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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 

• ആദ്യമാേി, യകഗ്ര ഗ്പതിയരാധ മഗ്രി രാജ് നാഥ് 

സിംര് പ്പസപ്റ്റംബർ 5 മതുൽ 7 വപ്പര 

മംയരാളിേ സരർശികംു. 

• േൂയറാ യസാൺ മാരയത്തിയലക് 

ഗ്പയവശികകുോണ്, ആഴത്തിലളു്ള 

ജീവിതപ്പെലവ് ഗ്പതിസന്ധിേും 

ഉപയ ാക്താകപ്പള പ്പെലവിടനു്നതിൽ ജാഗ്രത 

പലുർത്തനു്ന ഇരണു്ട കാഴ് ചൊടംു സർയവകൾ 

കാണികനു്ന.ു 

• പാകിസ്ഥാന് 450 മിലയൺ US യഡാളറിപ്പന്റ 

എഫ്-16 ഫഫറ്റർ പ്പജറ്റ് ഫ്ലീറ്റ് സഫൈൻപ്പമന്റ് 

യഗ്പാഗ്രാമിന് ഫബഡൻ അഡ്മിനിയഗ്രേഷൻ 

അംരീകാരം നൽകി. 

• മംയരാളിേ സരർശികനു്ന ആദ്യ ഇരയൻ 

ഗ്പതിയരാധ മഗ്രിോേ രാജ് നാഥ് സിംരിന് 

ഗ്പസിഡന്റ് ഉഖ് നാരിൻ ഖപു്പറൽസഖു് രം ീര 

കതുിരോേ "യതജസ്" പ്പന സമ്മാനിെ.ു 

• േു.എസ്. യൈറ്റ് പ്പസഗ്കട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ, 

േുപ്പഗ്കേിനിനംു റഷയ  ീഷണിപ്പെടതു്തിേ മറ്റ് 

േൂയറാപയൻ രാജയങ്ങൾകംു 2 ബിലയൺ 

യഡാളറിലധികം വിലമതികനു്ന പതുിേ 

ഫസനിക സഹാേം ബിഡൻ  രണകടൂം 

ഗ്പഖയാപിെതിനാൽ, ഫകവിയലക് പ്പഷഡയൾൂ 

പ്പെയ്യാപ്പത ഒര ുസരർശനം നടത്തി. 
 

 

• ഐകയരാഗ്രസ േുപ്പട (UN) ജനറൽ അസംബ്ലി 

ഓഗ്രേിേേിപ്പല യവാൾകർ ടർകിപ്പന 

ആയരാള മനഷുയാവകാശ യമധാവിോേി 

അംരീകരിെ കാരയം UN പ്പസഗ്കട്ടറി ജനറൽ 

അയന്റാണിയോ രുപ്പട്ടറസ് ഗ്പഖയാപിെ.ു 

 

State News 

• എല്ലാ വീട്ടിലംു RO പ്പവള്ളം വിതരണം 

പ്പെയ്യുന്നതിപ്പന്റ യനട്ടം ഫകവരികനു്ന 

ഉത്തർഗ്പയദ്ശിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത ഗ്രാമമാേി 

 രതൗൾ മാറി. 

• ഛത്തീരഗഢ് മഖുയമഗ്രി  യൂപഷ് 

ബായരൽ സംസ്ഥാനത്തിപ്പന്റ 29-ാാമത് 

ജില്ലോേി പതുതുാേി രപൂീകരിെ 

ജില്ലോേ പ്പമാഹ് ല-മാൻപർൂ-അംബാരഡ് 

ൌകി ഉദ്്ഘാടനം പ്പെേതു . 

• േുഫണറ്റഡ് യനഷൻസ് യവൾഡ് ടറൂിസം 

ഓർരഫനയസഷപ്പന്റ (UNWTO) അഫിലിയേറ്റ് 

അംരമാേ പസഫിക് ഏരിേ ഗ്ടാവൽ 

ഫറയറ്റഴ് സ് അയസാസിയേഷൻ (PATWA) 

സംസ് കാരത്തിനാേുള്ള മികെ 

ലക്ഷയസ്ഥാനത്തിനളു്ള ഇന്റർനാഷണൽ 

ഗ്ടാവൽ അവാർഡ് 2023 പശ്ചിമ ബംരാളിന് 

ല ിെ.ു 

• ഛത്തീരഗഢ് മഖുയമഗ്രി  യൂപഷ് ബായരൽ 

സംസ്ഥാനപ്പത്ത 32, 33 ജില്ലകളുപ്പട ഉദ്്ഘാടനം 

നിർവഹിെ.ു 

• രേേിപ്പല ഫാൽരു നദ്ിേിപ്പല ഇരയേിപ്പല 

ഏറ്റവംു നീളം കടൂിേ റബ്ബർ അണപ്പകട്ടാേ 

രോജി അണപ്പകട്്ട ബീഹാർ മഖുയമഗ്രി 

നിതീഷ് കമുാർ ഉദ്്ഘാടനം പ്പെേതു . 

