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Daily Current Affiars 24th Feb 2022 (Malayalam) 

ഉക്രൈനെതിനെ റഷ്യ യുദ്ധം രരഖ്യാരിച്ചു 

Context: കിഴക്കൻ ഉക്രകനിൽ മ ോസമ്കോ ക്സനിക ഓപ്പമേഷൻ നടത്തുമ ന്ന ്

േഷയൻ രരസിഡന്േ ്വള്ോഡി ിർ രുടിൻ രേഞ്ഞു. ഒരു മടലിവിഷൻ രരസംഗത്തിൽ, 

രുടിൻ ഉമരകനിയൻ മസനമയോട് കീഴടങ്ങോൻ ആവശ്യമപ്പട്ടു, ഉമരകയ്നിൽ നിന്്ന വരുന്ന 

ഭീഷണികൾക്ക ് േുരടിയോയോണ ്നടരടിമയന്നും രരോ ർശ്ിച്ചു. 

 

രരധാെനെട്ട പരായിെ്റുൈൾ 

• േഷയൻ ക്സനയം രകി ിയയിൽ നിന്്ന ഉമരകനിയൻ രരമേശ്മത്തക്ക് രരമവശ്ിച്ചു, 

ഇന്്ന രോവിമല ഉമരകനിയൻ നഗരങ്ങളിൽ ബോലിസ്റ്റിക ് ിക്സൽ 

ആരക ണങ്ങളും ആരംഭിച്ചു. 

• ഉമരകയ്നിമല കീവ,് ഖോർകിവ ്എന്നീ  രരമേശ്ങ്ങളിൽ  വലിയ സ്മഫോടനങ്ങൾ 

നടന്നു. 

• ഉമരകയൻ് രിടിമച്ചടുക്കോൻ േഷയക്ക ്ലക്ഷ്യ ിമെന്നും രക്തമച്ചോരിച്ചിലിന്മേ 

ഉത്തരവോേിത്തം ഉമരകനിയൻ ഭരണകൂടത്തിനോമണന്നും േഷയൻ രരസിഡന്േ ്

രുടിൻ കൂട്ടിമച്ചർത്തു. 

• േഷയൻ നടരടിയിൽ ഇടമരടോനുള്ള ഏമ ോരു രശ് വും ഇ ുവമര 

കണ്ടിട്ടിെോത്ത രര യോഘോ ങ്ങളിമലക്ക ്നയിക്കുമ ന്ന ്േഷയ  റ്്റ രോജ്യങ്ങൾക്ക ്

 ുന്നേിയിപ്്പ നൽകി. 

• ഉമരകയമ്ന നോമറ്റോയിൽ മേരുന്ന ിൽ നിന്്ന  ടയോനുള്ള േഷയയുമട 

ആവശ്യങ്ങൾ യുഎസും അ ിനമ്േ സഖയകക്ഷ്ികളും അവഗണിച്ച ോയും 

കുറ്റമപ്പടുത്തി. 

നോമറ്റോ ഒരു കൂട്ടോയ സുരക്ഷ്ോ സംവിധോന ോണ,് അ ിലൂമട അ ിൽ  അംഗ ോയ 

രോജ്യങ്ങൾക്ക ് ഏമ ങ്കിലും ബോഹ്യ കക്ഷ്ിയുമട ആരക ണം മനരിമടണ്ട അവസ്ഥ 

വരുമപോൾ ഈ കൂട്ടോയ്മ  അവർക്ക ്രര ിമരോധം നൽകുന്നു. 
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എന്താണ ്ൊപറാ? 

 മനോർത്ത് അറ്റ്ലോന്േിക് രടീറ്റി ഓർഗക്നമസഷൻ (നോമറ്റോ) മനോർത്ത് അറ്റ്ലോന്േിക് 

അലയൻസ് എന്നും അേിയമപ്പടുന്നു, ഇ ് 30 അംഗരോജ്യങ്ങളുമട ഒരു അന്തർസർക്കോർ 

ക്സനിക സഖയ ോണ്. 

