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Daily Current Affairs: 21st Feb 2022 (Malayalam) 

അന്താരാഷ്ട് ര മാതൃഭാഷ്ാ ദിനം: ഫെ്രുവരി 21  
• ഇന്ത്യയിലെ ആസാദി കാ അമൃത ്മഹ ാത്സവത്തിനല്െ ഭാഗമായി അന്ത്ാരാഷ്്്ര 

മാതൃഭാഷ്ാ ദിനം ആചരിക്കുന്നു. 

• ഈ ദിനഹത്താരനുബന്ധിച്ച ്സാംസ്കാരിക മ്ന്ത്ാെയം ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷ്ണെ ്ലസന്െര ്

ഹ ാര ്ദി ആര് ര ്സ് IGNCA, യുലനസ ്ഹകാ നയൂഡെ ് ി ക്ലസ്റ്റര ്ഓ ീസ ്എന്നിവയുലര 

സ കരണഹത്താലര ഭൗതികവും ലവര ്ചവെ ്ഹ ാര ്മാറ്റിെ ്രണ്ടു ദിവസലത്ത പരിപാരി 

സംഘരിപ്പിക്കുന്നുണ്്ട 

.  

്രധാന വസ്തു തകൾ 

 വഹന്ദഭരതത്തിന്ലെ സൗണ്്ട്രാക്്ക െിെീസ ്കൾച്ചെൽ മിനിസ്റ്റർ  മീനാക്ഷി 

ഹെഖി നിർവ്വ ിച്ചു. 

 ്പശസ്ത എഴുത്തുകാരനും കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ ്ശീ ്പസൂൺ 

ഹ ാഷ്ിയുലര ഉദ്ഘാരന ്പസംഗവും, ഡീൻ ഐ. ി.എൻ.സി.എ. ല്പാ സർ 

രഹമഷ്് സി ഗൗർ എഴുതിയ 'ഇന്ത്യയിലെ ഹഗാ്ത, തഹേശീയ ഭാഷ്കൾ' എന്ന 

പുസ്തകത്തിന്ലെ ്പകാശനം നരന്നു. 

 '്ഗാമി ഹ താവ ്െിക്കി ലക ും തബെ മാസ്ഹ്രാ ബി്കം ഹഘാഷ്ും തത്സമയ 

കഹച്ചരി നരത്തി. 

ദിവസഫെക്കുറിച്ചട 

 ഹ്പാത്സാ ിപ്പിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വർഷ്വും ല ്ബുവരി 21-ന് 

ഹൊകലമമ്പാരും അന്ത്ാരാഷ്്്ര മാതൃഭാഷ്ാ ദിനം ആചരിക്കുന്നു 

o ഭാഷ്ാരരവും സാംസ്കാരികവുമായ വവവിധയഫെക്കുറിച്ചുള്ള 

അവബരാധം  

o രഹുഭാഷ്ാവാദം 

 ഹൊകലമമ്പാരുമുള്ള ആളുകൾ ഉപഹയാഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഷ്കളുലരയും 

സംരക്ഷണവും സംരക്ഷണം  ഹ്പാത്സാ ിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിപുെമായ 

സംരംഭത്തിന്ലെ ഭാഗമാണ ്ഈ ദിനം. 

 അന്ത്ാരാഷ്്്ര മാതൃഭാഷ്ാ ദിനം ആഹഘാഷ്ിക്കാനുള്ള ആശയം ആദയം 

വന്നത ്ബംഗ്ലാഹദശിൽ നിന്നാണ.് 

 യുണണറ്റഡ ് ഹനഷ്ൻസ് എ യുഹക്കഷ്ണൽ, സയന്െി ിക് ആൻഡ് 

കൾച്ചെൽ ഓർഗണനഹസഷ്ന്ലെ (യുലനസ്ഹകാ) ലപാതു സഹേളനം 2000-ൽ 

ല ്ബുവരി 21 അന്ത്ാരാഷ്്്ര മാതൃഭാഷ്ാ ദിനമായി ആഹഘാഷ്ിക്കാൻ 

തീരുമാനിച്ചു. 

 ഈ ്പഹതയക ദിനം ആഹഘാഷ്ിക്കാൻ എല്ലാ വർഷ്വും യുലനസ്ഹകാ ഒരു 

അദവിതീയ തീം തിരലെരുക്കുന്നു. 
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 2022-നടഫറ ത ം ഇതാണട: "ബ ുഭാഷ്ാ പഠനത്തിനായി സാഹേതികവിദയ 

ഉപഹയാഗിക്കുന്നത:് ലവല്ലുവിളികളും അവസരങ്ങളും", ബ ുഭാഷ്ാ 

വിദയാഭയാസം മുഹന്നാട്്ട ലകാണ്ടുഹപാകുന്നതിനും എല്ലാവർക്കും 

ഗുണഹമന്മയുള്ള അധ്യാപനത്തിന്ലെയും പഠനത്തിന്ലെയും വികസനത്തിന് 

പിന്ത്ുണ നൽകുന്നതിനും സാഹേതികവിദയയുലര പേിൽ ഇത് ്ശദ്ധ 

ഹക്ന്ദീകരിക്കുന്നു. 

