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Weekly Current Affairs 

1st Week February 2022 

Important News: State 

ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ കാർഡ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന 35-ാാമത്തെ 

സംസ്ഥാനമായി ഛെീസ്ഗഡ് 

 
 ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ കാർഡ ്പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന 35-ാാമത്തെ സംസ്ഥാനമായി 

ഛെീസ്ഗഡ് 

 "ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ കാർഡ"് (ONORC) പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള 

സംസ്ഥാനങ്ങളുത്തട/ റകപ്ര ഭരണ പ്പറദ്ശങ്ങളുത്തട പുറരാഗ്തി അടുെിത്തട ഭേയ 

ത്തപാതുവിതരണ വകുപ്പ ് അവറലാകനം ത്തചയ്തിരുന്നു, കൂടാത്തത റപാർേബിലിറ്റി 

ഇടപാടുകളുത്തട വിജ്യകരമായ പരിറശാധ്നയ്ക്ക ് റശഷം, നിലവിലുള്ള 

ക്ലസ്റ്റേുമായി ഛെീസ്ഗഢിത്തന സംറയാജ്ിപ്പിക്കുന്നതിന ് വകുപ്പ് അംഗ്ീകാരം 

നൽകി. 

 റദ്ശീയ ഭേയ സുരോ നിയമെിൽ (NFSA), റേഷൻ കാർഡുകളുത്തട 

രാജ്യവയാപകമായി റപാർേബിലിറ്റിക്ക ്റവേിയുള്ള ONORC പ്ലാൻ 2022 ത്തഫപ്ബുവരി 2 

മുതൽ ഛെീസ്ഗഡ് സംസ്ഥാനെ ്പ്പവർെനേമമാക്കി. 

 2019 ഓഗ്സ്റ്റിൽ ONORC പ്ലാൻ ആരംഭിച്ചതുമുതൽ, ഇതുവത്തര 56 റകാടിയിലധ്ികം 

റപാർേബിലിറ്റി ഇടപാടുകൾ ONORC-ന ് കീഴിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും റകപ്രഭരണ 

പ്പറദ്ശങ്ങളിലും റരഖ്ത്തപ്പടുെിയിേുേ്, ഇത ്ഏകറദ്ശം 100 LMT ഭേയധ്ാനയങ്ങൾ 

അരർ സംസ്ഥാന, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ളിത്തല റപാർേബിലിറ്റി ഇടപാടുകളിലൂത്തട 

ഏകറദ്ശം 31,000 റകാടി രൂപയ്ക്ക ്തുലയമാണ.് 

 

Source: PIB 
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ആദ്യത്തെ ജ്ിറയാ പാർക്ക് മധ്യപ്പറദ്ശിൽ വരുന്നു 

 
• മധ്യപ്പറദ്ശിത്തല ജ്ബൽപൂർ ജ്ില്ലയിൽ നർമ്മദ്ാ നദ്ിയുത്തട തീരെുള്ള ലംറ ത 

പ്ഗ്ാമെിൽ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ജ്ിറയാ പാർക്ക ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 

ജ്ിറയാളജ്ിക്കൽ സർറവ ഓഫ ്ഇരയ (GSI) അംഗ്ീകാരം നൽകി. 

• ഈ പദ്ധതിയുത്തട ഏകറദ്ശ ത്തചലവ ്35 റകാടി രൂപയാണ.് 

• ഭൂമിശാസ്പ്തപരമായ പപതൃകെിനത്്തേ സംരേണവും ഉപറയാഗ്വും 

സുസ്ഥിരമായ രീതിയിൽ മുറന്നാേ ്ത്തകാേുറപാകുകയും അവിത്തട താമസിക്കുന്ന 

ആളുകളുത്തട സാമ്പെിക റേമം റപ്പാത്സാ ിപ്പിക്കുകയും ത്തചയ്യുന്ന ഒരു 

ഏകീകൃത പ്പറദ്ശമാണ ്ജ്ിറയാ പാർക്ക.് 

• പ്പകൃതി പപതൃക സംരേണെിനായുള്ള യുത്തനസ്റകായുത്തട ജ്ിറയാ-ത്ത േിററ്റജ്് 

താൽക്കാലിക പേികയിൽ ഈ പസറ്റ ്ഇതിനകം തത്തന്നയുേ്. 

• വിലയം ത്ത ൻേി സ്ലീമാൻ 1928-ൽ ഈ പ്പറദ്ശെ ്നിന്ന ് ദ്ിറനാസർ റഫാസിലുകൾ 

കത്തേെിയിരുന്നു. 

Source: TOI 

പഞ്ചാബ് ചീഫ് ഇലക്ടേൽ ഓഫീസർ തിരത്തെടുപ്പ് ചിഹ്നമായ ‘റഷര’ 

പുേെിേക്കി 

 
• 2022ത്തല പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തിരത്തെടുപ്പിന ് മുറന്നാടിയായി, പഞ്ചാബ് ചീഫ ്

ഇലക്ടേൽ ഓഫീസേുത്തട ഓഫീസ ് സിം ത്തെ ചിപ്തീകരിക്കുന്ന 'റഷര' എന്ന 

തിരത്തെടുപ്പ ്ചിഹ്നം പുേെിേക്കി. 

• തിരത്തെടുപ്പ ് ചിഹ്നം പഞ്ചാബിനത്്തേ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പപതൃകത്തെ 

പ്പതിനിധ്ീകരിക്കുന്നു. 

• സിസ്റ്റമാറ്റിക് റവാറേഴസ് ് എഡയൂറക്കഷൻ ആൻഡ് ഇലക്ടേൽ പാർേിസിറപ്പഷൻ 

(SVEEP) റപ്പാജ്ക്റ്റിന ്കീഴിൽ പ്പറമാേ ്ത്തചയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ചിഹ്നം, റവാേർമാരുത്തട 

അവറബാധ്വും തിരത്തെടുപ്പിത്തല പങ്കാളിെവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും 
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റവാേർമാരുത്തട എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ധ്ാർമ്മിക റവാേിംഗ് ്

റപ്പാത്സാ ിപ്പിക്കാനും ലേയമിടുന്നു. 

Source: Indian Express 

Important News: India 

പണ്ഡിറ്റ് ജ്സ്രാജ്് കൾച്ചേൽ ഫൗറേഷൻ പ്പധ്ാനമപ്രി റമാദ്ി ഉദ്്ഘാടനം 

ത്തചയ്ത ു 

 
• ഇതി ാസ ക്ലാസിക്കൽ ഗ്ായകൻ അരരിച്ച പണ്ഡിറ്്റ ജ്സര്ാജ്ിനത്്തേ 

ജ്ന്മദ്ിനറൊടനുബന്ധിച്ച ്പ്പധ്ാനമപ്രി നറരപ്ര റമാദ്ി പണ്ഡിറ്റ് ജ്സര്ാജ് ്കൾച്ചേൽ 

ഫൗറേഷൻ ഉദ്ഘ്ടാനം ത്തചയ്തു. 

• പണ്ഡിറ്റ ്ജ്സര്ാജ് ്ഒരു ഇരയൻ ക്ലാസിക്കൽ ഗ്ായകനായിരുന്നു 

• പത്മപ്ശീ, പത്മഭൂഷൺ, പത്മവിഭൂഷൺ, സംഗ്ീത നാടക അക്കാദ്മി അവാർഡ് 

എന്നിവയുൾത്തപ്പത്തട നിരവധ്ി അംഗ്ീകാരങ്ങൾ അറേ െിന ്ലഭിച്ചു. 

• 2020 ഓഗസ്്റ്റ 17-ന് 90-ആം വയസ്സിൽ അറേ ം അരരിച്ചു. 

Source: TOI 

റലാക്സഭാ ത്തസപ്കറേേിയറ്റ് ഡിജ്ിറ്റൽ സൻസദ്് ആപ്പ് പുേെിേക്കി 

 
 റലാക്സഭാ ത്തസപ്കറേേിയറ്റ് ഡിജ്ിറ്റൽ സൻസദ് ്എന്ന പുതിയ ആപ്പ ്പുേെിേക്കി. 

 റലാക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള ആസൂപ്തണം ത്തചയ്ത ആപ്പ,് എല്ലാ പാർലത്തമനേ്േി 

അപ്റഡറ്റുകളും ലഭിക്കാൻ ആളുകത്തള സ ായിക്കും. 

 1947 മുതലുള്ള ബജ്റ്റ ് പ്പസംഗ്ങ്ങൾ, 12-ാാാം റലാകസ്ഭ മുതൽ 17-ാാാം റലാകസ്ഭ 

വത്തരയുള്ള സഭാ ചർച്ചകൾ എന്നിവത്തയക്കുേിച്ചുള്ള ത്തപാതുവിവരങ്ങൾ 

പൗരന്മാർക്ക ്ആക്സസ ്ത്തചയ്യാൻ എളുപ്പമാണ.് 

 സൻസദ് ്നടപടികളുത്തട തത്സമയ സംറപ്പേണം, അന്നത്തെ പ്പധ്ാന വാർെകൾ 

മുതലായവയും ആപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും. 
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ത്ത ായ്സാല റേപ്തങ്ങൾ യുത്തനസ്റകായുത്തട റലാക പപതൃക 

പസറ്റുകളുത്തട പേികയിൽ ഉൾത്തപ്പടുൊൻ നിർറേശിച്ചു 

 
• 2022-2023 വർഷറെക്കുള്ള യുത്തനസറ്കായുത്തട റലാക പപതൃക പസറ്റായി 

പരിഗ്ണിക്കുന്നതിനുള്ള ഇരയയുത്തട റനാമിറനഷനായി കർണാടകയിത്തല റബലൂർ, 

 റലബിഡ്, റസാമനാഥപുര എന്നിവിടങ്ങളിത്തല ത്ത ായ്സാല റേപ്തങ്ങൾ 

അരിമമാക്കിയതായി റകപ്ര സാംസക്ാരിക മപ്രാലയം അേിയിച്ചു. 

• 2014 ഏപ്പിൽ 15 മുതൽ യുത്തനസറ്കായുത്തട താൽക്കാലിക പേികയിൽ 'ത്ത ായ്

സാലയുത്തട വിശുദ്ധ സംഘങ്ങൾ' ഉേ,് കൂടാത്തത നമ്മുത്തട രാജ്യെിനത്്തേ സമ്പന്നമായ 

ചരിപ്തപരവും സാംസക്ാരികവുമായ പപതൃകെിന ് സാേയം വ ിക്കുന്ന 

മനുഷയ സർഗ്ഗാത്മക പ്പതിഭയുത്തട ഏറ്റവും ഉയർന്ന റപായിനേ്ുകളിത്തലാന്നിത്തന 

പ്പതിനിധ്ീകരിക്കുന്നു. 

