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Weekly Current Affairs 

2nd Week February 2022 

Important News: State 

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യലെ ബയയോമോസ് അധിഷ്ഠ ിത ഹൈഡ്രജൻ പ്ലോന്റ് 

മധയഡ്രയദ്ശിൽ വരുന്നു 

 
• രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനെിലുള്ള ബയ ാമാസ ് അധിഷ്ഠ ിത 

ഹൈഡ്രജ്ൻ പ്ലാന്റ ്മധയഡ്രയദ്ശിത്തല ഖണ്ഡ്വ ജ്ില്ല ിൽ വരുന്നു. 

• പ്ലാനറ് ് ഡ്രതിദ്ിനം ഒരു ടൺ ഹൈഡ്രജ്ൻ ഉത്രാദ്ിപ്പിക്ും, 30 ടൺ ബയ ാമാസ ്

ഫീര്യറാക്ിൽ നിന്ന.് 

• ഇത ്ബയ ാചാർ, മീയേൻ എന്നിവ ും ഉതര്ാദ്ിപ്പിക്ും. 

• 24 യ ാടി രൂര മുതൽമുടക്ിൽ വായടായമാ എനർജ്ീസ ്ലിമിറ്റരിന്ത്തറ ും ബീസൽ 

ഡ്രീൻ എനർജ്ി ുത്തട ും സം ുക്ത സംരംഭമാണ ്പ്ലാനറ് ്സ്ഥാരിക്ുന്നത.് 

Source: The Hindu 

യദ്ശീയ ഏകജോെക സംവിധോനവുമോയി സംയയോജിപ്പിക്കലപ്പടുന്ന 

ആദ്യലെ യകഡ്ര ഭരണ  ഡ്രയദ്ശമോയി ജമ്മു കോശ്മീർ 

  
 യദ്ശീ  ഏ ജ്ാല  സംവിധാനവുമാ ി (NSWS) സംയ ാജ്ിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ യ ഡ്ര 

ഭരണ ഡ്രയദ്ശമാ ി ജ്മ്മു &  ശ്മീർ മാറി. 
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 ത്തലഫ്റ്റനന്റ ്രവർണർ മയനാജ് ്സിൻൈ NSWS-മാ ി സംയ ാജ്ിപ്പിച്ച ്J&K ഏ ജ്ാല  

ക്ലി റൻസ ്സിറം യലാഞ്ച ്ത്തച ്തു. 

 NSWS, J&K  ുത്തട 45 വയാവസാ ി  രാർക്ു ൾ നടെുന്ന ഇന്ത്യ ഇൻരസ്ഡ്ടി ൽ 

ലാൻര് ബാങ്കുമാ ി (IILB) ബന്ധത്തപ്പടിരിക്ുന്നു. ഇത ് J&K  ിൽ ലഭയമാ  ലാൻര് 

രാഴ്സലു ൾ  ത്തെൊൻ നിയേര ത്തര സൈാ ിക്ും. 

• NSWS എന്നത ്ഇന്ത്യാ രവൺത്തമന്റിന്ത്തറ 2020 ത്തല ബജ്റ്്റ ഡ്രഖയാരനം അനുസരിച്ച 

നിയേര ർക് ് അവരുത്തട ബിസിനസ ് ആവശയ ത ൾക്നുസരിച്ച ്

അംരീ ാരങ്ങൾക്ാ ി അയരേിക്ുന്നതിനും തിരിച്ചറി ുന്നതിനുമുള്ള ഒരു 

വഴി ാടി ാ ി വർെിക്ുന്ന ഒരു രിജ്ിറ്റൽ പ്ലാറ്്റയഫാമാണ.് 

• യ ര്ര വാണിജ്യ വയവസാ  മഡ്ന്ത്ി രി ൂഷ ് യരാ ൽ 2021 ത്തസര്റ്റംബറിൽ ഈ 

പ്ലാറ്്റയഫാം യസാഫ്റ്റ ്യലാഞ്ച ്ത്തചയ്തു. 

• വിവരങ്ങൾ യശഖരിക്ുന്നതിനും വിവിധ രങ്കാളി ളിൽ നിന്ന ് അനുമതി ൾ 

യനടുന്നതിനുമാ ി നിയേര ർ ഒന്നിലധി ം പ്ലാറ്്റയഫാമു ൾ/ഓഫീസു ൾ 

സരർശിയക്െതിനത്്തറ ആവശയ ത NSWS ഇല്ലാതാക്ും. 

Source: PIB 

യെോകോയുക്ത ഓർരിനൻസിന് യകരള ഗവർണർ  അനുമതി നൽകി 

 

എന്ത്ുലകോണ്ട ്വോർെയിൽ 

• യ രള രവർണർ ആരിഫ ്മുൈമ്മദ് ്ഖാൻ 1999-ത്തല യ രള യലാ ാ ുക്ത നി മം 

യഭദ്രതി ത്തചയ്യാനുള്ള ഓർരിനൻസിൽ ഒപ്പുത്തവക്ും. 

ഡ്രധോന യരോയിന്റുകൾ 

• ഖാൻ തിങ്കളാഴ്ച രാവിത്തല ഓർരിനൻസിന ് അംരീ ാരം നൽ ി. ഓംബുര്സ്മാൻ 

 ുറ്റക്ാരനാത്തണന്ന ്  ത്തെെി  ഏത്തതാരു ത്തരാതു ഉയദ്യാരസ്ഥത്തന ും 

നിർബന്ധിതമാ ി രുറൊക്ാനുള്ള അധി ാരം എക്സി യൂടീവ് യഭദ്രതി ത്തചയ്തു. 

• മുഖയമഡ്ന്ത്ി ത്തരാതു ഉയദ്യാരസ്ഥനാണ ്മുഖയമഡ്ന്ത്ി ുത്തട ത്തചയ്തി ൾ ത്തതറ്റാത്തണങ്കിൽ  

രവർണത്തറ "യ ാരയത ുള്ള അധി ാരി" എന്ന ് യലാ ാ ുക്ത നി മം 

വയക്തമാക്ുന്നു. ഒരു മഡ്ന്ത്ി ുത്തട  ാരയെിൽ, മുഖയമഡ്ന്ത്ി ാണ് യ ാരയത ുള്ള 

അധി ാരി. 

•  ാബിനറ്റ ്തലം മുതൽ താത്തഴ ുള്ള ഭരണെിനത്്തറ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഈ നി മം 

ബാധ മാണ.്  ുറ്റക്ാരനാ  ഉയദ്യാരസ്ഥത്തനതിത്തര നടരടിത്ത ടുക്ുന്നതിന ് മുമ്പ ്

നി മെിത്തല ത്തസേൻ 14 ഡ്ര ാരം യലാ ് ആ ുക്ത ുത്തട " ുറ്റം ഡ്രഖയാരനം" 

അവയലാ നം ത്തചയയ്യെത ് യ ാരയത ുള്ള അധി ാരി ാണ ് എന്ന്  

നിർബന്ധമാക്ുന്നതാണ ്യഭദ്രതി ത്തചയ്ത  നി മം. 
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• യലാ ാ ു ്ത ുത്തട  ാലാവധി  അഞ്ച ് വർഷയെക് ് അത്തല്ലങ്കിൽ 70 വ സ്സ ്

വത്തര ാണ.് 

Source: Loksatta  

മൈോരോഷ്്ഡ്ടയുലട  ചിഡ്തരഥ് രുരസ്കോരം യനടി 

 

എന്ത്ുലകോണ്ട ്വോർെയിൽ 

 ഈ വർഷത്തെ റിപ്പബ്ലി ് ദ്ിന യ ാഷ ാഡ്ത ിൽ രത്തങ്കടുെ, ഹജ്വഹവവിധയവും 

സംസ്ഥാന നിലവാരവും എന്ന വിഷ ത്തെ ആസ്പദ്മാക്ി ുള്ള മൈാരാഷ്ഡ്ട ുത്തട 

ചിഡ്തരേത്തെ  'യലാക്പശാന്ത്ി' വിഭാരെിൽ രാജ്യത്തെ ഒന്നാമതാ ി  ഡ്രഖയാരിച്ചു.. 

ഡ്രധോന യരോയിന്റുകൾ 

  ുവ ശില്പി ളും   ലാസംവിധാ  രുമാ   തുഷാർ ഡ്രധാൻ,  യറാഷൻ ഇയങ്കാത്തള 

എന്നിവർ യചർന്നാണ് ഈ ത്തര ിന്റിംര ്വിഭാവനം ത്തചയ്തത്. 

 ഈ വർഷത്തെ ചിഡ്തരേം സൃഷ്ടിച്ചത ്നാഗ്പൂ രിത്തല 'ശുഭ ്ആര്സ'് ആണ.് 

 സംവിധാ  ൻ നയരഷ ് ചരത്തര ും രങ്കജ്് ഇംത്തെ ും രാൈുൽ ധനസ്ാത്തര ും 

അവരുത്തട 30 ശിൽരി ളും  ലാ ാരന്മാരും യചർന്ന ് രൽൈി ിത്തല തിയ റ്ററിൽ 

ചിഡ്തെിന്ത്തറ ര ർപ്പിനത്്തറ രണി രൂർെി ാക്ി. 

