

നിരവധി വികസന പദ്ധതികളുപ്പ  

ഉദ്്ഘാ നവംു തറകെി ലംു നിർവ്വഹിച്ച.ു 

• നിതി ആയോരിപ്പന്റ അ ൽ ഇപ്പന്നായവഷൻ 

മിഷൻ, പ്പവർണാകലുർ ഇപ്പന്നായവഷൻ 

യഗ്പാഗ്രാം അനാവരണം പ്പെേതു . 

• ഹിമാെൽ ഗ്പയദ്ശിപ്പല മാണ്ഡിേിൽ 11000 

യകാ ി രപൂേുപ്പ  ജലറവദ്യതു പദ്ധതികളുപ്പ  

ഉദ്്ഘാ നവംു തറകെി ലംു ഗ്പധാനമഗ്രി 

നയരഗ്ര യമാദ്ി നിർവഹിച്ച.ു 

• നാഷണൽ യബ്ലാക് പ്പെേിൻ പദ്ധതിക് 

കീഴിൽ, IIT കാൺപർൂ IITേുപ്പ  54-ാാമത് 

യകാൺപ്പവായകഷൻ െ ങ്ങിൽ ഗ്പധാനമഗ്രി 

നയരഗ്ര യമാദ്ി യബ്ലാപ്പകചേിൻ അധിഷ്ഠിത 

ഡിജിറ്റൽ ബിരദു്ങ്ങൾ പറുത്തിറകി. 

• 1524 യകാ ി രപൂ (1227 രപൂ) മതുൽമ ുകിൽ 356 

കിയലാമീറ്റർ നീളമളു്ള ബിനാ റിറഫനറി 

(മധയഗ്പയദ്ശ്)-പെി (കാൻപർൂ, UP) 

മൾട്ടിപ്പഗ്പാഡക്ട് റപെ് റലൻ പദ്ധതി 

(ഗ്പതിവർഷം 45 ദ്ശലക്ഷം പ്പമഗ് ിക്  ൺ 

യശഷി) POL പ്പ ർമിനൽ ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര 

യമാദ്ി ഉദ്്ഘാ നം പ്പെേതു . 
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Defence News 
• ഇരയൻ സാേുധ യസനേുപ്പ  േുവജന വിഭ്ാരവംു 

യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ േൂണിയഫാം 

ധരിച്ച േുവജന സംഘ നേുമാേ നാഷണൽ 

യകഡറ്റ് യകാർപ് സ് (NCC) നവംബർ 28 ന് 

അതിപ്പന്റ 73-ാാാം വാർഷികം ആെരികനു്ന.ു 

• ഇരയൻ കെൽ നിർമ്മാതാകളാേ രാർഡൻ 

റീച്്ച ഷിെ് ബിൽയഡഴ് സ് ആൻഡ് 

എഞ്ചിനീയേഴ് സ് (GRSE) ഇരയൻ 

നാവികയസനേ് കാേി ആദ്യപ്പത്ത വലിേ 

സർയവ പ്പവസൽ പറുത്തിറകി പതുിേ 

നാഴികകെ് റകവരിച്ച.ു 

• PANEX-21 ഒര ു മാനഷുിക സഹാേവംു ദ്രുര 

നിവാരണ വയാോമവമുാണ്. ബിംപ്പസ്റ്റക് 

രാജയങ്ങൾകയുവണ്ടിോണ് ഇത് ന യത്തണ്ടത്. 

• ഇരയേും മാലിദ്വീപംു തമ്മിലളു്ള 

എക് സർറസസ് EKUVERIN-21 പ്പന്റ 11-ാാമത് 

പതിെ്, മാലിദ്വീപിപ്പല കധ ൂ ദ്വീപിൽ ന ന്ന.ു 

ദ്ിയവഹി ഭ്ാഷേിൽ എകപു്പവറിൻ എന്നാൽ 

"സഹുൃത്തകുൾ" എന്നാണ്. 

• മഹാരാഗ്രേിപ്പല മംുറബേിപ്പല യനവൽ 

യഡാക് ോർഡിൽ ന ന്ന ആൊരപയരഡിൽ 

കിെർ സ്കവാഗ്ഡൺ എന്നറിേപ്പെ നു്ന ഇരയൻ 

യനവിേുപ്പ  22-ാാമത് മിറസൽ പ്പവസൽ 

സ്കവാഗ്ഡണിന് ഇരയൻ രാഗ്രപതി രാം നാഥ് 

യകാവിര് 'രാഗ്രപതിേുപ്പ  നിലവാരം' 

സമ്മാനിച്ച.ു 

• ഗ്ബയമാസ് സെൂർയസാണിക് ഗ്കേൂിസ് 

മിറസലിപ്പന്റ എേർ പതിെ് ഒഡീഷ 

തീരത്തളു്ള െരിപരൂിപ്പല സംയോജിത 

പരീക്ഷണ യഗ്ശണിേിൽ നിന്ന് ഇരയ 

വിജേകരമാേി പരീക്ഷിച്ച.ു 

• ഡിഫൻസ് റിസർച്്ച ആൻഡ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ്

ഓർരറനയസഷൻ (DRDO) പിനാക 

എക്സ്റ്റൻഡഡ് യറഞ്്ച (Pinaka-ER), ഏരിേ 

ഡിനേൽ മയണൂിേൻസ് (ADM), തയേശീേമാേി 

വികസിെിച്ച ഫയസൂകുൾ എന്നിവ 

വിജേകരമാേി പരീക്ഷിച്ച.ു 

• 1971പ്പല േുദ്ധത്തിൽ ഇരയ യന ിേ 

വിജേത്തിപ്പന്റ 50 വർഷപ്പത്ത സമരണേ്കാേി 

ഗ്പതിയരാധ മഗ്രി രാജ് നാഥ് സിംര് സവർണിം 

വിജേ് പർവ് ഉദ്്ഘാ നം പ്പെേതു . 

• ഡിഫൻസ് റിസർച്്ച ആൻഡ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ്

ഓർരറനയസഷനംു (DRDO) ഇരയൻ 

എേർയഫാഴ് സംു (IAF) രാജസ്ഥാനിപ്പല 

പ്പപാഖ്് റാൻ യഗ്ശണിേിൽ നിന്ന് തയേശീേമാേി 

രപൂകൽെന പ്പെേ് ത് വികസിെിച്ച 

പ്പഹലിയകാപ്റ്റർ വിയക്ഷപിച്ച (എേർ-യലാഞ്ചഡ്) 

സ്റ്റാൻഡ്-ഓഫ് ആന്റി- ാെ് (SANT) മിറസൽ 

വിജേകരമാേി പരീക്ഷിച്ച.ു 

• ഇൻഗ്സടു പ്പമന്റ് റിസർച്്ച ആൻഡ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ്

എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പ്പമന്റു ം DRDOേും യെർന്്ന 

വികസിെിച്ച അതിർത്തി നിരീക്ഷണ 

സംവിധാനങ്ങളുപ്പ  സായെതികവിദ്യ 

റകമാറാൻ ഡിഫൻസ് റിസർച്്ച ആൻഡ് 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ഓർരറനയസഷൻ (DRDO) 

പാരാസ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് സ് യപസ് 

പ്പ ക് യനാളജീസിപ്പന തിരപ്പെ തു്ത.ു 

• മന്ൂ്ന റസനിക യമധാവികൾ ഉൾപ്പെ നു്ന െീഫ് 

ഓഫ് സ്റ്റാഫ് കമ്മിറ്റിേുപ്പ  പ്പെേർമാനാേി 

കരയസനാ യമധാവി ജനറൽ എംഎം നരവൻ 

െമുതലയേറ്റ.ു 

• 83 LCA (റലറ്റ് യകാംബാറ്റ് എേർഗ്കാഫ്റ്റ്) 

യതജസ് Mk1A റഫറ്റർ എേർഗ്കാഫ്റ്റ് 

യഗ്പാഗ്രാമിനാേി 20 തരം സംവിധാനങ്ങൾ 

വികസിെികനു്നതിനംു വിതരണം 

പ്പെയ്യുന്നതിനമുാേി ഹിരസു്ഥാൻ 

എേയറായനാട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് (HAL) ഭ്ാരത് 

ഇലയഗ്ക്ടാണിക്സ് ലിമിറ്റഡമുാേി (BEL) 2,400 യകാ ി 

രപൂേുപ്പ  കരാർ ഒെവുച്ച.ു 

• ആണവയശഷിേുള്ള ബാലിസ്റ്റിക് മിറസൽ 

‘അഗ്നി റഗ്പം’ ഒഡീഷ തീരത്ത് ഡിഫൻസ് 

റിസർച്്ച ആൻഡ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ്

ഓർരറനയസഷൻ (DRDO) വിജേകരമാേി 

പരീക്ഷിച്ച.ു 

• യരാവ വിയമാെന ദ്ിനത്തിൽ, ഇരയൻ 

നാവികയസനേുപ്പ  തയേശീേ പ്പസ്റ്റൽത്ത് 

റരഡഡ് മിറസൽ നശീകരണ കെൽ 

‘യമാർമരുായവാ’ തപ്പന്റ ആദ്യ ക ൽ 

പരീക്ഷണത്തിനാേി യപാേി. 

• ഇരയ തയേശീേമാേി വികസിെിച്ച, 

ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഉപരിതല മിറസൽ 

‘ഗ്പയല’േുപ്പ  ആദ്യ പരീക്ഷണ പരീക്ഷണം 

ഒഡീഷ തീരത്ത് വിജേകരമാേി ന ത്തി. 
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• ഇരയൻ യവയാമയസന (IAF) S-400 എേർ 

ഡിഫൻസ് മിറസൽ സിസ്റ്റത്തിപ്പന്റ ആദ്യ 

സ്കവാഗ്ഡൺ പ ിൊറൻ പഞ്ചാബ് 

പ്പസക്ടറിൽ വിനയസിച്ച.ു 

• 'അസിഗ്മ' (ആർമി പ്പസകയർൂ ഇൻഡിജീനിേസ് 

പ്പമയസജിംര് ആപ്ലിയകഷൻ) എന്ന യപരിൽ 

ഒര ു സമകാലിക സയരശമേേ് കൽ 

ആപ്ലിയകഷൻ ഇരയൻ ആർമി പറുത്തിറകി. 

• തയേശീേമാേി നിർമ്മിച്ച ആദ്യപ്പത്ത 

മിറസൽ യകാർപ്പവറ്റാേ INS ഖ്ഗു്കി (പ്പപന്നന്റ് 

നമ്പർ 49) ആഗ്ന്ധാഗ്പയദ്ശിപ്പല 

വിശാഖ്പട്ടണത്ത് 32 വർഷപ്പത്ത 

യസവനത്തിന് യശഷം ഡീകമ്മീഷൻ പ്പെേതു . 

• ഡിഫൻസ് റിസർച്്ച ആൻഡ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ്

ഓർരറനയസഷൻ (DRDO) ഒഡീഷ തീരപ്പത്ത 

ൊരിപരൂിപ്പല ഇന്റയഗ്രറ്റഡ് പ്പ സ്റ്റ് യറഞ്ചിൽ 

നിന്ന് തയേശീേമാേി വികസിെിച്ച റഹ-

സെീഡ് എക് സ് പ്പപൻഡബിൾ ഏരിേൽ  ാർരറ്റ് 

(HEAT) 'അഭ്യാസ്' വിജേകരമാേി പരീക്ഷിച്ച.ു 

• ഇരയൻ ആർമി മധയഗ്പയദ്ശിപ്പല 

ഇൻയഡാറിപ്പല മിലിട്ടറി പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ് 

ഓഫ് വാർ (Mhow)േിപ്പല മിലിട്ടറി യകായളജ് 

ഓഫ് പ്പ ലികമ്മയണൂിയകഷൻ 

എഞ്ചിനീേറിംരിൽ (MCTE) കവാണ്ടം ലാബ് 

സ്ഥാപിച്ച.ു 

 

Summits and Conferences News 

• ഇരയ ‘G20 യഗ് ാേിക’േിൽ യെർന്ന,ു G20േുപ്പ  

അജണ്ടേുപ്പ  സ്ഥിരതേും ത ുർച്ചേും 

ഉറൊകാൻ ഇയരായനഷയേുമാേും 

ഇറ്റലിേുമാേും യെർന്്ന ഗ്പവർത്തികംു. 

• ഫിൻപ്പ കിപ്പനകറുിച്ചളു്ള െിരാ യനതൃതവ 

യഫാറമാേ ‘ഇൻഫിനിറ്റി യഫാറം’ ഗ്പധാനമഗ്രി 

നയരഗ്ര യമാദ്ി ഫലത്തിൽ ഉദ്്ഘാ നം പ്പെേതു . 

• ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദ്ിേും റഷയൻ 

ഗ്പസിഡന്റ് വ് ളാഡിമിർ പ ുിനംു 21-ാാമത് ഇരയ-

റഷയ വാർഷിക ഉച്ചയകാ ി ന ത്തി, 

ഗ്പായദ്ശികവംു ആയരാളവമുാേ ഗ്പശ് നങ്ങൾ 

ഉൾപ്പെപ്പ േുള്ള എൊ ബന്ധങ്ങളും െർച്ച 

പ്പെേതു . 

• 2021 ഡിസംബർ 4-5 തീേതികളിൽ ന കനു്ന 

അഞ്ചാമത് ഇരയൻ മഹാസമഗു്ദ് 

സയമ്മളനത്തിൽ പപ്പെ കുാൻ യകഗ്ര 

വിയദ്ശകാരയ മഗ്രി (EAM) സഗു്ബമണയം 

ജേശെർ അബദു്ാബി, േുറണറ്റഡ് അറബ് 

എമിയററ്റ്സ് (UAE) സരർശിച്ച.ു 

• US ഗ്പസിഡന്റ് യജാ റബഡൻ 

ജനാധിപതയത്തിനാേുള്ള രണ്്ട 

ഉച്ചയകാ ികളിൽ ആദ്യയത്തത് 

ആതിയഥേതവം വഹികനു്ന,ു ഇത് ഫലത്തിൽ 

ഡിസംബർ 9-10 ന് ഇ േിൽ ന കനു്ന.ു 

• ഡിൊർട്്ട പ്പമന്റ് യഫാർ പ്പഗ്പായമാഷൻ ഓഫ് 

ഇൻഡഗ്സടി ആൻഡ് ഇയന്റണൽ യഗ് ഡ് (DPIIT) 

യലാജിസ്റ്റിക് വയവസാേത്തിന് രുണം പ്പെയ്യുന്ന 

ക ൂതുൽ ആശേങ്ങൾ ഗ്കൗഡ് യസാഴ് സ് 

പ്പെയ്യുന്നതിനാേി േൂണിറഫഡ് യലാജിസ്റ്റിക് 

ഇന്റർയഫസ് പ്ലാറ്റ് യഫാമിപ്പന്റ (ULIP) 

ഹാകയത്താൺ - 'യലാജിക് സ്റ്റിക്സ്' ആരംഭ്ിച്ച.ു 

• 10 വർഷത്തിന് യശഷം 2022 ജനവുരിേിൽ 

UNSCേുപ്പ  തീഗ്വവാദ് വിരദു്ധ സമിതിേുപ്പ  

അധയക്ഷനാകംു ഇരയ. 

 

Ranks and Reports News 

• സർകാർ തിെ്  ാെ് നിതി ആയോര് യദ്ശീേ, 

സംസ്ഥാന/UT, ജിൊ തലങ്ങളിപ്പല ദ്ാരിഗ്ദ്യം 

അളകനു്നതിനളു്ള ആദ്യപ്പത്ത മൾട്ടി-

റഡമൻഷണൽ യപാവർട്ടി ഇൻഡക്സ് (MPI) 

പറുത്തിറകി.ഉദ്്ഘാ ന സെൂിക ഗ്പകാരം, 

ബഹമുഖു് ദ്ാരിഗ്ദ്യം ഏറ്റവംു ക ൂതുലളു്ള 

സംസ്ഥാനമാേി ബീഹാറിപ്പന തിരപ്പെ തു്ത.ു 

• കാരാറിപ്പന്റ ഗ്ബാൻപ്പഡ്സഡ് ഇരയ 2021 

റിയൊർട്്ട അനസുരിച്്ച, ആമയസാൺ,  ാറ്റ  ീ, 

ഏഷയൻ പ്പപേിന്റ് സ് എന്നിവ േഥാഗ്കമം 

പ്പ ക് യനാളജി, FMCG, FMCG ഇതര 

വിഭ്ാരങ്ങളില ുനീളം ഇരയേിപ്പല ഏറ്റവംു 

ലക്ഷയയബാധമളു്ള ഗ്ബാൻഡകുളാേി ഉേർന്ന.ു 

• ഇകയണാമിസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് േൂണിറ്റിപ്പന്റ (EIU) 

യവൾഡ് റവഡ് യകാസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംര് 

ഇൻഡക് സ് 2021 ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• 2021-പ്പല യഫാർബ് സിപ്പന്റ യലാകത്തിപ്പല 

ഏറ്റവംു ശക്തരാേ 100 ഗ്സതീകളുപ്പ  

പട്ടികേിയലാ യഫാർബ് സിപ്പന്റ യലാകത്തിപ്പല 

ഏറ്റവംു ശക്തരാേ 100 ഗ്സതീകളുപ്പ  പട്ടികേുപ്പ  

18-ാാാം പതിെിയലാ ഇരയേുപ്പ  ധനമഗ്രി (FM) 

നിർമ്മല സീതാരാമൻ 37-ാാാം സ്ഥാനത്താണ്. 

• യലാവി ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഏഷയാ പവർ സെൂിക 2021 

അനസുരിച്്ച, 26 രാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് സമഗ്രമാേ 

ഊർജ്ജത്തിനാേി ഏഷയ-പസഫിക് 

യമഖ്ലേിപ്പല ഏറ്റവംു ശക്തമാേ നാലാമപ്പത്ത 

രാജയമാണ് ഇരയ, 100-ൽ 37.7 യസകാർ. 

• ഗ്ഫാൻസ് ആസ്ഥാനമാേുള്ള യവൾഡ് 

അസമതവ ലാബ് അതിപ്പന്റ റിയൊർട്്ട "യവൾഡ് 

അസമതവ റിയൊർട്്ട 2022" എന്ന യപരിൽ 

ഗ്പസിദ്ധീകരിച്ച.ു 

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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• യഫാർെയൺൂ ഇരയ 2021 പ്പല ഇരയേിപ്പല 

ഏറ്റവംു ശക്തരാേ വനിതകളുപ്പ  പട്ടിക 

പറുത്തിറകി, അതിൽ യകഗ്ര മഗ്രി, 

ധനമഗ്രാലേം, യകാർെയററ്റ് കാരയ മഗ്രാലേം 

നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഒന്നാം 

സ്ഥാനപ്പത്തത്തി. 

• ഇരയൻ സ് കിൽസ് റിയൊർട്്ട (ISR) 2022-പ്പന്റ 9-

ാാമത് എഡിഷൻ, വീയബാക് സ്, മഹാരാഗ്ര 

പറുത്തിറകി, ഏറ്റവംു ക ൂതുൽ 

പ്പതാഴിൽസാധയതേുള്ള ഗ്പതിഭ്കളുള്ള 

സംസ്ഥാനങ്ങളുപ്പ  പട്ടികേിൽ ഉത്തർഗ്പയദ്ശംു 

യകരളവംു പ്പതാട്ടപുിന്നാപ്പല ഒന്നാം സ്ഥാനം 

നിലനിർത്തി. 

• യഫാർ മായനജ് പ്പമന്റ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് (IMD) 

യവൾഡ് യകാമ്പറ്റീറ്റീവ് പ്പസന്റർ അതിപ്പന്റ 

"യവൾഡ്  ാലന്റ് റാെിംര് റിയൊർട്്ട" 

ഗ്പസിദ്ധീകരിച്ച.ു  

• പാർലപ്പമന്റിപ്പന്റ ശീതകാല സയമ്മളനം, യകഗ്ര 

യറാഡ് രതാരത, റഹയവ മഗ്രി നിതിൻ 

രഡ്കരി, ഇരയേിപ്പല ഇലഗ്ക്ടിക് വാഹനങ്ങളുപ്പ  

(EV) അവസ്ഥപ്പേകറുിച്്ച രാജയസഭ്പ്പേ 

അറിേിച്ച.ു 

• യഗ്ലാബൽ പ്പഹൽത്ത് പ്പസകയരൂിറ്റി (GHS) സെൂിക 

2021 അനസുരിച്്ച, 2019 പ്പല GHS സെൂികേിപ്പല 

40.2 എന്ന സ് യകാറിൽ നിന്ന് 2021-ൽ 

യലാകത്തിപ്പന്റ പ്പമാത്തം GHS സെൂിക സ് യകാർ 

38.9 ആേി (100-ൽ) കറുെ.ു 

• ആത്മനിർഭ്ർ ഭ്ാരത് യറാജ് ഗർ യോജന (ABRY) 

ഗ്പകാരം ഏറ്റവംു ക ൂതുൽ രുണയഭ്ാക്താകളുള്ള 

സംസ്ഥാനങ്ങളുപ്പ  പട്ടികേിൽ മഹാരാഗ്ര 

ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്, തമിഴ് നാ ംു രുജറാത്തംു 

പ്പതാട്ടപുിന്നിൽ. 

• ഡാറ്റാ അനലിറ്റിക് സ് കമ്പനിോേ േു രവ 

ന ത്തിേ സർയവേിൽ യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു 

ക ൂതുൽ ആരാധകരളു്ള 20 പരുഷുന്മാരപു്പ  

പട്ടികേിൽ ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദ്ി എട്ടാം 

സ്ഥാനത്താണ്. 

• യകാളർഐഡി, സൊം കപ്പണ്ടത്തൽ, ത േൽ 

കമ്പനിോേ ഗ് യൂകാളർ എന്നിവേുപ്പ  ഏറ്റവംു 

പതുിേ സ്ഥിതിവിവരകണകകുൾ ഗ്പകാരം, 

2021 പ്പല വിൽെനേിലംു പ്പ ലിമാർകറ്റിംര് 

യകാളുകളിലംു രണയമാേ മയുന്നറ്റം കാരണം 

രാജയം ആയരാള റാെിംരിൽ 9-ാാാം സ്ഥാനത്ത് 

നിന്ന് 4-ാാാം സ്ഥാനയത്തക് ഉേർന്നയതാപ്പ  

ഇരയേിപ്പല സൊം യകാൾ നിരകകുൾ വീണ്ടംു 

ഉേർന്ന.ു  

• വരമുാനം, ലാഭ്ം, വിപണി മലൂയം എന്നിവേിൽ 

ഇരയേിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ യകാർെയററ്റാേ 

റിലേൻസ് ഇൻഡഗ്സടീസ് ലിമിറ്റഡ്, 2021 

വിസികി നയസ്ൂ സ് യകാർ റാെിംരിൽ 

ഇരയേിപ്പല ഏറ്റവംു ക ൂതുൽ മാധയമങ്ങളിൽ 

ദ്ൃശയമാകനു്ന യകാർെയററ്റ് എന്ന നിലേിൽ 

ഒന്നാമപ്പതത്തി. 

• യലാകത്ത് ഏറ്റവംു ക ൂതുൽ ഉയത്തജക മരന്ു്ന 

ലംഘനം ന ത്തനു്ന മന്ൂ്ന രാജയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് 

ഇരയ. 

• ഒര ു വർഷത്തിനളു്ളിൽ 33 "േൂണിയകാണകുൾ" 

യെർത്തത്, ഓയരാന്നിനംു 1 ബിലയൺ 

യഡാളറിലധികം മലൂയമളു്ള അത്തരം 

സംരംഭ്ങ്ങൾ ഉള്ള രാജയങ്ങളുപ്പ  പട്ടികേിൽ 

േുറണറ്റഡ് കിംഗ് ഡപ്പത്ത മാറ്റി മനൂ്നാം 

സ്ഥാനപ്പത്തത്താൻ ഇരയപ്പേ സഹാേിച്ച.ു 

• 2021 ഡിസംബർ 25പ്പല സദ്്ഭ്രണ 

ദ്ിനയത്താ നബുന്ധിച്്ച യകഗ്രമഗ്രി അമിത് 

ഷാോണ് സദ്്ഭ്രണ സെൂിക 2021 

പറുത്തിറകിേത്. 

• േുറണറ്റഡ് കിംഗ് ഡത്തിൽ നിന്നളു്ള പ്പസന്റർ 

യഫാർ ഇകയണാമിക്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് 

റിസർച്്ച (CEBR) 2031-ഓപ്പ  ഇരയൻ 

സമ്പദ്് വയവസ്ഥ യലാകത്തിപ്പല മനൂ്നാമപ്പത്ത 

വലിേ സമ്പദ്് വയവസ്ഥോേി മാറപു്പമന്്ന 

ഗ്പവെികനു്ന.ു 

• NITI ആയോര് 2019-20 പ്പല സംസ്ഥാന ആയരാരയ 

സെൂികേുപ്പ  നാലാമപ്പത്ത പതിെ ്

പറുത്തിറകി, അത് ആയരാരയ ഫലങ്ങളിലംു 

നിലേിലംു വർദ്ധനവ് നൽകനു്ന.ു 

• ശയാമ ഗ്പസാദ്് മഖു്ർജി റർൂബൻ മിഷൻ (SPMRM) 

ന ൊകനു്ന 34 സംസ്ഥാനങ്ങളിലംു യകഗ്ര 

ഭ്രണ ഗ്പയദ്ശങ്ങളിലംു പ്പതലൊന ഒന്നാം 

സ്ഥാനം യന ി. 
 

 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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https://t.me/Adda247Kerala
https://www.adda247.com/product-testseries/9116/kerala-high-court-assistant-2021-online-test-series
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• CFTIകൾ/ യകഗ്ര സർവകലാശാലകൾ/ യദ്ശീേ 

ഗ്പാധാനയമളു്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട (പ്പ ക് നികൽ) 

വിഭ്ാരത്തിൽ ത ുർച്ചോേ മനൂ്നാം വർഷവംു IIT 

മഗ്ദ്ാസ്, ഇപ്പന്നായവഷൻ യനട്ടങ്ങപ്പളകറുിച്ചളു്ള 

സ്ഥാപനങ്ങളുപ്പ  (ARIIA) 2021 പ്പല അ ൽ 

റാെിംരിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാകി. 

