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കറനറ്് അഫയേഴ്സ് - LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, 

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

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

തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് 

മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവേക്ുള്ള ഗ്പധാനപ്പെട്ട 

വിവരങ്ങൾ. 

 

International News 

• തഗ്രപരമാേ പങ്കാളിത്തം ഉേർത്തി iCET 

േുപ്പെ കീഴിൽ ഇരയേക് ് ഗ്കിട്ടികൽ 

പ്പെകയ്നാളജീസ് വാഗ്ദാനം പ്പെയ്യുന്ന രാജയം – 

US 

• ഈേിപ്പെ അപകൊവസ്ഥേിലാപ്പെന്്ന  

UNESCO പട്ടികപ്പെെുത്തിേ യലാക പപതൃക 

സ്ഥലം സ്ഥിതിപ്പെയ്യുന്നത് – ഒപ്പഡസ 

• ഇകവയറ്റാറിേൽ രിനിേേുപ്പെ ആദ്യ വനിതാ 

ഗ്പധാനമഗ്രിോേി നിേമിച്ചത് - മാനുയവല 

യറാക യ ാപ്പട്ട 

• രഹസയായനവഷെവുമാേി  ന്ധപ്പെട്ട 

കാരയങ്ങൾ പകകാരയം പ്പെയ്യുന്ന ശക്തമാേ 

US ഹൗസ് കമ്മിറ്റിേിൽ അംരമാേി നിേമിച്ച 

ഇരയൻ-അയമരികൻ യകാൺഗ്രസുകാരൻ - 

യഡാ. അമി പ്പ റ 

• ഈേിപ്പെ റിക്ടർ സ്പ്പകേിലിൽ 7.8 തീഗ്വത 

യരഖപ്പെെുത്തി 95 യപർ മരെപ്പെട്ട ഭൂകമ്പം 

നെന്നത് - തുർകി 

• ഊർജം, ഗ്പതിയരാധം, സാമ്പത്തികം 

എന്നിവേുൾപ്പെപ്പെേുള്ള യമഖലകളിൽ 

ഗ്തിരാഷ്ഗ്െ സഹകരെ സംരംഭം സ്ഥാപിച്ചത് - 

ഇരയേും ഗ്ഫാൻസും UAE േും 
 

 

• ഹാർവാർഡ ് യലാ റിവയൂ ഗ്പസിഡന്റാേി 

തിരപ്പെെുകപ്പെട്ടത് - അപ്സര അയ്യർ 

• ഏറ്റവും പുതിേ ഗ് ിട്ടീഷ ് സ്റ്റാമ്പ ് ആരുപ്പെ 

െിഗ്തം പ്പവച്ചാെ ്പുറത്തിറകിേിരികുന്നത് - 

ൊൾസ് മൂന്നാമൻ 

• H5N1 പക്ഷിെനി പവറസ്  ാധിച്്ച 585 കെൽ 

സിംഹങ്ങളും 55,000 കാട്ടുപക്ഷികളും 

ഇല്ലാതാേതാേി കഴിെ ആഴ്ചകളിൽ 

റിയൊർട്ട് പ്പെയ്തത് – പ്പപറു 

 ഇനറ്ർനാഷെൽ യമാെിറ്ററി ഫണ്ടുമാേുള്ള 

(IMF) ഒരു കരാറിന് അംരീകാരം നൽകിേത് - 

പാകിസ്ഥാൻ ഗ്പധാനമഗ്രി ഷഹ ാസ് 

പ്പഷരീഫ്

• പസ ർ സുരക്ഷ പ്പമച്ചപ്പെെുത്തുന്നതിനാേി 

പ്പപാതു കയാമ്പേിൻ ആരംഭിച്ചത് - കവാഡ് 

യനഷൻസ് 

• ആെവനിലേത്തിൽ പരീക്ഷെം 

നെത്തുന്നതിനാേി സവരമാേി ആദ്യപ്പത്ത 

സൂെർ കാരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് - യൊകാമാക് 

എനർജി   

• കഴിഞ്ഞ അഞ്ച ് വർഷത്തിനിടെ റഷയയിൽ 

നിന്്ന ഇന്ത്യക്ക ് ഏകദേശം എത്ര ബില്യൺ  

ദ ോളറിന്ടറ ആയുധങ്ങൾ ല്ഭിച്ചു - 13 

ബില്യൺ 

• വിരമിക്കോൻ ഏകദേശം ഒരു വർഷം 

ബോക്കിയിരിടക്ക ടെത്ബുവരി 15 ന്  

സ്ഥോനടമോഴിയുന്ന വിവരം ത്രഖ്യോരിച്ച 

ദല്ോകബോങ്്ക ദമധോവി - ഡേവിേ ്മാൽപാസ്  

• ടെത്ബുവരി 15 ന ് രന്ടറ 2024 ടല് 

ത്രസി ൻഷയൽ ബി  ് ഔരചോരികമോയി 

ആരംഭിച്ചര് - ഇന്ത്യൻ വംശജയായ 

റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഡേതാവ ് േിക്കി ഡേല്ി 

• രോക്കിസ്ഥോനിൽ രോല്ിബോൻ 

ഭീകരോത്കമണത്തിൽ ടകോല്ലടെട്ടര് - 5 

ഭീകരർ, 3 സസേികർ 

• യൂദറോെിൽ ആേയമോയി 'ആർത്തവ അവധി' 

നൽകുന്ന നിയമം രോസോക്കിയര് - സ്പാേിഷ് 

സർക്കാർ 

• IIT ഇൻദ ോർ വിേയോർത്ഥികളോയ 

നീയത്തിക്കും നീൽ കൽദരഷ്കു മോറിനും 

ഈജിര്ഷയൻ ത്രസി ന്റ്- അബ്ടേൽ 

െത്തഹ് ദലോബൽ ടബസ്റ്റ ് M-GOV അവാർേ് 

േൽകി 

http://www.adda247.com/ml/%20%20%20%20|
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/9209/kerala-mega-pack-by-adda247


"Monthly Current Affairs PDF in Malayalam | February 2023 Important Current Affairs" 

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

• സസത്രസിന്ടറ രുരിയ ത്രസി ന്റോയി 

േിഡക്കാസ് ക്കിസ്്ഡറാേൗല്ിേ്്സ് 51.9% 

ദവോദട്ടോടെ രിരടഞ്ഞെുക്കടെട്ടു 

• ബംലോദേശിന്ടറ 22-ോമര് ത്രസി ന്റോയി 

മുേമ്മദ് ഷോബുദ്ദീൻ 

രിരടഞ്ഞെുക്കടെട്ടു 

• ഉഭയകക്ഷി വയോരോരം 

വർദ്ധിെിക്കുന്നരിനോയി ടെത്ബുവരി 18 ന് 

UAE യും ഇന്ത്യയും ആരംഭിച്ചര് - UAE ഇന്ത്യ 

ബിസിേസ് കൗൺസിൽ UAE ചാപ്റർ 

(UIBC-UC) 

• ഓസ്്ദത്െല്ിയ ഈ ഓഗസ്റ്റിൽ ആേയമോയി  

നെത്തോനിരിക്കുന്ന നോവിക അഭയോസം - 

മല്ബാർ ബേുമുഖ ോവിക അഭയാസം 

• “സ്ടകയില്ിംഗ ് അെ് നയൂത്െീഷൻ" 

മൂവ്്ടമനറ്ിന്ടറ ദകോർ ിദനറ്ററോയി UN 

രിരടഞ്ഞെുത്ത ഇൻദ ോ-കദന ിയൻ 

വംശജയുടെ ദരര ്- അഫ്ഷാൻ ഖാൻ  

• ദല്ോക ബോങ്കിന്ടറ നില്വിടല് ചീെ ്ദ വി ് 

മോൽരോസ് ദനരടത്ത സ്ഥോനടമോഴിയോനുള്ള 

രദ്ധരികൾ ത്രഖ്യോരിച്ചരിന ് ദശഷം ദല്ോക 

ബോങ്കിന്ടറ രുരിയ ദമധോവിയോയി യുഎസ് 

ത്രസി ന്റ ് ദജോ സബ ൻ നോമ നിർദേശം 

ടചയ്തര് - മുൻ മാസ്റ്റർകാർേ ് ചീഫ് 

എക്സികയൂട്ടീവ് അജയ് ബംഗ 

• യുടത്കയ്നിടല് ശത്രുര അവസോനിെിക്കോൻ 

റഷയദയോെ് ആവശയടെെുകയും 

സസനയടത്ത രിൻവല്ിക്കണടമന്്ന 

ആവശയടെെുകയും ടചയ്തുടകോണ്്ട യുഎൻ 

ജനറൽ അസംബ്ലി അംഗീകരിച്ച ത്രദമയം -  

ഡോൺ-സബൻേിംഗ് ക്പഡമയം 

• വിദേശ കെവുമോയി ബന്ധടെട്ട് രോകിസ്ഥോൻ 

ബുദ്ധിമുട്ടുന്നരിനോല്ും മൂന്നോഴ്ചയിൽ രോടഴ 

മൂല്യമുള്ള ഇറക്കുമരി നികത്തോൻ സചന 

ട വല്ര്്ടമന്റ് ബോങ്കിൽ നിന്്ന 

രോക്കിസ്ഥോന് ല്ഭിച്ച െണ്്ട - 700 മില്യൺ 

ഡോളർ 

• നോഷണൽ  ിജിറ്റൽ ഐ ന്റിറ്റി (NDI) 

ടമോസബൽ വോല്റ്റ ് വഴി ഭൂട്ടോനിടല് 

ആേയടത്ത  ിജിറ്റൽ രൗരനോയര് - ഡറായൽ 

സേേസ് ദി ഗയാൽസി (രാജകുമാരൻ, 7 

വയസ്സ)്  

• ഉടത്കയിനിന്ടറ ബജറ്റിടന 

രിന്ത്ുണയക്്കുന്നരിനും അവശയ 

ദസവനങ്ങൾ നില്നിർത്തുന്നരിനുമോയി 

യു.എസ് ഏജൻസി ദെോർ ഇനറ്ർനോഷണൽ 

ട വല്ര്്ടമന്റ ് (USAID)-ൽ നിന്്ന ദവൾ ് 

ബോങ്്ക ത്രഖ്യോരിച്ച അധിക ധനസഹോയം  - 2.5 

ബില്യൺ ഡോളർ 

• സമദത്കോദസോെ്റ്റിന്ടറ ശരദകോെീശവരനോയ 

സ്ഥോരകൻ രോൻ "വല്ിയ ബിയർ 

കുെിക്കുന്നയോളല്ല" എന്ന ് മുമ്പ ്

രറഞ്ഞിരുടന്നങ്കില്ും  ച്്ച ത് ിങ്്ക ഭീമനോയ 

സഹടനടകൻ ദഹോൾ ിംഗ് എൻവിയുടെ 

3.76% ഓഹരി ബിൽ ദഗറ്റ്സ് സവന്ത്മോക്കിയര് - 

902 മില്യൺ ഡോളറിേ ്

• ടരദക്ക അദമരിക്കൻ രോജയത്തിൽ നിന്നുള്ള 

േീർഘകോല് ത്കൂ  ് വോങ്ങല്ും അരിന്ടറ 

അര്്സ്ത്െീം ടസക്ടറിടല് നിദക്ഷരവും 

ഉൾടെടെ, എണ്ണ, വോരക ദമഖ്ല്യിൽ 

സഹകരിക്കോൻ സമ്മരിച്ചു ടകോണ്ടുള്ള 

കരോറിൽ ഒെു ടവച്ചര് - ഇന്ത്യയും 

ഗയാേയും 

• ജോരി വിദവചനം നിദരോധിച്്ച US-ൽ ചരിത്രം 

സൃഷ്്െിച്ച ആേയ നഗരം - സിയാറൽ 

• ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ശീരീകരിച്ച 

സമുദത്േോര്രന്നങ്ങളുടെ രിൻവല്ിച്ച രോജയം - 

ഖത്തർ  

• 2035 മുരൽ ഗയോസ്,  ീസൽ കോർ വിൽെന 

ഔദേയോഗികമോയി  നിദരോധിച്ചര് - 

യൂഡറാപയൻ യൂണിയൻ  

• ഇന്ത്യ - ഈജിപ്ത് സംയുക്ത വർക്കിംഗ ് ത്ഗൂെ് 

ഓെ ്കൗണ്ടർ ടെററിസം മൂന്നോമര് ദയോഗം 

ദചർന്ന സ്ഥല്ം -േയൂ േൽേി 

• Zhongxing-26് സോറ്റസല്റ്റ്് മിഷനുമോയി്

ത്ഭമണരഥ് വിദക്ഷരണം് രുനരോരംഭിച്ചര്--

സചേ  

• ദെോർഖ്ോം് ദത്കോസിംഗ്് വീണ്ടും് രുറന്്ന്

വയോരോരം്രുനരോരംഭിചര്്–പാക്കിസ്ഥാേും്

അഫ്ഗാേിസ്ഥാേും  

• ISS് ൽ് കുെുങ്ങിയ് ജീവനക്കോടര് രിരിടക്

ടകോണ്ടുവരോനുള്ള് േൗരയം് ആരംഭിച്ചര് –

റഷയൻ്ഡസായൂസ്്ബേിരാകാശ്ഡപടകം 

• അേോനി് ത്ഗീനിന്ടറ് 442് മില്യൺ്

ദ ോളറിന്ടറ് വിൻ ്് രവർ് രദ്ധരിക്ക്്

ത്ശീല്ങ്കയുടെ്സമ്മരം. 
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State News 

• ആഗ്ന്ധാഗ്പയദ്ശിന്പ്പറ പുതിേ 

തലസ്ഥാനമാകുപ്പമന്്ന മുഖയമഗ്രി ജരൻ 

പ്പറഡ്ഡി ഗ്പഖയാപിച്ചത് – വിശാഖപട്ടെം 

• അധഃസ്ഥിത വിഭാരത്തിപ്പല പ്പപൺകുട്ടികപ്പള 

ശാക്തീകരികുന്നതിനാേി ഉത്തർഗ്പയദ്ശ് 

സർകാർ ആരംഭിച്ച കാമ്പേിൻ - സമഗ്ര 

ശിക്ഷാ അഭിോൻ 

• വൺപസറ്റ് എസ്സിയലാർ ലക്യസാട്ടിക 

ഫൗയണ്ടഷന്പ്പറേും ഗ്പസാദ്് 

യനഗ്താലേേുപ്പെേും പങ്കാളിത്തയത്താപ്പെ 

യരാവ സർകാർ ആരംഭിച്ച യഗ്പാഗ്രാം - 

'വിഷൻ യഫാർ ഓൾ സ്കൂ ൾ ഐ പ്പഹൽത്ത്'   

• മഹാരാഷ്ഗ്െ സർകാർ സംസ്ഥാന രാനമാേി 

ഗ്പഖയാപിച്ചത് ജേ് ജേ ്മഹാരാഷ്ഗ്െ മാജ 

 യഭാൊൽ ജില്ലേിൽ സ്ഥിതി പ്പെയ്യുന്ന ഇസ് ലാം 

നരർ ഗ്രാമത്തിന്പ്പറ യപര് മാറ്റി 

പുനർനാമകരെം പ്പെയ്തത് - ജരദ്ീഷ്പൂ ർ

• പാം ഓേിൽ കൃഷികാേി പതഞ്ജലി 

ഫുഡ് സുമാേി ധാരൊപഗ്തം ഒെുവച്ചത് - 

നാരാലാൻഡ്സർകാർ 

• ഡൽഹി  ാലാവകാശ സംഘെന 

പുറത്തിറകിേ വാട്ട് സ്ആെ് ൊറ്റ്യ ാട്ട് 

യസവനം - ' ൽ മിഗ്ത' 

• രണ്്ട വർഷപ്പത്ത ഇെയവളേക് ്യശഷം കാലാ 

യഘാഡ കലായമളേക്് തുെകമാേത് – 

മുംപ  

• ഹിമാെൽ ഗ്പയദ്ശ് മുഖയമഗ്രി 'ഹിമാെൽ 

നിയകതൻ' ന്പ്പറ തറകല്ലിട്ടത് - ഡൽഹി 

• 'ഒരു കുെും ത്തിന ് ഒരു യജാലി' എന്ന 

നിർയേശം നെെിലാകുന്നതിനുള്ള ഒരു 

േൂെിറ്റാേി കുെും ങ്ങപ്പള 

തിരിച്ചറിേുന്നതിനാേി 'കുെും  ID - ഒരു 

കുെും ം ഒരു ഐഡനറ്ിറ്റി' 

