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"Weekly Current Affairs PDF in Malayalam| September 
3rd Week 2022 Important Current Affairs" 

 

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 

• പ്പെപ്റ്റംബർ 15, 16 തീേതികളിൽ നടകനു്ന 

ഷാങ്ഹാേ് യകാ-ഓെയറഷൻ 

ഓർരനനയെഷൻ ഉച്ചയകാടികാേി 

ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദി 

ഉെ്പ്പബകിസ്ഥാനിപ്പല െമർഖണ്ടിയലക് 

യപാകാപ്പനാരങു്ങകുോണ്. 

• 1971-പ്പല വിയമാചനേുദ്ധം മതുൽ, ബംഗ്ലായദശംു 

ഇരയേും അവരപു്പട ഭമൂിശാഗ്്രപരമാേ 

അതിരകുൾ കാരണം മാഗ്തമല്ല, 

ൊം്കാരികവംു ഭാഷാപരവംു 

ചരിഗ്തപരവമുാേ ബന്ധങ്ങൾ കാരണം ഒര ു

ഗ്പയതയക ബന്ധം പങ്കിട്ട.ു 

• അയമരികൻ മണ്ണിൽ നടന്ന ഏറ്റവംു 

മാരകമാേ ഭീകരാഗ്കമണത്തിന് 21 

വർഷങ്ങൾക് യശഷം ഇരകളുപ്പട യപരകുളും 

െന്നദ്ധ ഗ്പവർത്തനങ്ങളും മറ്റ് 

ആദരാഞ്ജലികളും വാേിച്ചപു്പകാണ്്ട 

പ്പെപ്രംബർ 11 ന് അയമരികകാർ 9/11 

അനു് മരികനു്ന.ു 

• മൻുകടൂ്ടി ആണവ ആഗ്കമണം നടത്താൻ 

അധികാരം നൽകനു്ന നിേമം 

ഉത്തരപ്പകാറിേ അംരീകരിച്ച.ു 

• അർയമനിേേും അെർനബജാനംു തമ്മിൽ 

പതുിേ ഏറ്റമുടു്ടലകുൾ പ്പപാട്ടിെറുപ്പെട്ട ു , ഓയരാ 

കക്ഷിേും മരണങ്ങൾ റിയൊർട്്ട പ്പചയ്യുകേും 

അഗ്കമത്തിന് മറ്റളു്ളവപ്പര കറു്റപ്പെടതു്തകുേും 

പ്പചേരു . 

• േുഎെ് ഉപയരാധം ലഘകൂരികപ്പെടനു്ന 

നിമിഷം ഇറാനിൽ നിന്ന് ഗ്കഡ്ൂ ഓേിൽ 

വാങ്ങനു്നത് പനുരാരംഭികാൻ ഇരയ 

യനാകപു്പമന്്ന ഒര ു മതുിർന്ന െർകാർ 

ഉയദയാരസ്ഥൻ പറഞ്ഞ.ു 

• മാെങ്ങയളാളം പറകാനംു ആവശയപ്പമങ്കിൽ 

ഉപഗ്രഹമാേി യപാലംു ഗ്പവർത്തികാനംു 

ൊധികനു്ന പർൂണ്ണ ൌയരാർജ്ജത്തിൽ 

ഗ്പവർത്തികനു്ന ആൺമാൻഡ് എരിേൽ 

പ്പവഹികിൾ (UAV) നചന വിജേകരമാേി 

പരീക്ഷിച്ച.ു 

• ഗ്പായദശിക െരുക്ഷാ പ്പവല്ലവുിളികൾ, 

വയാപാരം, ഊർജ വിതരണങ്ങൾ 

എന്നിവേ് പ്പകാെം മറ്റ് വിഷേങ്ങളും 

ചർച്ചപ്പചയ്യുന്നതിനാേി ഷാങ്ഹാേ് യകാ-

ഓെയറഷൻ ഓർരനനയെഷൻ (SCO) 

ഉച്ചയകാടിേിൽ പപ്പങ്കടകുാൻ ഗ്പധാനമഗ്രി 

നയരഗ്ര യമാദി െമർഖണ്ഡിപ്പലത്തി. 

