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"Weekly Current Affairs PDF in Malayalam| September 
4th 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 

• ചൈനേും േുചൈറ്റഡ് അറബ് എമിയററ്റ് സംു 

(UAE) രണ്ടാമയത്തതിപ്പന്റ ബഹിരാകാശ 

അഭിലാഷങ്ങപ്പെ കടൂതുൽ സഹാേികാൻ 

ചകയകാർകാൻ സമ്മതിച്ച.ു 

• ഉഭേകക്ഷി ഗ്പതിയരാധ ബന്ധം 

ശക്തിപ്പെടതു്തനു്നതിനളു്ള പതുിേ 

സംരംഭങ്ങൾ പരയയവക്ഷൈം 

പ്പൈയ്യുന്നതിനാേി ഗ്പതിയരാധ മഗ്രി രാജ് നാഥ് 

സിംര് 18/09/22 മതുൽ 2 ദിവസപ്പത്ത ഈജിപ്ത് 

സന്ദർശനം നടത്തി. 

• യകാവിഡ് -19 പാൻപ്പഡമിക് സാരമാേി 

ബാധിച്ച ദരിഗ്ദരംു ദർുബലരമുാേ 

കടുംുബങ്ങൾക് സാമഹൂിക സഹാേം 

നൽകനു്നതിനളു്ള ഇരയേുപ്പട ഗ്ശമങ്ങപ്പെ 

പിരൈുേ്കനു്നതിനാേി യലാക ബാങ്ക് 1 

ബിലയൺ യഡാെർ വാേപ അനവുദിച്ച.ു 

• എലിസബത്ത് രാജ്ഞി രണ്ടാമപ്പന്റ 

ശവസംസ് കാരം: വിൻഡ് സർ കാസിലിൽ 

നടന്ന ഒര ു സവകാരയ ൈടങ്ങിൽ രാജകടുംുബം 

ഗ്ബിട്ടനിൽ ഏറ്റവംു കടൂതുൽ കാലം ഭരിച്ച 

രാജ്ഞിോേ എലിസബത്ത്  വിടപറഞ്ഞ.ു 
 

 

• വിഭജികപ്പെട്ട ചസഗ്പസ് ദവീപിൽ, അതിപ്പന്റ 

പിരിഞ്ഞയുപാേ വടകൻ ഭാരം ചകവശമളു്ള 

വംശീേ സവഹാബികെും ഗ്രീക് 

ചസഗ്പിയോട്ടകുെും തമ്മിലളു്ള ഏറ്റമുടു്ടലിൽ 

തർുകി കടുങു്ങി. 

• ദക്ഷിയൈഷയേിപ്പല അഞ്്ച പാം ഓേിൽ 

ഇറകമുതി പ്പൈയ്യുന്ന രാജയങ്ങെിൽ നിന്നളു്ള 

ഭക്ഷയ എണ്ണ വയാപാര സംഘടനകൾ - ഇരയ, 

പാകിസ്ഥാൻ, ഗ്ശീലങ്ക, ബംഗ്ലായദശ്, യനൊൾ, 

ഏഷയൻ പാം ഓേിൽ അലേൻസ് (APOA) 

രപൂീകരികനു്നതാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• G-4 രാജയങ്ങൾ UNSC പരിഷ്കരൈം 

ആവർത്തികനു്ന ു

 

State News 

• ആഗ്ന്ധാഗ്പയദശിപ്പല തിരെുതിേിൽ 

ഇരയേിപ്പല ആദയപ്പത്ത ലിഥിേം-അേൺ 

പ്പസൽ നിർമ്മാൈ യകഗ്ന്ദത്തിപ്പന്റ ഗ്പീ-

പ്പഗ്പാഡക്ഷൻ റൺ ഇലക് യഗ്ടാൈിക് സ് 

ആൻഡ് ഇൻഫർയമഷൻ പ്പടക് യനാെജി വകെു് 

മഗ്രി രാജീവ് ൈഗ്ന്ദയശഖ്ർ ഉദ്ഘാടനം പ്പൈേതു . 