Source: PIB 

48-ാാമതട ഖജുരാബഹാ നൃബൊത്സവം സംഘരിപ്പിച്ചു 

 48-ാാമത് ഖ ുരാഹ ാ നൃഹത്താത്സവം 2022 ല ്ബുവരി 21 മുതൽ 

മധ്യ്പഹദശിൽ ആരംഭിച്ചു, ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഉത്സവം ല ്ബുവരി 26 

വലര നരക്കും. 

 മധ്യ്പഹദശ ്ഗവർണർ മംഗുഭായ് പഹട്ടൽ ഖ ുരാഹ ായിൽ ഉത്സവം 

ഉദ്ഘാരനം ലചയ്തു. 

 ആസാദി കാ അമൃത് മഹ ാത്സവ് എന്ന വിഷ്യത്തിൊണ് ഉത്സവം 

സംഘരിപ്പിക്കുന്നത്. 

 അന്ത്രിച്ച പണ്ഡിറ്റ് ബിർ ു മ ാരാ ിന്ലെ ശിഷ്യന്മാരുലര കഥക് 

അവതരണം ഹപാലെ, രാ യത്തുരനീളവും ഹൊകലമമ്പാരുമുള്ള ്പശസ്തരായ 

കൊകാരന്മാർ ഉത്സവത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. 
 
 

 
ഉത്സവഫെക്കുറിച്ചട 

 കഥക,് ഭരതനാരയം, ഒഡീസി, കുച്ചിപ്പുഡി, മണിപ്പൂരി, കഥകളി തുരങ്ങിയ 

ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്ത ണശെികളുലര സമ്പന്നത ഈ ല സ്റ്റിവൽ 

ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. 

 ആധ്ുനിക ഇന്ത്യൻ നൃത്തം അരുത്തിലര ഹചർത്തിട്ടുണ്്ട. 

 ഒരു ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിഹറ്റാെിയത്തിൊണ് നൃത്തങ്ങൾ 

അവതരിപ്പിക്കുന്നത്, സാധ്ാരണയായി സൂരയന് (സൂരയഹദവൻ) 

സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചി്തഗുപ്ത ഹക്ഷ്തത്തിനും പരിൊെൻ ്ഗൂപ്പിൽ 

ലപരുന്ന ശിവന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശവനാഥ ഹക്ഷ്തത്തിനും മുന്നിൊണ്. 
Source: AIR 
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അബരാമ മിഷ്ൻ അഫെങ്കിൽ രർപ്പിൾ വിപ്ലവം  

 പർപ്പിൾ വിപ്ലവത്തിന്ലെ ഭാഗമായി െമ്പാനിൽ CSIR-IIIM ന്ലെ അഹരാമ 

മിഷ്ന്ലെ കീഴിൽ 'ൊലവൻഡർ കൃഷ്ി' ആരംഭിക്കും. 

 ഹദാഡയിെും െമ്പാനിെും അനുകൂെമായ കാൊവസ്ഥയും 

ഭൂമിശാസ്്തപരമായ സാ ചരയങ്ങളും നിെനിൽക്കുന്നതിനാൽ  ില്ലയിലെ 

യുവ നങ്ങൾക്്ക വരുമാന ഹ്സാതസ്സുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് െമ്പാൻ 

കൃഷ്ി ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ.് 

 
 ശാസ്്ത സാഹേതിക മ്ന്ത്ാെയത്തിന്ലെ അഹരാമ മിഷ്നു കീഴിെുള്ള 

ൊലവൻഡർ കൃഷ്ി വളർന്നുവരുന്ന കർഷ്കർക്കും കാർഷ്ിക 

സംരംഭകർക്കും ഉപ ീവനമാർഗം ്പദാനം ലചയ്യുന്നതിനും സ്റ്റാർട്്ട-അപ്പ ്

ഇന്ത്യ കാലമ്പയന്ിന് ഉഹത്ത നം നൽകുന്നതിനും ഹമഖെയിലെ സംരംഭകതവ 

മഹനാഭാവം ഹ്പാത്സാ ിപ്പിക്കുന്നതിനും സ ായിക്കും. 

 
റമ്പാഫനക്കുറിച്ചു വിവരങ്ങൾ  

 ഇന്ത്യൻ ഹക്ന്ദഭരണ ്പഹദശമായ  േു കാശ്മീരിലെ പിർ പഞ്ചൽ 

പർവതനിരകളുലര മരിത്തട്ടിൽ സ്ഥിതി ലചയ്യുന്ന ഒരു  ില്ലയാണ് െമ്പാൻ. 

  2007-ൽ പഴയ ഹദാഡ  ില്ലയിൽ നിന്ന ്ഒരു  ില്ലയായി വിഭ ിക്കലപ്പട്ടതിനാൽ, 

ലചനാബ ്താഴവ്രയിലെ മൂന്ന്  ില്ലകളിൽ ഒന്നാണിത്. 