 

Appointments News 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡിൽ നിന്നളു്ള ഗ്പശസത 

പർവതായരാഹകോേ ഹർഷവരി ബിഷ്ത് 

ഇരയൻ മൗണ്ടനീേറിംര് ഫൗയണ്ടഷപ്പന്റ (IMF) 

ആദ്യ വനിതാ ഗ്പസിഡന്റാേി 

തിരപ്പെ കുപ്പെട്ട.ു 

• സ് യറ്ററ്റ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയേുപ്പ  (SBI) മൻു 

പ്പെേർമാൻ രജനീഷ് കമുാറിപ്പന കമ്പനിേുപ്പ  

യബാർഡിൽ സവതഗ്ര യനാൺ എക് സികയടൂ്ടീവ് 

ഡേറക്ടറാേി നിേമിച്ചതാേി ഇരെുഗ്കവാഹന 

കമ്പനിോേ ഹീയറാ യമായട്ടായകാർെ് 

അറിേിച്ച.ു 

• മതുിർന്ന ഉയദ്യാരസ്ഥനാേ വിയവക് 

യജാഹ് രിപ്പേ പ്പസൻഗ് ൽ യബാർഡ് ഓഫ് 

ഇൻഡേറക്ട്  ാക് സസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസിപ്പന്റ 

(CBIC) പതുിേ പ്പെേർമാനാേി നിേമിച്ച.ു 

• യസാഷയൽ മീഡിേ ഭ്ീമപ്പന്റ സഹസ്ഥാപകൻ 

ജാക് യഡാർസി സ്ഥാനപ്പമാഴിെതിന് 

പിന്നാപ്പല ഇരയൻ വംശജനാേ പ്പ ക് യനാളജി 

എക് സികയടൂ്ടീവാേ പരാര് അരർവാളിപ്പന 

 വിറ്ററിപ്പന്റ പതുിേ CEO ആേി നിേമിച്ച.ു 

• നയഡൂൽഹിേിപ്പല നാഷണൽ ഡിഫൻസ് 

യകായളജിപ്പന്റ (NDC) കമാൻഡന്റാേി ലഫ്റ്റനന്റ് 

ജനറൽ മയനാജ് കമുാർ മായരാ െമുതലയേറ്റ.ു 

• ഇരയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് പ്പ ക് യനാളജി മഗ്ദ്ാസ് 

(IIT-M) ഇൻകയുബറ്റഡ് സ്റ്റാർട്ടൊേ GUVI ഇരയൻ 

വനിതാ ഗ്കികറ്റ് താരം സമൃ തി മരാനപ്പേ 

ഗ്ബാൻഡ് അംബാസഡറാേി ഒെവുച്ച.ു 

• ഇരയൻ  റൂിസം പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് 

യകാർെയറഷപ്പന്റ (ITDC) പ്പെേർമാനാേി 

സംബിത് പഗ്തപ്പേ കയാബിനറ്റിപ്പന്റ നിേമന 

സമിതി നിേമിച്ച.ു 

• ഇൻയഡയഷയ ഫണ്ട് അറഡ്വയസഴ് സിപ്പന്റ 

സ്ഥാപകനാേ ഗ്പദ്ീപ് ഷാപ്പേ നാഷണൽ 

അസറ്റ് റീ കൺഗ്സടക്ഷൻ കമ്പനിേുപ്പ  (NARCL) 

പ്പെേർമാനാേി നിേമിച്ച.ു 

• വലിേ ബയയൂറാഗ്കാറ്റിക് പനുഃസംഘ നപ്പേ 

ബാധികനു്ന,ു നാഷണൽ റഹയവ അയതാറിറ്റി 

ഓഫ് ഇരയേുപ്പ  (NHAI) പ്പെേർയപഴ് സണാേി 

അൽക ഉപാധയാേപ്പേ യകഗ്രം നിേമിച്ച.ു 

• ഐപിഒ-ബൗണ്്ട യഹാസെിറ്റാലിറ്റി േൂണിയകാൺ 

ഓയോ യഹാട്ടൽസ് ആൻഡ് യഹാംസ് (OYO) 

ഗ്സടാറ്റജിക് ഗ്രൂെ് അറഡവസറാേി യസ്റ്ററ്റ് ബാെ് 

ഓഫ് ഇരയേുപ്പ  (SBI) മൻു പ്പെേർമാൻ രജനീഷ് 

കമുാറിപ്പന നിേമിച്ച.ു 

• ബാംഗ്ലർൂ ആസ്ഥാനമാേുള്ള നതൂനവംു 

അതിയവരം വളരനു്നതമുാേ ഫിൻപ്പ ക്, 

കിനാര കയാപിറ്റൽ, കമ്പനിേുപ്പ  പത്താം 

വാർഷികയത്താ നബുന്ധിച്്ച അതിപ്പന്റ 

ഔയദ്യാരിക ഗ്ബാൻഡ് അംബാസഡറാേി 

ഇരയൻ ഗ്കികറ്റ് താരം രവീഗ്ര ജയഡജപ്പേ 

ഒെവുച്ച.ു 

• ഇരയൻ പ്പമാറബൽ ആക് സസറീസ് 

നിർമ്മാണ ഗ്ബാൻഡാേ േൂനിസ്, തങ്ങളുപ്പ  

ഉൽെന്നങ്ങളുപ്പ  ദ്ൃശയപരത 

വർദ്ധിെികനു്നതിനാേി ഇരയൻ ഗ്കികറ്റ് 

ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ജഗ്സെീത് ബംുറപ്പേ ഗ്ബാൻഡ് 

അംബാസഡറാേി ഒെവുച്ച.ു 

• ഉജ്ജീവൻ സ് യമാൾ ഫിനാൻസ് ബാെിപ്പന്റ 

ഡേറക്ടർ യബാർഡ് ഇട്ടിര യഡവിസിപ്പന 

ബാെിപ്പന്റ MDേും CEOേുമാേി നിേമിച്ച.ു 

• പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് ഇരയൻ യെയമ്പഴ് സ് ഓഫ് 

പ്പകായമഴ് സ് ആൻഡ് ഇൻഡഗ്സടി 

(FICCI)ഗ്പസിഡന്റാേി ഹിരസു്ഥാൻ േുണിലിവർ 

ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ (HUL) പ്പെേർമാനംു മായനജിംര് 

ഡേറക്ടറമുാേ സഞ്ജീവ് യമത്തപ്പേ 

നിേമികപു്പമന്്ന അറിേിച്ച.ു 

• UN പ്പസഗ്കട്ടറി ജനറൽ അയന്റാണിയോ രുപ്പട്ടറസ് 

കാതറിൻ റസ്സലിപ്പന UN കടു്ടികളുപ്പ  

ഏജൻസിോേ UNICEFപ്പന്റ തലവനാേി 

നിേമിച്ച.ു 

• പ്പസൻഗ് ൽ യബാർഡ് ഓഫ് ഫിലിം 

സർട്ടിഫിയകഷപ്പന്റ (CBFC) CEO രവീരർ ഭ്കർ 

നാഷണൽ ഫിലിം പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് 

യകാർെയറഷൻ (NFDC), ഫിലിംസ് ഡിവിഷൻ, 

െിൽഗ്ഡൻ ഫിലിംസ് പ്പസാറസറ്റി ഓഫ് ഇരയ 

(CFSI) എന്നിവേുപ്പ  െമുതല ഏപ്പറ്റ തു്ത.ു 

• ഗ്ഫഞ്്ച ഫാഷൻ ഹൗസ് ൊനലിപ്പന്റ പതുിേ 

ആയരാള CEO ആേി േൂണിലിവറിപ്പന്റ 

എക് സികയടൂ്ടീവാേ ലീന നാേപ്പര നിേമിച്ച.ു 

• യസാഫ്റ്റ് പ്പവേർ പ്പ ക് യനാളജി പാർക് സ് ഓഫ് 

ഇരയേുപ്പ  ഡേറക്ടർ ജനറലാേി അരവിര് 

കമുാർ െമുതലയേറ്റ.ു 

• ഹയണു്ടാേ് യമായട്ടാർ കമ്പനി 2022 ജനവുരി 1 

മതുൽ ഹയണു്ടാേ് യമായട്ടാർ ഇരയ ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ 

(HMIL) മായനജിംര് ഡേറക്ടറാേി (MD) ഉൻസൂ 

കിമ്മിപ്പന നിേമിച്ച.ു 

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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• ദ്ി ഇകയണാമിക് റ ംസിപ്പല യമാഹിത് 

പ്പജേിൻ 2021-22 വർഷയത്തകളു്ള ഇരയൻ 

നയസ്ൂ യപെർ പ്പസാറസറ്റിേുപ്പ  ഗ്പസിഡന്റാേി 

തിരപ്പെ കുപ്പെട്ട.ു 

• ഗ്ബയമാസ് സെൂർയസാണിക് ഗ്കേൂിസ് 

മിറസൽ നിർമ്മികനു്ന ഗ്ബയമാസ് 

എേ് യറാസ് യപസ് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ പതുിേ െീഫ് 

എക് സികയടൂ്ടീവ് ഓഫീസറംു മായനജിംര് 

ഡേറക്ടറമുാേി അതൽു ദ്ിനകർ റാപ്പണപ്പേ 

നിേമിച്ച.ു 

• റെനീസ് നേതഗ്രജ്ഞരമുാേി െർച്ചകൾ 

ന ത്തനു്നതിൽ റവദ്ര്ധയമളു്ള മതുിർന്ന 

ഇരയൻ നേതഗ്രജ്ഞൻ ഗ്പദ്ീപ് കമുാർ 

റാവത്തിപ്പന റെനേിപ്പല ഇരയേുപ്പ  അ തു്ത 

അംബാസഡറാേി നിേമിച്ച.ു 

• ഇരയൻ ഒളിമ്പിക് അയസാസിയേഷൻ ഓഫ് 

ഇരയ (IOA) ഐസ് യഹാകി 

അയസാസിയേഷൻ ഓഫ് ഇരയേുപ്പ  ജനറൽ 

പ്പസഗ്കട്ടറി ഹർജീരർ സിങ്ങിപ്പന 2022ൽ 

ബീജിംരിൽ ന കാനിരികനു്ന വിന്റർ 

ഒളിമ്പിക് സിനളു്ള പ്പഷഫ് ഡി മിഷനാേി 

നിേമിച്ച.ു 

• IFFCO-TOKIO ജനറൽ ഇൻഷറുൻസ് അതിപ്പന്റ 

പതുിേ മായനജിംര് ഡേറക്ടറംു െീഫ ്

എക് സികയടൂ്ടീവ് ഓഫീസറമുാേ HO സൂരിപ്പേ 

നിേമിച്ചതാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ഫിനാൻസ് ഇൻഡഗ്സടി പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് 

കൗൺസിൽ (FIDC) അതിപ്പന്റ ഡേറക്ടർ 

യബാർഡിയലക് പതുിേ നിേമനങ്ങൾ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• യമായട്ടാർസ് യപാർട്ടിപ്പന്റ യലാക രയവണിംര് 

യബാഡിോേ ഇന്റർനാഷണൽ 

ഓയട്ടാപ്പമാറബൽ പ്പഫഡയറഷപ്പന്റ (FIA) 

ആദ്യപ്പത്ത േൂയറാപയൻ ഇതര ഗ്പസിഡന്റാേി 

ജീൻ യ ാഡിപ്പന്റ പിൻരാമിോേി േുറണറ്റഡ് 

അറബ് എമിയററ്റ് സിപ്പല മഹുമ്മദ്് പ്പബൻ 

സലുാേം തിരപ്പെ കുപ്പെട്ട.ു 

• നിലവിൽ ബാെിൽ എക് സികയടൂ്ടീവ് 

ഡേറക്ടറാേി യജാലി പ്പെയ്യുന്ന രാജീവ് 

അഹജൂപ്പേ ബാെിപ്പന്റ ഇ കാല മായനജിംര് 

ഡേറക്ടറാേും െീഫ് എക് സികയടൂ്ടീവ് 

ഓഫീസറാേും RBL ബാെ് യബാർഡ് നിേമിച്ച.ു 

• ഇരയ േമഹ യമായട്ടാർ (IYM) റഗ്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് 

അതിപ്പന്റ പതുിേ പ്പെേർമാനാേി ഗ്രൂെിപ്പന്റ 

ഇരയ ഗ്പവർത്തനങ്ങളുപ്പ  െമുതല ഇഷിൻ 

െിഹാന ഏപ്പറ്റ തു്തതാേി അറിേിച്ച.ു 

• ഇരയൻ വംശജനാേ നരഗ്രൻ 'യജാഡി' 

പ്പകാെപ്പെന്നിപ്പന ദ്ക്ഷിണാഗ്ഫികേിപ്പല 

ഏറ്റവംു ഉേർന്ന ജഡുീഷയൽ പ്പബഞ്ചാേ 

ഭ്രണഘ നാ യകാ തിേിയലക് നിേമിച്ച.ു 

• േുയകാ ബാെിപ്പന്റ MDേും CEOേുമാേ അതൽു 

കമുാർ യരാേലിപ്പന പഞ്ചാബ് നാഷണൽ 

ബാെിപ്പന്റ (PNB) MDേും CEOേുമാേി അ തു്ത 

വർഷം പ്പഫഗ്ബവുരി 1 മതുൽ നിേമികനു്നതിന് 

കയാബിനറ്റിപ്പന്റ അയൊേിന്റ് പ്പമന്റ് കമ്മിറ്റി (ACC) 

അംരീകാരം നൽകി. 

• ഇരയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് യകാർെയററ്റ് 

അഫയേഴ് സിപ്പന്റ (IICA) ഡേറക്ടർ ജനറലംു 

െീഫ് എക് സികയടൂ്ടീവ് ഓഫീസറമുാേ 

സ്ഥാനയത്തക് റനപണുയ വികസന 

സംരംഭ്കതവ മഗ്രാലേം മൻു പ്പസഗ്കട്ടറി 

ഗ്പവീൺ കമുാറിപ്പന്റ നിേമനത്തിന് ഇരയൻ 

സർകാർ അംരീകാരം നൽകി. 

• സർകാർ ന ത്തനു്ന എനർജി എഫിഷയൻസി 

സർവീസസിപ്പന്റ (EESL) െീഫ് എക് സികയടൂ്ടീവ് 

ഓഫീസറാേി രാധിക ഝാപ്പേ നിേമിച്ച.ു 

• നേതഗ്രജ്ഞൻ വിഗ്കം മിഗ്ശിപ്പേ യദ്ശീേ 

സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പ്പസഗ്കയട്ടറിേറ്റിൽ 

പ്പഡപയടൂ്ടി യദ്ശീേ സുരക്ഷാ ഉപയദ്രാവാേി 

നിേമിച്ച.ു 

• ഇരയൻ യഫാറസ്റ്റ് സർവീസ് ഓഫീസർ 

െഗ്രഗ്പകാശ് യരാേലിപ്പന വനം ഡേറക്ടർ 

ജനറലാേും പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ 

വയതിോന മഗ്രാലേത്തിപ്പന്റ പ്പസെഷയൽ 

പ്പസഗ്കട്ടറിോേും (DGF&SS) നിേമിച്ച.ു 

• ഇരയ ആസ്ഥാനമാേുള്ള ഓൺറലൻ ഗ് ാവൽ 

കമ്പനിോേ EaseMyTrip.com (ഈസി ഗ് ിെ് 

പ്ലായണ്ണഴ്സ് ലിമിറ്റഡ്) പ്പന്റ ഗ്ബാൻഡ് 

അംബാസഡർമാരാേി യബാളിവഡ്ു 

ന ന്മാരാേ വിജേ് റാസംു വരൺു ശർമ്മേും 

തിരപ്പെ കുപ്പെട്ട.ു 

• ഇകവിറ്റാസ് യസമാൾ ഫിനാൻസ് ബാെ് 

ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ (ESFBL) മായനജിംര് ഡേറക്ടറംു 

(MD) െീഫ് എക്സികയടൂ്ടീവ് ഓഫീസറംു (CEO) 

വാസുയദ്വൻ പതങ്ങി നരസിംഹപ്പന മന്ൂ്ന 

വർഷയത്തക് (2022 ജറൂല 23 മതുൽ 2025 

ജറൂല 22 വപ്പര) യബാർഡ് വീണ്ടംു നിേമിച്ച.ു 

• ITBPേുപ്പ  തലവൻ കമുാർ രായജഷ് െഗ്ര 

ഡിസംബർ 31ന് വിരമികനു്നതിനാൽ ITBP 

ഡേറക്ടർ ജനറൽ സഞ്ജേ് അയറാറ മപ്പറ്റാര ു

അതിർത്തി കാവൽ യസനോേ ശാഗ്സത സീമ 

ബാലിപ്പന്റ (SSB) അധിക െമുതല വഹികംു. 

• ജനീവേിൽ ന കനു്ന നിരാേുധീകരണം 

സംബന്ധിച്ച UN യകാൺഫറൻസിൽ 

ഇരയേുപ്പ  അ തു്ത സ്ഥിരം ഗ്പതിനിധിോേി 

മതുിർന്ന നേതഗ്രജ്ഞൻ അനപും യറപ്പേ 

നിേമിച്ച.ു 
 

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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Business News 

• സവകാരയ ബാൊേ പ്പകാട്ടക് മഹീഗ്ര 

ബാെിപ്പല ഓഹരി പൊളിത്തം 9.99 

ശതമാനമാേി ഉേർത്താൻ റലഫ് 

ഇൻഷറുൻസ് യകാർെയറഷന് (LIC) റിസർവ് 

ബാെ് ഓഫ് ഇരയ (RBI) അനമുതി നൽകി. 

• 1934-പ്പല RBI ആക്ടിപ്പല പ്പസക്ഷൻ 45-IE (1) 

ഗ്പകാരം നൽകപ്പെട്ട അധികാരം 

വിനിയോരിച്ചപു്പകാണ്്ട, യനാൺ-ബാെിംര് 

ഫിനാൻഷയൽ കമ്പനിോേ (NBFC) റിലേൻസ് 

കയാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ (RCL) ഡേറക്ടർ 

യബാർഡിപ്പന റിസർവ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയ (RBI) 

മറിക ന്ന.ു 

• രാജയപ്പത്ത സ് കൾൂ വിദ്യാഭ്യാസത്തിപ്പന്റ 

രുണനിലവാരം പ്പമച്ചപ്പെ തു്തനു്നതിനംു 

വിദ്യാർത്ഥികളുപ്പ  പഠനത്തിൽ യകാവിഡ്-19 

പാൻപ്പഡമികിപ്പന്റ ആഘാതം 

ലഘകൂരികനു്നതിനംു സഹാേികനു്നതിനാേി 

ഏഷയൻ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ബാെ് (ADB) ഇരയാ 

രവൺപ്പമന്റിന് 500 മിലയൺ യഡാളർ വാേെ 

അനവുദ്ിച്ച.ു 

• റിസർവ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയ (RBI) രവർണർ 

ശക്തികാര ദ്ാസിപ്പന്റ യനതൃതവത്തിലളു്ള 

റിസർവ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയേുപ്പ  (RBI) 

യമാണിറ്ററി യപാളിസി കമ്മിറ്റി (MPC) 

ത ുർച്ചോേി ഒമ്പതാം തവണേും റിയൊ 

നിരക് 4 ശതമാനത്തിൽ മാറ്റമിൊപ്പത 

നിലനിർത്തി. 

• റഫ പ്പകായമഴ് സിപ്പന്റ API (ആപ്ലിയകഷൻ 

യഗ്പാഗ്രാമിംര് ഇന്റർയഫസ്) ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ 

യപേ് പ്പമന്റ് പ്ലാറ്റ് യഫാം, റയുപ കാർഡകുളുപ്പ  

യ ാകറണയസഷപ്പന പിരണുേ്കനു്ന NTS-

നളു്ള ആദ്യപ്പത്ത സർട്ടിറഫഡ് 

യ ാകറണയസഷൻ യസവനമാേി പാേ് ഫി 

മാറി. 

• ശിവാലിക് യസമാൾ ഫിനാൻസ് ബാെ് (SSFB) 

ഫിൻപ്പ ക് സ്ഥാപനമാേ ഇരയായരാൾഡമുാേി 

ഒര ുപൊളിത്ത കരാറിൽ ഒെവുച്ച.ു 

• റലഫ് ഇൻഷറുൻസ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇരയ (LIC) ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാെിപ്പല 

സവകാരയയമഖ്ലേിപ്പല വാേൊദ്ാതാവിപ്പന്റ 

പ്പമാത്തം ഇഷയ ൂപ്പെേതതംു അ ച്ചതുീർത്തതമുാേ 

മലൂധനത്തിപ്പന്റ 99 ശതമാനമാേി 

വർധിെികാൻ റിസർവ് ബാെ് ഓഫ് 

ഇരയേിൽ നിന്്ന അനമുതി യന ിേിട്ടണ്ു്ട.  

• ഇരയേിപ്പല ഒര ു ഗ്പമഖു് സവകാരയ ജനറൽ 

ഇൻഷറുർ, ബജാജ് അലേൻസ് ജനറൽ 

ഇൻഷറുൻസ്, ഇരയേിൽ ഫീൽഡ് 

യഹാകിേുപ്പ  അംരീകാരം 

ഉേർത്തനു്നതിനാേി '#പ്പകേർ4 യഹാകി' 

കാപ്പമ്പേ് ൻ ആരംഭ്ിച്ച.ു 

• റലഫ് ഇൻഷറുൻസ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇരയ ധന് യരഖ് എന്ന യപരിൽ ഒര ു പതുിേ 

യനാൺ-ലിെഡ്, യനാൺ-പാർട്ടിസിയെറ്റിംര്, 

വയക്തിരത യസവിംഗ് സ് റലഫ് ഇൻഷറുൻസ് 

പ്ലാൻ ആരംഭ്ിച്ച,ു ഇത് ഗ്സതീ ജീവിതങ്ങൾക് 

ഗ്പയതയക ഗ്പീമിേം നിരകകുൾ വാഗ് ദാനം 

പ്പെയ്യുന്ന.ു 

• കഴിെ മാസം ഓഹരികളിൽ ലിസ്റ്റ് 

പ്പെയ്യപ്പെട്ട യപ ിഎം, പ്പ ക്-പയവർഡ് 

എഡയയൂകഷൻ പ്ലാറ്റ് യഫാമാേ യപ ിഎം 

പ്പവൽത്ത് അകാദ്മി ആരംഭ്ികനു്നതാേി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• എപ്പഡ്ടക് പ്ലാറ്റ് യഫാം സ്ഥാപനമാേ Adda247, 

UPSC-യകഗ്രീകൃത എഡ്-പ്പ ക് പ്ലാറ്റ് യഫാമാേ 

സ്റ്റഡി IQ എജയയുകഷൻ $20 മിലയൺ (150 

യകാ ി) രപൂേ്ക് കയാഷ് ആന്റ് യസ്റ്റാക് 

ഇ പാ ിൽ ഏപ്പറ്റ തു്ത.ു 

• പ്പസകയരൂിറ്റീസ് ആൻഡ് എക് സ് യെഞ്്ച 

യബാർഡ് ഓഫ് ഇരയ (SEBI) സായെതിക 

കഴിവകുൾ വർധിെികനു്നതിനംു 

വിപണിേിപ്പല അപാകതകൾ യനരയത്ത 

കപ്പണ്ടത്തനു്നതിന് അനയുോജയമാേ 

സായെതിക പരിഹാരങ്ങൾ പരയയവക്ഷണം 

പ്പെയ്യുന്നതിനമുാേി ലിവയറജിംര് പ്പറരുയലറ്ററി 

ആൻഡ് പ്പ ക് യനാളജി 

പ്പസാലയഷൂനകുൾകാേി (ALERTS) ഒര ുഉപയദ്ശക 

സമിതി രപൂീകരിച്ച.ു 

• അദ്ാനി ഗ്രീൻ എനർജി ലിമിറ്റഡ് (AGEL) 4,667 

പ്പമരാവാട്്ട ഹരിത റവദ്യതുി വിതരണം 

പ്പെയ്യുന്നതിനാേി യസാളാർ എനർജി 

യകാർെയറഷൻ ഓഫ് ഇരയേുമാേി (SECI) ഒര ു

വാങ്ങൽ കരാർ ഒെവുച്ച.ു 

• ഇരയേിപ്പല 500 ഗ്രാമങ്ങൾകാേി വാട്്ട സ്ആെ് 

ഡിജിറ്റൽ യപേ് പ്പമന്റ് ഉത്സവ് ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ഗ്പഡുൻഷയൽ റലഫ് ഇൻഷറുൻസ്, 

പാരിസ്ഥിതിക, സാമഹൂിക, ഭ്രണ (ESG) 

വിഷേങ്ങളിൽ ഗ്പതിബദ്ധത 

ഗ്പക ിെികനു്നതിനാേി, ഉത്തരവാദ്ിത്ത 

നിയക്ഷപത്തിനാേുള്ള േുഎൻ പിരണുേുള്ള 

തതവങ്ങളിൽ (UNPRI) ഒെപു്പവച്ച ആദ്യ ഇരയൻ 

ഇൻഷറുൻസ് കമ്പനിോേി. 

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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• ഇരയാ രവൺപ്പമന്റു ം ജർമ്മനി പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് 

ബാെംു- KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) 

രുജറാത്തിപ്പല 40.35 കിയലാമീറ്റർ സറൂത്ത് 

പ്പമയഗ് ാ പ്പറേിൽ പദ്ധതികാേി 26 ദ്ശലക്ഷം 

േൂയറാ വാേെേിൽ ഒെവുച്ച.ു 

•  ാറ്റ സൺസിപ്പന്റ പർൂണ ഉ മസ്ഥതേിലളു്ള 

ഉപകമ്പനിോേ തയലസ് റഗ്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് 

എേർ ഇരയേുപ്പ  ഓഹരിേു മകൾ 

ഏപ്പറ്റ കുനു്നതിന് യകാമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ 

ഓഫ് ഇരയ (CCI) അംരീകാരം നൽകി. 

• രാജയപ്പത്ത ആദ്യപ്പത്ത ഓയട്ടായമറ്റഡ് 

നാഷണൽ പ്പലവൽ രയാസ് എക് സ് യെഞ്ചാേ 

ഇരയൻ രയാസ് എക് സ് യെഞ്്ച ലിമിറ്റഡിൽ 4.93 

ശതമാനം ഇകവിറ്റി പ്പഷേർ 

സവരമാകിേതാേി ഇരയൻ ഓേിൽ 

യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡ് (IOCL) അറിേിച്ച.ു 

• മാസ്റ്റർകാർഡംു രൂരിളും തങ്ങളുപ്പ  

മാസ്റ്റർകാർഡ് പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡകുളും പ്പഡബിറ്റ് 

കാർഡകുളും ഉപയോരിച്്ച സരുക്ഷിതമാേി 

ഇ പാ ് ന ത്താൻ രൂരിൾ യപ 

ഉപയോക്താകപ്പള ഗ്പാപ്തരാകനു്ന ഒര ു

യ ാകറണയസഷൻ രീതി ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• വിയഗ്പാ 230 മിലയൺ യഡാളറിന് 

ഗ് ാൻയസഫാർയമഷൻ റസബർ പ്പസകയരൂിറ്റി 

കൺസൾട്ടിംര് പ്പഗ്പാറവഡറാേ 

എഡ് റജലിപ്പന ഏപ്പറ്റ കുാനളു്ള കരാറിൽ 

ഒെവുച്ച.ു 

 

Banking News 

• ഇരയൻ സവകാരയയമഖ്ലാ ബാെകുളുപ്പ  

ഉ മസ്ഥാവകാശവംു യകാർെയററ്റ് ഘ നേും 

സംബന്ധിച്ച നിലവിലളു്ള മാർഗ്ഗനിർയേശങ്ങൾ 

അവയലാകനം പ്പെയ്യുന്നതിനാേി റിസർവ് 

ബാെ് 2020 ജണൂിൽ ഒര ു ഇയന്റണൽ വർകിംര് 

ഗ്രൂെ് (IWG) രപൂീകരിച്ചിരനു്ന.ു 

• 1949-പ്പല ബാെിംര് പ്പറരുയലഷൻ ആക്  ് 

പ്പസക്ഷൻ 19-പ്പന്റ ഉപവകെു് (2) ലംഘിച്ചതിന് 

യസ്റ്ററ്റ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയ (SBI) ന് റിസർവ് ബാെ ്

ഓഫ് ഇരയ (RBI) ഒര ുയകാ ി രപൂ പിഴ െമുത്തി. 

• ബജാജ് അലേൻസ് ജനറൽ ഇൻഷറുൻസ് ഒര ു

യഗ്ഡാൺ ഇൻഷറുൻസ് ഉൽെന്നത്തിപ്പന്റ 

വിതരണത്തിനാേി ഡീപ്-പ്പ ക് സ്റ്റാർട്ടെ് 

യഗ് ായപായരാേുമാേുള്ള പൊളിത്തം 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• റീറസകിൾ പ്പെേത PVC (യപാളി വിറനൽ 

യലാററഡ്) പ്ലാസ്റ്റികിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച 

ഇരയേുപ്പ  ആദ്യ പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് HSBC ഇരയ 

പറുത്തിറകി. 

• 10000 റവറ്റ്-യലബൽ ATMകൾ 

വിനയസികനു്നതിൽ ഇരയ1 യപേ് പ്പമന്റ് ഒര ു

നാഴികകെ് പിന്നിട്ട,ു അതിപ്പന "ഇരയ1 ATM" 

എന്്ന വിളികനു്ന.ു 

• യസ്റ്ററ്റ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയ (SBI) ഇരയ 

ഇന്റർനാഷണൽ എക് സ് യെഞ്ചിലംു (ഇരയ INX) 

ലക് സംബർര് യസ്റ്റാക് എക് സ് യെഞ്ചിലംു 

(LuxSE) ഒയരസമേം 650 മിലയൺ യഡാളറിപ്പന്റ 

ഗ്രീൻ യബാണ്ടകുൾ ലിസ്റ്റ് പ്പെേ് ത.ു 

• സവകാരയയമഖ്ലേിപ്പല വാേൊദ്ാതാവാേ 

പ്പഫഡറൽ ബാെ് ഗ്സതീകൾകാേി 

ഫീച്ചറകുളാൽ സമ്പന്നമാേ യസവിംഗ് സ് ബാെ് 

ഉൽെന്നം അവതരിെിച്ച.ു 

• IDFC ഫസ്റ്റ് ബാെ് വിസേുപ്പ  

പൊളിത്തയത്താപ്പ  രാജയപ്പത്ത ആദ്യപ്പത്ത 

സ്റ്റാൻഡ് എയലാൺ പ്പമറ്റൽ പ്പഡബിറ്റ് കാർഡാേ 

ഫസ്റ്റ് റഗ്പവറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിപ്പന്റ സമാരംഭ്ം 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാെ് (PNB) PNB റഗ്പഡ്-

CRMD പ്പമാഡയൾൂ  ൾൂ സമാരംഭ്ിച്ച,ു 

ഭ്ിന്നയശഷിേുള്ള ജീവനകാർകാേി ഗ്പയതയക 

പരാമർശ അകൗണ്ട് (SMA) 

വാേെപ്പേ കുനു്നവപ്പര നിരീക്ഷികനു്നതിനംു 

ഫലഗ്പദ്മാേി പിര ുരനു്നതിനമുാേി 

ആൻയഗ്ഡാേിഡ് അധിഷ്ഠിത 

ആപ്ലിയകഷനാണ്. 

• സിറ്റി േൂണിേൻ ബാെ് (CUB), നാഷണൽ 

യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് ഇരയ (NPCI), 

അതിപ്പന്റ നിർമ്മാണ പൊളിോേ 

യശഷസാേി എന്നിവരമുാേി സഹകരിച്്ച, 

അതിപ്പന്റ പ്പഡബിറ്റ് കാർഡ് 

ഉപയഭ്ാക്താകൾകാേി രപൂേ് ഓൺ-ദ്ി-യരാ 

യകാൺ ാക്റ്റ് പ്പലസ് പ്പവേറബിൾ കീപ്പെേിൻ 

യലാഞ്്ച ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 
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• നരർ അർബൻ യകാ-ഓെയററ്റീവ് ബാെ് 

ലിമിറ്റഡിയന്മൽ റിസർവ് ബാെ് നിരവധി 

നിേഗ്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെ തു്തിേിട്ടണ്ു്ട. 

മഹാരാഗ്രേിപ്പല അഹമ്മദ്് നരർ, 1000 രപൂ 

വപ്പര പിൻവലികനു്നതിനളു്ള നിേഗ്രണങ്ങൾ 

ഉൾപ്പെപ്പ . 

• യപ ിഎം യപേ് പ്പമന്റ് ബാെിന് റിസർവ് ബാെ് 

ഓഫ് ഇരയ പ്പഷഡയൾൂഡ് ബാെ് പദ്വി നൽകി. 

• ഇരയേില ുനീളമളു്ള ബാെിപ്പന്റ 8.90 ദ്ശലക്ഷം 

ഉപയഭ്ാക്താകൾക് ആയരാരയ ഇൻഷറുൻസ് 

ഉൽെന്നങ്ങൾ നൽകനു്നതിന് ഒര ു യകാർെയററ്റ് 

ഏജന്റാേി പ്പഫഡറൽ ബാെ് സ്റ്റാർ പ്പഹൽത്ത് 

ആൻഡ് അറലഡ് ഇൻഷറുൻസ് യകാ 

ലിമിറ്റഡമുാേി ഒര ു ബാൊഷവറൻസ് 

പൊളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട.ു 

• റിസർവ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയ (RBI) അ തു്ത 

വർഷം ഒയക്ടാബർ 1 മതുൽ 50 യകാ ി രപൂയോ 

അതിന ു മകുളിയലാ ഉള്ള മലൂധന അപ്പെെിൽ 

കറന്റ് അകൗണ്്ട ഇ പാ കുൾക് അതിർത്തി 

ക ന്നളു്ള ഇ പാ കുൾക് ലീരൽ എന്റിറ്റി 

ഐഡന്റിഫേർ (LEI) നിർബന്ധമാകി. 