Source: Indian Express 

Important News: India 

യദ്ശീയ യറോര്യവ വികസന രരിരോടി (രർവ്വത്മെ) 

 
• യ ഡ്ര ധനമഡ്ന്ത്ി ഡ്ശീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ, 2022-23 ത്തല യ ഡ്ര ബജ്റ്്റ 

അവതരിപ്പിക്ത്തവ, യദ്ശീ  യറാരയ്വ വി സന രരിരാടി - "രർവ്വത്മല" ഡ്രഖയാരിച്ചു. 

"രർവ്വത്മെ" രദ്ധതിലയക്കുറിച്ച:് 

• ദ്ുഷ ്രമാ  മലയ ാര ഡ്രയദ്ശങ്ങളിത്തല രരമ്പരാരത യറാരു ൾക് ് ര രം 

രാരിസ്ഥിതി വും  സുസ്ഥിരമാ  ഒരു ബദ്ലാ  ഈ രദ്ധതി രിരിരി യമാരിൽ 

എടുക്ും. 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• വിയനാദ്സഞ്ചാരം യഡ്രാത്സാൈിപ്പിക്ുന്നതിനു രുറയമ,  ാഡ്തക്ാർക് ്

 ണ ്റ്റിവിറ്റി ും സൗ രയവും ത്തമച്ചത്തപ്പടുെു  എന്നതാണ് ആശ ം. 

• രരമ്പരാരത ബൈുജ്ന രതാരത സംവിധാനം സാധയമല്ലാെ, തിരയക്റി  

നരരഡ്രയദ്ശങ്ങത്തള ും ഇത ്ഉൾത്തപ്പടുെിയ ക്ാം. 

• 60  ിയലാമീറ്റർ ഹദ്ർ യമുള്ള 8 യറാരയ്വ രദ്ധതി ളുത്തട  രാർ 2022-23ൽ 

നൽ ുത്തമന്ന ്ധനമഡ്ന്ത്ി ഡ്രഖയാരിച്ചു. 

• ഉെരാഖണ്ഡ്,് ൈിമാചൽ ഡ്രയദ്ശ,് മണിപ്പൂർ, ജ്മ്മു &  ാശ്മീർ തുടങ്ങി  

ഡ്രയദ്ശങ്ങളിലും മറ്റ ് വടക്ു ിഴക്ൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രദ്ധതി നിലവിൽ 

ആരംഭിച്ചിടുെ്. 

Source: PIB 

 “ഇന്ത്യ ലടെിയകോം 2022” 

 
• • യ ഡ്ര  മ്മയൂണിയക്ഷൻസ,് ഇല ്യഡ്ടാണിക്സ ് & ഇൻഫർയമഷൻ ത്തട ്യനാളജ്ി, 

ത്തറ ിൽയവ മഡ്ന്ത്ി അശവിനി ഹവഷ്ണവ് ‘ഇന്ത്യ ത്തടലിയ ാം 2022’ - ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് 

ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ ്എ ്സ്യരാ ഉദ് ്ാടനം ത്തചയ്തു. 

• • ത്തടലിയ ാം എ യുരത്്തമന്റ ് ആൻര് സർവീസസ ് എ സ്യ്രാർട ് ത്തഡ്രായമാഷൻ 

 ൗൺസിൽ (TEPC) 2022 ത്തഫഡ്ബുവരി 8 മുതൽ 10 വത്തര വാണിജ്യ വ ുപ്പിനത്്തറ 

മാർക്റ്്റ ആ ്സസ ് ഇനിയഷയറ്റീവ ് സ ്ീമിന ് (MAI)  ീഴിലും 

ത്തടലി മ്മയൂണിയക്ഷൻ മഡ്ന്ത്ാല െിനത്്തറ രിന്ത്ുണയ ാത്തട ും വിവിധ 

രരിരാടി ൾ സം ടിപ്പിക്ുന്നു.  

• 45-ലധി ം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യ ാരയത ുള്ള ബയ ഴ്സ ് രരിരാടി ിൽ 

രത്തങ്കടുക്ുന്നു. സയമ്മളനെിന ്രുറത്തമ 40-ലധി ം ഇന്ത്യൻ ത്തടലിയ ാം  മ്പനി ൾ 

തങ്ങളുത്തട ഉൽപ്പന്നങ്ങളും  ഴിവു ളും ഡ്രദ്ർശനെിൽ ഡ്രദ്ർശിപ്പിക്ുന്നുെ്. 

• ഇന്ത്യൻ ത്തടലിയ ാം ഓൈരി ഉടമ ൾക് ് യ ാരയത ുള്ള വിയദ്ശ ബ ർമാത്തര 

 ാണുന്നതിന ്അവസരത്തമാരുക്ു  ാണ് ഇവനറ് ്ലേയമിടുന്നത.് 

Source: PIB 
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Statue of Equality in Hyderabad 

 

ഡ്രധോന യരോയിന്റുകൾ 

• ത്തതലങ്കാന ിത്തല ഷംഷാബാദ്ിൽ 11-ാാാം നൂറ്റാെിത്തല ഭക്തി സനയാസി 

ഡ്ശീരാമാനുജ്ാചാരയരുത്തട സ്മരണ ്ക്ാ ി 216 അടി ഉ രമുള്ള ‘സമതവ 

ഡ്രതിമ’ ഡ്രധാനമഡ്ന്ത്ി നയരഡ്ര യമാദ്ി ശനി ാഴ്ച ഉദ്് ാടനം ത്തചയ്തു. 

• സവർണ്ണം, ത്തവള്ളി, ത്തചമ്പ്, താഡ്മം, സിങ്ക് എന്നീ അഞ്ച് യലാൈങ്ങളുത്തട 

സംയ ാജ്നമാ  'രഞ്ചയലാൈ' ത്ത ാൊണ് ഡ്രതിമ നിർമ്മിച്ചിരിക്ുന്നത്, 

യലാ െിത്തല ഏറ്റവും ഉ രമുള്ള യലാൈ ഡ്രതിമ ളിൽ ഒന്നാണിത്. 

• ഏ യദ്ശം 1,000 യ ാടി (US$130 ദ്ശലേം) ചിലവ് വരുന്ന ഡ്രതിമ 

അയേൈെിന്ത്തറ ജ്നനെിനു യശഷമുള്ള 1000 വർഷത്തെ സ്മരണ ്ക്ാ ി 

നിർമ്മിച്ചതാണ്, ഇത് രൂർണ്ണമാ ും ഭക്തരുത്തട സംഭാവന ളിൽ നിന്നാണ ്

സ്ഥാരിച്ചത്. 

Source: PIB 

Important News: World 

വൺ ഓഷ്യൻ സമ്മിറ്റ് 2022 

 
• ഡ്രധാനമഡ്ന്ത്ി നയരഡ്ര യമാദ്ി 2022 ത്തഫഡ്ബുവരി 11 ന് വൺ ഓഷയൻ ഉച്ചയ ാടി ുത്തട 

ഉന്നതതല വിഭാരത്തെ അഭിസംയബാധന ത്തചയ്തു. 

• ജ്ർമ്മനി,  ുഹണറ്റര്  ിംഗ്ഡം, ദ്േിണ ത്ത ാറി , ജ്പ്പാൻ,  ാനര 

എന്നിവ ുൾത്തപ്പത്തട നിരവധി രാഷ്ഡ്ടെലവന്മാരും രവൺത്തമനറ്ു ളും 

ഉച്ചയ ാടി ുത്തട ഉന്നതതല വിഭാരത്തെ അഭിസംയബാധന ത്തചയ്തു. 
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• ഐ യരാഷ്ഡ്ടസഭ ുത്തട ും യലാ ബാങ്കിനത്്തറ ും സൈ രണയൊത്തട 

ഡ്ഫാൻസിത്തല ത്തഡ്ബറിൽ 2022 ത്തഫഡ്ബുവരി 9 മുതൽ 11 വത്തര ഡ്ഫാൻസ ്വൺ ഓഷയൻ 

ഉച്ചയ ാടി സം ടിപ്പിച്ചത ്. 

• ആയരാരയ രവും സുസ്ഥിരവുമാ  സമുഡ്ദ് ആവാസവയവസ്ഥത്ത  

സംരേിക്ുന്നതിനും രിന്ത്ുണ ്ക്ുന്നതിനുമാ ി വയക്തമാ  

നടരടിത്ത ടുക്ുന്നതിന ്അന്ത്ാരാഷ്ഡ്ട സമൂൈത്തെ അണിനിരെു  എന്നതാണ ്

ഉച്ചയ ാടി ുത്തട ലേയം. 