• മഖു്യമഗ്രി ദ ചഹസി: മൈിെർൂ മഖു്യമഗ്രി 

എൻ. ബിയരൻ സിംര് ഇംഫാലിൽ 

പ്പപാതജുനങ്ങെിൽ നിന്ന് പരാതികെും 

ആശങ്കകെും യശഖ്രികനു്നതിനളു്ള പ്പവബ് 

സൗകരയം ആരംഭിച്ച.ു 

• 448 ൈതരുഗ്ശ കിയലാമീറ്റർ വിസ്തൃ തിേുള്ള 

തഞ്ചാവർൂ, പതുയുകാട്ട ജില്ലകെുപ്പട തീരയദശ 

ജലം ഉൾപ്പകാളു്ളന്ന പാക് ഉൾകടലിൽ 

രാജയപ്പത്ത ആദയപ്പത്ത ‘ദയുരാങ് 

കൺസർയവഷൻ റിസർവ്’ ലഭിച്ചതാേി 

തമിഴ് നാട ്അറിേിച്ച.ു 

 

National News 

• ഗ്പധാനമഗ്രിേുപ്പട ഓഫീസ് അനസുരിച്്ച, 

മതുിർന്ന വയവസാേി രത്തൻ ടാറ്റ, മൻു സഗു്പീം 

യകാടതി ജഡ്ജി പ്പക ടി യതാമസ്, മൻു 

യലാക് സഭാ സ്പീകർ കരിേ മണു്ട എന്നിവപ്പര 

PM CARES ഫണ്ടിപ്പന്റ ഗ്ടസ്റ്റിമാരാേി യനാമിയനറ്റ് 

പ്പൈേതിട്ടണ്ു്ട. 

• ചഹ എഫിഷയൻസി യസാൊർ PV 

പ്പമാഡയെുൂകപ്പെകറുിച്ചളു്ള യദശീേ പരിപാടി' 

എന്ന വിഷേത്തിൽ പ്പപർയഫാമൻസ് ലിങ്കഡ് 

ഇൻപ്പസന്റീവ് (PLI) പദ്ധതിേുപ്പട രണ്ടാം 

ഘട്ടത്തിന് യകഗ്ന്ദ മഗ്രിസഭ അംരീകാരം 

നൽകി. 
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• 2023-ൽ യഗ്രറ്റർ യനാേിഡേിപ്പല ബദ്ു്ധ 

ഇന്റർനാഷൈൽ സർകയടൂ്ടിൽ ഇരയ തങ്ങെുപ്പട 

കന്നി യമായട്ടാജിപി യലാക ൈാമ്പ്യൻഷിെ് 

യറസിന് ആതിയഥേതവം വഹികാൻ 

ഒരങു്ങകുോൈ്. 

• നയഡൂൽഹിേിൽ ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ന്ദ 

യമാദിക് ജേര ബറവു പ്പഗ്ബേിലിേിലളു്ള 

അസമീസ് നിഘണ്ടവുാേ യഹംയകാഷിപ്പന്റ 

യകാെി നൽകി. 

• സാമ്പ്ിൾ രജിയഗ്സ്േഷൻ സിസ്റ്റം (SRS) 

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റികൽ റിയൊർട്്ട 2020 അനസുരിച്്ച, 

ഇരയേുപ്പട 5 വേസ്സിന് താപ്പഴേുള്ളവരപു്പട 

മരൈനിരക് 2019 ൽ 1,000 ജീവനളു്ള 

ജനനങ്ങെിൽ 35 ൽ നിന്ന് 2020 ൽ 1,000 

ജീവനളു്ള ജനനങ്ങെിൽ 32 ആേി കറുഞ്ഞ.ു 

• മഹാരാജ ഹരി സിംരിപ്പന്റ ജന്മദിനം പ്പപാത ു

അവധിോേി ഗ്പഖ്യാപികാൻ ജമ്മ ു കശ്മീർ 

ഭരൈകടൂം തീരമുാനിച്ച.ു 

 

Defence News 

• യബാർഡർ പ്പസകയരൂിറ്റി യഫാഴ് സിപ്പന്റ (BSF) ആദയ 

വനിതാ ഒട്ടക സവാരി സംഘപ്പത്ത 

രാജസ്ഥാനിപ്പലേും രുജറാത്തിപ്പലേും ഇരയ-

പാക് അതിർത്തിേിൽ വിനയസികംു. 

• ലഡാകിൽ കാർരിൽ ഇന്റർനാഷൈൽ 

മാരത്തൺ ൈീഫ് ഓഫ ്ആർമി സ്റ്റാഫ് ജനറൽ 

മയനാജ് പാപ്പെ ഉദ്ഘാടനം പ്പൈേതു . 

