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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 

● Zhongxing-26 സാറ്റലലറ്റ ് മിഷനുമാേി 

ഗ്രമണപഥ വിയക്ഷപണം പുനരാരംരിച്ചത് - 

ചൈന  

● യ ാർഖാം യഗ്കാസിംര ് വീണ്ും തുറന്്ന 

വയാപാരം പുനരാരംരിചത് –പാക്കിസ്ഥാന ും 

അഫ്ഗാനിസ്ഥാന ും  

● ISS ൽ കു ുങ്ങിേ ജീവനകാപ്പര തിരിപ്പക 

പ്പകാണ്ുവരാനുള്ള ദൗതയം ആരംരിച്ചത് –

റഷ്യൻ സസായൂസ് ബഹിരാകാശ സപടകും 

● അദാനി ഗ്രീനിന്പ്പറ 442 മിലയൺ 

യഡാളറിന്പ്പറ വിൻഡ് പവർ പദ്ധതിക് 

ഗ്രീലങ്കേുപ്പ  സമ്മതം 

● ഇന്ത്യേിൽ (രുജറാത്ത് ഇനറ്ർനാഷണൽ 

ഫിനാൻഷയൽ പ്പ ക-്സിറ്റി (രിഫ്റ്റ)് 

സിറ്റിേിൽ) കാമ്പസ് സ്ഥാപികുന്ന 

ആദയപ്പത്ത വിയദര സർവ്വകലാരാല - 

ഓസ്്സരടലിയയിലല ഡീക്കിൻ 

യൂണിസേഴ്സിറ്റി 

● േുയറനിേം കണികകൾ ഇറാനിൽ എഗ്ത 

രതമാനമാേി സമ്പുഷ്ടമാപ്പേന്നാണ ് േുഎൻ 

റിയൊർട്ട് - 83.7 ശതമാനും  
 

 

● ലനജീരിേൻ ഇലക്്ഗ് ൽ ഉയദയാരസ്ഥർ 2023 

മാർച്്ച 1-ന് ഗ്പസിഡനറ്് തിരപ്പെ ുെിൽ 

രാജയത്തിന്പ്പറ പുതിേ ഗ്പസിഡന്റാേി 

തിരപ്പെ ുകപ്പെട്ടത് - സബാല ടിന ബ  

● ജൊൻ, േുഎസ്, ദക്ഷിണ പ്പകാറിേ, 

താേ്്വാൻ വിതരണ ര ംഖലേ്്കാേി 

ആരംരിച്ച ചർച്ചകൾ  - 'ൈിപ്്പ 4'  

● േുലണറ്റഡ ് കിംഗ്ഡവും േൂയറാപയൻ 

േൂണിേനും യനാർയത്തൺ അേർലൻഡ് 

യഗ്പായട്ടായകാളിപ്പനകുറിച്ചു അവതരിെിച്ച 

കരാർ - േിൻഡ്്സർ ലരെയിുംേർക്്ക 

● യകാവിഡ ് -19 ന ് മുമ്പ ് ഏകയദരം മൂന്്ന 

ദരലക്ഷം അയമരികകാപ്പരേും 

പാൻപ്പഡമികിന് യരഷം കുറെത് ഒരു 

ദരലക്ഷം പുതിേ യരാരികപ്പളേും ബാധിച്ച 

യരാരം - POTS അലെങ്കിൽ Postural Orthostatic 

Tachycardia Syndrome 

Each word of “postural് orthostatic് tachycardia്

syndrome” has a meaning: 

● Postural: Related to the position of your body. 

● Orthostatic: Related to standing upright. 

● Tachycardia: A heart rate over 100 beats per 

minute. 

● Syndrome: A group of symptoms that happen 

together 

● യസാഷയലിസ്റ്റ ് റിെബ്ലിക ് ഓഫ് 

വിേറ്റന്ാമിന്പ്പറ നാഷണൽ അസംബ്ലി (NA) 

തിരപ്പെ ുത്ത വിേറ്റ്നാമിന്പ്പറ പുതിേ 

ഗ്പസിഡന്റ ്- സോ ോൻ ത ഓങ ് 

 

National News 
● ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി കിസാൻ പദ്ധതിക ് കീഴിൽ 

16,800 യകാ ി രൂപേുപ്പ  13-ാം രഡുവാേി 

ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി യമാദി വിതരണം പ്പചയ്ും 

● യകഗ്രസർകാർ യപരുമാറ്റാൻ അംരീകാരം 

നൽകിേ രണ്് സംസ്ഥാനങ്ങൾ -

മഹാരാഷ്ര്ടയിലല 

ഔറുംഗബാദിനല്റയ ും 

ഒസ്മാനാബാദിന്ലറയ ും 

● മധയഗ്പയദരിൽ അമിത് ഷാ അരിസംയബാധന 

പ്പചയ്ത ച ങ്്ങ –‘സകാൾ ജഞ്ജതി മഹാക ുംഭ്’് 

● പ്പഗ്ബക്്സിറ്റിനു യരഷമുള്ള വ കൻ 

അേർലണ്ിന്പ്പറ വയാപാരത്തിൽ ഗ്ബിട്ടനും 

േൂയറാപയൻ േൂണിേനും ധാരണേിപ്പലത്തി 
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● ഐ്എ്ംഎഫ് പ്പബേ്്ഔട്ടിനാേി പാകിസ്ഥാൻ 