സൃഷ്ടികുന്നതിനുള്ള യപാർട്ടൽ ആരംഭിച്ചത് 

- ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ 

 ഖനി മഗ്രാലേത്തിന്പ്പറ വയാഴാഴ്ചപ്പത്ത 

(പ്പഫഗ് ുവരി, 9) ഗ്പഖയാപനമനുസരിച്ച, 

ഇരയേിൽ നിന്നുമുള്ള ആദ്യപ്പത്ത 5.9 

ദ്ശലക്ഷം െൺ ലിഥിേം യശഖരം 

കപ്പണ്ടത്തിേത് - ജമ്മു കശ്മീർ

• ·ഭഗര് സിംഗ് ദകോഷിയോരിയുടെ രോജിടയ 

രുെർന്്ന മഹോരോഷ്ത്െയുടെ രുരിയ  

ഗവർണറോയി സ്ഥോനദമറ്റര്് -  രഡമഷ്്

ബബയ്്സ് 

• ത്കുഷി ഒ ീഷ 2023’ന്ടറ സമോരന 

സദമ്മളനത്തിൽ കോർഷിക ദമഖ്ല്ക്കോയി 

രുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യയുടെ ആേയടത്ത AI 

ചോറ്റ്്ദബോട്ട ്- അമ ക്കഷ് എഐ 

• ആേയ ത്രധോനമത്ന്ത്ി ഗരി ശക്തി റീജിണൽ 

ശിൽരശോല് നെന്ന സ്ഥല്ം - ഡഗാവ  

• ·ത്രോദേശിക ഭോഷയിൽ വിധിനയോയങ്ങൾ 

ത്രസിദ്ധീകരിച്ച സഹദക്കോെരി- ഡകരള 

സേഡക്കാടതി 

• മുംസബയിടല് ചർച്്ചദഗറ്റ് ടറയിൽദവ 

ദസ്റ്റഷൻ ഇനി മുരൽ അറിയടെെുന്നര് - 

'ചിന്ത്മൻറാവു ഡദശ്മു ഖ ് ഡസ്റ്റഷൻ' (RBI 

യുടെ ആേയ ഗവർണറുടെ ദരരിൽ) 

• ഖ്ർസോല്ിയിടല് ജോങ്കി ചോട്ടി മുരൽ 

യമുദനോത്രി ധോം വടര 3.38 കിദല്ോമീറ്റർ 

ദറോര്്ദവ (166.82 ദകോെി രൂര ടചല്വിൽ) 

നിർമിക്കോനുള്ള കരോറിൽ ഒെുവച്ചര്  - 

ഉത്തരാഖണ്്ഡ സർക്കാർ 

• ദക്ഷത്രനഗരമോയ ഗുരുവോയൂരിടല് മല്ിനജല്ം 

ശുദ്ധീകരിക്കുന്നരിനോയി ദകരള സർക്കോർ 

രുറത്തിറക്കിയ ദറോദബോട്ടിക ്സ്്കോടവഞ്ചർ - 

"ബാൻേികൂട്്ട"  

• കമ്മീഷൻ ടചയ്ത എല്ലോ മോൻദഹോളുകളും 

വൃത്തിയോക്കോൻ ദറോദബോട്ടിക് 

സോദങ്കരികവിേയ ഉരദയോഗിക്കുന്ന രോജയടത്ത 

ആേയടത്ത സംസ്ഥോനം - ഡകരളം 

• മഹോരോഷ്ത്െയിടല് ആേയടത്ത േിവയോംഗ് 

രോർക്കിന ്രറക്കല്ലിട്ടര് - േിതിൻ ഗഡ്കരി  

• രഞ്ചോബ് സർക്കോർ ആേയ സംസ്ഥോനരല് ദമള 

- 'ബചമ്മീൻ ഡമള'  

• സംസ്ഥോന രൂരീകരണ േിനം 2023 

ആദഘോഷിച്ച സംസ്ഥോനം -അരുണാചൽ 

ക്പഡദശ ്
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 ഖ്ജുരോദഹോ നൃദത്തോത്സവം 

സംഘെിെിക്കുന്നര്-മധ്യക്പഡദശ്

• കർണോെകയിടല്് രീരദേശ്

വിദനോേസഞ്ചോരം്

ദത്രോത്സോഹിെിക്കുന്നരിനോയി് കർണോെക്

സർക്കോർ് രോജയടത്ത് ആേയടത്ത് മറീന്

നിർമ്മിക്കുന്നര് –ഉേുപ്പി് ജില്ലയിബല്്

സബന്ദൂരിൽ 

• വിദനോേസഞ്ചോരത്തിൽ് സ്ത്രീകടള്

ശോക്തീകരിക്കോൻ് യുഎൻ് വനിരകളുമോയി്

കരോർ്ഒെുടവച്ച്സംസ്ഥോനം – ഡകരളം  

• ദനോർത്ത്് ഈസ്റ്റിടല്് ആേയടത്ത് കംത്രസ്ഡ്്

ബദയോഗയോസ്്പ്ലോന്റ്്അനോച്ഛോേനം് ടചയ്തര്് –്

അസം്മുഖയമക്ന്ത്ി 

• ഇന്ത്യയിടല്് ആേയടത്ത് ദറോദബോട്ടിക്്

ആനടയ്ആചോരരരമോയ് കർത്തവയങ്ങളിൽ്

ഉൾടെെുത്തിയ്സംസ്ഥോനം്– ഡകരളം 

National News 

• 2023 ജനുവരി 31 ന ് ഡൽഹിേിൽ നെന്ന 

യദ്ശീേ വനിതാ കമ്മീഷന്പ്പറ 31-ാാമത് 

സ്ഥാപക ദ്ിനത്തിപ്പത്ത അഭിസംയ ാധന 

പ്പെയ്തത് - ഇന്ത്യൻ രാഷ്്പ്രരതി പ്േൗരതി 

മുർമു 

• 2023 ഡിസം യറാപ്പെ രാജയപ്പത്ത എട്ട് 

പപതൃക പാതകളിയലക് ഇരയൻ 

പ്പറേിൽയവ പഹഗ്ഡജൻ, ഇലക്ഗ്െിക് 

പ്പഗ്െേിനുകൾ അവതരിെികുപ്പമന്്ന 

സ്ഥിരീകരിച്ചത് - ദകപ്ര ററയിൽദേ മപ്ന്ത്ി 

അശവിനി വേഷ്ണേ ്

 2025-ൽ നെകുന്ന മാഗ്ഡിഡ ്ഇനറ്ർനാഷെൽ 

 ുക ് പ്പഫേറിൽ യഫാകൽ രാജയമാേി 

ക്ഷെികുന്നത് – ഇന്ത്യ

• ഈ വർഷപ്പത്ത ഹജ് തീർഥാെനത്തിനാേി 

സൗദ്ി അയറ യേുമാേുള്ള വാർഷിക 

ഉഭേകക്ഷി കരാർ ഗ്പകാരം സർകാർ ഹജ് 

കവാട്ട പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് - 1,75,025 

• െൂറിസം മഗ്രി ജി. കിഷൻ പ്പറഡ്ഡി ഈേിപ്പെ 

ഏത് സംരംഭത്തിന ് തുെകമിെുകേും 

യലായരാ ഗ്പകാശനം പ്പെയ്യുകേും പ്പെയ്തു - 

വിസിറ്റ് ഇരയ ഇേർ - 2023 

• ദ്ിയോഘറിൽ ഇരയേുപ്പെ അഞ്ചാമപ്പത്ത 

നായനാ േൂറിേ പ്ലാനറ്ിന ് തറകല്ലിട്ടത് - 

അമിത് ഷ്ാ 

• 2023പ്പല ഇരയ എനർജി വീക് 

പ്പ ംരളൂരുവിൽ ഉദ്്ഘാെനം പ്പെയ്തത് - 

പ്രധാനമപ്ന്ത്ി ദമാേി 

• ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദ്ി HAL 

പ്പഹലിയകാപറ്്റർ ഫാക്ടറി രാജയത്തിന് 

സമർെിച്ചത് -  തുമകുരു 

• ഹരിോനേിപ്പല ഫരീദ്ാ ാദ്ിൽ 36-ാാമത് 

സൂരജ്കുണ്ഡ് അരാരാഷ്ഗ്െ കരകൗശല യമള 

ഉദ്്ഘാെനം പ്പെയ്തത് - വേസ് പ്രസിഡനറ്് 

ജഗ്ദീര് ധൻഖർ 

• സുഗ്പീം യകാെതിേിൽ എഗ്ത പുതിേ 

ജഡ്ജിമാപ്പര നിേമിച്്ച പ്പകാണ്ടാെ് യകഗ്ര 

സർകാർ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെെുവിച്ചത് – 

അഞ്്ച 

• GSMA േുമാേി സഹകരിച്്ച രാജയവയാപകമാേി 

ഡിജിറ്റൽ സ്കിൽ സംരംഭം അവതരിെിച്ചത് - 

റിലയൻസ് ജിദയാ 

• ഏക ് ഭാരത് യഗ്ശഷ്ഠ  ഭാരതത്തിന്പ്പറ 

ആത്മാവിന് കീഴിൽ  വെകുകിഴകൻ 

യമഖലേിപ്പല േുവാകപ്പളേും ഇരയേുപ്പെ മറ്റ് 

ഭാരങ്ങപ്പളേും തമ്മിൽ അെുത്ത  ന്ധം 

സ്ഥാപികുന്നതിനുള്ള ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര 

യമാദ്ിേുപ്പെ പുതിേ സംരംഭമാേ 

േുവസംരമം രജിസ് യഗ്െഷൻ യപാർട്ടൽ 

ആരംഭിച്ചത് - നയൂഡൽഹി 

• യകഗ്ര ആേുഷ് മഗ്രി സർ ാനര 

യസായനാവാളും യകഗ്ര ആയരാരയ 

കുെും യക്ഷമ മഗ്രി യഡാ. മൻസുഖ് 

മാണ്ഡവയേും സംേുക്തമാേി ഇനറ്യഗ്രറ്റീവ് 

പ്പമഡിസിൻ പ്പസനറ്ർ ഉദ്്ഘാെനം പ്പെയ്തത് - 

സഫ്ദർജംഗ് ദഹാസ്പിറ്റലിൽ 

 ദ്ാവൂദ്ി പ്പ ാഹ് റ കമ്മയൂെിറ്റിേുപ്പെ 

അറ ിക് അകാദ്മിോേ അൽജാമിേ-

തുസ്-പസഫിേ ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദ്ി 

ഉദ്്ഘാെനം പ്പെയ്തത് – മുംവൈ

• രണ്്ട പുതിേ വയര ഭാരത് പ്പഗ്െേിനുകൾ 

ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദ്ി ഫ്ലാര് ഓഫ് 

പ്പെയ്തത് – മുംവൈ 

• G20 കാപ്പമ്പേ് നിനാേി MeitY-േുപ്പെ 

പങ്കാളിത്തയത്താപ്പെ പ്പമറ്റാ ആരംഭിച്ചത് - 

#ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷ കാറെയ് ൻ 

• ത്രധോനമത്ന്ത്ി നദരത്ര ദമോേി ടബംഗളൂരുവിൽ  

ഫ്ലോഗ്ഷിെ ് എയ്്ദറോ ദഷോയുടെ എത്രോമര് 

എ ിഷൻ ഉേ്ഘോെനം ടചയ്തു - 14-ാമത്്

എേിഷൻ 
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• എയ്്ദറോ ഇന്ത്യ 2023 ന്ടറ ത്രദമയം - "ഒരു്

ബില്യൺ് അവസരങ്ങളിഡല്ക്കുള്ള്

റൺഡവ" 

• AMRITPEX 2023 - ദേശീയ െില്ോറ്റല്ിക് 

എക്്സിബിഷൻ ഉേ്ഘോെനം ടചയ്തര് - ഡകക്ന്ദ്

വാർത്താവിേിമയ് മക്ന്ത്ി് അശവിേി്

സവഷ്ണവ ്

• 1875ൽ ആരയസമോജം സ്ഥോരിച്ച മഹർഷി 

േയോനര സരസവരിയുടെ എത്രോമര് 

ജന്മവോർഷികം ത്രധോനമത്ന്ത്ി നദരത്ര ദമോേി 

 ൽഹിയിൽ ടവച്്ച ആദഘോഷിച്ചു - 200-ാം്

ജന്മവാർഷികം്(2023്ബഫക്ബുവരി്12്േ്) 

• ദേശീയ ദഗോദത്രോത്സവമോയ ‘് ആേി 

മദഹോത്സവം’് ് ് ടെത്ബുവരി 16ന് 

 ൽഹിയിടല് ദമജർ ധയോൻചര് നോഷണൽ 

ദസ്റ്റ ിയത്തിൽ ടവച്്ച ഉേ്ഘോെനം 

നിർവഹിച്ചര് - ക്പധ്ാേമക്ന്ത്ി്േഡരക്ന്ദഡമാദി 

• രോജസ്ഥോനിടല് സിദരോഹി ജില്ലയിടല് അബു 

ദറോ ിൽ ജൽ ജൻ അഭിയോൻ ഉേ്ഘോെനം 

ടചയ്തര് - ക്പധ്ാേമക്ന്ത്ി്േഡരക്ന്ദ്ഡമാദി 

• ആധോർ കോർ ുമോയി ബന്ധടെട്ട 

ദചോേയങ്ങൾക്ക ്ഉത്തരം ല്ഭിക്കോൻ ആളുകടള 

സഹോയിക്കുന്നരിനോയി യുണീക്ക് 

ഐ ന്റിെിദക്കഷൻ അദരോറിറ്റി ഓെ് 

ഇന്ത്യ (UIDAI) അെുത്തിടെ അവരരിെിച്ച 

ചോറ്റദ്ബോട്ട ്- "ആധ്ാർ്മിക്ത" 

•  െിജിയിടല് സുവയിടല് ഇന്ത്യോ ഹൗസിൽ 

സർേോർ വല്ലഭോയ ് രദട്ടല്ിന്ടറ ത്രരിമ 

അനോച്ഛോേനം ടചയ്തര് - വിഡദശകാരയ്മക്ന്ത്ി്

എസ്്ജയശങ്കർ 

• 21-ോം നൂറ്റോണ്ടിടല് സസബർ സുരക്ഷയും 

സസബർ കുറ്റകൃരയങ്ങളും ദനരിെുന്ന 

ടവല്ലുവിളികടള 

അഭിമുഖ്ീകരിക്കുന്നരിനുള്ള നൂരന 

ആശയങ്ങളും സോദങ്കരിക രരിഹോരങ്ങളും 

രിരിച്ചറിയുന്നരിനോയി ഇന്ത്യയുടെ 

സസബർ രയ്യോടറെുെ് - KAVACH-2023 

• നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്കോയി 

വിദേശകോരയ മത്ന്ത്ോല്യത്തിന്ടറ 

ദകോൺസുല്ർ, രോസ്്ദരോർട്ട്, വിസ  ിവിഷൻ 

വികസിെിച്ച ആെ ് - 'mPassport് ഡപാല്ീസ്്

ആപ്്പ' 

• ത്രധോനമത്ന്ത്ി നദരത്രദമോേിയുടെ 

അധയക്ഷരയിൽ ദചർന്ന ദകത്ര മത്ന്ത്ിസഭ 

ടെത്ബുവരി 22-ന ് 22-ോമര് ദല്ോ കമ്മീഷന്ടറ 

കോല്ോവധി നീട്ടി -  2024 ഓഗസ്റ്റ ്31 വബര 

• ഇന്ത്യയിടല് 94.5 ദകോെി ദവോട്ടർമോരിൽ 60 

ശരമോനത്തില്ധികം ദരരും രങ്ങളുടെ 

ആധോർ നമ്പറുകൾ അവരുടെ ദവോട്ടർ 

ഐ ിയുമോയി ബന്ധിെിച്ചിട്ടുടണ്ടന്്ന 

ഇല്ക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ECI). 