• ഇരയൻ യവയാമയസന ഗ്ശീനരർ 

ആസ്ഥാനമാേുള്ള മിര്-21 സ്കവാഗ്ഡൺ 'വാൾ 

ആംസ്' വിങ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ 

വർത്തമാൻ വിരമികാൻ ഒരങു്ങനു്ന.ു 

• ഇരയൻ യകാസ്റ്റ് രാർഡിന് യവണ്ടിേുള്ള 

പ്പകാച്ചിേിപ്പല പതുിേ കെൽ കടലിപ്പല 

ഇരയൻ യകാസ്റ്റ് രാർഡിപ്പന്റ ഗ്പവർത്തന 

യശഷി പ്പമച്ചപ്പെടതു്തംു. 

• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു ഉേരം കടൂിേ 

േുദ്ധഭമൂിോേ സിോച്ചിൻ ഹിമാനിേിൽ 

സാറ്റചലറ്റ് അധിഷ്ഠിത ഇന്റർപ്പനറ്റ് യസവനം 

സജീവമാകി ഇരയൻ ചസനയം 

ഗ്ശയദ്ധേമാേ യനട്ടം ചകവരിച്ച.ു 

• യദശീേ യകഡറ്റ് യകാർപ് സും (NCC) UN 

പരിസ്ഥിതി യഗ്പാഗ്രാമംു (UNEP) തമ്മിലളു്ള 

ധാരൈാപഗ്തത്തിൽ ഗ്പതിയരാധ മഗ്രി 

രാജ് നാഥ് സിംര് ഒെവുച്ച.ു 
 

Summits and Conferences News 

• ഷാങ്ഹാേ് യകാ-ഓെയറഷൻ 

ഓർരചനയസഷപ്പന്റ പ്പറായട്ടഷൻ 

ഗ്പസിഡൻസി ഉസ്പ്പബകിസ്ഥാനിപ്പല 

സമർകണ്ടിൽ ഇരയക് ചകമാറി. 

• നയയൂോർകിൽ, ഇരയ-ഗ്ബസീൽ-

ദക്ഷിൈാഗ്ഫിക ഡേയലാര് യഫാറത്തിപ്പന്റ 

(IBSA) പത്താമത് ഗ്തിരാഗ്ര മഗ്രിതല 

കമ്മീഷൻ സയമ്മെനം നടത്തി. 

 

Ranks and Reports News 

• ആയരാെ സമ്പ്ത്ത് 2021 അവസാനയത്താപ്പട 

463.6 ഗ്ടിലയൺ യഡാെറിപ്പലത്തി, ഇത ് 41.4 

ഗ്ടിലയൺ യഡാെറിപ്പന്റ (9.8%) വർധനവാപ്പൈന്ന് 

റിയൊർട്്ട പറേുന്ന.ു 

• IIFL പ്പവൽത്ത് ഹറുൺൂ ഇരയ റിച്്ച ലിസ്റ്റ് 2022 

ഗ്പകാരം, രൗതം അദാനിേും കടുംുബവംു 

10,94,400 യകാടി രപൂേുപ്പട ആസ്തിേുമാേി 

ഒന്നാമപ്പതത്തി. 

 

Appointments News 

• മന്ൂ്ന വർഷയത്തക് സിഎസ്ബി ബാങ്കിപ്പന്റ 

മായനജിംര് ഡേറക്േറംു ൈീഫ് എക് സികയടൂ്ടീവ് 

ഓഫീസറമുാേ ഗ്പയല പ്പമാണ്ടലിപ്പന്റ 

നിേമനത്തിന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ ് ഇരയ 

അംരീകാരം നൽകി. 

• വാഹന വയവസാേ സ്ഥാപനമാേ 

പ്പസാചസറ്റി ഓഫ ് ഇരയൻ 

ഓയട്ടാപ്പമാചബൽ മാനഫുാക് യൈഴ് സ് (SIAM) 

2022-23 യലകളു്ള പതുിേ ഗ്പസിഡന്റാേി 

വിയനാദ് അരർവാെിപ്പന തിരപ്പഞ്ഞടതു്ത.ു 

• യദശീേ മനഷുയാവകാശ കമ്മീഷൻ ഓഫ് 

ഇരയ പ്പൈേർയപഴ് സൺ ജസ്റ്റിസ് (റിട്ട) അരൺു 

കമുാർ മിഗ്ശപ്പേ ഏഷയാ പസഫിക് 

യഫാറത്തിപ്പന്റ (APF) രയവൈൻസ് കമ്മിറ്റി 

അംരമാേി തിരപ്പഞ്ഞടതു്ത.ു 
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• രുജറാത്ത് യകഡറിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച 