രവൺപ്പമന്റ ് ഉേർത്തുന്ന യപാളിസി പലിര 

നിരക ്– 200 ബിപിഎസ് 

● മധയഗ്പയദരിപ്പല യരവേിൽ പ്പമാത്തം 204 

കിയലാമീറ്റർ ലദർഘ്യമുള്ള 2,444 യകാ ി 

രൂപേുപ്പ  7 യദരീേ പാത പദ്ധതികൾ  

ഉദ്ഘ്ാ നം പ്പചയ്തത് - സകരര സറാഡ് ഗതാഗത, 

ചഹസേ മരരി നിതിൻ ഗഡ്കരി 

● ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്്ച 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട ് (IARI) എല്ലാ വർഷവും 

സംഘ് ിെികുന്ന പൂസ ക ഷി വിജ്ഞാനയമള 

ഈ വർഷം ന ന്നത് - 2023 മാർച്ച ്2 മ തൽ 4 

േലര നയൂഡൽഹിയിൽ  

● യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും രക്തമാേ 10 

പ്പ ലിയകാം ഗ്ബാൻഡുകളുപ്പ  പട്ടികേിൽ 

കഴിെ വർഷം അഞ്ാം സ്ഥാനത്ത ് നിന്്ന 

രണ്ാം സ്ഥാനയത്തക ് ഉേർന്ന പ്പ ലിയകാം 

ഓെയററ്റർ ഗ്ബാൻഡ ്- റിലയൻസ് ജിസയാ. 

● അന്ത്ാരാഷഗ്്  യോര പ്പഫസ്റ്റിവൽ 2023 

ന കുന്ന സ്ഥലം - ഋഷ്ിസകഷ്്്  

● "കയാച്്ച ദി പ്പറേിൻ 2023" കാപ്പമ്പേ്്ൻ 

നയൂഡൽഹിേിൽ ആരംരിച്ച വയക്തി - 

രപസിഡന്റ ്രദൗപതി മ ർമ  

 

State News 

● കർണാ കേിപ്പല തീരയദര 

വിയനാദസഞ്ാരം 

യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനാേി കർണാ ക 

സർകാർ രാജയപ്പത്ത ആദയപ്പത്ത മറീന 

നിർമ്മികുന്നത് –ഉഡ പ്പി ജിെയിലല 

ചബരൂരിൽ 

● വിയനാദസഞ്ാരത്തിൽ സ്ഗ്തീകപ്പള 

രാക്തീകരികാൻ േുഎൻ വനിതകളുമാേി 

കരാർ ഒെുപ്പവച്ച സംസ്ഥാനം – സകരളും  

● യനാർത്ത ് ഈസ്റ്റിപ്പല ആദയപ്പത്ത കംഗ്പസ്ഡ് 

ബയോരയാസ് പ്ലാന്റ ് അനാച്ഛാദനം പ്പചയ്തത് – 

അസും മ ഖ്യമരരി 

● ഇന്ത്യേിപ്പല ആദയപ്പത്ത യറായബാട്ടിക് 

ആനപ്പേ ആചാരപരമാേ കർത്തവയങ്ങളിൽ 

ഉൾപ്പെ ുത്തിേ സംസ്ഥാനം – സകരളും  

● 2023 പ്പല അസംബ്ലി തിരപ്പെ ുെിൽ 

ഗ്തിപുരേിലും നാരാലാൻഡിലും ലീഡ് 

യന ിേ പാർട്ടി - BJP 

● നാരാലാൻഡ ് നിേമസരേിയലക് 

തിരപ്പെ ുകപ്പെട്ട ആദയ വനിത- 

ലഹകാനി ജഖ്ാല  

● സവർണ്ണ നിയക്ഷപം കപ്പണ്ത്തിേ സംസ്ഥാനം 

– ഒഡീഷ് 

 

Defence News 

● ആദയ വിയദര യവയാമാരയാസത്തിൽ 

പപ്പങ്ക ുകാൻ േുഎഇേിൽ എത്തിേ 

ഇന്ത്യേുപ്പ  തയേരീേമാേ LCA– സതജസ് 

● ലചനേുപ്പ േും പാകിസ്ഥാന്പ്പറേും 

അതിർത്തികളിൽ വിനയസികാൻ എഗ്ത രൺ 

സിസ്റ്റങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള നിർയേരമാണ്  

ഇന്ത്യൻ ലസനയത്തിൽ നിന്്ന ഗ്പതിയരാധ 

മഗ്ന്ത്ാലേത്തിന ്ലരിച്ചത് -  310 അഡവാൻസ്ഡ് 

സടാേഡ്് ആർട്ടിലറി ഗൺ സിസ്റ്റങ്ങൾ 

(ATAGS) 