• ഒഡീഷ രവൺപ്പമന്റ് 'കമ്മയണൂിറ്റി 

ഹാർപ്പനസിംര് ആൻഡ് ഹാർപ്പവൈിംര് 

റേിൻവാട്ടർ ആർട്ടിഫിഷയലി ഗ്ഫം പ്പടറസ് ട ു

അകയഫുേർ' (CHHATA) എന്ന യപരിൽ ഒര ു

മഴപ്പവള്ള സം രണ പദ്ധതി ആരം ിെ.ു 
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National News 

• രാജ് പഥിപ്പന്റേും പ്പസൻഗ്ടൽ വിരത 

പൽുത്തകിടികളുപ്പടേും യപര് കർത്തവയ പാത 

എന്നാകി മാറ്റപു്പമന്്ന ഇരയാ രവൺപ്പമന്റ് 

ഗ്പഖയാപിെ.ു 

• അരണുാെൽ ഗ്പയദ്ശിപ്പല തവാങ് പ്പസക്േറിപ്പല 

േഥാർത്ഥ നിേഗ്രണ യരഖേിൽ ഫേർ 

പവറംു ഇൻഗ്ഫാഗ്രേക്ചറംു രണയമാേി 

നവീകരിെതിന് യശഷം, അരണുാെൽ 

ഗ്പയദ്ശിപ്പന്റ ബാകി  ാരങ്ങളിൽ കഴിവിനംു 

അടിസ്ഥാന സൗകരയ വികസനത്തിനമുാേി 

ഫസനയം ഒര ുഗ്പധാന നീകത്തിലാണ്. 

• പ്പകായളാണിേൽ െിരാരതിേുമാേി 

ബന്ധപ്പെട്ട െിഹ്നങ്ങൾ 

നിർത്തലാകനു്നതിനളു്ള ഗ്പധാനമഗ്രി 

യമാദ്ിേുപ്പട സമ്മർദ്ദത്തിന് അനസുൃതമാേി, 

രാഗ്രപതി  വനിൽ നിന്ന് ഇരയാ 

യരറ്റിയലകളു്ള യറാഡാേ നയഡൂൽഹിേിപ്പല 

ഐതിഹാസികമാേ രാജ് പഥിപ്പന കർത്തവയ 

പാത (കർമത്തിപ്പന്റ പാത) എന്്ന 

പനുർനാമകരണം പ്പെയ്യാൻ ഒരങു്ങനു്ന.ു 

• 2025 ഓപ്പട ഇരയേുപ്പട ആയരാരയ സംരക്ഷണ 

വയവസാേം 50 ബിലയൺ യഡാളറിപ്പന്റ വളർെ 

ഫകവരികപു്പമന്്ന യകഗ്രമഗ്രി ജിയതഗ്ര 

സിംര് പറഞ്ഞ.ു 

• കിഴകൻ ലഡാകിപ്പല യരാഗ്ര-യഹാട്ട് ഗ്രപിംര് 

യമഖലേിപ്പല പയഗ്ടാളിംര് പില്ലറിൽ (15) 

ഇരയൻ, ഫെനീസ് ഫസനികപ്പര 

പിരിെവുിടാൻ തടുങ്ങിേതാേി സർകാർ 

അറിേിെ.ു 

• പ്പറേിൽയവേുപ്പട  മൂി ദ്ീർഘകാല പാട്ടത്തിന് 

നൽകനു്ന നേത്തിനംു അടതു്ത അഞ്്ച 

വർഷത്തിനളു്ളിൽ 300 രതി ശക്തി കാർയരാ 

പ്പടർമിനലകുൾ വികസിെികാനളു്ള 

നിർയദ്ദശത്തിനംു യകഗ്രമഗ്രിസ  

അംരീകാരം നൽകിേിരനു്ന.ു 

• നിതി ആയോരും യവൾഡ് റിയസാഴ് സ് 

ഇൻൈിറ്റയടൂ്ടംു (WRI) ഇരയേുപ്പട ആദ്യപ്പത്ത 

യദ്ശീേ ഇലഗ്ക്േിക് ഫഗ്ഫറ്റ് പ്ലാറ്റ് യഫാമാേ E-

FAST ഇരയ (സുസ്ഥിര രതാരതത്തിനാേുള്ള 

ഇലക് ഗ്ടിക് ഫഗ്ഫറ്റ് ആക് സിലയററ്റർ-ഇരയ) 