• താജികിസ്ഥാനമുാേി കനത്ത യപാരാട്ടം 

നടകനു്നതാേി കിർരിസ്ഥാൻ റിയൊർട്്ട 

പ്പചേരു  

 

State News 

• 5000 വർഷം പഴകമളു്ള െിന്ധനുദീതട 

പരുാവ്രു കൾ ഗ്പദർശിെികനു്നതിനാേി 

ഹരിോനേിപ്പല രാഖിരർഹിേിൽ 

യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ ഹാരെൻ 

െം്കാരത്തിപ്പന്റ മയെൂിേം വരനു്ന.ു 

• SC, ST, പിന്നാക വിഭാരങ്ങൾ, OBC, 

ൊമ്പത്തികമാേി പിന്നാകം നിൽകനു്ന 

വിഭാരങ്ങൾ എന്നിവർക് െംസ്ഥാന 

െർകാർ യജാലികളിൽ 77 ശതമാനം 

െംവരണം നൽകാനളു്ള നിർയേശം 

ജാർഖണ്്ഡ െർകാർ അംരീകരിച്ച.ു 

• െികിം െർകാർ അവിദഗ് ധ 

പ്പതാഴിലാളികളുപ്പട മിനിമം യവതനം 67 

ശതമാനം വർധിെിച്്ച 500 രപൂോകി. 
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National News 

• ആേുഷ് മഗ്രാലേത്തിന് കീഴിലളു്ള ഓൾ 

ഇരയ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് ആേുർയവദ (AIIA), 

ആേുർയവദ ദിനം 2022 യഗ്പാഗ്രാം ആരംഭിച്ച.ു 

• രാജയപ്പത്ത മഴുുവൻ ഒര ു ഗ്രിഡിയലക് 

ബന്ധിെിച്്ച വിതരണ െംവിധാനം 

ശക്തിപ്പെടതു്തിേതിലപൂ്പട ഇരയ നവദയതുി 

മിച്ച രാഗ്രമാേി മാറി. 

• ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദിേുപ്പട ജന്മദിനമാേ 

പ്പെപ്റ്റംബർ 17ന് മധയഗ്പയദശിപ്പല കയുനാ 

നാഷണൽ പാർകിൽ നമീബിേേിൽ നിന്ന് 

എട്്ട ആഗ്ഫികൻ ചീറ്റകൾ പതുിേ 

വാെസ്ഥലത്തിയലക് മാറാൻ ഒരങു്ങകുോണ്. 

• ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദിേുപ്പട 

ജന്മദിനയത്താടനബുന്ധിച്്ച യകഗ്ര 

ആയരാരയമഗ്രി മൻെഖു് മാണ്ഡവയ 15 

ദിവെപ്പത്ത രക്തദാന േജ്ഞത്തിന് തടുകം 

കറുിച്ച.ു 

• ഇരയേിപ്പല െംസ്ഥാനങ്ങളിലടുനീളമളു്ള BLO 

മാരമുാേി നടത്തിേ െംയവദനാത്മക 

പ്പെഷനിൽ ഇരയൻ തിരപ്പഞ്ഞടെു് കമ്മീഷൻ 

'BLO ഇ-പഗ്തിക' എന്ന പതുിേ ഡിജിറ്റൽ 

ഗ്പെിദ്ധീകരണം പറുത്തിറകി. 

