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കറന്റ് അഫയേഴ്സ് - LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, 

FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, 

IB ACIO, BIS, 10 -)o തരം , 12-)o തരം , ഡിഗ്രി 

തലത്തിലളു്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് 

മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവേ്കളു്ള ഗ്പധാനപ്പെട്ട 

വിവരങ്ങൾ. 

 

International News 

• ഈ മാസം ആദ്യം US, UK കെലകുൾക് 

തറുമഖുങ്ങളിയലകളു്ള ഗ്പയവശനം 

നിയേധിച്ചതിപ്പനത്തടുർന്്ന യസാളമൻ 

ദ്വീപകുൾ ഇയൊൾ എല്ലാ നാവിക 

സന്ദർശനങ്ങളും താൽകാലികമാേി 

നിർത്തിവച്ചിരികകുോണ്. 

• പാെരാേ ഗ്ശീലങ്ക, അതിപ്പന്റ ഗ്പസിഡന്റ് രാജ്യം 

വിട്്ട പലാേനം പ്പെേത ഒര ു തകർന്ന 

സാമ്പത്തിക ഗ്പതിസന്ധിപ്പേ മറികടകാൻ 

ദ്വീപ് രാഗ്രം ഗ്ശമികനു്നതിനാൽ, അന്താരാഗ്ര 

നാണേ നിധി െർച്ചകാരമുാേി 

യസാപാധികമാേ 2.9 ബിലയൺ യഡാളർ ജ്ാമയം 

അനവുദ്ിച്ച.ു 

 

State News 

• ഒഡീേേിപ്പല വാർേിക വിളപ്പവടെു് 

ഉത്സവമാണ് നഖുാേ്. 

 

National News 

• ദ്ാദ്റിലംു താപ്പനേിലംു മംുബബ 

ഡിവിേനിപ്പല മറ്റ് യേേനകുളിലംു ഇന്തയൻ 

പ്പറേിൽയവ ‘യമഘദ്ത്ൂ’ േഗ്ന്തങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച.ു 

• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ 

മതസ്മാരകത്തിന് 100 മിലയൺ യഡാളർ െിലവ് 

വരപു്പമന്നംു കംയബാഡിേേിപ്പല 400 ഏകർ 

വിസ്തൃ തിേുള്ള അയങ്കാർ വാട്്ട യക്ഷഗ്ത 

സമചു്ചേത്തിന് പകരമാേി നിർമ്മികപു്പമന്നംു 

ഗ്പതീക്ഷികനു്ന.ു 

• യകഗ്ന്ദ സാേുധ യപാലീസ് യസനകൾകാേുള്ള 

CAPF eAwas പ്പവബ് യപാർട്ടൽ ആഭ്യന്തര മഗ്ന്തി 

അമിത് ോ അനാച്ഛാദ്നം പ്പെേതു . 

• ഇന്തയാ കാലാവസ്ഥാ വകെു് (IMD) ഈ മാസം 

ഗ്പവെിച്ചതിയനകാൾ 24 ശതമാനം കറുവ് 

മഴോണ് ഓരേിൽ രാജ്യത്ത് ലഭ്ിച്ചപ്പതങ്കിലംു, 

പ്പസപ്റ്റംബറിൽ മഴ വർദ്ധികപു്പമന്്ന 

ഗ്പതീക്ഷികനു്ന.ു 
 

Defence News 

• ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ന്ദ യമാദ്ി കമ്മീേൻ പ്പെേത 

പ്പകാച്ചിൻ കെൽശാലേിൽ ഇന്തയൻ 

നാവികയസനേ്ക് ഇന്തയേിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത 

സവയദ്ശീേ വിമാനവാഹിനികെലാേ INS 

വിഗ്കാന്ത്. 