• ബാെ് ഓഫ് ബയറാഡ (BoB) ഡിജിറ്റൽ 

ബാെിംര് യപേ് പ്പമന്റു കൾക് യബാബ് യവൾഡ് 

യവവ് എന്്ന യപരിട്ടിരികനു്ന ഒര ു പരിഹാരം 

ആരംഭ്ിച്ച.ു 

• ലേന്റു കൾക് സമഗ്രമാേ ഡിജിറ്റൽ 

പരിഹാരം നൽകനു്നതിന് ദ്ാതാവാേ 

സവിഫ്റ്റിൽ നിന്നളു്ള പതുിേ ഡിജിറ്റൽ 

യസവനങ്ങളുമാേി ആക്സിസ് ബാെ് 

ഗ്പവർത്തികനു്ന.ു 

• 2022 ഒയക്ടാബർ മതുൽ ഗ്പാബലയത്തിൽ വരനു്ന 

വലിേ ബാെിംര് ഇതര ധനകാരയ 

കമ്പനികൾക് (NBFCs) ഒര ുയഗ്പാംപ്റ്റ് കറക്റ്റീവ് 

ആക്ഷൻ (PCA) െട്ടക ്ൂ റിസർവ് ബാെ് ഓഫ് 

ഇരയ (RBI) അവതരിെിച്ച,ു സഗു്പധാന 

സാമ്പത്തിക അളവകുൾ നിശ്ചിത പരിധിക് 

താപ്പഴോകയുമ്പാപ്പഴൊം പാരാ ബാെകുൾക് 

നിേഗ്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെ തു്തി. 

• പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാെിന് (PNB) റിസർവ് 

ബാെ് ഓഫ് ഇരയ (RBI) 1.8 യകാ ി രപൂ പിഴ 

െമുത്തിേിട്ടണ്ു്ട, അയതസമേം പ്പറരുയലറ്ററി 

പാലനങ്ങളിപ്പല യപാരാേമകൾക് ICICI ബാെിന് 

30 ലക്ഷം രപൂ പിഴ െമുത്തി. 

• ബാെ് ഓഫ് ഇരയ, ധനമഗ്രാലേത്തിപ്പല 

ഫിനാൻഷയൽ സർവീസസ് വകെുമുാേി 

ക ൂിോയലാെിച്്ച, പ്പഷഡയൾൂഡ് യപേ് പ്പമന്റ് 

ബാെകുപ്പളേും പ്പഷഡയൾൂഡ് യസമാൾ ഫിനാൻസ് 

ബാെകുപ്പളേും (SFBs) സർകാർ ഏജൻസി 

ബിസിനസ്സ് ന ത്താൻ യോരയമാകാൻ 

തീരമുാനിച്ച.ു 

• ഇകവിറ്റാസ് യസമാൾ ഫിനാൻസ് ബാെ് 

മഹാരാഗ്ര സർകാരിപ്പന്റ ബാെിംര് 

പൊളിോേി എംപാനൽ പ്പെേതു , സംസ്ഥാന 

രവൺപ്പമന്റിപ്പല ജീവനകാർക് അതിപ്പന്റ 

യസവനങ്ങൾ വാഗ് ദാനം പ്പെയ്യുന്ന.ു 

• നിർബന്ധിത കൺയവർട്ടബിൾ ഗ്പിഫറൻസ് 

പ്പഷേറകുൾ (CCPS) വഴി 100 യകാ ി രപൂേുപ്പ  

നിയക്ഷപത്തിന് JSW സിമന്റ് ലിമിറ്റഡിപ്പല 

നയനൂപക്ഷ ഓഹരികൾ (50 ശതമാനത്തിൽ 

താപ്പഴ) യസ്റ്ററ്റ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയ (SBI) ഏപ്പറ്റ തു്ത.ു 

• 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വലിേ 

ബാെകുൾകി േിൽ പ്പമാത്തത്തിലളു്ള 

ഡിജിറ്റൽ ഇ പാ കുളിൽ #1 സ്ഥാനം 

യന ിേതാേി ബാെ് ഓഫ് ബയറാഡ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ഓറിേന്റൽ ഇൻഷറുൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിപ്പന 

(OICL) പ്പഗ്പായമാട്ടർ വിഭ്ാരത്തിൽ നിന്ന് 

ബാെിപ്പല പ്പപാതവുിഭ്ാരം 

പ്പഷേർയഹാൾഡറാകി മാറ്റനു്നതിനളു്ള 

അംരീകാരം ആക്സിസ് ബാെ് ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• പ്പസൻഗ് ൽ ബാെ് ഓഫ് ഇരയേും U GRO 

കയാപിറ്റലംു ഒര ുസഹകരണ കരാറിൽ ഒെവുച്ച,ു 

അ തു്ത 12 മാസത്തിനളു്ളിൽ ഇ ത്തരം, 

പ്പെറകുി , സകൂ്ഷ്മ സംരംഭ്ങ്ങൾക് (MSMEs) 1,000 

യകാ ി രപൂ വപ്പര വിതരണം പ്പെയ്യാൻ 

പദ്ധതിേി നു്ന.ു 

• റിസർവ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയ (RBI) 

സവകാരയയമഖ്ലേിപ്പല വാേൊദ്ാതാവാേ CSB 

ബാെിപ്പന ‘ഏജൻസി ബാെ്’ ആേി എംപാനൽ 

പ്പെയ്യുന്നതാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• യപ ിഎം വാലറ്റിയലക് യനരിട്്ട അരാരാഗ്ര 

ഫണ്്ട റകമാറ്റം സാധയമാകനു്നതിന് യപ ിഎം 

യപേ് പ്പമന്റ് ബാെ്, പീർ- -ുപീർ പ്പറമിറ്റൻസ് 

കമ്പനിോേ മണിഗ്രാമമുാേി സഹകരിച്്ച 

ഗ്പവർത്തികനു്ന.ു 

• ബാെ് ഓഫ് ബയറാഡേുപ്പ  (BoB) പർൂണ്ണ 

ഉ മസ്ഥതേിലളു്ള ഉപസ്ഥാപനമാേ BOB 

ഫിനാൻഷയൽ പ്പസാലയഷൂൻസ് ലിമിറ്റഡംു 

(BFSL) ഇരയൻ നാവികയസനേും ഇരയൻ 

യനവിേിപ്പല ഉയദ്യാരസ്ഥർകാേി ഒര ു യകാ-

ഗ്ബാൻഡഡ് പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് അവതരിെിച്ച.ു 

• റിസർവ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയ (RBI) കാർഡ്-ഓൺ-

ഫേൽ (CoF) യ ാകറണയസഷൻ 

സമേപരിധി 6 മാസയത്തക് അതാേത് 2022 

ജൺൂ 30 വപ്പര നീട്ടി. 

• മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ഒര ു

പ്പമാബികവിക് സിസ്റ്റംസ് റഗ്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, 

സ് റപസ് മണി ലിമിറ്റഡ് എന്നീ രണ്ട് 

യപേ് പ്പമന്റ് സിസ്റ്റം ഓെയററ്റർമാർക് റിസർവ് 

ബാെ് ഓഫ് ഇരയ (RBI) പണ പിഴ െമുത്തി. 

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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• സൗത്ത് ഇരയൻ ബാെിപ്പന്റ 

ഉപയഭ്ാക്താകൾക് HDFCറലഫിപ്പന്റ റലഫ് 

ഇൻഷറുൻസ് ഉൽെന്നങ്ങളും യസവനങ്ങളും 

സൗത്ത് ഇരയൻ ബാെിപ്പന്റ 

ഉപയഭ്ാക്താകൾക് ലഭ്യമാകനു്നതിനാേി 

സൗത്ത് ഇരയൻ ബാെമുാേി HDFC റലഫ് ഒര ു

ബാൊഷവറൻസ് (ബാെ്-ഇൻഷറുൻസ്) കരാർ 

ഒെിട്ട.ു 

• ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാെ് അതിപ്പന്റ മണി 

ഗ് ാൻസഫർ ഓെയററ്റർ (MTO) പൊളികൾകാേി 

UPI IDകൾ ഉപയോരിച്്ച ഇരയേിയലക് 

തത്സമേ യഗ്കാസ്-യബാർഡർ പണമ േ്കാൻ 

നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷനമുാേി 

സഹകരിച്്ച ഗ്പവർത്തികനു്ന.ു 

• ഇരയേുപ്പ  പ്പസൻഗ് ൽ ബാൊേ RBI 

രാജയത്തിപ്പന്റ സാമ്പത്തിക 

ഗ്പക നപ്പത്തകറുിച്ചളു്ള വാർഷിക 

റിയൊർട്ടിപ്പന്റ ഏറ്റവംു പതുിേ ആവർത്തനം 

പറുത്തിറകി. 

• ഇൻഡസ്ഇൻഡ്ബാെ് 'ഗ്രീൻ ഫിക്സഡ് 

ഡിയൊസിറ്റകുളുപ്പ ' സമാരംഭ്ം ഗ്പഖ്യാപിച്ച,ു 

അതിലപൂ്പ  നിയക്ഷപ വരമുാനം UNന്നിപ്പന്റ 

സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷയങ്ങപ്പള (SDGs) 

പിരണുേ്കനു്ന യഗ്പാജക്റ്റകുൾകംു 

സ്ഥാപനങ്ങൾകംു ധനസഹാേം 

നൽകനു്നതിന് ഉപയോരികംു. 

• 2021-ൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം കാർഡ്-

റസവെ് പ്പമഷീനകുൾ ഇൻസ്റ്റാൾ 

പ്പെേതു പ്പകാണ്്ട ആക് സിസ് ബാെ് രാജയപ്പത്ത 

രണ്ടാമപ്പത്ത വലിേ വയാപാരി-ഏപ്പറ്റ കുനു്ന 

ബാൊേി മാറി. 

• യസ്റ്ററ്റ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയ ഇരയ ഇന്റർനാഷണൽ 

ലിേറിംര് യകാർെയറഷപ്പന്റ (IFSC) ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ 

പരമാവധി 34.03 യകാ ി രപൂ നിയക്ഷപത്തിന് 

വിയധേമാേി 9.95 ശതമാനം വപ്പര ഓഹരികൾ 

ഏപ്പറ്റ കുംു. 
 

 

Economy News 

• 2021 നവംബറിപ്പല പ്പമാത്തം GST വരമുാനം 

1,31,526 യകാ ി രപൂോണ്.CGST 23,978 യകാ ി 

രപൂേും SGST 31,127 യകാ ി രപൂേുമാണ്. IGST 66,815 

യകാ ി രപൂോേിരനു്ന ു(ഇതിൽ 32,165 യകാ ി രപൂ 

ഇറകമുതി പ്പെേത െരകിൽ നിന്നാണ് 

ലഭ്ിച്ചത്). 

• യററ്റിംര് ഏജൻസി, ഇരയ യററ്റിംഗ് സ് ആൻഡ് 

റിസർച്്ച (ഇൻഡ്-റ) ഇരയേുപ്പ  പ്പമാത്ത 

ആഭ്യരര ഉൽൊദ്നം (GDP) സാമ്പത്തിക 

വർഷം-2022 (Q2 FY22) രണ്ടാം പാദ്ത്തിൽ 3 

ശതമാനമാേും FY22 ൽ 9.4 ശതമാനമാേും 

ഗ്പതീക്ഷികനു്ന.ു 

• സിംരെർൂ ആസ്ഥാനമാേുള്ള DBS ബാെിപ്പന്റ 

സാമ്പത്തിക രയവഷണ സംഘം ഇരയേുപ്പ  

FY23 വളർച്ചാ ഗ്പവെനം 6 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 

7 ശതമാനമാേി (Y-o-y) (CY2022 6.5%) പതുകുി. 

• പാരീസ് ആസ്ഥാനമാേുള്ള 

ഓർരറനയസഷൻ യഫാർ ഇകയണാമിക് 

യകാ-ഓെയറഷൻ ആൻഡ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് 

(OECD) ഇരയേുപ്പ  വളർച്ചാ ഗ്പവെനം 2021 

പ്പസപ്റ്റംബറിൽ കണകാകിേ 9.7% ൽ നിന്ന് 

FY22 യലക് 9.4% ആേി കറുച്ച.ു 

• 2020-21ൽ 81.97 ബിലയൺ യഡാളറിപ്പന്റ ഏറ്റവംു 

ഉേർന്ന വാർഷിക വിയദ്ശ നിയക്ഷപ വരവ് 

ഇരയ യരഖ്പ്പെ തു്തി. 

• സാമ്പത്തിക മഗ്രാലേത്തിപ്പന്റ 

കണകനസുരിച്്ച, ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം 

ഇതവുപ്പര മൻുകർൂ നികതുി പിരിവ് 53.50 

ശതമാനം വർധിച്്ച 4.60 ലക്ഷം യകാ ി 

രപൂോേി, ഇത് സമ്പദ്് വയവസ്ഥേുപ്പ  

വീപ്പണ്ട കുലിപ്പന സെൂിെികനു്ന.ു 

• 2022, 2023 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ 

ഇരയേുപ്പ  േഥാർത്ഥ പ്പമാത്ത ആഭ്യരര 

ഉൽൊദ്നം (GDP) 9% നിരകിൽ വളരപു്പമന്്ന ICRA 

പ്പഗ്കഡിറ്റ് യററ്റിംര് ഏജൻസി ഗ്പതീക്ഷികനു്ന.ു 

• S&P യഗ്ലാബൽ യററ്റിംഗ് സ് ഇരയേുപ്പ  പ്പമാത്ത 

ആഭ്യരര ഉൽൊദ്ന (GDP) വളർച്ചാ ഗ്പവെനം 

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (FY22) 9.5 

ശതമാനത്തിലംു FY23 അവസാനികനു്ന 

വർഷത്തിൽ 7.8 ശതമാനത്തിലംു മാറ്റമിൊപ്പത 

നിലനിർത്തിേിട്ടണ്ു്ട. 

• വാൾഗ്സടീറ്റ് യഗ്ബാകയറജ്, യരാൾഡ്മാൻ സാച്്ചസ് 

2022 ൽ ഇരയേുപ്പ  GDP വളർച്ച 9.1 

ശതമാനമാേി കണകാകനു്ന.ു 

http://www.adda247.com/ml/
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• ഉപയഭ്ാക്താകൾകംു വയാപാരികൾകമുളു്ള 

ഗ്പമഖു് ഡിജിറ്റൽ ഇയകാസിസ്റ്റമാേ യപ ിഎം, 

ആമയസാൺ പ്പവബ് യസവനങ്ങളുമാേി (AWS) 

സഹകരിച്്ച, ഗ്പാരംഭ് ഘട്ടത്തിലളു്ള ഇരയൻ 

സ്റ്റാർട്ടെകുൾക് എക് സ് ലസൂീവ് യപേ് പ്പമന്റ് 

യസവനങ്ങളുള്ള യപ ിഎം സ്റ്റാർട്ടെ്  ൾൂകിറ്റ് 

വാഗ് ദാനം പ്പെയ്യുന്ന.ു 

• ഫിച്്ച യററ്റിംഗ് സ് 2021-22 സാമ്പത്തിക 

വർഷത്തിപ്പല (FY22) ഇരയേുപ്പ  സാമ്പത്തിക 

വളർച്ചാ ഗ്പവെനം 8.4 ശതമാനമാേി 

പ്പവട്ടികറുച്ച,ു 2021 ഒയക്ടാബറിപ്പല യററ്റിംര് 

ഗ്പവെനങ്ങളാേ 8.7 ശതമാനവംു (FY22) 10 

ശതമാനവമുാേി താരതമയപ്പെ തു്തയുമ്പാൾ 

പ്പസൻറ് FY23 പ്പല വളർച്ചാ ഗ്പവെനം 10.3 

ശതമാനമാേി ഉേർത്തി. 

• ഇരയേിപ്പല നരര യസവനങ്ങൾ 

പ്പമച്ചപ്പെ തു്തനു്നതിനാേി ഏഷയൻ 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ബാെ് (ADB) 2653.05 യകാ ി രപൂ 

(350 ദ്ശലക്ഷം US യഡാളർ) യപാളിസി 

അ ിസ്ഥാനമാകിേുള്ള വാേെേ്ക് 

അംരീകാരം നൽകി. 

• ഏഷയൻ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ബാെ് 2021-പ്പല 

ഇരയേുപ്പ  വളർച്ചാ ഗ്പവെനം 10 

ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 9.7 ശതമാനമാേി 

കറുപ്പച്ചെിലംു 2022-പ്പല വളർച്ചാ ഗ്പവെനം 

മാറ്റമിൊപ്പത 7.5 ശതമാനമാേി നിലനിർത്തി. 

• പ്പമാത്തവില സെൂിക (WPI) 

അ ിസ്ഥാനമാകിേുള്ള നിർമ്മാതാകളുപ്പ  

പണപ്പെരെും നവംബറിൽ 14.23 ശതമാനമാേ 

നിലവിപ്പല പരമ്പരേിപ്പല എകാലപ്പത്തേും 

ഉേർന്ന നിരകിപ്പലത്തി. 

 

Schemes News 

• ഭ്രണഘ നേുപ്പ  ആർട്ടികിൾ 15-പ്പല 

വിശദ്ീകരണത്തിപ്പല വയവസ്ഥകൾ 

അനസുരിച്്ച സാമ്പത്തികമാേി പിന്നാകം 

നിൽകനു്ന വിഭ്ാരങ്ങൾക് (EWS) 

സംവരണത്തിപ്പന്റ മാനദ്ണ്ഡം അവയലാകനം 

പ്പെയ്യുന്നതിനാേി സാമഹൂയനീതി, 

ശാക്തീകരണ മഗ്രാലേം മനൂ്നംര സമിതിക് 

രപൂം നൽകി. 

• യദ്ശീേ/സംസ്ഥാന രാഗ്രീേ പാർട്ടികളുപ്പ  

ഭ്ാരവാഹികൾ ഉൾപ്പെപ്പ  എൊ 

തലങ്ങളിലമുളു്ള വനിതാ ഗ്പതിനിധികൾകംു 

ഗ്രാമപഞ്ചാേത്തകുൾ മതുൽ പാർലപ്പമന്റ് 

അംരങ്ങൾകംു രാഗ്രീേ 

ഗ്പവർത്തകർകമുാേി യദ്ശീേ വനിതാ 

കമ്മീഷൻ (NCW) ഒര ു പാൻ-ഇരയ കൊസിറ്റി 

ബിൽഡിംര് യഗ്പാഗ്രാം ആരംഭ്ിച്ച.ു 

• ഇരയേിൽ അർദ്ധൊലകവംു ഡിസ് യപ്ല 

നിർമ്മാണവംു വർദ്ധിെികനു്നതിനാേി 76,000 

യകാ ി രപൂേുപ്പ  പ്പഗ്പാഡക്ഷൻ ലിെഡ് 

ഇൻപ്പസന്റീവ് (PLI) പദ്ധതിക് യകഗ്ര കാബിനറ്റ് 

അംരീകാരം നൽകി. 

• യകഗ്രത്തിപ്പന്റ സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെ തു്തൽ 

പദ്ധതിോേ ഗ്പധാൻ മഗ്രി ജൻ ധൻ യോജന 

(PMJDY) ഗ്പകാരമളു്ള പ്പമാത്തം 

രുണയഭ്ാക്താകളുപ്പ  എണ്ണം 44 യകാ ി 

കവിെ.ു 

• ബിസിനസ് റലനിപ്പന്റ എഡിയറ്റാറിേൽ 

കൺസൾട്ടന്റാേ ആരതി കൃഷ്ണൻ, 

പ്പസകയരൂിറ്റീസ് ആൻഡ് എക് സ് യെഞ്്ച 

യബാർഡ് ഓഫ് ഇരയേുപ്പ  മയെൂവൽ 

ഫണ്ടകുപ്പളകറുിച്ചളു്ള ഉപയദ്ശക സമിതിേിൽ 

അംരമാേി. 

 

Awards News 

• ഇരയേുപ്പ  അരാരാഗ്ര െലച്ചിഗ്തയമളേുപ്പ  52-

ാാമത് എഡിഷൻ യരാവേിൽ സമാപിച്ച.ു 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്പസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട (IPI) ഇരയാ 

അവാർഡ് യഫാർ എക്സലൻസ് ഇൻ 

യജർണലിസം 2021, NDTVേിപ്പല ഗ്ശീനിവാസൻ 

പ്പജേിൻ, മറിേം അലവി എന്നിവർകംു "ദ് 

വീകിപ്പല" ലക്ഷ്മി സഗു്ബമണയൻ, ഭ്ാന ുഗ്പകാശ് 

െഗ്ര എന്നിവർകംു സംേുക്തമാേി ലഭ്ിച്ച.ു 

• യരാവേിൽ ന കനു്ന 52-ാാമത് ഇന്റർനാഷണൽ 

ഫിലിം പ്പഫസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇരയേിലാണ് 

ഗ്ബിക് സ് ഫിലിം പ്പഫസ്റ്റിവൽ അവാർഡകുളുപ്പ  

ആറാമത് എഡിഷൻ ഗ്പഖ്യാപിച്ചത്. 

• ഗ്ഫാൻസ് ഫ ്ുയബാൾ 2021 പ്പല മികച്ച 

കളികാരനാേി തിരപ്പെ കുപ്പെട്ടതിന് 

യശഷം ലേണൽ പ്പമസ്സി ഏഴാം തവണേും 

ബാലൺ ഡി ഓർ യന ി. 

• 2017-19 കാലേളവിപ്പല ഏഴാമത് യഡാ എം 

എസ് സവാമിനാഥൻ അവാർഡ് പ്പഗ്പാഫസർ 

ജേശെർ പ്പതലൊന യസ്റ്ററ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ 

േൂണിയവഴ്സിറ്റിേുപ്പ  റവസ് ൊൻസലർ (VC) വി 

ഗ്പവീൺ റാവ ുയന ി. 

• ദ്ിനയാർ പയട്ടൽ രെിച്്ച ഹാർവാർഡ് 

േൂണിയവഴ് സിറ്റി ഗ്പസ് ഗ്പസിദ്ധീകരിച്ച 

‘നൗയറാജി: പേനിേർ ഓഫ് ഇരയൻ 

നാഷണലിസം’ എന്ന ജീവെരിഗ്തം 2021പ്പല 

നാലാമത് കമലായദ്വി െയതാപാധയാേ NIF (നയ ൂ

ഇരയ ഫൗയണ്ടഷൻ) ബക്ു റഗ്പസ് 

യജതാവാേി തിരപ്പെ കുപ്പെട്ട.ു 

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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• ഇരയൻ ഇന്റർനാഷണൽ യഗ് ഡ് പ്പഫേർ (IITF) 

2021-പ്പന്റ 40-ാാമത് എഡിഷൻ ഡൽഹിേിപ്പല 

ഗ്പരതി റമതാനിേിൽ യകഗ്ര വാണിജയ 

വയവസാേ മഗ്രി പിേൂഷ് യരാേൽ ഉദ്്ഘാ നം 

പ്പെേതു . 

• ഇതിഹാസ ഇരയൻ അത് ലറ്റ് അഞ്ജു  യബാബി 

യജാർജിന് രാജയപ്പത്ത ഗ്പതിഭ്കപ്പള 

വളർത്തിപ്പേ കുനു്നതിനംു ലിംരസമതവത്തിന് 

യവണ്ടി വാദ്ിച്ചതിനംു യലാക 

അത് ലറ്റിക് സിപ്പന്റ വമുൺ ഓഫ് ദ് ഇേർ 

അവാർഡ് ലഭ്ിച്ച.ു 

• ആസാം ദ്ിവസിയനാ നബുന്ധിച്്ച, ഗ്പശസത 

വയവസാേി രത്തൻ  ാറ്റപ്പേ സംസ്ഥാനപ്പത്ത 

കാൻസർ പരിെരണത്തിനളു്ള 

അയേഹത്തിപ്പന്റ സംഭ്ാവനേ്കളു്ള 

പരയമാന്നത സിവിലിേൻ സംസ്ഥാന 

അവാർഡാേ ‘അയസാം റഭ്ബവ്’ അവാർഡ് 

നൽകി ആദ്രികാൻ അസം സംസ്ഥാന 

സർകാർ തീരമുാനിച്ച.ു 

• നയഡൂൽഹിേിപ്പല െരിഗ്തഗ്പസിദ്ധമാേ 

നിസാമേുീൻ ബസതി കമ്മയണൂിറ്റിേുപ്പ  

സമഗ്രമാേ നരര 

പനുരജു്ജീവനപ്പത്തകറുിച്ചളു്ള ഇരയേുപ്പ  

പദ്ധതിോേ നിസാമേുീൻ റിറവവൽ 

യഗ്പാജക്റ്റ് 2021-പ്പല സാംസകാരിക റപതൃക 

സംരക്ഷണത്തിനളു്ള േുപ്പനയസകാേുപ്പ  ഏഷയ-

പസഫിക് അവാർഡകുൾ യന ി. 

• പ്പബർക് ലിേിപ്പല കാലിയഫാർണിേ 

സർവകലാശാലേിൽ പഠിെികനു്ന ഇരയൻ-

അയമരികൻ രണിതശാഗ്സതജ്ഞൻ നിഖ്ിൽ 

ഗ്ശീവാസതവ, ആദ്ം മാർകസ്, ഡാനിേൽ 

സെിൽമാൻ എന്നിവർപ്പകാെം അയമരികൻ 

രണിതശാഗ്സത പ്പസാറസറ്റി (AMS) ഓെയററ്റർ 

തിേറിേിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത സിഗ്പിേൻ 

യഫാോസ് സമ്മാനം യന ി. 

• 56-ാാമത് ജ്ഞാനപീഠ പരുസ് കാരത്തിന് 

ആസാമീസ് കവി നിൽമണി ഫകൂൻ ജനൂിേറംു 

57-ാാമത് ജ്ഞാനപീഠ പരുസ് കാരം പ്പകാെണി 

യനാവലിസ്റ്റ് ദ്ായമാദ്ർ മൗയസാേും യന ി. 

രാജയപ്പത്ത പരയമാന്നത സാഹിതയ 

പരുസകാരമാേ ജ്ഞാനപീഠം "സാഹിതയത്തിന് 

അവരപു്പ  മികച്ച സംഭ്ാവനകൾ" 

പരിരണിച്ചാണ് എഴുത്തകുാർക് നൽകനു്നത്. 

• ഇരയൻ ജിയോേിഡ് യമാഡലംു കംപയയൂട്ടഷൻ 

യസാഫ് റ്റ് പ്പവേറംു വികസിെികനു്നതിപ്പല 

അതലുയ സംഭ്ാവനേ്കളു്ള അംരീകാരമാേി 

IIT-കാൻപരൂിൽ നിന്നളു്ള യറായപഷ് യരാേൽ 

‘േംര് ജിയോസ് യപഷയൽ സേന്റിസ്റ്റ്’ 

പരുസ് കാരം യന ി. 

• 2022-പ്പല യറാേൽ യരാൾഡ് പ്പമഡലിന് ഇരയൻ 

ആർകിപ്പ ക്റ്റ് ബാൽകൃഷ്ണ യദ്ാഷി 

അർഹനാകപു്പമന്്ന യറാേൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് 

ഗ്ബിട്ടീഷ് ആർകിപ്പ ക്  ് സ് (RIBA) അറിേിച്ച.ു 

• വികസവര രാജയങ്ങളിൽ നിന്നളു്ള േുവ 

രണിതശാഗ്സതജ്ഞർകളു്ള 2021-പ്പല DST-ICTP-IMU 

രാമാനജുൻ പരുസ് കാരം ഇരയൻ 

രണിതശാഗ്സതജ്ഞ നീന രുപ്തേ്ക് ലഭ്ിച്ച.ു 

• ന ിേും യമാഡലമുാേ ഹർനാസ് സന്ധ ു 80 

രാജയങ്ങളിൽ നിന്നളു്ള മത്സരാർത്ഥികപ്പള 

പിരള്ളി മിസ് േൂണിയവഴ് സ് 2021 കിരീ ം െ ൂി 

െരിഗ്തം സൃരിച്ച,ു ഇരയ അവസാനമാേി 

കിരീ ം പ്പകാണ്ടവുന്നതിന് 21 വർഷങ്ങൾക് 

യശഷം. 

• യകഗ്ര ഇലക് യഗ് ാണിക് സ് ആൻഡ് 

ഇൻഫർയമഷൻ പ്പ ക് യനാളജി മഗ്രാലേം 

(MeitY) ഏർപ്പെ തു്തിേ രണ്്ട ഡിരിധൻ 

അവാർഡകുൾ കർണാ ക ബാെിന് ലഭ്ിച്ച.ു 

• വിയഗ്പാ ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ സ്ഥാപക പ്പെേർമാനംു 

അസിം യഗ്പംജി ഫൗയണ്ടഷപ്പന്റ 

സ്ഥാപകനമുാേ അസിം യഗ്പംജി ഗ്കിസ്തയൻ 

പ്പമഡികൽ യകാളജ് പ്പവെരൂംു (CMC) US 

ആസ്ഥാനമാേുള്ള പ്പവെർൂ സിഎംസി 

ഫൗയണ്ടഷനംു സംേുക്തമാേി സ്ഥാപിച്ച 

പത്താം വാർഷിക യഡാ. ഐഡ എസ്. 

സ് കഡർ ഹയമുാനിയറ്ററിേൻ ഓയറഷപ്പന്റ ഈ 

വർഷപ്പത്ത സവീകർത്താവാണ്. 