● ഹിരുസ്ഥാൻ എേയറായനാട്ടിക്സ ് ലിമിറ്റഡിൽ 

(HAL) നിന്്ന എന്ത് ് വാങ്ങാനാണ് 

യകഗ്രമഗ്ന്ത്ിസര ഇന്ത്യൻ എേർയഫാഴ്സിന് 

അംരീകാരം നൽകിേത് - 70 HTT-40 

അടിസ്ഥാന ലരടയിനർ േിമാനങ്ങൾ 

ോങ്ങാൻ [സുംഭരണത്തിന ് ഏകസദശും 

6,828 സകാടി രൂപ ലൈലേ് േര ും] 

● സരാസ്ഗ്ത സീമ ബല്ലിന്പ്പറ (SSB) ഡേറക്ടർ 

ജനറലാേി നിേമിച്ചത് - IPS ഓെീസർ രശ്മി 

ശ ക്ല  

● ഇന്ത്യൻ എേർയഫാഴ്സ ് (IAF) ജൊൻ എേർ 

പ്പസൽഫ് ഡിഫൻസ് യഫാഴ്സിപ്പനാെം (JASDF) 

പപ്പങ്ക ുത്ത അരയാസത്തിന്പ്പറ യപര ് - 

ഷ്ിൻയ  ചമരതി 
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Summits and Conferences News 

● യലാക പുസ്തകയമള 2023 ആരംരിച്ചത്– 

നയൂഡൽഹി 

● സികിമിൽ 19-ാം വാർഷിക സിപിഎ 

സയമ്മളനം ഉദ്ഘ്ാ നം പ്പചയ്തത് – ഓും ബിർള 

● േൂത്ത ് 20 ഇന്ത്യ സമ്മിറ്റ ്സംഘ് ിെികുന്നത്– 

ഗ ജറാത്തിലല മഹാരാജ സയാജിറാേ  

സർേകലാശാല 

● എയല്ലാറ അജന്ത് ഇനറ്ർനാഷണൽ 

പ്പഫസ്റ്റിവൽ 2023 ന ന്നത് – മഹാരാഷ്്രട 

● ജിയോപ്പപാളിറ്റിക്്സ്, ജിയോ സ്ഗ് ാറ്റജി 

എന്നിവപ്പേകുറിച്ചുള്ള മുൻനിര 

സയമ്മളനമാേ വാർഷിക പ്പറേ്്സിന 

ഡേയലാരിന്പ്പറ എട്ടാം പതിെ് 

നയൂഡൽഹിേിൽ ഉദ്ഘ്ാ നം പ്പചയ്തത് - 

രപധാനമരരി നസരരര സമാദി  

● ഷാങ്ഹാേ ് യകാ-ഓെയറഷൻ 

ഓർരലനയസഷന്പ്പറ (SCO) കീഴിലുള്ള 

പരമ്പരാരത 

ലവദയരാസ്ഗ്തപ്പത്തകുറിച്ചുള്ള ആദയപ്പത്ത 

ബി 2 ബി യലാബൽ യകാൺഫറൻസും 

എക്്സ്്യപാേും രുവാഹത്തിേിൽ ഉദ്ഘ്ാ നം 

പ്പചയ്തത് - സർബാനര സസാസനാോൾ 

● നാലാം യദരീേ േൂത്ത് പാർലപ്പമനറ്് 

പ്പഫസ്റ്റിവലിന്പ്പറ വിഷേം - ഇരയ സൊർ ദി 

സേൾഡ ്

● സാഞ്ി േൂണിയവഴ്്സിറ്റി ഓഫ ് ബുദ്ധ-

ഇൻഡിക് സ്റ്റഡീസിന്പ്പറ സഹകരണയത്താപ്പ  

ഇന്ത്യ ഫൗയണ്ഷൻ സംഘ് ിെിച്ച ഏഴാമത് 

അന്ത്ാരാഷഗ്്  ധർമ്മ ധമ്മ സയമ്മളനം  

ഉദ്ഘ്ാ നം പ്പചയ്ത വയക്തി - രപസിഡനറ്് 

രദൗപതി മ ർമ  
 

 