അബരാമ മിഷ്ൻ, "ലാഫവൻഡർ അഫെങ്കിൽ രർപ്പിൾ വിപ്ലവം" എന്ും 

അറിയഫപ്പരുന്ു 

 ൊലവൻഡർ വളർത്താനും ൊഭം ഹനരാനും കർഷ്കരുലര  ീവിതം 

ലമച്ചലപ്പരുത്താനും ഈ വിപ്ലവം അവലര സ ായിച്ചു. 

 സുഗന്ധവയവസായത്തിൽ വെിയ ഡിമാൻഡുള്ള അവശയ എണ്ണകൾക്കായി 

സുഗന്ധവിളകളുലര കൃഷ്ി ഹ്പാത്സാ ിപ്പിക്കുന്നു. 

 ലമഹന്ത്ാൾ പുതിനയുലര മാതൃകയിൽ മറ്റ ് ചിെ അവശയ എണ്ണകളുലര 

ഉൽപാദനത്തിെും കയറ്റുമതിയിെും ആഹഗാള ഹനതാക്കളാകാൻ ഇന്ത്യൻ 

കർഷ്കലരയും സുഗന്ധവയവസായലത്തയും ്പാപ്തരാക്കുക. 

 സുഗന്ധമുളള് സസയങ്ങളിൽ ൊലവൻഡർ, ഡമാസ്ക ്ഹൊസ,് മുഷ്ക ്ബാെ മുതൊയവ 

ഈ വിപ്ലവത്തിൽ ഉൾലപ്പരുന്നു. 
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Source: PIB 

ഇന്തയയും യു.എ.ഇയും തമ്മിലുള്ള സമ്ര സാമ്പെിക 

രങ്കാളിെ കരാരട (സി.ഇ.രി.എ.) 

 

 ഇന്ത്യയും യുഎഇയും തേിെുള്ള (CEPA), രാ യലത്ത യുവ നങ്ങൾക്്ക 

കുെെത ് 10 െക്ഷം ലതാഴിെവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുലമന്ന് വാണി യ 

വയവസായ മ്ന്ത്ി പിയൂഷ്് ഹഗായൽ അെിയിച്ചു. 

 ഇന്ത്യലയ സവയം പരയാപ്തമാക്കാനും സ ായിക്കാനും രാ യലത്ത 

യുവ നങ്ങൾക്്ക ലതാഴിെവസരങ്ങൾ നൽകാനും െക്ഷയമിട്ടുള്ള കരാർ. 

 ഈ കരാെിെൂലര അരുത്ത അഞ്ച ്വർഷ്ഹത്തക്്ക 7.5 െക്ഷം ഹകാരി രൂപയുലര 

വയാപാരം ഇരു രാ യങ്ങളും നരത്തും 

 ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ലചയ്യുന്ന 90 ശതമാനം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും 

യുഎഇയിൽ സീഹൊ ഡയൂട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും. 

 ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ലെഡിലമയ്ഡ ് വസ്്തങ്ങൾ,  ാർമസയൂട്ടിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, 

കാർഷ്ിക ഉൽപന്നങ്ങൾ, ഭക്ഷയ സംസ്കരണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പാദരക്ഷകൾ, 

തുകൽ, സ്ഹപാർട്സ്, എഞ്ചിനീയെിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, രത്നങ്ങൾ, 

ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയും ലതാഴിെധ്ിഷ്ഠ ിത ഹമഖെയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ 

ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉൾലപ്പരുന്നു. 

Source AIR 

 

"ഇന്തയയിഫല ഏറ്റവും ആ്രയിക്കാവുന് ഫരാതുബമഖല" 

അവാർഡട 
• ഹകാൾ  ഇന്ത്യ െിമിറ്റഡിന് (സിഐഎെ് ) "ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആ്ശയിക്കാവുന്ന 

ലപാതുഹമഖൊ" പുരസ് കാരം നല്കിയിട്ടുണ്്ട. 

• "എനർ ി മീറ്റ് & എക്സെൻസ് അവാർഡ് ദാന ചരങ്ങിൽ ഹകാൽക്കട്ടയിലെ 

അഹസാസിഹയറ്റഡ ്ഹചംഹബഴ്സ് ഓ ് ലകാഹമഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്്രി യാണ് അവാർഡ് 

സോനിച്ചത്. 

• ്ശീ ്പെ ് ദ് ഹ ാഷ്ി ഹക്ന്ദ കെ് ക്കരി, ഖനി, പാര് െലമന്െെി കാരയ മ്ന്ത്ിയാണ്. 
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About CIL 

 സർക്കാർ ഉരമസ്ഥതയിെുള്ള കൽക്കരി ഖനന ഹകാർപ്പഹെറ്റായ ഹകാൾ ഇന്ത്യ 

െിമിറ്റഡ് (സിഐഎൽ) 1975 നവംബെിൽ സ്ഥാപിതമായി. 

 CIL ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഉരമസ്ഥതയിെുള്ള കൽക്കരി ഖനന, ശുദ്ധീകരണ 

ഹകാർപ്പഹെഷ്നാണ്. 