• DBS ബാെ് അതിപ്പന്റ ഉപയഭ്ാക്താകൾകാേി 

ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം ന ത്താനളു്ള 

ഇരയേുപ്പ  നിരരരമാേ ഗ്ശമങ്ങൾ ET BFSI 

എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2021-ൽ സമ്മാനിച്ച.ു 

• ഗ്പശസത റ ം മാരസിൻ പ്പ സ് ലേുപ്പ  CEO 

എയലാൺ മസ് കിപ്പന “2021 യപഴ് സൺ ഓഫ് ദ് 

ഇേർ ആേി തിരപ്പെ തു്ത.ു 

• ഭ്ടൂ്ടാൻ തങ്ങളുപ്പ  പരയമാന്നത സിവിലിേൻ 

ബഹമുതിോേ നരദ്ാര് പ്പപൽ രി യഖ്ാർയലാ 

നൽകി ഗ്പധാനമഗ്രി യമാദ്ിപ്പേ ആദ്രിച്ച.ു 

• മൻു ഇരയൻ ഗ്കികറ്ററംു ഗ്കികറ്റ് കമയന്ററ്ററമുാേ 

സുനിൽ മയനാഹർ രവാസ് കറിപ്പന അതിപ്പന്റ 

അഭ്ിമാനകരമാേ ‘SJFI പ്പമഡൽ 2021’ നൽകി 

ആദ്രികാൻ സ് യപാർ ് സ് യജണലിസ്റ്റ്സ് 

പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് ഇരയ (SJFI) അസമിപ്പല 

രുവാഹത്തിേിൽ ന ന്ന SJFI വാർഷിക 

പ്പപാതയുോരത്തിൽ (AGM) തീരമുാനിച്ച.ു 

• റ ം മാരസിപ്പന്റ 2021പ്പല അത് ലറ്റ് ഓഫ് ദ് 

ഇേർ ആേി സിയമാൺ റബൽസ് 

തിരപ്പെ കുപ്പെട്ട.ു 

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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• ഗ് ാകിൽ ഒന്ന് നരപ്പെട്്ട ദ്ിവസങ്ങൾക് 

യശഷമാണ് ലേൂിസ് ഹാമിൽട്ടൺ പതുിേ 

കിരീ ം സവരമാകിേത്. 

• ആദ്ിതയ ബിർള ഗ്രൂെിപ്പന്റ പ്പെേർമാൻ കമുാർ 

മംരലം ബിർളേ്ക് സിലികൺ വാലിേിൽ 

നിന്നളു്ള ദ്ി ഇൻഡസ് എന്റർഗ്പയണഴ് സ് (TiE) 

േിൽ നിന്്ന യഗ്ലാബൽ എന്റർഗ്പണർ ഓഫ് ദ് 

ഇേർ അവാർഡ്- ബിസിനസ് 

ഗ് ാൻയസഫാർയമഷൻ ലഭ്ിച്ച.ു 

• 2020 യ ാകിയോ പാരാലിമ്പിക് സിൽ 

ഷടൂ്ടിംരിൽ ഇരയേുപ്പ  ആദ്യ സവർണ്ണ പ്പമഡൽ 

യന ി െരിഗ്തം സൃരിച്ച ഇരയൻ ഷടൂ്ടർ അവനി 

യലഖ്ര, 2021 പ്പല പാരാലിമ്പിക് സ് യപാർ ് സ് 

അവാർഡിൽ "മികച്ച വനിതാ അരയങ്ങറ്റം" 

എന്ന ബഹമുതി യന ി. 

• സ്റ്റീൽ മഗ്രാലേത്തിന് കീഴിലളു്ള സ്റ്റീൽ 

അയതാറിറ്റി ഓഫ് ഇരയ ലിമിറ്റഡിന് (SAIL) 

ത ുർച്ചോേ മന്ൂ്ന വർഷയത്തക് 2021-പ്പല 

യരാൾഡൻ പീയകാക് എൻവയോൺപ്പമന്റ് 

മായനജ് പ്പമന്റ് അവാർഡ് ലഭ്ിച്ച.ു 

• പ്പ ന്നീസ് താരം എമ്മ റഡകുാന ു 2021-പ്പല 

ബിബിസിേുപ്പ  സ് യപാർ ് സ് യപഴ് സണാലിറ്റി 

ഓഫ് ദ്ി ഇേർ. 

• IIT റർൂകിപ്പേ ഗ്പശസതമാേ 

യകാൺപ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് ഇരയൻ ഇൻഡഗ്സടി 

(CII) ഇൻഡഗ്സടിേൽ ഇപ്പന്നായവഷൻ 

അവാർഡകുൾകാേി തിരപ്പെ തു്ത.ു 

• കർണാ കേിപ്പല ഉഡെുിേിൽ നിന്നളു്ള 

ഇരയൻ റലമറ്റ് ആക്ഷൻ സംരംഭ്കോേ 

ദ്ിവയ പ്പഹര് പ്പഡ, 2021 പ്പല റീജിേണൽ ഏഷയ-

പസഫിക് വിമൻസ് എംപവർപ്പമന്റ് 

ഗ്പിൻസിെിൾസ് അവാർഡ് ദ്ാന െ ങ്ങിൽ 

യനതൃതവ ഗ്പതിബദ്ധതേ്കളു്ള േുഎൻ വനിതാ 

അവാർഡ് യന ി. 

• സ് കളുൂകപ്പളേും സർവ്വകലാശാലകപ്പളേും ഡാറ്റ 

മായനജപു്പെയ്യാൻ സഹാേികനു്നതിന് 

സൗജനയവംു ലൗഡ് അധിഷ് ഠിതവമുാേ 

ആപ്ലിയകഷൻ സൃഷ്  ിച്ചതിന് ഒ.പി. 

ജിൻഡാൽ യഗ്ലാബൽ േൂണിയവഴ് സിറ്റി (JGU) 

'ഡിജിറ്റൽ ഇപ്പന്നായവഷൻ ഓഫ് ദ് ഇേർ 

അവാർഡ്' 2021-പ്പല റ ംസ് ഹേർ 

എജയയുകഷൻ (THE) ഏഷയാ അവാർഡകുൾ 

യന ി. 

• ഈ വർഷം പത്മഭ്ഷൂൺ ലഭ്ിച്ച പരിസ്ഥിതി 

ഗ്പവർത്തകൻ യഡാ. അനിൽ ഗ്പകാശ് 

യജാഷിക് 2021-പ്പല സാമഹൂയനീതികളു്ള മദ്ർ 

പ്പതയരസ പ്പമയമ്മാറിേൽ അവാർഡ് ലഭ്ിച്ച.ു 

• IBSi-യഗ്ലാബൽ ഫിൻപ്പ ക് ഇയന്നായവഷൻ 

അവാർഡ് സ് 2021-ൽ ഇരയേിപ്പല ഏറ്റവംു 

വലിേ യഗ് ഡ് ഫിനാൻസ് 

പ്ലാറ്റ് യഫാമകുളിപ്പലാന്നാേ വേനാ 

പ്പനറ്റ് വർകിനംു ഗ്പമഖു് സവകാരയയമഖ്ലാ 

ബാൊേ പ്പഫഡറൽ ബാെിനംു ‘ഏറ്റവംു 

ഫലഗ്പദ്മാേ ബാെ്-ഫിൻപ്പ ക് പൊളിത്തം: 

അറജൽ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റബിൾ’ 

പരുസ് കാരം ലഭ്ിച്ച.ു 

• യഫാർത്ത് എയസ്റ്ററ്റ് ഇംഗ്പിന്റ് ഗ്പസിദ്ധീകരിച്ച 

കിന്് സുരി എന്ന യനാവലിന് അനകുൃതി 

ഉപാധയാേക് 2021 പ്പല മികച്ച ഫിക്ഷനളു്ള 

സുശീലാ യദ്വി അവാർഡ് ലഭ്ിച്ച.ു 

• യകാൺപ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് ഇരയൻ ഇൻഡഗ്സടി 

(CII) ഡിജിറ്റൽ ഗ് ാൻയസഫാർയമഷൻ അവാർഡ് 

2021 അപ്പെെിൽ CII DX അവാർഡ് 2021-ൽ HDFC 

ബാെ് ‘ഏറ്റവംു നതൂനമാേ പ്പബസ്റ്റ് ഗ്പാക്ടീസ്’ 

എന്ന യപരിൽ തിരപ്പെ കുപ്പെട്ട.ു 

• രുജറാത്തിപ്പല ഗ്രീൻമാൻ അപ്പെെിൽ ഹരിത 

മനഷുയൻ എന്നറിേപ്പെ നു്ന സറൂത്തിൽ 

നിന്നളു്ള വയവസാേി വിരാൽ സധുീർഭ്ാേ് 

യദ്ശാേിക് യഗ്ലാബൽ എൻവയോൺപ്പമന്റ് 

ആൻഡ് റലമറ്റ് ആക്ഷൻ സിറ്റിസൺ 

അവാർഡ് 2021 നൽകി ആദ്രിച്ച.ു 

• പീെിൾ യഫാർ എത്തികൽ ഗ് ീറ്റ് പ്പമന്റ് ഓഫ് 

ആനിമൽസ് (PETA) ഇരയ 2021 പ്പല യപഴ് സൺ 

ഓഫ് ദ്ി ഇേർ ആേി യബാളിവഡ്ു താരം 

ആലിേ ഭ്ട്ടിപ്പന തിരപ്പെ തു്ത.ു 

• സാഹിതയ അകാദ്മി അതിപ്പന്റ 

അഭ്ിമാനകരമാേ സാഹിതയ അകാദ്മി 

അവാർഡകുൾ, േുവ പരുസ് കാരം, 

ബാലസാഹിതയ പരുസ് കാരം 2021 എന്നിവ 

വിവിധ ഭ്ാഷകളിൽ ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 
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• യകരള പ്പവറ്ററിനറി ആൻഡ് അനിമൽ 

സേൻസ് േൂണിയവഴ് സിറ്റിേുപ്പ  (KVASU) 

കീഴിലളു്ള മണ്ണതു്തിേിപ്പല 

യകാഴിവളർത്തലിപ്പനകറുിച്ചളു്ള ഓൾ ഇരയ 

യകാ-ഓർഡിയനറ്റഡ് റിസർച്്ച യഗ്പാജക് റ്റ് (AICRP) 

2021-പ്പല യദ്ശീേ ഗ്ബീഡ് കൺസർയവഷൻ 

അവാർഡ് കരസ്ഥമാകി. 

 

Agreements News 

• സാമ്പത്തിക സഹാേം നൽകിപ്പകാണ്ട് 

വനിതാ സംരംഭ്കപ്പര 

ശാക്തീകരികനു്നതിനാേി യസ്റ്ററ്റ് ബാെ് ഓഫ് 

ഇരയ (SBI) ഉഷ ഇന്റർനാഷണൽ ലിമിറ്റഡമുാേി 

(UIL) കരാർ ഒെിട്ട.ു 

• വാൾമാർട്ടംു അതിപ്പന്റ അനബുന്ധ 

സ്ഥാപനമാേ ഫ്ലിെ്കാർട്ടംു മധയഗ്പയദ്ശിപ്പല 

MSMEകൾകാേി യശഷി 

വർദ്ധിെികനു്നതിനളു്ള ഒര ുആവാസവയവസ്ഥ 

സൃരികനു്നതിനാേി മധയഗ്പയദ്ശ് 

രവൺപ്പമന്റിപ്പന്റ റമയഗ്കാ, പ്പെറകുി , ഇ ത്തരം 

സംരംഭ്ങ്ങളുപ്പ  വകെുമുാേി ധാരണാപഗ്തം 

ഒെവുച്ച.ു 

• ഇരയേും േൂയറാപയൻ േൂണിേനംു (EU) അവരപു്പ  

ശദു്ധമാേ ഊർജ്ജവംു കാലാവസ്ഥാ 

പൊളിത്തവംു വർദ്ധിെികാൻ സമ്മതിച്ച.ു 

• സ് യറ്ററ്റ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയ (SBI) യകഗ്രീേ 

റസനിക് യബാർഡമുാേി ധാരണാപഗ്തം 

ഒെപു്പവച്ചത് േുദ്ധ യസനാനികൾ, മൻു 

റസനികർ, േുദ്ധ വിധവകൾ എന്നിവരപു്പ  

മകൾക് പിരണു നൽകനു്നതിനംു 

വിദ്യാഭ്യാസം നൽകനു്നതിനമുാേി. 

• ഭ്ാരതി എന്റർറഗ്പസസിപ്പന്റ ജീവകാരണുയ 

വിഭ്ാരമാേ ഭ്ാരതി ഫൗയണ്ടഷനമുാേി 

സഹകരിച്്ച NITI ആയോര് യകാൺയവാക് 

2021-22 ആരംഭ്ിച്ച.ു 

• സംരംഭ്കതവത്തിയലകംു പ്പതാഴിലിയലകംു 

ഗ്പയവശനം പ്പമച്ചപ്പെ തു്തനു്നതിനളു്ള 

സംസ്ഥാനതല സംരംഭ്മാേ 'യകാഡ്-

ഉന്നതി'േുപ്പ  ഭ്ാരമാേി കർണാ ക 

സർകാരിപ്പല േുവ ശാക്തീകരണ, ഗ്സതീകൾ 

ഉൾപ്പെപ്പ േുള്ള േുവാകൾകി േിൽ 

അവസരങ്ങൾകാേിക വകെു് േുറണറ്റഡ് 

യനഷൻസ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് യഗ്പാഗ്രാമമുാേി 

(UNDP) ധാരണാപഗ്തത്തിൽ (LoU) ഒെവുച്ച.ു 

• ഇരയൻ യപാസ്റ്റ് യപേ് പ്പമന്റ് ബാെ് (IPPB) 

ഉപയഭ്ാക്താവിപ്പന്റ വാതിൽെ ിേിൽ 

പണപ്പത്ത അ ിസ്ഥാനമാകിേുള്ള ബിൽ 

യപേ് പ്പമന്റ് യസവനം സുരമമാകനു്നതിന് 

നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇരയേുപ്പ  (NPCI) ബിൽ യപേ് പ്പമന്റ് 

സംവിധാനമാേ ഭ്ാരത് ബിൽയപേുമാേി 

യെർന്ന.ു 

• ഭ്ാരത് പ്പപയഗ് ാളിേം യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

(BPCL) ഗ്രീൻ റഹഗ്ഡജൻ ഉൽപാദ്നത്തിനാേി 

ആൽകറലൻ ഇലക് യഗ് ാറലസ് 

സായെതികവിദ്യ വികസിെികനു്നതിന് ഭ്ാഭ്ാ 

ആയറ്റാമിക് റിസർച്്ച പ്പസന്ററമുാേി (BARC) 

റകയകാർത്ത.ു 

• വിവിധ ആേുധ സംവിധാനങ്ങളിപ്പല 

തയേശീേ പരിഹാരങ്ങൾകാേുള്ള 

ആവശയകതകപ്പള പിരണുേ്കനു്നതിനാേി 

IIT-ഡൽഹി ഇരയൻ യവയാമയസനേുമാേി (IAF) 

ഒര ുധാരണാപഗ്തം ഒെവുച്ച.ു 

• ഗ്സതീകളുപ്പ  സാമ്പത്തിക 

ശാക്തീകരണത്തിനാേി "മിഷൻ ശക്തി 

ലിവിംര് ലാബ്" ആരംഭ്ികനു്നതിന് ഒഡീഷ 

േുറണറ്റഡ് യനഷൻസ് കയാപിറ്റൽ 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ഫണ്ടമുാേി (UNCDF) കരാർ 

ഒെിട്ട.ു 

• മികച്ച കാർഷിക പരിപാലന രീതികളിലംു 

സുസ്ഥിര കാർഷിക രീതികളിലംു കർഷകപ്പര 

പരിശീലിെികനു്നതിനാേി 

ഐകയരാഗ്രസഭ്േുപ്പ  ഭ്ക്ഷയ-കാർഷിക 

സംഘ ന (FAO) ആഗ്ന്ധാഗ്പയദ്ശ് സർകാരമുാേി 

ഒര ുകരാറിൽ ഒെവുച്ച.ു 

• ഇരയേിപ്പല TVS യമായട്ടാർ കമ്പനി തങ്ങളുപ്പ  

ലീൻ പ്പമാബിലിറ്റി ഓഫർ വിപലുീകരികാൻ 

ഗ്ശമികനു്ന ഇരയൻ വാഹന 

നിർമ്മാതാകളുമാേി യെർന്്ന ഇരയേിൽ 

BMWവിപ്പന്റ യമായട്ടാർറസകിൾ 

ഗ്ബാൻഡിപ്പനാെം ഇലഗ്ക്ടിക് വാഹനങ്ങൾ (EV) 

വികസിെികംു. 

• രുജറാത്തിൽ ഗ്പതിദ്ിനം 500 കിയലാ ലിറ്റർ (KLD) 

ഉൽൊദ്ന യശഷിേുള്ള ബയോ എത്തയനാൾ 

പ്ലാന്റ് സ്ഥാപികനു്നതിനളു്ള 

ധാരണാപഗ്തത്തിൽ രുജറാത്ത് ആൽകലീസ് 

ആൻഡ് പ്പകമികൽസ് ലിമിറ്റഡംു (GACL) 

പ്പരേിൽ (ഇരയ) ലിമിറ്റഡംു ഒെവുച്ച.ു 

• NPCIേിപ്പല ജീവനകാർക് നതൂനമാേ പഠനവംു 

റനപണുയ വികസനവംു 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനാേി നാഷണൽ 

യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് ഇരയ (NPCI) 

ഉപ്പഡമി ബിസിനസ്സമുാേി ഒര ു പൊളിത്ത 

കരാറിൽ ഒെവുച്ച.ു 
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• ഐകയരാഗ്രസഭ്േുപ്പ  യവൾഡ് ഫഡ്ു 

യഗ്പാഗ്രാമമുാേി (WFP) നിതി ആയോര് ഒര ു

ഗ്പസതാവനേിൽ ഒെവുച്ച.ു 

• ഇരയേുപ്പ  63 ദ്ശലക്ഷം പ്പെറകുി , ഇ ത്തരം 

സംരംഭ് (SME) യമഖ്ലപ്പേ ലക്ഷയമിട്്ട 

ഫിനാൻഷയൽ പ്പ യക്നാളജി (ഫിൻപ്പ ക്) 

പ്പസാലയഷൂനകുൾ ആരംഭ്ികനു്നതിന് 

എൻഎസഡിഎൽ യപപ്പേമന്് സ് ബാെമുാേി 

ഇൻഡിറപസ ഒര ുപൊളിത്ത കരാർ ഒെവുച്ച.ു 

• അർദ്ധ നരര, ഗ്രാമ ഗ്പയദ്ശങ്ങളിപ്പല IPPB-േുപ്പ  

4.7 യകാ ി ഉപയഭ്ാക്താകൾക് ബാെിംര് 

യസവനങ്ങൾ വാഗ് ദാനം പ്പെയ്യുന്നതിനാേി HDFC 

ബാെ്, ഇരയ യപാസ്റ്റ് യപപ്പേമന്് സ് ബാെമുാേി 

(IPPB) ധാരണാപഗ്തം ഒെവുച്ച.ു 

 

Science and Technology News 

• റഹദ്രാബാദ്് ആസ്ഥാനമാേുള്ള സ് യപസ് 

പ്പ ക് യനാളജി സ്റ്റാർട്ടൊേ സ് റകറട്ൂ്ട 

എേ് യറാസ് യപസ്, ഇരയേിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത 

സവകാരയമാേി വികസിെിച്ച സമ്പർൂണ 

ഗ്കയോജനിക് യറാകറ്റ് എഞ്ചിനാേ ധവാൻ-1 

വിജേകരമാേി പരീക്ഷിച്ച.ു 

• 2021 ഡിസംബർ 10 മതുൽ 13 വപ്പര യരാവേിപ്പല 

പനാജിേിൽ 4 ദ്ിവസപ്പത്ത ഇരയാ 

ഇന്റർനാഷണൽ സേൻസ് പ്പഫസ്റ്റിവലിപ്പന്റ 

(IISF) 7-ാാമത് എഡിഷൻ ന ത്താൻ 

തീരമുാനിച്ചിരികനു്ന.ു 

• പ്പജനസിസ് ഇന്റർനാഷണൽ അതിപ്പന്റ പാൻ 

ഇരയ യഗ്പാഗ്രാമിന് സമാരംഭ്ിച്ച,ു മഴുുവൻ 

അർബൻ ഇരയേുപ്പ േും ഡിജിറ്റൽ 

ഇരട്ടകളാകാൻ. 

• നാസേിൽ നിന്്ന മാറിേ യസെസ് എക്സ് റഫ്ലറ്റ് 

സർജൻ, അയമരികൻ ബഹിരാകാശ 

ഏജൻസിേുപ്പ  2021 ലാസിൽ യെരനു്ന ഏറ്റവംു 

പതുിേ 10 പ്പഗ് േിനി ബഹിരാകാശ 

സഞ്ചാരികളിൽ അനിൽ യമയനാൻ 

ഉൾപ്പെ നു്ന,ു 50 വർഷത്തിയലപ്പറോേി 

െഗ്രനിയലകളു്ള ആദ്യപ്പത്ത മനഷുയ 

ദ്ൗതയങ്ങൾകാേി അത് പദ്ധതിേി നു്ന.ു 

• റനപണുയ വി വ് പരിഹരികനു്നതിനംു 

റസബർ സുരക്ഷേിൽ ഒര ു കരിേറിന് 

ഇരയേുപ്പ  പ്പതാഴിൽ ശക്തിപ്പേ 

സജ്ജമാകനു്നതിനമുാേി 2022-ഓപ്പ  1 

ലക്ഷത്തിലധികം പഠിതാകൾക് 

പരിശീലനം നൽകകു എന്ന ലക്ഷയയത്താപ്പ  

റമയഗ്കായസാഫ്റ്റ് ഒര ു റസബർ സുരക്ഷാ 

റനപണുയ പരിപാ ി ആരംഭ്ിച്ച.ു 

• ഭ്ാരതി എേർപ്പ ലംു ഇൻപ്പവസ്റ്റ് ഇരയേും, 

നാഷണൽ ഇൻപ്പവസ്റ്റ് പ്പമന്റ് പ്പഗ്പായമാഷൻ 

ആൻഡ് പ്പഫസിലിയറ്റഷൻ ഏജൻസിേും 

സംേുക്തമാേി 5G, IoT എന്നിവേിൽ 

പരിഹാരങ്ങൾ വികസിെികനു്നതിന് 

സ്റ്റാർട്ടെകുൾകാേി 'എേർപ്പ ൽ ഇരയ 

സ്റ്റാർട്ടെ് ഇപ്പന്നായവഷൻ െലഞ്്ച' ആരംഭ്ിച്ച.ു 

• NavIC സയരശമേേ് കൽ യസവനത്തിപ്പന്റ 

രയവഷണവംു വികസനവംു 

ശക്തിപ്പെ തു്തനു്നതിനാേി ഇരയൻ സ് യപസ് 

റിസർച്്ച ഓർരറനയസഷൻ റെനീസ് 

സ് മാർട്്ട ഉപകരണ നിർമ്മാതാകളാേ 

ഓയൊേുപ്പ  ഇരയൻ വിഭ്ാരവമുാേി ഒര ു

കരാറിൽ ഒെവുച്ച.ു 

• നാസേുപ്പ  പാർകർ യസാളാർ യഗ്പാബ് 

െരിഗ്തത്തിലാദ്യമാേി സരൂയപ്പന്റ 

അരരീക്ഷത്തിയലക് ഗ്പയവശിച്ച.ു 

• ഇരയൻ യസെസ് റിസർച്്ച ഓർരറനയസഷൻ 

(ISRO) 2021-2023 കാലേളവിൽ വിയദ്ശ 

ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിയക്ഷപികനു്നതിന് നാല് 

രാജയങ്ങളുമാേി ആറ് കരാറകുളിൽ ഒെവുച്ച.ു 

• NASA േുപ്പ  10 ബിലയൺ യഡാളറിപ്പന്റ 

ദ്രൂദ്ർശിനിോേ പ്പജേിംസ് പ്പവബ് 

ബഹിരാകാശ ദ്രൂദ്ർശിനി, േൂയറാപയൻ 

ബഹിരാകാശ ഏജൻസിോേ ഗ്ഫഞ്്ച 

രോനേിപ്പല കൗറവൂിൽ നിന്ന് 

മഹാവിയസഫാ നം ലക്ഷയം വച്ചതിന് 

പ്പതാട്ടപുിന്നാപ്പല ഗ്പപഞ്ചത്തിപ്പന്റ ആദ്യ ദ്ൃശയം 

പകർത്താൻ രപൂകൽെന പ്പെേ് തിരികനു്ന.ു 

• യകാർപ്പബവാക് സ് എന്ന യഗ്പാട്ടീൻ 

സബ് േൂണിറ്റ് യകാവിഡ് വാക് സിന് ഇരയേിൽ 

അവതരിെികനു്നതിന് ഗ്ഡര് സ് കൺയഗ് ാളർ 

ജനറൽ ഓഫ് ഇരയേുപ്പ  (DCGI) അനമുതി 

ലഭ്ിച്ചതാേി പ്പ ക് സാസ് െിൽഗ്ഡൻസ് 

യഹാസെിറ്റലംു (TCH) പ്പബേ് ലർ യകായളജ് ഓഫ് 

പ്പമഡിസിനംു (BCM) അറിേിച്ച.ു 
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Sports News 

• മയലഷയൻ ഓെൺ ൊമ്പയൻഷിെ് യന നു്ന 

ആദ്യ ഇരയൻ സ് കവാഷ് കളികാരനാേി 

ഇരയൻ സ് കവാഷ് താരം സൗരവ് യഘാഷാൽ 

െരിഗ്തം രെിച്ച.ുകവാലാലംപരൂിൽ ന ന്ന പരുഷു 

സിംരിൾസ് റഫനലിൽ പ്പകാളംബിേേുപ്പ  

മിരവൽ യറാഗ്ഡിരസിപ്പന 11-7, 11-8, 13-11 എന്ന 

യസകാറിന് യതാൽെിച്്ച രണ്ടാം സീഡാേ 

യഘാഷാൽ 2021 മയലഷയൻ ഓെൺ സ്കവാഷ് 

ൊമ്പയൻഷിെ് കിരീ ം യന ി. 

• ഒര ു ഇന്നിംര് സിൽ 10 വികറ്റംു വീഴ്ത്തനു്ന 

മനൂ്നാമപ്പത്ത താരമാേി നയസൂിലൻഡിപ്പന്റ 

അജാസ് പയട്ടൽ. 

• കലിംര യസ്റ്റഡിേത്തിൽ ന ന്ന പരുഷു 

യഹാകി ജനൂിേർ യലാകകെിൽ 16 

വർഷത്തിന് യശഷം ആറ് തവണ 

ൊമ്പയൻമാരാേ ജർമ്മൻ  ീമിപ്പന 4-2 ന് 

യതാൽെികകുേും കിരീ ം യന കുേും 

പ്പെയ്യുന്നതിനാേി അർജന്റീന അതിപ്പന്റ 

സംഘ ിത കളി ഗ്പദ്ർശിെിച്ച.ു 

• ബാഡ്മിന്റൺ യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷപ്പന്റ (BWF) 

േഥാഗ്കമം പ്പഡന്മാർകിപ്പന്റ വിക്ടർ 

ആക് പ്പസൽസണംു റെനേുപ്പ  

താേ് യപേിേുപ്പ  താേ് സ ൂ േിംരും േഥാഗ്കമം 

2021 പ്പല പരുഷു, വനിതാ കളികാരനാേി 

തിരപ്പെ കുപ്പെട്ട.ു 

• സൗദ്ി അയറബയേിപ്പല ജിേേിപ്പല 30 

കിയലാമീറ്റർ (18.6 റമൽ) തീരയദ്ശ റിയസാർട്്ട 

ഏരിേേിൽ ന ന്ന പരിപാ ിേിൽ മാക് സ് 

പ്പവർസ്റ്റാെപ്പന (പ്പനതർലാൻഡ് സ്) മറിക ന്ന് 

പ്പമഴ് സിഡസ് റഗ്ഡവർ ലേൂിസ് ഹാമിൽട്ടൺ 

(ഗ്ബിട്ടൻ) സൗദ്ി അയറബയൻ ഗ്രാൻഡ് 

ഗ്പിക് സിപ്പന്റ (GP) ഉദ്്ഘാ ന പതിെ് യന ി. 

• യഡവിസ് കെ് 2021 മാഗ്ഡിഡിൽ ന ന്ന 

യഡവിസ് കെ് റഫനലിൽ റഷയൻ പ്പ ന്നീസ് 

പ്പഫഡയറഷൻ പ്പഗ്കായേഷയപ്പേ 2-0 ന് 

പരാജേപ്പെ തു്തി. 

• 2021 ബാഡ്മിന്റൺ യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷപ്പന്റ (BWF) 

യവൾഡ്  ർൂ റഫനൽസിൽ ഇരയൻ ഷട്ടിൽ 

താരവംു 2 തവണ ഒളിമ്പിക് പ്പമഡൽ 

യജതാവമുാേ പസുർല വി സിന്ധ ുപ്പവള്ളി യന ി, 

ഔയദ്യാരികമാേി HSBC BWF യവൾഡ്  ർൂ 

റഫനൽസ് 2021 എന്നറിേപ്പെ നു്ന.ു 

• 2021പ്പല യകാമൺപ്പവൽത്ത് ഭ്ായരാദ്വഹന 

ൊമ്പയൻഷിെിൽ പരുഷുന്മാരപു്പ  55 കിയലാഗ്രാം 

സനാച്്ച വിഭ്ാരത്തിൽ സയെത് മഹായദ്വ് 

സർരർ സവർണം യന ി. 

• യകരളത്തിപ്പല യകാഴിയകാ ് EMS 

യസ്റ്റഡിേത്തിൽ ന ന്ന റഫനലിൽ 

പ്പറേിൽപ്പവേ് സിപ്പനതിപ്പര നാ കീേമാേ 

പ്പപനാൽറ്റി ഷടൂ്ടൗട്ടിൽ വിജേിച്ച മണിെർൂ 

സീനിേർ വനിതാ യദ്ശീേ ഫ ്ു യബാൾ 

ൊമ്പയൻഷിെ് കിരീ ം വിജേകരമാേി 

നിലനിർത്തി. 