ആരം ിെ.ു 
 

Defence News 

• ഇരയൻ കരയസനാ യമധാവി ജനറൽ മയനാജ് 

പാപ്പെപ്പേ യനൊൾ ഗ്പസിഡന്റ് ബിദ്യ യദ്വി 

 ൊരി കാഠ് മെവുിൽ യനൊളി ആർമിേുപ്പട 

ഓണററി ജനറൽ പദ്വി നൽകി ആദ്രിെ.ു 

 

Summits and Conferences News 

• ആദ്യപ്പത്ത യഹാമിയോെതി ഇന്റർനാഷണൽ 

പ്പഹൽത്ത് ഉെയകാടി: ദ്ബുാേ് ആതിയഥേതവം 

വഹിെ ആദ്യപ്പത്ത യഹാമിയോെതി 

ഇന്റർനാഷണൽ പ്പഹൽത്ത് ഉെയകാടി 

യഹാമിയോെതി സഗ്രദ്ാേം, മരനു്നകുൾ, 

സഗ്രദ്ാേങ്ങൾ എന്നിവ പഠിെികാനംു 

യഗ്പാത്സാഹിെികാനംു ലക്ഷയമിട്ടളു്ളതാണ്. 

• ഡിഫൻസ് റിസർെ് ആൻഡ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ്

ഓർരഫനയസഷനംു (DRDO) ഇരയൻ 

ഫസനയവംു ഒഡീഷ തീരപ്പത്ത െരിപരൂിപ്പല 

ഇന്റയഗ്രറ്റഡ് പ്പടൈ് യറഞ്ചിൽ (ITR) നിന്ന് കവിക് 

റിോക്ഷൻ സർയഫസ് ട ു എേർ മിഫസൽ 

(QRSAM) സംവിധാനത്തിപ്പന്റ ആറ് ഫഫ്ലറ്റ് 

പ്പടൈകുൾ പർൂത്തിോകി. 

 

Ranks and Reports News 

• നിതി ആയോര് റിയൊർട്്ട അനസുരിെ് , 

യകഗ്രത്തിപ്പന്റ ഗ്പധാന പദ്ധതിോേ യപാഷൻ 

അ ിോൻ പ്പമാത്തത്തിൽ 

നടെിലാകനു്നതിപ്പന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

വലിേ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആദ്യ മന്ൂ്ന 

സംസ്ഥാനങ്ങളാേി മഹാരാഗ്ര, 

ആഗ്ന്ധാഗ്പയദ്ശ്, രുജറാത്ത് എന്നിവ 

ഇടംപിടിെിട്ടണ്ു്ട. 
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• 9.12 ദ്ശലക്ഷം യകസുകളുള്ള ഉത്തർഗ്പയദ്ശ്, 

ഡിജിറ്റൽ ഇരയ മിഷപ്പന്റ കീഴിൽ 

യകഗ്രസർകാർ നിേഗ്രികനു്ന ഇ-

യഗ്പാസികയഷൂൻ യപാർട്ടൽ വഴിേുള്ള 

യകസകുളുപ്പട തീർൊകലിപ്പന്റേും 

ഗ്പയവശനത്തിപ്പന്റേും എണ്ണത്തിൽ ഒന്നാം 

സ്ഥാനത്താണ്. 

• േുഫണറ്റഡ് യനഷൻസ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് 

യഗ്പാഗ്രാം പറുത്തിറകിേ 2021-2022 പ്പല ഹയമൂൻ 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് റിയൊർട്ടിപ്പന്റ  ാരമാണ് 2021 

പ്പല ഹയമൂൻ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് 

ഇൻഡക് സിപ്പനകറുിെളു്ള (HDI) ഒര ുറിയൊർട്്ട. 

• യഫാർെയൺൂ ഇരയേുപ്പട 2022 പ്പല ‘ഇരയേിപ്പല 

ഏറ്റവംു വലിേ സരന്നരപു്പട’ പട്ടിക 

അനസുരിെ്, ഇരയേിലളു്ള 142 

ശതയകാടീശവരന്മാരപു്പട സരത്ത് 832 ബിലയൺ 

US യഡാളറാണ് (66.36 ഗ്ടിലയൺ രപൂ). 

 