 

Appointments News 

• 1995 ബാച്ചിപ്പല ഇന്തയൻ യഫാറിൻ സർവീസ് 

ഉയദ്യാരസ്ഥനാേ നായരേ് സിംരിപ്പന 

താേ് ലൻഡിപ്പല അടതു്ത ഇന്തയൻ 

അംബാസഡറാേി നിേമിച്ച.ു 

• ഇന്തയൻ ഇൻഫർയമേൻ സർവീസ് 

ഓഫീസർ വസുധ 

രുപ്തപ്പേ ആകാശവാണിേുപ്പട വാർത്താ 

യസവന വിഭ്ാരത്തിപ്പന്റ ഡേറക്ടർ 

ജ്നറലാേി നിേമിച്ച.ു 

• പ്പസപ്റ്റംബർ 1 മതുൽ മന്ൂ്ന മാസയത്തക് േമനു 

കമുാർ ൌയബ NHPC േുപ്പട പ്പെേർമാനംു 

മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടറമുാേി െമുതലയേൽകംു. 

 

Business News 

• ഇന്തയേിപ്പല ആദ്യപ്പത്തേും യലാകത്തിപ്പല 

ഏറ്റവംു വലിേ കാർബൺ ബഫബർ 

പ്ലാന്റു കളിപ്പലാന്നമുാേ രുജ്റാത്തിപ്പല 

ഹാസിറേിൽ നിർമ്മികപു്പമന്്ന റിലേൻസ് 

ഇൻഡഗ്സ്ടീസ് പ്പെേർമാൻ മയുകേ് അംബാനി 

ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 
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Banking News 

• ഇന്തയൻ പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് വിതരണകാരാേ 

SBI കാർഡ് ഇന്തയേിൽ 'കാേ്ബാക് SBI 

കാർഡ്' അവതരിെികനു്നതാേി ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

 

Economy News 

• നടെ് സാമ്പത്തിക വർേപ്പത്ത (2022-23) ആദ്യ 

പാദ്ത്തിൽ ഇന്തയേുപ്പട സാമ്പത്തിക വളർച്ച 

13.5 ശതമാനമാേി ഉേർന്ന,ു 2021-22 പ്പല 

അവസാന പാദ്ത്തിൽ യരഖപ്പെടതു്തിേ 4.1 

ശതമാനത്തിൽ നിന്്ന ഒര ു വലിേ 

കതുിൊണണു്ടാേത്. 

• ലിേിംര് ആവശയകതകളും ഇൻബസഡർ 

യഗ്ടഡിംര് നിേമങ്ങളും ലംഘിച്ചതിന് ആധാർ 

പ്പവയവവഴ് സ് ഇന്തയ ലിമിറ്റഡിനംു (AVIL) 

അതിപ്പന്റ ഡേറക്ടർമാർകംു കയാപിറ്റൽ 

മാർകറ്റ് പ്പറരുയലറ്ററാേ SEBI പ്പമാത്തം 25 ലക്ഷം 

രപൂ പിഴ െമുത്തി. 

• കഴിഞ്ഞ നവംബറിന് യശേമളു്ള 

ഉൽൊദ്നവംു പതുിേ ഓർഡറകുളും 

ശക്തമാേി , ഉേർന്ന ഡിമാൻഡ് 

സാഹെരയങ്ങളും കേറ്റമുതി ഓർഡറകുളിപ്പല 

വർദ്ധനവംു കാരണം ഓരേിൽ ഇന്തയേുപ്പട 

നിർമ്മാണ ഗ്പവർത്തനം ശക്തമാേി തടുർന്ന.ു 

• പ്പസന്റർ യഫാർ യമാണിറ്ററിംര് ഇന്തയൻ 

എകയണാമിേുപ്പട (CMIE) കണകകുൾ ഗ്പകാരം 

പ്പതാഴിലില്ലാേമ 2 ദ്ശലക്ഷം കറുഞ്ഞ് 394.6 

ദ്ശലക്ഷത്തിപ്പലത്തി, ഓരേിൽ ഇന്തയേുപ്പട 

പ്പതാഴിലില്ലാേമ നിരക് ഒര ുവർേപ്പത്ത ഏറ്റവംു 

ഉേർന്ന നിരകാേ 8.3 ശതമാനമാേി ഉേർന്ന.ു 

• ആരേിൽ തടുർച്ചോേ ആറാം മാസവംു 

ജ്ിഎസ്ടി കളക്ഷൻ 1.4 ഗ്ടിലയൺ രപൂേ്ക് 

മകുളിലാേിരനു്ന,ു തടുർന്നളു്ള ഉത്സവ സീസണംു 

ഈ ഗ്പവണത തടുരാൻ സഹാേികംു. 