• ബഹ് ററനിപ്പല റിഫ സിറ്റിേിൽ ന ന്ന 

ഏഷയേിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ ഏഷയൻ േൂത്ത് 

പാരാ പ്പരേിംസിൽ (AYPG) ഇരയ 41 പ്പമഡലകുൾ 

(12 സവർണം, 15 പ്പവള്ളി, 14 പ്പവെലം) യന ി. 

• നിലവിപ്പല യലാക പ്പെസ്സ് ൊമ്പയൻ 

യനാർയവേുപ്പ  മാഗ്നസ് കാൾസൺ തപ്പന്റ 

കിരീ ം നിലനിർത്തകുേും ദ്ബുാേിൽ ന ന്ന 

FIDE യലാക ൊമ്പയൻഷിെ് യന കുേും പ്പെേതു . 

• സീസൺ അവസാനിച്ച അബദു്ാബി GP 2021 ൽ 

പ്പമഴ് സിഡസിപ്പന്റ ലേൂിസ് ഹാമിൽട്ടപ്പന 

യതാൽെിച്്ച പ്പറഡ് ബളു്ളിപ്പന്റ മാക് സ് 

പ്പവർസ്റ്റാെൻ തപ്പന്റ കന്നി F1 റഗ്ഡയവഴ് സ് 

ൊമ്പയൻഷിെ് കിരീ ം യന ി. 

• താേ് ലൻഡിൽ ന ന്ന ഏഷയൻ യറാവിംര് 

ൊമ്പയൻഷിെിൽ രണ്്ട സവർണവംു 4 

പ്പവള്ളിേും ഉൾപ്പെപ്പ  ആപ്പക ആറ് 

പ്പമഡലകുളാണ് ഇരയ യന ിേത്. 

• 2028 ഒളിമ്പിക് സിൽ കാേികരംരപ്പത്ത 

ഉൾപ്പെ തു്തൽ നിലനിർത്തനു്നതിനാേി ഒര ു

കടൂ്ടം ഭ്രണ പരിഷ് കാരങ്ങൾ 

സവീകരികപു്പമന്്ന വാഗ് ദാനം പ്പെേതു പ്പകാണ്്ട 

ഇന്റർനാഷണൽ യബാക് സിംര് 

അയസാസിയേഷൻ അതിപ്പന്റ െരുപു്പകഴുത്ത് 

AIBAേിൽ നിന്ന് IBA എന്നാകി മാറ്റി. 

• ഓസ് യഗ് ലിേൻ ഓെണർ യഡവിഡ് വാർണറംു 

പ്പവസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഓൾറൗണ്ടർ പ്പഹേ് ലി 

മാതയസൂംു നവംബറിപ്പല ഐസിസി 

പ്പപ്ലയേഴ് സ് ഓഫ് ദ്ി മര് ആേി 

തിരപ്പെ കുപ്പെട്ട.ു 

• യബാർഡ് ഓഫ് കൺയഗ് ാൾ യഫാർ ഗ്കികറ്റ് 

ഇൻ ഇരയ (BCCI) രാജയപ്പത്ത 

ഭ്ിന്നയശഷികാരാേ ഗ്കികറ്റ് താരങ്ങൾകാേി 

ഒര ുകമ്മിറ്റി രപൂീകരിച്ച.ു 

• േുവജനകാരയ കാേിക മഗ്രാലേത്തിപ്പന്റ 

മിഷൻ ഒളിമ്പിക് പ്പസെിപ്പന്റ യോരത്തിൽ ഏഴ് 

ഒളിമ്പിക് ഇനങ്ങളിലംു ആറ് പാരാലിമ്പിക് 

ഇനങ്ങളിലംു 20 പതുിേ അംരങ്ങൾ ഉൾപ്പെപ്പ  

പ്പമാത്തം 148 അത് ലറ്റകുപ്പള  ാർപ്പരറ്റ് ഒളിമ്പിക് 

യപാഡിേം സകീമിന് കീഴിൽ പിരണുേ് കാേി 

തിരിച്ചറിെ.ു 

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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• നയഡൂൽഹിേിപ്പല യമജർ ധയാൻെര് നാഷണൽ 

യസ്റ്റഡിേത്തിൽ കാേിക മഗ്രി അനരുാര് 

സിംര് താകർൂ ആദ്യമാേി യദ്ശീേ 

തലത്തിലളു്ള യഖ്യലാ ഇരയ വനിതാ യഹാകി 

ലീര് ഔപൊരികമാേി ഉദ്്ഘാ നം പ്പെേതു . 

• ഉസ് പ്പബകിസ്ഥാനിപ്പല താഷ് പ്പകന്റിൽ ന ന്ന 

യകാമൺപ്പവൽത്ത് ഭ്ായരാദ്വഹന 

ൊമ്പയൻഷിെ് 2021-ൽ 4 സവർണം, 7 പ്പവള്ളി, 5 

പ്പവെലം എന്നിങ്ങപ്പന 16 പ്പമഡലകുയളാപ്പ  

ഇരയ സമാപിച്ച.ു 

• BWF യലാക ൊമ്പയൻഷിെിൽ പ്പവള്ളി പ്പമഡൽ 

യന നു്ന ആദ്യ ഇരയൻ താരമാേി ഷട്ടിൽ 

കിഡംബി ഗ്ശീകാര്. റഫനലിൽ 

സിംരെരൂിപ്പന്റ യലാഹ് കീൻ േൂവിപ്പന 21-15, 22-

20 എന്ന സ് യകാറിനാണ് കിഡംബി 

പരാജേപ്പെ തു്തിേത്. 

• മൻു യലാക ൊമ്പയൻ പിവി സിന്ധവുിപ്പന 

ബാഡ്മിന്റൺ യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷപ്പന്റ (BWF) 

അത് ലറ്റ് സ് കമ്മീഷൻ അംരമാേി നിേമിച്ച,ു 

ക ൂാപ്പത മറ്റ് അഞ്്ച യപർ. 

• 2021 ബാഡ്മിന്റൺ യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷൻ (BWF) 

യലാക ൊമ്പയൻഷിെ് (ഔയദ്യാരികമാേി 

യ ാട്ടൽ എനർജീസ് BWF യവൾഡ് 

ൊമ്പയൻഷിെ് 2021 എന്നറിേപ്പെ നു്ന)ു, ഒര ു

വാർഷിക  ർൂണപ്പമന്റ് 2021 ഡിസംബർ 12 നംു 19 

ഡിസംബർ 2021 നംു ഇ േിൽ സ് പ്പപേിനിപ്പല 

ഹൽുവേിൽ ന ന്ന.ു 

• ഫിലാഡൽഫിേേിൽ ന ന്ന ഗ്പശസ് തമാേ 

ജനൂിേർ US ഓെൺ സ് കവാഷ്  ർൂണപ്പമന്റിപ്പന്റ 

അണ്ടർ 15 പ്പപൺകടു്ടികളുപ്പ  വിഭ്ാരത്തിൽ 

യജതാകളാേി ഇരയൻ കൗമാരതാരം 

അനാഹത് സിംര് െരിഗ്തപ്പമഴുതി. 

• ബംഗ്ലായദ്ശിപ്പല ധാകേിൽ ന ന്ന ഏഷയൻ 

ൊമ്പയൻസ് യഗ് ാഫി പരുഷു യഹാകി 

 ർൂണപ്പമന്റിൽ ജൊപ്പന 4-2 ന് യതാൽെിച്്ച 

പ്പകാറിേ 4-2 ന് പാകിസ്ഥാപ്പന 

പരാജേപ്പെ തു്തി പ്പവെല പ്പമഡൽ ഉറെിച്ച.ു 

• SAFF U 19 വനിതാ ൊമ്പയൻഷിെ് റഫനലിൽ 

ഇരയപ്പേ പരാജേപ്പെ തു്തി ബംഗ്ലായദ്ശ് 

വനിതാ  ീം യജതാകളാേി. 

• യമാണ്ടിപ്പനയഗ്രാേിൽ ന ന്ന ഇന്റർനാഷണൽ 

സകീ പ്പഫഡയറഷപ്പന്റ (FIS) ആൽറപൻ സകീേിംര് 

മത്സരത്തിൽ ഇരയൻ സകീേിംര് താരം 

അഞ്ചൽ താകർൂ പ്പവെല പ്പമഡൽ യന ി. 

1:54:30 എന്ന പ്പമാത്തത്തിലളു്ള റ മിംരിൽ 

അവൾ മനൂ്നാം സ്ഥാനപ്പത്തത്തി. 

• ഇരയൻ സീനിേർ ഓഫ് സെിന്നർ ഹർഭ്ജൻ 

സിംര് എൊത്തരം ഗ്കികറ്റിൽ നിന്നംു 

വിരമികൽ ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു പ്പ സ്റ്റ് ഗ്കികറ്റിൽ 

ഹാഗ് ിക് വികറ്റ് യന നു്ന ആദ്യ ഇരയൻ 

താരമാേിരനു്ന ുഅയേഹം. 

• മധയഗ്പയദ്ശിപ്പല യഭ്ാൊലിൽ ന ന്ന 5-2 പ്പരേിം 

റഫനലിൽ PSPB സഹതാരം ഗ്ധവ്ു 

സിതവാലപ്പേ യതാൽെിച്്ച പെജ് അദ്വാനി 

തപ്പന്റ 11-ാാമത്  ർൂണപ്പമന്റ് വിജേിച്ചപു്പകാണ്്ട 

തപ്പന്റ യദ്ശീേ ബിലയാർഡ്സ് കിരീ ം 

നിലനിർത്തി. 

• ജേെൂ രിപ്പല സവാേ് മാൻസിംര് 

യസ്റ്റഡിേത്തിൽ ന ന്ന റഫനലിൽ ഹിമാെൽ 

ഗ്പയദ്ശ് തമിഴ് നാ ിപ്പന 11 റൺസിന് യതാൽപിച്ച ു

(VJD രീതി) തങ്ങളുപ്പ  കന്നി വിജേ് ഹസാപ്പര 

യഗ് ാഫി കിരീ ം സവരമാകി. 

• തമിഴ് നാട്ടിപ്പല യകാവിൽപട്ടിേിൽ ന ന്ന 11-

ാാമത് ജനൂിേർ യദ്ശീേ പരുഷു യഹാകി 

ൊമ്പയൻഷിെിപ്പന്റ റഫനലിൽ 

െണ്ഡീരഢിപ്പന 3-1 ന് പരാജേപ്പെ തു്തി 

ഉത്തർഗ്പയദ്ശ് യജതാകളാേി. 

• ഒഡീഷേിപ്പല ഭ്വുയനശവറിൽ സമാപിച്ച 

നാലാമത് പാരാ ബാഡ്മിന്റൺ യദ്ശീേ 

ൊമ്പയൻഷിെിൽ നിയതഷ് കമുാർ ഇരട്ട 

സവർണം യന ി. 

• 2019 ഓരസ്റ്റ് മതുൽ താൽകാലികമാേി 

നിർത്തിവച്ചിരനു്ന ഇന്റർനാഷണൽ 

സ്റ്റാൻയഡർഡ് യഫാർ ലയബാറട്ടറീസ് (ISL) 

അനസുരിച്്ച യദ്ശീേ ഉയത്തജക പരിയശാധനാ 

ലയബാറട്ടറിേുപ്പ  (NDTL) അംരീകാരം യവൾഡ് 

ആന്റി യഡാെിംര് ഏജൻസി (WADA) 

പനുഃസ്ഥാപിച്ച.ു 

• 55 പ്പ സ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്പ സ്റ്റ് ഗ്കികറ്റിൽ 

200 വികറ്റ് തികേ്കനു്ന പതിപ്പനാന്നാമപ്പത്ത 

ഇരയൻ ബൗളറാേി മഹുമ്മദ്് ഷമി മാറി. 

• 22 പ്പ സ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 100 വികറ്റ് എന്ന 

നാഴികകൊണ് ജഗ്സെീത് ബംുറ 

സവരമാകിേത്. 
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Books and authors News 

• ജനറൽ എം.എം. നരവാപ്പന 'ബംഗ്ലായദ്ശ് 

ലിബയറഷൻ @ 50 വർഷം: 'ബിയജാേ്' വിത്ത് 

സിനർജി, ഇരയ-പാകിസ്ഥാൻ േുദ്ധം 1971' എന്ന 

പസുതകം ഗ്പകാശനം പ്പെേതു , ഇത് ഇരയേിൽ 

നിന്നംു പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നമുളു്ള 

റസനികരപു്പ  േുദ്ധപ്പത്തകറുിച്ചളു്ള 

വയക്തിരത വിവരങ്ങളുപ്പ  സമാഹാരമാണ്. 

• അോസ് യമമൻ രെിച്ച 'ഇരയൻ ഇന്നിംഗ് സ്: ദ്ി 

യജർണി ഓഫ് ഇരയൻ ഗ്കികറ്റ് ഗ്ഫം 1947' എന്ന 

പസുതകം പറുത്തിറങ്ങി. 

• ഇരയൻ ഉപരാഗ്രപതി പ്പവെയ്യ നാേിഡ ു

'ഇരയൻ ഭ്രണഘ ന' അംരീകരിച്ചതിപ്പന്റ 72-

ാാാം വാർഷികയത്താ നബുന്ധിച്്ച 

നയഡൂൽഹിേിപ്പല പ്പസൻഗ് ൽ ഹാളിൽ ന ന്ന 

െ ങ്ങിൽ "പ്പഡയമാഗ്കസി, പ്പപാളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് 

രയവണൻസ്" എന്ന പസുതകം ഇംഗ്ലീഷിലംു 

'യലാക്തഗ്ര്, രാജ്ഞിതി ആൻഡ് ധർമ്മ്' എന്ന് 

ഹിരിേിലംു ഗ്പകാശനം പ്പെേതു . യഡാ.എ.സരൂയ 

ഗ്പകാശാണ് പസുതകം രെിച്ചത്. 

• അംബജു സിമന്റ് സ് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ മൻു റവസ് 

പ്പെേർമാൻ/സ്ഥാപകൻ/പ്പഗ്പായമാട്ടർ, നയരാതം 

പ്പസഖ്് സാരിേ തപ്പന്റ ആത്മകഥ 'ദ്ി അംബജു 

യസ്റ്റാറി: ഹൗ എ ഗ്രൂെ് ഓഫ് ഓർഡിനറി പ്പമൻ 

ഗ്കിയേറ്റ്ഡ് എ എക് സ് ഗ് ാഓർഡിനറി കമ്പനി' 

എന്ന യപരിൽ എഴുതിേിട്ടണ്ു്ട. 

• 1971-പ്പല ഇരയ-പാക് േുദ്ധത്തിപ്പന്റ േഥാർത്ഥ 

കഥകൾ കപ്പണ്ടത്തനു്ന ഒര ു പതുിേ പസുതകം, 

'1971: ൊർജ് ഓഫ് ദ് യരാർഖ്കളും മറ്റ് കഥകളും, 

രെന ബിഷ്ത് റാവത്ത് എഴുതിേത് പറുത്തിറങ്ങി. 

• IC പ്പസന്റർ യഫാർ രയവണൻസ് ഗ്പസിദ്ധീകരിച്ച 

ഗ്പഭ്ാത് കമുാർ രെിച്ച 'പബ്ലിക് സർവീസ് 

എത്തിക് സ്- എ കവസ്റ്റ് യഫാർ റനതിക് ഭ്ാരത്' 

നയഡൂൽഹിേിപ്പല ഉപരാഗ്രപതി നിവാസിൽ 

പ്പവച്്ച ഇരയേുപ്പ  ഉപരാഗ്രപതി എം പ്പവെയ്യ 

നാേിഡ ുഉദ്്ഘാ നം പ്പെേതു . 

• രൗതം െിരാമണി രെിച്്ച ബ്ലംൂസ്ബറി ഇരയ 

ഗ്പസിദ്ധീകരിച്ച ‘ദ്ി മിഡ് യവ ബാറ്റിൽ: 

യമാദ്ിേുപ്പ  യറാളർ-യകാസ്റ്റർ പ്പസകൻഡ് യ ം’ 

എന്ന പസുതകം ഉപരാഗ്രപതി (VP) എം. പ്പവെയ്യ 

നാേിഡ ു നയഡൂൽഹിേിപ്പല ഉപരാഗ്രപതി 

നിവാസിൽ ഗ്പകാശനം പ്പെേതു . 

• ബാലകൃഷ് ണ മധരൂിപ്പന്റ ‘അറ്റ് യഹാം ഇൻ ദ്ി 

േൂണിയവഴ് സ്’ എന്ന ആത്മകഥ ആർ.സി. 

സിൻഹ, IAS (റിട്ട), 

• മഹാരാഗ്രേിപ്പല മംുറബേിപ്പല യറാഡ് 

വികസന മഗ്രാലേത്തിപ്പന്റ ഉപയദ്രാവ്. 

• പ്പവള്ളവംു മാലിനയ പരിഹാരങ്ങളും 

സംബന്ധിച്്ച ഗ്പവർത്തികനു്ന സുരരം റലമറ്റ് 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയടൂ്ടിപ്പന്റ സ്ഥാപകേും ലീൻപ്പ ക് 

സ്റ്റാർട്ടെകുളിപ്പല എേ്ഞ്ചൽ 

നിയക്ഷപകേുമാേ മൃദ്ലു രയമശാണ് 

“വാട്ടർപ്പഷഡ്: ഹൗ വി ഡിയഗ്സടാേഡ് ഇരയാസ് 

വാട്ടർ ആൻഡ് ഹൗ വീ കാം യസവ് ഇറ്റ്” എന്ന 

പതുിേ പസുതകം രെിച്ചത്. 

• മൻു യകഗ്രമഗ്രിേും യലാക് സഭ്ാംരവമുാേ 

യഡാ. ശശി തരരൂിപ്പന്റ 23-ാാമത് പസുതകമാേ 

‘റഗ്പഡ്, ഗ്പിജഡുീസ് ആൻഡ് പാണ്ഡിഗ് ി’ 

പ്പതലെുാനേിപ്പല റഹദ്രാബാദ്ിൽ 

ഗ്പകാശനം പ്പെേതു . 

• രാഹൽു റാവേിൽ രെിച്ച ‘രാജ് കപർൂ: ദ്ി മാസ്റ്റർ 

അറ്റ് വർക്’ എന്ന പസുതകം ഇരയൻ 

ഉപരാഗ്രപതി എം പ്പവെയ്യ നാേിഡ ു

ഗ്പകാശനം പ്പെേതു . 

• ഇലക് യഗ് ാണിക് സ് ആൻഡ് ഇൻഫർയമഷൻ 

പ്പ ക് യനാളജി മഗ്രാലേത്തിപ്പല മൻു 

ഉപയദ്രാവ് എസ് എസ് ഒബ് യറാേ് രെിച്ച 

‘റിറവൻഡിംര് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് 25 ഇയേഴ് സ് ഓഫ് 

ഇലക് യഗ് ാണിക് സ് ആൻഡ് ഇൻഫർയമഷൻ 

പ്പ ക് യനാളജി’ എന്ന പസ്ു തകം പ്പമേ്റ്റ് റവ 

പ്പസഗ്കട്ടറി അജേ് ഗ്പകാശ് സാഹ് നി 

ഗ്പകാശനം പ്പെേതു . 

• ആഗ്ന്ധാഗ്പയദ്ശിപ്പല ഔയദ്യാരിക ഭ്ാഷാ 

കമ്മീഷൻ പ്പെേർമാൻ പത്മ അവാർഡ് 

യജതാവ് യഡാ ോർലരേ ലക്ഷ്മി ഗ്പസാദ്ിപ്പന്റ 

'രാന്ധി യ ാെി രവർണർ' എന്ന പ്പതലെു് 

പസുതകം ഇരയൻ ഉപരാഗ്രപതി എം പ്പവെയ്യ 

നാേിഡ ുഗ്പകാശനം പ്പെേതു . 

• ശരന ു രുപ്തേുപ്പ  രെേിതാവ്, "ദ് യമാെ് ഹ ൂ

ഗ് ാൻയസഫാർമഡ് ഉത്തർഗ്പയദ്ശ്: ഹൗ യോരി 

ആദ്ിതയനാഥ് േുപി വാലാ ഭ്യ്യ' ദ്രുപുയോരം ഒര ു

ബാഡ്ജ് ഓഫ് ഓണർ ആേി മാറ്റി" എന്നതാണ് 

പസുതകത്തിപ്പന്റ തലപ്പകട്്ട . 

• യഡാ യരഖ് ൌധരി രെിച്ച "ഇരയസ് ഏൻഷയന്റ് 

പ്പലരസി ഓഫ് പ്പവൽപ്പനസ്" എന്ന പസുതകം 

മഹാരാഗ്ര രവർണർ ഭ്രത് സിംര് 

യകാഷിോരിേുപ്പ  സാന്നിധയത്തിൽ 

ഗ്പകാശനം പ്പെേതു . 

• തഷുാർ കപർൂ തപ്പന്റ ആദ്യ പസുതകം എഴുതിേത് 

‘ബാച്ചിലർ ഡാഡ്’ എന്നാണ്. 2016-ൽ വാ ക 

രർഭ്ധാരണത്തിലപൂ്പ  മകൻ ലക്ഷയ കപറൂിന് 

ഒപ്പരാറ്റ പിതാവാേി. 

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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• NTPC ലിമിറ്റഡിപ്പന്റേും NBCC (ഇരയ) ലിമിറ്റ=പതി 

എം പ്പവെയ്യ നാേിഡ ു ഗ്പകാശനം പ്പെേതു . 

അരപൂ് യറാേ് ൌധരിേുപ്പ  ജീവിതത്തിൽ 

നിന്നളു്ള പഠനങ്ങപ്പള ഈ പസുതകം 

ഏകീകരികകുേും അയേഹത്തിപ്പന്റ 

ജീവിതത്തിൽ നിന്്ന മായനപ്പജ് മന്റ് പാഠം 

പറുപ്പത്ത കുകുേും പ്പെയ്യുന്ന.ു 

• മൻു ഇരയൻ ആർമി െീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ജനറൽ 

നിർമ്മൽ െരർ വിജിപ്പന്റ (റിട്ട) ഒര ു പതുിേ 

പസുതകം ജമ്മ ുകശ്മീരിപ്പല സംഘർഷങ്ങളുപ്പ േും 

മയുന്നാട്ടളു്ള വഴിേുപ്പ േും ഒര ു "പർൂണ്ണ െിഗ്തം" 

വാഗ് ദാനം പ്പെയ്യുന്ന.ു ഹാർെർയകാളിൻസ് ഇരയ 

ഗ്പസിദ്ധീകരിച്ച ജനറൽ വിജിപ്പന്റ 

പസുതകത്തിപ്പന്റ യപര് "ദ്ി കയസുറ് യഫാർ പീസ് 

ഇൻ എ ഗ് ബിൾഡ് ലാൻഡ്" എന്നാണ്. 

• സാമ്പത്തിക വിദ്ഗ് ധനംു ബി.പ്പജ.പി യദ്ശീേ 

വക്താവമുാേ സഞ്ജു  വർമോണ് "ദ്ി യമാഡി 

രാംബിറ്റ്: ഡീയകാഡിംര് യമാദ്ി 2.0" എന്ന 

പതുിേ പസുതകം രെിച്ചത്. 

• KCP ഗ്രൂെിപ്പന്റ പ്പെേർയപഴ് സണംു മായനജിംര് 

ഡേറക്ടറമുാേ യഡാ വി എൽ ഇരിരാ ദ്ത്ത് 

രെിച്ച ‘യഡാ വി എൽ ദ്ത്ത്: ഗ്ലിംപ് സസ് ഓഫ് 

എ പേനിയേഴ് സ് റലഫ് യജർണി’ എന്ന പസുതകം 

തമിഴ് നാട്ടിപ്പല പ്പെറന്നേിൽ ഇരയൻ 

ഉപരാഗ്രപതി ഗ്പകാശനം പ്പെേതു  ഗ്പകാശനം 

പ്പെേതു . 

 

Obituaries News 

• ഗ്പശസത സംരീതസംവിധാേകനംു 

രാനരെേിതാവമുാേ സ്റ്റീഫൻ യജാഷവ 

യസാൻഡ്റഹം (91) േുറണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സിപ്പല 

(US) കണക്റ്റികട്ടിൽ അരരിച്ച.ു 

• ഗ്പശസത യദ്ശീേ അവാർഡ് യജതാവംു 

നൃത്തസംവിധാേകനംു ന നമുാേ ശിവശെർ 

മാസ്റ്റർ പ്പതലൊനേിപ്പല റഹദ്രാബാദ്ിൽ 

അരരിച്ച.ു 

• ഗ്പശസത പ്പതലെു് െലച്ചിഗ്ത രാനരെേിതാവംു 

പത്മഗ്ശീ പരുസ് കാര യജതാവമുാേ 

'സിരിപ്പവപ്പന്നല' പ്പെയമ്പാല ുസീതാരാമ ശാഗ്സതി 

66-ാാാം വേസ്സിൽ അരരിച്ച.ു 

• ബംഗ്ലായദ്ശിപ്പല ഗ്പശസത പണ്ഡിതനംു യദ്ശീേ 

പ്പഗ്പാഫസറമുാേ റഫീഖ്ൽു ഇസ്ാം അരരിച്ച.ു 

ബംഗ്ലായദ്ശിപ്പല യദ്ശീേ കവി കാസി നസ് റൽു 

ഇസ് ലാമിപ്പനകറുിച്ചളു്ള ഏറ്റവംു വലിേ 

പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാളാേിരനു്ന ു പ്പഗ്പാഫ. 

റഫീഖ്ൽു ഇസ് ലാം. 

• തമിഴ് നാ ് മൻു രവർണറംു ഏകീകൃത 

ആഗ്ന്ധാഗ്പയദ്ശിപ്പന്റ മൻു മഖു്യമഗ്രിേുമാേ 

പ്പകാനിപ്പജതി യറാസയ്യ (89 വേസ്സ്) അരരിച്ച.ു 

• മതുിർന്ന മാധയമഗ്പവർത്തകൻ വിയനാദ്് ദ്വു 

അ തു്തിപ്പ  അരരിച്ച.ു 

• ഇരയേിപ്പല ആദ്യ വനിതാ റസകയാഗ് ിസ്റ്റംു 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് പ്പമന്റൽ പ്പഹൽത്തിപ്പന്റ 

യമധാവിേുമാേ പത്മഭ്ഷൂൺ യഡാ. 

മാമ്പറെകളത്തിൽ ശാരദ്ാ യമയനാൻ 

അരരിച്ച.ു 

• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു ഗ്പാേം ക ൂിേ പ്പ സ്റ്റ് 

ഗ്കികറ്റർ, മൻു ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിഹാസം, എലീൻ 

ആഷ് 110-ാാാം വേസ്സിൽ അരരിച്ച.ു 

• തമിഴ് നാട്ടിപ്പല കനൂരൂിന് സമീപം 

പ്പഹലിയകാപ്റ്റർ അപക ത്തിൽ െീഫ് ഓഫ് 

ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് (CDS) ജനറൽ ബിപിൻ 

റാവത്ത് അരരിച്ച.ു 

• ഒഡീഷേിൽ നിന്നളു്ള ഗ്പശസത അധയാപകനംു 

പത്മഗ്ശീ പരുസകാര യജതാവമുാേ നര കിയഷാർ 

ഗ്പസ്റ്റി (നര സർ) അരരിച്ച.ു 

• പ്പസറം ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് ഇരയേുപ്പ  

എക് സികയടൂ്ടീവ് ഡേറക്ടർ യഡാ സുയരഷ് 

ജാദ്വ് അരരിച്ച.ു യകാവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ 

വികസിെികനു്നതിൽ അയേഹം ഒര ു ഗ്പധാന 

പെ് വഹിച്ച.ു 

• ദ്ി വാമ്പേർ യഗ്കാണികിൾസ് യനാവൽ 

പരമ്പരേിലപൂ്പ  ഗ്പശസതോേ അയമരികൻ 

യരാതിക്-ഫിക്ഷൻ എഴുത്തകുാരി ആൻ 

ററസ് അരരിച്ച.ു 

• െീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് ജനറൽ ബിപിൻ 

റാവത്ത് ഉൾപ്പെപ്പ  12 യപരപു്പ  

മരണത്തിനി ോകിേ പ്പഹലിയകാപ്റ്റർ 

അപക ത്തിൽ നിന്്ന രക്ഷപ്പെട്ട ഗ്രൂെ് 

കയാപ്റ്റൻ വരൺു സിംര് അരരിച്ച.ു 

• ഇരയൻ നാഷണൽ യകാൺഗ്രസിപ്പന്റ (INC) 

മതുിർന്ന യനതാവംു മൻു യകഗ്ര പ്പ റക്സ്റ്റൽസ് 

മഗ്രിേുമാേ ആർ എൽ ജലെ അരരിച്ച.ു 

• 2002-പ്പല യരാഗ്ധ കലാപവംു 1984-പ്പല സിഖ്് 

വിരദു്ധ കലാപവംു അയനവഷികാൻ രപൂീകരിച്ച 

രണ്്ട അയനവഷണ കമ്മീഷനകുൾക് 

യനതൃതവം നൽകിേ മൻു സഗു്പീം യകാ തി 

ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് രിരീഷ് തായകാർലാൽ 

നാനാവതി അരരിച്ച.ു 
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• ഗ്പിറ്റ് സ് കർ പരുസ് കാരം യന ിേ ഗ്ബിട്ടീഷ്-

ഇറ്റാലിേൻ വാസതു ശില്െി റിച്ചാർഡ് യറായജഴ് സ് 

േുറണറ്റഡ് കിംഗ് ഡത്തിപ്പല ലണ്ടനിപ്പല 

വസതിേിൽ അരരിച്ച.ു 

• മലോളത്തിപ്പന്റ ഇതിഹാസ സംവിധാേകൻ 

പ്പക എസ് യസതമുാധവൻ (90) അരരിച്ച.ു തപ്പന്റ 

കരിേറിൽ തമിഴ്, പ്പതലെു്, ഹിരി ത ുങ്ങി 

അഞ്്ച ഭ്ാഷകളിലാേി 60-ലധികം സിനിമകൾ 

അയേഹം സംവിധാനം പ്പെേതു . 