 

Defence News 

• ഇരയൻ യനവിേുപ്പട യഗ്പാജക്ട് 17 A േുപ്പട 

മനൂ്നാമപ്പത്ത ചാരഗ്പവർത്തനത്തിനളു്ള 

േുദ്ധകെലാേ ‘താരരിരി’ മംുനബേിൽ 

വിയക്ഷപിച്ചതാേി മെയരാൺ യഡാക് ഷിെ് 

ബിൽയഡഴ്സ് (MDL) അറിേിച്ച.ു 

• അരണുാചൽ ഗ്പയദശിപ്പല നലൻ ഓഫ ്

ആക്ചവൽ കൺയഗ്ടാളിപ്പന്റ (LAC) വളപ്പര 

അടതു്തളു്ള കിബിത ു രാരിെണിപ്പല 

നെനിക കയാമ്പിപ്പന്റ യപര് 'ജനറൽ ബിപിൻ 

റാവത്ത് നെനിക രാരിെൺ' എന്ന് 

പനുർനാമകരണം പ്പചേരു . 
 

 

Summits and Conferences News 
• നെബർ കറു്റകൃതയങ്ങൾ ഫലഗ്പദമാേി 

തടേുന്നതിനാേി യപാലീെ് െബ് 

ഇൻെ് പ്പപക്ടർമാരപു്പടേും മതുിർന്ന 

അയനവഷണ ഉയദയാരസ്ഥരപു്പടേും അറിവംു 

കഴിവകുളും പ്പമച്ചപ്പെടതു്തനു്നതിനാേി 

മധയഗ്പയദശ് യപാലീെ് നാലാമത ് നെബർ 

നഗ്കം ഇൻപ്പവസ്റ്റിയരഷൻ ആൻഡ് 

ഇന്റലിജൻെ് െമ്മിറ്റ്-2022 െംഘടിെികനു്ന.ു 
 

Ranks and Reports News 
• 2022പ്പല ആദയ ഏഴ് മാെങ്ങളിൽ 

വയാവൊേിക നിയക്ഷപം ആകർഷികനു്ന 

െംസ്ഥാനങ്ങളുപ്പട പട്ടികേിൽ 

ആഗ്ന്ധാഗ്പയദശ് ഒന്നാം സ്ഥാനപ്പത്തത്തി. 

• മാർകറ്റ് ഡാറ്റ ആൻഡ് അനലിറ്റിക് െ് 

സ്ഥാപനമാേ കാരാറിപ്പന്റ റിയൊർട്്ട 

അനെുരിച്്ച ദീർഘകാലപ്പത്ത 

മൻുനിരേിലളു്ള HDFC ബാങ്കിപ്പന മാറ്റി 2022-ൽ 

IT യെവന സ്ഥാപനമാേ ടാറ്റ കൺെൾട്ടൻെി 

െർവീെെ് ഇരയേിപ്പല ഏറ്റവംു 

മലൂയവത്താേ ഗ്ബാൻഡാേി മാറിപ്പേന്ന് 

ഗ്പ്രാവിച്ച.ു 

• പശ്ചിമ ബംരാളിപ്പല ഡാർജിലിംരിലളു്ള 

പത്മജ നാേിഡ ുഹിമാലേൻ െയുവാളജികൽ 

പാർക് (PNHZP) രാജയപ്പത്ത ഏറ്റവംു മികച്ച 

മൃരശാലോേി തിരപ്പഞ്ഞടകുപ്പെട്ടയൊൾ 

പ്പകാൽകത്തേിപ്പല അലിപർൂ 

െയുവാളജികൽ രാർഡൻ നാലാം 

സ്ഥാനപ്പത്തത്തി. 

• യലാക് പ്പചേിൻ അനാലിെിെ് 

പ്ലാറ്റ് യഫാമാേ നചനാലിെിെ് അതിപ്പന്റ 

ആയരാള ഗ്കിപ് യറ്റാ അയഡാപ് ഷൻ െചൂിക 

2022-ൽ ഗ്പെിദ്ധീകരിച്ച.ു 

• 2022 ഏഷയേിപ്പല ഏറ്റവംു മികച്ച പ്പതാഴിൽ 

സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്പഫഡറൽ ബാങ്ക് 63-ാാാം 

സ്ഥാനപ്പത്തത്തി, യജാലിസ്ഥല 

െംെ് കാരത്തിപ്പന്റ ആയരാള 

അയതാറിറ്റിോേ യഗ്രറ്റ് യപ്ലെ് ട ുവർക് ലിെ് റ്റ് 

പ്പചേ് ത ഇരയേിപ്പല ഏക ബാങ്കാേി മാറി. 