Appointment News 

● ഡേറക്ടർ ജനറൽ കവാളിറ്റി അഷവറൻസാേി 

ചുമതലയേറ്റത്– ലലെ്റ്റനനറ് ് ജനറൽ 

ആർഎസ് റീൻ 

● ഫികി പ്പസഗ്കട്ടറി ജനറലൽ – ചശസലഷ്് 

പതക്്ക 

● പ്പപപ്്സി ഗ്ബാൻഡ് അംബാസഡർ – രൺേീർ 

സിങ ്

● യരാദ്്പ്പറജ് ഇൻഡസ്്ഗ് ീസിന്പ്പറ പ്പകമികൽസ് 

ബിസിനസിന്പ്പറ സിഇഒ - േിശാൽ ശർമ്മ 

● PIBേുപ്പ  ഗ്പിൻസിെൽ ഡേറക്ടർ ജനറൽ - 

രാസജഷ് ്മൽസഹാരത 

● യകഗ്ര ഇലക്്ഗ് ിസിറ്റി പ്പറരുയലറ്ററി 

കമ്മീഷന്പ്പറ അധയക്ഷനാേി നിേമിച്ചത് - 

ജിഷ്ണ  ബറ േ 

 

Ranks and Reports News 

● ബ്ലൂംപ്പബർര് ബിലയണയേഴ്്സ് ഇൻഡക്്സ് 

റിയൊർട്ട് ഗ്പകാരം പ്പഫഗ്ബുവരി 28 ന് 

യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും ധനികനാേ 

വയക്തിേുപ്പ  സ്ഥാനം യന ിേത് - 

ലടസ്്ലയ ലട സിഇഒ എസലാൺ മസ്്ക ് 

 

Business News 

● ഒരു പുതിേ േുരത്തിന്പ്പറ തു കം 

കുറികാൻ സനാക്കിയ അേര ലട സലാസഗാ 

അപ്സഡറ്്റ ലൈയ്യ ന്ന  

● 70 ബിലയൺ യഡാളറിന്പ്പറ ലിസ്റ്റ ് വിലേിൽ 

എേർ ഇന്ത്യേുപ്പ  ഓർഡർ– 470 ലജറ്റ കൾക്്ക 

●  ാറ്റ ഗ്രൂെിന്പ്പറ ഉ മസ്ഥതേിലുള്ള എേർ 

ഇന്ത്യ,  ാറ്റ SIA എേർലലൻസ് 

ലിമിറ്റഡുമാേുള്ള ലേനം 

പൂർത്തിോകുയമ്പാൾ വിസ്താര ഗ്ബാൻഡ് 

നിർത്തലാകുപ്പമന്്ന പറെത് - േിസ്താര 

എയർചലനിനല്റ ഓപ്പസററ്ററായ 

കാുംലബൽ േിൽസൺ 

● 267 മിലയൺ യഡാളർ നിയക്ഷപിച്ചതിന് യരഷം 

സിംരെൂർ എേർലലൻസിന് എേർ ഇന്ത്യ 

ഗ്രൂെിൽ ലരിച്ച ഓഹരി - 25.1% ഓഹരി 

● പ്പബംരളൂരുവിപ്പല അന്ത്ാരാഷ്ഗ്  

വിമാനത്താവളത്തിന ് സമീപം 300 ഏകർ 

സ്ഥലത്ത ് പ്പമരാ ഇലക്യഗ് ാണിക്്സ് 

നിർമ്മാണ യകഗ്രം സ്ഥാപികുന്ന കമ്പനി - 

സൊക്്സ്്സകാൺ 
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Banking News 

● 2022 ഒക്യ ാബർ-ഡിസംബർ കാലേളവിൽ 

ബാങ്്ക വായ്പാ വളർച്ച എഗ്ത രതമാനമാേി 

കുറെുപ്പവന്്ന ആർബിഐ ഡാറ്റ 

കാണികുന്നു - 16.8 ശതമാനും 

● സിറ്റി ബാങ്കിന്പ്പറ ഇന്ത്യേിപ്പല ഉപയരാക്ത  

ബിസിനസ്സ ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള കരാർ  

പൂർത്തിോകിേത് - ആക്സിസ് ബാങ്ക ്

● HDFC ബാങ്കും IRCTCേും യചർന്്ന 

പുറത്തിറകിേ  ഇന്ത്യേിപ്പല ഏറ്റവും 

ഗ്പതിഫലദാേകമാേ  പ്പഗ്കഡിറ്റ ്കാർഡ് - IRCTC 

HDFC ബാങ്ക ് ലരകഡിറ്്റ കാർഡ് [സകാ-

രബാൻഡഡ് രടാേൽ ലരകഡിറ്്റ കാർഡ്] 

● ഏറ്റവും പുതിേ പണനേ സമിതി (MPC) 