• സമാധാനത്തിനളു്ള യനാബൽ സമ്മാന 

യജതാവംു, പ്പവളുത്ത നയനൂപക്ഷ 

ഭ്രണത്തിപ്പനതിരാേ ദ്ക്ഷിണാഗ്ഫികേുപ്പ  

യപാരാട്ടത്തിപ്പല മതുിർന്ന വയക്തിേുമാേ 

ആർച്്ച ബിഷെ് പ്പഡസമണ്്ട  ടു്ട ു(90) അരരിച്ച.ു 

• മൻു ഇംഗ്ലണ്്ട കയാപ്റ്റൻ യറ ഇെിംരവർത്ത് 

അരരിച്ച.ു 1958 നംു 1973 നംു ഇ േിൽ 

ഇംഗ്ലണ്ടിനാേി 61 പ്പ സ്റ്റകുൾ കളിച്ച അയേഹം 

31 തവണ രാജയത്തിപ്പന്റ കയാപ്റ്റനാേി, 1970 ൽ 

ഓസ് യഗ് ലിേേിൽ 12 മത്സരങ്ങളും ഒര ു

ആഷസ് പരമ്പരേും യന ി. 

• ഹി-മാന് ആൻഡ് ദ്ി മായസ്റ്റഴ്സ് ഓഫ് ദ്ി 

േൂണിയവഴ് സ് ഗ്ഫാറഞ്ചസിേുപ്പ േും  ീയനജ് 

മയടൂ്ടന്റ് നിഞ്ച  ർട്ടിൽസിപ്പന്റേും കലാകാരനംു 

കളിൊട്ട ഡിറസനറമുാേ മാർക് പ്പ േ് ലർ 

അരരിച്ച.ു 

• 2010 കളിപ്പല സാമ്പത്തിക ഗ്പതിസന്ധിേുപ്പ  

പ്പകാ മു ുിേിൽ ഗ്പസിഡന്റാേി 

യസവനമനഷു്ഠിച്ച മതുിർന്ന ഗ്രീക് 

രാഗ്രീേകാരൻ കയരായലാസ് പപൗലിോസ് 

അരരിച്ച.ു 

• ഇ.ഒ. ഉറമു്പകുപ്പളകറുിച്ചംു മനഷുയപ്പന്റ 

പ്പപരമുാറ്റപ്പത്തകറുിച്ചംു പഠിച്്ച അയേഹപ്പത്ത 

യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു സവാധീനമളു്ള 

ശാഗ്സതജ്ഞരിൽ ഒരാളാകകുേും ഭ്മൂിേിപ്പല 

ദ്ശലക്ഷകണകിന് ജീവജാലങ്ങപ്പള 

സംരക്ഷികാൻ ന പ ിപ്പേ കുാൻ ആഹവാനം 

പ്പെയ്യുകേും പ്പെേത മൻു ഹാർവാർഡ് 

േൂണിയവഴ് സിറ്റി ബയോളജിസ്റ്റംു പലുിറ്റ് സർ 

സമ്മാന യജതാവമുാേ വിൽസൺ അരരിച്ച.ു 

• ഏഴ് തവണ ജനതാദ്ൾ (േുറണറ്റഡ്) രാജയസഭ്ാ 

MPേും വയവസാേിേുമാേ മയഹഗ്ര ഗ്പസാദ്് 

അരരിച്ച.ു 
 

Important Days 

• യലാകായരാരയ സംഘ ന (WHO) COVID-19 പതുിേ 

വയതയാസമാനമാേ B.1.1.529-പ്പന ഓമിയഗ്കാൺ 

എന്്ന തരംതിരിച്ചിട്ടണ്ു്ട. 

• എൊ വർഷവംു നവംബർ 29-ന് UN 

സംഘ ിെികനു്ന ഒര ു ദ്ിനമാണ് പലസതീൻ 

ജനതേുമാേുള്ള ഐകയദ്ാർഢയത്തിപ്പന്റ 

അരാരാഗ്ര ദ്ിനം. 

• എൊ വർഷവംു നവംബർ 30 ന് രാസപദ്ാർത്ഥ 

േുദ്ധത്തിൽ ഇരോേ എൊവരപു്പ േും 

അനസുമരണ ദ്ിനമാേി ഐകയരാഗ്രസഭ് 

അംരീകരിച്ച.ു 

• യബാർഡർ പ്പസകയരൂിറ്റി യഫാഴ് സ് (BSF) 2021 

ഡിസംബർ 01 ന് അതിപ്പന്റ 57-ാാമത് ററസിംര് 

ദ്ിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• 1988 മതുൽ എൊ വർഷവംു ഡിസംബർ 1 ന് 

യലാക എേ്ഡ്സ് ദ്ിനം യലാകപ്പമമ്പാ ംു 

ആെരികനു്ന.ു 

• എൊ വർഷവംു ഡിസംബർ 2 ന് യദ്ശീേ 

മലിനീകരണ നിേഗ്രണ ദ്ിനം ആെരികനു്ന.ു 

• യലാകപ്പമമ്പാ ംു എൊ വർഷവംു ഡിസംബർ 2 

ന് യലാക കമ്പയടൂ്ടർ സാക്ഷരതാ ദ്ിനം 

ആെരികനു്ന.ു 

• അ ിമത്തം നിർത്തലാകനു്നതിനളു്ള 

അരാരാഗ്ര ദ്ിനം 1986 മതുൽ എൊ വർഷവംു 

ഡിസംബർ 2 ന് ഐകയരാഗ്ര പ്പപാതസുഭ് 

ആെരികനു്ന.ു 

• വികലാംരരപു്പ  അരാരാഗ്ര ദ്ിനം എന്നംു 

അറിേപ്പെ നു്ന യലാക വികലാംര ദ്ിനം എൊ 

വർഷവംു ഡിസംബർ 3 ന് ആയരാളതലത്തിൽ 

ആെരികനു്ന.ു 

• ഇരയേിൽ, നാവികയസനേുപ്പ  യനട്ടങ്ങളും 

രാജയത്തിനളു്ള പെംു 

ആയഘാഷികനു്നതിനാേി എൊ വർഷവംു 

ഡിസംബർ 4 യദ്ശീേ നാവിക ദ്ിനമാേി 

ആെരികനു്ന.ു 

• സുസ്ഥിര വികസനങ്ങൾക് ധനസഹാേം 

നൽകനു്നതിൽ ബഹമുഖു്, അരാരാഗ്ര 

വികസന ബാെകുളുപ്പ  ഗ്പാധാനയം 

തിരിച്ചറിേുന്നതിനാണ് ഡിസംബർ 4 ന് 

അരാരാഗ്ര ബാെകുളുപ്പ  ദ്ിനം 

ആയഘാഷികനു്നത്. 

• ഇന്റർനാഷണൽ യവാളണ്ടിേർ യഡ (IVD), 

സാമ്പത്തിക സാമഹൂിക 

വികസനത്തിനാേുള്ള അരാരാഗ്ര സന്നദ്ധ 

ദ്ിനം എന്നംു അറിേപ്പെ നു്ന,ു എൊ വർഷവംു 

ഡിസംബർ 5 ന് ആെരികനു്ന.ു 
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• മനഷുയപ്പന്റ യക്ഷമത്തിനംു ഭ്ക്ഷയസരുക്ഷേ്കംു 

ആവാസവയവസ്ഥേ്കംു മണ്ണിപ്പന്റ 

രുണനിലവാരത്തിപ്പന്റ ഗ്പാധാനയപ്പത്തകറുിച്്ച 

അവയബാധം സൃരികനു്നതിനാേി എൊ 

വർഷവംു ഡിസംബർ 5 ന് യലാക മണ്ണ് ദ്ിനം 

ആെരികനു്ന.ു 

• വംശഹതയേുപ്പ  ഇരകളുപ്പ േും ഈ കറു്റകൃതയം 

ത േുന്നതിപ്പന്റേും ഇരകളുപ്പ  അരർയദ്ശീേ 

സമരണേുപ്പ േും അരസ്സിപ്പന്റേും ദ്ിനം വർഷം 

യതാറംു ഡിസംബർ 9 ന് ആെരികനു്ന.ു 

• അഴിമതിപ്പകതിപ്പര പ്പപാതജുനങ്ങപ്പള 

യബാധവതകരികനു്നതിനാേി എൊ വർഷവംു 

ഡിസംബർ 9 ന് അരാരാഗ്ര അഴിമതി വിരദു്ധ 

ദ്ിനം ആെരികനു്ന.ു 

• SAARC ൊർട്ടർ അംരീകരിച്ചതിപ്പന്റ 

സമരണേ്കാേി സൗത്ത് ഏഷയൻ 

അയസാസിയേഷൻ യഫാർ റീജിേണൽ 

യകാഓെയറഷൻ (SAARC) ൊർട്ടർ ദ്ിനം വർഷം 

യതാറംു ഡിസംബർ 8 ന് ആെരികനു്ന.ു 

• യലാകപ്പമമ്പാ ംു വർഷം യതാറംു ഡിസംബർ 10 

ന് മനഷുയാവകാശ ദ്ിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• എൊ വർഷവംു ഡിസംബർ 11 ന് ആയരാള 

പർവത ദ്ിനം ആെരികനു്ന.ു 

• എൊ വർഷവംു ഡിസംബർ 12 ന് 

ആയഘാഷികനു്ന ഐകയരാഗ്രസഭ്േുപ്പ  

അംരീകൃത അരാരാഗ്ര ദ്ിനമാണ് 

ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിയവഴ് സൽ പ്പഹൽത്ത് 

കവയറജ് ദ്ിനം. 

• അരാരാഷ് ഗ്  ബന്ധങ്ങളിപ്പല 

നിഷ് പക്ഷതേുപ്പ  മലൂയപ്പത്തകറുിച്്ച പ്പപാതജുന 

അവയബാധം വളർത്തനു്നതിനാേി എൊ 

വർഷവംു ഡിസംബർ 12-ന് 

ഐകയരാഗ്രസഭ്േുപ്പ  അംരീകൃത ദ്ിനമാണ് 

ഇന്റർനാഷണൽ യഡ ഓഫ് നയഗൂ് ാലിറ്റി. 

• എൊ വർഷവംു, UNICEF ദ്ിനം ഡിസംബർ 11 ന് 

ആെരികനു്നത് കടു്ടികളുപ്പ  ജീവൻ 

രക്ഷികനു്നതിനംു അവരപു്പ  ആഗ്രഹങ്ങൾ 

നിറയവറ്റനു്നതിനംു അവപ്പര 

സഹാേികനു്നതിനമുാേി അവയബാധം 

സൃരികനു്നതിനാണ്. 

• എൊ വർഷവംു ഡിസംബർ 14-ന് ഇരയേിൽ 

യദ്ശീേ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ദ്ിനം 

ആയഘാഷികനു്ന.ു 1991 മതുൽ റവദ്യതുി 

മഗ്രാലേത്തിപ്പന്റ യനതൃതവത്തിലാണ് ഈ 

അവസരം ആയഘാഷികനു്നത്. 

• ഇരയേിൽ, എൊ വർഷവംു ഡിസംബർ 16 ന് 

വിജേ് ദ്ിവസ് (വിജേ ദ്ിനം എന്നംു 

അറിേപ്പെ നു്ന)ു ആയഘാഷികനു്ന.ു 2021-ൽ 

രാജയം 50-ാാമത് വിജേ് ദ്ിവസ് 

ആയഘാഷികകുോണ്. 

• ബംഗ്ലായദ്ശ്, ഗ്ശീലെ, യനൊൾ, വിേറ്റ്നാം, 

ഇയരായനഷയ, പ്പകനിേ, മലാവി, മയലഷയ, 

ഉരാണ്ട, ഇരയ,  ാൻസാനിേ ത ുങ്ങിേ 

രാജയങ്ങളിൽ എൊ വർഷവംു ഡിസംബർ 15 ന് 

അരാരാഗ്ര യതേില ദ്ിനം ആെരികനു്ന.ു 

• എൊ വർഷവംു ഡിസംബർ 18 ന് ആയരാള 

ക ുിയേറ്റ ദ്ിനമാേി ആെരികനു്ന.ു 

ഐകയരാഗ്രസഭ്േുമാേി ബന്ധപ്പെട്ട 

ഏജൻസിോേ ഇന്റർനാഷണൽ 

ഓർരറനയസഷൻ യഫാർ റമയഗ്രഷൻ (IOM) 

വഴിോണ് ഈ ദ്ിനം അ ോളപ്പെ തു്തനു്നത്. 

• എൊ വർഷവംു ഡിസംബർ 18 നയനൂപക്ഷ 

അവകാശ ദ്ിനമാേി ആെരികനു്നത് 

ഇരയേിപ്പല വംശീേ നയനൂപക്ഷങ്ങൾക് 

സവാതഗ്രയത്തിനളു്ള അവകാശവംു തലുയ 

അവസരങ്ങളും ഉേർത്തിെി ികനു്നതിനംു 

നയനൂപക്ഷങ്ങളുപ്പ  ബഹമുാനപ്പത്തേും 

അരസ്സിപ്പനേും കറുിച്്ച അവയബാധം 

സൃരികനു്നതിനംു യവണ്ടിോണ്. 

• എൊ വർഷവംു ഡിസംബർ 18 ന് യലാക 

അറബി ഭ്ാഷാ ദ്ിനം ആയരാളതലത്തിൽ 

ആെരികനു്ന.ു മനഷുയരാശിേുപ്പ  സാംസകാരിക 

റവവിധയത്തിപ്പന്റ പ്പന ംുതണൂകുളിൽ ഒന്നാണ് 

അറബി ഭ്ാഷ. 

• നാനാതവത്തിൽ ഏകതവം 

ആയഘാഷികനു്നതിനംു 

ഐകയദ്ാർഢയത്തിപ്പന്റ ഗ്പാധാനയപ്പത്തകറുിച്്ച 

അവയബാധം വളർത്തനു്നതിനമുാേി എൊ 

വർഷവംു ഡിസംബർ 20 ന് അരാരാഗ്ര 

മനഷുയ ഐകയദ്ാർഢയ ദ്ിനം 

ആയരാളതലത്തിൽ ആെരികനു്ന.ു 

• മികച്ച ഭ്രണ സഗ്മ്പദ്ാേങ്ങൾ 

താപ്പഴത്തട്ടിയലക് ഗ്പദ്ർശിെികാനംു 

ആവർത്തികാനംു ലക്ഷയമിട്ടളു്ള "ഗ്പശസൻ 

രാവ് കി ഔർ" എന്ന ഗ്പയമേത്തിലളു്ള 

സദ്്ഭ്രണ വാരാെരണം യകഗ്രമഗ്രി യഡാ. 

ജിയതഗ്ര സിംര് ഉദ്്ഘാ നം പ്പെേതു . 

• 2012 മതുൽ എൊ വർഷവംു ഡിസംബർ 22 ന് 

ഇരയ യദ്ശീേ രണിത ദ്ിനമാേി ആെരികനു്ന.ു 

രണിതശാഗ്സതജ്ഞൻ ഗ്ശീനിവാസ രാമാനജുപ്പന്റ 

ജന്മദ്ിനത്തിപ്പന്റ ഓർമ്മേ്കാോണ് ഈ ദ്ിനം 

ആയഘാഷികനു്നത്. 

• ഇരയേുപ്പ  അഞ്ചാമപ്പത്ത ഗ്പധാനമഗ്രി 

ൌധരി െരൺ സിങ്ങിപ്പന്റ 

ജന്മവാർഷികത്തിപ്പന്റ സമരണേ്കാേി 

ഡിസംബർ 23 ന് രാജയത്ത ുനീളം കിസാൻ 

ദ്ിവസ് അപ്പെെിൽ യദ്ശീേ കർഷക ദ്ിനം 

ആയഘാഷികനു്ന.ു 
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• യദ്ശീേ ഉപയഭ്ാക്തൃ അവകാശ ദ്ിനം എൊ 

വർഷവംു ഡിസംബർ 24 ന് ആെരികനു്ന.ു 

• ഐകയരാഗ്രസഭ്േും യലാകായരാരയ 

സംഘ നേും ഡിസംബർ 27 ന് പകർച്ചവയാധി 

തയ്യാപ്പറ െുിനളു്ള അരാരാഗ്ര ദ്ിനമാേി 

ആെരിച്ച.ു 

 

Miscellaneous News 

• മണിെരൂിൽ യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു ഉേരം 

ക ൂിേ പിേർ പ്പറേിൽയവ പാലം ഇരയൻ 

പ്പറേിൽയവ നിർമ്മികനു്ന.ു 

• അയമരികൻ ഗ്പസിദ്ധീകരണ കമ്പനിോേ 

പ്പമറിേം-പ്പവബ് സ്റ്റർ വാക് സിൻ എന്ന വാക് 

അതിപ്പന്റ 2021 വർഷപ്പത്ത വാകാേി 

തിരപ്പെ തു്ത.ു 

• വിയനാദ്സഞ്ചാരം 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനാേി കൽുരാം ജിൊ 

ഭ്രണക ൂവംു ജമ്മ ുകശ്മീരിപ്പല  റൂിസം വകെുംു 

ജമ്മ ു കശ്മീരിപ്പല കൽുരാമിൽ, ഗ്പയതയകിച്്ച 

അഹർബൽ പ്പവള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ, ആദ്യപ്പത്ത 

അഹർബൽ പ്പഫസ്റ്റിവൽ സംഘ ിെിച്ച.ു 

• ബംരാൾ ഉൾക ലിൽ രപൂം പ്പകാണ്ട 

നയനൂമർദ്ം ശക്തി ഗ്പാപിച്്ച ജവാദ്് 

െഴുലികാറ്റാേി മാറപു്പമന്്ന ഗ്പതീക്ഷികനു്ന,ു 

ഇത് വ കൻ ആഗ്ന്ധാഗ്പയദ്ശ്, പ്പതകൻ ഒഡീഷ 

തീരങ്ങളിലംു പശ്ചിമ ബംരാളിപ്പന്റ െില 

ഭ്ാരങ്ങളിലംു എത്താൻ സാധയതേുണ്്ട. 

• കഴിെ 12 മാസപ്പത്ത നിരവധി 

പ്പവെവുിളികൾകി േിലംു യലാകപ്പമമ്പാ മുളു്ള 

ആളുകളുപ്പ  നിർഭ്േമാേ ഇച്ഛാശക്തിപ്പേ 

ഉൾപ്പകാളു്ളന്ന പദ്മാണ് പ്പപർസ് പ്പവറാൻസ്, 

യകംഗ്ബിഡ്ജ് നിഘണ്ടവുിപ്പന്റ 2021 പ്പല വാക്. 

• രാജയപ്പത്ത ദ്ലിതരപു്പ  സാമ്പത്തികവംു 

സാമഹൂികവമുാേ ശാക്തീകരണത്തിനാേി 

യപാരാ ിേ യഡാ.ഭ്ീംറാവ ുറാംജി അംയബദ് കറപു്പ  

െരമവാർഷികമാേി ഇരയ എൊ വർഷവംു 

ഡിസംബർ 6 മഹാപരിനിർവാൻ ദ്ിവസ് 

ആേി ആെരികനു്ന.ു 

• യദ്ശീേ സാേുധ യസനാ ദ്ിനം അെെിൽ 

ഇരയേുപ്പ  യദ്ശീേ പതാക ദ്ിനം എന്നംു 

അറിേപ്പെ നു്ന.ു എൊ വർഷവംു ഡിസംബർ 7 

ന് ഈ ദ്ിനം ആയഘാഷികകുേും 

ആെരികകുേും പ്പെയ്യുന്ന.ു 

• യലാകത്തിപ്പന്റ സാമഹൂികവംു 

സാമ്പത്തികവമുാേ വികസനത്തിന് 

യവയാമോനത്തിപ്പന്റ ഗ്പാധാനയം 

തിരിച്ചറിേുന്നതിനാേി എൊ വർഷവംു 

ഡിസംബർ 7 ന് അരാരാഗ്ര സിവിൽ 

ഏവിയേഷൻ ദ്ിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• ഗ്പധാനമഗ്രി ഗ്ശീ നയരഗ്ര യമാദ്ിേുപ്പ  

അധയക്ഷതേിൽ യെർന്ന യകഗ്ര കാബിനറ്റ്, 

പ്പകൻ-യബതവ നദ്ീത ങ്ങൾ ബന്ധിെികനു്ന 

പദ്ധതിക് അംരീകാരം നൽകി. 

• വാണിജയ മഗ്രാലേത്തിന് കീഴിലളു്ള 

ജിയോഗ്രഫികൽ ഇൻഡിയകഷൻസ് രജിഗ്സടി 

(GIR) ബീഹാർ മഖ്ാനപ്പേ മിഥില മഖ്ാന എന്ന് 

പനുർനാമകരണം പ്പെയ്യാനളു്ള നിയവദ്നം 

സവീകരിച്ച,ു ക ൂാപ്പത ഗ്ബാൻഡ് യലായരാേിൽ 

ക ൂതുൽ മാറ്റങ്ങൾ വരതു്താനംു 

നിർയേശിച്ചിട്ടണ്ു്ട. 

• ഡൽഹിേിപ്പല ഓൾ ഇരയ കൗൺസിൽ യഫാർ 

പ്പ ക് നികൽ എജയയുകഷൻ (AICTE) 

ഓഡിയറ്റാറിേത്തിൽ ഡൽഹി യപാലീസ് 

കമ്മീഷണർ രായകഷ് അസതാന ഡൽഹി 

യപാലീസിപ്പന്റ ഗ്പധാന പദ്ധതിോേ ‘േുവ’േ്ക് 

കീഴിൽ ‘ഉന്നതി’ എന്ന ഇ-യലണിംര് പ്ലാറ്റ് യഫാം 

ആരംഭ്ിച്ച.ു 

• േുഎസ് ആസ്ഥാനമാേുള്ള യലാകപ്പത്ത 

മൻുനിര ഫാഷൻ ഗ്ബാൻഡാേ പാറ്റയരാണിേ 

ഇയൊൾ പ്പഡനിം വഗ്സതങ്ങൾ നിർമ്മികാൻ 

കരകൗശല ഖ്ാദ്ി പ്പഡനിം ഫാഗ്ബിക ്

ഉപയോരികനു്ന.ു 

• 331 വർഷം പഴകമളു്ള നരരത്തിപ്പന്റേും 

പശ്ചിമ ബംരാൾ സംസ്ഥാനത്തിപ്പന്റേും 

ഏറ്റവംു വലിേ മതപരമാേ ഉത്സവത്തിന് 

അരാരാഗ്ര അംരീകാരം നൽകിപ്പകാണ്ട് 

UNESCO പ്പകാൽകത്തേിപ്പല ദ്ർുഗ്ഗാ പജൂപ്പേ 

അതിപ്പന്റ 2021-പ്പല അദ്ൃശയ സാംസ് കാരിക 

റപതൃക പട്ടികേിയലക് യെർത്ത.ു 

• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ ഏഴാമപ്പത്ത 

രാജയവംു യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു 

ജനസംഖ്യേുള്ള രണ്ടാമപ്പത്ത രാജയവമുാണ് 

ഇരയ. 
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• െീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇരയ (CJI) ജസ്റ്റിസ് എൻ വി 

രമണേും പ്പതലൊന മഖു്യമഗ്രി പ്പക 

െഗ്രയശഖ്ർ റാവവുംു യെർന്്ന പ്പതലൊനേിപ്പല 

റഹദ്രാബാദ്ിപ്പല നാനഗ്കംരുഡേിലളു്ള 

ഫീനിക്സ് വിപ്പക  വറിൽ ഇരയേിപ്പല 

ആദ്യപ്പത്ത ഇന്റർനാഷണൽ ആർബിയഗ് ഷൻ 

ആൻഡ് മീഡിയേഷൻ പ്പസന്റർ (IAMC) 

ഉദ്്ഘാ നം പ്പെേതു . 

• ഗ്പതിമാസ കറന്റ് അഫയേഴ് സ് PDF 2021: എൊ 

മത്സര പരീക്ഷകൾകംു കറന്റ് അഫയേഴ് സ് 

വളപ്പര ഗ്പധാനമാണ്, നമപു്പകൊവർകംു 

അറിോവനു്നതയുപാപ്പല, വരംു മാസങ്ങളിൽ, 

എസ്എസ് സി, ബാെിംര്, പ്പറേിൽയവ 

അപ്പെെിൽ സംസ്ഥാന പരീക്ഷകൾ 

എന്നിങ്ങപ്പന നിരവധി സർകാർ പരീക്ഷകൾ 

ന കാൻ യപാകനു്ന,ു നിലവിപ്പല കാരയങ്ങൾ 

യൊദ്ികനു്ന ു എൊ പരീക്ഷകളിലംു 

ഗ്പിലിമിനറി, പ്പമേിൻ അപ്പെെിൽ രണ്ടംു. 

• അ ാ 247  ീം ഇൻറർപ്പനറ്റിൽ അ ാ 247-പ്പന്റ 

ഏറ്റവംു പതുിേ കറന്റ് അഫയേഴ് സ് നൽകനു്ന,ു 

ഇത് വിവിധ വിഭ്ാരങ്ങൾ, വിഭ്ാരങ്ങൾ, 

വിഷേങ്ങൾ, ബാെിംര്, എസ്എസ് സി, 

േുപിഎസ് സി, മറ്റ് പരീക്ഷകൾ 

എന്നിവേ് കാേുള്ള വിശദ്മാകനു്നവർ 

ഉൾപ്പെപ്പ േുള്ള റവവിധയമാർന്ന യഗ്ശണികൾ 

ഉൾപ്പകാളു്ളന്ന.ു 

• ‘സിബിർ’ എന്നറിേപ്പെ നു്ന യഗ്പാജക്ട് 22220 

എന്ന ബഹമുഖു് ആണവ-പവർ ഐസ് 

യഗ്ബകർ പരമ്പരേിപ്പല ആദ്യയത്തതാണ് റഷയ 

വിയക്ഷപിച്ചത്. 

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കമുളു്ള പ്രധാന 

കറുിപ്പകുൾ: 

(STATIC TAKEAWAYS) 

• പ്പെക് തലസ്ഥാനം: ഗ്പാര്; കറൻസി: പ്പെക് 

പ്പകാരണു. 

• നീതി ആയോര് രപൂീകരിച്ചത്: 1 ജനവുരി 2015; 

• നീതി ആയോര് ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• നീതി ആയോര് പ്പെേർയപഴ് സൺ: നയരഗ്ര യമാദ്ി; 

• നീതി ആയോര് റവസ് പ്പെേർയപഴ് സൺ: 

രാജീവ് കമുാർ; 

• നിതി ആയോര് CEO: അമിതാഭ്് കാര്. 

• ബജാജ് അലേൻസ് ജനറൽ ഇൻഷറുൻസ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 2001; 

• ബജാജ് അലേൻസ് ജനറൽ ഇൻഷറുൻസ് 

ആസ്ഥാനം: പപൂ്പന, മഹാരാഗ്ര; 

• ബജാജ് അലേൻസ് ജനറൽ ഇൻഷറുൻസ് 

CEOേും MDേും: തപൻ സിംയരൽ. 

• റസകറട്ൂ്ട എയേറായസെസ് സ്ഥാപിച്ചത്: 12 ജൺൂ 

2018; 

• റസകറട്ൂ്ട എയേറായസെസ് ആസ്ഥാനം: 

റഹദ്രാബാദ്്, പ്പതലൊന; 

• സ് റകറട്ൂ്ട എേ് യറാസ് യപസ് സഹസ്ഥാപകൻ, 

CEO, CTO: പവൻ കമുാർ െരന; 

• റസകറട്ൂ്ട എേ് യറാസ് യപസ് സഹസ്ഥാപകൻ, 

COO: നാര ഭ്ാരത് ഡാക. 

• WHO സ്ഥാപിതമാേത്: 7 ഏഗ്പിൽ 1948; 

• WHO ഡേറക്ടർ ജനറൽ: യഡാ പ്പ യഗ്ഡാസ് 

അദ്ായനാം പ്പരഗ്ബിയേസസ്; 

• WHOേുപ്പ  ആസ്ഥാനം: ജനീവ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്. 

• ദ്ക്ഷിണ പ്പകാറിേേുപ്പ  തലസ്ഥാനം: 

സിയോൾ; 

• ദ്ക്ഷിണ പ്പകാറിേ കറൻസി: ദ്ക്ഷിണ 

പ്പകാറിേൻ യവാൺ; 

• ദ്ക്ഷിണ പ്പകാറിേ ഗ്പസിഡന്റ്: മൺൂ പ്പജ-ഇൻ. 

• INTERPOL രപൂീകരിച്ചത്: 1923; 

• INTERPOL ആസ്ഥാനം: ലിയോൺ, ഗ്ഫാൻസ്; 

• INTERPOL ഗ്പസിഡന്റ്: അഹമ്മദ്് നാസർ അൽ 

ററസി; 

• INTERPOL അംരരാജയങ്ങൾ: 195; 

• INTERPOL പ്പസഗ്കട്ടറി ജനറൽ: ജർരൻ യസ്റ്റാക്; 

• INTERPOL മഗു്ദ്ാവാകയം: സരുക്ഷിതമാേ ഒര ു

യലാകത്തിനാേി യപാലീസിപ്പന 

ബന്ധിെികനു്ന.ു 

• CBIC ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി, ഇരയ; 

• CBIC രപൂീകരിച്ചത്: 26 ജനവുരി 1944. 

•  വിറ്റർ രപൂീകരിച്ചത്: 21 മാർച്്ച 2006. 

•  വിറ്ററിപ്പന്റ ആസ്ഥാനം: സാൻ ഗ്ഫാൻസിയസകാ, 

കാലിയഫാർണിേ, േുറണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്. 

• HSBC ഇരയ സ്ഥാപിച്ചത്: 1853; 

• HSBC ഇരയേുപ്പ  ആസ്ഥാനം: മംുറബ, 

മഹാരാഗ്ര; 

• HSBC ഇരയ CEO: ഹിയതഗ്ര ദ്പ്പവ. 