ആധോർ നമ്പറുകൾ ബന്ധിെിച്ച അടക 

ദവോട്ടർമോരുടെ എണ്ണം - 56,90,83,090 

• സുത്രീം ദകോെരിയുടെ രീരുമോനങ്ങൾ 

ഉദ്ധരിക്കുന്നരിന് ഏകീകൃര രോദറ്റൺ 

ഉറെോക്കുന്ന 'നിഷ്പക്ഷ ഉദ്ധരണികൾ'് [“neutral 

citations”]് ആരംഭിക്കുടമന്്ന ത്രഖ്യോരിച്ചര് - 

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (CJI) േി സവ 

ചക്ന്ദചൂേ ്

• UAEയിൽ നെക്കുന്ന ഗൾെു  ് 2023ന്ടറ 28-ോ

മര് എ ിഷനിൽ ഇന്ത്യ രവല്ിയൻ 

ഉേ്ഘോെനം ടചയ്തര് - ഡകക്ന്ദ ഭക്ഷയ 

സംസ്്കരണ വയവസായ മക്ന്ത്ി പശുപതി 

കുമാർ 

• ഭീകര സംഘെനകളോയി ത്രഖ്യോരിച്ചര് - 

ഖല്ിസ്ഥാൻ സടഗർ ഡഫാഴ്്സും ജമ്മു 

കശ്മീർ ഗസ്്േവി ഡഫാഴ്്സും  

• ഉത്തദരന്ത്യയിടല് ആേയ ആണവനില്യം-

േരിയാേ 

• ത്രധോനമത്ന്ത്ി് കിസോൻ് രദ്ധരിക്ക്് കീഴിൽ്

16,800് ദകോെി് രൂരയുടെ് 13-ോം് ഗ ുവോയി്

ത്രധോനമത്ന്ത്ി്ദമോേി്വിരരണം്ടചയ്യും 

• ദകത്രസർക്കോർ് ദരരുമോറ്റോൻ് അംഗീകോരം്

നൽകിയ് രണ്്ട് സംസ്ഥോനങ്ങൾ് -

മോരാഷക്്ടയിബല്്

ഔറംഗബാദിേബ്റയും്

ഒസ്മാോബാദിേ്ബറയും 

• മധയത്രദേശിൽ്അമിര്്ഷോ്അഭിസംദബോധന്

ടചയ്ത്ചെങ്്ങ –‘ഡകാൾ്ജഞജ്തി്മോകുംഭ്’  
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• ടത്ബക്്സിറ്റിനു് ദശഷമുള്ള് വെക്കൻ്

അയർല്ണ്ടിന്ടറ് വയോരോരത്തിൽ് ത്ബിട്ടനും്

യൂദറോരയൻ്യൂണിയനും്ധോരണയിടല്ത്തി 

• ഐ്എ്ംഎെ്് ടബയ്്ഔട്ടിനോയി് രോകിസ്ഥോൻ്

ഗവൺടമന്റ്് ഉയർത്തുന്ന് ദരോളിസി് രല്ിശ്

നിരക്ക ്–്200്ബിപിഎസ് 

 

Defence News 

 ഇരയൻ യകാസ്റ്റ ് രാർഡ ് (ICG) അതിന്പ്പറ 47-

ാാമത് പറസിംര ്ദ്ിനം 2023 ആയഘാഷിച്ചത് - 

റെപ്ൈുേരി 1

• 2023 ജനുവരി 21 മുതൽ ജനുവരി 31 വപ്പര 

വെകൻ  ംരാളിൽ നെത്തിേ സംേുക്ത 

പരിശീലന അഭയാസം - "പ്തിശപ്കി പ്രഹാർ 

എക്സർവസസ്" 

● 200 ദകോെി രൂരയുടെ 'ഐട ക്സ് ഇൻടവസ്റ്റർ 

ഹബ്' ഉേ്ഘോെനം ടചയ്തര് - ക്പതിഡരാധ്്

മക്ന്ത്ി്രാജ്്ോഥ്്സിംഗ ് 

● ദത് ോൺ സ്റ്റോർട്ടെ് ഗരു  എയ്്ദറോസ്്ദരസ്, 

നിരീക്ഷണ ത്രവർത്തനങ്ങൾക്കോയി 

ത്രദരയകം രൂരകൽെന ടചയ്്ര എയ്്ദറോ 

ഇന്ത്യ 2023-ൽ അവരരിെിച്ച 

സൗദരോർജ്ജത്തിൽ ത്രവർത്തിക്കുന്ന ദത് ോൺ 

-  "SURAJ" 

● നോഷണൽ ടസകയൂരിറ്റി ഗോർ ും (NSG) 

യുഎസ് സ്ടരഷയൽ ഓെദറഷൻസ് ദെോഴ്സു ം 

(SOF) രമ്മില്ുള്ള സംയുക്ത ഭീകരവിരുദ്ധ 

അഭയോസം - തർകാഷ ്

● എയ്്ദറോ ഇന്ത്യയിൽ, ഹിരുസ്ഥോൻ 

എയ്്ദറോദനോട്ടിക്്സ് ല്ിമിറ്റ ിന് 

രദേശീയമോയി വികസിെിച്ച ദകോക്ക്്രിറ്റ് 

ദവോയ്്സ് ടറദക്കോർ ർ (CVR), സഫ്ലറ്റ ്  ോറ്റ 

ടറദക്കോർ ർ (FDR) എന്നിവയ്്ക്കോയി ല്ഭിച്ച 

അംഗീകോരം  - േയറക്ടഡററ്്ജേറൽ്ഓഫ്്

സിവിൽ്ഏവിഡയഷേബ്റ്(DGCA)്ഇന്ത്യൻ്

ബടക്്േിക്കൽ് സ്റ്റാൻഡേർേ്് ഓർേർ്

(ITSO) 

● 2023 ടെത്ബുവരി 17 മുരൽ മോർച്്ച 2 വടര 

ജെോനിടല് ഷിഗോ ത്രവിശയയിടല് കയോമ്പ് 

ഇമോസുവിൽ ഇന്ത്യയും ജെോനും ദചർന്്ന 

ആരംഭിക്കുന്ന അഭയോസം - 'എക്്സ്് ധ്ർമ്മ്

ഗാർേിയൻ' 

● നവരര്്ന  ിെൻസ് രിഎസ്്യു ഭോരര് 

ഇല്കദ്ത്െോണിക്്സ് ല്ിമിറ്റ ് (ബിഇഎൽ) 

ഇന്ത്യൻ സത്െ-സർവീസുകൾക്കോയുള്ള 

ദല്ോംഗ് ദറഞ്ച് ആർട്ടില്റി ടവെൺ 

സിസ്റ്റത്തിന്ടറ (ദല്ോറ) ആഭയന്ത്ര 

നിർമ്മോണത്തിനും വിരരണത്തിനുമോയി 

ധോരണോരത്രം ഒെുവച്ചര് - ഇക്സാഡയൽ്

എയ്്ഡറാസ്്ഡപസ്് ഇൻേസ്ക്ടീസുമായി്

(IAI) 

● ദകത്ര ആഭയന്ത്ര മത്ന്ത്ി അമിര് ഷോ ഹരിയോന 

ദരോല്ീസിന ് ക്പസിേേറ്്'സ്് കളർ 

സമ്മോനിച്ചു. 

● ടബംഗളൂരു ആസ്ഥോനമോയുള്ള നയൂസ്്ദരസ് 

റിസർച്്ച എന്ന സ്റ്റോർട്ടെ്, ഇന്ത്യൻ 

സസനയത്തിന് 'ഡല്ാകത്തിബല്്ആദയബത്ത' 

രൂർണ്ണമോയി ത്രവർത്തനക്ഷമമോയ SWARM്

ഡക്ോൺ്സിസ്റ്റം എത്തിച്ചു. 

● ഹിരുസ്ഥോൻ എയ്്ദറോദനോട്ടിക്്സ് ല്ിമിറ്റ ് 

2023ടല് എയ്്ദറോ ഇന്ത്യയിൽ ബേക്സ്റ്റ്് ജൻ്

സൂപ്പർഡസാണിക്് ബക്ടയിേർ് HLFT-42 

അവരരിെിച്ചു. 

● ടസൻത്െൽ റിസർവ ്ദരോല്ീസ് ദെോഴ്്സ് (CRPF) 

അരിന്ടറ സറസിംഗ ്ദ  ചെങ്്ങ ആേയമോയി 

നെത്തുന്നര് - ഛത്തീസ്ഗേിബല് ബസ്തർ 

ജില്ലയിൽ 

● ടരക്ക ്കിഴക്കൻ ഏഷയൻ രോജയങ്ങളുമോയുള്ള 

സസനിക സഹകരണം 

വിരുല്ീകരിക്കുന്നരിന ് അനുസൃരമോയി, 

ഇന്ത്യൻ ദനവിയുടെ കിദല്ോ ക്ലോസ് 

രരമ്പരോഗര അന്ത്ർവോഹിനിയോയ 

ഐഎൻഎസ് സിന്ധുദകശരി, ആേയമോയി 

നങ്കൂരമിട്ടര് - ഇഡന്ത്ാഡേഷയയിബല് 

ജക്കാർത്തയിൽ 

● സസബർ സുരക്ഷോ ദമഖ്ല്യിടല് 

സഹകരണം സംബന്ധിച്്ച ധോരണോരത്രം 

(MoU) ഒെുടവച്ച രോജയങ്ങൾ  - ഇന്ത്യയും 

ബസയ്ഷൽസും  

● INS നിരീക്ഷകിന് രക്ഷോത്രവർത്തനത്തിന്  

നോവികദസനോ ദമധോവി അഡ്മിറൽ ആർ 

ഹരികുമോർ നൽകിയ അംഗീകോരം - "ഓൺ-

ദി-സ്ഡപാട്്ട ഡേവി ചീഫ് യൂണിറ് 

സസഡറഷൻ"  

● ഇന്ത്യ, ഉസ്ടബക്കിസ്ഥോൻ നോല്ോമര് 

സംയുക്ത സസനികോഭയോസം- ‘േസ്റ്റല്്ിക്’ 

● അന്ത്രിച്ച സി ിഎസ് ബിരിൻ റോവത്തിന്ടറ 

ബഹുമോനോർത്ഥം മണി സ്ഥോരിച്ചര് -

ഡേപ്പാളിബല് ക്ശീ മുക്തിോഥ് 

ഡക്ഷക്തത്തിൽ  

 ആേയ വിദേശ ദവയോമോഭയോസത്തിൽ 

രടങ്കെുക്കോൻ യുഎഇയിൽ എത്തിയ 

ഇന്ത്യയുടെ രദേശീയമോയ LCA– ഡതജസ്
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Summits and Conferences News 

• 30-ാാമത് യദ്ശീേ  ാലശാസ്ഗ്ത യകാൺഗ്രസ് 

2023 രുജറാത്തിപ്പല അഹമ്മദ്ാ ാദ്ിൽ 

ഉദ്്ഘാെനം പ്പെയ്തത് - ജനുേരി 27 

 G20 പസ ർ സുരക്ഷാ വയാോമവും ഗ്ഡില്ലും 

ഉദ്്ഘാെനം പ്പെയ്തത് - MeitY റസപ്കട്ടറി

• ആദ്യ േൂത്ത്20 ഇൻപ്പസപ്ഷൻ മീറ്റിംര് 2023 

ആരംഭിച്ചത് – ഗുോഹത്തി 

• 2023പ്പല ആയരാള നിയക്ഷപക ഉച്ചയകാെി 

ഗ്പധാനമഗ്രി യമാദ്ി ഉദ്്ഘാെനം പ്പെയ്തത് - 

ലഖ് നൗ 

• യലാക രവൺപ്പമന്റ് ഉച്ചയകാെി 2023 

പ്പഫഗ് ുവരി 13 ന ്ആരംഭികുന്നത് – ദുബായ് 

• 2023 ടല് രണ്ടോം ഇന്ത്യൻ സറസ് ദകോൺത്ഗസ് 

കട്ടക്കിൽ ഉേ്ഘോെനം ടചയ്തര് -  ക്പസിേേറ്്്

ക്ദൗപതി്മുർമു 

• ടെത്ബുവരി 13 രിങ്കളോഴ്ച മുരൽ രൂടനയിൽ 

ആരംഭിക്കുന്ന േവിേിന "DHARA 2023" 

ദകോൺെറൻസിൽ ഉത്തർത്രദേശിൽ 

നിന്നുള്ള 22 നേീ നഗരങ്ങളുടെ ഭോഗമോണ ് - 

ല്ഖ്്േൗ,്കാൺപൂർ,്വാരണാസി. 

• െിജിയിൽ ഉേ്ഘോെനം ടചയ്ത 12-ോമര് ദല്ോക 

ഹിരി സദമ്മളനത്തിന്ടറ ത്രദമയം - "േിന്ദി്-്

പരമ്പരാഗത് വിജ്ഞാേം് മുതൽ്

േിർമ്മിത്ബുദ്ധി്വബര" 

• I2U2 ന്ടറ ആേയ സവസ് മിനിസ്റ്റീരിയൽ 

മീറ്റിംഗിന ് ആരിദഥയരവം വഹിച്ചര് - 

യുഎഇ (അബുദാബിയിൽ) 

• ഇത്സോദയൽ, ഇന്ത്യ, യുസണറ്റ  ് ദസ്റ്ററ്റ്സ്, 

യുസണറ്റ  ് അറബ് എമിദററ്റ്സ് 

എന്നിവയുൾടെടെയുള്ള I2U2 രോജയങ്ങളുടെ 

സവസ് മിനിസ്റ്റീരിയൽ രല് ദയോഗം നെന്നര് - 

യുഎഇ (അബുദാബിയിൽ)  

• ഇനറ്ർനോഷണൽ യൂണിയൻ ഓെ് 

ടറയിൽദവയും (UIC), രോരീസും ടറയിൽദവ 

ടത്രോട്ടക്ഷൻ ദെോഴ്സു ം (RPF) സംയുക്തമോയി 

സംഘെിെിക്കുന്ന 3 േിവസം നീണ്ട 18-ോമര് UIC 

ദവൾ  ് ടസകയൂരിറ്റി ദകോൺത്ഗസ് നെക്കുന്ന 

സ്ഥല്ം- ജയ്്പൂർ  

• ടസമിദകോൺ ഇന്ത്യ ദകോൺെറൻസ് 

ദകത്രമത്ന്ത്ി ഉേ്ഘോെനം ടചയ്തര് -അശവിേി 

സവഷ്ണവ ്

• ദല്ോക് രുസ്തകദമള് 2023് ആരംഭിച്ചര്– 

േയൂേൽേി 

• സിക്കിമിൽ് 19-ോം് വോർഷിക് സിരിഎ്

സദമ്മളനം്ഉേ്ഘോെനം്ടചയ്തര് – ഓം്ബിർള 

• യൂത്ത്് 20്ഇന്ത്യ്സമ്മിറ്റ്്സംഘെിെിക്കുന്നര്– 

ഗുജറാത്തിബല്് മോരാജ് സയാജിറാവു്

സർവകല്ാശാല് 

• എദല്ലോറ് അജന്ത്് ഇനറ്ർനോഷണൽ്

ടെസ്റ്റിവൽ്2023്നെന്നര് – മോരാഷ്ക്ട 

 

Ranks and Reports News 

• ഏറ്റവും പുതിേ ഇരയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂഷെൽ 

റാങ്കിംര് പ്പഗ്ഫേിംവർക ് (IIRF) റാങ്കിംര് (2023) 

അനുസരിച്്ച, മാസ്റ്റർ ഓഫ ്  ിസിനസ് 

അഡ്മിനിസ് യഗ്െഷൻ (MBA) യകാഴ് സ് പഠികുന്ന 

ഇരയേിപ്പല ഏറ്റവും മികച്ച സർകാർ 

യകായളജാേി മാറിേത് - ഇന്ത്യൻ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്്ട ഓെ് മാദനജ് റമന്റ ് (IIM), 

അഹമ്മോൈാേ് (ഗുജറാത്ത)്, 

• 78% അംരീകാരയത്താപ്പെ യലാകത്തിപ്പല 

ഏറ്റവും ജനഗ്പിേ യനതാവാേി മാറിേത് -  

പ്രധാനമപ്ന്ത്ി നദരപ്ര ദമാേി 

• 2021-22 വർഷത്തിൽ ആയരാള പാൽ 

ഉൽപാദ്നത്തിന്പ്പറ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം 

സംഭാവന പ്പെയ്യുന്ന യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും 

ഉേർന്ന പാൽ ഉത്പാദ്ക രാജയമാേി മാറിേത് 

– ഇന്ത്യ 

• FORTUNE® മാസികേുപ്പെ യലാകത്തിപ്പല 

ഏറ്റവും ആദ്രെീേമാേ കമ്പനികളുപ്പെ 

പട്ടികേിൽ ഇെംയനെിേ ഇരയൻ കമ്പനി - രാറ്റ 

കൺസൾട്ടൻസി സർേീസസ് (TCS) 

 അെുത്തിപ്പെേുള്ള യലാ ൽ കവാളിറ്റി 

ഇൻഗ്ഫാസ്ഗ്െക്ചർ ഇൻഡക് സ് (GQII) 2021-ൽ 

കവാളിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ ്ഇരയേുപ്പെ (QCI) 

കീഴിലുള്ള ഇരയേുപ്പെ യദ്ശീേ 

അഗ്കഡിയറ്റഷൻ സിസ്റ്റം യലാകത്ത് എഗ്താം 

സ്ഥാനപ്പത്തത്തി – അഞ്ചാം
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• ICAO േുപ്പെ ഏവിയേഷൻ യസഫറ്്റി 