 

Appointments News 

• കള്ളെണം പ്പവളുെികൽ തടേൽ 

നിേമത്തിന് (PMLA) കീഴിലളു്ള അെയലറ്റ് 

നഗ്ടബയണൂലിപ്പന്റ പ്പചേർമാനാേി മഗ്ദാെ് 

നഹയകാടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിൊേ ജസ്റ്റിെ് 

മനുീശവർ നാഥ് ഭണ്ഡാരിപ്പേ യകഗ്രം നിേമിച്ച.ു 

• അയമരികൻ എഗ്ക്്രെ് ബാങ്കിംര് 

യകാർെയറഷൻ ഇരയ അതിപ്പന്റ ചീഫ് 

എക്സികയടൂ്ടീവ് ഓഫീെറംു (CEO) കൺഗ്ടി 

മായനജരമുാേി െഞ്ജേ് ഖന്നപ്പേ നിേമിച്ച.ു 
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• പ്പെപ്റ്റംബർ 13-ന് ധനമഗ്രാലേം 

പറുത്തിറകിേ െർകലുർ ഗ്പകാരം VC/PE 

നിയക്ഷപങ്ങൾ പ്പ്കേിലിംര് പ്പചയ്യുന്നതിനളു്ള 

വഴികൾ നിർയേശികാൻ െർകാർ ഒര ുവിദഗ് ധ 

െമിതി രപൂീകരിച്ച.ു 

• പ്പക പ്പക യവണയുരാപാൽ ഒഴിഞ്ഞതിന ്യശഷം 

മതുിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മകുൾു യറാത്തരിപ്പേ 

വീണ്ടംു ഇരയേുപ്പട 14-ാാമത ് അയറ്റാർണി 

ജനറലാേി നിേമികാൻ ഒരങു്ങനു്ന.ു 
 

Business News 
• ഡാറ്റാ െരുക്ഷേ്കാേി RBI േുപ്പട (റിെർവ് 

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ) 

മാർഗ്ഗനിർയേശങ്ങൾകനെുൃതമാേി 

തങ്ങളുപ്പട പ്പനറ്റ് വർകിൽ 14 ദശലക്ഷം 

പ്പഗ്കഡിറ്റ്, പ്പഡബിറ്റ് കാർഡകുൾ 

യടാകനണെ് പ്പചേരതാേി യഫാൺയപ 

ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

 

Banking News 
• ഇരയേിപ്പല മൻുനിര നലഫ് 

ഇൻഷറുർമാരിൽ ഒന്നാേ HDFC നലഫ്, 

ക്ലിക്2 പ്പഗ്പാട്ടക്റ്റ് െൂെർ യടം ഇൻഷറുൻെ് 

പ്ലാൻ അവതരിെിച്ച.ു 

• രാജയപ്പത്ത ഏറ്റവംു വലിേ വാേരാദാതാവാേ 

യസ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ ് ഇരയ (SBI) പ്പബഞ്ച്മാർക് 

നഗ്പം പ്പലൻഡിംര് നിരക് (BPLR) 70 യബെിെ് 

യപാേിന്റ് (അപ്പല്ലങ്കിൽ 0.7 ശതമാനം) ഉേർത്തി 

13.45 ശതമാനമാകി. 