Appointments News 

• നിലവിൽ യലാക് സ ാ പ്പസഗ്കട്ടറി ജനറൽ 

പദ്വി വഹികനു്ന ഉതപൽ കമുാർ സിംര് 

സൻസദ്് ടിവിേുപ്പട CEO െമുതലകൾ 

അധികമാേി വഹികപു്പമന്്ന രാജയസ ാ 

പ്പെേർമാനംു യലാക് സ ാ രപീകറംു 

സംേുക്തമാേി തീരമുാനിെ.ു 

• ഷിെിംര് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് ഇരയ 

ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ (എസ് സിഐ) പതുിേ 

പ്പെേർമാനംു മായനജിംര് ഡേറക്േറമുാേി 

കയാപ്റ്റൻ ബിയനഷ് കമുാർ 

തയാരിപ്പേ നിേമികാനളു്ള നിർയദ്ദശത്തിൽ 

കയാബിനറ്റിപ്പന്റ അയൊേിന്റ് പ്പമന്റ് കമ്മിറ്റി 

(എസിസി) ഒെവുെ.ു 

• നാഷണൽ ലീരൽ സർവീസസ് 

അയതാറിറ്റിേുപ്പട (NALSA) അടതു്ത 

എക് സികയടൂ്ടീവ് പ്പെേർയപഴ് സണാേി സഗു്പീം 

യകാടതി ജഡ്ജി ജൈിസ് ഡി ഫവ െഗ്രെഡൂിപ്പന 

നിേമിെ.ു 

• കന്നഡ നടൻ കിെ സുദ്ീപിപ്പന 

കന്നകുാലികപ്പള ദ്പ്പത്തടകുൽ പദ്ധതിോേ 

പണുയയകാടി ദ്ത്ത ു യോജനേുപ്പട ഗ്ബാൻഡ് 

അംബാസഡറാേി കർണാടക സർകാർ 

നിേമിെ.ു 

• കാനഡേിപ്പല ഇരയേുപ്പട അടതു്ത 

ഫഹകമ്മീഷണറാേി മതുിർന്ന 

നേതഗ്രജ്ഞൻ സഞ്ജേ് കമുാർ വർമപ്പേ 

നിേമിെ.ു 
 

Business News 

• ഏഷയേിപ്പല ഏറ്റവംു ധനികനാേ രൗതം 

അദ്ാനി, 2030-ഓപ്പട ശദു്ധമാേ 

ഊർജ്ജത്തിനാേി 70 ബിലയൺ യഡാളറിപ്പന്റ 

നിയക്ഷപത്തിപ്പന്റ  ാരമാേി യസാളാർ 

പ്പമാഡയളുൂകൾ, വിൻഡ് ടർഫബനകുൾ, 

ഫഹഗ്ഡജൻ ഇലക് യഗ്ടാഫലസറകുൾ എന്നിവ 

നിർമ്മികനു്നതിനാേി മന്ൂ്ന രിരാ ഫാക്േറികൾ 

നിർമ്മികംു. 

 

Banking News 

• ഇൻഡ് സിര് ബാങ്കംു ADB-േും സഹകരികനു്ന:ു 

ഇരയേിപ്പല സഫപ്ല പ്പെേിൻ ഫിനാൻസ് (SCF) 

പ്പസാലയഷൂനകുപ്പള പിരണുേ്കനു്നതിനംു 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനമുാേി ഏഷയൻ 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ബാങ്കമുാേി (ADB) ഒര ുസവകാരയ 

വാേപകാരനാേ ഇൻഡ് സിര് ബാങ്ക് ഒര ു

പങ്കാളിത്തം ഗ്പഖയാപിെ.ു 

• തതൂ്തകുടുി ആസ്ഥാനമാേുള്ള തമിഴ് നാട് 

പ്പമർകഫന്റൽ ബാങ്ക് (TMB) ലിമിറ്റഡ് കൃഷ്ണൻ 

ശങ്കരസഗു്ബഹ്മണയപ്പത്ത മന്ൂ്ന വർഷയത്തക് 

മായനജിംര് ഡേറക്േറംു CEO േുമാേി 

നിേമിെതാേി ഗ്പഖയാപിെ.ു 

• ഫിനാൻഷയൽ ഇൻക്ലഷൂൻ ഫഗ്ഡവിപ്പന്റ 

 ാരമാേി, പ്പപാതയുമഖലാ ബാങ്കകുൾ 2022 

ഡിസംബയറാപ്പട വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിപ്പല 

ബാങ്ക് ഇല്ലാത്ത യമഖലകളിൽ 300 ഓളം 

ഗ്ബിക് ആൻഡ് യമാർട്ടാർ ശാഖകൾ തറുകംു. 

• ഈ വർഷം ആരം ികനു്ന പ്പസൻഗ്ടൽ ബാങ്ക് 

ഡിജിറ്റൽ കറൻസി (CBDC) അതിർത്തി 

കടന്നളു്ള ഇടപാടകുളുപ്പട സമേവംു പ്പെലവംു 

കറുേ്കനു്നതിനളു്ള ഒര ു ഉപകരണമാേി 

മാറപു്പമന്്ന റിസർവ് ബാങ്ക് പ്പഡപയടൂ്ടി രവർണർ 

ടി റാബി ശങ്കർ പറഞ്ഞ.ു 
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• ഇൻഷറുൻസ് വിൽകനു്നതിനളു്ള ഒര ു

ഓൺഫലൻ പ്ലാറ്റ് യഫാം 

നിർമ്മികനു്നതിനാേി HDFC ERGO ജനറൽ 

ഇൻഷറുൻസ് രൂരിൾ ക്ലൗഡിൽ യെർന്ന.ു 

 

Economy News 

• 2029-ഓപ്പട യലാകത്തിപ്പല മനൂ്നാമപ്പത്ത വലിേ 

സരദ്് വയവസ്ഥോേി ഇരയ മാറംു. 