• ഈ മൂന്ന ് ത്ത ായ്സാല റേപ്തങ്ങളും ആർക്കിറയാളജ്ിക്കൽ സർറവ ഓഫ ്

ഇരയയുത്തട (ASI) സംരേിത സ്മാരകങ്ങളാണ്, അതിനാൽ സംരേണവും 

പരിപാലനവും ASI നിർവ ിക്കും. 

• 12-13 നൂറ്റാേുകളിൽ നിർമ്മിച്ച, റബലൂർ,  ാറലബീഡ്, റസാമനാഥപുര എന്നീ മൂന്ന് 

ഘടകങ്ങളാൽ ഇവിത്തട പ്പതിനിധ്ീകരിക്കത്തപ്പേ ത്ത ായ്സാലരുത്തട വിശുദ്ധ 

സംഘങ്ങൾക്ക ് മുറമ്പാ റശഷറമാ ഒരിക്കലും കേിേില്ലാെ തരെിലുള്ള ഈ 

മാസ്റ്റർപീസുകൾ നിർമ്മിച്ച ത്ത ായ്സാല കലാകാരന്മാരുത്തടയും 

വാസ്തു ശില്പികളുത്തടയും സർഗ്ഗാത്മകതയും പവദ്ഗ്ധ്്യവും സാേയത്തപ്പടുെുന്നു.  

• ത്ത ായ്സാല റേപ്തങ്ങൾക്ക ് അടിസ്ഥാന ഡാർവിഡിയൻ 

രൂപശാസ്പ്തമുത്തേങ്കിലും മധ്യ ഇരയയിൽ വയാപകമായി ഉപറയാഗ്ിക്കുന്ന ഭൂമിജ് 

റമാഡ,് വടക്കൻ, പടിൊേൻ ഇരയയിത്തല നാഗ്ര പാരമ്പരയങ്ങൾ, കലയാണി 

ചാലൂകയരുത്തട ഇഷ്ടത്തപ്പേ കർണാടക പ്ദ്ാവിഡ രീതികൾ എന്നിവയുത്തട ശക്തമായ 

സവാധ്ീനം കാണിക്കുന്നു. 

ഇരയയുത്തട യുത്തനസ്റകാ റലാക പപതൃക സ്ഥലങ്ങൾ: 

• 2022-2023 വർഷറെക്കുള്ള യുത്തനസറ്കായുത്തട റലാക പപതൃക പസറ്റായി 

പരിഗ്ണിക്കുന്നതിനുള്ള ഇരയയുത്തട റനാമിറനഷനായി കർണാടകയിത്തല റബലൂർ, 

 റലബിഡ്, റസാമനാഥപുര എന്നിവിടങ്ങളിത്തല ത്ത ായ്സാല റേപ്തങ്ങൾ 

അരിമമാക്കിയതായി റകപ്ര സാംസക്ാരിക മപ്രാലയം അേിയിച്ചു. 

• 2014 ഏപ്പിൽ 15 മുതൽ യുത്തനസറ്കായുത്തട താൽക്കാലിക പേികയിൽ 'ത്ത ായ്

സാലയുത്തട വിശുദ്ധ സംഘങ്ങൾ' ഉേ,് കൂടാത്തത നമ്മുത്തട രാജ്യെിനത്്തേ സമ്പന്നമായ 

ചരിപ്തപരവും സാംസക്ാരികവുമായ പപതൃകെിന ് സാേയം വ ിക്കുന്ന 

മനുഷയ സർഗ്ഗാത്മക പ്പതിഭയുത്തട ഏറ്റവും ഉയർന്ന റപായിനേ്ുകളിത്തലാന്നിത്തന 

പ്പതിനിധ്ീകരിക്കുന്നു. 
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• ഈ മൂന്ന ് ത്ത ായ്സാല റേപ്തങ്ങളും ആർക്കിറയാളജ്ിക്കൽ സർറവ ഓഫ ്

ഇരയയുത്തട (ASI) സംരേിത സ്മാരകങ്ങളാണ്, അതിനാൽ സംരേണവും 

പരിപാലനവും ASI നിർവ ിക്കും. 

• 12-13 നൂറ്റാേുകളിൽ നിർമ്മിച്ച, റബലൂർ,  ാറലബീഡ്, റസാമനാഥപുര എന്നീ മൂന്ന് 

ഘടകങ്ങളാൽ ഇവിത്തട പ്പതിനിധ്ീകരിക്കത്തപ്പേ ത്ത ായ്സാലരുത്തട വിശുദ്ധ 

സംഘങ്ങൾക്ക ് മുറമ്പാ റശഷറമാ ഒരിക്കലും കേിേില്ലാെ തരെിലുള്ള ഈ 

മാസ്റ്റർപീസുകൾ നിർമ്മിച്ച ത്ത ായ്സാല കലാകാരന്മാരുത്തടയും 

വാസ്തു ശില്പികളുത്തടയും സർഗ്ഗാത്മകതയും പവദ്ഗ്ധ്്യവും സാേയത്തപ്പടുെുന്നു.  

• ത്ത ായ്സാല റേപ്തങ്ങൾക്ക ് അടിസ്ഥാന ഡാർവിഡിയൻ 

രൂപശാസ്പ്തമുത്തേങ്കിലും മധ്യ ഇരയയിൽ വയാപകമായി ഉപറയാഗ്ിക്കുന്ന ഭൂമിജ് 

റമാഡ,് വടക്കൻ, പടിൊേൻ ഇരയയിത്തല നാഗ്ര പാരമ്പരയങ്ങൾ, കലയാണി 

ചാലൂകയരുത്തട ഇഷ്ടത്തപ്പേ കർണാടക പ്ദ്ാവിഡ രീതികൾ എന്നിവയുത്തട ശക്തമായ 

സവാധ്ീനം കാണിക്കുന്നു. 

Source: Indian Express 

റദ്ശീയ ഉന്നത വിദ്യാഭയാസ റയാഗയതാ ചേക്കൂടിന്ത്തേ കരട് യുജ്ിസി 

പുേെിേക്കി 

 
• യൂണിറവഴ്സിറ്റി പ്ഗ്ാനേ്്സ ്കമ്മീഷൻ (UGC) റദ്ശീയ ഉന്നത വിദ്യാഭയാസ റയാഗ്യതാ 

ചേക്കൂട ് (NHEQF) വികസിപ്പിത്തച്ചടുെിേുേ്, ഇത ് റദ്ശീയ വിദ്യാഭയാസ നയം (NEP) 

2020 വിഭാവനം ത്തചയ്യുന്ന ഒരു കൂേം പരിഷ്കാരങ്ങളുത്തട ഭാഗ്മാണ്. 

• ത്തതാഴിൽ സന്നദ്ധത മുതൽ ഭരണഘടനാ മൂലയങ്ങൾ വത്തര, പസദ്ധാരിക 

പരിജ്ഞാനം മുതൽ സാറങ്കതിക പവദ്ഗ്്ധ്യം വത്തര, രാജ്യെുടനീളമുള്ള ഉന്നത 

വിദ്യാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിദ്യാർത്ഥികളുത്തട പഠന ഫലങ്ങളുത്തട ഒരു റപ്ശണിത്തയ 

വിലയിരുെുന്നതിന ്ഒരു പുതിയ ചേക്കൂടിന ്കീഴിൽ ഉടൻ ത്തകാേുവരും. 

• ഏകീകൃത പാഠയപദ്ധതിറയാ റദ്ശീയ ത്തപാതു സിലബറസാ 

റപ്പാത്സാ ിപ്പിക്കുന്നതല്ല ചേക്കൂട ്എന്ന ്പ്ഡാഫ്റ്റിൽ യുജ്ിസി വയക്തമാക്കി. 

• എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഗ്ുണറമന്മയുള്ള വിദ്യാഭയാസം നൽകുന്നുത്തേന്ന ്

ഉേപ്പാക്കുന്നതിന ് എല്ലാ HEI-കത്തളയും ഒരു ത്തപാതു നിലവാരെിലുള്ള 

മാനദ്ണ്ഡെിറലക്ക ്ഉയർെുക എന്നതാണ് ലേയം. 

About University Grants Commission (UGC): 

• UGC നിയമം 1956 അനുസരിച്ച ് ഇരയാ ഗ്വൺത്തമനേ്ിന്ത്തേ വിദ്യാഭയാസ 

മപ്രാലയെിത്തല ഉന്നത വിദ്യാഭയാസ വകുപ്പ ് രൂപീകരിച്ച ഒരു നിയമപരമായ 

സ്ഥാപനമാണ.് 

• സ്ഥാപിതമായത:് 1956 

• ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽ ി  
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റലാബൽ ത്തസന്േർ ഓഫ് എക്സലൻസ് (GCoE-ACE)- താങ്ങാനാവുന്നതും 

ശുദ്ധവുമായ ഊർജ്ജെിൽ 

 
• കർണാടകയിത്തല ഇരയൻ ഇൻസ്റ്റിേ്േയൂേ ്ഓഫ ്ത്തടക്റനാളജ്ി, ധ്ാർവാഡ് (IITDh) യിൽ, 

ഇരയാ ഗ്വൺത്തമന്േിനത്്തേ പ്പിൻസിപ്പൽ സയനേ്ിഫിക് അപഡവസർ, ത്തപ്പാഫ. ത്തക. 

വിജ്യരാഘവനത്്തേ സാന്നിധ്യെിൽ, താങ്ങാനാവുന്നതും ശുദ്ധവുമായ 

ഊർജ്െിത്തല റലാബൽ ത്തസനേ്ർ ഓഫ ് എകസ്ലൻസ ് (GCoE-ACE) 

സമാരംഭിക്കുന്നതിന ്ഒരു ത്തവർചവൽ ചടങ്്ങ നടന്നു.   

•  ണിത്തവൽ റ ാംടൗൺ ത്തസാലയൂഷൻസ ് ഇരയ ഫൗറേഷന്ത്തേ (HHSIF) 

റകാർപ്പറേറ്റ ് റസാഷയൽ ത്തേസറ്പാൺസിബിലിറ്റിയാണ്(CSR) റകപ്രത്തെ 

പിരുണയ്ക്കുന്നത.് 

• എച്ചഎ്ച്ചഎ്സഐ്എഫുമായുള്ള CSR റപ്പാജ്ക്റ്റിന്ത്തേ ആദ്യ ഘേം GCoE-ACE-നുള്ള 

ഉപകരണങ്ങൾ പ്പധ്ാനമായും പനപുണയ വികസനം, ഫാപ്ബിറക്കഷൻ, ആർ&ഡി 

ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ.് 

• തുടർന്നുള്ള ഘേങ്ങൾ നവീകരണത്തെ റപ്പാത്സാ ിപ്പിക്കുന്നതിനും 

താങ്ങാനാവുന്നതും ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജ ത്തഡാത്തമയ്നിത്തല പ്ഗ്ാസ ് േൂേ ് പ്പശന് 

പ്പസ്താവനകൾക്കുള്ള പരി ാരങ്ങൾക്ക ്ഇൻകുറബഷൻ പിരുണ നൽകുന്നതിനും 

വിഭാവനം ത്തചയ്യുന്നു. 