ഓവർപസറ്റ ് റാങ്കിംരിൽ ഇരയേുപ്പെ 

സ്ഥാനം - 55 

•  ൽഹിടയ മറികെന്്ന ടെത്ബുവരി 13-ന്, 

ഇന്ത്യയിടല് ഏറ്റവും മല്ിനമോയ നഗരമോയി 

മോറിയര് – മുംസബ 

• ദല്ോകത്തിടല് രണ്ടോമടത്ത ദവഗര കുറഞ്ഞ 

സത് വിംഗ് സ്ഥല്ം മുരൽ അഞ്ചോമടത്ത 

വല്ിയ CO2 എമിറ്റർ സ്ഥല്മോയി മോറിയര് - 

ബബംഗളൂരു 

•  2025-ഓടെ ദല്ോകത്തിടല് സവേയുരിയുടെ 

രകുരിയും ഏഷയ ഉരദയോഗിക്കുടമന്്ന 

ഇേ്റർോഷണൽ് എേർജി 

ഏജൻസിയുടെ റിദെോർട്ട ്

• 2023-ൽ ത്കിര്്ദറ്റോ സവീകരിക്കോൻ രയ്യോറുള്ള 

ഏഴോമടത്ത വല്ിയ രോജയമോണ ്- ഇന്ത്യ 

Appointments News 

• സ് യപാർെ് സ് ഗ് ാൻഡാേ പയൂമ ഇരയേുപ്പെ 

ഏറ്റവും പുതിേ ഗ് ാൻഡ ്അം ാസഡറാേി 

തിരപ്പെെുത്തത് - ഹർമൻപ്രീത് കൗർ 

• കമ്പനിേിപ്പല 26 വർഷപ്പത്ത 

പരിെേസമ്പന്നനാേ വിരമികാൻ യപാകുന്ന 

സഞ്ജേ ് ഷാേക് ് പകരം പുതിേ ഇരയൻ 

യമധാവിോേി യമാർരൻ സ്റ്റാൻലി നിേമിച്ചത് 

- അരുൺ ദകാഹ് ലി 

 രുജറാത്ത ്മാരിപെം ക്ലസ്റ്ററിന്പ്പറ രുജറാത്ത് 

യപാർട്ട്സ് ഇൻഗ്ഫാസ്ഗ്െക്ചർ കമ്പനി 

ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ ആദ്യ െീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് 

ഓഫീസറാേി (CEO) നിേമിതനാേത് - 

മാധദേപ്ര സിംഗ്

• മഹീഗ്ര ഫിനാൻസ് MD േും CEO േും ആേി 

നിേമിച്ചത് - റൗൾ റററൈദല്ലാ 

• ഗ്പധാനമഗ്രിേുപ്പെ സാമ്പത്തിക ഉപയദ്ശക 

സമിതിേിൽ (EAC-PM) അംരമാേി നിേമിച്ചത് 

-  ഷ്മിക രേി 

• കാനറ  ാങ്കിന്പ്പറ പുതിേ MD േും CEO 

േുമാേി നിേമിതാനാേത് - റക 

സതയനാരായണ രാജു 

• മഗ്ദ്ാസ് പഹയകാെതി അഡീഷെൽ 

ജഡ്ജിോേി ഈേിപ്പെ സതയഗ്പതിജ്ഞ പ്പെയ്തത് - 

േിക്ദരാറിയ ഗൗരി 

• അഞ്ച ് വർഷയത്തക് അഡീഷെൽ 

ഡേറക്ടറാേും മായനജിംര് ഡേറക്ടറാേും 

ഗ്ഡര് യമകർ പഫസർ ലിമിറ്റഡ ്നിേമിച്ചത് - 

മീനാക്ഷി റനോത്ത ്

● രോഷ്ത്െരരി ത്േൗരരി മുർമു രുരിയ 

ഗവർണർമോടര നിയമിച്ചര് - 12്

സംസ്ഥാേങ്ങളില്ും്ഒരു്UT്യില്ും 

● YouTube-ന്ടറ അെുത്ത ചീെ ്എക്്സികയൂട്ടീവ് 

ഓെീസർ (CEO) - േീൽ്ഡമാേൻ് (ഇന്ത്യൻ-

അഡമരിക്കൻ്പൗരൻ) 

● ·രുരിയ കരദസനോ ദമധോവി - ല്ഫ്റേേറ്്്

ജേറൽ്എംവി്ശുചീക്ന്ദ്കുമാർ 

● ഒരു െിവി നയൂസ് ചോനൽ നെത്തിയ സ്റ്റിംഗ് 

ഓെദറഷടന രുെർന്്ന സ്ഥോനം രോജിവച്ച 

ബിസിസിഐയുടെ ചീെ് ടസല്ക്ടർ - 

ഡചതൻ്ശർമ്മ 

● ജോഗവോർ ല്ോൻ  ് ദറോവർ ഇന്ത്യയുടെ 

മോദനജിംഗ്  യറക്ടറോയി െോറ്റ ദമോദട്ടോഴ്്സ് 

നിയമിച്ചര് - വി്പി്രാജൻ്അംബബയ 

● നോല്് സഹദക്കോെരികളിദല്ക്ക ് ചീെ് 

ജസ്റ്റിസുമോടര നിയമിച്ചു 

1. ജസ്റ്റിസ്് ജസവന്്ത്് സിംഗ്- ത്രിരുര 

സഹദക്കോെരി 

2. ജസ്റ്റിസ്്സന്ദീപ്്ഡമേത്ത- ഗുവോഹത്തി 

സഹദക്കോെരി 

3. ജസ്റ്റിസ്്എൻ്ഡകാടീശവർ്സിംഗ-് ജമ്മു-

കശ്മീർ, ല് ോക്ക് സഹദക്കോെരി 

4. ജസ്റ്റിസ്്ഡസാണിയ്ഗിരിധ്ർ്ഡഗാകേി- 

ഗുജറോത്ത ്സഹദക്കോെരി 

• ഇന്ത്യയുടെ രുരിയ ത് ഗ് കൺദത്െോളർ 

ജനറല്ോയി നിയമിച്ചര് - രാജീവ ്രഘുവംശി        

• ഓക്സ്ദെോർ  ് യൂണിദവഴ്സിറ്റി 

ദഹോസ്പിറ്റൽസ് എൻഎച്്ചഎസ് ത്െസ്റ്റിന്ടറ 

സിഇഒ ആയി നിയമിരനോയര്-  ഡമഘേ 

പണ്ഡിറ്  

• യുഎൻ ദസോഷയൽ ട വല്ര്്ടമനറ്് 

കമ്മീഷൻ അരിന്ടറ 62-ോമര് ടസഷനിൽ 

അധയക്ഷനോയി രിരടഞ്ഞെുത്തര് - രുചിര 

കാംഡബാജ ് 

• യുണിടസെ ് ഇന്ത്യ: കുട്ടികളുടെ 

അവകോശങ്ങളുടെ ദേശീയ 

അംബോസ റോയി നിയമിരനോയര് - 

ആയുഷ്മാൻ ഖുറാേ 

• നീരി ആദയോഗ് സിഇഒ ആയി 

നിയമിരനോയര്-മുൻ ഐഎഎസ് 

ബിവിആർ സുക്ബഹ്മണയം  

•  യറക്ടർ് ജനറൽ്കവോളിറ്റി്അഷവറൻസോയി്

ചുമരല്ദയറ്റര്– ബല്ഫ്റേേറ്്് ജേറൽ്

ആർഎസ്്റീൻ 

• െിക്കി് ടസത്കട്ടറി് ജനറല്ൽ് –്സശഡല്ഷ്്

പതക്്ക 

• ടരര്്സി്ത്ബോൻ ്്അംബോസ ർ – രൺവീർ്

സിങ ്
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Business News 

• തഗ്രഗ്പധാനമാേ ഇഗ്സായേലി തുറമുഖമാേ 

പഹഫ 1.2  ിലയൺ യഡാളറിന് ഏപ്പറ്റെുത്തത് 

- അോനി പ്ഗൂപ്്പ 

• വഞ്ചനേുപ്പെേും യസ്റ്റാക് 

കൃഗ്തിമതവത്തിന്പ്പറേും 

ആയരാപെപ്പത്തത്തുെർന്്ന, അയമരികൻ 

വിപെികളിൽ നിന്്ന നീകം പ്പെയ്യപ്പെട്ടത് - 

അോനി പ്ഗൂപ്്പ 

• ഇരയേിപ്പല അർദ്ധൊലക നിർമ്മാെ 

േൂെിറ്റിനാേി യഫാക് സ് യകാെും 

യവദ്ാരേും പ്പെക ്പെ-അെ് പ്ലാൻ പ്പെയ്തത് - 

യൂദറാരയൻ ചിപ്്പ ദമക്കർ ST വമദപ്കാ 

എറലക്ദപ്രാണിക് സ് 

• രൂരിൾ 300 മിലയൺ യഡാളർ നിയക്ഷപിച്ച 

ആർട്ടിഫിഷയൽ ഇന്റലിജൻസ് സ്റ്റാർട്ടെ് – 

ആദപ്ന്ത്ാരിക്്ക 

• പ്പസൻഗ്െൽ  ാങ്്ക ഓഫ ് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി 

(CDDC) സവീകരികുന്ന ഗ്പഗ്കിേേിൽ, സവരം 

യസ്റ്റാറിൽ യപേ് പ്പമന്റുകൾകാേി ഡിജിറ്റൽ 

രൂപയോ ഇ-രൂപയോ സവീകരികാൻ 

തുെങ്ങിേത് - റിലയൻസ് റീറട്ടയിൽ 

• പ്പഹവി ഡയൂട്ടി ഗ്െകുകൾകാേി തന്പ്പറ 

ആദ്യപ്പത്ത പഹഗ്ഡജൻ പവർ പ്പെക് യനാളജി 

അവതരിെിച്ചത് - റിലയൻസ് ഇന്ത്യ 

• UPI േിൽ പ്പഗ്കഡിറ്റ ് കാർഡുകൾ 

പിരുെേക്ുന്ന ഇരയേിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത 

ആൊേി മാറിേത് - ദമാൈികവിക ്

• “െോറ്റോ" ത്ഗൂെ് കമ്പനികൾ ദബോർ ില്ുെനീളം 

ശക്തമോയ വളർച്ച ദരഖ്ടെെുത്തുന്നു, 

അരിന്ടറ ടമോത്തത്തില്ുള്ള വോർഷിക 

വളർച്ച 2022-23 ൽ ത്രരീക്ഷിക്കുന്നര് - 

ഏകഡദശം്20്ശതമാേം 
 

 

• ഇന്ത്യയിടല് ടരോരുദമഖ്ല്ോ എണ്ണ 

ശുദ്ധീകരണശോല്കൾ 2030 ഓടെ ത്രരിവർഷം  

നിർമ്മിക്കുടമന്്ന കണക്കോക്കടെെുന്ന ത്ഗീൻ 

സഹത് ജൻ ദശഷി - 137,000് (1.37് ല്ക്ഷം)്

ടൺ 

• ഗൂഗിൾ മോരൃ കമ്പനിയോയ ആൽെടബറ്റ് 

നിയമ, വിൽെന, വിരണനം, മറ്റ് 

ദമഖ്ല്കളിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയിടല് 

രിരിച്ചുവിട്ട ജീവനക്കോരുടെ എണ്ണം  - 

ഏകഡദശം്500്ഡപബര 

• 34 ബില്യൺ ദ ോളറിന ് 220് ഡബായിംഗ്്

വിമാേങ്ങൾ് എയർ് ഇന്ത്യ വോങ്ങുന്നു. 

എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഓർ ർ ദ ോളറിന്ടറ 

മൂല്യത്തിൽ ദബോയിങ്ങിന്ടറ മൂന്നോമടത്ത 

ഏറ്റവും വല്ിയ വിൽെനയും വിമോനങ്ങളുടെ 

എണ്ണത്തിൽ രണ്ടോമരുമോണ ്

• ഇന്ത്യൻ സർക്കോരിന്ടറ ONDC (ഓെൺ 

ടനറ്റ്്വർക്ക് ദെോർ  ിജിറ്റൽ ടകോദമഴ്്സ്) 

പ്ലോറ്റ്്ദെോമിൽ ദചരുന്ന ഇ-ടകോദമഴ്്സ് കമ്പനി 

- ആമഡസാൺ 

• ആമദസോണിൽ AI ദത്രോത്ഗോം ഉരദയോഗിച്്ച 

എഴുരിയ ഇ-ബുക്കുകളിൽ ബൂം 

അവരരിെിച്ചര് - ChatGPT  

• 2027ടല് വനിരോ ത്രീമിയർ ല്ീഗിന്ടറ 

സെറ്റിൽ സ്ദരോൺസർഷിെ ് അവകോശം 

സവന്ത്മോക്കിയര് - ടാറ ക്ഗൂപ്്പ  

• ആദഗോളരല്ത്തിൽ ടവർസുനി എന്്ന 

രുനർനോമകരണം ടചയ്ത ഗോർഹിക 

വീട്ടുരകരണങ്ങൾ  -ഫില്ിപ്സ ്

• ഒരു് രുരിയ് യുഗത്തിന്ടറ് രുെക്കം്

കുറിക്കോൻ്ഡോക്കിയ്അവരുബട്ഡല്ാഡഗാ്

അര്ദ റ്റ്്ടചയ്യുന്നു 

• 70് ബില്യൺ് ദ ോളറിന്ടറ് ല്ിസ്റ്റ്് വില്യിൽ്

എയർ്ഇന്ത്യയുടെ്ഓർ ർ– 470്ബജറുകൾക്്ക 

 

Banking News 

• ഓൺസല്ൻ ദരയ്്ടമനറ്് അത്ഗദഗറ്റർമോരോയി 

ത്രവർത്തിക്കോൻ ആർബിഐ അംഗീകോരം 

നൽകിയിരിക്കുന്നര് - േില്വില്ുള്ള് 32്

ഡപയ്്ബമേറ്്്അക്ഗഡഗറർമാർക്്ക 

• NEFT, RTGS വഴിയുള്ള വിദേശ 

സംഭോവനകൾക്കുള്ള നിയമങ്ങളിൽ മോറ്റം 

വരുത്തി – RBI 

• നോഷണൽ ഇ-ഗദവണൻസ് സർവീസസ് 

ല്ിമിറ്റ ുമോയി സഹകരിച്്ച ടരോരുദമഖ്ല്ോ 

ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബോങ്്ക ആരംഭിച്ച സ്കീം -്

E-BG്(ഇല്ക്്ഡക്ടാണിക്്ബാങ്ക്്ഗയാരേറ്ി) 
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• റിസർവ ് ബോങ്്ക ഓെ ് ഇന്ത്യ രണ്ടോമര് 

ദലോബൽ ഹോക്കദത്തോൺ "HARBINGER 2023" 

ത്രഖ്യോരിച്ചു.  'ഇൻക്ലൂസീവ്് േിജിറൽ്

ഡസവേങ്ങൾ'്എന്നതാണ്്തീം. 