• മലിനീ രണെിത്തനതിത്തര യരാരാടുന്നതിന,് ഡ്രയതയ ിച്ച ് പ്ലാറിക്ിൽ നിന്നുള്ള, 

 ാലാവസ്ഥാ വയതി ാനെിന്ത്തറ ആ ാതങ്ങയളാട ് ഡ്രതി രിക്ുന്നതിനും 

സമുഡ്ദ്ങ്ങളുത്തട ത്തമച്ചത്തപ്പട അവസ്ഥ ്ക് ്  യവെി വാദ്ിക്ുന്നതിനും , സമുഡ്ദ് 

ആവാസവയവസ്ഥ സംരേണെിനും സുസ്ഥിര മത്സയബന്ധനെിനുമുള്ള  

നിരവധി സുഡ്രധാന സംരംഭങ്ങൾ ഈ അവസരെിൽ ആരംഭിക്ും. 

Source: Business Today 

ഏകീകൃത രിജിറ്റൽ ഐരന്റിറ്റി ചട്ടക്കൂട് നടപ്പിെോക്കോൻ ഇന്ത്യ 

ഡ്ശീെങ്കയ്ക്ക് ഡ്ഗോന്റ് നൽകും 

 
• ഡ്രതയേെിൽ ആധാർ  ാർരിനത്്തറ മാതൃ  ിലുള്ള ഒരു ‘ ൂണിറ്ററി രിജ്ിറ്റൽ 

ഐരന്റിറ്റി ത്തഡ്ഫ ിംവർക്’് നടപ്പിലാക്ാൻ ഡ്ശീലങ്ക ്ക് ് ഡ്രാനറ് ്നൽ ാൻ ഇന്ത്യ 

സമ്മതിച്ചു. 

• രാജ്യെ ് ഏ ീ ൃത രിജ്ിറ്റൽ ഐരന്റിറ്റി ചടക്ൂട ് നടപ്പിലാക്ുന്നത ്

യവരെിലാക്ാൻ ഡ്ശീലങ്കൻ സർക്ാർ തീരുമാനിച്ചു. 

• 2022-നത്്തറ തുടക്ം മുതൽ, ഡ്ശീലങ്ക ുത്തട യരാളർ ഡ്രതിസന്ധിത്ത  യനരിടാനും, 

ോമം മൂലം ഭേണം, മരുന്നു ൾ, ഇന്ധനം എന്നിവ ഇറക്ുമതി ത്തചയ്യാനും 

സൈാ ിക്ുന്നതിന,് 2022-നത്്തറ തുടക്ം മുതൽ ഡ്ശീലങ്ക ്ക് ് 1.4 ബിലയൺ യരാളർ 

മൂലയമുള്ള, ഇന്ത്യ ിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പെി  സൈാ ങ്ങൾക്ിട ിലാണ ് ഈ 

രദ്ധതി. 

Source: newsonair 
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Important News: Economy 

2022 ജനുവരിയിലെ ഇന്ത്യയുലട ലതോഴിെില്ലോയ്മ  നിരക്ക് 

 

ഡ്രധോന യരോയിന്റുകൾ 

• നരരഡ്രയദ്ശങ്ങളിത്തല ത്തതാഴിലില്ലായ്മ 8.16% ആ ിരുന്നു. ഡ്രാമഡ്രയദ്ശങ്ങളിൽ ഇത ്5.84% 

ആ ിരുന്നു. 2021 രിസംബറിൽ രാജ്യത്തെ ത്തതാഴിലില്ലായ്മ നിരക് ് 7.91% ആ ിരുന്നു. 

നരരങ്ങളിൽ ഇത ്9.3 ശതമാനവും ഡ്രാമങ്ങളിൽ 7.28 ശതമാനവുമാ ിരുന്നു. 

• 2022 ജ്നുവരി ിൽ ത്തതലങ്കാന ിലാണ് ഏറ്റവും  ുറഞ്ഞ ത്തതാഴിലില്ലായ്മ നിരക്.് ഇത ്

0.7% ആ ിരുന്നു. രൊമത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്നത ്രുജ്റാെിലാണ ് (1.2%). മൂന്നാമത്തെ 

ഏറ്റവും താഴ്ന്നത ്യമ ാല  ിലാണ,് 1.5%, ഒരീഷ (1.8%). 

• ൈരി ാന ിലാണ് ഏറ്റവും ഉ ർന്ന ത്തതാഴിലില്ലായ്മ നിരക്,് 23.4%. രൊമത്തെ 

ഉ ർന്നത ്രാജ്സ്ഥാനിലാണ ്(18.9%). 

• 2021 രിസംബർ വത്തര, ഇന്ത്യ ിത്തല ആത്ത  ത്തതാഴിലില്ലാെവരുത്തട എണ്ണം 53 

ദ്ശലേമാണ.് ഇതിൽ ഭൂരിഭാരവും സ്ഡ്തീ ളാ ിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ജ്നസംഖയ ുത്തട 

ഏ യദ്ശം 35% സജ്ീവമാ ി യജ്ാലി അയനവഷിക്ുന്നു. ഇതിൽ 8 ദ്ശലേം സ്ഡ്തീ ളും 

ഉൾത്തപ്പടുന്നു. മത്തറ്റാരു 17 ദ്ശലേം ആളു ൾ ത്തതാഴിൽരൈിതരാണ.് യജ്ാലി 

ലഭയമാത്തണങ്കിൽ യജ്ാലി ത്തചയ്യാൻ ഈ ആളു ൾ തയ്യാറാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അവർ 

സജ്ീവമാ ി യജ്ാലി അവസരങ്ങൾ യതടുന്നില്ല. 

Source: Indian Express 

Science and Technology 

കോർബൺ കയോര്ചർ  & യൂട്ടിഹെയസഷ്നിലെ മികവിന്ലറ യദ്ശീയ 

യകഡ്രങ്ങൾ 
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•  ാർബൺ  യാപ്ചർ ആന്റ ് ൂടിഹലയസഷനിൽ (CCU) രെ് നാഷണൽ ത്തസന്റർ 

ഓഫ ്എക്സലൻസ ്ഇന്ത്യ ിൽ സ്ഥാരിക്ുന്നു. 

• മുംഹബ ിത്തല ഇന്ത്യൻ ഇൻറിററ്യൂട ് ഓഫ ് ത്തട ്യനാളജ്ി (IIT) യബാംത്തബ ിത്തല 

നാഷണൽ ത്തസന്റർ ഓഫ ് എ സ്ലൻസ ് ഇൻ  ാർബൺ  യാരച്ർ ആൻര് 

 ൂടിഹലയസഷൻ (NCoE-CCU), ജ്വൈർലാൽ ത്തനൈറ്ു ത്തസനറ്ർ യഫാർ അരവാൻസ്

രിത്തല നാഷണൽ ത്തസന്റർ ഇൻ  ാർബൺ  യാരച്ർ ആൻര്  ൂടിഹലയസഷൻ 

(NCCCU) എന്നിങ്ങത്തന രെ് യ ഡ്രങ്ങൾ.  

• ഇന്ത്യ ുത്തട രവൺത്തമന്റിത്തല ശാസ്ഡ്ത സായങ്കതി  വ ുപ്പിനത്്തറ 

രിന്ത്ുണയ ാത്തട ത്തബംരളൂരുവിത്തല സ ന്റിഫി ് റിസർച്്ച (JNCASR) 

സ്ഥാരിക്ുന്നു. 

• ശുദ്ധമാ  ഊർജ്ജം, വയവസാ ം, നവീ രണം, അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങൾ; 

ഉെരവാദ്ിെ ഉരയഭാരവും ഉൽരാദ്നവും; ലേയങ്ങൾ 

ഹ വരിക്ുന്നതിനുയവെി ാണ് ഈ സ്ഥാരനങ്ങൾ സ്ഥാരിച്ചത്. 

Source: PIB 

ജയന്റ്  മോലെല്ലൻ ദ്ൂരദ്ർശിനി 

 

ഡ്രധോന യരോയിന്റുകൾ 

• ദ്ൂരദ്ർശിനി ുത്തട സ്ഥാനം ലാസ ് ാമ്പനാസ ് ഒബ്സർയവറ്ററി ാണ്, ചിലി ിത്തല ലാ 

ത്തസറീന ിൽ നിന്ന ്ഏ യദ്ശം 115  ിയലാമീറ്റർ (71 ഹമൽ) വടക്-്വടക്ു ിഴക്ും 

ചിലി ിത്തല യ ാരി ായപ്പാ ിൽ നിന്ന ്180  ിയലാമീറ്റർ (112 ഹമൽ) ത്തതക്ും മരല്ലൻ 

ത്തടലിസയ് ാപ്പു ളുത്തട ഹസറ്റ ് ൂടി ാണിത.് 2,516 മീറ്റർ (8,255 അടി) ഉ രം 

• ഇതിൽ ഏഴ് 8.4 മീറ്റർ (27.6 അടി) വയാസമുള്ള ഡ്രാേമി  ത്തസരത്്തമനറ്ു ൾ 

അടങ്ങി ിരിക്ും, അത് ഒര്റ്റിക്ൽ, ഇൻഡ്ഫാത്തറര് (320–25000 nm) ഡ്ര ാശം 

നിരീേിക്ും, 24.5 മീറ്റർ (80.4 അടി) ഹഡ്രമറി മിററിന്ത്തറ റിയസാൾവിംര ്രവറും 

യശഖരണെിന ് തുലയമാ  ഡ്രയദ്ശവും 22.0 മീറ്റർ (72.2 അടി) ഒന്ന്, അതാ ത ്

ഏ യദ്ശം 368 ചതുരഡ്ശ മീറ്റർ. 