• 2030-ഓത്തട രാജ്യെിനത്്തേ ഊർജ് ആവശയെിനത്്തേ 50% പുനരുപറയാഗ്ിക്കാവുന്ന 

ഊർജ്ജ റപ്ശാതസ്സിൽ നിന്ന ് നികെുക എന്ന ഗ്വൺത്തമനേ്ിനത്്തേ 

ലേയറൊത്തടാപ്പം ഇതും ഉൾത്തപ്പടുന്നു. 

• താങ്ങാനാവുന്നതും ശുദ്ധവുമായ ഊർജ്ം എന്ന വിഷയെിൽ 

ഐകയരാഷ്പ്ടസഭയുത്തട സുസ്ഥിര വികസന ലേയം - 7 റനാത്തടാപ്പം റകപ്രം 

പ്പവർെിക്കും. 

Source: PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

മികവിന്ത്തേ പ്ഗാമങ്ങൾ 

 
• ഇപ്സാറയൽ ഗ്വൺത്തമന്േിനത്്തേ സാറങ്കതിക സ ായറൊത്തട 12 

സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 150 പ്ഗ്ാമങ്ങത്തള 'മികച്ച പ്ഗ്ാമങ്ങൾ' ആക്കി മാറ്റാൻ റകപ്രം 

തീരുമാനിച്ചു. 

• ത്തസനേ്ർ ഓഫ ്എക്സലൻസ ് (CoEs)ക്ക ്ചുറ്റുമായി സ്ഥിതി ത്തചയ്യുന്ന 150 പ്ഗ്ാമങ്ങത്തള 

'വിറലജ്സ ്ഓഫ ്എക്സലൻസ'് ആക്കും. 

• അതിൽ, 75 പ്ഗ്ാമങ്ങൾ ഇരയയുത്തട സവാതപ്രയെിനത്്തേ 75-ാാാം വർഷെിനത്്തേ 

സ്മരണയ്ക്കായി ആദ്യ വർഷെിൽ ഏത്തറ്റടുക്കുന്നു, അവിത്തട ഇരയയും 

ഇപ്സാറയലും ഒരുമിച്ച് പ്പവർെിക്കും. 

• ഇതിനകം തത്തന്ന, ഇപ്സാറയൽ ഗ്വൺത്തമന്േ ് 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 29 ത്തസന്േർ 

ഓഫ ് എക്സലൻസ ് സ്ഥാപിച്ചിേുേ്, അവ 25 ദ്ശലേെിലധ്ികം പച്ചക്കേി 

ത്തചടികളും 3,87,000-ലധ്ികം ഗ്ുണറമന്മയുള്ള ഫലവൃേങ്ങളും 

ഉത്പാദ്ിപ്പിക്കുകയും പ്പതിവർഷം 1.2 ലേെിലധ്ികം കർഷകർക്ക ്പരിശീലനം 

നൽകുകയും ത്തചയ്യുന്നു. 

• പചനയ്ക്കും റ ാറങ്കാങ്ങിനും റശഷം ഏഷയയിൽ ഇപ്സാറയലിനത്്തേ മൂന്നാമത്തെ 

വലിയ വയാപാര പങ്കാളിയാണ ്ഇരയ. 

• അടുെിത്തട ഇരയയും ഇപ്സാറയലും നയതപ്രബന്ധെിനത്്തേ 30 വർഷം 

പൂർെിയാക്കി. 

Source: ET 

Important News: World 

ആസിയാൻ ഡിജ്ിറ്റൽ മപ്രിമാരുത്തട (ADGMIN) റയാഗം 

 
• അടുെിത്തട, ഇരയയുമായുള്ള 2-ാാമത ് ആസിയാൻ ഡിജ്ിറ്റൽ മപ്രിമാരുത്തട 

(ADGMIN) റയാഗ്ം നടന്നു. 
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• കമ്മയൂണിറക്കഷൻസ ് സ മപ്രി (MoSC) റദ്വുസിൻ  ് ചൗ ാനും മയാൻമേിത്തല 

ഗ്താഗ്ത വാർൊവിനിമയ മപ്രാലയെിത്തല അഡ്മിേൽ ടിൻ ഓങ ് സാനും 

റയാഗ്െിൽ സ  അധ്യേനായി. 

• മപ്രിമാരുത്തട റയാഗ്ം ഇരയ-ആസിയാൻ ഡിജ്ിറ്റൽ വർക്ക ്പ്ലാൻ 2022 ന ്അംഗ്ീകാരം 

നൽകി. 

• റമാഷ്ടിച്ചതും വയാജ്വുമായ ത്തമാപബൽ  ാൻഡ്ത്തസറ്റുകളുത്തട ഉപറയാഗ്ം 

തടയുന്നതിനുള്ള സംവിധ്ാനം, രാജ്യവയാപകമായി ത്തപാതു ഇന്േർത്തനറ്റിനുള്ള 

പവപഫ ആക്സസ ് ത്തനറ്റവ്ർക്ക ്ഇനേ്ർറഫസ,് ഇൻേർത്തനറ്റ ്ഓഫ ്തിംഗ്സ്് (IoT) 

റപാലുള്ള ഇൻഫർറമഷൻ ആന്േ ്കമ്മയൂണിറക്കഷൻ ത്തടക്റനാളജ്ീസ ്റമഖ്ലയിത്തല 

വളർന്നുവരുന്ന റമഖ്ലകളിത്തല റശഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, അേിവ ്പങ്കിടൽ എന്നിവ 

വർക്ക ്പ്ലാനിൽ ഉൾത്തപ്പടുന്നു 

സൗദ്ി അറേബയ ആദ്യമായി റയാഗ ത്തഫസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു 

 
• സൗദ്ി അറേബയ ജ്ിേയ്ക്കടുെുള്ള റബ ലാ സൺ ബീച്ചിൽ ആദ്യമായി റയാഗ്ാ 

ത്തഫസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിച്ചു, ഇത ് രാജ്യെുടനീളമുള്ള 1,000 റയാഗ് പരിശീലകത്തര 

ആകർഷിച്ചു. 

• ഇവന്േ ്ജ്നുവരി 29-ന ്ആരംഭിച്ചു, ത്തഫപ്ബുവരി 1 വത്തര തുടരും. 

• സൗദ്ി റയാഗ്ാ കമ്മിറ്റിയാണ ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത,് രാജ്യെിനത്്തേ വിവിധ് 

ഭാഗ്ങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൗദ്ി റയാഗ് അധ്യാപകത്തര പത്തങ്കടുപ്പിച്ചു. 

• കഴിെ വർഷം ത്തമയ് 16 ന ് സൗദ്ി അറേബയയിൽ റയാഗ് 

റപ്പാത്സാ ിപ്പിക്കുന്നതിനായി സൗദ്ി അറേബയ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി, കായിക 

മപ്രാലയം സ്ഥാപിച്ച ഒരു ത്തചേിയ ത്തഫഡറേഷൻ റപാത്തല പ്പവർെിക്കുന്ന ഒരു 

സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണ ്സൗദ്ി റയാഗ് കമ്മിറ്റി. 

• 2015 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും ജ്ൂൺ 21 ന ് അരാരാഷ്പ്ട റയാഗ് ദ്ിനം 

ആറഘാഷിക്കുന്നു. 

Source: newsonair 
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Important News: Economy 

ത്തവർചവൽ ഡിജ്ിറ്റൽ അസറ്റുകൾ 

 
• ധ്നമപ്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ, 2022 ത്തല ബജ്റ്്റ പ്പസംഗ്െിൽ, ത്തവർചവൽ ഡിജ്ിറ്റൽ 

ആസ്തികളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനെിന ്30 ശതമാനം നികുതി പ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• കൂടാത്തത, ത്തവർചവൽ ഡിജ്ിറ്റൽ അസറ്റുകൾ പകമാറ്റം ത്തചയ്യുന്നതുമായി ബന്ധത്തപ്പേ ്

പണമിടപാടിന ്1 ശതമാനെിന ്മുകളിലുള്ള പണമിടപാടിന ്TDS നിർറേശിച്ചു. 

• അെരം ഇടപാടുകളിൽ അസാധ്ാരണമായ വർധ്നയുോയിേുേ്, ഈ 

ഇടപാടുകളുത്തട വയാപ്തിയും ആവൃെിയും ഒരു പ്പറതയക നികുതി നൽറകേത ്

അതയരാറപേിതമാക്കി. 

ത്തവർചവൽ ഡിജ്ിറ്റൽ അസറ്റുകൾ: 

• ഫിനാൻസ ്ബില്ലിനത്്തേ വിശദ്ീകരണ ത്തമറമ്മാോേെിൽ, "ത്തവർചവൽ ഡിജ്ിറ്റൽ 

അസറ്റ"് എന്ന പദ്ം നിർവചിക്കുന്നതിന,് ആക്ടിനത്്തേ ത്തസേൻ 2-റലക്ക ്ഒരു പുതിയ 

റക്ലാസ ്(47A) റചർക്കാൻ നിർറേശിക്കത്തപ്പേിരിക്കുന്നു. 

• നിർേിഷ്ട പുതിയ റക്ലാസ് അനുസരിച്ച,് പ്കിപ്ററ്റാപ്ഗ്ാഫിക് മാർഗ്ങ്ങളിലൂത്തട 

ജ്നറേറ്റുത്തചയ്യുന്ന ഏത്തതങ്കിലും വിവരറമാ റകാറഡാ നമ്പറോ റടാക്കറണാ (ഇരയൻ 

കേൻസിറയാ ഏത്തതങ്കിലും വിറദ്ശ കേൻസിറയാ അല്ല) അർത്ഥമാക്കാൻ ത്തവർചവൽ 

ഡിജ്ിറ്റൽ അസറ്റ ്നിർറേശിക്കത്തപ്പടുന്നു. 