 ആസ്ഥാനം: ലകാൽക്കത്ത, പശ്ചിമ ബംഗാൾ 

 ഉരമസ്ഥാവകാശം: കൽക്കരി മ്ന്ത്ാെയം, ഇന്ത്യാ ഗവൺലമന്െ് 

്രധാന വസ്തു തകൾ 

 ഹൊകത്തിലെ ഏറ്റവും വെിയ കൽക്കരി ഉൽപ്പാദകരും 2,59,016 

മനുഷ്യഹശഷ്ിയുള്ള ഏറ്റവും വെിയ ഹകാർപ്പഹെറ്റ് ലതാഴിെുരമകളിൽ 

ഒന്നാണ ്(2021 ഏ്പിൽ 1 വലര). 

 ഇലതാരു മ ാരത്ന ലപാതുഹമഖൊ സ്ഥാപനമാണ.് 

 ഏകഹദശം 272,000  ീവനക്കാരുള്ള ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ചാമലത്ത വെിയ 

ലതാഴിൽദാതാവ് കൂരിയാണ് ഇത്. 

Source: PIB 

ബരഷ്ി വികസന രദ്ധതി 2022 മാർച്ചട വഫര ന ട്ും 

 2026 മാർച്്ച 31 വലര ഹശഷ്ി വികസന (സിഡി) പദ്ധതിയുലര തുരർച്ചയ്ക്്ക 

ഹക്ന്ദ ഗവൺലമന്െ് അംഗീകാരം നൽകി. 

 15-ാാാം ധ്നകാര്യ കേീഷ്ൻ ണസക്കിളിൽ പദ്ധതിയുലര തുരർച്ചയ്ക്്ക  3,000 

179 ഹകാരി രൂപയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആന്െ ്ഹ്പാ്ഗാം ഇംപ്ലിലമന്ഹെഷ്ൻ 

മ്ന്ത്ാെയം അനുവദിച്ചത്. 

ബരഷ്ി വികസന രദ്ധതി എന്ാൽ എന്താണട? 

 വിശവസനീയവും സമയബന്ധിതവുമായ ഔഹദയാഗിക 

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളുലര െഭയത ്പാപ്തമാക്കുന്നതിന ്അരിസ്ഥാന സൗകരയ, 

സാഹേതിക, മനുഷ്യശക്തി വിഭവങ്ങള ്വര ്ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലമാത്തത്തിെുള്ള 

െക്ഷയഹത്താലര മ്ന്ത്ാെയത്തിന്ലെ നിെവിെുള്ള ഹക്ന്ദ ഹമഖൊ പദ്ധതിയാണ ്

ഹശഷ്ി വികസന പദ്ധതി. 

 ഈ പദ്ധതി മ്ന്ത്ാെയത്തിന്ലെ എല്ലാ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ, ഡാറ്റ മാഹന ്ലമന്െ ്

്പവർത്തനങ്ങളും ഉൾലക്കാള്ളുന്നു, രാ യലത്ത ഔഹദയാഗിക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ 

സംവിധ്ാനത്തിന്ലെ തെമുെയിെും പരിപാെനത്തിെും നിർണായക പേ ്

വ ിക്കുന്നു. 

 മ്ന്ത്ാെയം നരത്തിയ വെിയ ഹതാതിെുള്ള സാമ്പിൾ സർഹവകൾ സമ്പദ ്

വയവസ്ഥയുലര സു്പധ്ാന വശങ്ങൾ ഉൾലക്കാള്ളുകയും ഗവൺലമനെ്ിനല്െ 

നയരൂപീകരണത്തിനുള്ള ഡാറ്റ ഇൻപുട്ടുകൾ നൽകുകയും ലചയ്യുന്നു. 
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വിജ്ഞാനട സർവ്വ്ത രുജയഫത 

 വിജ്ഞാൻ സർവ്ത പൂ യഹത എന്ന ഹപരിൽ ഒരാഴ്ച നീളുന്ന അനുസ്മരണം 

ല ്ബുവരി 22 മുതൽ 28 വലര ഒഹരസമയം ഇന്ത്യയിലെ 75 സ്ഥെങ്ങളിൽ 

നരക്കുന്നു. 

 
 

്രധാന വസ്തു തകൾ 

 പരിപാരികൾ നാെ ്വിഷ്യങ്ങൾക്്ക കീഴിൽ ്ഗൂപ്പുലചയ്തിട്ടുണ്്ട. 

  ആദയലത്ത വിഷ്യം: 'എസട ആൻഡട രിയുഫര ചരി്തെിനടഫറ 

അനന്തരെലങ്ങളിൽ നിന്ട'.  ആധ്ുനിക ശാസ്്തത്തിന്ലെ 

സ്ഥാപകരുലര സംഭാവനകളും ഹദശീയ ്പാധ്ാനയമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും 

രാഷ്്്ര നിര് ോണത്തിന് നെ് കിയ സംഭാവനകള് ഈ വിഭാഗം 

കലണ്ടത്തുന്നു. 75 ശാസ്്തജ്ഞലര കുെിച്ചുള്ള 75 സിനിമകളുലര 

സ്്കീനിംഗിന്ലെയും 75 സ്ഥെങ്ങളിലെ ്പമുഖ ശാസ്്തജ്ഞരുലരയും 

ലരക്ഹനാ്കാറ്റുകളുലരയും 75 ്പഭാഷ്ണങ്ങളുലരയും രൂപത്തിൊണ് ഇത ്

ലചയ്യുക.  