• ൈബിൾ ബൈിരാ ാശ ദ്ൂരദ്ർശിനിത്ത ക്ാൾ 10 മടങ്്ങ  ൂടുതൽ റിയസാൾവിംര ്

രവർ ദ്ൂരദ്ർശിനിക്ുൊ ുത്തമന്ന് ഡ്രതീേിക്ുന്നു. 2017 നവംബറിത്തല 

 ണക്നുസരിച്ച,് അഞ്ച ്  ണ്ണാടി ൾ സ്ഥാരിക്ു  ും ഉച്ചയ ാടി 

സൗ രയെിനത്്തറ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്ു  ും ത്തചയ്തു. 
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• ആത്ത  ഏഴ് ഡ്രാേമി   ണ്ണാടി ൾ ആസൂഡ്തണം ത്തചയ്തിടുെ്, എന്നാൽ ഇത ്നാലിൽ 

നിന്ന ് ഡ്രവർെനം ആരംഭിക്ും. ചിലി ആതിയേ  രാജ്യമാ  ഓസയ്ഡ്ടലി , 

ഡ്ബസീൽ, ദ്േിണ ത്ത ാറി  എന്നിവ ുത്തട രങ്കാളിെയൊത്തട ാണ ് 1 ബിലയൺ 

 ുഎസ ്യരാളറിനത്്തറ രദ്ധതി  ുഎസിനത്്തറ യനതൃതവെിൽ. 

Source: Wikipedia 

Environment 

രുതിയ ലഗയക്കോ സ്പീഷ്ീസ്  

• യ രളെിത്തല രശ്ചിമ ടെിത്തല അടപ്പാടി ിത്തല  ുന്നു ളിൽ നിന്ന ്ഒരു രുതി  

ത്തരയക്ാ ഇനത്തെ രയവഷ  സം ം  ത്തെെി. ത്തൈമിരാ ്ഹറ്റലസ ് യരാൾര്

ഫസ ് ജ്നുസ്സിൽ ത്തരട രുതി  വലി  ഇനം ത്തരയക്ാ ത്തള മനുഷയവാസെിന ്

അടുൊ ി യരാഡ്തവർര ത്തസറ്റിൽത്തമനറ്ു ളിലും രാറക്ൂടങ്ങളിലും  ത്തെെി. 

അടപ്പാടി ിത്തല വനയമഖല ിൽ ഉഭ ജ്ീവി ഇഴജ്ന്ത്ുക്ത്തള  ത്തെൊനുള്ള 

രരയയവഷണെിലാ ിരുന്നു സം ം. 

• യ രള യഫാററ ് ആൻര് റീസർച്ച ് ഇൻറിറ്റയൂടിന്ത്തറ (ത്ത എഫ്ആർഐ) മുൻ 

ര റക്ടറും വനയജ്ീവി സംരേ നുമാ  രി എസ ് ഈസ ുത്തട യരരിലുള്ള 

ത്തൈമിരാ ്റ്റിലസ ് ഈസാ  ് എന്ന രുതി  ഇനത്തെ ഡ്രയദ്ശെിനത്്തറ വരെ 

ഭാരങ്ങളിൽ  ത്തെെി. 

• ത്തരയക്ാ 105 മില്ലിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള മൂക് ്മുതൽ ദ്വാരം വത്തര (10.5 ത്തസന്റീമീറ്റർ), 

ഇളം തവിട ്മുതൽ ചാരനിറം വത്തര നിറമാ ിരിക്ും. ത്തൈമിരാ ്ഹറ്റലസ ്യരാൾര്

ഫസ ്ജ്നുസ്സിൽ യലാ ത്തമമ്പാടും 180 ഇനം ത്തരയക്ാ ളും ഇന്ത്യ ിൽ 48 ഇനങ്ങളും 

ഉെ.് യ രളെിൽ 30 ലധി ം ഇനം ത്തരയക്ാ ളുെ്. 

Source: The Hindu 

Cyclone Batsirai 
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• 2022 ത്തഫഡ്ബുവരി 6-ന ്ബർസിരാ  ്ചുഴലിക്ാറ്റ ്മരരാസ ്ർ തീരെ ്വീശി ടിച്ചു, 

 ുറഞ്ഞത ്ആറ ് യരത്തരങ്കിലും മരിച്ചു. തീഡ്വമാ  ഉഷ്ണയമഖലാ ചുഴലിക്ാറ്റാ ിരുന്നു 

അത് 

• ചുഴലിക്ാറ്റിന ്മണിക്ൂറിൽ 235  ി.മീ യവരത ുൊ ിരുന്നു. 

•തലസ്ഥാനമാ  അനറ്നാനറിയവാ ിൽ നിന്ന ് ഏ യദ്ശം 530  ിയലാമീറ്റർ 

ത്തതക്ു ിഴക്ാ ി സ്ഥിതി ത്തചയ്യുന്ന മനാഞജ്്രി ജ്ില്ല ിലാണ ്ഇത ്രതിച്ചത.് 

• മരരാസ്കറിത്തല ദ്ുരന്ത് നിവാരണ ഏജ്ൻസി ുത്തട  ണക്നുസരിച്ച,് ഏ യദ്ശം 48,000 

യരർ അടി ന്ത്ര താമസ സ്ഥലയെക് ്മാറി. 

ഇന്ത്യൻ മൈാസമുഡ്ദ്െിത്തല ഒരു ദ്വീര ് രാജ്യമാണ ് മരരാസ്കർ.  ിഴക്ൻ 

ആഡ്ഫിക് ുത്തട തീരെ ് നിന്ന ് ത്തമാസാംബിക് ് ചാനലിന ്  ുറുത്ത  ഏ യദ്ശം 400 

 ിയലാമീറ്റർ അ ത്തല ാണ ്ഇത ്സ്ഥിതി ത്തചയ്യുന്നത.് യലാ െിത്തല ഏറ്റവും വലി  

രൊമത്തെ ദ്വീര ്രാജ്യമാണിത,് യലാ െിത്തല നാലാമത്തെ വലി  ദ്വീരാണിത.് 

Source: Indian Express 

Schemes 

2026 PMKSY സ്കീം 2026 മോർച്ച് വലര നീട്ടി 

 
• 'ഡ്രധാനമഡ്ന്ത്ി  ിസാൻ സമ്പെ ്യ ാജ്ന (PMKSY)' 2021-22  ാല ളവിൽ 2025-26 യലക് ്

4,600 യ ാടി രൂര വ  ിരുെി. 

'ഡ്രധോനമഡ്ന്ത്ി കിസോൻ സമ്പെ യയോജന (PMKSY)': 

• ഫാം യരറ്റ ് മുതൽ റീത്തട ിൽ ഔടത്്തലറ്റ് വത്തര  ാരയേമമാ  സഹപ്ല ത്തച ിൻ 

മായനജ്ത്്തമനറ്ിത്തനാപ്പം ആധുനി  ഇൻഡ്ഫാസ്ഡ്ടക്ചർ സൃഷ്ടിക്ുന്നതിയലക് ്

ന ിക്ുന്ന ഒരു സമഡ്ര രായക്ജ്ാണ ്PMKSY. 

• ഈ രദ്ധതി ഭേയ സംസ്കരണ യമഖല ുത്തട വളർച്ചത്ത  ഉയെജ്ിപ്പിക്ും, മാഡ്തമല്ല 

 ർഷ ർക് ് ത്തമച്ചത്തപ്പട വില നൽ ാനും വലി  ത്തതാഴിലവസരങ്ങൾ 

സൃഷ്ടിക്ാനും സൈാ ിക്ും. 

• 2017 ത്തമ ് മാസെിൽ, യ ഡ്രം 6,000 യ ാടി രൂര വ  ിരുെിത്തക്ാെ് SAMPADA 

(അയഡ്രാ-മഹറൻ യഡ്രാസസ്സിംര ് ആൻര് ത്തരവലരത്്തമന്റ ് ഓഫ ് അയഡ്രാ-

യഡ്രാസസിംര ്ക്ലററു ൾ) ആരംഭിച്ചിരുന്നു. 

• 2017 ഓരറിൽ ഈ രദ്ധതി ുത്തട യരര ്PMKSY എന്ന ്രുനർനാമ രണം ത്തചയ്യത്തപ്പടു. 