 

Source: Indian Express 
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യൂണിയൻ ബജ്റ്റ് 2022-23 

 

 • റകപ്ര ധ്നകാരയ മപ്രി പ്ശീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ 2022-23 ത്തല റകപ്ര ബജ്റ്്റ 2022 

ത്തഫപ്ബുവരി 1-ന ്പാർലത്തമന്േിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 

 2022-23 ത്തല യൂണിയൻ ബജ്റ്്റ യുവാക്കൾ, സ്പ്തീകൾ, കർഷകർ, പിറന്നാക്ക 

വിഭാഗ്ങ്ങൾ എന്നിവർക്ക ്പ്പറതയക പ്ശദ്ധ നൽകും. 

 ഇരയയുത്തട വളർച്ച 9.27 ശതമാനമായി കണക്കാക്കുന്നു. 

 2022-23 ത്തല യൂണിയൻ ബജ്റ്റിൽ നാല ്തൂണുകൾ ഉൾത്തക്കാള്ളുന്നു: 

o പ്പധ്ാന മപ്രി ഗ്തി ശക്തി 

o ഉൾത്തക്കാള്ളുന്ന വികസനം 

o ഉൽപ്പാദ്നേമത ത്തമച്ചത്തപ്പടുെലും നിറേപവും, സൂറരയാദ്യ 

അവസരങ്ങൾ, ഊർജ്ജ സംപ്കമണം, കാലാവസ്ഥാ പ്പവർെനം 

o നിറേപങ്ങളുത്തട ധ്നസ ായം 

2022-23 ത്തല റകപ്ര ബജ്റ്റിന്ത്തേ പ പലറ്റുകൾ: 

• ഇരയയുത്തട സാമ്പെിക വളർച്ച 9.2 ശതമാനമായി കണക്കാക്കത്തപ്പടുന്നു, ഇത ്എല്ലാ 

വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിലും ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ.് 

• റകപ്ര ബജ്റ്റിത്തല മൂലധ്നത്തച്ചലവിനുള്ള അടങ്കൽ 35.4 ശതമാനം വർധ്ിപ്പിച്ചു. 

• എമർജ്ൻസി ത്തപ്കഡിറ്റ് പലൻ ഗ്യാരേി സ്കീം (ECLGS) 2023 മാർച്ച ്വത്തര നീേി. ഗ്യാരന്േി 

കവർ 50,000 റകാടി രൂപ വർദ്ധിപ്പിക്കും. 

• പമറപ്കാ, ത്തചേുകിട സംരംഭങ്ങൾക്കായുള്ള ത്തപ്കഡിറ്റ ് ഗ്യാരന്േി പ്ടസ്റ്റിന ് കീഴിൽ 

MSME-ക്ക ്2 ലേം റകാടി രൂപയുത്തട അധ്ിക വായ്പ നൽകും. 

• ആത്മനിർഭർ ഭാരതിനത്്തേ കാഴ്ചപ്പാട ് പകവരിക്കുന്നതിന ് 14 റമഖ്ലകളിൽ 

ഉൽപ്പാദ്നേമതയുമായി ബന്ധത്തപ്പേ റപ്പാത്സാ നം ശക്തിത്തപ്പടുെും. 

• വിള വിലയിരുെൽ, ഭൂറരഖ്കൾ ഡിജ്ിപറ്റസ ് ത്തചയ്യൽ, കീടനാശിനികൾ, 

റപാഷകങ്ങൾ എന്നിവ തളിക്കുന്നതിന ് റപ്പാത്സാ ിപ്പിക്കുന്നതിന ് ‘കിസാൻ 

റപ്ഡാണുകളുത്തട’ ഉപറയാഗ്ം. 
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• 44,605 റകാടി രൂപയുത്തട എസ്റ്റിറമറ്റ ് ത്തചലവിൽ ത്തകൻ-ത്തബതവ ലിങ്ക ് പദ്ധതിയുത്തട 

നടെിപ്പ ്ഏത്തറ്റടുക്കും. 

• നാനൂേ ്പുതിയ തലമുേ വറര ഭാരത ്ത്തപ്ടയിനുകൾ അടുെ മൂന്ന ്വർഷെിനുള്ളിൽ 

വികസിപ്പിക്കും. 

• പ്പാറദ്ശിക ബിസിനസുകത്തളയും വിതരണ ശൃംഖ്ലകത്തളയും സ ായിക്കുന്നതിന ്

ഒരു റസ്റ്റഷൻ-ഒരു ഉൽപ്പന്നം എന്ന ആശയം ജ്നകീയമാക്കും. 

• മൾേിറമാഡൽ റലാജ്ിസ്റ്റിക് സൗകരയങ്ങൾക്കായി നൂേ ് പ്പധ്ാനമപ്രി ഗ്തിശക്തി 

കാർറഗ്ാ ത്തടർമിനലുകൾ അടുെ മൂന്ന ്വർഷെിനുള്ളിൽ വികസിപ്പിക്കും. 

• ജ്നങ്ങളുത്തടയും ചരക്കുകളുത്തടയും റവഗ്െിലുള്ള സഞ്ചാരം സുഗ്മമാക്കുന്നതിന ്

2022-23-ൽ എകസ്്പ്പസ ് റവകൾക്കായുള്ള പിഎം ഗ്തിശക്തി മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ 

രൂപീകരിക്കും. 

• 2022-23ൽ റദ്ശീയപാത ശൃംഖ്ല 25,000 കിറലാമീറ്റർ വികസിപ്പിക്കും. 

• 2022-23ൽ 3.8 റകാടി കുടുംബങ്ങൾക്കായി  ർ-ഘർ,നൽ-റസ-ജ്ൽ എന്നിവയ്ക്കായി 

60,000 റകാടി രൂപ അനുവദ്ിച്ചു. 

• പ്പധ്ാനമപ്രി ആവാസ ്റയാജ്നയ്ക്ക ്കീഴിൽ പ്ഗ്ാമെിലും നഗ്രെിലും 2022-23ൽ 80 

ലേം വീടുകൾ പൂർെീകരിക്കും. 

• വിരളമായ ജ്നസംഖ്യയും പരിമിതമായ കണക്റ്റിവിറ്റിയും കുേെ അടിസ്ഥാന 

സൗകരയങ്ങളുമുള്ള അതിർെി പ്ഗ്ാമങ്ങത്തള ഉൾത്തക്കാള്ളുന്നതിനായി ഒരു പുതിയ 

പവപ്ബന്േ ്വിറല്ലജ്സ ്റപ്പാപ്ഗ്ാം ആരംഭിക്കും. 

• സാേം അങ്കണവാടി മിഷനത്്തേ കീഴിൽ രേ് ലേം അംഗ്വാടികൾ നവീകരിക്കും. 

• ഒരു പുതിയ സ്കീം-പ്പധ്ാനമപ്രിയുത്തട വടക്കുകിഴക്കൻ വികസന സംരംഭം, പിഎം-

റദ്വിൻ വടക്ക-്കിഴക്കൻ കൗൺസിലിലൂത്തട നടപ്പിലാക്കും. 

• പിഎം ഇവിദ്യയുത്തട വൺ ക്ലാസ-്വൺ ടിവി ചാനലിന്ത്തേ റപ്പാപ്ഗ്ാം 12-ൽ നിന്ന ്200 ടിവി 

ചാനലുകളായി വിപുലീകരിക്കും. 

• റലാറകാെര നിലവാരമുള്ള സാർവപ്തിക വിദ്യാഭയാസെിനായി 

രാജ്യെുടനീളമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക ്പ്പറവശനം നൽകുന്നതിനായി ഒരു ഡിജ്ിറ്റൽ 

സർവ്വകലാശാല സ്ഥാപിക്കും. 

• രാജ്യത്തെ 75 ജ്ില്ലകളിലായി ത്തഷഡയൂൾഡ് ത്തകാറമഴസ്യൽ ബാങ്കുകൾ മുറഖ്ന 75 

ഡിജ്ിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ് ്യൂണിറ്റുകൾ (ഡിബിയു) സ്ഥാപിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. 

• 100 ശതമാനം റപാസ്റ്റ ് ഓഫീസുകളും റകാർ-ബാങ്കിംഗ് ് സംവിധ്ാനെിന ് കീഴിൽ 

ത്തകാേുവരും. 

• 2022-23 മുതൽ RBI ഇഷയൂ ത്തചയ്യുന്ന റലാത്തചചയിനും മറ്റ ് സാറങ്കതിക വിദ്യകളും 

ഉപറയാഗ്ിച്ച ്ഡിജ്ിറ്റൽ രൂപ പ്പാബലയെിൽ വരുെും . 

• എംബഡഡ് ചിപ്പുകളും ഫയൂച്ചേിസ്റ്റിക് സാറങ്കതികവിദ്യയും ഉപറയാഗ്ിച്ചുള്ള ഇ-പാസ്

റപാർേുകൾ 2022-23-ൽ പുേെിേക്കും. 

• 5G ത്തമാപബൽ റസവനങ്ങൾ ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള സ്ത്തപക്പ്ടെിന്ത്തേ റലലം 2022-ൽ 

ആരംഭിക്കും. 

• ഗ്ാർ ികമായി സൗറരാർജ്ജ ഉൽപ്പാദ്നം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന ് PLI സ്കീമിന ്കീഴിൽ 

അധ്ികമായി 19,500 റകാടി രൂപ അനുവദ്ിച്ചു.. 

Source: PIB 
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സാമ്പെിക സർറവ 2021-22 

 
• റകപ്ര ധ്നകാരയ മപ്രി പ്ശീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ 2021-22 സാമ്പെിക സർറവ 

പാർലത്തമന്േിൽ അവതരിപ്പിച്ചു,  സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുത്തട പുനരുജ്ജീവനെിനുള്ള 

പിരുണയ്ക്കുറവേി  സാമ്പെിക വയവസ്ഥയിൽ സവകാരയറമഖ്ല നിറേപം 

വർധ്ിപ്പിക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഒരുങ്ങുകയാണ്. 

• ഈ വർഷത്തെ സാമ്പെിക സർറവയുത്തട റകപ്ര വിഷയം "ചുരുക്കമുള്ള സമീപനം" 

എന്നതാണ.് 

• വയാപകമായ വാക്സിൻ കവറേജ്,് സപപ്ല പസഡ ്പരിഷക്രണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 

റനേങ്ങൾ, നിയപ്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കൽ, ശക്തമായ കയറ്റുമതി വളർച്ച, മൂലധ്ന 

ത്തചലവ ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പെിക ഇടെിനത്്തേ ലഭയത എന്നിവയുത്തട 

പിരുണറയാത്തട 2022-23ൽ ഇരയ 8.0-8.5 ശതമാനം ജ്ിഡിപി വളർച്ച പകവരിക്കും. 