 രണ്ടാമലത്ത തീം, 'ആധുനിക എസട ആൻഡട രിയുഫര നാഴികക്കെുകൾ', 

ആഹഗാള ശാസ്്തത്തിഹൊ ഇന്ത്യയുലര വികസന കഥയിഹൊ വയക്തിമു്ദ 

പതിപ്പിച്ച നിര് ണ്ണായക കലണ്ടത്തെുകഹളാ കണ്ടുപിരുത്തങ്ങഹളാ 

കണ്ടുപിരുത്തങ്ങഹളാ ഇത ്എരുത്തുകാട്ടും. 

• മൂന്നാം തീം, 'സവബദര  രരംരാരികട കണ്ടുരിരുെങ്ങളും 

നൂതനാരയങ്ങളും'. ഔഷ്ധ്സസയങ്ങളിെ് നിന്നുള്ള മരുന്നുകള് ഹപാെുള്ള 

പരമ്പരാഗത വിജ്ഞാന സംവിധ്ാനങ്ങളുലര സംഭരണിലയ ആ്ശയിച്്ച 

സവാ്ശയതവം എന്ന െക്ഷയം ണകവരിക്കാന് ഇന്ത്യലയ സവയം നിെനിര് 

ത്തുകയും സ ായിക്കുകയും ലചയ്ത  75 കണ്ടുപിരുത്തങ്ങഹളാ 

സാഹേതികവിദയകഹളാ ഇത ്്പദര് ശിപ്പിക്കും. 

 നാൊം ്പഹമയം, 'ഇന്തയഫയ രരിവർെനഫപ്പരുൊൽ 'ഇന്ത്യന് എസ് 

ആന ്ഡിന്ലെ അരുത്ത 25 വര് ഷ്ത്തിഹെക്കുള്ള പാത ഇത ്പരിഹശാധ്ിക്കും. 

ഇന്ത്യയുലര സവാത്ന്ത്യത്തിന്ലെ ശതാബ്ദി വര് ഷ്ത്തിഹെക്്ക നീങ്ങുഹമ്പാള് 

ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിലെ 75 ്പമുഖ ശാസ്്തജ്ഞരും ലരക്ഹനാ്കാറ്റുകളും ഇന്ത്യന് 

എസ് ആന് ഡിക്കായുള്ള അവരുലര ആശയങ്ങളുലര ചര് ച്ചകളും അതിെ് ഉള് 

ലപ്പരും. 

 • കാശ്മീരി, ഹഡാ്ഗി, പഞ്ചാബി, ഗു ൊത്തി, മൊത്തി, കന്നഡ, മെയാളം, 

തമിഴ്, ലതെുേ,് ഒരിയ, ബംഗാളി, ആസാമീസ,് ഹനപ്പാളി, ണമഥിെി, മണിപ്പൂർ 

എന്നിവയുൾലപ്പലര വിവിധ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷ്കളിൊയി 75 സിനിമകളുലര 

്പദർശനം ഉൾലപ്പരുന്ന പരിപാരിയാണിത്.  
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 1987 മുതൽ എല്ലാ വർഷ്വും ല ്ബുവരി 28 ന ്ഹദശീയ ശാസ്്ത ദിനമായി 

ആഹഘാഷ്ിക്കുന്നു. ഹനാബൽ സോന ഹ താവ ്സർ സിവി രാമൻ, രാമൻ ്പഭാവം 

കലണ്ടത്തിയതിനല്െ ഹപരിൊണ ്ഈ ദിനം ആഹഘാഷ്ിക്കുന്നത.് 

Source: PIB 

ബകാക്കട ഓവൻ പ്ലാനടറട, KIOCL 

 പനമ്പൂര് മംഗളൂരുവിലെ ഹകാക്്ക ഓവന് പ്ലാന്െ ്കുല്ദമുക്്ക ഇരുമ്പയിര് 

കമ്പനി െിമിറ്റഡ് (ലകഐഒസിഎെ് ) ഹക്ന്ദ ഉരുക്ക് മ്ന്ത്ി ്ശീ രാം ച്ന്ദ 

്പസാദ് തെക്കല്ലിട്ട•. 

 ബ്ലാസ്റ്റ്  ര് ണസ് യൂണിറ്റിലെ പിന്നാക്ക സംഹയാ ന പദ്ധതികള് ക്്ക കീഴിെ് 

ഹ ാര ്ഹവഡ് & 1.80 എെ് രിപിഎ ഹകാക്്ക ഓവന് പ്ലാന്െിന് കീഴിെ ്2.0 എെ ്

രിപിഎ ഡക്ണറ്റെ് അയൺ സ്പൺ ണപപ്പ ്പ്ലാന്െ ്സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് നിര് 

േിഷ്ട പദ്ധതി. 