വിലാസത്തിൽ, കയുആർ-യകാഡ് 

അ ിസ്ഥാനമാകിേുള്ള യകാേിൻ 

പ്പവൻഡിംര് പ്പമഷീന്പ്പറ ഗ്പവർത്തനം 

വിലേിരുത്തുന്നതിന് അപ്പപക്സ് ബാങ്കിംര് 

പ്പറരുയലറ്റർ, ബാങ്കുകളുമാേി സഹകരിച്്ച ഒരു 

ലപലറ്റ് യഗ്പാജകറ്്റ് ആരംരികുപ്പമന്്ന 

അ ുത്തിപ്പ  ഗ്പസ്താവിച്ചത് - ആർബിഐ 

ഗേർണർ ശക്തികാര ദാസ് 

● റിസർവ ് ബാങ്്ക ഓഫ ് ഇന്ത്യ ആരംരിച്ച രണ്് 

ഗ്പധാന സർയവകൾ- ഇൻെ്്സളഷ്ൻ 

എക്സ്ലപകസ്റ്റഷ്ൻ സർസേ ഓെ് 

ഹൗസ്്സഹാൾഡ്്സ് (IESH), കൺസയൂമർ 

സകാൺെിഡൻസ് സർസേ (CCS) 

 

Economy News 

● 23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇതുവപ്പര 

യനരിട്ടുള്ള ആനുകൂലയ ലകമാറ്റം– 5.5 

രടിലയൺ രൂപ 

● ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം യസവന കേറ്റുമതി 

300 ബിലയൺ യഡാളർ ക കും: പിയൂഷ്് 

സഗായൽ 

● ·ഒകയ് ാബർ-ഡിസംബർ കാലേളവിൽ 

ഇന്ത്യേുപ്പ  ജിഡിപി വളർച്ച എഗ്ത രതമാനം  

കുറെു - 4.4% 

● ഇന്ത്യേുപ്പ  ഏകീക ത യപേ്്പ്പമനറ്് 

ഇനറ്ർയഫസ് (UPI) ഉ ൻ ബന്ധിെികുന്ന 

പ്പനറ്റ്്വർകുകൾ  - ഇൻസഡാസനഷ്യ, 

മൗറീഷ്യസ്, യ ചണറ്റഡ് അറബ് 

എമിസററ്്റ്സ് (UAE) 

● 2023 ൽ ഇന്ത്യ േഥാർത്ഥ ജിഡിപി വളർച്ച എഗ്ത 

രതമാനം റിയൊർട്ട ് പ്പചയ്ുപ്പമന്്ന മൂഡീസ് 

ഗ്പതീക്ഷികുന്നു - 5.5 ശതമാനും 

● S & P യലാബൽ ഇന്ത്യ മാനുഫാക്ചറിംര് PMI 

റിയൊർട്ട് അനുസരിച്്ച, ഇൻപുട്ട് പ്പചലവിപ്പല 

വർദ്ധനവ ്കാരണം ഇന്ത്യേുപ്പ  പർയച്ചസിംര് 

മായനജർമാരുപ്പ  സൂചിക (PMI) 

പ്പഫഗ്ബുവരിേിൽ 4 മാസപ്പത്ത ഏറ്റവും 

താഴ്ന്ന നിരകാേ 55.3 ആയി ക റഞ്ഞ . 

● 2023 പ്പഫഗ്ബുവരിേിപ്പല പ്പമാത്ത ചരക് 

യസവന നികുതി (GST) വരുമാനം 

വാർഷികാ ിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകസദശും 12% 

ഉയർന്്ന 1,49,577 സകാടി രൂപയായി. 

● 2022 പ്പഫഗ്ബുവരിേിൽ ഇന്ത്യേുപ്പ  ജിഎസ്ടി 

വരുമാനം - 1,33,026 സകാടി രൂപ 

 

Schemes News 

● സുരക്ഷിത ഇന്റർപ്പനറ്റ് ഉറൊകാൻ 

ആരംരിച്ച പദ്ധതി - MoS IT രഗീേൻസ് 

അപ്പീൽ കമ്മിറ്റി  

 

Awards News 

● 2023-പ്പല മാർയകാണി സമ്മാനം– കമ്പ്യൂട്ടർ 

ശാസ്രതജ്ഞൻ ഹരി ബാലകൃഷ്ണന് 

● മികച്ച സാഹസിക  ൂറിസം പ്പഡസ്റ്റിയനഷൻ 

അവാർഡ്– ലജ & ലക 

● 2023 പ്പല ഓസ്്കാർ ച ങ്ങിൽ 

അവതരിെികാൻ യപാകുന്ന 'RRR'പ്പല രാനം - 

'നാട്ട  നാട്ട ' ഗാനും  

● പ്പ ലിയകാം നേത്തിലും നിേഗ്ന്ത്ണത്തിലും 

മികച്ച രീതികൾ ന െിലാകിേതിന ് ഗ്രൂെ് 

സ്പ്പപഷയൽ പ്പമാലബൽ അയസാസിയേഷൻ 

(GSMA) 2023 പ്പല രവൺപ്പമന്റ ് ലീഡർഷിെ് 

അവാർഡ ്യന ിേത്  - ഇരയ  
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● 2022 പ്പല ബിസിനസ് സ്റ്റാൻയഡർഡ് ബാങ്കറാേി 

തിരപ്പെ ുത്തത് - HDFC ബാങ്കിന്ലറ 

മാസനജിുംഗ് ഡയറക്ടറ ും (MD) ൈീെ് 

എക്്സികയൂട്ടീേ ് ഓെീസറ മായ (CEO) 

ശശിധർ ജഗദീശൻ  

● യപാർട്ടർ പുരസ്കാരം 2023- സകരര ആസരാഗയ 

ക ട ുംബസേമ മരരാലയത്തിന ്ലരിച്ചു. 