• വോയ്പോ സത്മ്പേോയങ്ങളിടല് ടറഗുദല്റ്ററി 

വീഴ്ചകളുടെ ദരരിൽ രൂടന 

ആസ്ഥോനമോയുള്ള 'കുഡോസ്് ഫിോൻസ്്

ആൻേ്് ഇൻബവസ്റ്റ്്ബമേ്റ്',് മുംസബ 

ആസ്ഥോനമോയുള്ള 'ടത്ക ിറ്റ് ദഗറ്റ'് 

എന്നിവയുടെ രജിസ്്ദത്െഷൻ റേോക്കിയരോയി 

റിസർവ ്ബോങ്്ക അറിയിച്ചു 

• ഇന്ത്യയും ഗൾെ ് സഹകരണ കൗൺസിൽ 

(GCC) ദമഖ്ല്യും രമ്മില്ുള്ള അരിർത്തി 

കെന്നുള്ള ദരയ്്ടമനറ്ുകൾ 

ശക്തിടെെുത്തുന്നരിന ് രങ്കോളികളോയര് - 

HDFC ബാങ്കും (India),  ല്ുല്ു 

എക്്സ്്ഡചഞ്ും (UAE) 

• സരസവര ് ബോങ്്ക അരിന്ടറ റീടട്ടയിൽ, 

ദകോർെദററ്റ ് ഉരദഭോക്തോക്കൾക്കോയി 

ഓമ്്നിചോനൽ  ിജിറ്റൽ ബോങ്കിംഗ് 

ടസോല്യൂഷനുകൾ നെെില്ോക്കുന്നരിനോയി 

സഹകരിച്ചര് - സിംഗപ്പൂർ 

ആസ്ഥാേമായുള്ള ടാഗിറ് 

• MPLADS-ന്ടറ (Member of Parliament Local Area 

Development Scheme) രുരുക്കിയ 

മോർഗ്ഗനിർദേശങ്ങളും ടവബ് ദരോർട്ടല്ും 

ത്രോബല്യത്തിൽ വരുന്നര് - 2023 ഏക്പിൽ 1 

മുതൽ (സ്റ്റാറിസ്റ്റിക്്സ് ആേ്റ് ഡക്പാക്ഗാം 

ഇംപ്ലിബമേഡ്റഷൻ സേമക്ന്ത്ി റാവു 

ഇന്ദർജിത് സിംഗ)് 

• വോയ്പ നൽകുന്നവരുടെ സോമ്പത്തിക സ്ഥിരി 

ദമോശമോയരിടന രുെർന്്ന അഞ്ച ്സഹകരണ 

ബോങ്കുകൾക്ക ് രിൻവല്ിക്കൽ ഉൾടെടെ 

നിരവധി നിയത്ന്ത്ണങ്ങൾ ഏർടെെുത്തിയര് - 

റിസർവ ്ബാങ്ക ്ഓഫ് ഇന്ത്യ (RBI)  

• റില്യൻസ് കയോരിറ്റൽ ല്ിമിറ്റ ിന്ടറ 

ഉരദേശക സമിരിയിൽ അംഗമോയി റിസർവ ്

ബോങ്്ക നിയമിച്ച വയക്തിയുടെ ദരര് - ക്ശീ 

വിക്കമാദിതയ സിംഗ ് ഖിച്ചി  

• ടകോട്ടക് മഹീത്ര ബോങ്്ക ദല്ോഞ്ച്  ടചയ്ത 

ദകോർെദററ്റ ് കസ്റ്റമർ പ്ലോറ്റ്്ദെോം - ബകാട്ടക് 

ഫിൻ 

• വോയ്പോ വളർച്ചയില്ും ആസ്തി 

ഗുണനില്വോരത്തില്ും ടരോരുദമഖ്ല്ോ വോയ്പ 

നൽകുന്നവരുടെ രട്ടികയിൽ ഒന്നോമര്- 

ബാങ്ക ്ഓഫ് മോരാഷ്ക്ട  
 

Economy News 

• ഇരയൻ സമ്പദ്് വയവസ്ഥ 2022-ൽ 6.8 

ശതമാനത്തിൽ നിന്്ന 2023-ൽ എഗ്ത 

ശതമാനത്തിയലകാകുപ്പമന്്ന IMF അറിേിച്ചു - 

6.1 % 

• ധനമഗ്രി നിർമല സീതാരാമൻ 

പറേുന്നതനുസരിച്്ച, െരക് യസവന നികുതി 

(GST) യശഖരെം 2023 ജനുവരിേിൽ എഗ്ത 

രൂപേിപ്പലത്തി - 1.55 ലക്ഷം യകാെി രൂപ 

• 2023 പ്പല യകഗ്ര  ജറ്റ ്തുെർച്ചോേി അഞ്ചാം 

തവെേും അവതരിെിച്ചത് - യകഗ്ര ധനമഗ്രി 

നിർമ്മല സീതാരാമൻ 

• ഇരയേുപ്പെ പ്പതാഴിലില്ലായ്മ നിരക് 

ജനുവരിേിൽ എഗ്തോേി കുറെു - 7.14 

ശതമാനം 

• പ്പഫഗ് ുവരി 3 പ്പല കെകനുസരിച്്ച 

ഇരയേുപ്പെ യഫാപ്പറക്സ് റിസർവ് എഗ്ത 

 ിലയൺ യഡാളറിപ്പലത്തി - 575.3  ിലയൺ 

യഡാളർ 

• 'ഡിജിറ്റൽ യപേ് പ്പമനറ്് ഉത്സവ്' ഉദ്്ഘാെനം 

പ്പെയ്തത് - യകഗ്രമഗ്രി അശവിനി പവഷ്ണവ് 

• ·ഇന്ത്യയുടെ ടമോത്ത ആഭയന്ത്ര ഉൽെോേനം 

(ജി ിരി) FY24 ൽ വളരുടമന്്ന 

ത്രരീക്ഷിക്കുന്നര്  - 6.2 ശതമാേമായി 

• ദെോടറക്സ ് റിസർവ ് 8.31 ബില്യൺ ദ ോളർ 

കുറഞ്ഞ ് - 566.94 ബില്യൺ 

ഡോളറിബല്ത്തി 

• ·ദസോഷയൽ ദസ്റ്റോക്ക് എക്്സ്്ദചഞ്ച് 

ആരംഭിക്കുന്നരിന ് നോഷണൽ ദസ്റ്റോക്ക് 

എകസ്്ദചഞ്ചിന ്(ൻസ്)  അനുമരി നൽകിയര് 

- ബസകയൂരിറീസ് ആൻേ ്എക്സ്ഡചഞ്് 

ഡബാർേ ്ഓഫ് ഇന്ത്യ (SEBI) 

• ജിഎസ്ടി വരുമോനം ജനുവരിയിൽ 1.56 ല്ക്ഷം 

ദകോെി രൂരയുടെ എത്രോമടത്ത ഉയർന്ന 

വരുമോനത്തിടല്ത്തി - രണ്ടാമബത്ത 

• ഇന്ത്യയുടെ അെിസ്ഥോന, സോമൂഹിക, ഹരിര 

ആവശയങ്ങൾക്കോയി 25 ബില്യൺ ദ ോളർ 

നൽകും എന്ന ് വോഗ്ദോനം ടചയ്ത ഏഷയൻ 

ട വല്ര്്ടമന്റ് ബോങ്കിന്ടറ  ത്രസി ന്റ-് 

മസാത്സുഗു അസകാവ 

• ദല്ോകത്തിടല് ഏറ്റവും വല്ിയ ആറോമടത്ത 

ഇകവിറ്റി വിരണിയോയി ഇന്ത്യടയ മറികെന്ന 

രോജയം - UK  

• ജിഎസ്ടി കൗൺസില്ിന്ടറ 49-ോമര് ദയോഗം 

നെന്നര് - േയൂേൽേി 
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• ESIC ത്രകോരമുള്ള ടരോഴില്ില്ലോയ്മ 

ആനുകൂല്യങ്ങൾ ടരോഴിൽ മത്ന്ത്ോല്യം 

നീട്ടിയര് - 2 വർഷഡത്തക്്ക  

• 23് സോമ്പത്തിക് വർഷത്തിൽ് ഇരുവടര്

ദനരിട്ടുള്ള് ആനുകൂല്യ് സകമോറ്റം–് 5.5 

ക്ടില്യൺ രൂപ 

• ഈ്സോമ്പത്തിക്വർഷം്ദസവന്കയറ്റുമരി്

300് ബില്യൺ് ദ ോളർ് കെക്കും:് പിയൂഷ് 

ഡഗായൽ 

 

Schemes News 

• െൂറിസം മത്ന്ത്ോല്യം PRASHAD രദ്ധരിക്ക് 

കീഴിൽ  രിരടഞ്ഞെുത്ത രീർത്ഥോെന 

ദകത്രങ്ങൾ - ോല്് 

• ·PRASHAD രദ്ധരിയുടെ രൂർണ്ണ രൂരം - 

'Pilgrimage Rejuvenation And Spiritual, Heritage 

Augmentation Drive' 

• ജീവിരനില്വോരം ടമച്ചടെെുത്തുന്നരിനും 

അരിർത്തി ത്രദേശങ്ങളിടല് അവരുടെ 

ജന്മസ്ഥല്ങ്ങളിൽ രോമസിക്കോൻ ആളുകടള 

ദത്രോത്സോഹിെിക്കുന്നരിനുമോയി, 

ദകത്രസർക്കോർ FY26-ൽ നോല്ു വർഷദത്തക്ക് 

ആവിഷ്കരിച്ച രദ്ധരി രുക - 4,800 ഡകാടി രൂപ 

• സർക്കോർ സമിരിടയ നിദയോഗിച്ചര് – 

ഡഗാതമ്പ ് വിളകളിൽ താപേില് 

വർധ്ിക്കുന്നതിേബ്റ ആഘാതം 

േിരീക്ഷിക്കാൻ   

• മിഷൻ കർമ്മദയോഗിടയ നിരീക്ഷിക്കോൻ 

കാബിേറ് ബസക്കട്ടറിയുബട 

ദനരൃരവത്തില്ുള്ള രോനൽ സർക്കോർ 

രൂരീകരിച്ചു. 

 

Awards News 

• അെുത്തിപ്പെ ലണ്ടനിൽ പലഫ ് പെം 

അച്ചീവ് പ്പമനറ് ്  ഹുമതി ലഭിച്ച മുൻ 

ഗ്പധാനമഗ്രി - യഡാ. മൻയമാഹൻ സിംര ്

• FIH ഒഡീഷ യഹാകി പുരുഷ യലാകകെ് 2023 

ഭുവയനശവർ-റൂർയകലേുപ്പെ പഫനലിൽ, FIH 

ഗ്പസിഡന്റ ് തയ്യ ് ഇഗ്കം FIH ഗ്പസിഡനറ്് 

അവാർഡ ്സമ്മാനിച്ചത് - VK പാണ്ഡയൻ 

• പ്പ ംരളൂരുവിലുള്ള സംരീത 

സംവിധാേകനാേ റികി പ്പകജ് ഈേിപ്പെ 

മൂന്നാമതാേി യനെിപ്പേെുത്ത അവാർഡ ് - 

ഗ്രാമി അവാർഡ ്

• 'മാതൃഭൂമി  ുക ് ഓഫ ് ദ് ഇേർ' അവാർഡ് 

കരസ്ഥമാകിേത് - യഡാ. പ്പപഗ്ഗി യമാഹൻ 

• BBC ഇരയൻ സ് യപാർെ് സ് വുമൺ ഓഫ ്ദ് ഇേർ 

അവാർഡിന് നാമനിർയേശം പ്പെയ്യപ്പെട്ടത് - 

വിയനഷ ്യഫാരട്ടും സാക്ഷി മാലികും 

• തുെർച്ചോേ ആറാം വർഷവും ‘ATD പ്പ സ്റ്റ് 

അവാർഡ ്2023’്യനെിേത് – NTPC 

 നയൂഡൽഹിേിൽ നെന്ന ഓയട്ടായമാട്ടീവ് െേർ 

മാനുഫാക് െയറഴ് സ് അയസാസിയേഷൻ 

(ATMA) വാർഷിക യകാൺയക്ലവിൽ ATMA 

പലഫ ് പെം അച്ചീവ് പ്പമനറ്് അവാർഡ് 

യനെിേത് - MRF ലിമിറ്റഡ് പ്പെേർമാനും 

മായനജിംര് ഡേറക്ടറുമാേ പ്പക എം മാപ്പമൻ

• തന്പ്പറ പഗ്തഗ്പവർത്തനത്തിന് നൽകിേ 

സംഭാവനകൾകാേി 2023-പ്പല രാജാറാം 

യമാഹൻ യറാേ ്യദ്ശീേ അവാർഡ ്ലഭിച്ചത് - 

യജെലിസ്റ്റ ്എ. ി.പ്പക. ഗ്പസാദ്് 

• ഈ വർഷടത്ത അക്ബർ  കക്കട്ടിൽ 

അവോർ  ് ല്ഭിച്ചര് - സുഭാഷ ് ചക്ന്ദൻ 

(സമുക്ദശില് എന്ന ഡോവല്ിേ)് 

• കോല്ോവസ്ഥോ അെിയന്ത്രോവസ്ഥടയക്കുറിച്്ച 

അവദബോധം വളർത്തുന്നരിനോയി യുഎൻ 

ട വല്ര്്ടമന്റ ് ദത്രോത്ഗോം (UNDP) ആരംഭിച്ച  

കോടമ്പയ്്ൻ രണ്ടോം വോർഷിക ഗോന 

അവോർ ിൽ രണ്്ട വയരയസ്ത 

വിഭോഗങ്ങളില്ോയി സവർണവും ടവള്ളിയും 

ദനെി- 'Don’t്Choose്Extinction'്കാബമ്പയ്്ൻ 

• ദകത്ര സോംസ്്കോരിക, െൂറിസം, ദ ോണർ 

മത്ന്ത്ി ത്ശീ ജി. കിഷൻ ടറഡ്ഡി, ഉസ്തോേ് ബിസ്മില്ലോ 

ഖ്ോൻ യുവ രുരസ്്കോരം  (UBKYP) 2019, 2020, 2021, 

ദമഘേൂര് രിദയറ്റർ ദകോംപ്ലക്്സ്, രവീത്ര 

ഭവനിൽ, നയൂ ൽഹി രബീത്ര ഭവനിൽ ടവച്്ച 

സമ്മോനിച്ചര് - 102 കല്ാകാരന്മാർക്്ക 

• 2021-22 സോമ്പത്തിക വർഷടത്ത 

സംസ്ഥോനടത്ത മികച്ച ജില്ലോ 

രഞ്ചോയത്തിനുള്ള സവരോജ് ദത്െോെി 

കരസ്ഥമോക്കിയര് - ബകാല്ലം ജില്ലാ 

പഞ്ായത്ത ്

• ഗുരുവോയൂർ ദേവസവം ഏർടെെുത്തിയ 

2023ടല് ജ്ഞോനെോന രുരസ്്കോരം ദനെിയ 

കവി - വി മധ്ുസൂദേൻ ോയർ  

• 2019, 2020, 2021 വർഷങ്ങളിടല് സംഗീര നോെക 

അക്കോേമിയുടെ ടെദല്ലോഷിെുകളും 

(അക്കോേമി രര്്ന) സംഗീര നോെക അക്കോേമി 

അവോർ ുകളും (അക്കോേമി രുരസ്്കോരം) 

2023 ടെത്ബുവരി 23-ന ് നയൂ ൽഹിയിൽ 

ടവച്്ച സമ്മോനിച്ചര് - ഇന്ത്യൻ രാഷ്ക്ടപതി 

ക്ദൗപതി മുർമു 
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• '2022-ടല് EY സംരംഭകൻ' ['Entrepreneur of the Year 

2022'] രട്ടം ദനെിയര് - JSW ബചയർമാൻ 

സജ്ജൻ ജിൻോൽ 

• ദഹോളിവു  ് ത്കിട്ടിക്സ ് അദസോസിദയഷൻ 

െില്ിം അവോർ ിൽ ‘മികച്ച രോജയോന്ത്ര 

ചല്ച്ചിത്രം’്രുരസ്കോരം ദനെിയര് - എസ് എസ് 

രാജമൗല്ി സംവിധ്ാേം ബചയ്ത  ‘RRR’ 

• ‘മികച്ച അന്ത്ോരോഷത്്െ ചല്ച്ചിത്രം’് അവോർ ് 

ദനെുന്നരിന ് മുമ്പ,് ‘RRR’് 3്എച്്ച്സിഎ െില്ിം 

അവോർ  ്  ദനെിയ ദമഖ്ല്കൾ  - ‘മികച്ച 

ആക്ഷൻ ഫില്ിം’,് ‘മികച്ച സ്റ്റണ്ടുകൾ’,്

‘മികച്ച ഒറിജിേൽ ഗാേം’. 