 ഇത ്ഹദശീയ ഉരുക്ക് നയവുമായി ലപാരുത്തലപ്പരുന്നു, 2030 ഓലര ഇന്ത്യയിൽ 

300 ദശെക്ഷം രൺ ്കൂഡ് സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ െക്ഷയമിരുന്നു. 

 
 വയാവസായിക ഹൊ ങ്ങൾ, സാധ്ാരണയായി പന്നി ഇരുമ്പ,് എന്നാൽ ലെഡ് 

അലല്ലേിൽ ലചമ്പ ്ഹപാെുള്ള മറ്റുള്ളവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉരുക്കാൻ 

ഉപഹയാഗിക്കുന്ന ഒരു തരം ലമറ്റെർ ിക്കൽ ചൂളയാണ ്ബ്ലാസ്റ്റ ് ർണസ.്  

  വെന വായു അന്ത്രീക്ഷമർേത്തിന ്മുകളിൽ "നിർബന്ധിത"ഹമാ വിതരണം 

ലചയ്യലപ്പരുന്നഹതാ ആണ ്സ്ഹ ാരനം എന്ന ്സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

ബദര യ ഉരുക്കട നയെിനടഫറ വഹവലറ്റുകൾ 

 ഹദശീയ ഉരുക്ക് നയം ഉരുക്ക ്ഹമഖെയ്ക്്ക ഊര ്ജ്ജം പകരുന്നതിനുള്ള ഗവണ് 

ലമന്െിന്ലെ ദീര് ഘകാെ കാഴ്ചപ്പാര് ഉള് ലക്കാള്ളിക്കുന്നു.   

 ഉരുക്ക ്ഉെ് പാദനത്തിെും സാമ്പത്തിക വളര് ച്ചയിെും സവയം പരയാപ്തത 

ഹ്പാത്സാ ിപ്പിക്കുന്ന സാഹേതികമായി പുഹരാഗമിച്ചതും 

ആഹഗാളതെത്തിെ് മത്സരക്ഷമവുമായ ഉരുക്ക ്വയവസായം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് 

നയം വിഭാവനം ലചയ്തിരിക്കുന്നത്.  

 സ്റ്റീെ ്ഒരു നിയ്ന്ത്ിത ഹമഖെയായതിനാൽ, സ്റ്റീൽ ഹമഖെയുലര 

വികസനത്തിന് അന്ത്രീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചുലകാണ്്ട സർക്കാർ ഒരു 

ല സിെിഹറ്ററ്റർ ്പവർത്തിക്കുന്നു. 

Source: PIB 
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ഇന്തയൻ ബനവൽ ഫ്ല റ്റട, ര്ന്തണ്ടാം ഫ്ല റ്റട അവബലാകനം 
 വിശാഖപട്ടണത്ത് 60 കപ്പെുകളും അന്ത്ര് വാ ിനികളും 55 വിമാനങ്ങളും 

ഉള് ലപ്പരുന്ന നാവിക നാവിക കപ്പെിലന രാഷ്്്രപതി രാം നാഥ ് ഹകാവിന്ദ ്

അവഹൊകനം ലചയ്യും. 

 ്പസിഡന്െ ്സായുധ് ഹസനയുലര പരഹമാന്നത കമാൻഡർ കൂരിയാണ്. 

 ഇത ്പ്ന്ത്ണ്ടാമലത്ത ഫ്ലീറ്റ ്െിവയൂ ആണ്, ഇന്ത്യയുലര സവാത്ന്ത്യത്തിനല്െ 75-

ാാാം വാര് ഷ്ികഹത്താരനുബന്ധിച്്ച രാ യലമമ്പാരും ആസാദി കാ അമൃത് 

മഹ ാത്സവമായി ആഹഘാഷ്ിക്കുന്നതിന്ലെ ഭാഗമായി ഇത് നരത്തുന്നതിന ്

്പഹതയക ്പാധ്ാനയമുണ്്ട.   

്രധാന വഹവലറ്റുകൾ 

 നിരവധ്ി ല െിഹകാപ്റ്റെുകളും  ിക്സഡ് വിംഗ് വിമാനങ്ങളും 

അതിശയകരമായ ണഫ്ല-പാസ്റ്റിന്ലെ ്പദര് ശനത്തിെ് ഇന്ത്യന് നാവിക 

ഹവയാമ ്പകരനം  ്പസിഡന്െ് അവഹൊകനം ലചയ്യും. അവഹൊകനത്തിന്ലെ 

അവസാന ഘട്ടത്തിൽ, യുദ്ധക്കപ്പെുകളുലരയും അന്ത്ർവാ ിനികളുലരയും 

ഒരു ലമാണബൽ നിര ്പസിഡൻഷ്യൽ യാച്ചിലന മെികരന്ന് പെക്കുന്നു. 

 ഈ ്പദര്ശനം ഇന്ത്യന് നാവികഹസനയുലര ഏറ്റവും പുതിയ 

ഏലറ്റരുക്കെുകലള ്പദര് ശിപ്പിക്കും.  