• 2022-23-ത്തല വളർച്ചാ പ്പവചനം:കൂടുതൽ ദ്ുർബലത്തപ്പടുെുന്ന \സാമ്പെിക 

തടസ്സങ്ങത്തളാന്നും ഉോകില്ല, മൺസൂൺ സാധ്ാരണമായിരിക്കും, പ്പധ്ാന റകപ്ര 

ബാങ്കുകളുത്തട ആറഗ്ാള പണലഭയത പിൻവലിക്കൽ വിശാലമായ പ്കമെിലായിരിക്കും, 

എണ്ണ വില പരിധ്ിയിലായിരിക്കും എന്ന അനുമാനത്തെ 

അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ.് US$70-$75/bbl, കൂടാത്തത ആറഗ്ാള വിതരണ 

ശൃംഖ്ലയിത്തല തടസ്സങ്ങൾ വർഷെിൽ പ്കമാനുഗ്തമായി കുേയും. 

• 2022-23 ത്തല യഥാർത്ഥ ജ്ിഡിപി വളർച്ച യഥാപ്കമം 8.7 ശതമാനവും 7.5 

ശതമാനവുമായി റലാക ബാങ്കിനത്്തേയും ഏഷയൻ ത്തഡവലപത്്തമനേ് ്ബാങ്കിനത്്തേയും 

ഏറ്റവും പുതിയ പ്പവചനങ്ങളുമായി താരതമയത്തപ്പടുൊവുന്നതാത്തണന്ന ് സർറവ 

പേയുന്നു. 

• 2022 ജ്നുവരി 25-ന ്പുേെിേക്കിയ IMF-നത്്തേ ഏറ്റവും പുതിയ റവൾഡ് ഇക്കറണാമിക് 

ഔേല്ുക്ക ് (WEO) വളർച്ചാ പ്പവചനങ്ങൾ അനുസരിച്ച,് ഇരയയുത്തട യഥാർത്ഥ 

ജ്ിഡിപി 2021-22ലും 2022-23ലും 9 ശതമാനമായും 2023-24ൽ 7.1 ശതമാനമായും 

വളരുത്തമന്ന ്പ്പതീേിക്കുന്നു. 

• ഈ മൂന്ന ്വർഷെിനിടയിൽ റലാകെിത്തല ഏറ്റവും റവഗ്െിൽ വളരുന്ന പ്പധ്ാന 

സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയായി ഇരയത്തയ ഇത ്പ്പവചിക്കുന്നു. 

• ഉപസം ാരമായി, 2022-23 ത്തല ത്തവല്ലുവിളികൾ ഏത്തറ്റടുക്കാൻ ഇരയൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ 

മികച്ച നിലയിലാത്തണന്ന ് ത്തമാെെിലുള്ള സ്ഥൂല-സാമ്പെിക സ്ഥിരത 

സൂചകങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത.് 

  Source: PIB 
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Important News: Defense 

ഐഎൻഎസ് വിപ്കാരിനായി ഇരയ ോറഫലിന്ത്തേ മപേൻ പതിപ്പ് 

വിജ്യകരമായി പരീേിച്ചു 

 
• പ്ഫഞ്ച ്നിർമ്മിത ോറഫൽ യുദ്ധവിമാനെിനത്്തേ മപേൻ പതിപ്പ ്റഗ്ാവയിത്തല ഒരു 

തീരത്തെ റകപ്രെിൽ വിജ്യകരമായി പരീേിച്ചു, അവിത്തട തറേശീയമായി 

വികസിപ്പിച്ച വിമാനവാ ിനിക്കപ്പലായ ഐഎൻഎസ ് വിപ്കാരിറലതിന ്

സമാനമായ അവസ്ഥകൾ അനുകരിക്കത്തപ്പേു. 

• ോറഫൽ-മപേൻ (േറഫൽ-എം) യുഎസ ് നിർമ്മിത സൂപ്പർ 

റ ാർത്തനറ്റിത്തനതിത്തരയാണ ്മത്സരിക്കുന്നത ്ഇവ രേും ഇരയൻ നാവികറസനയുത്തട 

പരീേണങ്ങൾ നടക്കുന്ന 44,000 ടൺ ഭാരമുള്ള ഐഎൻഎസ ് വിപ്കാര ്

വിനയസിക്കുന്നതിന ്വാങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി വിലയിരുെത്തപ്പടുന്നു.  

• ോറഫൽ-എം ത്തജ്റ്്റ കഴിെ മാസം 12 ദ്ിവസറെക്ക ് റഗ്ാവയിത്തല ഐഎൻഎസ ്

 ൻസ ത്തഫസിലിറ്റിയിൽ 283 മീറ്റർ റമാക്ക ് സ്കീ-ജ്മ്പ ് സൗകരയം ഉപറയാഗ്ിച്ച ്

പരീേിച്ചു. 

Source: The Hindu 

അഞ്ചാമത്തെ സ്റകാർപീൻ അരർവാ ിനിയായ വാഗിേിന്ത്തേ ആദ്യ 

കടൽ  പരീേണം  ആരംഭിച്ചു. 

 
• റപ്പാജ്ക്ട ് 75, യാർഡ ് 11879-നത്്തേ ഇരയൻ നാവികറസനയുത്തട അഞ്ചാമത്തെ 

അരർവാ ിനി,  കൽവാരി ക്ലാസ ്ത്തഫപ്ബുവരി 01-ന ്കടൽ പരീേണം ആരംഭിച്ചു. 

• 2020 നവംബേിൽ മസറഗ്ാൺ റഡാക്ക ്ഷിപ്പ ്ബിൽറഡഴസ്് ലിമിറ്റഡിന്ത്തേ (MDL) 

കൻറ ാജ്ി ആംത്തപ്ഗ് ത്തവറ്്റ റബസിനിൽ നിന്നാണ ്അരർവാ ിനി വിറേപിച്ചത.് 

• കമ്മീഷൻ ത്തചയ്തതിന ്റശഷം അരർവാ ിനിക്ക ്വഗ്ീർ എന്ന ്റപരിടും. 
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• ത്തപ്പാപ്പൽഷൻ സംവിധ്ാനങ്ങൾ, ആയുധ്ങ്ങൾ, ത്തസൻസേുകൾ എന്നിവയുൾത്തപ്പത്തട 

കടലിത്തല എല്ലാ സംവിധ്ാനങ്ങളുത്തടയും തീപ്വമായ പരീേണങ്ങൾക്ക ്

അരർവാ ിനി വിറധ്യമാകും. 

• ഈ പരീേണങ്ങൾ പൂർെിയാക്കിയ റശഷം 2022-ൽ അരർവാ ിനി ഇരയൻ 

നാവികറസനയ്ക്ക ്പകമാേും. 

• പ്ഫഞ്ച ് കമ്പനിയായ DCNS രൂപകല്പന ത്തചയ്ത ആേ ് കൽവാരി ക്ലാസ ്

അരർവാ ിനികൾ ഇരയൻ നാവികറസനയുത്തട റപ്പാജ്ക്റ്റ-്75-നത്്തേ ഭാഗ്മായി 

ഇരയയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു. 

• MDL-ൽ നടന്നുത്തകാേിരിക്കുന്ന ത്തപ്പാജ്ക്റ്റ-്75 സ്റകാർപീൻ റപ്പാപ്ഗ്ാമിനത്്തേ രേ് 

അരർവാ ിനികൾ - കൽവാരി, ഖ്റണ്ഡരി - ഇരയൻ നാവികറസനയിറലക്ക ്

കമ്മീഷൻ ത്തചയ്തു. 

• മൂന്നാമത്തെ അരർവാ ിനിയായ കരഞ്ജ് ്കടൽ പരീേണെിനത്്തേ അവസാന 

ഘേെിലാണ.് 

• നാലാമത്തെ സ്റകാർപീൻ, റവല, കടൽ പരീേണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു, 

ആോമത്തെയും അവസാനത്തെയും അരർവാ ിനിയായ വാഗ്്ഷീർ 

തയ്യാോക്കിത്തക്കാേിരിക്കുകയാണ.് 

Source: India Today 

Science and Technology 

ചപ്രയാൻ-3 

 
• ചപ്രയാൻ-3 2022 ഓഗ്സ്റ്റിൽ വിറേപിക്കുത്തമന്ന ് അടുെിത്തട റകപ്ര സ മപ്രി 

(സവതപ്ര ചുമതല) സയൻസ ് & ത്തടക്റനാളജ്ി റഡാ ജ്ിറതപ്ര സിംഗ് ് റലാക്സഭയിൽ 

പേെു. 

• ഇരയൻ സ്റപസ ് േിസർച്ച ് ഓർഗ്പനറസഷൻ (ISRO) ആസൂപ്തണം ത്തചയ്ത 

മൂന്നാമത്തെ ചാപ്ര പരയറവേണ ദ്ൗതയമാണ ് ചപ്രയാൻ 3 ദ്ൗതയം. ഇത ്

ഐഎസആ്ർഒയുത്തട ചപ്രയാൻ 2 ദ്ൗതയത്തെ പിരുടരുന്നു, അത് ചപ്രനുചുറ്റും 

ഓർബിറ്റർ വിജ്യകരമായി വിനയസിത്തച്ചങ്കിലും അതിനത്്തേ ലാൻഡർ റസാഫ്റ്റ ്

ലാൻഡുത്തചയ്യുന്നതിൽ പരാജ്യത്തപ്പേു. 

• ചപ്രയാൻ 2 ദ്ൗതയെിന ് സമാനമായി, ചപ്രയാൻ-3 ലും പരിഷ്കരിച്ച ലാൻഡേും 

റോവേും ഉൾത്തപ്പടും. ചപ്രയാൻ 2 ഓർബിറ്റേിന്ത്തേ വിജ്യമായതിനാൽ ദ്ൗതയെിൽ 

ഒരു ഓർബിറ്റർ ഉൾത്തപ്പടില്ല. ഭൂമിയുമായി ആശയവിനിമയം നടൊൻ ചപ്രയാൻ 2 

ഓർബിറ്റർ ഉപറയാഗ്ിക്കും. 

• Source: TOI 
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Environment 

റലാക തണ്ണീർെട ദ്ിനെിൽ ഇരയയിൽ രേ് ോംസർ പസറ്റുകൾ കൂടി 

പ്പഖ്യാപിച്ചു 

 
• രേ് പുതിയ ോംസർ പസറ്റുകൾ - ഗ്ുജ്ോെിത്തല ഖ്ിജ്ാദ്ിയ വനയജ്ീവി സറങ്കതം, 

ഉെർപ്പറദ്ശിത്തല ബഖ്ീര വനയജ്ീവി സറങ്കതം - റലാക തണ്ണീർെട 

ദ്ിനറൊടനുബന്ധിച്ച് പ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• 10,93,636 ത്ത ക്ടർ വിസ്തൃ തിയുള്ള 49 ോംസർ പസറ്റുകളുത്തട ശൃംഖ്ല ഇരയയിലുേ്. 