• സംയ ാജ്ിത ശീതീ രണ ശൃംഖല, മൂലയവർദ്ധന അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങൾ, 

ഭേയസുരേ, രുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്ൽ അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങൾ,  ാർഷി  

സംസ്കരണ ക്ലററു ൾക്ുള്ള അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങൾ, ഭേയ ഡ്രഡ് ി  ുത്തട 

സൃഷ്ടി / വിരുലീ രണം തുടങ്ങി  മഡ്ന്ത്ാല െിനത്്തറ നിലവിലുള്ള രദ്ധതി ൾ 

ഉൾത്തക്ാള്ളുന്ന ഒരു  ുട രദ്ധതി ാണ ്PMKSY. 

Source: ET 
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Nai Roshni Scheme 

 
• അടുെിത്തട, യ ഡ്ര നയൂനരേ ാരയ മഡ്ന്ത്ി മുഖ്താർ അബ്ബാസ ്നഖവ്ി രാജ്യസഭത്ത  

അറി ിച്ചത ് ന ി യറാഷന്ി രദ്ധതിക് ്  ീഴിൽ  ഴിഞ്ഞ മൂന്ന ് വർഷെിനിത്തട, 

അതാ ത ് 2018-19 മുതൽ 2020-21 വത്തര ഒരു ലേയൊളം സ്ഡ്തീ ത്തള 

രരിശീലിപ്പിക്ു യ്യും  26 യ ാടി രൂര അനുവദ്ിക്ു യ്യും ത്തചയ്തിടുെ് എന്നാണ ്. 

നയ ്യറോഷ്ന്ി രദ്ധതിലയക്കുറിച്ച:് 

• 18-നും 65-നും ഇട ിൽ ഡ്രാ മുള്ള നയൂനരേ സമുദ്ാ െിൽത്തപ്പട 

സ്ഡ്തീ ൾക്ുള്ള യ ഡ്രയമഖലാ രദ്ധതി ാണ് ന ് യറാഷ്നി രദ്ധതി. 

• സ്ഡ്തീ ളുത്തട യനതൃതവ വി സനെിനാ ുള്ള അറിവും ഉര രണങ്ങളും 

സായങ്കതി  വിദ്യ ളും നൽ ിത്തക്ാെ് സ്ഡ്തീ ത്തള ശാക്തീ രിക്ു  ും 

ആത്മവിശവാസം വർദ്ധിപ്പിക്ു  ും ത്തചയ്യു  എന്നതാണ ് ഈ രദ്ധതി 

ലേയമിടുന്നത.് 

• 2012-13 ലാണ ്ഇത ്ആരംഭിച്ചത.് 

• സ്ഡ്തീ ൾക്ാ ുള്ള രരിരാടി ൾ, ആയരാരയം, ശുചിതവം, സ്ഡ്തീ ളുത്തട 

നി മരരമാ  അവ ാശങ്ങൾ, സാമ്പെി  സാേരത, രിജ്ിറ്റൽ സാേരത, 

സവച്ഛ ് ഭാരത,് ജ്ീവിത ഹനരുണയങ്ങൾ, സാമൂൈി വും ത്തരരുമാറ്റരരവുമാ  

മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങി വ ുമാ ി ബന്ധത്തപ്പട യമഖല ൾ രദ്ധതി ിൽ  

ഉൾത്തക്ാള്ളുന്നു. 

Source: PIB  

Awards and Honours 

അടൽ  ടണൽ  'ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഹൈയവ ടണൽ ' ആയി 

ഔയദ്യോഗികമോയി അംഗീകരിക്കലപ്പട്ടു 

 

• 2022 ത്തഫഡ്ബുവരി 09 ന ്നയൂരൽൈി ിൽ നടന്ന ഒരു സുഡ്രധാന ചടങ്ങിനിത്തട, അടൽ 

ടണലിത്തന '10,000 അടിക് ് മു ളിലുള്ള യലാ െിത്തല ഏറ്റവും നീളം  ൂടി  
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ഹൈയവ ടണൽ' ആ ി യവൾര് ബുക് ് ഓഫ ് ത്തറയക്ാർഡ്സ ് ഔയദ്യാരി മാ ി 

സാേയത്തപ്പടുെി. 

• മണാലിത്ത  ലാൈൗൾ - സ്പിതി താഴവ്ര ുമാ ി ബന്ധിപ്പിക്ുന്ന ഈ 

എഞ്ചിനീ റിംര ് വിസ്മ ം നിർമ്മിക്ുന്നതിൽ യബാർരർ യറാര്സ് 

ഓർരഹനയസഷന്ത്തറ (BRO) വിസ്മ  രമാ  യനടെിന ് യബാർരർ യറാര്സ ്

ഓർരഹനയസഷന്ത്തറ (DGBR) ര റക്ടർ ജ്നറൽ ത്തലഫ്റ്റനന്റ ് ജ്നറൽ രാജ്ീവ് 

ചൗധരിക് ്അവാർര് ലഭിച്ചു. 

• യവൾര് ബുക് ്ഓഫ ്ത്തറയക്ാർഡ്സ ് ുത്ത , യലാ ത്തമമ്പാടുമുള്ള അസാധാരണമാ  

ത്തറയക്ാർരു ൾ ആധി ാരി  സർടിഫിയക്ഷയനാത്തട രടി ത്തപ്പടുെു  ും 

സ്ഥിരീ രിക്ു  ും ത്തചയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാരനമാണ.് 

അടൽ ടണെിലന കുറിച്ച്: 

• അടൽ ടണൽ 2020 ഒ ്യടാബർ 03-ന ് ഡ്രധാനമഡ്ന്ത്ി ഡ്ശീ നയരഡ്ര യമാദ്ി രാഷ്ഡ്ടെിന ്

സമർപ്പിച്ചു. 

• 9.02  ി.മീ നീളമുള്ള അടൽ ടണൽ, ‘യറാൈ്താങ ് രാസി’നു  ീഴിൽ 

 ടന്നുയരാ ുന്നത,് മണാലി - യല ഹൈയവ ിൽ, അതയധി ം ദ്ുഷ ്രമാ  

ഭൂഡ്രയദ്ശങ്ങളിത്തല തണുെുറഞ്ഞ താരനില ുത്തട ത്തവല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ 

സാൈചരയെിലാണ ്നിർമ്മിച്ചിരിക്ുന്നത്. 

• ഈ തുരങ്കെിന്ത്തറ നിർമ്മാണം മണാലി - സാർച്ചു യറാരിത്തല ദ്ൂരെിൽ 46 

 ിയലാമീറ്ററും  ാഡ്താ സമ ം നായലാ അയഞ്ചാ മണിക്ൂറും  ുറച്ചിരിക്ുന്നു, ഇത ്

മണാലി - യല അച്ചുതെിൽ എല്ലാ  ാലാവസ്ഥ ിലും  ണ ്റ്റിവിറ്റി നൽ ുന്നു. 

Source: PIB 

2022ലെ ഓസ്കോറിൽ മികച്ച യരോകയുലമന്ററി ഫീച്ചറിനുള്ള യനോമിയനറ്റ് 

ലചയ്യലപ്പട്ട ഇന്ത്യയുലട ‘ഹററ്റിംഗ് വിെ് ഫയർ ’ 

 
• ഇന്ത്യൻ യരാ യുത്തമന്ററി "ഹററ്റിംര ്വിെ ്ഫ ർ" അക്ാദ്മി അവാർരിനത്്തറ 94-

ാാമത ്എരിഷനിൽ മി ച്ച യരാ യുത്തമനറ്റി ഫീച്ചർ വിഭാരെിൽ നാമനിർയേശം 

ത്തചയ്യത്തപ്പടു. 

• ഇതാദ്യമാ ാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ യരാ യുത്തമന്ററി അക്ാദ്മി അവാർരിന ്

നാമനിർയേശം ത്തചയ്യത്തപ്പടുന്നത.് 

• റിന്റു യതാമസും സുഷ്മിത് യ ാഷും യചർന്ന ്സംവിധാനം ത്തചയ്ത "ഹററ്റിംര ്വിെ ്

ഫ ർ" ദ്ലിത ്സ്ഡ്തീ ൾ നടെുന്ന ഇന്ത്യ ിത്തല ഏ  രഡ്തമാ  ഖബർ ലൈരി ുത്തട 

ഉ ർച്ചത്ത  വിവരിക്ുന്നു. 

• ഈ സിനിമ നിർഭ രാ  ദ്ളിത ് വനിതാ രഡ്തഡ്രവർെ ത്തര  ുറിച്ചുള്ളതാണ,് 

അവർ ശക്തരാ ിരിക്ു  എന്നതിനത്്തറ ആവശയ ത ഫിലിം ചർച്ച ത്തചയ്യുന്നു. 
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• അവാർര ്ദ്ാന ചടങ്്ങ 2022 മാർച്ച ്27-ന ്നടൊൻ നിശ്ച ിച്ചിരിക്ുന്നു. 