 പഹരഡ് ഓ ് ലസയിൽസ്, ലസർച്്ച ആൻഡ് ലെസ്കയൂ ലഡഹമാൺസ്ഹ്രഷ്ൻ 

അറ്റ് സീ, ഹ ാക്്ക എയർ്കാ ്റ്റിന്ലെ എയ്ഹൊബാറ്റിക്സ്, എണെറ്റ ് മണെൻ 

കമാൻഹഡാസ ്മാർഹക്കാസിന്ലെ വാട്ടർ പാരാ  മ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾലപ്പലര 

നിരവധ്ി ആകർഷ്കമായ വാട്ടർ് ണ്്ട ്പവർത്തനങ്ങൾ നരത്തണം. 

്രധാന വസ്തു തകൾ 

 ്പസിഡനെ് ്നിരലയ നയിക്കുന്ന ഐഎന ്എസ ്സുമി്ത എന്ന തഹേശീയമായി നിര ്

േിച്ച ഹനവെ ്ഓ  ്ഹഷ്ാര ്പഹ്രാള ്കപ്പൊണ് ്പസിഡനെ്ിനല്െ യാച്ച്.  

 ഈ ഉല്ലാസനൗകലയ അതിനല്െ വശത്തുള്ള അഹശാക എംബ്ലം ലകാണ്്ട 

ഹവർതിരിച്ചെിയുകയും ലകാരിമരത്തിൽ രാഷ്്്രപതിയുലര സ്റ്റാൻഹഡർഡ് 

പെക്കുകയും ലചയ്യും.  

 ഒരു ലസെിഹമാണിയൽ ഗാർഡ് ഓ  ് ഓണെും 21 ഗൺ സെയൂട്ടും കഴിെ ്

്പസിഡനെ് ് ്പസിഡൻഷ്യൽ യാച്ച ്ഐഎൻഎസ ്സുമി്ത വിശാഖപട്ടണത്ത ്നിന്ന ്

ആേഹെ ിൽ അണിനിരന്ന 44 കപ്പെുകളിെൂലര സഞ്ചരിക്കും. 
Source: AIR 

രുരുഷ്ൻമാരുഫര ഐസിസി രി20യിൽ ഇന്തയ ഒന്ാം 

സ്ഥാനൊണട 
 2022 ല ്ബുവരി 20-ന ്ലകാൽക്കത്തയിൽ ലവസ്റ്റ ്ഇൻഡീസിലനതിരായ പരമ്പര 

3-0ന ് വി യിച്ചതിന ് ഹശഷ്ം ആെ് വർഷ്ത്തിനിലര ആദയമായി ഇന്ത്യ 

പുരുഷ്ന്മാരുലര ICC T20 അന്ത്ാരാഷ്്് ര രീം ൊേിംഗിൽ ഒന്നാം നമ്പർ രീമായി. 

 269 ഹെറ്റിംഗ ് ഹപായിന്െുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിലന മെികരന്്ന ഇന്ത്യ ഒന്നാം 

സ്ഥാനലത്തത്തി. 

 മഹ ്ന്ദ സിംഗ ്ഹധ്ാണിയുലര ഹനതൃതവത്തിൽ 2016 ല ്ബുവരി 12 മുതൽ ലമയ് 3 

വലര ഇത് മുമ്്പ ഹ ാർമാറ്റിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിെനിർത്തിയിരുന്നു. 

 ഇന്ത്യലയ ഒന്നാം സ്ഥാനലത്തത്തിക്കുന്ന രണ്ടാമലത്ത കയാപ്റ്റനായി ഹരാ ിത് 

ശർേ. 
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മുംവരയിൽ 2023 ഐഒസി ഫസഷ്നു ഇന്തയ ആതിബേയതവം 

വഹിക്കും 

 2023 ലെ ഐഒസി ലസഷ്ൻ മുംണബയിൽ നരത്താനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യ 

ഹനരി. 

 1983-ൽ നയൂഡൽ ിയിൽ നരന്ന ഐഒസി ലസഷ്ന് ഹശഷ്ം  ഇന്ത്യ 

ആതിഹഥയതവം വ ിക്കുന്നത് ഇത ്രണ്ടാം തവണയാണ്. 

 
 ശീതകാെ ഒളിമ്പിക്സിഹനാരനുബന്ധിച്്ച ണചനയിലെ ലബയ്്ിംഗിൽ നരന്ന 

139-ാാമത് ഐഒസി ലസഷ്നിൽ ഇന്ത്യ എതിരില്ലാലത ബിഡ് ഹനരി. 

 ഒളിമ്പിക് സവർണ്ണ ലമഡൽ ഹ താവ ്അഭിനവ് ബി്ന്ദ, ഐഒസി അംഗം നിത 

അംബാനി, ഐഒഎ ്പസിഡന്െ് നരീന്ദർ ബ്ത, കായിക മ്ന്ത്ി അനുരാഗ് 

താക്കൂർ എന്നിവർ ഈ വർഷ്ലത്ത ഐഒസി ലസഷ്നിൽ ഇന്ത്യയുലര 

ആതിഹഥയാവകാശത്തിനുള്ള നിർഹേശം അവതരിപ്പിച്ചു. 
Source: AIR 
  

ബകരളം ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റടബൊമിൽ കുരുംര്ര  ഉൽപ്പന്ങ്ങളുഫര  

വിരണനെിനു  തയ്യാറായി. 