• 2022 ഏഗ്പിൽ-ജൺൂ കാലേളവിൽ 

നരരഗ്പയദ്ശങ്ങളിപ്പല 15 വേസും 

അതിനമുകുളിലംു ഗ്പാേമളു്ളവരപു്പട 

ഇരയേിപ്പല പ്പതാഴിലില്ലാേമ നിരക് ഒര ു

വർഷം മരു് 12.6 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 7.6 

ശതമാനമാേി കറുഞ്ഞപു്പവന്്ന നാഷണൽ 

ൈാറ്റിൈികൽ ഓഫീസ് (NSO) ഓരൈ് 31 ന് 

അറിേിെ.ു 

• അനകുലൂമാേ ഡിമാൻഡ് സാഹെരയങ്ങൾകംു 

െിലവ് സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ െില 

ലഘകൂരണങ്ങൾകംു ഇടേിൽ ഓരൈിൽ 

ഇരയേുപ്പട ഗ്പബലമാേ യസവന വയവസാേം 

ഗ്പതീക്ഷിെതിലംു യവരത്തിൽ വളർന്ന.ു 

• സാരത്തിക മഗ്രാലേത്തിപ്പല സാരത്തിക 

കാരയ വകെുിപ്പല എക് സ് യറ്റണൽ പ്പഡറ്റ് 

മായനജ് പ്പമന്റ് േൂണിറ്റ ് (EDMU), 2021-22 പ്പല 

ഇരയേുപ്പട വിയദ്ശ കടപ്പത്തകറുിെളു്ള 

ൈാറ്റസ് റിയൊർട്ടിപ്പന്റ 28-ാാാം പതിെ് 

പറുത്തിറകി. 

• ഇരയേിപ്പല പാസഞ്ചർ വാഹന 

പ്പമാത്തവയാപാരം ഓരൈിൽ 21 ശതമാനം 

വാർഷിക വളർെ ഫകവരിെ.ു 

 

 

Schemes News 

• രാജയത്തടുനീളമളു്ള എല്ലാത്തരം 

സർകാരകുളും നിേഗ്രികനു്ന നിലവിലളു്ള 

തിരപ്പഞ്ഞടതു്ത സ് കളുൂകപ്പള 

ശക്തിപ്പെടതു്തിപ്പകാണ്്ട രാജയത്തടുനീളമളു്ള 

14500-ലധികം സ് കളുൂകളുപ്പട വികസനം 

ലക്ഷയമിടനു്ന പതുിേ യകഗ്രാവിഷ് കൃത 

പദ്ധതിോേ PM സ് കൾൂസ് യഫാർ ഫറസിംര് 

ഇരയ സ് കീമിന് (SHRI) യകഗ്ര മഗ്രിസ  

അംരീകാരം നൽകി. 
 

Awards News 

• "നമ്മപു്പട യഗ്രറ്റ് നാഷണൽ പാർകസ്" എന്ന 

പ്പനറ്റ്ഫലിക്സ് യഡാകയപു്പമന്ററിേിപ്പല 

ആഖയാനത്തിന് അയമരികൻ മൻു ഗ്പസിഡന്റ് 

ബരാക് ഒബാമ എമ്മി അവാർഡ് യനടി. 

• ആലെഴു പനു്നമട കാേലിൽ പാര് 

വള്ളങ്ങൾകാേുള്ള പ്പനഹ് റ ു യഗ്ടാഫി 

വള്ളംകളിേിൽ പള്ളാത്തരുതു്തി യബാട്്ട ക്ലബ്ബ് 

മഹായദ്വികാട് കാട്ടിൽ പ്പതയകതിൽ െണു്ടൻ 

കന്നി ജേം കറുിെ.ു 

• മൻു ഇരയൻ നാവികയസനാ യമധാവി 

അഡ്മിറൽ സുനിൽ ലംബേ്ക് സിംരെരൂിപ്പന്റ 

അ ിമാനകരമാേ ഫസനിക അവാർഡാേ 

പിംരത് ജസ പ്പജമിലാങ് (പ്പടന്ററ) അപ്പല്ലങ്കിൽ 

പ്പമറിയറ്റാറിേസ് സർവീസ് പ്പമഡൽ (മിലിട്ടറി) 

(MSM (M)) ഗ്പസിഡന്റ് ഹലീമ ോയകാബ് 

സമ്മാനിെ.ു 

 