• മികച്ച ത്രകെനം കോഴ്ചടവക്കുന്ന 

രോർല്ടമനദ്ററിയൻമോടര 

ആേരിക്കുന്നരിനോയി ദ ോ എരിടജ അബ്ദുൾ 

കല്ോമിന്ടറ നിർദേശത്രകോരം 

ഏർടെെുത്തിയ അവോർ ുകൾ- സൻസദ് 

രത്്േ അവാർേുകൾ  

• ധോക്കയിൽ ടവച്്ച ത്രധോനമത്ന്ത്ി ടഷയഖ്്് 

ഹസീനയിൽ നിന്്ന അന്ത്ോരോഷ്ത്െ 

മോരൃഭോഷോ രുരസ്കോരം  ല്ഭിച്ചര് - ഡോ 

മഡേക്ന്ദ കുമാർ മിക്ശ 

• നോഷണൽ ജിദയോത്ഗോെിക്കിന്ടറ ‘രികദ്ചഴ്സ് 

ഓെ ്േ ഇയർ’്ആയി രിരടഞ്ഞെുത്ത ഇന്ത്യൻ 

വംശജൻ-കാർത്തിക ്സുക്ബഹ്മണയം  

• 2023ടല് േോേോസോഹിബ് െോൽടക്ക 

ഇനറ്ർനോഷണൽ െില്ിം ടെസ്റ്റിവൽ 

വിജയികടള ത്രഖ്യോരിച്ചര് - േയറക്ടഡററ് 

ഓഫ് ഫില്ിം ബഫസ്റ്റിവല്ാണ് (മുംസബ 

ആതിഡഥയതവം വേിച്ചു) 

• 2023ടല് േോേോസോഹിബ് െോൽടക്ക 

ഇനറ്ർനോഷണൽ െില്ിം ടെസ്റ്റിവൽ 

അവോർ ിൽ മികച്ച നെനും നെിക്കുമുള്ള 

അവോർ ുകൾ ദനെിയര് - രൺബീർ 

കപൂറും, ആല്ിയ ഭട്ടും 
 

 

• 76 മര് ബോെ്റ്റ െില്ിം അവോർ ിൽ മികച്ച 

ചിത്രമോയി രിരടഞ്ഞെുത്തര് - ഓൾ കവയറ് 

ഓൺ ദ ബവഡസ്റ്റൺ ക്ഫണ്്ട 

• 2023-ടല്് മോർദക്കോണി് സമ്മോനം– കമ്പയൂട്ടർ്

ശാസ്ക്തജ്ഞൻ്േരി്ബാല്കൃഷ്ണേ് 

• മികച്ച് സോഹസിക് െൂറിസം് ട സ്റ്റിദനഷൻ്

അവോർ ്–്ബജ്&്ബക 

 

Agreements News 

• FMCG സ്ഥാപനവും റിലേൻസ് റീപ്പട്ടേിൽ 

പ്പവയഞ്ചഴ് സ് ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ പൂർെ 

ഉെമസ്ഥതേിലുള്ള ഉപസ്ഥാപനവുമാേ 

റിലേൻസ് കൺസയൂമർ പ്പഗ്പാഡക് െ് സ് 

ലിമിറ്റഡ ് തഗ്രപരമാേ പങ്കാളിത്തം 

ഗ്പഖയാപിച്ചത് - ഗ്ശീലങ്ക ആസ്ഥാനമാേ 

മാലി ാൻ  ിസ് കറ്റ ് മാനുഫാക് െറീസ് 

ലിമിറ്റഡ ്

• അരാരാഷഗ്്െ സൗയരാർജ്ജ സഖയത്തിയലക് 

ഇരയ സവാരതം പ്പെയ്തത് – യകാംയരാ 

• ജപമക ആസ്ഥാനമാേുള്ള 

ഇനറ്ർനാഷെൽ സീപ്പ ഡ ് അയതാറിറ്റി 

ഔയദ്യാരികമാേി “പേനിേർ ഇൻപ്പവസ്റ്റർ” 

ആേി നിേമിച്ചത് – ഇരയ 

• ഡിജിറ്റൽ യഫാറൻസിക ് ലയ ാറട്ടറികൾ 

സ്ഥാപികുന്നതിനുള്ള ധാരൊപഗ്തം 

ഒെുവച്ചത് - DGGI േും NFSU വും 

• ഇരയൻ ആർമിേിപ്പല യകാർപ് സ് ഓഫ് 

എഞ്ചിനീേർമാർകാേി 41 തയേശീേ 

യമാഡുലാർ ഗ് ിഡ്ജുകൾ വാങ്ങുന്നതിനാേി 

പ്പഫഗ് ുവരി 8 ന ് ലാർസൻ ആൻഡ് 

െൂയഗ് ാേുമാേി (L&T) കരാർ ഒെുവച്ചത് - 

ഗ്പതിയരാധ മഗ്രാലേം 

• ഓൺ-െിെ ്ഇലക് യഗ്ൊസ്റ്റാറ്റിക ്ഡിസ്ചാർജ് (ESD) 

സംരക്ഷെ യമഖലേിൽ രയവഷെവും 

വികസനവും യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനാേി 

ഇരയൻ ഇൻസ്റ്റിററ്യൂട്ട് ഓഫ ് സേൻസുമാേി 

(IISc) ഒരു പുതിേ പങ്കാളിത്തം ഗ്പഖയാപിച്ചത് - 

സാംസങ ് പ്പസമികണ്ടക്ടർ ഇരയ റിസർച്്ച 

(SSIR) 

• ·നയരത്ന്ത്, ഔദേയോഗിക രോസ്്ദരോർട്ടുകൾ 

ഉള്ളവർക്ക ്വിസ ഒഴിവോക്കോനുള്ള കരോറിൽ  

ഒെുവച്ചര് - ഇന്ത്യയും ഫിജിയും 

•  ിജിറ്റൽ ഇൻത്െോ, കോല്ോവസ്ഥോ 

ത്രവർത്തനം, ശുദ്ധ ഊർജം എന്നിവയിൽ 

സഹകരിക്കോൻ  സമ്മരിച്ച രോജയങ്ങൾ - 

ഇന്ത്യയും സ്്ബപയിേും 
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• ഇന്ത്യയും റിെബ്ലിക ് ഓെ് 

േക്ഷിണോത്െിക്കയും രമ്മിൽ 'സവകല്യ 

ദമഖ്ല്യിൽ' സഹകരണത്തിനോയി 

ധോരണോരത്രം (MoU) ഒെിെുന്നരിന് 

അംഗീകോരം നൽകിയര് - ഡകക്ന്ദ കാബിേറ് 

• കോർഷിക ദമഖ്ല്യില്ും അനുബന്ധ 

ദമഖ്ല്കളില്ും സഹകരണത്തിനോയി 

ഇന്ത്യയും ചില്ിയും രമ്മിൽ ഒരു 

ധോരണോരത്രം (MoU) ഒെിെുന്നരിന് 

അംഗീകോരം നൽകിയര് -  ഡകക്ന്ദ മക്ന്ത്ിസഭ 

• ഇരുവടരയുള്ള 67% രൂർത്തീകരണ 

നിരദക്കോടെ സ്്മോർട്ട ്സിറ്റി മിഷന ്ജൂൺ 2023 

ട  ്്സല്ൻ നൽകിയരോയി അറിയിച്ചര് - 

ഭവേ, േഗരകാരയ മക്ന്ത്ാല്യം 

• ഇനറ്ർനോഷണൽ ടസന്റർ ഓെ് 

എക്്സല്ൻസ് ദെോർ  ോംസ് (ICED) 

വികസിെിക്കുന്നരിനോയി ടസൻത്െൽ വോട്ടർ 

കമ്മീഷൻ (CWC), ജല്വിഭവം, നേി വികസനം, 

ഗംഗോ രുനരുജ്ജീവന വകുെ്, ജല്ശക്തി 

മത്ന്ത്ോല്യം എന്നിവ വയോഴോഴ്ച (ടെത്ബുവരി 16 

ന്) കരോറിൽ ഒെുവച്ചര് - റൂർക്കി 

ഐഐടിയുമായി 

• ഒരു എക്്സ്്ദചഞ്ച് െയല്ിംഗ് വഴി 

ദല്ോകടമമ്പോെുമുള്ള എനറ്ർസത്രസ് ക്ലൗ ് 

രരിവർത്തന യോത്രകൾ 

രവരിരടെെുത്തുന്നരിന ്സഹോയിക്കുന്നരിന് 

സമദത്കോദസോെ്റ്റുമോയുള്ള സഹകരണം 

വിരുല്ീകരിക്കുടമന്്ന ത്രഖ്യോരിച്ചര് - 

ഇൻഡഫാസിസ്  

• ഇന്ത്യയിടല്  ിജിറ്റൽ സോക്ഷരരയും 

സനരുണയ വികസനവും 

വർദ്ധിെിക്കുന്നരിനോയി  ധോരണോരത്രം ഒെു 

ടവച്ചര് - ദകോമൺ സർവീസ് ടസന്റർ ഇ-

ഗദവണൻസ് സർവീസസ് ഇന്ത്യ 

ല്ിമിറ്റ ിന്ടറ അനുബന്ധ സ്ഥോരനമോയ CSC 

അക്കാദമിയും ,NIELIT (ോഷണൽ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്്ട ഓഫ് ഇല്ക്്ഡക്ടാണിക്്സ് 

ആൻേ ് ഇൻഫർഡമഷൻ ബടക്്ഡോളജി) 

ഉം  

• 5.2 ബില്യൺ ദ ോളറിന് 6 

അന്ത്ർവോഹിനികൾ നിർമ്മിക്കോൻ 

ഇന്ത്യയുമോയുള്ള കരോർ രിന്ത്ുെരുടമന്്ന - 

ജർമ്മേി  

• ത്ഗോമവികസന മത്ന്ത്ോല്യം ധോരണോരത്രം 

ഒെുവച്ചര് -മീഡഷായുമായി 

• ദയോഗയര, രരിശീല്നം എന്നിവയുടെ രരസ്പര 

അംഗീകോരത്തിനോയി ധോരണോരത്രം 

ഒെിെുന്നരിന ് ദകത്രമത്ന്ത്ിസഭ അംഗീകോരം 

നൽകിയര് - ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്്ട ഓഫ് ചാർഡട്ടേ് 

അക്കൗണ്ടേ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും (ICAI), 

ഇംഗ്ലണ്ടിബല് ബവയിൽസിബല് 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്്ട ഓഫ് ചാർഡട്ടേ് 

അക്കൗണ്ടേ്റും (ICAEW) 

 

Science and Technology News 

• കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ഗ്തത്തിന്പ്പറ 

പുയരാരതികാേി AI ഫൗയണ്ടഷൻ 

യമാഡലുകൾ നിർമ്മികാൻ NASA േുമാേി 

പങ്കാളികളാകുന്നത് – IBM 

• പമയഗ്കായസാഫ്റ്റിന്പ്പറ ChatGPT-േുമാേി 

മത്സരികാൻ രൂരിൾ അവതരിെിച്ച AI 

ൊറ്റയ് ാട്ട ്- 'Bard' 

• ശനിപ്പേ പിൻതള്ളി ഏറ്റവും കൂെുതൽ 

ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഗ്രഹമാേി മാറിേത് – 

വയാഴം 

• യഗ്ഡാെുകൾകാേുള്ള ഇരയേിപ്പല 

ആദ്യപ്പത്ത ഗ്ൊഫിക് മായനജ്പ്പമന്റ് സിസ്റ്റം 

ആരംഭിച്ചത് - സ്പക എേർ 

• ISRO-NASA ഇരയേിൽ നിന്്ന പ്പസപ്റ്റം റിൽ 

വിയക്ഷപികുന്നത് - ‘NISAR’്ഉപഗ്രഹം 

• ഗ്ശീഹരിയകാട്ടേിപ്പല സതീഷ ് ധവാൻ 

 ഹിരാകാശ യകഗ്രത്തിൽ നിന്്ന 

വിയക്ഷപിച്ച ISRO േുപ്പെ പുതിേ യറാകറ്റ് - 

SSLV-D2 

• പ്പൊവ്വേിയലക ് ഒരു ദ്ൗതയം 

വിയക്ഷപികുന്നതിന് നാസേുമാേി 

കരാറിയലർപ്പെട്ടത് - ബ്ലൂ ഒറിജിൻ 

• കമ്പനിയുടെ എൻ ്-െു-എൻ ് ക്ലൗ ് 

പ്ലോറ്റ്്ദെോം ഉരദയോഗിച്്ച രൂർണ്ണമോയി 

രൂരകൽെന ടചയ്യുകയും നിർമ്മിക്കുകയും 

ടചയ്ത ദല്ോകത്തിടല് ആേയടത്ത ഉരത്ഗഹം -  

ജാേസ്-1 

• ടത്രോെഷണൽ ത്സഷ്്െോക്കൾക്കോയി ഇന്റൽ 

രുറത്തിറക്കിയ ദത്രോസസറുകൾ - 'സഫയർ 

റാപ്പിേ്്സ്' 

• ChatGPT നൽകുന്ന ഇന്ത്യയിടല് ആേയടത്ത AI 

അസിസ്റ്റന്റ ്ചോറ്റദ്ബോട്ട ്– Lexi 

• NCSM രോജസ്ഥോനിടല് ഡകാട്ടയിൽ സയൻസ് 

ബസേറ്റും പ്ലാേഡറാറിയവും നിർമിക്കും 
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• ഇൻസ്റ്റോത്ഗോം സഹസ്ഥോരകരോയ ടകവിൻ 

സിസ്്ദത്െോമും സമക്ക് ത്കീഗറും ദചർന്്ന 

രുറക്കുന്ന രുരിയ ആർട്ടിെിഷയൽ 

ഇനറ്ല്ിജൻസ് (AI)-രദവർ  ് നയൂസ് െീ ് 

ആപ്ലിദക്കഷൻ - ആർട്ടിഫാക്റ് 

•  ദത്ഗറ്റർ ദനോയി യിടല് ഇന്ത്യ എക്സ്ദരോ 

മോർട്ടിൽ നെന്ന ദല്ോകത്തിടല് ഏറ്റവും വല്ിയ 

ദസോദളോ ഇല്ക്ത്െിക്കൽ എക്സിബിഷൻ- 

ELECRAMA 2023 

• WHO mRNA (ടമസഞ്ചർ സറദബോ നയൂക്ലിക് 

ആസി ്) വോക്സിൻ ഹബ് സ്ഥോരിക്കുന്ന 

സ്ഥല്ം -  സേദരാബാദ്  

• ഇന്ത്യയിടല് ആേയടത്ത സഹത്ബി ് 

സൗണ്ടിംഗ് ദറോക്കറ്റ് വിദക്ഷരിച്ച സ്ഥല്ം - 

ബചങ്കൽപട്്ട, തമിഴ്നാട്  

• െയുച്ചർ -ടറ ി ഓെദറഷൻസ് രിന്ത്ുണ 

ടകട്ടിെെുക്കുന്നരിനുള്ള 

ത്െോൻസ്ദെോർദമഷൻ രോർട്ണറോയി 

ടെല്ിദെോണിക്ക ജർമ്മനി രിരടഞ്ഞെുത്തര് - 

ടാറ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് (TCS ) 

• എരിടജ അബ്ദുൾ കല്ോം സോറ്റസല്റ്റ ് ദല്ോഞ്ച് 

ടവഹിക്കിൾ മിഷൻ-2023 വിദക്ഷരിച്ചര്-

തമിഴ്്ോട്ടിൽ േിന്്ന 

• ഇന്ത്യയുടെ ചോത്രേൗരയമോയ ചക്ന്ദയാൻ-3 

മടറ്റോരു ദനട്ടം കൂെി സകവരിച്ചു 

• ഓെൺ എഐയുടെ ജിരിെി-3ദയക്കോൾ 

ശക്തമോയ ഗദവഷണ ഉരകരണമോയ 

എൽഎഎംഎ ഡമാേൽ ബമറാ 

രുറത്തിറക്കി·  

 