 
 

 കുരുംബ്ശീ ഉൾലപ്പലരയുള്ള ണമഹ്കാ, ലചെുകിര, ഇരത്തരം ഉൽപ്പാദന 

യൂണിറ്റുകൾ നിർേിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ലചയ്യുന്നതിനും 

വിതരണം ലചയ്യുന്നതിനുമായി ഒരു ഓൺണെൻ പ്ലാറ്റഹ് ാം ആരംഭിക്കാൻ 

ഹകരള സർക്കാർ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്്ട. 

 സംസ്ഥാന വയവസായ മ്ന്ത്ി പി രാ ീവ് പെയുന്നതനുസരിച്്ച, ഹകരള 

സർക്കാർ ഇതിനുള്ള ്പാഥമിക തെ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിെു. 

 "സംസ്ഥാനതെ വിത്്ത മൂെധ്ന ധ്നസ ായ പദ്ധതി" ഉദ്ഘാരനം 

ലചയ്യുന്നതിനിലരയാണ് ഈ പദ്ധതി ്പഖയാപിച്ചത്. 
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കുരുംര്ര   

 ഹകരള സർക്കാരിന്ലെ സംസ്ഥാന ദാരി്ദയ നിർമാർ ന മിഷ്ൻ (SPEM) 

നരപ്പിൊക്കുന്ന ദാരി്ദയ നിർോർജ്ജന, സ്്തീ ശാക്തീകരണ പരിപാരിയാണ ്

കുരുംബ്ശീ. 

 സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിഹയാഗിച്ച മൂന്നംഗ രാസ്ക് ഹ ാഴ്സിന്ലെ 

ശുപാർശകലള തുരർന്ന് 1997-ൽ കുരുംബ്ശീ രൂപീകരിച്ചു. 

 കുരുംബ്ശീയുലര വനിതാ കേയൂണിറ്റി ലനറ്റ്വർക്കിനായി ്തിതെ 

ഘരനയുണ്്ട, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തെത്തിൽ അയൽപക്ക ്ഗൂപ്പുകളും (NHGs) 

മധ്യതെത്തിൽ ഏരിയ ലഡവെപ്ലമന്െ ്ലസാണസറ്റികളും (ADS) ്പാഹദശിക 

സർക്കാർ തെത്തിൽ കേയൂണിറ്റി ലഡവെപ്ലമന്െ് ലസാണസറ്റികളും (CDS) 

ഉണ്ട.് 
 
Source: Kudumashree website 

 

ബകരള സവരാജട ബ്രാെി 2022 

 
 

 മികച്ച ്പാഹദശിക ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി ഹകരള സർക്കാർ സവരാ  ്

ഹ്രാ ി 2022 ്പഖയാപിച്ചു. 

 മികച്ച  ില്ലാ പഞ്ചായത്തിനുള്ള സവരാ ് ഹ്രാ ി 2022 തിരുവനന്ത്പുരം  ില്ലാ 

പഞ്ചായത്ത ്കരസ്ഥമാക്കി. 

 തിരുവനന്ത്പുരം  ില്ലാ പഞ്ചായത്ത ്  നാൊം തവണയാണ് ഈ ഹ്രാ ി 

ലനരുക്കുന്നത്. 

 2022ലെ മികച്ച ഹബ്ലാക്്ക പഞ്ചായത്തിനുള്ള സവരാ ് ഹ്രാ ി ലപരുമ്പരപ്പ് 

ഹബ്ലാക്്ക പഞ്ചായത്ത് കരസ്ഥമാക്കി. 

 എെണാകുളലത്ത മുളന്ത്ുരുത്തി മികച്ച ്ഗാമപഞ്ചായത്തിനുള്ള സവരാ ് 

ഹ്രാ ി 2022 ഹനരി. 

്രധാന വസ്തു തകൾ 

 ഭരണം, െവനയൂ സമാ രണം, ആസൂ്തണം,  നപോളിത്തം, സാമൂ ിക 

സുരക്ഷാ ലപൻഷ്ൻ വിതരണം എന്നിവയിൽ മികച്ച ്പകരനം കാഴ്ചലവച്ച 

തഹേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്്ക സവരാ ് ഹ്രാ ിയുലര ഹപരിൽ ്പഹതയക 

അവാർഡുകളും കയാഷ് ് അവാർഡുകളും നൽകാൻ ഹകരള സർക്കാർ 

തീരുമാനിച്ചു. 

 ഹകരളത്തിൽ 978 ്ഗാമപഞ്ചായത്തുകളും 152 ഹബ്ലാക്്ക പഞ്ചായത്തുകളും 14 

 ില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുമുണ്്ട. നഗര്പഹദശത്ത് 60 മുനിസിപ്പാെിറ്റികളും 5 

ഹകാർപ്പഹെഷ്നുകളും ഉണ്ട.് 
 
Source: Kerala LGS 
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