• •ഇോനിത്തല ോംസാേിൽ നടന്ന യുത്തനസ്റകായുത്തട 1971 ത്തല 

തണ്ണീർെടങ്ങത്തളക്കുേിച്ചുള്ള കൺത്തവൻഷൻ പ്പകാരം ോംസർ പസറ്റുകൾ 

അരാരാഷ്പ്ട പ്പാധ്ാനയമുള്ള തണ്ണീർെടങ്ങളാണ.് 

ബഖ്ീര വനയജ്ീവി സറേതം, ഉെർപ്പറദ്ശ്: 

• ഉെർപ്പറദ്ശിത്തല ത്തസന്േ ്കബീർ നഗ്ർ ജ്ില്ലയിത്തല ഏറ്റവും വലിയ സവാഭാവിക 

ത്തവള്ളത്തപ്പാക്ക സമതല തണ്ണീർെടമാണ ് ബഖ്ിര വനയജ്ീവി സറങ്കതം. 1980-ൽ 

സ്ഥാപിതമായ ഈ വനയജ്ീവി സറങ്കതെിത്തല തടാകം പശതയകാലെ ് പേന്നു 

നടക്കുന്ന  റദ്ശാടന പേികൾക്ക ്പ്പധ്ാനമാണ.് 

• ടിബറ്റ,് പചന, യൂറോപ്പ,് പസബീരിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റദ്ശാടന 

പേികൾ നവംബർ മുതൽ ജ്നുവരി വത്തര ഈ സ്ഥലം സരർശിക്കുന്നു. ഇരയൻ 

പർപ്പിൾ മൂർത്ത ൻ റപാലുള്ള പേികളും 30 ലധ്ികം മത്സയ ഇനങ്ങളും ഇവിത്തട 

കാണാം. 

ഖ്ിജ്ാഡിയ വനയജ്ീവി സറേതം, ഗുജ്ോെ്: 

• ജ്ാംനഗ്ർ ജ്ില്ലാ ആസ്ഥാനെ ് നിന്ന ് 12 കിറലാമീറ്റർ അകത്തല സ്ഥിതി ത്തചയ്യുന്ന 

ഖ്ിജ്ാഡിയ വനയജ്ീവി സറങ്കതം, പേികൾക്കു പ്പസിദ്ധമായ  ശുദ്ധജ്ല 

തണ്ണീർെടമാണ.് ഈ സറങ്കതെിൽ  ചതുപ്പുനിലങ്ങൾ, കേൽക്കാടുകൾ, 

റപ്പാറസാപിസ ് പ്പറദ്ശങ്ങൾ, ത്തചളിത്തവള്ളം, ഉപ്പ ് ചേി, അരുവികൾ, വനറമഖ്ലകൾ, 

മണൽ നിേെ ബീച്ചുകൾ, പ്പറദ്ശെിനത്്തേ അതിർെിയിലുളള് കൃഷിയിടങ്ങൾ 

എന്നിവയുേ്. ഈ വനയജ്ീവി സറങ്കതെിൽ 309 ഇനം പേികൾ ഉേ.് 

• വംശനാശഭീഷണി റനരിടുന്ന ഡാൽറമഷയൻ ത്തപലിക്കൻ, ഏഷയൻ ഓപ്പൺ ബിൽ 

റസ്റ്റാർക്ക,് ലാക്ക ്ത്തനക്ക്ഡ ് റസ്റ്റാർക്ക,് ഡാർേർ, ലാക്ക ്ത്ത ഡ്്ഡ ഐബിസ,് യൂറേഷയൻ 

സ്പൂൺബിൽ, ഇരയൻ സ്കിമ്മർ എന്നിവ ഇവിത്തട കാണാം. 

Source: Indian Express 

 

 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

പരാന്നറഭാജ്ികളായ പൂത്തച്ചടികളുത്തട പുതിയ ജ്നുസ്സ് നിറക്കാബാർ 

ദ്വീപുകളിൽ നിന്ന് കത്തേെി, 

 
• നിറക്കാബാർ ദ്വീപസമൂ െിൽ നിന്ന ് അടുെിത്തട ഒരു പരാന്നറഭാജ്ിയായ 

പൂത്തച്ചടിയുത്തട ഒരു പുതിയ ജ്നുസ്സ ്കത്തേെി. 

• Horsfieldia glabra (Blume) Warb എന്ന സസയ ഇനെിലാണ ് ത്തസപറ്്റത്തമോരസ ് ജ്നുസ ്

വളരുന്നത.് 

• റലാേറരസി കുടുംബെിൽ ത്തപേതാണ് ഈ ജ്നുസ്സ,് സാരലാത്തലസ ്എന്ന ചരന 

മരെിന ് കീഴിലുള്ള ഒരു അർദ്ധ പരാന്നറഭാജ്ിയാണ്, ഇതിന ് വയാപകമായ 

പ്പാധ്ാനയമുേ്. 

• പരാന്നറഭാജ്ികളായ പൂത്തച്ചടികൾക്ക ്മരെിനത്്തേ തേിൽ ഒരു പരിഷ്കരിച്ച റവരിനത്്തേ 

ഘടനയുേ്, അവ ആതിറഥയ വൃേെിനത്്തേ പുേംത്തതാലിയിൽ നങ്കൂരമിേിരിക്കുന്നു. 

• ഉഷ്ണറമഖ്ലാ വനെിനത്്തേ ചുറ്റളവിൽ, ആൻഡമാൻ പ്ഗ്ൂപ്പിത്തല ദ്വീപുകളിൽ നിന്ന ്

റവർത്തപടുെിയ നിറക്കാബാർ ദ്വീപുകളുത്തട കൂേം എന്നേിയത്തപ്പടുന്ന 

പജ്വപവവിധ്യ റ ാേസ്റ്പാേുകളിത്തലാന്നിൽ കനെ റവലിറയറ്റങ്ങറളാത്തട 160 

കിറലാമീറ്റർ വിശാലമായ വിടവിലാണ ്ഈ ത്തചടി കത്തേെിയത.് 

Source: The Hindu 

Books and Authors 

േസ്കിൻ റബാേിന്ത്തേ പുതിയ പുസ്തകം, "എ ലിറ്റിൽ ബുക്ക് ഓഫ് ഇരയ: 

സവാതപ്രയെിന്ത്തേ 75 വർഷം ആറഘാഷിക്കുന്നു" 

• േസ്കിൻ റബാേ് "എ ലിറ്റിൽ ബുക്ക ്ഓഫ ്ഇരയ: ത്തസലിറപ്ബറ്റിംഗ ്75 

ഇൻഡിത്തപൻഡൻസ്" എന്ന റപരിൽ ഒരു പുതിയ പുസ്തകം രചിച്ചു. 

• ഈ പുസ്തകം ഇരയയുത്തട "ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ" ആപ്ടിബയൂേുകളുത്തട 

സംറയാ ജ്നമാണ ്
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• ഇത ്പ്പസിദ്ധീകരിച്ചത് ത്തപൻഗ്വിൻ ോൻഡം  ൗസ ്ഇരയ (PRHI) ആണ.് 

• സാ ിതയ അക്കാദ്മി അവാർഡ,് സാ ിതയ അക്കാദ്മിയുത്തട ബാലസാ ിതയ പുരസ്

കാരം, പത്മപ്ശീ, പത്മഭൂഷൺ എന്നിവയും മറ്റ ്അഭിമാനകരമായ അവാർഡുകളും 

േസ്കിൻ റബാേിന ്ലഭിച്ചിേുേ്. 

Source: TOI 

കിരൺ റബദ്ി എഴുതിയ "നിർഭയ ഭരണം" എന്ന പുസ്തകം  പ്പകാശനം 

ത്തചയ്ത ു. 

 
• പുതുറച്ചരി മുൻ ലഫ്റ്റനനേ് ് ഗ്വർണേും ഐ.പി.എസുമായ റഡാ. കിരൺ റബദ്ി 

സവയം എഴുതിയ 'നിർഭയ ഭരണം' എന്ന പുസ്തകം പ്പകാശനം ത്തചയ്തു. 

• പുതുറച്ചരി ത്തലഫ്റ്റനന്േ ് ഗ്വർണോയി റഡാ. റബദ്ിയുത്തട ഏകറദ്ശം അഞ്ച ്

വർഷത്തെ റസവനെിനത്്തേയും ഇരയൻ റപാലീസ ് സർവീസിത്തല (IPS) 40 

വർഷത്തെ വിശാലമായ അനുഭവെിനത്്തേയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ ്ഈ 

പുസ്തകം. 
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Important Days 

റലാക കാൻസർ ദ്ിനം 

 
• ആറഗ്ാളതലെിൽ കാൻസേിത്തനക്കുേിച്ചുള്ള അവറബാധ്ം 

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വർഷവും ത്തഫപ്ബുവരി 4-ന് റലാക കാൻസർ 

ദ്ിനം ആചരിക്കുന്നു. 

• റക്ലാസ ്ദ്ി ത്തകയർ ഗ്യാപ്പ ്എന്നതാണ ് 2022-2023 റലാക കാൻസർ ദ്ിനെിന്ത്തേ 

തീം. 

• 2008-ൽ എഴുതിയ റലാക കാൻസർ പ്പഖ്യാപനെിന്ത്തേ ലേയങ്ങത്തള 

പിരുണയ്ക്കുന്നതിനായി യൂണിയൻ റഫാർ ഇന്േർനാഷണൽ കാൻസർ 

കൺറപ്ടാൾ (UICC) ആണ ്റലാക കാൻസർ ദ്ിനം നടെുന്നത്. 

• റലാക കാൻസർ ദ്ിനം 2000 ത്തഫപ്ബുവരി 4 ന ് പാരീസിൽ നടന്ന നയൂ 

മിറല്ലനിയെിനായുള്ള കാൻസേിത്തനതിരായ റലാക കാൻസർ 

ഉച്ചറകാടിയിൽ സ്ഥാപിതമായി. 

Source: India Today 

റലാക കുഷ്ഠ റരാഗ ദ്ിനം 2022 

 
• റലാക കുഷ്ഠറരാഗ് ദ്ിനം (WLD) ജ്നുവരിയിത്തല അവസാന ഞായോഴ്ച 

ആറഘാഷിക്കുന്നു. 2022 ൽ റലാക കുഷ്ഠറരാഗ് ദ്ിനം ജ്നുവരി 30 ആണ.് 

• 2022 ത്തല റലാക കുഷ്ഠറരാഗ് ദ്ിനെിനത്്തേ തീം 'അരസ്സിനായി ഐകയം' 

എന്നതും കുഷ്ഠറരാഗ്ികൾക്ക ്മാനയമായ ജ്ീവിതം നയിക്കാനുള്ള അരരീേം 

സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ്. 