• ഇന്തയ ഗ്ബിട്ടപ്പന മറികടന്ന് യലാകത്തിപ്പല 

അവാമപ്പത്ത വലിേ സമ്പദ്് വയവസ്ഥോേി 

മാറിപ്പേന്്ന ബ്ംൂപ്പബർര് റിയൊർട്്ട പ്പെേതു . 

• മഡൂീസ് ഇൻപ്പവയേഴ്സ് സർവീസ് ഇന്തയേുപ്പട 

GDP വളർച്ച 1.1 ശതമാനമാേി കറുച്ച.ു 

• ഏഗ്പിൽ മതുൽ ജ്ൺൂ വപ്പരേുള്ള ബഗ്തമാസ 

പ്പമാത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽൊദ്ന കണകകുൾ 

വിപണിേിപ്പല ഗ്പതീക്ഷകയളകാൾ 

കറുവാേതിപ്പന തടുർന്്ന, യരാൾഡ്മാൻ സാച്്ചസ് 

ഇന്തയേുപ്പട വളർച്ചാ ഗ്പവെനങ്ങൾ പതുകുി. 

 

Awards News 

• "ഏേയേുപ്പട സമാധാനത്തിനളു്ള യനാബൽ 

സമ്മാനം" എന്്ന പരപ്പക കണകാകപ്പെടനു്ന 

രമൺ മര് സപ്പസ അവാർഡ് ഫൗയണ്ടേൻ 

(RMAF) ഈ വർേപ്പത്ത ആയരാള ഗ്പഖയാപന 

െടങ്ങിൽ പ്പവച്്ച ഈ വർേപ്പത്ത അവാർഡ് 

യജ്താകപ്പള അടതു്തിപ്പട ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

 

Agreements News 

• പ്ലാേിക്-മാലിനയ സംസ്കരണത്തിനാേി 

ഗ്പവർത്തികനു്ന US ആസ്ഥാനമാേുള്ള ‘പാർലി 

യഫാർ ദ്ി ഓേയൻസ്’ എന്ന കമ്പനിേുമാേി 

ആഗ്ന്ധാഗ്പയദ്ശ് സർകാർ ധാരണാപഗ്തം 

ഒെവുച്ച.ു 

• രാജ്യത്തടുനീളം ഡിജ്ിറ്റൽ സർഗ്ഗാത്മകത 

വികസിെികനു്നതിനാേി ഓൾ-ഇന്തയ 

കൗൺസിൽ യഫാർ പ്പടക്നികൽ എജ്യയുകേൻ 

(AICTE), അയഡാബമുാേി ഒര ുപങ്കാളിത്ത കരാർ 

ഉണ്ടാകി. 

 

Sports News 

• 2022പ്പല ഏേയാ കെിപ്പല ഇന്തയേ് കംു 

യഹായങ്കാങ്ങിനംു ഇടേിലളു്ള നാലാമപ്പത്ത 

മത്സരത്തിൽ ഇന്തയ 40 റൺസിന് വിജ്േിച്ച,ു 

ഇയതാപ്പട ഇന്തയേും സൂെർ 4-ന് യോരയത യനടി. 