 

Agreements News 
●  ാറ്റ സ്റ്റീൽ ലമനിംര് ലിമിറ്റഡ്, 

ഒഡീഷ്യിലല കട്ടക്്ക ജിെയിലല 

ആത്ഗഡില ള്ള ലെസറാ അസലായ്്സ് 

പ്ലാന്റിസലക്്ക ഗ്പക തി വാതകം വിതരണം 

പ്പചയ്ുന്നതിനാേി പ്പരേിൽ (ഇന്ത്യ) 

ലിമിറ്റഡുമാേി ധാരണാപഗ്തം ഒെുവച്ചു 

 

Science and Technology News 
● ഓെൺ എഐേുപ്പ  ജിപി ി-3യേകാൾ 

രക്തമാേ രയവഷണ ഉപകരണമാേ 

എൽഎഎുംഎ സമാഡൽ ലമറ്റാ 

പുറത്തിറകി 

● ചഗ്ര ദൗതയത്തിനാേി ഇയഗ്സാ തങ്ങളുപ്പ  

യറാകറ്റിന്പ്പറ രകസയാജനിക ് എഞ്ചിൻ 

വിജേകരമാേി പരീക്ഷിച്ചു    

● യലാറിഡേിൽ നിന്്ന അന്ത്ാരാഷ്ഗ്  

ബഹിരാകാര നിലേത്തിയലക ് NASAേുപ്പ  

ഗ്കൂ-6 ദൗതയം വിയക്ഷപിച്ചത് - SpaceX ·           

 

Sports News 
● സീനിേർ വനിതാ യദരീേ യഹാകി 

ചാമ്പയൻഷിെിൽ യജതാകളാേത് – 

മധയരപസദശ ്

● ആൻഡി മപ്പറപ്പേ പരാജേപ്പെ ുത്തി ഖത്തർ 

ഓെൺ കിരീ ം സവന്ത്മാകിേത് – ഡാനിൽ 

ലമദ്്േസദേ്  

● ഐസിസി വനിതാ  ി20 

യലാകകെ്:ആറാമപ്പത്ത വനിതാ  ി20 

യലാകകെ ് കിരീ ം സവന്ത്മാകിേത് – 

ഓസ്്സരടലിയ 

● കരിേറിപ്പല 700-ാം ക്ലബ് യരാൾ യന ിേത് – 

ലയണൽ ലമസ്സി 

● 2022പ്പല മികച്ച ഫിഫ കളികാരൻ– ലയണൽ 

ലമസ്സി 

● മഹാബലിപുരത്ത ് ന ന്ന 44-ാമത് പ്പചസ് 

ഒളിമ്പയാഡിൽ 9/11 എന്ന പ്പറയകാർഡ് 

സ്്യകായറാപ്പ  സവർണം യന ിേതിന് ഏഷയൻ 

പ്പചസ് പ്പഫഡയറഷൻ (ACF) പ്പപ്ലേർ ഓഫ ് ദി 

ഇേർ അവാർഡ ് നൽകി ആദരിച്ച വയക്തി - 

ഇരയൻ രഗാൻഡ്മാസ്റ്റർ ഡി ഗ സകഷ് ്

● നാഷണൽ ആൻ്്റി യഡാെിംര് ഏജൻസി 

(NADA) നാല് വർഷയത്തക ് വിലകിേ 

ഇന്ത്യേുപ്പ  ഗ് ിെിൾ ജംപർ- ഐശവരയ 

ബാബ  

● രണ്ാം AFI യദരീേ ജംപ്്സ് മത്സരത്തിൽ 

പുരുഷന്മാരുപ്പ  യലാങജ്മ്പിൽ 8.42 മീറ്റർ ചാ ി  

പ്പറയകാർഡ് സവന്ത്മാകിേ താരം - 

ലജസവിൻ ആൽരഡിൻ 

 

Obituaries News 

● 2023 മാർച്ചിൽ അന്ത്രിച്ച ഇന്ത്യേുപ്പ  

ഇരുപത്തിോറാമപ്പത്ത  ചീഫ ്

ജസ്റ്റിസും മൂന്നാമപ്പത്ത മുസ്ിം ചീഫ് 

ജസ്റ്റിസുമാേിരുന്ന വയക്തി - അസീസ് 

മ ഷ്ബ്ബർ അഹമ്മദി 

● 2023 മാർച്ചിൽ അന്ത്രിച്ച ഇന്ത്യേുപ്പ  മുൻ 

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്- എ എും അഹമ്മദി 

 