 

Economy News 
• ആര്ര്'22 അവൊനപ്പത്ത ഇരയൻ 

പ്പറേിൽയവേുപ്പട പ്പമാത്ത വരമുാനം ₹95,486.58 

യകാടിോണ്, കഴിഞ്ഞ വർഷപ്പത്ത ഇയത 

കാലേളവിപ്പന അയപക്ഷിച്്ച ഇയൊൾ 26271.29 

യകാടി രപൂേുപ്പട (38%) വർധനവണു്ടാേി. 

• വില െമ്മർദം ഓരസ്റ്റിൽ ഇരയൻ 

െമ്പദ് വയവസ്ഥേിയലക് തിരിപ്പച്ചത്തി, 

ജനൂലേിൽ അഞ്്ച് മാെപ്പത്ത ഏറ്റവംു താഴ്ന്ന 

നിലേിയലക് എത്തിേതിന ു യശഷം 

റീപ്പട്ടേിൽ പണപ്പെരെും 7% ആേി ഉേർന്ന.ു 

• ഇരയേുപ്പട അരി കേറ്റമുതി നിേഗ്രണങ്ങൾ 

ഏഷയാ വയാപാരപ്പത്ത ്രംഭിെികനു്ന.ു 

• ഭക്ഷയ പണപ്പെരെും വർധിച്ചിട്ടംു ഉൽൊദന, 

ഇന്ധന ഇനങ്ങളിൽ നിന്നളു്ള വിലനിർണ്ണേ 

െമ്മർേം കറുഞ്ഞതിനാൽ ആരസ്റ്റിപ്പല 

പ്പമാത്തവില െചൂിക- (WPI-) 

അടിസ്ഥാനമാകിേുള്ള പണപ്പെരെു നിരക് 

തടുർച്ചോേ മനൂ്നാം മാെവംു 11 മാെപ്പത്ത 

ഏറ്റവംു താഴ്ന്ന നിരകാേ 12.41 ശതമാനമാേി 

കറുഞ്ഞ.ു 

• ആയരാള െമ്പദ് വയവസ്ഥ, ഉേർന്ന 

പണപ്പെരെും, ഉേർന്ന പലിശ നിരക് 

എന്നിവേുപ്പട പശ്ചാത്തലത്തിൽ 

െമ്പദ് വയവസ്ഥ മരരതിേിലാകപു്പമന്്ന 

ഗ്പതീക്ഷികനു്നതാേി ഫിച്്ച യററ്റിംഗ് സ് FY 23 പ്പല 

ഇരയേുപ്പട GDP വളർച്ചാ ഗ്പവചനം 7 

ശതമാനമാേി കറുച്ച.ു 
 

Schemes News 

• ഇരയേിപ്പല െംരംഭകപ്പര US 

ആസ്ഥാനമാേുള്ള നിയക്ഷപകരമുാേി 

ബന്ധിെികനു്നതിന്, വാണിജയ-വയവൊേ 

മഗ്രി പിേൂഷ് യരാേൽ SETU 

(പരിവർത്തനത്തിലംു ഉേർന്ന 

നനപണുയത്തിലംു െംരംഭകപ്പര 

പിരണുേ്കനു്ന)ു എന്ന യപരിൽ ഒര ു യഗ്പാഗ്രാം 

അവതരിെിച്ച.ു 

 

Awards News 

• ഏറ്റവംു വലിേ പരു്കാരമാേ ൌത്ത് ഇരയൻ 

ഇന്റർനാഷണൽ മവൂി അവാർഡ്സ ് 2022 (SIIMA) 

കർണാടകേിപ്പല പ്പബംരളൂരവുിൽ നടന്ന.ു 

 

Agreements News 

• അനിൽ അരർവാളിപ്പന്റ യനതൃതവത്തിലളു്ള 

യവദാര ലിമിറ്റഡംു യഫാക് െ് യകാൺ ഗ്രൂെംു 

രുജറാത്തിൽ അർദ്ധചാലക ഇയകാെിസ്റ്റം 

സ്ഥാപികനു്നതിന് 1.54 ലക്ഷം യകാടി 

രപൂേിലധികം നിയക്ഷപികംു. 