Source: The Hindu 

Important Days 

ശോസ്ഡ്തെിലെ സ്ഡ്തീകളുലടയും ലരൺകുട്ടികളുലടയും അന്ത്ോരോഷ്്ഡ്ട 

ദ്ിനം 

 
• ശാസ്ഡ്തെിത്തല സ്ഡ്തീ ളുത്തട ും ത്തരൺ ുടി ളുത്തട ും അന്ത്ാരാഷ്ഡ്ട ദ്ിനം എല്ലാ 

വർഷവും ത്തഫഡ്ബുവരി 11 ന ്ആയ ാഷിക്ുന്നു. 

Theme: 

• SDG 6 (ശുദ്ധജ്ലവും ശുചിതവവും) ഹ വരിക്ുന്നതിന,് ശാസ്ഡ്ത അസംബ്ലി ിത്തല 

സ്ഡ്തീ ളുത്തട ും ത്തരൺ ുടി ളുത്തട ും അന്ത്ാരാഷ്ഡ്ട ദ്ിനം 2022 ഇനിപ്പറ ുന്ന 

വിഷ െിൽ ഡ്ശദ്ധ യ ഡ്രീ രിക്ും: "സമതവം, ഹവവിധയം, ഉൾത്തപ്പടുെൽ: 

ത്തവള്ളം നത്തമ്മ ഒന്നിപ്പിക്ുന്നു". 

History: 

• 2015 രിസംബർ 22-ന ് ഐ യരാഷ്ഡ്ടസഭ ുത്തട ജ്നറൽ അസംബ്ലി ുത്തട 

ഡ്രയമ മനുസരിച്ച ് ത്തഫഡ്ബുവരി 11-ാാാം തീ തി ാണ് ശാസ്ഡ്തെിത്തല 

സ്ഡ്തീ ളുത്തട ും ത്തരൺ ുടി ളുത്തട ും അന്ത്ാരാഷ്ഡ്ട ദ്ിനം. 

Source: un.org 

യെോക രയറുവർഗ്ഗ ദ്ിനം 

 
• ര റുവർഗ്ഗങ്ങളുത്തട ഡ്രാധാനയത്തെക്ുറിച്ച ് അവയബാധം വളർെുന്നതിനാ ി 

എല്ലാ വർഷവും ത്തഫഡ്ബുവരി 10 ന ്യലാ  ര ർവർഗ്ഗ ദ്ിനം ആചരിക്ുന്നു. 

• 2022-ത്തല യലാ  ര റുവർഗ്ഗ ദ്ിനെിനത്്തറ തീം ഇതാണ:് "സുസ്ഥിര  ാർഷി  

സഡ്മ്പദ്ാ ങ്ങൾ ഹ വരിക്ുന്നതിന ്  ുവാക്ത്തള ശാക്തീ രിക്ാൻ 

ര റുവർഗ്ഗങ്ങൾ". 
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• 2019-ൽ, ഐ യരാഷ്ഡ്ട ത്തരാതുസഭ ത്തഫഡ്ബുവരി 10 യലാ  ര റുവർഗ്ഗ ദ്ിനമാ ി 

ഡ്രഖയാരിച്ചു. 

Source: un.org 

ചൗരി ചൗര സംഭവെിന്ലറ 100 വർഷ്ം 

 

• 1922 ത്തഫഡ്ബുവരി 4-ന,് നിസ്സൈ രണ ഡ്രസ്ഥാനെിന്ത്തറ സന്നദ്ധഡ്രവർെ ർ ഒരു 

ഡ്രായദ്ശി  യരാലീസ ് യറഷനിയലക് ്മാർച്ച ്  നടെി. മാർച്ചിനു യനത്തര യരാലീസ ്

ത്തവടി ുതിർെു. ഇതിന ്ഡ്രതി ാരമാ ി സന്നദ്ധഡ്രവർെ ർ യരാലീസ ്സയ്റ്റഷന ്

തീ ിടു. ചില യരാലീസു ാർ തീ ിൽ നിന്ന ് രേത്തപ്പടാൻ ഡ്ശമിച്ചു. അവത്തര 

രിടി ൂടി തല്ലിത്തക്ാന്നു. ചൗരി ചൗര സംഭവം എന്നാണ ് ഇതിത്തന 

വിയശഷിപ്പിക്ുന്നത ്

• മൈാത്മാരാന്ധിജ്ി 1920 ഓരറ ്1-ന ്നിസ്സൈ രണ ഡ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു. ഡ്രസ്ഥാനം 

വിയദ്ശ വസ്തുക്ൾ ബൈിഷ്കരിച്ചു. അതിൽ ഡ്രധാനമാ ും ത്തമഷീൻ നിർമ്മിച്ച 

വസ്ഡ്തങ്ങൾ ഉൾത്തപ്പടുന്നു.  ൂടാത്തത, രാജ്യം ദ്ുർഭരണം നടെുന്ന 

ഭരണാധി ാരി ത്തള സൈാ ിക്ാൻ ജ്നങ്ങൾ വിസമ്മതിച്ചു. വിദ്യാഭയാസ 

സ്ഥാരനങ്ങളും ഭരണ സ്ഥാരനങ്ങളും ബൈിഷ്കരിച്ചു. 

• ഏ യദ്ശം 172 യരർക് ് ഡ്ബിടീഷു ാർ വധശിേ വിധിച്ചു. എന്നാൽ 19 യരത്തര ും 

തൂക്ിയലറ്റി. യരാലീസു ാരുത്തട ത്ത ാലരാത ത്തെ മൈാത്മാരാന്ധിജ്ി 

അരലരിച്ചു. ചൗരി ചൗര സയപ്പാർട ്ഫെ് രൂരീ രിച്ചു. രാന്ധിജ്ി നിസ്സൈ രണ 

ഡ്രസ്ഥാനം നിർെി. 

 

• സംഭവെിനുയശഷം രാന്ധിജ്ി അഞ്ച ് ദ്ിവസം നിരാൈാരം  ിടന്നു. 

സംഭവെിന്ത്തറ ഉെരവാദ്ിെം അയേൈം സവ ം ഏത്തറ്റടുെു. 1922 ത്തഫഡ്ബുവരി 12-

ന ്അയേൈം നിസ്സൈ രണ ഡ്രസ്ഥാനം രിൻവലിച്ചു. 

• ഡ്രധാനമഡ്ന്ത്ി യമാദ്ി ചൗരി ചൗര ശതാബ്ദി ആയ ാഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. സംഭവത്തെ 

അനുസ്മരിച്ചുത്ത ാെുളള് തരാൽ റാമ്പ ് രുറെിറക്ി. ഉെർഡ്രയദ്ശ ് സർക്ാർ 

ചൗരി ചൗര ഷൈീദ് ് സ്മാര ം ഹരതൃ  വിയനാദ്സഞ്ചാര യ ഡ്രമാക്ി 

നവീ രിക്ുന്നു. 

Source: TOI 
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Sports 

യെോകകപ്പ് ഹസക്ിംഗ് ഇവന്റിന് യെ ആതിയഥയതവം വൈിക്കും 

 
• 2022 ത്തസരറ്്റംബർ 4-ന ്ഇന്ത്യ ിൽ നടക്ുന്ന ഏറ്റവും ഉ ർന്ന യലാ  പ്പ് ഹസക്ലിംര് 

ഇവന്റിന ്യല ആതിയേ തവം വൈിക്ാൻ യരാ ുന്നു. 

• സിറ്റി മൗെൻഹബക്,് ഹസക്ലിംര ് ത്തഫരയറഷൻ ഓഫ ് ഇന്ത്യ (സിഎഫഐ്) 

എന്നിവ ുമാ ി സൈ രിച്ച ് ുടി ലരാക് ് യരാലീസാണ ്  ുസിഐ യലാ  പ്പ ്

എലിമിയനറ്റർ ഇവനറ്് സം ടിപ്പിക്ുന്നത്. 

• ഇയതാത്തട, അബുദ്ാബി, ബാഴസ്യലാണ, രാരീസ ്തുടങ്ങി  യലാ ഡ്രശസ്ത ഹസക്ലിംര ്

ഇവന്റ ് യവദ്ി ളിൽ യല ും ഇടം രിടിക്ും, ജ്ർമ്മനി, ഡ്ഫാൻസ,് സവീരൻ, 

ഇയന്ത്ായനഷയ, ഡ്ബസീൽ, ത്തബൽജ്ി ം, തുർക്ി മുതലാ വ ്ക്ിട ിൽ ഇന്ത്യ 

ഹസക്ലിംര ്ചാർടിൽ ഇടംരിടിക്ും. 