• 1954-ൽ പ്ഫഞ്ച ്മനുഷയസറ്ന ിയായ േൗൾ ത്തഫാത്തല്ലറോയാണ് ഈ പുരാതന 

റരാഗ്ത്തെക്കുേിച്ച ് ജ്നങ്ങത്തള റബാധ്വാന്മാരാക്കിയ ഈ ദ്ിനം ആദ്യമായി 

ആരംഭിച്ചത.് 

• 2020 കലേർ വർഷെിൽ, 2021 ത്തസപ്റ്റംബേിൽ WHO പ്പസിദ്ധീകരിച്ച ഡാറ്റ, 

മുൻ വർഷെിൽ പുതിയ റകസുകളിൽ 37 ശതമാനം ഇടിവ ്കാണിച്ചു. 
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• ഇന്ന,് റലാകത്തമമ്പാടുമുള്ള ഏകറദ്ശം 208,000 ആളുകൾ 

കുഷ്ഠറരാഗ്ബാധ്ിതരാണ്, WHO പേയുന്നതനുസരിച്ച,് അവരിൽ ഭൂരിഭാഗ്വും 

ആപ്ഫിക്കയിലും ഏഷയയിലുമാണ.്” 

• ഇരയയിൽ, എല്ലാ വർഷവും ജ്നുവരി 30-ന,് അതായത ്മ ാത്മാഗ്ാന്ധിയുത്തട 

രക്തസാേിതവ ദ്ിനം കുഷ്ഠറരാഗ് വിരുദ്ധ ദ്ിനം ആചരിക്കുന്നു. 

Source: India Today 

റദ്ശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപക ദ്ിനം 

 
• 30-ാാമത ് റദ്ശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപക ദ്ിന പരിപാടിയിൽ 

പ്പധ്ാനമപ്രി നറരപ്ര റമാദ്ി സംസാരിച്ചു. 

• വിവിധ് റമഖ്ലകളിത്തല സ്പ്തീകളുത്തട റനേങ്ങൾ ആറഘാഷിക്കാൻ 

ലേയമിേുള്ളതാണ ്‘ഷീ ദ്ി റചഞ്ച ്റമക്കർ’ എന്ന പരിപാടിയുത്തട ലക്ഷയം. 

റദ്ശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ:  

• 1990-ത്തല റദ്ശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ആക്ടിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരയൻ 

ഭരണഘടനയുത്തട വയവസ്ഥകൾക്ക ്കീഴിലാണ ് റദ്ശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ  

1992 ജ്നുവരി 31-ന ്സ്ഥാപിതമായത.് 

• കമ്മിഷനത്്തേ ആദ്യ റമധ്ാവി ജ്യരി പട്നായിക് ആയിരുന്നു. 

• റരഖ് ശർമ്മയാണ് നിലവിത്തല ത്തചയർറപഴ്സൺ. 

Source: PIB 

Sports 

2022 ത്തല റലാേസ് റവൾഡ് റപ്ബക്ക്പ്തൂ ഓഫ് ദ് ഇയർ  അവാർഡിന് നീരജ്് 

റചാപ്പ നാമനിർറേശം ത്തചയ്യത്തപ്പേു 

 
• റടാക്കിറയാ ഒളിമ്പിക്സ് സവർണ്ണ ത്തമഡൽ റജ്താവ ്നീരജ് ് റചാപ്പത്തയ 2022 ത്തല 

റലാേസ ്റവൾഡ് റപ്ബക്ക്പ്തൂ ഓഫ ്ദ് ഇയർ അവാർഡിന ്നാമനിർറേശം ത്തചയ്തു. 
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• ഇരയയുത്തട ആദ്യ ഒളിമ്പിക് അത്ലറ്റികസ് ്സവർണ്ണ ത്തമഡൽ റജ്താവായ നീരജ് ്

റചാപ്പ 2022 ത്തല റലാേസ ്റവൾഡ് റപ്ബക്കപ്്തൂ ഓഫ ്ദ് ഇയർ അവാർഡിനുള്ള 

ആേ ്റനാമിനികളിൽ ഒരാളായി തിരത്തെടുക്കത്തപ്പേു. 

• ഓസറ്പ്ടലിയൻ ഓപ്പൺ േണ്ണേപ്പ ് ഡാനിൽ ത്തമദ്വ്റദ്വ്, പ്ബിേീഷ ് ത്തടന്നീസ ്

താരം എമ്മ േഡുകാനു, ബാഴ്സറലാണ, സത്്തപയിൻ ഫുടറ്ബാൾ താരം ത്തപപ്ഡി, 

ത്തവനറസവലൻ അത്ലറ്റ ് യുലിമർ റോജ്ാസ,് ഓസറ്പ്ടലിയൻ നീരൽ താരം 

അരിയാർത്തന ടിറ്റമ്സ ്എന്നിവരാണ ്അവാർഡിന ്നാമനിർറേശം ത്തചയ്യത്തപ്പേ 

മറ്റ ്അഞ്ച ്കായിക താരങ്ങൾ. 

• 2019ൽ  ഗ്ുസ്തി താരം വിറനഷ ്റഫാഗ്േിനും 2000-2020 ത്തല റലാേസ ്സ്റപാർേിംഗ് ്

ത്തമാത്തമനേ് ് അവാർഡ് റനടിയ പ്കിക്കറ്റ ് താരം സച്ചിൻ ത്തടേുൽക്കേിനും 

റശഷം അവാർഡിന ് നാമനിർറേശം ത്തചയ്യത്തപ്പടുന്ന മൂന്നാമത്തെ 

ഇരയക്കാരനാണ ്നീരജ് ്റചാപ്പ. 

Source: newsonair  

റഖ്റലാ ഇരയ സ്കീം 

 

• 15-ാാാം ധ്നകാരയ കമ്മീഷൻ പസക്കിളിൽ (2021-22 മുതൽ 2025-26 വത്തര) 3165.50 

റകാടി രൂപ ത്തചലവിൽ "റഖ്റലാ ഇരയ - കായിക വികസനെിനുള്ള റദ്ശീയ 

പരിപാടി" എന്ന പദ്ധതി തുടരാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. 

• 2022-23 ബജ്റ്റിൽ റഖ്റലാ ഇരയ സ്കീമിത്തല വി ിതം 48 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു, ഇത ്

പ്പധ്ാനമപ്രിയുത്തട അവാർഡ ്സ്കീമിൽ ഉൾത്തപ്പടുെിയിേുേ്. 

• യുവജ്നകാരയ, കായിക മപ്രാലയെിനത്്തേ പ്പധ്ാന റകപ്ര റമഖ്ലാ 

പദ്ധതിയാണ ്റഖ്റലാ ഇരയ പദ്ധതി. 

Source: PIB 

2022 ഒഡീഷ ഓപ്പൺ കിരീടം ഉന്നതി  ൂഡയും കിരൺ റജ്ാർജ്ും റനടി 

 
• ഒഡീഷ ഓപ്പൺ 2022 ബാഡ്മിനേ്ൺ ടൂർണത്തമനേ്ിത്തല വനിതാ സിംഗ്ിൾസ ്കിരീടം 

ഇരയൻ കൗമാരക്കാരിയായ ഉന്നതി  ൂഡ സവരം നാേുകാരിയായ  സ്മിത് റതാഷ്

നിവാളിത്തന പരാജ്യത്തപ്പടുെി. 
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• ടൂർണത്തമന്േിൽ വിജ്യിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്പായം കുേെ ഇരയൻ താരമാണ ് 14 

വയസ്സുള്ള ഉന്നതി. 

• പുരുഷ സിംഗ്ിൾസിൽ ഇരയയുത്തട 21 കാരനായ കിരൺ റജ്ാർജ്,് പ്പിയാൻഷു 

രജ്ാവെിത്തന പരാജ്യത്തപ്പടുെി വിജ്യിയായി. 

• 2022 ഒഡീഷ ഓപ്പൺ BWF സൂപ്പർ 100 ടൂർണത്തമന്ോയിരുന്നു, അത് ഇരയയിത്തല 

ഒഡീഷയിത്തല കേക്കിലുള്ള ജ്വ ർലാൽ ത്തന േ്ു ഇൻറഡാർ റസ്റ്റഡിയെിൽ 

നടന്നു. 

Source: The Hindu 

 

2022 ഏഷയൻ ത്തഗയിംസ് 

 
• 2022 ഏഷയൻ ത്തഗ്യിംസ ്(19-ാം പതിപ്പ)് 2022 ത്തസപ്റ്റംബർ 10 മുതൽ ത്തസപ്തംബർ 25 വത്തര 

പചനയിത്തല ത്തഷജ്ിയാങ്ങിത്തല  ാങസ്ൗവിൽ നടക്കും, കൂടാത്തത അഞ്ച ്സ -

റ ാസ്റ്റ ്സിറ്റികൾ ഉോകും. 

• നീരൽ, അത്തമ്പയ്െ,് അത്ലറ്റിക്സ,് ബാഡ്മിന്േൺ, ഇകവസ്പ്ടിയൻ, ത്തഫൻസിംഗ്,് 

ഫുട്റബാൾ, റ ാക്കി, ജ്ൂറഡാ, കബഡി എന്നിവയും മറ്റും ഉൾത്തപ്പത്തട 61 കായിക 

ഇനങ്ങളുള്ള 40 കായിക ഇനങ്ങളാണ ് മൾേി-സ്റപാർട്സ ് ഇവനേ്ിൽ 

അവതരിപ്പിക്കുന്നത.് 

• ഈ വർഷം ഒളിമ്പിക് കൗൺസിൽ ഓഫ ്ഏഷയയുത്തട (OCA) അംഗ്ീകാരം ലഭിച്ചതിന ്

റശഷം 2022 ത്തല ഏഷയൻ ത്തഗ്യിംസിൽ ഇ-സ്റപാർടസ്ും റപ്ബക്കഡ്ാൻസും ഫുൾ 

ത്തമഡൽ സറ്പാർടസ്ായി അരറങ്ങേും, അറതസമയം പ്കിക്കറ്റ ്11 വർഷെിന ്റശഷം 

ടി20 റഫാർമാറ്റിൽ ഏഷയൻ ത്തഗ്യിംസിൽ തിരിത്തച്ചെും. 