Agreements News 

• ഇരയേും ബംഗ്ലായദ്ശംു ഉ േകക്ഷി സമഗ്ര 

സാരത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാറിന് (CEPA) ഉടൻ 

െർെകൾ ആരം ികപു്പമന്്ന ബംഗ്ലായദ്ശ് 

ഗ്പധാനമഗ്രി പ്പഷേ്ഖ് ഹസീനേുമാേി 

നടത്തിേ കടൂികാഴ് ചേ്ക് യശഷം 

ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദ്ി പറഞ്ഞ.ു 

 

Science and Technology News 

• നയസ്ൂ യപസ് ഇരയ ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് അഞ്്ച 

യറാകറ്റകുൾ (PSLV യറാകറ്റകുൾ) 

നിർമ്മികനു്നതിന് ഹിരസു്ഥാൻ 

എേ് യറായനാട്ടിക് സ് ലിമിറ്റഡ് 860 യകാടി 

രപൂേുപ്പട കരാർ യനടിേിട്ടണ്ു്ട. 

• പ്പൊവ്വേിയലകംു ശഗു്കനിയലകംു 

ഉൾപ്പെപ്പടേുള്ള  ാവി ദ്ൗതയങ്ങളിൽ 

ഇൻയഫ്ലറ്റബിൾ എേയറാഫഡനാമിക് 

ഡിപ്പസലയററ്റർ (IAD) വിജേകരമാേി 

പരീക്ഷിെ.ു 
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Sports News 

• ഇരയേിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത മൗണ്ടൻ ഫസകിൾ, 

MTB, യലാകകെ്- 'UCI MTB എലിമിയനറ്റർ 

യലാകകെ്' ആതിയഥേതവം വഹികാൻ യല 

ഒരങു്ങകുോണ്. 

• പ്പറഡ് ബളു്ളിപ്പന്റ ഫഗ്ഡവർ മാക്സ് പ്പവർൈാെൻ 

2022 പ്പല ഡെ് യഫാർമലു 1 ഗ്രാൻഡ് ഗ്പിക്സ് 

യജതാവാേി. 

• 22-ാാമത് ദ്ബുാേ് ഓെൺ പ്പെസ് ടർൂണപ്പമന്റിൽ 

7.5 യപാേിന്റു മാേി ഗ്രാൻഡ്മാൈർ അരവിര് 

െിതംബരം യജതാകളാേി. 

• കവാലാലംപരൂിൽ നടന്ന മയലഷയൻ ഏജ് ഗ്രൂെ് 

റാെിഡ് പ്പെസ് ൊരയൻഷിെിൽ 

ആറവുേസുകാരി അനിഷ് ക ബിോനി 

സവർണം യനടി. 

• ഇരയൻ യഗ്പക്ഷകരിയലക് തങ്ങളുപ്പട 

തഗ്രപരമാേ വയാപനം 

വിപലുീകരികനു്നതിനാേി ഇരയൻ ഗ്കികറ്റ് 

കൺയഗ്ടാൾ യബാർഡമുാേി (BCCI) 

മാൈർകാർഡ് സഹകരണം ഗ്പഖയാപിെ.ു 

• സറൂിെിൽ നടന്ന ഡേമണ്്ട ലീര് ഫഫനൽ 

വിജേിെയതാപ്പട നീരജ് യൊഗ്പ മപ്പറ്റാര ു യനട്ടം 

ഫകവരിെ.ു 

• ഏഷയാ കെ് 2022 ഗ്ശീലങ്ക vs പാകിസ്ഥാൻ: 

ഏഷയാ കെ് 2022 സെൂർ യഫാർ യൈജിൽ 

പാകിസ്ഥാപ്പനതിപ്പര ഗ്ശീലങ്ക 5 വികറ്റിന് 

വിജേിെ.ു 

• നയസൂിലൻഡിപ്പനതിരാേ ഓസ് യഗ്ടലിേേുപ്പട 

മനൂ്നാമപ്പത്തേും അവസാനപ്പത്തേും 

ഏകദ്ിനത്തിന് യശഷം ഓസ് യഗ്ടലിേൻ 

കയാപ്റ്റൻ ആയരാൺ ഫിഞ്്ച ഏകദ്ിന 

അരാരാഗ്ര ഗ്കികറ്റിൽ നിന്ന് വിരമികൽ 

ഗ്പഖയാപിെ.ു 
 

 

Books and authors News 

• മതുിർന്ന പഗ്തഗ്പവർത്തകനാേ പവൻ സി 

ലാൽ 'യഫാർജിംര് പ്പമറ്റിൽ: നൃയപരർ റാവ ു

ആൻഡ് പ്പപന്നാർ യൈാറി' എന്ന പതുിേ 

പരുതകം രെിെ,ു അത് 2022 പ്പസപ്റ്റംബറിൽ 

പറുത്തിറങ്ങംു. 