Important Days 

● യലാക എൻജിഒ ദിനം– 2023 ലെരബ േരി 27  

● യദരീേ രാസ്ഗ്ത ദിനം– 2023 ലെരബ േരി 28 

● സന്്ത് യസവലാൽ മഹാരാജിന്പ്പറ 284-ാം 

ജന്മദിനം– ലെരബ േരി 26 

● യലാക സിവിൽ ഡിഫൻസ് ദിനം - മാർച്ച് 01 

● യലാക സീഗ്രാസ് ദിനം - മാർച്ച് 1 

● സീയറാ ഡിസ്ഗ്കിമിയനഷൻ യഡ - മാർച്ച ്1 

● ഇന്ത്യൻ സിവിൽ അകൗണ്്്സ് 

സർവീസിന്പ്പറ (ICAS) 47-ാം സ്ഥാപക 

ദിനയത്താ നുബന്ധിച്്ച മാർച്ച് 1 ന് സിേിൽ 

അക്കൗണ്്്സ് ദിനും ആചരിച്ചു. 

● യലാക വനയജീവി ദിനം- മാർച്ച് 03 

● യലാക ഓയബസിറ്റി ദിനം- മാർച്ച് 04 

● യദരീേ പ്പസകയൂരിറ്റി ദിനം- മാർച്ച ്04 

● യദരീേ സുരക്ഷാ ദിനം- മാർച്ച് 04 
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Miscellaneous News 

● വിരമികലിന ് ഒരു ദരാബ്ദത്തിന ് യരഷം, 

സച്ചിൻ പ്പ ണ്ുൽകറുപ്പ  ജീവിത 

വലുെത്തിലുള്ള ഗ്പതിമ സ്ഥാപിച്ചത് - 

സച്ചിൻ ലടണ് ൽക്കർ ഇരയയ്്ക്കായി 

അേസാന മത്സരും കളിച്ച ഐക്കണിക് 

ോങ്കലഡ സസ്റ്റഡിയത്തിൽ  

● രുജറാത്തിപ്പല 'രിഫറ്്റ് സിറ്റി'േിൽ 

കാമ്പസുകൾ സ്ഥാപികാൻ ഒരുങ്ങുന്നതാേി 

യകഗ്ര വിദയാരയാസ മഗ്ന്ത്ി ധർയമഗ്ര ഗ്പധാൻ 

അറിേിച്ചത് - രണ്് ഓസ്്സരടലിയൻ 

സർവ്വകലാശാലകളായ സോസളാസങ്കാങ്, 

ഡീകിൻ എന്നിേ . 

● പ്പബലാറസിൽ 10 വർഷം ത വ് രിക്ഷക് 

വിയധേനാേ പ്പനായബൽ സമ്മാന യജതാവ് - 

അലസ് ബിയാലിയാറ്്റ്സ്്കി 

● ആഡംബര രവനങ്ങളുപ്പ  വില വളർച്ചേിൽ 

ആയരാളതലത്തിൽ 37-ാം സ്ഥാനം യന ിേ 

ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം – മ ുംചബ 

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രധാന 

കുറിപ്പുകൾ: (STATIC TAKEAWAYS) 

● ഇറാന്പ്പറ ഔയദയാരിക നാമം: റിപ്പബ്ലിക് 

ഓെ് ഇറാൻ 

● ഇറാൻ രവൺപ്പമനറ്ിന്പ്പറ രൂപം: ഇസ്ലാമിക് 

റിപ്പബ്ലിക ്

● ഇറാന്പ്പറ തലസ്ഥാനം: ലടഹ്്റാൻ 

● ഇറാൻ ജനസംഖയ: 83,024,745 

● ഇറാന്പ്പറ ഔയദയാരിക രാഷ: ൊർസി 

● ഇറാന്പ്പറ കറൻസി: റിയാൽ 

● ഇറാൻ ഗ്പസിഡന്റ്: ഇരബാഹിും ചറസി 
 

 

● ഇറാൻ ഏരിേ: 636,372 ൈത രരശ ചമൽ 

(1,648,105 ൈത രരശ കിസലാമീറ്റർ) 

● ഇറാന്പ്പറ ഗ്പധാന പർവതനിരകൾ: 

എൽബർസ്, സാസരഗാസ് 

● UPI പൂർണ്ണ യഫാം: Unified Payments Interface 

● UPI സ്ഥാപിച്ചത്: റിസർേ് ബാങ്ക ് ഓെ് 

ഇരയയ ും (RBI) ഇരയൻ ബാങ്ക്സ് 

അസസാസിസയഷ്ന ും സൈർന്്ന സ്ഥാപിച്ച 

നാഷ്ണൽ സപയ്്ലമന്റ ് സകാർപ്പസറഷ്ൻ 

ഓെ് ഇരയ (NPCI), ഏകീകൃത സപയ്്ലമനറ്് 

ഇന്റർസെസ് (UPI) സൃഷ്ടിച്ച . രദ ത 

തത്സമയ സപയ്്ലമനറ് ് രീതി UPI ആണ്. 