• ജമ്മ ു കശ്മീർ പ്പലഫ്റ്റനന്റ് രവർണർ: മയനാജ് 

സിൻഹ. 

• ബാർബയഡാസ് തലസ്ഥാനം: ഗ്ബിഡ്ജ് ടൗൺ; 

• ബാർബയഡാസ് കറൻസി: ബാർബയഡാസ് 

യഡാളർ. 

• ആകാശവാണി സ്ഥാപിതമാേത്: 1936; 

• ആകാശവാണി ആസ്ഥാനം: സൻസദ്് മാർര്, 

നയഡൂൽഹി; 

• ആകാശവാണി ഉ മ: ഗ്പസാർ ഭ്ാരതി. 

• UP തലസ്ഥാനം: ലഖ്് നൗ; 

• UP രവർണർ: ആനരിപ്പബൻ പയട്ടൽ; 

• UP മഖു്യമഗ്രി: യോരി ആദ്ിതയനാഥ്. 

• യകരള തലസ്ഥാനം: തിരവുനരപരും; 
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• യകരള രവർണർ: ആരിഫ് മഹുമ്മദ്് ഖ്ാൻ; 

• യകരള മഖു്യമഗ്രി: പിണറാേി വിജേൻ. 

• നാരാലാൻഡ് മഖു്യമഗ്രി: പ്പനേഫിേു റിയോ; 

നാരാലാൻഡ് രവർണർ: ജരദ്ീഷ് മഖു്ി. 

• ഇരയ1 യപേ് പ്പമന്റ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമാേത്: 

2006; 

• ഇരയ1 യപപ്പേമന്് സ് ലിമിറ്റഡ് പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ് 

സ്ഥാനം: പ്പബംരളൂര.ു 

• BSF ഡേറക്ടർ ജനറൽ: പെജ് കമുാർ സിംര്; 

• BSF ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി. 

• സവീഡൻ തലസ്ഥാനം: യസ്റ്റാക്യഹാം; 

• സവീഡൻ കറൻസി: സവീഡിഷ് യഗ്കാണ. 

• നാരാലാൻഡ് മഖു്യമഗ്രി: പ്പനേഫിേു റിയോ; 

നാരാലാൻഡ് രവർണർ: ജരദ്ീഷ് മഖു്ി. 

• അരണുാെൽ ഗ്പയദ്ശ് തലസ്ഥാനം: ഇറ്റാനരർ; 

• അരണുാെൽ ഗ്പയദ്ശ് മഖു്യമഗ്രി: യപമ ഖ്ണ്ഡ;ു 

• അരണുാെൽ ഗ്പയദ്ശ് രവർണർ: ബി ഡി മിഗ്ശ. 

• ഇകയണാമിസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് േൂണിറ്റ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1946; 

• ഇകയണാമിസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് േൂണിറ്റ് 

ആസ്ഥാനം: ലണ്ടൻ, േുറണറ്റഡ് കിംഗ് ഡം; 

• ഇകയണാമിസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് േൂണിറ്റ് യഗ്ലാബൽ 

െീഫ് ഇകയണാമിസ്റ്റ്, മായനജിംര് ഡേറക്ടർ: 

റസമൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ്. 

• യസ്റ്ററ്റ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയ സ്ഥാപിതമാേത്: 1 

ജറൂല 1955; 

• യസ്റ്ററ്റ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയ ആസ്ഥാനം: മംുറബ; 

• യസ്റ്ററ്റ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയ പ്പെേർമാൻ: ദ്ിയനശ് 

കമുാർ ഖ്ര. 

• അരാരാഗ്ര നാണേ നിധി രപൂീകരിച്ചത്: 27 

ഡിസംബർ 1945; 

• അരാരാഗ്ര യമാണിറ്ററി ഫണ്ട് 

പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ്: വാഷിംഗ് ടൺ ഡി.സി., 

േുഎസ്എ; 
 

 

• അരാരാഗ്ര നാണേ നിധി അംരരാജയങ്ങൾ: 

190; 

• അരാരാഗ്ര യമാണിറ്ററി ഫണ്ട് മായനജിംര് 

ഡേറക്ടർ: ഗ്കിസ്റ്റലീന യജാർജീവ. 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പ ലികമ്മയണൂിയകഷൻ 

േൂണിേൻ ആസ്ഥാനം: ജനീവ, 

സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പ ലികമ്മയണൂിയകഷൻ 

േൂണിേൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 1865 പ്പമേ് 17; 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പ ലികമ്മയണൂിയകഷൻ 

േൂണിേൻ പ്പഹഡ് പ്പസഗ്കട്ടറി ജനറൽ: ഹൗലിൻ 

ഷായവാ. 

• നാരാലാൻഡ് മഖു്യമഗ്രി: പ്പനേഫിേു റിയോ; 

നാരാലാൻഡ് രവർണർ: ജരദ്ീഷ് മഖു്ി. 

• ഹിമാെൽ ഗ്പയദ്ശ് രവർണർ: രായജഗ്ര 

വിശവനാഥ് അർയലകർ; 

• ഹിമാെൽ ഗ്പയദ്ശ് മഖു്യമഗ്രി: ജേ് റാം താകർൂ. 

• ഇരയ  റൂിസം പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1 ഒയക്ടാബർ 1966; 

• ഇരയ  റൂിസം പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ 

ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി. 

• റിലേൻസ് കയാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ് CEO: ജേ് 

അൻയമാൽ അംബാനി; 

• റിലേൻസ് കയാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ് ആസ്ഥാനം: 

സാരാഗ്കസ്ൂ, മംുറബ; 

• റിലേൻസ് കയാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപകൻ: 

ധീരഭു്ാേ് അംബാനി; 

• റിലേൻസ് കയാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 5 മാർച്്ച 1986. 

• ബീഹാർ തലസ്ഥാനം: പട് ന; 

• ബീഹാർ രവർണർ: ഫാരു ൌഹാൻ; 

• ബീഹാർ മഖു്യമഗ്രി: നിതീഷ് കമുാർ. 

• മധയഗ്പയദ്ശ് തലസ്ഥാനം: യഭ്ാൊൽ; 

• മധയഗ്പയദ്ശ് രവർണർ: മംരുഭ്ാേ് സി. പയട്ടൽ; 

• മധയഗ്പയദ്ശ് മഖു്യമഗ്രി: ശിവരാജ് സിംര് 

ൌഹാൻ. 

• ഐകയരാഗ്രസഭ് പ്പസഗ്കട്ടറി ജനറൽ: 

അയന്റാണിയോ രുപ്പട്ടറസ്; 

• ഐകയരാഗ്രസഭ് ആസ്ഥാനം: നയയൂോർക്, 

േുറണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്; 

• ഐകയരാഗ്രസഭ് സ്ഥാപിതമാേത്: 24 

ഒയക്ടാബർ 1945. 

• യലാക കാലാവസ്ഥാ സംഘ നേുപ്പ  

ആസ്ഥാനം: ജനീവ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• യവൾഡ് പ്പമറ്റീരിയോളജികൽ 

ഓർരറനയസഷൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 23 മാർച്്ച 

1950; 
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• യവൾഡ് പ്പമറ്റീരിയോളജികൽ 

ഓർരറനയസഷൻ ഗ്പസിഡന്റ്: യഡവിഡ് 

ഗ്രിംസ്. 

• IFFCO സ്ഥാപിതമാേത്: 1967; 

• IFFCO ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി, ഡൽഹി; 

• IFFCO പ്പന്റ MDേും CEOേും: യഡാ. േു.എസ്. അവസതി. 

• വിദ്യാഭ്യാസ മഗ്രി: ധർയമഗ്ര ഗ്പധാൻ 

• ഇരയ INX സ്ഥാപിതമാേത്: 2017; 

• ഇരയ INX ആസ്ഥാനം: രാന്ധിനരർ, രുജറാത്ത്; 

• ഇരയ INX പ്പന്റ MDേും CEOേും: വി. 

ബാലസഗു്ബമണയം. 

• പ്പഫഡറൽ ബാെ് സ്ഥാപിതമാേത്: 23 ഏഗ്പിൽ 

1931; 

• പ്പഫഡറൽ ബാെ് ആസ്ഥാനം: ആലവു, യകരളം; 

• പ്പഫഡറൽ ബാെ് MDേും CEOേും: ശയാം 

ഗ്ശീനിവാസൻ; 

• പ്പഫഡറൽ ബാെ്  ാര് റലൻ: നിങ്ങളുപ്പ  

മികച്ച ബാെിംര് പൊളി. 

• OECD പ്പസഗ്കട്ടറി ജനറൽ: മതയാസ് യകാർമാൻ; 

• OECD ആസ്ഥാനം: പാരീസ്, ഗ്ഫാൻസ്; 

• OECD സ്ഥാപിതമാേത്: 30 പ്പസപ്റ്റംബർ 1961 

• അസം രവർണർ: ജരദ്ീഷ് മഖു്ി; 

• അസം മഖു്യമഗ്രി: ഹിമര ബിശവ ശർമ്മ. 

• നാവികയസനാ യമധാവി: അഡ്മിറൽ ആർ ഹരി 

കമുാർ; 

• ഇരയൻ യനവി സ്ഥാപിതമാേത്: 26 ജനവുരി 

1950. 

• മഖു്യമഗ്രി: യഹമര് യസാറൻ; രവർണർ: 

ഗ്ശീമതി ഗ്ദ്ൗപതി മർുമ.ു 

• OYO റംൂസ് സ്ഥാപിതമാേത്: 2013; 

• OYO റംൂസ് CEO: റിയതഷ് അരർവാൾ. 

• IDFC ഫസ്റ്റ് ബാെ് CEO: വി. റവദ്യനാഥൻ; 

• IDFC ആദ്യ ബാെ് ആസ്ഥാനം: മംുറബ; 

• IDFC ഫസ്റ്റ് ബാെ് സ്ഥാപിതമാേത്: ഒക് യ ാബർ 

2015. 

• S&P യഗ്ലാബൽ യററ്റിംര് പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ്: 

നയയൂോർക്, നയയൂോർക്, േുറണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്; 

• S&P യഗ്ലാബൽ യററ്റിംഗ് സ് സ്ഥാപകൻ: പ്പഹൻറി 

വർണം പവുർ; 

• S&P യഗ്ലാബൽ യററ്റിംഗ് സ് സ്ഥാപിതമാേത്: 1860; 

• S&P യഗ്ലാബൽ യററ്റിംഗ് സ് ഗ്പസിഡന്റ്: യജാൺ എൽ. 

പ്പബറിയസഫാർഡ്. 

• േൂയറാപയൻ േൂണിേൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 1 

നവംബർ 1993; 

• േൂയറാപയൻ േൂണിേൻ ആസ്ഥാനം: ഗ്ബസ്സൽസ്; 

• േൂയറാപയൻ േൂണിേൻ അംരരാജയങ്ങൾ: 27; 

• േൂയറാപയൻ േൂണിേൻ ഔയദ്യാരിക ഭ്ാഷകൾ: 

24; 

• േൂയറാപയൻ കൗൺസിലിപ്പന്റ േൂയറാപയൻ 

േൂണിേൻ ഗ്പസിഡന്റ്: ൊൾസ് റമകൽ. 

• ഫഡ്ു ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ 

ഓർരറനയസഷൻ ആസ്ഥാനം: യറാം, ഇറ്റലി. 

• ഫഡ്ു ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ 

ഓർരറനയസഷൻ തലവൻ: കയ ുയഡാങയ;ു 

• ഫഡ്ു ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ 

ഓർരറനയസഷൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 16 

ഒയക്ടാബർ 1945; 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ ഓഫ് യസാേിൽ 

സേൻസസ് ഗ്പസിഡന്റ്: യലാറ പ്പബർത്ത 

പ്പറേ് സ് സാഞ്ചസ് (പ്പമക് സിയകാ); 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ ഓഫ് യസാേിൽ 

സേൻസസ് സ്ഥാപിതമാേത്: 1924; 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ ഓഫ് യസാേിൽ 

സേൻസസ് ആസ്ഥാനം: വിേന്ന, ഓഗ്സടിേ. 

• രാംബിേ തലസ്ഥാനം: ബഞ്ചൾു; 

• രാംബിേ കറൻസി: രാംബിേൻ ദ്ലാസി. 

• ഉത്തരാഖ്ണ്്ഡ തലസ്ഥാനങ്ങൾ: പ്പഡറാഡൺൂ 

(ശീതകാലം), റരർറസൻ (യവനൽകാലം); 

• ഉത്തരാഖ്ണ്്ഡ രവർണർ: ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ 

രുർമിത് സിംര്; 

• ഉത്തരാഖ്ണ്്ഡ മഖു്യമഗ്രി: പഷു് കർ സിംര് ധാമി. 

• രുജറാത്ത് തലസ്ഥാനം: രാന്ധിനരർ; 

• രുജറാത്ത് രവർണർ: ആൊരയ യദ്വഗ്വത്; 

• രുജറാത്ത് മഖു്യമഗ്രി: ഭ്യൂപഗ്രഭ്ാേ് പയട്ടൽ. 

• GRSE പ്പെേർമാനംു മായനജിംര് ഡേറക്ടറംു: 

റിേർ അഡ്മിറൽ വി പ്പക സയക്സന. 

• GRSE ആസ്ഥാനം: പ്പകാൽകത്ത, പശ്ചിമ 

ബംരാൾ. 

• ബാഡ്മിന്റൺ യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്:1934; 

• ബാഡ്മിന്റൺ യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷൻ 

ആസ്ഥാനം: കവാലാലംപർൂ, മയലഷയ; 

• ബാഡ്മിന്റൺ യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷൻ ഗ്പസിഡന്റ്: 

യപാൾ-എറിക് യഹാേർ ലാർപ്പസൻ. 

• ഇന്റർനാഷണൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ 

ഓർരറനയസഷൻ ആസ്ഥാനം: 

യമാൺഗ് ിേൽ, കാനഡ. 

• ഇന്റർനാഷണൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ 

ഓർരറനയസഷൻ കൗൺസിൽ ഗ്പസിഡന്റ്: 

സാൽവയത്താർ സിോച്ചിറ്റായനാ. 

• ഇന്റർനാഷണൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ 

ഓർരറനയസഷൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 7 

ഡിസംബർ 1944. 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട യഫാർ 

പ്പഡയമാഗ്കസി ആൻഡ് ഇലക്ടറൽ 

അസിസ്റ്റൻസ് സ്ഥാപിതമാേത്: 27 പ്പഫഗ്ബവുരി 

1995; 
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• ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട യഫാർ 

പ്പഡയമാഗ്കസി ആൻഡ് ഇലക്ടറൽ 

അസിസ്റ്റൻസ് യസ്റ്റാക്യഹാം, സവീഡൻ; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട യഫാർ 

പ്പഡയമാഗ്കസി ആൻഡ് ഇലക്ടറൽ 

അസിസ്റ്റൻസ് പ്പസഗ്കട്ടറി ജനറൽ: പ്പകവിൻ 

കാസസ്-സയമാറ. 

• ഉജ്ജീവന് യസമാൾ ഫിനാൻസ് ബാെ ്

ആസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂര;ു 

• ഉജ്ജീവൻ യസമാൾ ഫിനാൻസ് ബാെ് 

സ്ഥാപകൻ: സമിത് യഘാഷ്; 

• ഉജ്ജീവൻ യസമാൾ ഫിനാൻസ് ബാെ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 28 ഡിസംബർ 2004. 

• FICCI സ്ഥാപിതമാേത്: 1927; 

• FICCI ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• FICCI ഗ്പസിഡന്റ്: ഹർഷവർധൻ നിയോട്ടിേ; 

• FICCI പ്പസഗ്കട്ടറി ജനറൽ: അരൺു ൌള. 

• RBI 25-ാാാം രവർണർ: ശക്തികാര ദ്ാസ്; 

ആസ്ഥാനം: മംുറബ; സ്ഥാപിതമാേത്: 1 

ഏഗ്പിൽ 1935, പ്പകാൽകത്ത. 

• പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാെ് സ്ഥാപിതമാേത്: 

1894; 

• പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാെ് ആസ്ഥാനം: 

നയഡൂൽഹി; 

• പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാെ് MDേും CEOേും: 

എസ്.എസ്. മെികാർജനു റാവ;ു 

• പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാെ്  ാര് റലൻ: 

നിങ്ങൾക് ബാെ് പ്പെയ്യാൻ കഴിേുന്ന യപര്. 

• സിറ്റി േൂണിേൻ ബാെ് ആസ്ഥാനം: 

കംുഭ്യകാണം; 

• സിറ്റി േൂണിേൻ ബാെ് CEO: യഡാ. 

എൻ.കാമയകാ ി; 

• സിറ്റി േൂണിേൻ ബാെ് സ്ഥാപിതമാേത്: 1904. 

• യപ ിഎം സ്ഥാപിതമാേത്: ഓരസ്റ്റ് 2010; 

• യപ ിഎം ആസ്ഥാനം: യനാേിഡ, ഉത്തർഗ്പയദ്ശ്, 

ഇരയ; 
 

 

• യപ ിഎം CEO: വിജേ് യശഖ്ർ ശർമ്മ. 

• യദ്ശീേ വനിതാ കമ്മീഷൻ രപൂീകരിച്ചത്: 1992; 

• യദ്ശീേ വനിതാ കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാനം: 

നയഡൂൽഹി. 

• ജർമ്മനി തലസ്ഥാനം: പ്പബർലിൻ; 

• ജർമ്മനി കറൻസി: േൂയറാ; 

• ജർമ്മനി ഗ്പസിഡന്റ്: ഗ്ഫാെ്-വാൾട്ടർ 

പ്പസ്റ്റേിൻമിേർ. 

• യവൾഡ് റിയസാഴ് സസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട, ഇരയ CEO: ഒ 

പി അരർവാൾ; 

• യവൾഡ് റിയസാഴ് സസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട, ഇരയ 

എസ്റ്റാബ്ലിപ്പഷ്മന്റ്: 2011; 

• യവൾഡ് റിയസാഴ് സസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട, ഇരയ 

ആസ്ഥാനം: മംുറബ, മഹാരാഗ്ര. 

• തമിഴ് നാ ് തലസ്ഥാനം: പ്പെറന്ന; 

• തമിഴ് നാ ് മഖു്യമഗ്രി: എം പ്പക സ്റ്റാലിൻ; 

• തമിഴ് നാ ് രവർണർ: ആർ.എൻ.രവി; 

• തമിഴ് നാ ് സംസ്ഥാന നൃത്തം: ഭ്രതനാ യം. 

• യലാവി ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട യബാർഡിപ്പന്റ പ്പെേർമാൻ: 

ഗ്ഫാെ് യലാവി AC; 

• യലാവി ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ആസ്ഥാനം: സിഡ്നി, 

ഓയഗ്സടലിേ. 

• NPCI സ്ഥാപിതമാേത്: 2008; 

• NPCI ആസ്ഥാനം: മംുറബ, മഹാരാഗ്ര; 

• NPCI പ്പല MDേും CEOേും: ദ്ിലീപ് അസ്പ്പബ. 

• ശിവാലിക് യസമാൾ ഫിനാൻസ് ബാെ് 

ആസ്ഥാനം: യനാേിഡ, ഉത്തർഗ്പയദ്ശ്; 

• ശിവാലിക് യസമാൾ ഫിനാൻസ് ബാെ് MDേും 

CEOേും: സവുീർ കമുാർ രുപ്ത. 

• നരർ അർബൻ യകാ-ഓെയററ്റീവ് ബാെ് 

ആസ്ഥാനം: അഹമ്മദ്് നരർ, മഹാരാഗ്ര; 

• നരർ അർബൻ യകാ-ഓെയററ്റീവ് ബാെ് 

ആക്ടിംര് CEO: വി. യറാക് പ്പഡ; 

• നരർ അർബൻ യകാ-ഓെയററ്റീവ് ബാെ് 

മഗു്ദ്ാവാകയം: 'ഒര ുക ുംുബം..... ഒര ുബാെ്'. 

• ഫിച്്ച യററ്റിംഗ് സ് ഗ്പസിഡന്റ്: ഇോൻ ലിനൽ; 

• ഫിച്്ച യററ്റിംര് ആസ്ഥാനം: നയയൂോർക്, 

േുറണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്. 

• SAARC പ്പെേർമാൻ: യനൊൾ; 

• SAARC പ്പസഗ്കട്ടറി ജനറൽ: എസാല റവുാൻ 

വീരയകാൺ (ഗ്ശീലെ); 

• SAARC പ്പസഗ്കയട്ടറിേറ്റ്: കാഠ് മണ്ഡ,ു യനൊൾ. 

• മയാൻമർ തലസ്ഥാനം: നേെിതാവ്; 

• മയാൻമർ കറൻസി: കയാറ്റ്. 

• ഉത്തർഗ്പയദ്ശ് തലസ്ഥാനം: ലഖ്് നൗ; 

• ഉത്തർഗ്പയദ്ശ് രവർണർ: ആനരിപ്പബൻ 

പയട്ടൽ; 
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• ഉത്തർഗ്പയദ്ശ് മഖു്യമഗ്രി: യോരി 

ആദ്ിതയനാഥ്. 

• DRDO പ്പെേർമാൻ: യഡാ ജി സതീഷ് പ്പറഡ്ഡി. 

• DRDO ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി. 

• DRDO സ്ഥാപിതമാേത്: 1958. 

• യപ ിഎം യപപ്പേമന്് സ് ബാെ് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ 

പ്പെേർമാൻ: വിജേ് യശഖ്ർ ശർമ്മ; 

• യപ ിഎം യപപ്പേമന്് സ് ബാെ് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ 

എംഡിേും സിഇഒേും: സതീഷ് കമുാർ രുപ്ത; 

• യപ ിഎം യപപ്പേമന്് സ് ബാെ് ലിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥാനം: യനാേിഡ, ഉത്തർഗ്പയദ്ശ്. 

• യസ്റ്ററ്റ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയ സ്ഥാപിതമാേത്: 1 

ജറൂല 1955; 

• യസ്റ്ററ്റ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയ ആസ്ഥാനം: മംുറബ; 

• യസ്റ്ററ്റ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയ പ്പെേർമാൻ: ദ്ിയനശ് 

കമുാർ ഖ്ര. 

• നാസ അഡ്മിനിയഗ്സടറ്റർ: ബിൽ പ്പനൽസൺ. 

• നാസേുപ്പ  ആസ്ഥാനം: വാഷിംഗ് ടൺ ഡി.സി., 

േുറണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്. 

• നാസ സ്ഥാപിതമാേത്: 1 ഒയക്ടാബർ 1958. 

• സ് യപസ് എക് സ് സ്ഥാപകനംു CEO: എയലാൺ 

മസ് ക്. 

• സ് യപസ് എക് സ് സ്ഥാപിച്ചത്: 2002. 

• സ് യപസ് എക് സ് ആസ്ഥാനം: 

കാലിയഫാർണിേ, േുറണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ് ഓഫ് 

അയമരിക. 

• റമയഗ്കായസാഫ്റ്റ് CEOേും പ്പെേർമാനംു: സതയ 

നാപ്പദ്െ; 

• റമയഗ്കായസാഫ്റ്റ് ആസ്ഥാനം: പ്പറഡ്മണ്്ട, 

വാഷിംഗ് ടൺ, േുറണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്.. 

• പ്പഫഡറൽ ബാെ് എസ്റ്റാബ്ലിപ്പഷ്മന്റ്: ഏഗ്പിൽ 23, 

1931; 

• പ്പഫഡറൽ ബാെ് ആസ്ഥാനം: ആലവു, യകരളം; 

• പ്പഫഡറൽ ബാെ് മായനജിംര് ഡേറക്ടറംു 

CEOേും: ശയാം ഗ്ശീനിവാസൻ; 

• പ്പഫഡറൽ ബാെ്  ാര് റലൻ: നിങ്ങളുപ്പ  

മികച്ച ബാെിംര് പൊളി. 

• എേർപ്പ ൽ സ്ഥാപിതമാേത്: 1995; 

• എേർപ്പ ൽ ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി, ഇരയ; 

• എേർപ്പ ൽ പ്പെേർമാൻ: സനുിൽ ഭ്ാരതി; 

• എേർപ്പ ൽ MDേും CEOേും: മിത്തൽ യരാപാൽ 

വിട്ടൽ. 

• അരാരാഗ്ര യസാളാർ അലേൻസ് ആസ്ഥാനം: 

രുരഗു്രാം; 

• അരാരാഗ്ര യസാളാർ അലേൻസ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 30 നവംബർ 2015; 

• അരാരാഗ്ര യസാളാർ അലേൻസ് ഡേറക്ടർ 

ജനറൽ: അജേ് മാത്തർൂ. 

• SCO ആസ്ഥാനം: പ്പബേജിംര്, റെന; 

• SCO സ്ഥാപിച്ചത്: 15 ജൺൂ 2001; 

• SCO പ്പസഗ്കട്ടറി ജനറൽ: വ് ളാഡിമിർ പ്പനായറാവ്. 

• UNICEF ആസ്ഥാനം: നയയൂോർക്, േുറണറ്റഡ് 

യസ്റ്ററ്റ്സ് ഓഫ് അയമരിക; 

• UNICEF സ്ഥാപിതമാേത്: 11 ഡിസംബർ 1946. 

• LIC പ്പെേർയപഴ് സൺ: എം ആർ കമുാർ; 

• LIC ആസ്ഥാനം: മംുറബ; 

• LIC സ്ഥാപിതമാേത്: 1 പ്പസപ്റ്റംബർ 1956. 

• RBI 25-ാാാം രവർണർ: ശക്തികാര ദ്ാസ്; 

ആസ്ഥാനം: മംുറബ; സ്ഥാപിതമാേത്: 1 

ഏഗ്പിൽ 1935, പ്പകാൽകത്ത. 

• ഏഷയൻ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ബാെ് ആസ്ഥാനം: 

മണ്ഡലയുോങ്, ഫിലിെീൻസ്; 

• ഏഷയൻ പ്പഡവലപ്പപ്മന്റ് ബാെ് ഗ്പസിഡന്റ്: 

മസാത്സരുു അസകാവ; 

• ഏഷയൻ വികസന ബാെ് അംരതവം: 68 

രാജയങ്ങൾ; 

• ഏഷയൻ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ബാെ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1966 ഡിസംബർ 19. 

• കർണാ ക ബാെ് ലിമിറ്റഡ് പ്പെേർമാൻ: 

ഗ്പദ്ീപ് കമുാർ പഞ്ച; 

• കർണാ ക ബാെ് ആസ്ഥാനം: മംരലാപരും; 

• കർണാ ക ബാെ് സ്ഥാപിതമാേത്: 18 

പ്പഫഗ്ബവുരി 1924. 

• UAE തലസ്ഥാനം: അബദു്ാബി; 

• UAE കറൻസി: േുറണറ്റഡ് അറബ് എമിയററ്റ്സ് 

ദ്ിർഹം; 

• UAE ഗ്പസിഡന്റ്: ഖ്ലീഫ ബിൻ സാേിദ്് അൽ 

നഹയാൻ. 

• ഇന്റർനാഷണൽ മാരിറ ം 

ഓർരറനയസഷൻ ആസ്ഥാനം: ലണ്ടൻ, 

േുറണറ്റഡ് കിംഗ് ഡം; 

• ഇന്റർനാഷണൽ മാരിറ ം 

ഓർരറനയസഷൻ സ്ഥാപകൻ: 

ഐകയരാഗ്രസഭ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ മാരിറ ം 

ഓർരറനയസഷൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 17 മാർച്്ച 

1948. 

• േുറണറ്റഡ് യനഷൻസ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് 

യഗ്പാഗ്രാം സ്ഥാപകൻ: 1965; 

• േുറണറ്റഡ് യനഷൻസ് പ്പഡവലപ്പപ്മന്റ് 

യഗ്പാഗ്രാം പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ്: നയയൂോർക്, 

േുറണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്; 

• േുറണറ്റഡ് യനഷൻസ് പ്പഡവലപ്പപ്മന്റ് 

യഗ്പാഗ്രാം അഡ്മിനിയഗ്സടറ്റർ: അകിം പ്പസ്റ്റേനർ. 

• IPPB സ്ഥാപിതമാേത്: 2018; 

• IPPB ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 
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• IPPB എംഡിേും സിഇഒേും: പ്പജ പ്പവെിട്ടരാമ;ു 

• IPPB  ാര് റലൻ: ആപ്ക ബാെ്, ആയപ്ക ദ്വാർ. 

• UAE തലസ്ഥാനം: അബദു്ാബി; 

• UAE കറൻസി: േുറണറ്റഡ് അറബ് എമിയററ്റ്സ് 

ദ്ിർഹം; 

• UAE ഗ്പസിഡന്റ്: ഖ്ലീഫ ബിൻ സാേിദ്് അൽ 

നഹയാൻ. 

• റെന തലസ്ഥാനം: പ്പബേജിംര്; 

• റെന കറൻസി: പ്പറൻമിൻബി ; 

• റെന ഗ്പസിഡന്റ്: ഷി ജിൻപിംര്. 

• ബാെ് ഓഫ് ബയറാഡ ആസ്ഥാനം: വയഡാദ്ര, 

രുജറാത്ത്, ഇരയ; 

• ബാെ് ഓഫ് ബയറാഡ പ്പെേർമാൻ: ഹസമു ഖ്് 

ആദ്ിേ; 

• ബാെ് ഓഫ് ബയറാഡ MDേും CEOേും: സഞ്ജീവ് 

െേ. 

• DBS ബാെ് ഇരയേുപ്പ  ആസ്ഥാനം: മംുറബ, 

മഹാരാഗ്ര; 

• DBS ബാെ് ഇരയ MDേും CEOേും: സുയരാജിത് 

യഷാം. 

• BPCL ആസ്ഥാനം: മംുറബ, മഹാരാഗ്ര; 

• BPCL പ്പെേർമാനംു മായനജിംര് ഡേറക്ടറംു: 

അരൺു കമുാർ സിംര്. 