 

Obituaries News 

• ടാറ്റ സൺസിപ്പന്റ മൻു പ്പെേർമാൻ ഫസറസ് 

മിഗ്രതി അഹമ്മദ്ാബാദ്ിൽ നിന്്ന 

മംുഫബേിയലകളു്ള ോഗ്താമയധയ 

വാഹനാപകടത്തിൽ മരിെ.ു 

• ഗ്പമഖു െരിഗ്തകാരനംു മംരലാപരും, യരാവ 

സർവകലാശാലകളുപ്പട ആദ്യ ഫവസ് 

ൊൻസലറമുാേ പ്പഗ്പാഫസർ ബി. പ്പഷേക് അലി 

അരരിെ.ു 

• ഏഷയൻ, യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസകുളിൽ 

പ്പമഡൽ യനടനു്ന ആദ്യ ഇരയൻ യബാക് സറാേ 

ബിർജ ുസാഹ് അടതു്തിപ്പട അരരിെ.ു 

• ഗ്പശരത കർണാടക സംരീതജ്ഞൻ ടി വി 

ശങ്കരനാരാേണൻ അരരിെ.ു അയദ്ദഹത്തിന് 

77 വേസ്സാേിരനു്ന.ു 

• 70 വർഷം UK  രിെ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി 96-

ാാാം വേസ്സിൽ ബാൽയമാറലിൽ വെ് 

അരരിെ.ു 

• എട്്ട പതിറ്റാണ്ടകുളാേി യ ാജ് പരുി നായടാടി 

നൃത്തമാേ 'നാെ്' എന്ന നാടകത്തിൽ 

അവതരിെിെ പത്മഗ്ശീ പരുസ് കാര 

യജതാവാേ രാമെഗ്ര മഞ്ജി അരരിെ.ു 

 

Important Days 

• അദ്ധയാപക ദ്ിനം അഥവാ ശിക്ഷക് ദ്ിവസ് 

രാജയത്തിപ്പന്റ ആദ്യ ഉപരാഗ്രപതി (1952-1962) 

ഇരയേുപ്പട രണ്ടാമപ്പത്ത രാഗ്രപതിോേി 

(1962-1967) ഒര ു പെിതനംു തത്തവെിരകനംു 

 ാരതരത് ന അവാർഡ് യജതാവമുാേ 

യഡാ.സർവെള്ളി രാധാകൃഷ്ണപ്പന്റ 

ജന്മദ്ിനമാണ്. 

• പ്പസപ്തംബർ 5 ന് അരാരാഗ്ര ൊരിറ്റി ദ്ിനം 

ആെരികനു്ന.ു 

• വാേുവിപ്പന്റ രുണനിലവാരം 

പ്പമെപ്പെടതു്തനു്നതിനളു്ള ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനംു 

സുരമമാകനു്നതിനമുാേി പ്പസപ്തംബർ 07 ന് 

ആയരാള ശദു്ധവാേു ദ്ിനമാേി ആെരികനു്ന ു
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• വയക്തികൾകംു സമഹൂങ്ങൾകംു 

സാക്ഷരതേുപ്പട അർത്ഥപ്പത്തകറുിെംു 

ഗ്പാധാനയപ്പത്തകറുിെംു ജനങ്ങപ്പള 

യബാധവാന്മാരാകനു്നതിനാേി 

യലാകപ്പമരാടംു എല്ലാ വർഷവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 

8 ന് അരാരാഗ്ര സാക്ഷരതാ ദ്ിനം (ILD) 

ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• 2020-പ്പല ഐകയരാഗ്ര പ്പപാതസു േുപ്പട 

ഏകകണ്ഠമാേ തീരമുാനഗ്പകാരം 

സ്ഥാപിതമാേ ഒര ു അരാരാഗ്ര ദ്ിന 

ആെരണമാണ് ആഗ്കമണത്തിൽ നിന്ന് 

വിദ്യാ യാസം സംരക്ഷികനു്നതിനളു്ള 

അരാരാഗ്ര ദ്ിനം. 

• എല്ലാ വർഷവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 10-ന് 

ആയഘാഷികനു്ന യലാക ആത്മഹതയാ 

ഗ്പതിയരാധ ദ്ിനം (WSPD), ആത്മഹതയ 

തടേുന്നതിനളു്ള ഇന്റർനാഷണൽ 

അയസാസിയേഷൻ (IASP) സംഘടിെികകുേും 

യലാകായരാരയ സംഘടന (WHO) 

അംരീകരികകുേും പ്പെയ്യുന്ന.ു 

• നാഷണൽ മിഷൻ യഫാർ ക്ലീൻ രംര, നൗല 

ഫൗയണ്ടഷനമുാേി സഹകരിെ് പ്പസപ്റ്റംബർ 

09 ന് ഹിമാലേൻ ദ്ിവസ് സംഘടിെിെ.ു 

ഹിമാലേൻ ആവാസവയവസ്ഥപ്പേേും 

ഗ്പയദ്ശപ്പത്തേും സംരക്ഷികകു എന്ന 

ലക്ഷയയത്താപ്പടോണ് ദ്ിനം 

ആയഘാഷികനു്നത്. 