• പ്പമറ്റേുമാേി െഹകരിച്്ച, ഇരയേിപ്പല XR 

ൊയങ്കതിക െംരംഭകപ്പര 

െഹാേികനു്നതിനംു 

തവരിതപ്പെടതു്തനു്നതിനമുാേി MeitY സ്റ്റാർട്ടെ് 

ഹബ് (MSH) ഒര ുയഗ്പാഗ്രാം അവതരിെികംു. 
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• ഇരയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് പ്പടക് യനാളജി, 

മഗ്ദാെ് (IIT-മഗ്ദാെ്), ഇന്റർനാഷണൽ 

ബിെിനെ് പ്പമഷീൻെ് (IBM) എന്നിവ 

ഇരയേിപ്പല കവാണ്ടം കമ്പയടൂ്ടിംര് 

രയവഷണവംു ഗ്പതിഭ വികെനവംു 

പ്പമച്ചപ്പെടതു്തനു്നതിന് െഹകരിച്ച.ു 
 

 

Science and Technology News 

• ഇരയേുപ്പട െവകാരയ ബഹിരാകാശ 

സ്റ്റാർട്ടെകുളിൽ ഒന്നാേ അഗ്നികൽു 

യകാെ് യമാെ് അതിപ്പന്റ 3D ഗ്പിന്റഡ് യറാകറ്റ് 

എഞ്ച്ിപ്പന്റ രപൂകൽെനേ്കംു 

നിർമ്മാണത്തിനമുളു്ള ആദയ യപറ്റന്റ് യനടി. 

 

Sports News 

• പരുഷു വിഭാരത്തിൽ, ്രാനിഷ് താരമാേ െി. 

അൽകാരാെ് രാർെിേ, െി. റഡൂിപ്പന 

യതാൽെിച്്ച തപ്പന്റ ആദയ ഗ്രാൻഡ് സ്ാം യഗ്ടാഫി 

ഉേർത്തി, ഇതിലപൂ്പട പ്പവറംു 19 വേസ്സിൽ 

യലാക ഒന്നാം നമ്പറിൽ എത്തനു്ന ഏറ്റവംു 

ഗ്പാേം കറുഞ്ഞ കളികാരനാേി മാറി. 

• ഗ്രിഡിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചാൾെ് 

പ്പലക്ലർകിപ്പന യതാൽെിച്ചതിന് യശഷം മാക്സ ്

പ്പവർസ്റ്റാെൻ യമാൺെേിൽ തപ്പന്റ ആദയ 

വിജേം െവരമാകി. 

• ഡിെംബറിൽ െികിം ആദയമാേി മന്ൂ്ന 

രഞ്ജി യഗ്ടാഫി മത്സരങ്ങൾക് യവദിോകംു. 

• ടവിറ്ററിൽ 50 മിലയൺ യഫായളായവഴ് െുള്ള 

ആദയ ഗ്കികറ്റ് താരമാേി വിരാട് യകാഹ് ലി 

മാറി. 

• SAFF U-17 ചാമ്പയൻഷിെ് നടറ്റിൽ 

നഫനലിൽ ഇരയ 4-0 ന് യനൊളിപ്പന 

പരാജേപ്പെടതു്തി. 

• െിംബാബ് പ്പവേുപ്പട ഓൾറൗണ്ടർ െികരർ 

റാെപ്പേേും ഓെ് യഗ്ടലിേൻ ഓൾറൗണ്ടർ 

തഹ് ലിേ മഗ്രാത്തിപ്പനേും 2022 ഓരസ്റ്റിപ്പല 

ICC പ്പപ്ലേർ ഓഫ ് ദ മാെ അവാർഡ് 

യജതാകളാേി ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

 

Books and authors News 

• പി.െി. ബാലെഗു്ബഹ്മണയൻ (PC ബാല) 

ഇംഗ്ലീഷിൽ "രജിനിേുപ്പട മഗ്രങ്ങൾ: 