 ഇ ് 27 യൂമേോരയൻ രോജ്യങ്ങളും 2 വടമക്ക അമ രിക്കൻ രോജ്യങ്ങളും 1 യൂമേഷയൻ രോജ്യവും 

 മ്മിലുള്ള സഖയ ോണ്. 

 1949 ഏരരിൽ 4-ന് ഒപ്പുവച്ച മനോർത്ത് അറ്റ്ലോന്േിക് ഉടപടി ഈ സംഘടന നടപ്പിലോക്കുന്നു. 

 ആസ്ഥോനം: രരസൽസ്, നരൽജിയം 

• അക്ലഡ് ക ോൻഡ് ഓപ്പമേഷൻസിന്മേ ആസ്ഥോനം :നരൽജിയത്തിനെ 

പ ാൺസിെടുത്താണ്. 
Source: AIR 

സവാ ിതവ പയാജെ 

Context: "രഗോ ങ്ങളുമട ഡിജ്ിറ്റൽ കണക്റ്റിവിറ്റി ഇനി ഒരു അഭിലോഷ െ, ഇന്നമത്ത 

ആവശ്യക യോണ"് എന്ന ്അടുത്തിമട നടന്ന യൂണിയൻ ബജ്റ്്റ 202-ൽ രരധോന രന്തി 

നമരരര മ ോേി ഊന്നിപ്പേഞ്ഞു. 

 
എന്തുനൈാണ്ടാണ ്രരാ രരപേശങ്ങളിൽ പരരാഡ്രാൻഡ് ൈണൈ്റിവിറി 

ആവശയ ായി വെുന്നത?് 

• മരബോഡ്ബോൻഡ ്കണക്ടിവിറ്റി രഗോ ങ്ങളിൽ സൗകരയങ്ങൾ രരേോനം മേയ്യുക 

 ോര  െ, രഗോ ങ്ങളിൽ ക്വേഗധ്യ ുള്ള യുവോക്കളുമട വലിമയോരു കൂട്ടം 

സൃഷ്ടിക്കോനും സഹ്ോയിക്കും. 

• രഗോ ത്തിൽ മരബോഡ്ബോൻഡ ്കണക്റ്റിവിറ്റി ഉരമയോഗിച്ച ്മസവന മ ഖല 

വികസിക്കുമപോൾ, രോജ്യത്തിന്മേ സോധയ കൾ ഇനിയും വർദ്ധിക്കും. 

• ഒര്റ്റിക്കൽ ക്ഫബർ കണക്റ്റിവിറ്റി രരശ്നങ്ങൾ രോജ്യത്തിനമ്േ രഗോ ീണ 

മ ഖലകളിലുടനീളം ക്രലറ്റ് അടിസ്ഥോനത്തിൽ രരിഹ്രിമക്കണ്ട ുണ്ട.് 

എന്താണ ്സവാ ിതവ പയാജെ? 

• സോ ൂഹ്യ-സോപത്തിക ോയി ശ്ോക്തീകരിക്കമപ്പട്ട ും സവയം 

ആരശ്യിക്കോവുന്ന ു ോയ ഒരു രഗോ ീണ ഇന്തയമയ മരരോത്സോഹ്ിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ള 

ഒരു മകരര മ ഖലോ രദ്ധ ിയോയി 2020 ഏരരിൽ 24-ന ്രരധോന രന്തി SVAMITVA 

(രഗോ ങ്ങളുമട സർമവയും രഗോ രരമേശ്ങ്ങളിമല മ ച്ചമപ്പടുത്തിയ സോമങ്ക ികവിേയ 

ഉരമയോഗിച്ച ് ോപ്പിംഗും) ആരംഭിച്ചു. 

രദ്ധതിയുനട െക്ഷ്യം: 

• രഗോ ീണ ആസൂര ണത്തിനോയി കൃ യ ോയ ഭൂമരഖകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും 

വസ്തു വു ോയി ബന്ധമപ്പട്ട  ർക്കങ്ങൾ കുേയ്ക്കുകയും മേയ്യുക. 