Source: newsonair 

ലനൈ്റു യഡ്ടോഫി വള്ളംകളി ഈ വർഷ്ം യുഎഇയിൽ നടക്കും   

• ത്തനൈ്റു യഡ്ടാഫി വള്ളം ളി, യ രളെിത്തല ആലപ്പുഴക്ടുെുള്ള രുന്നമട 

തടാ െിൽ വർഷം യതാറും നടെത്തപ്പടുന്ന ഒരു ജ്നഡ്രി  മത്സരമാണ,് ഈ വർഷം 

 ുഹണറ്റര് അറബ് എമിയററ്റിത്തല റാസൽ ഹഖമ ിൽ നടൊത്തനാരുങ്ങുന്നു. . 

• മുൻ ഡ്രധാനമഡ്ന്ത്ി ജ്വൈർലാൽ ത്തനൈറ്ുവിനത്്തറ യരരിലുള്ള മത്സരം 2022 മാർച്ച ്27-

ന ്അൽ മർജ്ാൻ ദ്വീരിൽ നടക്ും.  ുഎഇ ും യ രളവും തമ്മിലുള്ള മയനാൈരമാ  

ബന്ധം ത്ത ടിപ്പടുക്ാനുള്ള നീക്ത്തമന്ന ്സം ാട രുത്തട ഡ്രസ്താവന ിൽ രറ ുന്നു. 

 ുഎഇ ത്തനൈറ്ു യഡ്ടാഫി വള്ളം ളി ുത്തട സം ാട ർ ഇയപ്പാൾ  ുഎഇ ിലുള്ള 

യ രള മുഖയമഡ്ന്ത്ി രിണറാ ി വിജ് ത്തന  െ് ഇക്ാരയം ധരിപ്പിച്ചു. 
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Source: TOI 

2028 ഒളിമ്പിക്സ് യെോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ നടക്കും 

 

• 2028-ത്തല ഒളിമ്പി ്സ ് യലാസ ്ഏഞ്ചൽസിൽ നടക്ും. 2024ൽ രാരീസിൽ നടക്ുന്ന 

ഒളിമ്പി ്സിന ് യശഷമാണിത.് 2022 ഒളിമ്പി ്സ് യടാക്ിയ ാ ിലാണ ് നടന്നത.് 

ഇവത്ത ല്ലാം യവനൽക്ാല ഒളിമ്പി ്സു ളാണ,് ഡ്രധാന ഒളിമ്പി ്സ.് ഹചന ിൽ 

ഇയപ്പാൾ നടക്ുന്നത ്വിനറ്ർ ഒളിമ്പി ്സാണ.് 

• ഒളിമ്പി ്സ് ത്തര ിംസിൽ നടയെെ സയ്രാർടസ് ്നിർണ്ണ ിക്ുന്നത ്അന്ത്ാരാഷഡ്്ട 

ഒളിമ്പി ്  മ്മിറ്റി ാണ.് യലാസ ്ആഞ്ചലസ ്ഒളിമ്പി ്സിൽ 28 ഒളിമ്പി ് സയ്രാർട്

സും 24 രാരാലിമ്പി ്സും നടൊൻ  മ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. 

• 1996 ന ്യശഷം  ുഎസിൽ നടക്ുന്ന ആദ്യ സമ്മർ ഒളിമ്പി ്സാണിത.് ഇതിന ്മുമ്പ ്

2002-ലാണ ് വിന്റർ ഒളിമ്പി ്സ ് നടന്നത.് ഇത ് മൂന്നാം തവണ ാണ ് യലാസ് 

ഏഞ്ചൽസ ്ഒളിമ്പി ്സിന ്ആതിയേ തവം വൈിക്ുന്നത.് ലെനും രാരീസുമാണ ്

മൂന്ന ്തവണ ഒളിമ്പി ്സിന ് യവദ്ി ാ  മറ്റ ്നരരങ്ങൾ. ലെനിൽ, 1908, 1948, 2012 

വർഷങ്ങളിൽ ഒളിമ്പി ്സ് നടന്നു. 1900, 1924 വർഷങ്ങളിൽ രാരീസിൽ ഒളിമ്പി ്സ ്

നടന്നു.  

•  ുഎസിൽ നടക്ുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ ും  ാലിയഫാർണി  സംസ്ഥാനെ ്

നാലാമത്തെ ും ഒളിമ്പി ്സാണിത.് 

Source: Indian Express 

ICC U19 ഡ്കിക്കറ്റ് യെോകകപ്പ് 2022 

 

• ഹഫനൽ മത്സരെിൽ ഇംെെിത്തന 4 വിക്റ്റിന ്യതാൽപ്പിച്ച ്ഇന്ത്യ അഞ്ചാം  ിരീടം 

സവന്ത്മാക്ി 
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• ശനി ാഴ്ച ആനറ്ിരവ ിത്തല യനാർെ ് സൗെിലുള്ള സർ വിവി ൻ റിച്ചാർരസ് ്

യറരി െിൽ നടന്ന ഹഫനലിൽ ഇംെെിത്തന യതാൽപ്പിച്ച ് ഇന്ത്യ അഞ്ചാം 

ഐസിസി അെർ 19 യലാ  പ്പ ് ിരീടം ഉ ർെി. 

• വിജ് ശില്പി ാ  രാജ് ് ബാവ ുത്തട ത ർപ്പൻ ഓൾറൗെ് ഡ്ര ടനെിനത്്തറ 

 രുെിൽ ഇന്ത്യ അഞ്ചാം തവണ ും  ൂെ ്(അെർ 19) യലാ  പ്പ് യനടി. 

ഇന്ത്യ അണ്ടർ 19 യെോകകപ്പ ്വിജയങ്ങൾ: 

1) 2000: മുൈമ്മദ്് ഹ ഫ് 

2) 2008: വിരാട് യ ാലി 

3) 2012: ഉൻമുക്്ത ചര് 

4) 2018: എർെ ്ഷാ 

5) 2022:  ാഷ ്ദ്ുൽ 
Source: Indian Express 

Reports and Indexes 
Coastal Vulnerability Index  

 
• ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ത്തസനറ്ർ യഫാർ ഓഷയൻ ഇൻഫർയമഷൻ സർവീസസ ് (INCOIS) 

ഒരു തീരയദ്ശ അര ട സൂചി  (CVI) തയ്യാറാക്ുന്നതിനാ ി 1:1,00,000 

സ്ത്ത  ിലു ളിൽ 156 ഭൂരടങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു അറ്്റലസ ്രുറെുത്ത ാെുവരാൻ 

തയ്യാത്തറടുക്ുന്നു.. 

Coastal Vulnerability Index (CVI): 

• തീരയദ്ശ ദ്ുരന്ത് നിവാരണെിനും ഡ്രതിയരാധയശഷി ുള്ള തീരയദ്ശ സമൂൈങ്ങത്തള 

ത്ത ടിപ്പടുക്ുന്നതിനും തീരയദ്ശ അര ടസാധയത വില ിരുൊനും CVI 

ഉരയ ാരിക്ുന്നു. 

• ഹടരൽ രരിധി; തരംര ഉ രം; തീരയദ്ശ ചരിവ;് തീരയദ്ശ ഉ രം; തീരത്തെ മാറ്റ 

നിരക്;് ജ്ിയ ായമാർയഫാളജ്ി എന്നിവ CVI തയ്യാറാക്ുവാൻ ഉരയ ാരിക്ുന്നു. 

Source: The Hindu 
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New Appointments 

ഇൻയസോൾവൻസി ആൻര് ബോങ്ക്റര്സി യബോർര് ഓഫ് ഇന്ത്യയുലട 

ലചയർയരഴ്സണോയി രവി മിെൽ ചുമതെയയറ്റു 

 

• ഇൻയസാൾവൻസി ആൻര് ബാങ്്കറപ്സി യബാർര ്ഓഫ ്ഇന്ത്യ ുത്തട (ഐബിബിഐ) 

ത്തച ർയരഴ്സണാ ി രവി മിെൽ ചുമതലയ റ്റു. 

• ബിൈാർ യ രറിത്തല 1986 ബാച്ച ്ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്യഡ്ടറ്റീവ് സർവീസ ്(ഐഎഎസ)് 

ഉയദ്യാരസ്ഥനാണ ്രവി മിെൽ. 

• IBBI ത്തച ർയരഴസ്ണാ ി യചരുന്നതിന ് മുമ്പ,്  ാ ി  വ ുപ്പ,്  ുവജ്ന ാരയ, 

 ാ ി  മഡ്ന്ത്ാല ം ത്തസഡ് ടറി ാ ി യസവനം അനുഷ്ഠ ിച്ചിരുന്നു. 