ഇരയേുപ്പട ഏറ്റവംു ഗ്പിേപ്പെട്ട െെൂർസ്റ്റാറിൽ 

നിന്നളു്ള ജീവിത പാഠങ്ങൾ" എന്ന പതുിേ 

പ ു് രകം രചിച്ച.ു 

 

Obituaries News 

• ഇരയേുപ്പട മൻു ചീഫ് ജസ്റ്റിെ് കമൽ നയരൻ 

െിംര് (95) അരരിച്ച.ു 

• ദവാരക-ശാരദാ പീഠം ശങ്കരാചാരയ െവാമി 

െവരപൂാനര െരെവതി മധയഗ്പയദശിപ്പല 

നർെിംഗ് രൂ രിൽ അരരിച്ച.ു 

• ഹൃദോഘാതപ്പത്ത തടുർന്്ന മൻു പാകിസ്ഥാൻ 

അമ്പേർ അെദ ്റൗഫ് അരരിച്ച.ു 

• മൻു ഇരയൻ പ്പടന്നീെ് താരവംു യഡവിെ് കെ് 

കയാപ്റ്റനമുാേ നയരഷ് കമുാർ (93) അരരിച്ച.ു 

 

Important Days 

• ആയരാള ദക്ഷിയണരയേിപ്പല ജനങ്ങളും 

രാജയങ്ങളും തമ്മിലളു്ള െഹകരണത്തിപ്പന്റ 

ഗ്പാധാനയം ഉേർത്തികാട്ടനു്നതിനാേി എല്ലാ 

വർഷവംു പ്പെപ്റ്റംബർ 12 ന് ഐകയരാഗ്രെഭ 

ദക്ഷിണ െഹകരണ ദിനം ആചരികനു്ന.ു 

• വനങ്ങപ്പളേും വനയജീവികപ്പളേും 

െംരക്ഷികാൻ ജീവൻ ബലിേർെിച്ചവർക് 

ആദരാഞ്ജലികൾ അർെികനു്നതിനാണ് 

പ്പെപ്റ്റംബർ 11 ന് യദശീേ വന രക്തൊക്ഷി 

ദിനമാേി ആചരികനു്നത്. 

• എല്ലാ വർഷവംു പ്പെപ്രംബർ മാെത്തിപ്പല 

രണ്ടാം ശനിോഴ് ചോണ് യലാക ഗ്പഥമശഗു്ശഷൂ 

ദിനം ആചരികനു്നത്. 

• ഇരയേുപ്പട ഔയദയാരിക ഭാഷപ്പേന്ന 

നിലേിൽ ഹിരിേുപ്പട ജനഗ്പീതി 

അടോളപ്പെടതു്തനു്നതിനാേി എല്ലാ വർഷവംു 

പ്പെപ്റ്റംബർ 14 ന് ഹിരി ദിവെ് അപ്പല്ലങ്കിൽ 

ഹിരി ദിനം ആചരികനു്ന.ു 

• ഇരയേിൽ, എല്ലാ വർഷവംു പ്പെപ്റ്റംബർ 15 

ന് എഞ്ച്ിനീേർ ദിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 
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• ഈ വർഷം പ്പെപ്റ്റംബർ 15 അരാരാഗ്ര 

ജനാധിപതയ ദിനത്തിപ്പന്റ 15-ാാാം 

വാർഷികമാണ്. 