• വോയ്പകളും  റ്റ ്സോപത്തിക ആനുകൂലയങ്ങളും എടുക്കുന്ന ിനുള്ള സോപത്തിക 

ആസ്തിയോയി അവരുമട സവത്ത ്ഉരമയോഗിക്കോൻ അവമര രരോപ്തരോക്കുന്ന ിലൂമട 

രഗോ ീണ ഇന്തയയിമല രൗരന്മോർക്ക ്സോപത്തിക സ്ഥിര  മകോണ്ടുവരും . 
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• വസ ്ുനികു ി നിർണ്ണയിക്കൽ, അ ് വികസിപ്പിച്ച സംസ്ഥോനങ്ങളിമല 

ജ്ിരി ോർക്ക ്മനരിട്ട ്ലഭിക്കും അമെങ്കിൽ അ ് സംസ്ഥോന ഖജ്നോവിമലക്ക ്

മേർക്കും. 

• സർമവ ഇൻരഫോസ്രടക്ചേിനമ്േയും GIS  ോപ്പുകളുമടയും സൃഷ്ടി, അ ് ഏ  ്

വകുപ്പിനും അവയുമട ഉരമയോഗത്തിനോയി രരമയോജ്നമപ്പടുത്തോം. 

• ജ്ിഐഎസ ് ോപ്പുകൾ ഉരമയോഗിച്ച ് ികച്ച നിലവോര ുള്ള രഗോ രഞ്ചോയത്ത ്

വികസന രദ്ധ ി (ജ്ിരിഡിരി)  യ്യോേോക്കുന്ന ിന ്രിന്തുണ നൽകുക 

സ്കീ ിൽ എനന്താനെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഉൾനെടുന്നു? 

സ്ീ്ം വിവിധ വശ്ങ്ങൾ ഉൾമക്കോള്ളുന്നു: 

• വസ്തു വകകളുമട ധനസപോേനം സുഗ  ോക്കുകയും ബോങ്ക ്വോയ്പ  രരോപ്ത ോക്കുകയും 

മേയ്യുന്നു 

• സവത്തു ോയി ബന്ധമപ്പട്ട  ർക്കങ്ങൾ കുേയ്ക്കുന്നു 

• സ രഗ ോയ രഗോ  ല ആസൂര ണം 

െടെിൊെുന്ന പൈരരങ്ങൾ  

• രഞ്ചോയത്തിരോജ് ് രന്തോലയം, സംസ്ഥോന േവനയൂ വകുപ്പ,് സംസ്ഥോന 

രഞ്ചോയത്തീരോജ് ്വകുപ്പ,് സർമവ ഓഫ ്ഇന്തയ എന്നിവയുമട 

സഹ്കരണമത്തോമടയോണ് രദ്ധ ി നടപ്പിലോക്കുന്ന .് 

രരാ ീണ ഇന്തയയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിൊൻ എങ്ങനെ സഹായിെും? 

• മരഡോൺ സോമങ്ക ികവിേയ ഉരമയോഗിച്ച ്ലോൻഡ് രോഴ്സലുകൾ  ോപ്പിംഗ ്മേയ്തും 

രഗോ ത്തിമല വീട്ടുട കൾക്ക ്നിയ രര ോയ ഉട സ്ഥോവകോശ് കോർഡുകൾ 

(മരരോപ്പർട്ടി കോർഡുകൾ/ മരരോപ്പർട്ടി കോർഡുകൾ) നൽകിമക്കോണ്ടും , രഗോ ീണ 

ജ്നവോസ ുള്ള (അബോേി) രരമേശ്ങ്ങളിൽ സവത്തിന്മേ വയക്ത ോയ 

ഉട സ്ഥോവകോശ്ം സ്ഥോരിക്കുന്ന ിനുള്ള നവീകരണ നടരടിയോണ ്ഈ രദ്ധ ി. 

• യഥോർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ രഗോ  സവരോജ് ്ക്കവരിക്കുന്ന ിനും രഗോ ീണ ഇന്തയമയ 

ആത്മനിർഭർ ആക്കുന്ന ിനു ുള്ള േവിട്ടുരടിയോണ ്ഈ രദ്ധ ി. 

Source: AIR 

രരധാെ രന്തി ൈിസാൻ സമ്മാൻ െിധി (PM-KISAN) രദ്ധതി 

Context: രരധോന രന്തി കിസോൻ സമ്മോൻ നിധി (രിഎം-കിസോൻ) രദ്ധ ി 

ആരംഭിച്ച ിന്മേ  ൂന്നോം വോർഷികം ഇന്തയയിലുടനീളം ആേരിക്കുന്നു. 

 

രരധാെനെട്ട പരായിെ്റുൈൾ 

• ഈ രദ്ധ ി 2019 മഫരബുവരി 24-ന ്ആരംഭിച്ചു. 

• രോജ്യത്തുടനീള ുള്ള ഭൂവുട സ്ഥരോയ എെോ കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്കും 

വരു ോന രിന്തുണ നൽകോനും കൃഷിയു ോയി ബന്ധമപ്പട്ട മേലവുകളും 

ഗോർഹ്ിക ആവശ്യങ്ങളും നിേമവറ്റോൻ അവമര രരോപ്തരോക്കോനും ലക്ഷ്യ ിടുന്നു. 

• സ്കീ ിന ്കീഴിൽ,േില   ോനേണ്ഡങ്ങൾക്ക ്വിമധയ ോയി രര ിവർഷം 

ആേോയിരം രൂര ,രണ്ടോയിരം രൂരയുമട  ൂന്്ന  ുലയ ഗഡുക്കളോയി കർഷകരുമട 

ബോങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിമലക്ക ്മനരിട്്ട ക്ക ോേുന്നു. 

• രണ്ട് മഹ്ക്ടർ വമര കൃഷിമയോഗയ ോയ ഭൂ ിയുള്ള എെോ മേേുകിട നോ  ോര  

കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്കും ഈ രദ്ധ ി  ുടക്കത്തിൽ വരു ോന രിന്തുണ 

നൽകിയിരുന്നു, എന്നോൽ രിന്നീട് അ  ്ഭൂ ിയുമട വലിപ്പം മനോക്കോമ  എെോ 

കർഷക കുടുംബങ്ങമളയും ഉൾമപ്പടുത്തി വിരുലീകരിച്ചു. 

രിഎം-കിസോൻ സ്ീ് ിന ്കീഴിൽ ഇ ുവമര 1.80 ലക്ഷ്ം മകോടി രൂര കർഷക 

കുടുംബങ്ങളുമട ബോങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിമലക്ക ്മനരിട്്ട രടോൻസ്ഫർ മേയ്തിട്ടുണ്ട.് 

Source: AIR 
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അരർത്തെയിൽ െണ്ടാം രംഗ്ലാപേശ് ചെച്ചിരതപ ള 

Context: രണ്ടോം ബംഗ്ലോമേശ് ്േലച്ചിമര ോത്സവം ര ിരുര  ുഖയ രന്തി ബിപ്ലബ ്കു ോർ 

മേബ ്അഗർത്തലയിൽ ഉേ്ഘോടനം മേയ്തു. 

 
രരധാെനെട്ട പരായിെ്റുൈൾ 

• ബംഗ്ലോമേശ്ിന്മേ വിമ ോേനത്തിന്മേ സുവർണ ജ്ൂബിലി ആമഘോഷത്തിന്മേ 

ഭോഗ ോയോണ ്അഗർത്തലയിൽ  ൂന്്ന േിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന േലച്ചിര മ ള. 