 

ഇൻയസോൾവൻസി ആൻര ്ബോങ്ക്റരറ്്റസി യബോർര ്ഓഫ ്ഇന്ത്യ (IBBI): 

• ഇന്ത്യ ിത്തല ഇൻയസാൾവൻസി ത്തഡ്രാഫഷണൽ ഏജ്ൻസി ൾ (ഐരിഎ), 

ഇൻയസാൾവൻസി ത്തഡ്രാഫഷണലു ൾ (ഐരി), ഇൻഫർയമഷൻ  ൂടിലിറ്റി ൾ 

(ഐ ു) എന്നിവ യരാലുള്ള രാപ്പരതവ നടരടി ളുത്തട ും സ്ഥാരനങ്ങളുത്തട ും 

യമൽയനാടം വൈിക്ുന്നതിനുള്ള ത്തറരുയലറ്ററാണിത.് 

• ഇത ്2016 ഒ ്യടാബർ 1-ന് സ്ഥാരിതമാവു  ും 2016 ത്തമ ് 5-ന ്യലാ സ്ഭ രാസാക്ി  

ഇൻയസാൾവൻസി ആൻര് രാപ്പരെ യ ാര് വഴി നി മരരമാ  അധി ാരങ്ങൾ 

നൽ ു  ും ത്തചയ്തു. 

Source: PIB 

അക്ഷയ് കുമോറിലന ഉെരോഖണ്ഡിന്ലറ ഡ്ബോൻര് അംബോസരറോയി 

നിയമിച്ചു 
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 യബാളിവുര് നടൻ അേ ്  ുമാറിത്തന ഉെരാഖണ്ഡ്ിന്ത്തറ ഡ്ബാൻര് 

അംബാസരറാ ി നി മിച്ചതാ ി മുഖയമഡ്ന്ത്ി രുഷ്കർ സിംര ് ധാമി 2022 ത്തല 

നി മസഭാ തിരത്തഞ്ഞടുപ്പിന ്മുയന്നാടി ാ ി ഡ്രഖയാരിച്ചു. 

 2017-ൽ അേ ്  ുമാറിത്തന 'സവച്ഛത അഭി ാനത്്തറ' ഉെരാഖണ്ഡ്ിനത്്തറ ഡ്ബാൻര് 

അംബാസരറാ ി നി മിച്ചിരുന്നു . 

 2009-ൽ ഇന്ത്യാ രവൺത്തമന്റ ്അയേൈത്തെ രത്മഡ്ശീ നൽ ി ആദ്രിച്ചു.. 

 മുൻ ഡ്ബോൻര ്അംബോസരർ: 2021 ൽ, റൂർക്ി ിൽ നിന്നുള്ള ഡ് ിക്റ്റ ്താരം 

ഋഷഭ ്രന്ത്ിത്തന ഉെരാഖണ്ഡ്ിനത്്തറ ഡ്ബാൻര് അംബാസരറാ ി നി മിച്ചിരുന്നു. 

Source: ET 

 

 

ലജഎൻയുവിലെ ആദ്യ വനിതോ ഹവസ് ചോൻസെറോണ് ശോന്ത്ിഡ്ശീ 

രണ്ഡിറ്റ് 

 

ഡ്രധോന യരോയിന്റുകൾ 

• സാവിഡ്തിഭാ ് ഫുത്തല രൂത്തന സർവ ലാശാല ിത്തല ത്തരാളിറ്റിക്ൽ സ ൻസ ്

ത്തഡ്രാഫസറാ  ശാന്ത്ിഡ്ശീ ധൂലിപ്പുടി രണ്ഡ്ിറ്റ ് ജ്വൈർലാൽ ത്തനൈറ്ു 

സർവ ലാശാല ുത്തട (ത്തജ്എൻ ു) ആദ്യ വനിതാ ഹവസ ് ചാൻസലറാ ി 

നി മിത ാ ി. 

• രാഷ്ഡ്ടരതി രാം നാേ ് യ ാവിരാണ ് അവത്തര  നി മിച്ചത.് അടുെ അഞ്ച ്

വർഷയെക് ്അവത്തര യജ്ാലി ിൽ തുടരും.  ഴിഞ്ഞ ാഴ്ച  ൂണിയവഴ്സിറ്റി ഡ്രാനറ്സ് ്

 മ്മീഷൻ ത്തച ർയരഴ്സണാ ി നി മിതനാ  എം. ജ്രയദ്ഷ ്  ുമാറിനത്്തറ 

രിൻരാമി ാ ി അവർ അധി ാരയമറ്റു. 

• യരാ. രണ്ഡ്ിറ്റ ് എം.ഫിൽ രൂർെി ാക്ി  ത്തജ്.എൻ. ുവിത്തല രൂർവ്വ 

വിദ്യാർത്ഥി ാണ.്  

• സ്കൂ ൾ ഓഫ ്ഇന്റർനാഷണൽ റിയലഷൻസിൽ രിഎച്ച.്രി ും യനടി 

ജവൈർെോൽ ലനൈറ്ു യൂണിയവഴ്സിറ്റി 

• ജ്വൈർലാൽ ത്തനൈറ്ു  ൂണിയവഴ്സിറ്റി (ത്തജ്എൻ ു) ഇന്ത്യ ിത്തല നയൂ രൽൈി ിൽ 

സ്ഥിതി ത്തചയ്യുന്ന ഒരു ത്തരാതു യ ഡ്ര ഡ്രധാന രയവഷണ സർവ്വ ലാശാല ാണ.് 

• 1969-ൽ സ്ഥാരിതമാ  ഇത ് ഇന്ത്യ ുത്തട ആദ്യ ഡ്രധാനമഡ്ന്ത്ി ജ്വൈർലാൽ 

ത്തനഡ്ൈുവിനത്്തറ യരരിലാണ.് 
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• ഡ്രമുഖ ഫാക്ൽറ്റി ൾക്ും ലിബറൽ ആർടസ്ിനും അഹപ്ലര് സ ൻസസിനും 

ഊന്നൽ നൽ ുന്ന രയവഷണെിനും സർവ ലാശാല അറി ത്തപ്പടുന്നു. 

Source: Hindu 

Obituaries 

െതോ മയങ്കഷ്്കറുലട വിയയോഗം 

 

 ഡ്രസിദ്ധ രാ ി  ലതാ മയങ്കഷ ്ർ (92) അന്ത്രിച്ചു 

ഡ്രധോന യരോയിന്റുകൾ  

• ഇതിൈാസ രാ ി  ലതാ മയങ്കഷ ്ർ മുംഹബ ിത്തല ഡ്ബീച്ച ്  ാൻരി 

ആശുരഡ്തി ിൽ ഞാ റാഴ്ച അന്ത്രിച്ചു. അവർക് ് 92 വ സ്സാ ിരുന്നു. ഇന്ന ്

ഹവ ുയന്നരം മുംഹബ ിത്തല ഐതിൈാസി മാ  ശിവാജ്ി രാർക്ിൽ രൂർണ 

സംസ്ഥാന ബൈുമതി യളാത്തട അവത്തര സംസ്കരിച്ചു. സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ 

ഡ്രധാനമഡ്ന്ത്ി നയരഡ്ര യമാദ്ി രത്തങ്കടുെു. 

• ഭാരതരതന്, രത്മവിഭൂഷൺ, രത്മഭൂഷൺ, ദ്ാദ്ാസായൈബ് ഫാൽത്തക് 

അവാർരു ൾ യനടി  ലതാ മയങ്കഷ ്ർ, ൈിരി സിനിമ ളുത്തട വിരുലമാ  ഒരു 

ലിറിനാ ി രിന്നണി രാടി ിടുള്ള ഇന്ത്യൻ സിനിമ ുത്തട ഐക്ൺ ആ ിരുന്നു; 

മറാെി, ബംരാളി തുടങ്ങി നിരവധി ഡ്രായദ്ശി  ഭാഷ ളിലും അവർ രാടി. 

• ഒരു ഡ്രമുഖ സംരീത  ുടുംബെിൽ ത്തരട ലതാ മയങ്കഷ് ർ, സംരീതം 

ചിടത്തപ്പടുെുന്നയതാത്തടാപ്പം ഒരുരിടി സിനിമ ൾ നിർമ്മിക്ു  ും ത്തചയ്തു. 

'ഇന്ത്യയുലട ഹനറ്റിംയഗൽ' എന്നാണ ്അവൾ അറി ത്തപ്പടുന്നത.് 

അവോർരുകൾ: 

• യദ്ശീ  ചലച്ചിഡ്ത അവാർരു ൾ 

• BFJA അവാർര ്

• മി ച്ച രിന്നണി രാ ി  ്ക്ുള്ള ഫിലിംത്തഫ ർ അവാർര് 

• ഡ്രയതയ  അവാർര:് 

• ഫിലിംത്തഫ ർ ഹലഫ ്ഹടം അച്ചീവത്്തമനറ് ്അവാർര ്

• രത്മഭൂഷൺ (1969) 

• ദ്ാദ്ാസാൈിബ് ഫാൽത്തക് അവാർര ്(1989) 

• മൈാരാഷ്ഡ്ട ഭൂഷൺ (1997) 

• രത്മവിഭൂഷൺ (1999) 

• ഭാരതരതന് (2001) 

• ആലിസൺ ഓഫ ്ഓണർ (2006). 

Source: Indian Express 
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