ഉയദയാരസ്ഥനാേ ഭരത ് ലാലിപ്പന നാഷൈൽ 

പ്പസന്റർ യഫാർ രുഡ് രയവൈൻസ് (NCGG) 

ഡേറക്േർ ജനറലാേി നിേമിച്ച.ു 

• സ് യപാർട് സ് ഐകൈംു പരുഷു ഇരയൻ 

ഗ്കികറ്റ് ടീം കയാപ്റ്റനമുാേ യരാഹിത് 

ശർമ്മപ്പേേും ഭാരയ റിതിക സജ് പ്പദപ്പേേും 

മാക് സ് ചലഫ് ഇൻഷറുൻസ് കമ്പ്നി 

ലിമിറ്റഡ് അതിപ്പന്റ ഗ്ബാൻഡ് 

അംബാസഡർമാരാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

 

Business News 

• ഡിചസൻ യസാഫ്റ്റ് പ്പവേർ കമ്പ്നിോേ 

ഫിഗ്മപ്പേ ഏകയദശം 20 ബിലയൺ യഡാെർ 

പൈമാേും ഇകവിറ്റിോേും വാങ്ങപു്പമന്്ന 

അയഡാബ് ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• 'മഹാരത് ന' കമ്പ്നി പദവി ലഭികനു്ന 12-

ാാമപ്പത്ത കമ്പ്നിോേി REC ലിമിറ്റഡ് മാറി. 

 

Banking News 

• IPO, ചററ്റ് സ് ഇഷയ ൂ വഴി ഫണ്ട് സവരപൂികാൻ 

RRB ക് ഫിൻമിൻ അനവുാദം നൽകി. 

• ഉപയഭാക്താകൾകാേി IDFC FIRST ബാങ്ക്, 

“വാട്്ട സ്ആെിപ്പല യപേ് പ്പമന്റു കെുമാേുള്ള 

സംയോജനം” യവരത്തിലളു്ളതംു 

സുരക്ഷിതവമുാേ ഫാസ് ടാരുകൾ റീൈാർജ് 

പ്പൈയ്യാൻ ഗ്പാപ് തമാകംു. 

• യമാൈിറ്ററി അയതാറിറ്റി ഓഫ ് സിംരെരൂംു 

(MAS) ഇന്റർനാഷൈൽ ഫിനാൻഷയൽ 

സർവീസസ് പ്പസന്റർ അയതാറിറ്റിേും (IFSCA) 

ഫിൻപ്പടക് സായങ്കതികവിദയേിൽ 

പ്പറരുയലറ്ററി സഹകരൈവംു പങ്കാെിത്തവംു 

സുരമമാകനു്നതിന് ഫിൻപ്പടക് സഹകരൈ 

കരാറിൽ ഒെവുച്ച.ു 

• PCA പ്പഗ്ഫേിംവർകിൽ നിന്ന് പ്പസൻഗ്ടൽ 

ബാങ്ക് ഓഫ ്ഇരയപ്പേ RBI നീകം പ്പൈേതു  

• മൻുനിര ഡിജിറ്റൽ ഗ്ടാൻസ് യഫാർയമഷൻ 

സംരംഭമാേ “സംഭവ്” എന്നതിപ്പന്റ ഭാരമാേി 

േൂൈിേൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ കർഷക 

യകഗ്ന്ദീകൃതമാേ കിസാൻ പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് 

ഉൽെന്നത്തിപ്പന്റ എൻഡ് ട ു എൻഡ് 

ഡിജിറ്റചലയസഷൻ ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ ്ഇരയ (RBI) രവർൈറാേ 

ശക്തികാര ദാസ് യഗ്ലാബൽ ഫിൻപ്പടക് 

പ്പഫസ്റ്റ് 2022-ൽ മന്ൂ്ന ഗ്പധാന ഡിജിറ്റൽ 

യപേ് പ്പമന്റ ്സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ച.ു 

• കടം പ്പകാടകുനു്നോൾക് മതിോേ 

മലൂധനവംു വരമുാന സാധയതേും 

ഇല്ലാത്തതിനാൽ യസാലാപർൂ 

ആസ്ഥാനമാേുള്ള ലക്ഷ്മി യകാ-ഓെയററ്റീവ് 

ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ ചലസൻസ് റിസർവ് 

ബാങ്ക് ഓഫ ്ഇരയ റദ്ദാകി. 