• 1971-മല  ഹ്ത്തോയ േരിര വും ബംഗ്ലോമേശ്ിന്മേ വിമ ോേനത്തിൽ ഇന്തയയുമട 

രങ്കും അനുസ്മരിക്കോൻ ബംഗ്ലോമേശ്ിന്മേ വിമ ോേനയുദ്ധവു ോയി ബന്ധമപ്പട്ട 

 ികച്ച സിനി കൾ മഫസ്റ്റിവൽ രരേർശ്ിപ്പിക്കുന്നു. 

• ര ിരുരയും ബംഗ്ലോമേശ്ും സംസ്ോ്രങ്ങളിൽ നിരവധി സ ോന കൾ രങ്കിടുന്നു, 

അത്തരം രരിരോടികൾ ഇരു രോജ്യങ്ങളും  മ്മിലുള്ള സോംസ്ോ്രിക 

വിനി യത്തിലൂമട മ ഖലയിമല സൗഹ്ോർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ള വലിയ 

േുവടുവയ്പ്പോണ.് 

Note: ജ്ലരോ കളും മേയിൽമവയും ഉൾമപ്പമടയുള്ള ആശ്യവിനി യത്തിന്മേ 

രു ിയ േോനലുകൾ  ുേന്നമ ോമട, ര ിരുര വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥോനത്തിനമ്േ 

വോണിജ്യ ഇടനോഴിയോയി  ോേുകയും േലച്ചിര  നിർമ്മോണത്തിന ്വലിയ 

സോധയ കൾ നൽകുകയും മേയ്യുന്നു. 
Source: AIR 

ഭക്ഷ്യ വിെെയറത്തിനെതിനെ നൈെിയൻ രൗെന്മാർ 

ഓൺക്െൻ രരതിപഷ്ധവു ായി െംരത്ത ്

 
• ഭക്ഷ്ണം, ക്വേയു ി, ഇന്ധനം എന്നിവയുൾമപ്പമടയുള്ള അടിസ്ഥോന 

േരക്കുകളുമട വില വർധിക്കുന്ന ിനോൽ രോജ്യമത്ത ഉയർന്ന 

ജ്ീവി മച്ചലവിമനക്കുേിച്ച ്ക്ഷ്ുഭി രോയ മകനിയക്കോർ മസോഷയൽ 

 ീഡിയയിൽ രര ിമഷധിക്കുന്നു. 
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• #lowerfoodprices എന്ന ഹ്ോഷ്ടോഗ ്ഉരമയോഗിച്ചോണ ് മകനിയക്കോർ 

നിമ യോരമയോഗ സോധനങ്ങളുമട വിലക്കയറ്റം  ടയുന്ന ിൽ സർക്കോർ 

രരോജ്യമപ്പട്ടു എന്്ന രരോ ി ഉന്നയിക്കുന്ന .്  

Source: AIR 

െണ്ടാം LG ൈെ ്ഐസ് പഹാെി ചാമ്പ്യൻഷ്ിെ് 2022 

 
• ലഡോക്ക ്സ്ൗ്ട്ടസ് ്മേജ്ിമ ന്േൽ മസന്േർ, LSRC രണ്ടോം LG കപ്പ ്ഐസ ്മഹ്ോക്കി 

േോപയൻഷിപ്പ-്2022 മനടി. 

• മലയിമല എൻഡിഎസ ്ഐസ ്മഹ്ോക്കി േിങ്കിൽ നടന്ന ക്ഫനലിൽ, 

എൽഎസ്ആർസി ബദ്ധക്വരികളോയ ഐടിബിരിമയ 3 -0 എന്ന നിലയിൽ 

രരോജ്യമപ്പടുത്തി സീസണിൽ  ുടർച്ചയോയി രണ്ടോം കിരീടം മനടി. 

• എൽജ്ി കപ്പ ്ഐസ ്മഹ്ോക്കി േോപയൻഷിപ്പിന്മേ ഈ എഡിഷനിമല രുരുഷ-

വനി ോ വിഭോഗങ്ങളിമല ക്ഫനലിസ്റ്റുകൾക്ക ്ലഡോക്ക ്മലഫറ്്റനന്േ ്ഗവർണർ 

ആർ.മക  ോത്തൂർ മരടോഫികൾ സമ്മോനിച്ചു. 