• ഇന്റർനാഷണൽ യബാക്സിംര് 

അയസാസിയേഷൻ പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ്: 

യലാസാൻ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ യബാക്സിംര് 

അയസാസിയേഷൻ ഗ്പസിഡന്റ്: ഉമർ 

പ്പഗ്കംലിയോവ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ യബാക്സിംര് 

അയസാസിയേഷൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 1946. 

• പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വയതിോന 

മഗ്രി: ഭ്യൂപരർ ോദ്വ്. 

• ആക്സിസ് ബാെ് സ്ഥാപിതമാേത്: 3 ഡിസംബർ 

1993; 

• ആക്സിസ് ബാെ് ആസ്ഥാനം: മംുറബ; 

• ആക്സിസ് ബാെ് MDേും CEOേും: അമിതാഭ്് 

ൌധരി; 

• ആക്സിസ് ബാെ് പ്പെേർയപഴ് സൺ: ഗ്ശീ രായകഷ് 

മഖ്ിജ. 

• ഇരയൻ എേർയഫാഴ് സ് എസ്റ്റാബ്ലിപ്പഷ്മന്റ്: 8 

ഒയക്ടാബർ 1932; 

• ഇരയൻ എേർയഫാഴ് സ് ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി, 

ഡൽഹി; 

• ഇരയൻ എേർയഫാഴ് സ് െീഫ് ഓഫ് എേർ സ്റ്റാഫ്: 

വിയവക് റാം ൌധരി; 

• ഇരയൻ യവയാമയസനേുപ്പ  മഗു്ദ്ാവാകയം: 

മഹതവയത്താപ്പ  ആകാശപ്പത്ത പ്പതാ .ൂ 

• UN മലൂധന വികസന ഫണ്്ട സ്ഥാപിതമാേത്: 

1966; 

• UN കയാപിറ്റൽ പ്പഡവലപ്പപ്മന്റ് ഫണ്്ട ആസ്ഥാനം: 

നയയൂോർക്, േുറണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്; 

• UN കയാപിറ്റൽ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ഫണ്്ട 

എക് സികയടൂ്ടീവ് പ്പസഗ്കട്ടറി: ഗ്പീതി സിൻഹ. 

• യസാഫ്റ്റ് പ്പവേർ പ്പ ക് യനാളജി പാർകകുൾ 

ഓഫ് ഇരയ സ്ഥാപിതമാേത്: 1991; 

• മാതൃസംഘ നോേ യസാഫ്റ്റ് പ്പവേർ 

പ്പ ക് യനാളജി പാർകകുൾ ഓഫ് ഇരയ: 

ഇലക് യഗ് ാണിക് സ് ആൻഡ് ഇൻഫർയമഷൻ 

പ്പ ക് യനാളജി മഗ്രാലേം. 

• പ്പസകയരൂിറ്റീസ് ആൻഡ് എയക്സചഞ്്ച യബാർഡ് 

ഓഫ് ഇരയ സ്ഥാപിതമാേത്: 12 ഏഗ്പിൽ 1992. 

• പ്പസകയരൂിറ്റീസ് ആൻഡ് എയക്സചഞ്്ച യബാർഡ് 

ഓഫ് ഇരയേുപ്പ  ആസ്ഥാനം: മംുറബ. 

• പ്പസകയരൂിറ്റീസ് ആൻഡ് എയക്സചഞ്്ച യബാർഡ് 

ഓഫ് ഇരയ ഏജൻസി എക്സികയടൂ്ടീവ്: അജേ് 

തയാരി. 

• യസാളാർ എനർജി യകാർെയറഷൻ ഓഫ് ഇരയ 

ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമാേത്: 2011; 

• യസാളാർ എനർജി യകാർെയറഷൻ ഓഫ് ഇരയ 

ലിമിറ്റഡ് ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി, ഡൽഹി; 

• യസാളാർ എനർജി യകാർെയറഷൻ ഓഫ് ഇരയ 

ലിമിറ്റഡ് പ്പെേർമാൻ: ഇര ുയശഖ്ർ െതർുയവദ്ി; 

• യസാളാർ എനർജി യകാർെയറഷൻ ഓഫ് ഇരയ 

ലിമിറ്റഡ് മായനജിംര് ഡേറക്ടർ: സുമൻ ശർമ്മ. 

• വാട്്ട സ്ആെ് സ്ഥാപിതമാേത്: 2009; 

• വാ ് സ്ആെ് CEO: വിൽ കാത്തകാർട്്ട; 

• വാട്്ട സ്ആെ് ആസ്ഥാനം: പ്പമൻയലാ പാർക്, 

കാലിയഫാർണിേ, േുറണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്; 

• വാട്്ട സ്ആെ് ഏപ്പറ്റ കുൽ തീേതി: 19 

പ്പഫഗ്ബവുരി 2014; 

• വാട്്ട സ്ആെ് സ്ഥാപകർ: ജാൻ യകാം, ഗ്ബോൻ 

ആക്ടൺ; 

• വാട്്ട സ്ആെ് മാതൃസംഘ ന: യഫസ്ബക്ു. 

• RBI 25-ാാാം രവർണർ: ശക്തികാര ദ്ാസ്; 

ആസ്ഥാനം: മംുറബ; സ്ഥാപിതമാേത്: 1 

ഏഗ്പിൽ 1935, പ്പകാൽകത്ത. 

• ഭ്ടൂ്ടാൻ തലസ്ഥാനം: തിംഫ;ു 

• ഭ്ടൂ്ടാൻ ഗ്പധാനമഗ്രി: യലാപ്പട്ട പ്പഷറിംര്; 

• ഭ്ടൂ്ടാൻ കറൻസി: ഭ്ടൂ്ടാനീസ് രുൾഗ് ം. 

• ഫഡ്ു ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ 

ഓർരറനയസഷൻ ആസ്ഥാനം: യറാം, ഇറ്റലി. 

• ഫഡ്ു ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ 

ഓർരറനയസഷൻ തലവൻ: കയ ുയഡാങയ.ു 

• ഫഡ്ു ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ 

ഓർരറനയസഷൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 16 

ഒയക്ടാബർ 1945. 
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• TVS യമായട്ടാർ കമ്പനി CEO: പ്പക എൻ 

രാധാകൃഷ്ണൻ; 

• TVS യമായട്ടാർ കമ്പനി ആസ്ഥാനം: പ്പെറന്ന; 

• TVS യമായട്ടാർ കമ്പനി സ്ഥാപകൻ:  ി. വി. 

സരുരം ഇയ്യൊര്;; 

• TVS യമായട്ടാർ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത്: 1978. 

• ജാർഖ്ണ്്ഡ മഖു്യമഗ്രി: യഹമര് യസാറൻ; 

രവർണർ: രയമഷ് റബസ്. 

• ISRO പ്പെേർമാൻ: പ്പക.ശിവൻ; 

• ISRO ആസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂര,ു കർണാ ക; 

• ISRO സ്ഥാപിതമാേത്: 15 ഓരസ്റ്റ് 1969. 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഓർരറനയസഷൻ യഫാർ 

റമയഗ്രഷൻ പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ്: ഗ്രാൻഡ്-

സായകാണക്സ്, സവിറ്റ് സർലൻഡ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഓർരറനയസഷൻ യഫാർ 

റമയഗ്രഷൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 6 ഡിസംബർ 

1951; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഓർരറനയസഷൻ യഫാർ 

റമയഗ്രഷൻ ഡേറക്ടർ ജനറൽ: 

അയന്റാണിയോ വിയറ്റാറിയനാ. 

• മാൾട്ട തലസ്ഥാനം: വപ്പെറ്റ; 

• മാൾട്ട കറൻസി: േൂയറാ. 

• യരാവ തലസ്ഥാനം: പനാജി. 

• യരാവ രവർണർ: പി.എസ്. ഗ്ശീധരൻ പിള്ള. 

• യരാവ മഖു്യമഗ്രി: ഗ്പയമാദ്് സാവര്. 

• ഹരിോന തലസ്ഥാനം: െണ്ഡീരഡ്; 

• ഹരിോന രവർണർ: ബരാര ുദ്ത്തായഗ്തേ; 

• ഹരിോന മഖു്യമഗ്രി: മയനാഹർ ലാൽ ഖ്ട്ടർ. 

• ഹിരസു്ഥാൻ എേയറായനാട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1940; 

• ഹിരസു്ഥാൻ എേയറായനാട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂര,ു കർണാ ക; 

• ഹിരസു്ഥാൻ എേയറായനാട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് CMD: 

ആർ മാധവൻ. 

• ഗ് യൂകാളർ സ്ഥാപിച്ചത്: 1 ജറൂല 2009; 
 

 

• ഗ് യൂകാളർ പ്പെേർമാൻമാർ: ബിംര് യരാർഡൻ; 

• ഗ് യൂകാളർ ആസ്ഥാനം: യസ്റ്റാക്യഹാം, 

സവീഡൻ. 

• ഹയണു്ടാേ് യമായട്ടാർ കമ്പനി ആസ്ഥാനം: 

സിയോൾ, ദ്ക്ഷിണ പ്പകാറിേ. 

• ഇരയൻ നയസ്ൂ യപെർ പ്പസാറസറ്റി 

സ്ഥാപിതമാേത്: 27 പ്പഫഗ്ബവുരി 1939; 

• ഇരയൻ നയസ്ൂ യപെർ പ്പസാറസറ്റി ആസ്ഥാനം: 

നയഡൂൽഹി. 

• ICICI ഗ്പഡുൻഷയൽ റലഫ് ഇൻഷറുൻസ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 2000; 

• ICICI ഗ്പഡുൻഷയൽ റലഫ് ഇൻഷറുൻസ് 

ആസ്ഥാനം: മംുറബ, മഹാരാഗ്ര; 

• ICICI ഗ്പഡുൻഷയൽ റലഫ് ഇൻഷറുൻസ് CEOേും 

MDേും: നാരാേണൻ ഗ്ശീനിവാസ കണ്ണൻ. 

• റിസർവ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയ സ്ഥാപിതമാേത്: 

ഏഗ്പിൽ 1, 1935; 

• റിസർവ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയേുപ്പ  ആസ്ഥാനം: 

മംുറബ, മഹാരാഗ്ര; 

• റിസർവ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയ രവർണർ: 

ശക്തികാര ദ്ാസ്. 

• ഓഗ്സടിേ തലസ്ഥാനം: വിേന്ന; 

• ഓഗ്സടിേ കറൻസി: േൂയറാ; 

• ഓഗ്സടിേ ഗ്പസിഡന്റ്: അലക്സാണ്ടർ വാൻ പ്പഡർ 

പ്പബെൻ. 

• ഉത്തരാഖ്ണ്്ഡ തലസ്ഥാനങ്ങൾ: പ്പഡറാഡൺൂ 

(ശീതകാലം), റരർറസൻ (യവനൽകാലം); 

• ഉത്തരാഖ്ണ്്ഡ രവർണർ:  ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ 

രുർമിത് സിംര്; 

• ഉത്തരാഖ്ണ്്ഡ മഖു്യമഗ്രി: പഷു് കർ സിംര് ധാമി. 

• നാരാലാൻഡ് മഖു്യമഗ്രി: പ്പനേഫിേു റിയോ; 

നാരാലാൻഡ് രവർണർ: ജരദ്ീഷ് മഖു്ി. 

• SAIL സ്ഥാപിതമാേത്: 1954 ജനവുരി 19; 

• SAIL ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• SAIL ന്റ് CEO: യസാമ പ്പമാണ്ടൽ. 

• GAIL (ഇരയ) ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമാേത്: ഓരസ്റ്റ് 

1984; 

• GAIL (ഇരയ) ലിമിറ്റഡ് ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി, 

ഡൽഹി; 

• GAIL (ഇരയ) ലിമിറ്റഡ് CMD: മയനാജ് പ്പജേിൻ. 

• ബാഡ്മിന്റൺ യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 5 ജറൂല 1934; 

• ബാഡ്മിന്റൺ യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷൻ 

ആസ്ഥാനം: കവാലാലംപർൂ, മയലഷയ; 

• ബാഡ്മിന്റൺ യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷൻ ഗ്പസിഡന്റ്: 

യപാൾ-എറിക് യഹാേർ ലാർപ്പസൻ. 

• പ്പതലൊന തലസ്ഥാനം: റഹദ്രാബാദ്്; 
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• പ്പതലൊന രവർണർ: തമിഴിറസ 

സൗരരരാജൻ; 

• പ്പതലൊന മഖു്യമഗ്രി: പ്പക. െഗ്രയശഖ്ർ റാവ.ു 

• െിലി തലസ്ഥാനം: സാന്റിോയരാ; 

• െിലി കറൻസി: പ്പപയസാ; 

• പഞ്ചാബ് തലസ്ഥാനം: െണ്ഡീരഡ്; 

• പഞ്ചാബ് മഖു്യമഗ്രി: െരൺജിത് സിംര് െന്നി; 

• പഞ്ചാബ് രവർണർ: ബൻവാരിലാൽ 

പയുരാഹിത്. 

• ഗ്ബയമാസ് എേ് യറാസ് യപസ് ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപകൻ: എ. ശിവതാണപുിള്ള; 

• ഗ്ബയമാസ് എേ് യറാസ് യപസ് ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1998 പ്പഫഗ്ബവുരി 12; 

• ഗ്ബയമാസ് എേ് യറാസ് യപസ് ലിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി. 

• ഇകവിറ്റാസ് യസമാൾ ഫിനാൻസ് ബാെ് ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 2016; 

• ഇകവിറ്റാസ് യസമാൾ ഫിനാൻസ് ബാെ് ലിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥാനം: പ്പെറന്ന, തമിഴ് നാ ്; 

• ഇകവിറ്റാസ് യസമാൾ ഫിനാൻസ് ബാെ് ലിമിറ്റഡ് 

MDേും CEOേും: വാസുയദ്വൻ പത്തെി 

നരസിംഹൻ; 

• ഇകവിറ്റാസ് യസമാൾ ഫിനാൻസ് ബാെ് ലിമിറ്റഡ് 

 ാര് റലൻ: ഇത് രസകരമാേ ബാെിംര് ആണ്. 

• ഒഡീഷ തലസ്ഥാനം: ഭ്വുയനശവർ; 

• ഒഡീഷ രവർണർ: രയണഷി ലാൽ; 

• ഒഡീഷ മഖു്യമഗ്രി: നവീൻ പട് നാേിക്. 

• ജാർഖ്ണ്്ഡ മഖു്യമഗ്രി: യഹമര് യസാറൻ; 

രവർണർ: രയമഷ് റബസ്. 

• യലാക ഉയത്തജക വിരദു്ധ ഏജൻസി 

ആസ്ഥാനം: യമാൺഗ് ിേൽ, കാനഡ; 

• യലാക ഉയത്തജക വിരദു്ധ ഏജൻസി ഗ്പസിഡന്റ്: 

പ്പഗ്കേഗ് റീഡി; 

• യലാക ഉയത്തജക വിരദു്ധ ഏജൻസി 

സ്ഥാപിതമാേത്: 10 നവംബർ 1999. 

• ഇരയൻ ഓേിൽ യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

പ്പെേർയപഴ് സൺ: ഗ്ശീകാര് മാധവ് റവദ്യ; 

• ഇരയൻ ഓേിൽ യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• ഇരയൻ ഓേിൽ യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 30 ജൺൂ 1959. 

• മാസ്റ്റർകാർഡ് സ്ഥാപിതമാേത്: 16 ഡിസംബർ 

1966; 

• മാസ്റ്റർകാർഡ് ആസ്ഥാനം: നയയൂോർക്, 

േുറണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്; 

• മാസ്റ്റർകാർഡ് CEO: റമകൽ മിബാക്; 

• മാസ്റ്റർകാർഡ് എക് സികയടൂ്ടീവ് പ്പെേർമാൻ: 

അജേ് ബംര. 

• വിയഗ്പാ ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ പ്പെേർമാൻ: റിഷാദ്് 

യഗ്പംജി. 

• വിയഗ്പാ ആസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂര;ു 

• വിയഗ്പാ എംഡിേും CEOേും: തിേറി 

പ്പഡലായപാർട്്ട. 

• ബാെ് ഓഫ് ബയറാഡ സ്ഥാപിതമാേത്: 20 

ജറൂല 1908; 

• ബാെ് ഓഫ് ബയറാഡ ആസ്ഥാനം: വയഡാദ്ര, 

രുജറാത്ത്; 

• ബാെ് ഓഫ് ബയറാഡ മായനജിംര് ഡേറക്ടറംു 

CEOേും: സഞ്ജീവ് ഛേ; 

• ബാെ് ഓഫ് ബയറാഡ  ാര് റലൻ: ഇരയേുപ്പ  

ഇന്റർനാഷണൽ ബാെ്; 

• ബാെ് ഓഫ് ബയറാഡ സംയോജിെിച്ച 

ബാെകുൾ: യദ്ന ബാെംു വിജേ ബാെംു 2019 ൽ. 

• നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇരയ സ്ഥാപിതമാേത്: 2008; 

• നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇരയ ആസ്ഥാനം: മംുറബ, മഹാരാഗ്ര; 

• നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇരയ MDേും CEOേും: ദ്ിലീപ് അസ്പ്പബ. 

• േുറണറ്റഡ് യനഷൻസ് യവൾഡ് ഫഡ്ു 

യഗ്പാഗ്രാം സ്ഥാപിതമാേത്: 1961; 

• ഐകയരാഗ്രസഭ്േുപ്പ  യവൾഡ് ഫഡ്ു യഗ്പാഗ്രാം 

ആസ്ഥാനം: യറാം, ഇറ്റലി; 

• േുറണറ്റഡ് യനഷൻസ് യവൾഡ് ഫഡ്ു 

യഗ്പാഗ്രാം എക്സികയടൂ്ടീവ് ഡേറക്ടർ: യഡവിഡ് 

ബീസ്ി. 

• മഹാരാഗ്ര തലസ്ഥാനം: മംുറബ; 

• മഹാരാഗ്ര രവർണർ: ഭ്രത് സിംര് 

യകാഷിോരി; 

• മഹാരാഗ്ര മഖു്യമഗ്രി: ഉദ്ധവ് താകപ്പറ. 

• ഇരയൻ എേർയഫാഴ് സ് സ്ഥാപിതമാേത്: 8 

ഒയക്ടാബർ 1932; 

• ഇരയൻ എേർയഫാഴ് സ് ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• ഇരയൻ എേർയഫാഴ് സ് െീഫ് ഓഫ് എേർ സ്റ്റാഫ്: 

വിയവക് റാം ൌധരി 

• IFFCO-TOKIO ജനറൽ ഇൻഷറുൻസ് CEO: 

അനാമിക യറാേ് രാഗ്രവാർ (27 മാർച്്ച 2020–); 

• IFFCO-TOKIO ജനറൽ ഇൻഷറുൻസ് ആസ്ഥാനം: 

രുരഗു്രാം; 

• IFFCO-TOKIO ജനറൽ ഇൻഷറുൻസ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 2000. 

• ആക്സിസ് ബാെ് സ്ഥാപിതമാേത്: 3 ഡിസംബർ 

1993; 

• ആക്സിസ് ബാെ് ആസ്ഥാനം: മംുറബ; 

• ആക്സിസ് ബാെ് MDേും CEOേും: അമിതാഭ്് 

ൌധരി; 
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• ആക് സിസ് ബാെ് പ്പെേർയപഴ് സൺ: രായകഷ് 

മഖ്ിജ; 

• ആക് സിസ് ബാെ്  ാര് റലൻ: ബദ്ധി കാ നാം 

സിരരി. 

• പ്പസൻഗ് ൽ ബാെ് ഓഫ് ഇരയ സ്ഥാപിതമാേത്: 

21 ഡിസംബർ 1911; 

• പ്പസൻഗ് ൽ ബാെ് ഓഫ് ഇരയ ആസ്ഥാനം: 

മംുറബ, മഹാരാഗ്ര; 

• പ്പസൻഗ് ൽ ബാെ് ഓഫ് ഇരയ MDേും CEOേും: 

മതം പ്പവെിട്ട റാവ.ു 

• CSB ബാെ് ആസ്ഥാനം: തൃശർൂ, യകരളം; 

• CSB ബാെ് CEO: സി.വി.ആർ. രായജഗ്രൻ; 

• CSB ബാെ് സ്ഥാപിതമാേത്: 26 നവംബർ 1920, 

തൃശ്ശർൂ. 

• കരയസനാ യമധാവി: മയനാജ് മകുരു് നരവാപ്പന. 

• നാവികയസനാ യമധാവി: അഡ്മിറൽ ആർ ഹരി 

കമുാർ; 

• ഇരയൻ യനവി സ്ഥാപിതമാേത്: 26 ജനവുരി 

1950. 

• പ്പെേർമാൻ DRDO: യഡാ ജി സതീഷ് പ്പറഡ്ഡി. 

• DRDO ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി. 

• DRDO സ്ഥാപിതമാേത്: 1958. 

• 2004-ൽ FIDC രപൂീകരിച്ച;ു 

• FIDC േുപ്പ  ആസ്ഥാനം മംുറബേിലാണ്. 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഓയട്ടാപ്പമാറബൽ 

പ്പഫഡയറഷൻ പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ് സ്ഥാനം: 

പാരീസ്, ഗ്ഫാൻസ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഓയട്ടാപ്പമാറബൽ 

പ്പഫഡയറഷൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 20 ജൺൂ 1904. 

• RBL ബാെ് സ്ഥാപിതമാേത്: 1943; 

• RBL ബാെ് ആസ്ഥാനം: മംുറബ, മഹാരാഗ്ര; 

• RBL ബാെ് CEO േും MD േും: വിശവവീർ അഹജൂ; 

• RBL ബാെ്  ാര് റലൻ: അയപ്നാ കാ ബാെ്. 

• യപ ിഎം യപേ് പ്പമന്റ് ബാെ് സ്ഥാപിതമാേത്: 

2015; 

• യപ ിഎം യപപ്പേമന്് സ് ബാെ് ആസ്ഥാനം: 

യനാേിഡ, േുപി; 

• യപ ിഎം യപപ്പേമന്് സ് ബാെ് സ്ഥാപകനംു CEOേും: 

വിജേ് യശഖ്ർ ശർമ്മ. 

• പ്പഫഡറൽ ബാെ് ആസ്ഥാനം: ആലവു, യകരളം; 

• പ്പഫഡറൽ ബാെ് MD േും CEO േും: ശയാം 

ഗ്ശീനിവാസൻ; 

• പ്പഫഡറൽ ബാെ്  ാര് റലൻ: നിങ്ങളുപ്പ  

മികച്ച ബാെിംര് പൊളി. 

• NASA അഡ്മിനിയഗ്സടറ്റർ: ബിൽ പ്പനൽസൺ; 

• NASA േുപ്പ  ആസ്ഥാനം: വാഷിംഗ് ടൺ D.C., 

േുറണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്; 

• NASA സ്ഥാപിതമാേത്: 1 ഒയക്ടാബർ 1958. 

• ജൊൻ എേ് യറാസ് യപസ് എക് സ് യപ്ലായറഷൻ 

ഏജൻസി സ്ഥാപിതമാേത്: 1 ഒയക്ടാബർ 2003; 

• ജൊൻ എേ് യറാസ് യപസ് എക് സ് യപ്ലായറഷൻ 

ഏജൻസി ആസ്ഥാനം: യൊഫ,ു യ ാകിയോ, 

ജൊൻ. 

• പ്പസന്റർ യഫാർ ഇകയണാമിക് ആൻഡ് 

ബിസിനസ് റിയൊർട്്ട (CEBR) പ്പെേർമാൻ: 

മാർട്ടിൻ പിയേഴ് സ്; 

• പ്പസന്റർ യഫാർ ഇകയണാമിക് ആൻഡ് 

ബിസിനസ് റിയൊർട്്ട ആസ്ഥാനം: ലണ്ടൻ, 

േുറണറ്റഡ് കിംഗ് ഡം. 

• പ്പസകയരൂിറ്റീസ് ആൻഡ് എയക്സചഞ്്ച യബാർഡ് 

ഓഫ് ഇരയ സ്ഥാപിതമാേത്: 12 ഏഗ്പിൽ 1992. 

• പ്പസകയരൂിറ്റീസ് ആൻഡ് എയക്സചഞ്്ച യബാർഡ് 

ഓഫ് ഇരയേുപ്പ  ആസ്ഥാനം: മംുറബ. 

• പ്പസകയരൂിറ്റീസ് ആൻഡ് എയക്സചഞ്്ച യബാർഡ് 

ഓഫ് ഇരയ ഏജൻസി എക്സികയടൂ്ടീവ്: അജേ് 

തയാരി. 

• പ്പസാമാലിേ തലസ്ഥാനം: പ്പമാരാദ്ിഷ;ു 

• പ്പസാമാലിേ കറൻസി: പ്പസാമാലിേൻ 

ഷിെിംര്. 

• എനർജി എഫിഷയൻസി സർവീസസ് 

ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• എനർജി എഫിഷയൻസി സർവീസസ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 2009; 

• എനർജി എഫിഷയൻസി സർവീസസ് 

പ്പെേർമാൻ: അരൺു കമുാർ മിഗ്ശ. 

• സൗത്ത് ഇരയൻ ബാെ് സ്ഥാപിതമാേത്: 29 

ജനവുരി 1929; 

• സൗത്ത് ഇരയൻ ബാെ് ആസ്ഥാനം: തൃശർൂ, 

യകരളം; 

• സൗത്ത് ഇരയൻ ബാെ് MDേും CEOേും: മരുളി 

രാമകൃഷ്ണൻ. 

• NSDL യപേ് പ്പമന്റ് ബാെ് സ്ഥാപിതമാേത്: 1996; 

• NSDL യപപ്പേമന്് സ് ബാെ് ആസ്ഥാനം: മംുറബ, 

മഹാരാഗ്ര; 

• NSDL യപപ്പേമന്് സ് ബാെ് MDേും CEO: അഭ്ിജിത് 

കമലാപർൂകർ. 

• ഇരയ യപാസ്റ്റ് യപേ് പ്പമന്റ് ബാെ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 2018; 

• ഇരയ യപാസ്റ്റ് യപേ് പ്പമന്റ് ബാെ് (IPPB) 

ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി, ഡൽഹി; 

• ഇരയ യപാസ്റ്റ് യപപ്പേമന്് സ് ബാെ് (ഐപിപിബി) 

MDേും CEOേും: പ്പജ പ്പവെഗ്ട്ടാമ;ു 

• ഇരയ യപാസ്റ്റ് യപപ്പേമന്് സ് ബാെ് (IPPB)  ാര് 

റലൻ: ആപ്ക ബാെ്, ആപ്പപ്ക ദ്വാർ. 

• ജൊൻ തലസ്ഥാനം: യ ാകിയോ; 

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


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

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

• ജൊൻ കറൻസി: ജാെനീസ് പ്പേൻ; 

• ജൊൻ ഗ്പധാനമഗ്രി: ഫയമൂിയോ കിഷിദ്. 

• ഹിമാെൽ ഗ്പയദ്ശ് തലസ്ഥാനം: ഷിംല 

(യവനൽകാലം), ധർമ്മശാല (ശീതകാലം); 

• ഹിമാെൽ ഗ്പയദ്ശ് രവർണർ: രായജഗ്ര 

അർയലകർ; 

• ഹിമാെൽ ഗ്പയദ്ശ് മഖു്യമഗ്രി: ജേ് റാം താകർൂ. 

• കർണാ ക മഖു്യമഗ്രി: ബസവരാജ് എസ് 

പ്പബാറമ്മ; 

• കർണാ ക രവർണർ: താവർ െര് പ്പരയലാട്്ട; 

• കർണാ ക തലസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂര.ു 

• യലാക ഉയത്തജക വിരദു്ധ ഏജൻസി 

സ്ഥാപകൻ: ഡിക് പൗണ്ട്; 

• യലാക ഉയത്തജക വിരദു്ധ ഏജൻസി 

സ്ഥാപിതമാേത്: 10 നവംബർ 1999; 

• യലാക ഉയത്തജക വിരദു്ധ ഏജൻസി 

ആസ്ഥാനം: യമാൺഗ് ിേൽ, കാനഡ; 

• യലാക ഉയത്തജക വിരദു്ധ ഏജൻസി ഗ്പസിഡന്റ്: 

പ്പഗ്കേഗ് റീഡി. 

• പതുിേ വികസന ബാെ് ആസ്ഥാനം: 

ഷാങ്ഹാേ്, റെന; 

• പതുിേ വികസന ബാെ് ഗ്പസിഡന്റ്: 

മാർയകാസ് ഗ്പായഡാ യഗ് ായേജാ; 

• പതുിേ വികസന ബാെ് സ്ഥാപകൻ: BRICS; 

• പതുിേ വികസന ബാെ് സ്ഥാപിതമാേത്: 15 

ജറൂല 2014. 

• ഇകവിറ്റാസ് യസമാൾ ഫിനാൻസ് ബാെ് ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 2016; 

• ഇകവിറ്റാസ് യസമാൾ ഫിനാൻസ് ബാെ് ലിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥാനം: പ്പെറന്ന, തമിഴ് നാ ്; 

• ഇകവിറ്റാസ് യസമാൾ ഫിനാൻസ് ബാെ് ലിമിറ്റഡ് 

പാർട്്ട റ ം പ്പെേർമാൻ: അരൺു രാമനാഥൻ; 

• യസ്റ്ററ്റ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയ സ്ഥാപിതമാേത്: 1 

ജറൂല 1955; 

• യസ്റ്ററ്റ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയ ആസ്ഥാനം: മംുറബ; 

• യസ്റ്ററ്റ് ബാെ് ഓഫ് ഇരയ പ്പെേർമാൻ: ദ്ിയനശ് 

കമുാർ ഖ്ര. 

• ഗ്ഡര് സ് കൺയഗ് ാളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇരയ: 

വി.ജി. യസാമാനി. 

• റഷയേുപ്പ  തലസ്ഥാനം: യമായസകാ; 

• റഷയ കറൻസി: റബൂിൾ; 

• റഷയ ഗ്പസിഡന്റ്: വലാഡിമിർ പ ുിൻ. 
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