Sports News 
• പ്പറസ്ിംര് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് 

ഇരയേ് പ്പകതിപ്പര (WFI) ഉന്നേിച്ച 

അവകാശവാദ്ങ്ങൾ പരിയശാധികാൻ 

രൂപീകരിച്ച യമൽയനാട്ട സമിതിേിൽ യെർന്ന 

മുൻ രുസ്തി താരം -   ിത യഫാരട്ട ്    

 2027പ്പല ഏഷയൻ കെിന ് ആതിയഥേതവം 

വഹികുന്ന രാജയം - സൗദ്ി അയറ യ

• ഉയത്തജക മരുന്്ന പരിയശാധനേിൽ 

പരാജേപ്പെട്ടതിപ്പന തുെർന്്ന 21 മാസപ്പത്ത 

വിലക ്നൽകപ്പെട്ട ജിംനാസ്റ്റിക ്താരം - ദ്ീപ 

കർമാകർ 

• ഗ്പഥമ യദ്ശീേ  ീച്്ച ഫുെയ് ാൾ 

ൊമ്പയൻഷിെിൽ യജതാകളാേത് – യകരളം 

 യദ്ശീേ ഐസ് യഹാകി ൊമ്പയൻഷിെിൽ 

തുെർച്ചോേ മൂന്നാം തവെേും വിജേിച്ചത് - 

ഇൻയഡാ-െി റ്റൻ യ ാർഡർ യപാലീസിന്പ്പറ 

(ITBP) പ്പസൻഗ്െൽ ഐസ് യഹാകി െീം

 പ്പെസ്റ്റ് െരിഗ്തത്തിൽ അപൂർവ പ്പറയകാർഡ് 

സൃഷ്ടികുന്ന രണ്ടാമപ്പത്ത താരമാേി 

മാറിേത് - രാരി  ാലൻസ്

• 74 എന്ന അവസാന റൗണ്്ട സ് യകായറാപ്പെ 2023 

പ്പല മാജികൽ പ്പകനിേ യലഡീസ് ഓെൺ 

പെറ്റിൽ സവരമാകിേത് - ഇരയൻ ഒളിമ്പയൻ 

അദ്ിതി അയശാക ്

• തന്പ്പറ ക്ല ് കരിേറിപ്പല 500 ലീര് യരാൾ 

മാർക ്പിന്നിട്ടുപ്പകാണ്്ട സൗദ്ി ലീരിൽ അൽ 

പ്പവഹ്ദ്പ്പേ 4-0 ന ് പരാജേപ്പെെുത്തി അൽ 

നാസറിന്പ്പറ എല്ലാ യരാളുകളും യനെിേത് - 

ഗ്കിസ്റ്റയായനാ പ്പറാൊൾയഡാ 

• മൂന്്ന യഫാർമാറ്റുകളിലും പ്പസഞ്ചവറി യനെുന്ന 

ആദ്യ ഇരയൻ താരമാേി മാറിേത് - യരാഹിത് 

ശർമ്മ 

• അെുത്തിപ്പെ പൂപ്പനേിൽ പ്പെന്നീസ് പ്പസനറ്ർ 

ഉദ്്ഘാെനം പ്പെയ്തത് - PBI ഗ്പസിഡനറ്് പ്പറപ്പന 

യസാണ്ടാര് 

• ടമോദറോദക്കോയിടല് റോബത്തിൽ നെന്ന FIFA 

ക്ലബ് ദല്ോകകെ് സെനല്ിൽ സൗേി 

അദറബയയുടെ അൽ-ഹില്ോല്ിടന 5-3ന് 

ദരോൽെിച്്ച അഞ്ചോം രവണയും ക്ലബ് 

ദല്ോകകെ ് സവന്ത്മോക്കിയര് - റയൽ 

മാക്േിേ ്

• ഏകേിന ദെോർമോറ്റിടല് ത്ശദദ്ധയമോയ 

ഇന്നിംഗ്്സിന ് ദശഷം  ജനുവരിയിടല് 

ഐസിസി രുരുഷ കളിക്കോരനോയി 

ടെത്ബുവരി 13 ന ്  രിരടഞ്ഞെുത്തര് - 

ഇന്ത്യൻ ബാറിംഗ ്താരം ശുഭ്്മാൻ ഗിൽ 

• ജനുവരിയിടല് ഐസിസി വനിരോ 

ബഹുമരിക്ക ് രിരടഞ്ഞെുക്കടെെുന്ന 

ഏറ്റവും ത്രോയം കുറഞ്ഞ കളിക്കോരി - 

ഇംഗ്ലണ്്ട അണ്ടർ -19 കയാപ്റൻ ഡക്ഗസ് 

സ്്ക്കീവൻസ് 
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• ICC T-20 വനിരോ ദല്ോകകെ ് 2023 ടെത്ബുവരി 

10 മുരൽ േക്ഷിണോത്െിക്കയിൽ ആരംഭിച്ചു,  

ഉേ്ഘോെന മത്സരം - ആതിഡഥയരായ 

ദക്ഷിണാക്ഫിക്കയും ക്ശീല്ങ്കയും തമ്മിൽ 

• ടമക്്സിദക്കോയക്്കും കോന യക്്കുടമോെം US 

രുരുഷ ദേശീയ െീമും 2026 ദല്ോകകെിന് 

ദനരിട്ട് ദയോഗയര ദനെും.  ഇതാദയമായാണ് 

ഫിഫയ്ക്്ക മൂന്്ന ഡോസ്റ്റ് ബിേുകൾ 

നീക്കിടവദക്കണ്ടി വന്നര്. 

• മോർച്്ച 4 മുരൽ 26 വടര മുംസബയിൽ 

നെക്കുന്ന വനിരോ ത്രീമിയർ ല്ീഗിൽ (WPL) 

ഡറായൽ ചല്ഡഞ്ഴ്്സ് ബാംഗ്ലൂരിേ്ബറ 

ടമൻറ്ററോയി സാേിയ മിർസടയ 

രിരടഞ്ഞെുത്തു. 

• അഞ്ചോമര് ദഖ്ദല്ോ ഇന്ത്യ യൂത്ത ് ടഗയിംസ് 

2022 - മോരാഷ്ക്ട ബമേൽ പട്ടികയിൽ 

ഒന്നാമബതത്തി.  ഡകരളത്തിേ ് ആറാം 

സ്ഥാേം ല്ഭിച്ചു. 

• ദറോയൽ ചല്ദഞ്ചഴ്്സ് ബോംലൂർ (RCB) 3.4 ദകോെി 

രൂര ദല്ല്ത്തിൽ വോങ്ങിയ സ്മൃ തി മന്ദേ WPL 

ടല് ഏറ്റവും എക്സ്ടരൻസിവ രോരമോയി. 

• ടെന്നീസ് െൂർണടമന്റിൽ കോമറൂൺ 

ദനോറിടയ ദരോൽെിച്്ച 2023ടല് അർജനറ്ീന 

ഓെൺ കിരീെം ദനെിയ ദജരോവ ് - 

കാർഡല്ാസ് അൽകാരാസ് (സ്പാേിഷ)്    

• രോജയോന്ത്ര െുെ്്ദബോളിൽ നിന്്ന 

വിരമിക്കുന്നരോയി ത്രഖ്യോരിച്ച സ്ടരയിൻ 

രോരം  - ബസർജിഡയാ റാഡമാസ് 

• 2023-ൽ ടകയ്്ദറോയിൽ നെന്ന ISSF 

ദല്ോകകെിൽ രുരുഷന്മോരുടെ 10 മീറ്റർ എയർ 

സറെിൾ ഇനത്തിൽ സവർണ്ണം ദനെിയര് - 

ഇന്ത്യയുബട രുക്ദാങ്ക ് ബാല്ാസാഡേബ് 

പാട്ടീൽ 

• ISSF ദല്ോകകെിൽ രുരുഷന്മോരുടെ 10 മീറ്റർ 

എയർ സറെിൾ ഇനത്തിൽ ആടര 

രരോജയടെെുത്തിയോണ് രുത്േോങ്്ക ഒന്നോം 

സ്ഥോനം ദനെിയര് - ജർമേിയുബട 

മാക്സിമില്ിയൻ ഉൾക്ബിച്ചിബേ 16-8േ് 

• ഇന്ത്യൻ ത്രീമിയർ ല്ീഗ് 2023,  മോർച്്ച 31 ന് 

ഗുജറോത്ത ് സെറ്റൻസും ടചസന്ന സൂെർ 

കിംഗ്്സും രമ്മില്ുള്ള ഉേ്ഘോെന മത്സരം 

നെക്കുന്ന അഹമ്മേോബോേിടല് ദല്ോകത്തിടല് 

ഏറ്റവും വല്ിയ ത്കിക്കറ്റ ് ദസ്റ്റ ിയം - േഡരക്ന്ദ 

ഡമാദി ഡസ്റ്റേിയം  

• ജർമ്മനിയിടല് ബോ  ് സവിസ്്ടചനഹനിൽ 

നെന്ന 24-ോമര് ദനോർ ്്ടവസ്റ്റ ് കെ് 2023 

ദനെുകയും ജർമ്മൻ ഐഎം ഇൽജ 

ഷ്്സന റിടന രരോജയടെെുത്തുകയും 

ടചയ്ത ദശഷം, ഇന്ത്യയുടെ 80-ോമടത്ത 

ത്ഗോൻഡ്മോസ്റ്ററോയ ഇന്ത്യൻ ടചസ്സ ് രോരം- 

വിഘ്ഡേഷ് എൻആർ 

• ഈജിപ്തിടല് കോയ്്ദറോയിൽ ISSF ദല്ോകകെിൽ 

വനിരകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ സറെിളിൽ 

ടവങ്കല്ം ദനെിയര് -തിഡല്ാത്തമ ബസൻ 

• IPL 2023 ടഷ യൂൾ: മുഴുവൻ ടഷ യൂൾ, 

രീയരികൾ, ദവേികൾ, െീം ല്ിസ്റ്റ ്

• 2022-23 ടല് രണ്ടോം രഞ്ജി ദത്െോെി കിരീെം 

ബംഗോളിടന രരോജയടെെുത്തിയര് -

സൗരാഷക്്ട 

• ഒരു ടെസ്റ്റ ് മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂെുരൽ 

സിക്്സറുകൾ ദനെിയ രോരടമന്ന 

ടറദക്കോർ ോണ് രകർത്തര്-ബബൻ 

ഡസ്റ്റാക്്സ് 

• അന്ത്ോരോഷത്്െ ത്കിക്കറ്റിൽ 25,000 റൺസ് 

രികയക്്കുന്ന ആറോമടത്ത രോരം - വിരാട് 

ഡകാല്ി 

• സീനിയർ് വനിരോ് ദേശീയ് ദഹോക്കി്

ചോമ്പയൻഷിെിൽ് ദജരോക്കളോയര്് –്

മധ്യക്പഡദശ ്

• ആൻ ി് മടറടയ് രരോജയടെെുത്തി് ഖ്ത്തർ്

ഓെൺ്കിരീെം്സവന്ത്മോക്കിയര് – ോേിൽ്

ബമദ്്വഡദവ്  

• ഐസിസി് വനിരോ് െി20്

ദല്ോകകെ്:ആറോമടത്ത് വനിരോ് െി20്

ദല്ോകകെ്് കിരീെം് സവന്ത്മോക്കിയര്് – 

ഓസ്്ഡക്ടല്ിയ 

• കരിയറിടല്് 700-ോം് ക്ലബ്് ദഗോൾ് ദനെിയര്് –്

ല്യണൽ്ബമസ്സി 

 2022ടല്്മികച്ച്െിെ്കളിക്കോരൻ– ല്യണൽ്

ബമസ്സി
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Books and authors News 

• സൽമാൻ റുഷ്ദി പുറത്തിറകിേ തന്പ്പറ 

പുതിേ യനാവൽ - ‘വിക്ടറി സിറ്റി’ 

 

Obituaries News 
• ഈേിപ്പെ അരരിച്ച മുൻ യകഗ്ര 

നിേമമഗ്രിേും ഗ്പമുഖ നിേമജ്ഞനുമാേ 

വയക്തി - ശാരി ഭൂഷൺ (97) 

• ഈേിപ്പെ പഹദ്രാ ാദ്ിൽ അരരിച്ച ഗ്പശസ്ത 

കന്നഡ എഴുത്തുകാരൻ - പ്പക.വി. തിരുമയലഷ് 

(82) 

• വാർദ്ധകയ സഹജമാേ അസുഖങ്ങപ്പള 

തുെർന്്ന ആശുപഗ്തിേിൽ 

െികിത്സേിലിരിപ്പക പ്പഫഗ് ുവരി 2 ന് 

പഹദ്രാ ാദ്ിൽ അരരിച്ച ഇതിഹാസ 

പ്പതലുങ്്ക െലച്ചിഗ്ത സംവിധാേകൻ - 

പ്പക.വിശവനാഥ് 

• ഈേിപ്പെ  അരരിച്ച പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് 

യജതാവും ഇതിഹാസ രാേികേുമാേ വയക്തി 

- വാെി ജേറാം 

• ഈേിപ്പെ അരരിച്ച ഗ്പശസ്ത യലാകകെ് 

സ്കീേിംര് പ്പമഡൽ യജതാവ് - എലീന ഫഞ്ചിനി 

(37) 

• ഈേിപ്പെ അരരിച്ച 1960 കളിലും 1970 

കളിലും ൊർട്ട്-യൊെിംര ് ശ ് ദ്ഗ്ൊക് 

സൃഷ് െിച്ച ഇതിഹാസ അയമരികൻ യപാെ് 

രാനരെേിതാവ ്-  ർട്ട ് ച്ചരാക ്

• മിർസോരൂർ സീരിയല്ില്ും റയീസ് എന്ന 

സിനിമയില്ും അഭിനയിച്്ച ത്രശസ്തനോയ 

ഈയിടെ അന്ത്രിച്ച നെൻ - ഷാേവാസ് 

ക്പധ്ാൻ (1966/1967 - 17 ബഫക്ബുവരി 2023), 

• ·   85-ആം വയസ്സിൽ അന്ത്രിച്ച ത്രശസ്ത 

യക്ഷഗോന ഗോയകനും രിരക്കഥോകൃത്തുമോയ 

ഭോഗവരൻ - ബല്ിപ ോരായൺ ഭാഗവത് 

• ത്രമുഖ് ഇന്ത്യൻ ചിക്തകാരി ല്ളിത ല്ാജ്മി 

അന്ത്രിച്ചു 

• 2023 ടെത്ബുവരിയിൽ അന്ത്രിച്ച ത്രമുഖ് 

ദമോഹിനിയോട്ട നർത്തകി - കേക് ബറബല് (85) 

• 2023 ടെത്ബുവരി 22ന് അന്ത്രിച്ച 

മല്യോളത്തിടല് ജനത്രിയ അവരോരകയും 

അഭിദനത്രിയും - സുബി സുഡരഷ ്

• 2023 ടെത്ബുവരി 23ന് അന്ത്രിച്ച മുൻ ആേോയ 

നികുരി ചീെ ്കമ്മീഷണർ- TCA രാമാേുജം  

• അന്ത്രിച്ച ടരല്ുങ്്ക നെനും രോഷ്ത്െീയ ദനരോവ ്

-  േന്ദമുരി താരക രത്്േ  

•  അന്ത്രിച്ച മുൻ ഗുജറോത്ത് ഗവർണർ- ഒ പി 

ഡകാേ്ല്ി (87)  
 

Important Days 

• യലാക സർവമത സൗഹാർേ വാരം 

ആെരികുന്നത് - പ്പഫഗ് ുവരി 1-7 

തീേതികൾ 

• യലാക തണ്ണീർത്തെ ദ്ിനം എല്ലാ വർഷവും 

ആയഘാഷികുന്നത് - പ്പഫഗ് ുവരി 2 

 എല്ലാ വർഷവും മനുഷയ 

സായഹാദ്രയത്തിനുള്ള അരാരാഷ്ഗ്െ ദ്ിനം 

ആെരികുന്നത് - പ്പഫഗ് ുവരി 4

• എല്ലാ വർഷവും യലാക കാൻസർ ദ്ിനം 

യലാകപ്പമമ്പാെും ആയഘാഷികുന്നത് - 

പ്പഫഗ് ുവരി 4 

• സ്ഗ്തീ ജനയനഗ്രിേ പവകലയത്തിനുള്ള 

സീയറാ യൊളറൻസ് ദ്ിനം (FGM) 

ആെരികുന്നത് - പ്പഫഗ് ുവരി 6 

• സുരക്ഷിത ഇന്റർപ്പനറ്റ് ദ്ിനം 2023 

ആെരികുന്നത് - പ്പഫഗ് ുവരി 7 

• യലാക പേറുവർഗ്ഗ ദ്ിനം 2023 ആെരികുന്നത് 

-  പ്പഫഗ് ുവരി 10 ന ്

• ശാസ്ഗ്തരംരപ്പത്ത സ്ഗ്തീകളുപ്പെേും 

പ്പപൺകുട്ടികളുപ്പെേും അരാരാഷ്ഗ്െ ദ്ിനം 

2023 ആെരികുന്നത് -പ്പഫഗ് ുവരി 11 

• യദ്ശീേ വിരവിമുക്ത ദ്ിനം 2023 

ആെരികുന്നത് - പ്പഫഗ് ുവരി 10 

• ദല്ോക യുനോനി േിനം - 2023 ബഫക്ബുവരി 11 

• ദേശീയ ഉൽെോേന േിനം - 2023 ബഫക്ബുവരി 

12 

• ദല്ോക ദറ ിദയോ േിനം - 2023 ബഫക്ബുവരി 

13 

• രുൽവോമ ആത്കമണത്തിന്ടറ വോർഷികം- 

2023 ടെത്ബുവരി 14 

• അന്ത്ോരോഷത്്െ ബോല്യ കോൻസർ േിനം 2023- 

2023 ബഫക്ബുവരി 15 

• ആദഗോള െൂറിസം ത്രരിദരോധ േിനം - 2023 

ബഫക്ബുവരി 17 

• ദല്ോക രോംദഗോല്ിൻ (ഈനോംദരച്ചി) േിനം - 

2023 ബഫക്ബുവരി 18 

• ഇന്ത്യ എട്ടോമര് ദസോയിൽ ടഹൽത്ത് കോർ  ്

േിനം ആദഘോഷിക്കുന്നര് -ബഫക്ബുവരി 19 

േ് 

• ദല്ോക സോമൂഹിക നീരി േിനം ആചരിച്ചര് -

ബഫക്ബുവരി 20 േ് 

• അന്ത്ോരോഷത്്െ മോരൃഭോഷോ േിനം ആചരിച്ചര് -

ബഫക്ബുവരി 21-േ്  

• ദല്ോക ചിന്ത്ോ േിനം- 2023 ബഫക്ബുവരി 22 

• ദല്ോക സ്കൗട്ട ്േിനം- 2023 ബഫക്ബുവരി 22 
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• ടസൻത്െൽ എകസ്സസ് േിനം -  2023 