Source: AIR 

വെിതാ രൈിെറ:് ൊൊം ഏൈേിെത്തിൽ െയൂസിെൻഡിെ് 

വിജയം 

• വനി ോ രകിക്കറ്റിൽ, കവീൻസ്ടൗണിമല മജ്ോൺ മഡവീസ ്ഓവലിൽ നടന്ന 

നോലോം ഏകേിന  ത്സരത്തിൽ  ഴമയ  ുടർന്്ന ഡക്ക ്വർത്്ത ലൂയിസ ്നിയ  

രരകോരം  നയൂസിലൻഡ ്ഇന്തയമയ 63 േൺസിന ്രരോജ്യമപ്പടുത്തി. 

• അമ ലിയ മകേിനമ്േ 68 േണ്ണോണ് നയൂസിലൻഡ ്ഇന്നിംഗസ്ിന ്കരുത്്ത 

രകരുന്ന .് 

• അഞ്ച ് ത്സരങ്ങളുമട രരപരയിൽ ആ ിമഥയർ 4-0ന ് ുന്നിമലത്തി. 

• 192 േൺസ ്രിന്തുടർന്ന ഇന്തയൻ ഓപ്പണർ ോർ, അഞ്ചോം ഓവേിൽ  4 വിക്കറ്റിന ്12 

എന്ന നിലയിൽ ഒ ുങ്ങി. 

Source: AIR 
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വർഷ്ം രഴെ ുള്ള പ ാഷ്ടിെനെട്ട ഹെു ാൻ വിരരഹം 

ഇന്തയയിപെെ ്തിെിനൈ നൈാണ്ടുവെും 

Context:   ിഴന്ോട് മക്ഷ്ര ത്തിൽ നിന്്ന മ ോഷ്ടിക്കമപ്പട്ട അഞ്ഞൂേ ്വർഷം രഴക്ക ുള്ള 

ഹ്നു ോൻ മവങ്കല വിരഗഹ്ം ഇന്തയയിമലക്ക്  ിരിമക മകോണ്ടുവരുമ ന്ന ്മകരര 

സോംസ്കോരിക  രന്തി ജ്ി കിഷൻ മേഡ്ഡി അേിയിച്ചു. യുഎസ് മഹ്ോംലോൻഡ ്

മസകയൂരിറ്റി വീമണ്ടടുത്ത മ ോഷ്ടിച്ച വിരഗഹ്ം യുഎസ് സിഡിഎ @HCICanberra യ്ക്ക ്

ക്ക ോേി. 

 
 

രരധാെനെട്ട പരായിെ്റുൈൾ 

•   ിഴന്ോട്ടിമല അരിയെൂർ ജ്ിെയിൽ നിന്ന ്ഒരു ര ിറ്റോണ്്ട  ുപ് മ ോഷ്ടിക്കമപ്പട്ട ്

വിമേശ്മത്തക്ക ്കടത്തിയ ഹ്നു ോൻ വിരഗഹ്ം ഉടൻ മകോണ്ടുവരും. 

• വിജ്യനഗര സോര ോജ്യത്തിനമ്േ കോലത്ത ്14-15 നൂറ്റോണ്ടുകൾക്കിടയിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ 

രര ി  അടുത്തിമട ഓസമ്രടലിയയിൽ ഒരു സവകോരയ വയക് ിയുമട  ക്കവശ്ം 

കമണ്ടത്തി. 

• ആർക്കിമയോളജ്ിക്കൽ സർമവ ഓഫ ്ഇന്തയ രേയുന്ന നുസരിച്ച,് 2012 ഏരരിൽ 9-ന ്

അരിയെൂരിമല മവള്ളൂർ രഗോ ത്തിമല വരേരോജ് മരരു ോൾ മക്ഷ്ര ത്തിൽ നിന്ന ്

രശ്ീ മേവി വിരഗഹ്വും ബൂമേവി വിരഗഹ്വും ഈ ആഞ്ജ്മനയർ (ഹ്നു ോൻ) 

വിരഗഹ്വും മ ോഷണം മരോയി. 