Source: TOI 
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2021ത്തല റവൾഡ് ത്തഗയിംസ് അത്ലറ്റ് ഓഫ് ദ്ി ഇയർ  അവാർഡ് പി ആർ  

പ്ശീറജ്ഷ് സവരമാക്കി 

 
• ത്തവറ്റേൻ ഇരയൻ റ ാക്കി റഗ്ാൾകീപ്പർ പി ആർ പ്ശീറജ്ഷ ്തനത്്തേ പ്പകടനെിന ്2021 

ത്തല റലാക ത്തഗ്യിംസ ്അത്ലറ്റ ്ഓഫ ് ദ്ി ഇയർ പുരസക്ാരം റനടി, ഈ അംഗ്ീകാരം 

റനടുന്ന രോമത്തെ ഇരയക്കാരനായി. 

• പി ആർ പ്ശീറജ്ഷ് നാമനിർറേശം ത്തചയ്യത്തപ്പേ ഏക ഇരയക്കാരനും അരാരാഷ്പ്ട 

റ ാക്കി ത്തഫഡറേഷനത്്തേ ശുപാർശയും ആയിരുന്നു. 

• ഇരയൻ പുരുഷ റ ാക്കി ടീമിനത്്തേ മുൻ കയാപ്റ്റനും റടാക്കിറയാ ഒളിമ്പിക്സിൽ 

ത്തവങ്കലം റനടിയ ടീമിത്തല അംഗ്വുമാണ ്പ്ശീറജ്ഷ.് 

• 2021 ഒക്റടാബേിൽ നടന്ന FIH സ്റ്റാർസ ്അവാർഡുകളിൽ, 2021-ത്തല റഗ്ാൾകീപ്പോയി 

പ്ശീറജ്ഷ ്തിരത്തെടുക്കത്തപ്പേു. 

Note: 2020-ൽ, ഇരയൻ വനിതാ റ ാക്കി കയാപ്റ്റൻ ോണി രാംപാൽ  2019ത്തല തനത്്തേ 

പ്പകടനെിന ് ഈ ബ ുമതി റനടുന്ന ആദ്യ ഇരയക്കാരിയായി. 

Source: newsonair 

 

ഓസ്റപ്ടലിയൻ ഓപ്പൺ 2022 

 
 2022 ജ്നുവരി 17 മുതൽ 30 വത്തര ഓസറ്പ്ടലിയയിത്തല ത്തമൽബൺ പാർക്കിൽ നടന്ന 

ഒരു പ്ഗ്ാൻഡ് സ്ലാം ത്തടന്നീസ ്ടൂർണത്തമനേ്ായിരുന്നു 2022 ഓസറ്പ്ടലിയൻ ഓപ്പൺ. 

 ഇത ്ഓസറ്പ്ടലിയൻ ഓപ്പണിന്ത്തേ 110-ാം പതിപ്പായിരുന്നു. 

 ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ പ്ഗ്ാൻഡ്സ്ലാം. 

List of winners: 

Men's singles 
Women's 

singles 
Men's doubles Women's doubles Mixed doubles 
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വിജ്യി-

ോറഫൽ 

നദ്ാൽ 

(സത്്തപയിൻ) 

 

 

 

 

 

 

 

േണ്ണേപ്പ-് 

ഡാനിൽ 

ത്തമദ്വ്റദ്വ ്

(േഷയ) 

വിജ്യി-  

ആഷല്ീ 

ബാർേി 

(ഓസ്

റപ്ടലിയ) 

 

 

 

 

 

 

േണ്ണർഅപ്പ-് 

ഡാനിറയൽ 

റകാളിൻസ ്

(അറമരിക്ക) 

വിജ്യി- 

നിക്ക ്

കിർഗ്ിറയാസ ്

(ഓസറ്പ്ടലിയ), 

തനാസി 

ത്തകാക്കിനാകിസ ്

(ഓസറ്പ്ടലിയ) 

 

 

 

േണ്ണർ അപ്പ-് 

മാതയു എബ്ഡൻ 

(ഓസ്റപ്ടലിയ), 

മാക്സ ് പർത്തസൽ 

(ഓസ്റപ്ടലിയ) 

വിജ്യി- 

ബാർറബാേ 

ത്തപ്കജ്ിറക്കാവ 

(ത്തചക്ക ്േിപ്പലിക്), 

കാറ്റേീന 

സിനിയാറക്കാവ 

(ത്തചക്ക ്േിപ്പലിക്) 

 

 

 

േണ്ണർ അപ്പ-് 

അന്ന ഡാനിലീന 

(കസാക്കിസ്ഥാൻ), 

ബിയാപ്ടിസ ്

 ോദ് ് മയ 

(പ്ബസീൽ) 

വിജ്യി- 

പ്കിസ്റ്റീന 

മ്ലാത്തഡറനാവിച്ച ്

(പ്ഫാൻസ)്, 

ഇവാൻ 

റഡാഡിഗ് ്

(ത്തപ്കാറയഷയ) 

 

 

 

േണ്ണർ അപ്പ-് 

ത്തജ്യ്മി 

റഫാർലിസ ്

(ഓസ്റപ്ടലിയ), 

റജ്സൺ 

കുലർ 

(ഓസ്റപ്ടലിയ) 

Source: newsonair 

 

 

New Appointments 

റഡാ. മദ്ൻ  റമാ ൻ പ്തിപാഠി NIELIT ഡയേക്ടർ ജ്നേലായി ചുമതലറയറ്റു 

 
• നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിേ്േയൂേ ് ഓഫ ് ഇലക്റപ്ടാണിക്സ ് & ഇൻഫർറമഷൻ 

ത്തടക്റനാളജ്ിയുത്തട (NIELIT) ഡയേക്ടർ ജ്നേലായി റഡാ. മദ്ൻ റമാ ൻ പ്തിപാഠി 

ചുമതലറയറ്റു. 

• NIELIT-ൽ  റചരുന്നതിന ് മുമ്പ,് റഡാ. മദ്ൻ റമാ ൻ പ്തിപാഠി ഡൽ ി 

ത്തടക്റനാളജ്ിക്കൽ യൂണിറവഴ്സിറ്റിയിൽ (DTU) ത്തപ്പാഫസോയി റജ്ാലി 

ത്തചയ്യുകയായിരുന്നു. 

• നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിേേ്യൂേ ്ഓഫ ് ഇലക്റപ്ടാണിക്സ ് & ഇൻഫർറമഷൻ ത്തടക്റനാളജ്ി 

(NIELIT) ഇരയൻ  ഗ്വൺത്തമന്േ ്ഓഫ ്ഇലക്റപ്ടാണിക്സ ്& ഇൻഫർറമഷൻ ത്തടക്റനാളജ്ി 

(MeitY) മപ്രാലയെിന ്കീഴിലുള്ള ഒരു സവയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ.് 

 

Source: PIB 
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റഡാ വി അനര നാറഗശവരത്തന മുഖ്യ സാമ്പെിക ഉപറദ്ഷ്ടാവായി 

നിയമിച്ചു 

 
• റകപ്ര സർക്കാേിനത്്തേ മുഖ്യ സാമ്പെിക ഉപറദ്ഷ്ടാവ ് (സിഇഎ) ആയി റഡാ വി 

അനര നാറഗ്ശവരത്തന സർക്കാർ നിയമിച്ചു. 

• 2021 ഡിസംബേിൽ തനത്്തേ മൂന്ന ് വർഷത്തെ കാലാവധ്ിയുത്തട അവസാനെിൽ 

അക്കാദ്മിയിറലക്ക ് മടങ്ങിയ മുൻ സിഇഎ ത്തക വി സുപ്ബഹ്മണയനത്്തേ 

പിൻഗ്ാമിയായി അറേ ം അധ്ികാരറമറ്റു. 

• ഈ നിയമനെിന ് മുമ്പ,് റഡാ. നാറഗ്ശവരൻ, എഴുെുകാരൻ, അധ്യാപകൻ, 

കൺസൾേന്േ ്എന്നീ നിലകളിൽ പ്പവർെിച്ചിേുേ്. 

• 2019 മുതൽ 2021 വത്തര പ്പധ്ാനമപ്രിയുത്തട സാമ്പെിക ഉപറദ്ശക സമിതിയുത്തട 

പാർേ ്പടം അംഗ്ം കൂടിയായിരുന്നു അറേ ം. 

• വർഷെിൽ സർക്കാരിന്ത്തേ സാമ്പെിക േിറപ്പാർേ ് കാർഡും സാധ്യമായ 

പരിഷ്കാരങ്ങത്തളക്കുേിച്ചുള്ള നിർറേശങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാമ്പെിക 

സർറവ പുേെുത്തകാേുവരുന്നതിൽ CEA ഒരു പ്പധ്ാന പങ്ക ്വ ിക്കുന്നു. 

Source: Indian Express 

ലഫ്റ്റനന്േ് ജ്നേൽ  മറനാജ്് പാത്തണ്ഡ കരറസനാ ഉപറമധ്ാവിയായി 

ചുമതലറയറ്റു 

 
• 2022 ജ്നുവരി 31-ന ് വിരമിച്ച ലഫ്റ്റനന്േ ് ജ്നേൽ സിപി ത്തമാ രിയിൽ നിന്ന ്

ലഫ്റ്റനന്േ ് ജ്നേൽ മറനാജ്് പാത്തണ്ഡ ആർമി സ്റ്റാഫ ് പവസ ് ചീഫ ് ആയി 

ചുമതലറയറ്റു. 

• നാഷണൽ ഡിഫൻസ ് അക്കാഡമിയിത്തല പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ ത്തലഫ്റ്റനന്േ ്

ജ്നേൽ മറനാജ് ്പാത്തണ്ഡ 1982 ഡിസംബേിൽ റകാർപ്സ് ഓഫ ്എഞ്ചിനീറയഴ്സിറലക്ക ്(ദ്ി 

റബാംത്തബ സാറപ്പഴ്സ)് കമ്മീഷൻ ത്തചയ്യത്തപ്പേു. 
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• ജ്മ്മു കാശ്മീരിനത്്തേ നിയപ്രണ റരഖ്യിൽ ത്തസൻസിറ്റീവ് ആയ പല്ലൻവാല 

ത്തസക്ടേിൽ ഓപ്പറേഷൻ പരാപ്കം സമയെ ് ജ്നേൽ മറനാജ്് ഒരു എഞ്ചിനീയർ 

ത്തേജ്ിത്തമന്േിന ്കമാൻഡർ ത്തചയ്തു. 

• അറേ െിന്ത്തേ മ ൊയ റസവനെിന ് പരം വിശിഷ്ട റസവാ ത്തമഡൽ, 

അതിവിശിഷട് ്റസവാ ത്തമഡൽ, വിശിഷ്ട റസവാ ത്തമഡൽ, ചീഫ ്ഓഫ ്ആർമി സ്റ്റാഫ ്

അഭിനരനം, GOC-in-C പ്പശംസാപപ്തം എന്നിവ അറേ ത്തെ റതടിത്തയെി. 

 

Source: HT 
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