ബഫക്ബുവരി 24 

• സന്്ത്് ദസവല്ോൽ് മഹോരോജിന്ടറ് 284-ോം്

ജന്മേിനം–്ബഫക്ബുവരി്26 

• ദല്ോക്എൻജിഒ്േിനം–്2023്ബഫക്ബുവരി്27  

• ദേശീയ്ശോസ്ത്ര്േിനം– 2023്ബഫക്ബുവരി്28 

 

Miscellaneous News 

• ഡൽഹി യസ്റ്ററ്റ ് കൗൺസിൽ ഓഫ് 

എജയുയകഷെൽ റിസർച്്ച ആൻഡ് 

പ്പഗ്െേിനിംര ് (SCERT) ഡൽഹി സർകാർ 

സ് കൂളുകളിപ്പല അധയാപകർകാേി 

തയാരരാജ യസ്റ്റഡിേത്തിൽ 5 ദ്ിവസയത്തക് 

സംഘെിെിച്ചത് - ‘ജീവൻ വിദ്യാ ശിവിർ’ 

• ‘യപ ആസ് േു പഗ്ഡവ’് പ്പവഹികിൾ 

ഇൻഷുറൻസ് യപാളിസി ആരംഭിച്ചത് – NIA 

• ലഡാകിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത പജവപവവിധയ 

പപതൃക സ്ഥലമാേി മാറുന്നത് - ോോ 

യത്സാ 

• ഗ്രീൻ യ ാണ്ടുകൾ പുറത്തിറകുന്ന 

ആദ്യപ്പത്ത പൗര സ്ഥാപനമാേി മാറിേത് - 

ഇൻയഡാർ 

• നയൂഡൽഹിേിപ്പല  ികാനീർ ഹൗസിപ്പല 

ശിൽപ പാർക ് ഉദ്്ഘാെനം പ്പെയ്തത് - 

രാജസ്ഥാൻ െീഫ ്പ്പസഗ്കട്ടറി ഉഷാ ശർമ 

• യലാകത്തിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത ലിവിംര് പ്പഹറിയറ്റജ് 

േൂെിയവഴ്സിറ്റിോേി UNESCO ഉെൻ 

ഗ്പഖയാപികുന്നത് - വിശവഭാരതി 

സർവകലാശാല 

• ഇരയേിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത ലാസ് ഇലൂ 

പ്പറയസ്റ്റാറന്റ ് തുറന്നത് - ജമ്മു കശ്മീരിപ്പല 

രുൽമാർര് 

• ആരുപ്പെ 120-ാാാം ജന്മദ്ിനത്തിലാെ് രൂരിൾ 

ഡൂഡിൽ ആദ്രിച്ചത് പിപ്പക യറാസി 

• 13,862 അെി ഉയരത്തിൽ ല് ോക്കിടല് 

രോംദഗോങ് ദത്സോയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആേയടത്ത 

"ശീരീകരിച്ച രെോക മോരത്തൺ" നെക്കുന്നര് - 

ബഫക്ബുവരി 20 േ് 

• നയൂസില്ൻ  ് ആസ്ഥോനമോയുള്ള സൂെോക്്സ 

ദജർണല്ിൽ ത്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ത്രബന്ധം 

അനുസരിച്്ച ഇന്ത്യയിൽ കടണ്ടത്തിയ രുരിയ 

വണ്്ട - ഒഡമാർഗസ് ഖഡണ്ഡഷ ് (ബകരാറിൻ 

വണ്്ട) 

• ഒല്, റോെിദ ോ, ഊബർ സബക്ക ് െോക്സി 

സർവീസുകൾ നിദരോധിച്ച സർക്കോർ- 

േൽേി·       

• ജമ്മുവിൽ 33-ോമര് ദരോല്ീസ്-രബ്ലിക ് ദമള 

ഉേ്ഘോെനം ടചയ്തര് - എൽജി മഡോജ് 

സിൻേ   

•  ൽഹി ടമദത്െോ ടറയിൽ ദകോർെദറഷൻ 

രുറത്തിറക്കുന്ന ഇന്ത്യയിടല് ആേയടത്ത 

ടവർചവൽ ദഷോെിംഗ ്ആെ-് ബമാബമേ്റം 2.0 

• ആേയമോയി ടത്െയിൻ കൺദത്െോൾ & 

സൂെർവിഷൻ സിസ്റ്റം ആരംഭിച്ചര് -േൽേി 

ബമഡക്ടാ 

• 10 േിവസടത്ത േിവയ കല്ോദമള 2023 

സംഘെിെിക്കുന്നര് - മുംസബ  

• അെുത്ത മനുഷയ രോൻട മിക് -ഏവിയൻ 

ഫ്ലൂ 

• ദല്ോകത്തിടല് ഏറ്റവും ഉയരം കൂെിയ 

കോല്ോവസ്ഥോ ദസ്റ്റഷൻ രുനർനിർമ്മിച്ചര് -

എവറസ്റ്റ ്ബകാടുമുടിയിൽ  

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രധാന 

കുറിപ്പുകൾ: (STATIC TAKEAWAYS) 

• യമാർരൻ സ്റ്റാൻലി CEO: പ്പജേിംസ് പി. 

യരാർമാൻ (1 ജനുവരി 2010–); 

 യമാർരൻ സ്റ്റാൻലി സ്ഥാപിച്ചത്: പ്പസപറ്്റം ർ 

1935;

 യമാർരൻ സ്റ്റാൻലി ആസ്ഥാനം: നയൂയോർക്, 

േുപെറ്റഡ ്യസ്റ്ററ്റ്സ്

• ഇകവയറ്റാറിേൽ രിനിേ തലസ്ഥാനം: 

മലായ ാ; 

• ഇകവയറ്റാറിേൽ രിനിേ കറൻസി: മധയ 

ആഗ്ഫികൻ CFA ഗ്ഫാങ്്ക 

• ഇരയൻ യകാസ്റ്റ ് രാർഡ് ഡേറക്ടർ ജനറൽ: 

വീയരരർ സിംര് പതാനിേ; 

• ഇരയൻ യകാസ്റ്റ ് രാർഡ് സ്ഥാപിതമാേത്: 1 

പ്പഫഗ് ുവരി 1977; 
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• ഇരയൻ യകാസ്റ്റ ് രാർഡ് 

ആസ്ഥാനം:  നയൂഡൽഹി. 

• തലസ്ഥാനം: ഗ് സാവിപ്പല്ല 

• ഗ്പധാനമഗ്രി: അനയറ്റാൾ യകാളിപ്പനറ്റ് 

മയകായസാ 

• കറൻസി: പ്പസൻഗ്െൽ ആഗ്ഫികൻ CFA ഗ്ഫാങ്്ക 

• ഐസ് യഹാകി അയസാസിയേഷൻ ഓഫ് 

ഇരയ ഗ്പസിഡന്റ്: യഡാ. സുരീരർ യമാഹൻ 

 ാലി; 

• 1989 ഏഗ്പിൽ 27-ന ് അരാരാഷ്ഗ്െ ഐസ് 

യഹാകി പ്പഫഡയറഷനിൽ അംരമാേി 

 NASA ആസ്ഥാനം: വാഷിംഗ്ടൺ, ഡി.സി., 

േുപെറ്റഡ ്യസ്റ്ററ്റ്സ്;

• NASA സ്ഥാപിച്ചത്: 29 ജൂപല 1958, 

േുപെറ്റഡ ്യസ്റ്ററ്റ്സ്; 

• NASA സ്ഥാപകൻ: പഡവറ്റ ് ഡി. 

ഐസൻയഹാവർ. 

• കാനറ  ാങ്്ക ആസ്ഥാനം പ്പ ംരളൂരു; 

• കാനറ  ാങ്്ക സ്ഥാപകൻ: അയമ്മമ്പൽ സുബ്ബ 

റാവു പപ; 

• കാനറ  ാങ്്ക സ്ഥാപിതമാേത്: 1 ജൂപല 1906. 

• TCS CEO: രായജഷ ് യരാപിനാഥൻ (10 

പ്പഫഗ് ുവരി 2013–); 

• TCS ആസ്ഥാനം: മുംപ ; 

• TCS സ്ഥാപകർ: ഫകവിർ െര് യകാലി, J. R. D. 

ൊറ്റ; 

• TCS സ്ഥാപിച്ചത്: 1 ഏഗ്പിൽ 1968. 

 UNESCO ആസ്ഥാനം: പാരീസ്, ഗ്ഫാൻസ്

• UNESCO സ്ഥാപിതമാേത്: 16 നവം ർ 1945, 

ലണ്ടൻ, േുപെറ്റഡ ്കിംഗ്ഡം. 

• UNESCO ഡേറക്ടർ ജനറൽ: ഓഗ്ഡി അയസാപ്പല. 

• ISRO പ്പെേർമാൻ: എസ്. യസാമനാഥ്; 

• ISRO സ്ഥാപിതമാേ തീേതി: 1969 ഓരസ്റ്റ് 15; 

• ISRO സ്ഥാപകൻ: യഡാ. വിഗ്കം സാരാഭാേി. 

• NTPC ലിമിറ്റഡ് ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി; 

• NTPC ലിമിറ്റഡ് പ്പെേർമാനും മായനജിംര് 

ഡേറക്ടറും: രുർദ്ീപ് സിംര്. 

• ഫുഡ ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ 

ഓർരപനയസഷൻ തലവൻ: കയു യഡാങയു; 

• ഫുഡ ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ 

ഓർരപനയസഷൻ ആസ്ഥാനം: യറാം, ഇറ്റലി; 

• ഫുഡ ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ 

ഓർരപനയസഷൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 16 

ഒകയ്ൊ ർ 1945. 

• പഫസർ ആസ്ഥാനം: ൊഡവർത്ത്, 

േുപെറ്റഡ ്കിംഗ്ഡം; 

• പഫസർ സ്ഥാപിച്ചത്: 1952. 

• ICC സ്ഥോരിരമോയര്: 1909 ജൂൺ 15; 

• ICC ടചയർമോൻ: ബക്ഗഗ് ബാർഡക്ല; 

• ICC CEO: Geoff Allardice; 

• ICC ആസ്ഥോനം: ദുബായ്, യുസണറേ് 

അറബ് എമിഡററ്സ്. 

• ദല്ോകബോങ്്ക ആസ്ഥോനം: വാഷിംഗ്ടൺ, 

േി.സി., യുസണറേ് ഡസ്റ്ററ്സ്; 

• ദല്ോക ബോങ്്ക സ്ഥോരിരമോയര്: ജൂസല് 1944 

• ഹിരുസ്ഥോൻ എയദറോദനോട്ടിക്സ് ല്ിമിറ്റ ് 

സ്ഥോരകൻ: വാൽചന്ദ ്േിരാചന്ദ്; 

• ഹിരുസ്ഥോൻ എയദറോദനോട്ടിക്സ് ല്ിമിറ്റ ് 

ആസ്ഥോനം: ഇന്ത്യ; 

• ഹിരുസ്ഥോൻ എയദറോദനോട്ടിക്സ് ല്ിമിറ്റ ് 

സ്ഥോരിച്ചര്: 23 േിസംബർ 1940, 

ബബംഗളൂരു. 

• YouTube  സ്ഥോരകർ: ജാഡവദ് കരീം, ചാേ് 

േർല്ി, സ്റ്റീവ് ബചൻ; 

• YouTube  സ്ഥോരിരമോയര്: 14 ബഫക്ബുവരി 

2005, സാൻ മാറിഡയാ, കാല്ിഡഫാർണിയ, 

യുസണറേ ്ഡസ്റ്ററ്സ്; 

• YouTube  ആസ്ഥോനം: സാൻ ക്ബൂഡണാ, 

കാല്ിഡഫാർണിയ, യുസണറേ ്ഡസ്റ്ററ്സ്; 

• YouTube  മോരൃ സ്ഥോരനം: Google 

• ഇന്ത്യൻ ആർമി ആസ്ഥോനം: േയൂ േൽേി; 

• ഇന്ത്യൻ ആർമി സ്ഥോരിരമോയര്: 1 ഏക്പിൽ 

1895, ഇന്ത്യ; 

• ജേറൽ മഡോജ ്പാബണ്ഡയാണ് നില്വിടല് 

കരദസനോ ദമധോവി 

• ദല്ോകബോങ്്ക ആസ്ഥോനം: വാഷിംഗ്ടൺ, 

േി.സി., യുസണറേ് ഡസ്റ്ററ്സ്; 

• ദവൾ  ്ബോങ്്ക സ്ഥോരിരമോയര്: ജൂസല് 1944, 

ക്ബട്ടൺ വുഡ്സ്, േയൂ ോംബഷയർ, 

യുസണറേ ്ഡസ്റ്ററ്സ്; 

• ദല്ോക ബോങ്്ക സ്ഥോരകർ: ഡജാൺ 

ബമയ്്ോർേ ് ബകയിൻസ്, ോരി 

ബേക്്സ്റ്റർ സവറ്. 

• ആമദസോൺ സിഇഒ: ആൻേി ജാസി (5 

ജൂസല് 2021–); 

• ആമദസോൺ സ്ഥോരകൻ: ബജഫ് ബബഡസാസ്; 

• ആമദസോൺ സ്ഥോരിച്ചര്: 5 ജൂസല് 1994, 

Bellevue, Washington, United States. 

• CBIC ടചയർമോൻ: വിഡവക ്ഡജാക്േി; 

• CBIC ആസ്ഥോനം: േയൂേൽേി; 

• CBIC സ്ഥോരിരമോയര്: 1 ജേുവരി 1964 

• രോകിസ്ഥോൻ ധനമത്ന്ത്ി - ഇഷാഖ് ദാർ 
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•  ഭൂട്ടോൻ  രല്സ്ഥോനം: തിംഫു; 

• ഭൂട്ടോൻ  രോജോവ്: ജിഡേ ഡഖസർ ോംഡഗയൽ 

വാങച്ുക്്ക; 

• ഭൂട്ടോൻ  കറൻസികൾ: ഭൂട്ടാേീസ് 

എൻഗുൾക്ടം, ഇന്ത്യൻ രൂപ; 

• ഭൂട്ടോൻ ഔദേയോഗിക ഭോഷ: ദ്ഡസാങ്ക 

(Dzongkha). 

• ഉത്തരോഖ്ണ്ഡ ്ഗവർണർ: ഗുർമിത് സിംഗ;് 

• ഉത്തരോഖ്ണ്ഡ് മുഖ്യമത്ന്ത്ി: പുഷ്കർ സിംഗ് 

ധ്ാമി; 

• ഉത്തരോഖ്ണ്ഡ് രല്സ്ഥോനങ്ങൾ: 

ബേറാേൂൺ (ശീതകാല്ം), സഗർസസൻ 

(ഡവേൽക്കാല്ം). 

• ദകരള രല്സ്ഥോനം: തിരുവേന്ത്പുരം; 

• ദകരള ഔദേയോഗിക രക്ഷി: വല്ിയ 

ഡവഴാമ്പൽ; 

• ദകരള ജനസംഖ്യ: 3.46 ഡകാടി (2018); 

• ദകരള ഗവർണർ: ആരിഫ് മുേമ്മദ് ഖാൻ; 

• ദകരള മുഖ്യമത്ന്ത്ി: പിണറായി വിജയൻ. 

• നോവികദസനോ ദമധോവി: അഡ്മിറൽ ആർ 

േരി കുമാർ; 

• ഇന്ത്യൻ ദനവി സ്ഥോരിരമോയര്: 26 ജേുവരി 

1950; 

• ഇന്ത്യൻ ദനവി ആസ്ഥോനം: േയൂേൽേി 

• ദകത്ര ഭക്ഷയ സംസ്്കരണ വയവസോയ മത്ന്ത്ി- 

പശുപതി കുമാർ പാരസ്് 

• ദകരള സഹദകോർെ ് ചീെ ് ജസ്റ്റിസ്- എസ്. 

മണികുമാർ  

• 1985-ൽ മസ്ഗോഓൻ ഷിെ ് ബിൽദ ഴ്്സ് 

നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യൻ നോവികദസനയുടെ 

സ വ് സദെോർട്ടും സബ്മറീൻ ടറസ്കയൂ 

ടവസല്ുംമോയ കെൽ- INS േിരീക്ഷക്്ക 

• അന്ത്ോരോഷത്്െ മോരൃഭോഷോ േിനം - 

ബഫക്ബുവരി 21 

• ഒ ീഷ ഗവർണർ- ബക്പാഫ.ഗഡണഷി ല്ാൽ 

• സവേയുരി മത്ന്ത്ി- ആർ ബക സിംഗ ് 
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