വിജയെരെ സാര ാജയനത്തെുറിച്ച ്

• കർണോടക രോജ്യം എന്നും വിളിക്കമപ്പടുന്ന വിജ്യനഗര സോര ോജ്യം േക്ഷ്ിമണന്തയയിമല 

മഡക്കോൻ രീഠഭൂ ി രരമേശ്ത്തോയിരുന്നു. 

• ഇ ് 1336-ൽ സ്ഥോരി  ോയ ്. സംഘ രോജ്വംശ്ത്തിമല സമഹ്ോേരന്മോരോയ ഹ്രിഹ്ര 

ഒന്നോ നും ബുക്ക രോയ ഒന്നോ നും കൂടിമച്ചർന്നോണ് ഈ സോര ോജ്യം സ്ഥോരിച്ച ്. 

• ര ി ൂന്നോം നൂറ്റോണ്ടിന്മേ അവസോനമത്തോമട ഇസ്ലോ ിക അധിനിമവശ്ങ്ങമള 

മേേുക്കോനുള്ള േക്ഷ്ിമണന്തയൻ ശ്ക്തികളുമട രശ് ങ്ങളുമട ഒരു രരിസ ോപ്തി എന്ന 

നിലയിലോണ് സോര ോജ്യം രരശ്സ്തിയിമലക്്ക ഉയർന്ന ്. 

• • അ ിന്മേ ഉച്ചസ്ഥോയിയിൽ, അ ് േക്ഷ്ിമണന്തയയിമല  ിക്കവോേും എെോ 

ഭരണകുടുംബങ്ങമളയും കീഴടക്കുകയും മഡക്കോണിമല സുൽത്തോന്മോമര  ുംഗഭരേ-കൃഷ്ണ 

നേി മേോവോബ് മ ഖലയ്ക്്ക അപ്പുേമത്തക്്ക  ള്ളിവിടുകയും മേയ്തു, കൂടോമ  ആധുനിക 

ഒഡീഷ (രുരോ ന കലിംഗ) ഗജ്ര ി സോര ോജ്യത്തിൽ നിന്ന് കൂട്ടിമച്ചർക്കുകയും മേയ്തു. . 

Source: Indian Express 
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അന്താൊഷ്ര്ട റബ്ബർ രഠെ സംഘത്തിെ്നറ രുതിയ 

നചയർ ാൊയി നൈ എൻ ൊഘവനെ െിയ ിച്ചു 
 

 

 
 

• ഇന്തയൻ േബ്ബർ മബോർഡ ്എക്സികയൂട്ടീവ് ഡയേക്ടർ മക.എൻ. രോഘവൻ 

ഇന്േർനോഷണൽ േബ്ബർ സ്റ്റഡി രഗൂപ്പിനമ്േ (ഐആർഎസ്ജി) രു ിയ മേയർ ോനോയി 

 ിരമഞ്ഞടുക്കമപ്പട്ടു. അടുത്ത രണ്്ട വർഷമത്തക്ക ്അമദ്ദഹ്ം രഗൂപ്പിനമ്േ 

മേയർ ോനോയിരിക്കും.  ോർച്ച ്31ന് സിംഗപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന രര ിനിധി 

സംഘത്തലവന്മോരുമട മയോഗത്തിൽ അമദ്ദഹ്ം അധയക്ഷ്  വഹ്ിക്കും. 

• േബ്ബേിന്മേ നിർമ്മോ ോവും ഉരമഭോക്തോവും ആയ ിനോൽ, IRSG-യിൽ 

ഉൽപ്പോേകരുമടയും ഉരമഭോക്തോക്കളുമടയും  ോൽപ്പരയങ്ങൾ സംരക്ഷ്ിക്കോൻ 

ഇന്തയയ്ക്ക ്നെ സ്ഥോന ുണ്ടോകും. 
Source: Business Standard 
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