• യലാക ലിംയഫാമ അവയബാധ ദിനം 

പ്പെപ്റ്റംബർ 15 ന് ആചരികനു്ന.ു 

• യലാക ഓയൊൺ ദിനം അപ്പല്ലങ്കിൽ 

ഓയൊൺ പാളിേുപ്പട 

െംരക്ഷണത്തിനാേുള്ള അരാരാഗ്ര ദിനം 

പ്പെപ്റ്റംബർ 16 ന് ആചരികനു്ന.ു 

• യരാരികളുപ്പട െുരക്ഷ ഉറൊകാൻ 

െവീകരിയകണ്ട വിവിധ െുരക്ഷാ 

നടപടികപ്പളകറുിച്്ച അവയബാധം 

െൃരികനു്നതിനാേി എല്ലാ വർഷവംു 

പ്പെപ്റ്റംബർ 17 ന് യലാക യരാരി െരുക്ഷാ 

ദിനം ആചരികനു്ന.ു 

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കമുളു്ള പ്രധാന 

കറുിപ്പകുൾ: 

(STATIC TAKEAWAYS) 

• വാണിജയ വയവൊേ മഗ്രി, പ്പരാഐ: ഗ്ശീ 

പിേൂഷ് യരാേൽ 

• അയമരികൻ ഗ്പെിഡന്റ്: യജാ നബഡൻ 

• അയമരികേുപ്പട തലസ്ഥാനം: വാഷിംഗ് ടൺ, 

ഡി.െി. 

• യഫാൺയപ സ്ഥാപകൻ: െമീർ നിരം, 

ബർെിൻ എഞ്ച്ിനീേർ, രാഹൽു ചാരി 

• യഫാൺയപ CEO: െമീർ നിരം 

• ഉത്തരപ്പകാറിേേുപ്പട പരയമാന്നത യനതാവ:് 

കിം യജാങ് ഉൻ 

• ദക്ഷിണ പ്പകാറിേേുപ്പട ഗ്പെിഡന്റ്: േൂൻ െകു്-

യോൾ 

• മായനജിംര് ഡേറക്ടർ, IBM ഇരയ: െരീപ് 

പയട്ടൽ 

• ഇരയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് പ്പടയക്നാളജി മഗ്ദാെ് 

ഡേറക്ടർ: പ്പഗ്പാഫ.കാമയകാടി വീഴിനാഥൻ 

• ഇലക് യഗ്ടാണിക് െ്, ഇൻഫർയമഷൻ 

പ്പടക് യനാളജി, നനപണുയ വികെനം, 

െംരംഭകതവം എന്നിവേുപ്പട െഹമഗ്രി: ഗ്ശീ 

രാജീവ് ചഗ്രയശഖർ 

• നവെ് ഗ്പെിഡന്റ്, യഗ്ലാബൽ യപാളിെി, 

പ്പമറ്റാ: യജാേൽ കപ്ലാൻ 

• ഇന്റർ പാർലപ്പമന്ററി േൂണിേൻ ആസ്ഥാനം: 

ജനീവ, െവിറ്റ്െർലൻഡ്; 

• ഇന്റർ പാർലപ്പമന്ററി േൂണിേൻ ഗ്പെിഡന്റ്: 

ൊബർ പ്പഹാനെൻ ചൗധരി; 

• ഇന്റർ-പാർലപ്പമന്ററി േൂണിേൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1889, പാരീെ്, ഗ്ഫാൻെ്; 

• ഇന്റർ പാർലപ്പമന്ററി േൂണിേൻ പ്പെഗ്കട്ടറി 

ജനറൽ: മാർട്ടിൻ ചയുങ്കാങ്. 

• ICC സ്ഥാപിതമാേത്: 1909 ജൺൂ 15; 

• ICC പ്പചേർമാൻ: പ്പഗ്രര് ബാർയക്ല; 

• ICC CEO : പ്പജഫ് അലാർഡിെ്; 

• ICC ആസ്ഥാനം: ദബുാേ്, േുനണറ്റഡ് അറബ് 

എമിയററ്റ്െ്. 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ആസ്ഥാനം: 

ആലവു, യകരളം; 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് CEO: ശയാം 

ഗ്ശീനിവാെൻ; 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപകൻ: 

പ്പക.പി യഹാർമിെ്; 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമാേത്: 

23 ഏഗ്പിൽ 1931, പ്പനടമു്പറും. 
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