ബാങ്ക കൾ തമ്മില ള്ള P2P, P2M 

ഇടപാട കൾ ഇന്റർസെസ് േഴി 

സാധയമാക്ക ന്ന . 

● ISRO പ്പചേർമാൻ: എസ്. സസാമനാഥ് 

● ISRO ആദയ പ്പചേർമാൻ: േിരകും സാരാഭായ് 

● ISRO സ്ഥാപിതമാേ വർഷം: 1969 ഓഗസ്റ്റ് 15. 

● IUCN ആസ്ഥാനം: ഗ്ലാൻഡ്, സവിറ്്റസർലൻഡ്; 

● IUCN സ്ഥാപിതമാേത്: 5 ഒക്സടാബർ 1948, 

Fontainebleau, രൊൻസ്; 

● IUCN സ്ഥാപകൻ: ജൂലിയൻ ഹക്സ്ലി; 

● IUCN CEO: രബൂസണാ ഒലബർലല (13 ജൂചല 

2020–); 

● IUCN മുഗ്ദാവാകയം: ജീേിതത്തിന ും 

ഉപജീേനത്തിന ും സേണ്ി യ ചണറ്റഡ്; 

● IUCN ഗ്പസിഡന്റ്: റസാൻ അൽ മ ബാറക്. 

● UNAIDS ആസ്ഥാനം: ജനീേ, 

സവിറ്്റസർലൻഡ്; 

● UNAIDS സ്ഥാപിതമാേത്: 26 ജൂചല 1994; 

● UNAIDS സ്ഥാപകൻ: Peter Piot; 

● UNAIDS എക്്സികയൂട്ടീവ് ഡേറക്ടർ: േിന്നി 

ബയനിമ [Winnie Byanyima]. 

● ലനജീരിേ തലസ്ഥാനം: അബ ജ; 

● ലനജീരിേ കറൻസി: ചനജീരിയൻ 

ചനറ; 

● ലനജീരിേ ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി: സബാല ടിന ബ ; 

● ലനജീരിേ ഗ്പസിഡന്റ്: മ ഹമ്മദ് 

ബ ഹാരി. 

● ആക്്സിസ് ബാങ്്ക  സ്ഥാപിതമാേത്: 1993, 

അഹമ്മദാബാദ്; 

● ആക്്സിസ് ബാങ്്ക  CEO: അമിതാഭ് ൈൗധരി (1 

ജന േരി 2019–); 

● ആക്്സിസ് ബാങ്്ക  ആസ്ഥാനം: മ ുംചബ. 

● IRCTC പ്പചേർമാനും മായനജിംര ് ഡേറക്ടറും: 

രജനി ഹസിജ; 

● IRCTC ആസ്ഥാനം: നയൂ ഡൽഹി; 

● IRCTC സ്ഥാപിതമാേത്: 27 ലസപ്റ്റുംബർ 1999. 
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● എച്്ച്ഡിഎഫ്്സി ബാങ്്ക സിഇഒ: ശശിധർ 

ജഗദീശൻ (27 ഒക്്സടാബർ 2020–); 

● HDFC ബാങ്്ക സ്ഥാപിതമാേത്: ഓഗസ്റ്റ് 1994, 

മ ുംചബ; 

● HDFC ബാങ്്ക ആസ്ഥാനം: മ ുംചബ. 

● GSMA പ്പചേർയപഴ്സൺ: ലസ്റ്റൊൻ റിച്ചാർഡ്; 

● GSMA ആസ്ഥാനം: ലണ്ൻ, ഇുംഗ്ലണ്്, യ ലക; 

● GSMA സ്ഥാപിച്ചത്: 1995 

● കൺയഗ് ാളർ ആൻഡ ്ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് 

ഇന്ത്യ: ഗിരീഷ് ്ൈരര മ ർമ  

● സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ലമൻസ് മഗ്ന്ത്ി - 

രപെ െക മാർ മെിക ്

● ഷിൻേു ലമഗ്തി അരയാസം- 2023 

ലെരബ േരി 13 മ തൽ 2023 മാർച്ച് 02 േലര 

നടന്ന   

● ഏഴാമത് അന്ത്ാരാഷ്ഗ്  ധർമ്മ ധമ്മ 

സയമ്മളനത്തിന്പ്പറ തീം- ഈസസ്റ്റൺ 

ഹയൂമനിസും സൊർ ദി നയൂ ഈറ 

● വിേറ്റന്ാമിന്പ്പറ പുതിേ ഗ്പസിഡന്റ ് - സോ 

ോൻ ത ഓങ്  

● നാരാലാൻഡ ് നിേമസരേിയലക് 

തിരപ്പെ ുകപ്പെ ുന്ന ആദയ വനിത- 

ലഹകാനി ജഖ്ാല  
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