 

 

Miscellaneous News 

• ഫഹദ്രാബാദ്് വിയമാെന ദ്ിനം: 2022 മതുൽ 

2023 വപ്പരേുള്ള വർഷങ്ങളിപ്പല 

“ഫഹദ്രാബാദ്് വിയമാെന ദ്ിന”ത്തിപ്പന്റ 

വാർഷിക അനരുമരണത്തിന് ഇരയാ 

രവൺപ്പമന്റ് അംരീകാരം നൽകി. 

• 1975 ജഫൂല 26 ന് ജനിെ ഗ്ബിട്ടീഷ് 

രാഗ്രീേകാരിോേ യമരി എലിസബത്ത് ഗ്ടസ് 

ഇയൊൾ കൺസർയവറ്റീവ് പാർട്ടിേുപ്പട 

യനതാവാണ്, 2022 പ്പസപ്റ്റംബർ 6 ന് UK േുപ്പട 

ഗ്പധാനമഗ്രിോകംു. 

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കമുളു്ള പ്രധാന 

കറുിപ്പകുൾ: (STATIC TAKEAWAYS) 

• UNEP ആസ്ഥാനം: പ്പനേ് യറാബി, പ്പകനിേ; 

• UNEP തലവൻ: ഇംരർ ആൻയഡഴ്സൺ; 

• UNEP സ്ഥാപകൻ: മൗറീസ് യഗ്രോങ്; 

• UNEP സ്ഥാപിതമാേത്: 5 ജൺൂ 1972. 

• കർണാടക മഖുയമഗ്രി: ബസവരാജ് യസാമെ 

പ്പബാഫമ്മ; 

• കർണാടക തലസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂര.ു 

• UNESCO സ്ഥാപിതമാേത്: 16 നവംബർ 1945; 

• UNESCO ആസ്ഥാനം: പാരീസ്, ഗ്ഫാൻസ്; 

• UNESCO അംരങ്ങൾ: 193 രാജയങ്ങൾ; 

• UNESCO തലവൻ: ഓഗ്ഡി അയസാപ്പല. 

• HDFC ERGO ജനറൽ ഇൻഷറുൻസ് CEO: റിയതഷ് 

കമുാർ; 

• HDFC ERGO ജനറൽ ഇൻഷറുൻസ് ആസ്ഥാനം: 

മംുഫബ; 

• HDFC ERGO ജനറൽ ഇൻഷറുൻസ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 2002. 

• UNESCO ആസ്ഥാനം: പാരീസ്, ഗ്ഫാൻസ്; 

• UNESCO തലവൻ: ഓഗ്ഡി അയസാപ്പല; 

• UNESCO സ്ഥാപിതമാേത്: 16 നവംബർ 1945; 

• UNICEF എക് സികയടൂ്ടീവ് ഡേറക്േർ: പ്പഹൻറിറ്റ 

എെ്. യഫാർ; 

• UNICEF സ്ഥാപിതമാേത്: 11 ഡിസംബർ 1946; 

• UNICEF ആസ്ഥാനം: നയയൂോർക്, േുഫണറ്റഡ് 

യൈറ്റ്സ്. 
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• അദ്ാനി ഗ്രൂെ് ആസ്ഥാനം: അഹമ്മദ്ാബാദ്്; 

• അദ്ാനി ഗ്രൂെ് സ്ഥാപകൻ: രൗതം അദ്ാനി; 

• അദ്ാനി ഗ്രൂെ് സ്ഥാപിതമാേത്: 1988. 

• ഒഡീഷ തലസ്ഥാനം:  വുയനശവർ; 

• ഒഡീഷ മഖുയമഗ്രി: നവീൻ പട് നാേിക്; 

• ഒഡീഷ രവർണർ: രയണഷി ലാൽ. 

• ബീഹാർ തലസ്ഥാനം: പട് ന; 

• ബീഹാർ മഖുയമഗ്രി: നിതീഷ് കമുാർ; 

• ബീഹാർ രവർണർ: ഫാരു ൌഹാൻ. 

• മനഷുയാവകാശങ്ങൾകാേുള്ള 

ഫഹകമ്മീഷണറപു്പട ഓഫീസ് (OHCHR) 

ആസ്ഥാനം: ജനീവ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്, 

നയയൂോർക് സിറ്റി, േുഫണറ്റഡ് യൈറ്റ്സ്; 

• ഹയമൂൻ ഫററ്റ് സ് എൈാബ്ലിഷ് പ്പമന്റ് 

ഫഹകമ്മീഷണറപു്പട ഓഫീസ് ഡിസംബർ: 

1993. 
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