 

Important Days 

• ഇന്തയേിൽ എല്ലാ വർേവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 

ആദ്യവാരം യദ്ശീേ യപാേകാഹാര 

വാരമാേി ആയഘാേികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർേവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 2 ന് യലാക 

നാളിയകര ദ്ിനം ആയഘാേികനു്ന.ു 
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• വനിതാ ശിശ ു വികസന മഗ്ന്താലേം 2022 

പ്പസപ്തംബർ 1 മതുൽ 30 വപ്പര രാജ്യത്തടുനീളം 

അവാമത് രാഗ്രീേ യപാേൻ മാഹ് 2022 

ആയഘാേികനു്ന.ു 

 

Miscellaneous News 

• ഡൽഹി മഖുയമഗ്ന്തി അരവിന്ദ് പ്പകജ്് രിവാൾ 

ഒര ു പ്പവർെവൽ സ്കൂ ൾ ആരംഭ്ിച്ച,ു അതിൽ 

രാജ്യത്തടുനീളമളു്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക് 

ഗ്പയവശനത്തിന് അർഹതേുണ്്ട. 

• ജ്മ്മ ു കശ്മീർ യപാലീസ് ഒര ു ഓൺബലൻ 

പ്പമാബബൽ ആപ്ലിയകേനാേ "JK ഇയകാപ്" 

പറുത്തിറകി. 

• ഓസ്കാർ യജ്താവംു സംരീത 

സംവിധാേകനമുാേ എആർ റഹ്മാൻ 

അടതു്തിപ്പട കാനഡേിപ്പല മാർഖാം 

നരരത്തിപ്പല പ്പതരവുിന് തപ്പന്റ യപരിടാനളു്ള 

ബഹമുതി യനടി. 

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കമുളു്ള പ്രധാന 

കറുിപ്പകുൾ: (STATIC TAKEAWAYS) 

• ജ്മ്മ ു കശ്മീർ പ്പലഫ്റ്റനന്റ് രവർണർ: മയനാജ്് 

സിൻഹ. 

• റിലേൻസ് ഇൻഡഗ്സ്ടീസ് ലിമിറ്റഡ് (RIL) 

സ്ഥാപിതമാേത്: 8 പ്പമേ് 1973; 

• റിലേൻസ് ഇൻഡഗ്സ്ടീസ് ലിമിറ്റഡ് (RIL) 

സ്ഥാപകൻ: ധീരഭു്ാേ് അംബാനി; 

• റിലേൻസ് ഇൻഡഗ്സ്ടീസ് ലിമിറ്റഡ് (RIL) 

ആസ്ഥാനം: മംുബബ, മഹാരാഗ്ര; 

• റിലേൻസ് ഇൻഡഗ്സ്ടീസ് ലിമിറ്റഡ് (RIL) CMD: 

മയുകേ് അംബാനി; 

• റിലേൻസ് ഇൻഡഗ്സ്ടീസ് ലിമിറ്റഡ് (RIL) 

ഡേറക്ടർ: നിത അംബാനി. 

• താേ് ലൻഡ് തലസ്ഥാനം: ബായങ്കാക്; 

• താേ് ലൻഡ് കറൻസി: താേ് ബാറ്റ്; 

• താേ് ലൻഡ് ഗ്പധാനമഗ്ന്തി: ഗ്പേുത് ൊൻ-ഒ-െ. 

• SBI കാർഡ് ആസ്ഥാനം: രുരഗു്രാം, ഹരിോന; 

• SBI കാർഡ് മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടർ & CEO: രാമ 

യമാഹൻ റാവ ുഅമര; 

• SBI കാർഡ് സ്ഥാപിതമാേത്: ഒയക്ടാബർ 1998. 

• ആകാശവാണി സ്ഥാപിച്ചത്: 1936, ഡൽഹി; 

• ആകാശവാണി സ്ഥാപകൻ: ഇന്തയാ 

രവൺപ്പമന്റ;് 

• ആകാശവാണി ആസ്ഥാനം: സൻസദ്് മാർര്, 

നയഡൂൽഹി; 

• ആകാശവാണി ഉടമ: ഗ്പസാർ ഭ്ാരതി. 

• AICTE പ്പെേർമാൻ: അനിൽ സഹഗ്സബപു്പദ്ധ 

• അയഡാബ് ഇന്തയേുപ്പട ബവസ് ഗ്പസിഡന്റു ം 

മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടറംു: ഗ്പതിവ മഹാപഗ്ത 
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