• ഇരയൻ രപൂേിൽ വയാപാരം 

തീർകനു്നതിനാേി റഷയേിപ്പല രാസ് യഗ്പാം 

ബാങ്കിൽ ഗ്പയതയക യവാസ് യഗ്ടാ അകൗണ്ട് 

തറുകനു്നതിന് UCO ബാങ്കിന് റിസർവ് ബാങ്ക് 

ഓഫ ്ഇരയേുപ്പട അനമുതി ലഭിച്ച.ു 

 

Economy News 

• ദർുബലമാേ രപൂേും ഉേർന്ന ഇന്ധന വിലേും 

ഇരയേുപ്പട കറന്റ ് അകൗണ്ട ് പ്പഡഫിസിറ്റ് 

(CAD) സമ്മർദ്ദത്തിലാകംു, ഇത ് FY22 പ്പല 1.2 

ശതമാനവമുാേി താരതമയം പ്പൈയ്യുയമ്പ്ാൾ FY23 

സാമ്പ്ത്തിക വർഷത്തിൽ GDP േുപ്പട 

ഏകയദശം 3% ആപ്പൈന്ന് വിശകലന വിദഗ് ധർ 

കാൈനു്ന.ു 

• ഈ സാമ്പ്ത്തിക വർഷത്തിപ്പല 

ഇതവുപ്പരേുള്ള പ്പനറ്റ് ഡേറക്റ്റ് ടാക്സ് കെക്ഷൻ 

700,669 യകാടി രപൂോപ്പൈന്്ന പ്പസൻഗ്ടൽ 

യബാർഡ് ഓഫ ്ഡേറക് ട് ടാക് സസ് (CBDT) ഒര ു

ഗ്പസ്താവനേിൽ പറഞ്ഞ.ു 

• ഭയക്ഷയാതപന്നങ്ങെുപ്പടേും ൈില ഉൽൊദന 

വസ്തു കെുപ്പടേും വിലകേറ്റം കഴിഞ്ഞ 

ആഴ്ചേിപ്പല 0.92 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 

പ്പസപ്റ്റംബർ 10ന് അവസാനിച്ച ആഴ്ചേിൽ 

പൈപ്പെരെും ഒര ു ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 1.21 

ശതമാനമാേി ഉേർന്ന.ു 

• ഏഷയൻ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ് ബാങ്ക് (ADB) 

ഇരയേുപ്പട സമ്പ്ദ് വയവസ്ഥേുപ്പട 2022-23 

വെർച്ചാ ഗ്പവൈനം ഏഗ്പിലിൽ കൈകാകിേ 

7.5 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 7 ശതമാനമാേി 

ഉേർത്തി. 
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• ആയരാെ സമ്പ്ദ് വയവസ്ഥ ഉേർന്ന് വരനു്ന 

പൈപ്പെരെുവംു ഭൗമ-രാഗ്രീേ 

പിരിമറുകുങ്ങെും മലൂം തകർന്നിരികനു്ന.ു 

• രപൂേുപ്പട മലൂയം 83 ചപസ ഇടിഞ്ഞ ു - 

ഏകയദശം ഏഴ ് മാസത്തിനിടേിപ്പല ഏറ്റവംു 

വലിേ ഒറ്റ ദിവസപ്പത്ത നരം - േുഎസ് 

യഡാെറിപ്പനതിപ്പര 80.79 എന്ന 

എകാലപ്പത്തേും താഴ്ന്ന നിലേിപ്പലത്തി. 

 

Schemes News 

• യകഗ്ന്ദ വിദയാഭയാസ ചനപൈുയ വികസന 

സംരംഭക മഗ്രി ഗ്ശീ ധർയമഗ്ന്ദ ഗ്പധാൻ ഒന്ന ു

മതുൽ അഞ്ച ു വപ്പരേുള്ള ക്ലാസുകെിപ്പല 

വിദയാർഥികൾകാേി രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ 

‘അയവകനിങ്’ യഗ്പാഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം പ്പൈേതു . 

• തകുൽ വയവസാേ ചവദര്ധയം 

പ്പമച്ചപ്പെടതു്തനു്നതിനാേി ധർയമ്മഗ്ന്ദ ഗ്പധാൻ 

SCALE ആെ് അവതരിെിച്ച.ു 

• ഡൽഹി യപാലീസിപ്പന്റ വിവിധ 

പദ്ധതികപ്പെകറുിച്്ച ജനങ്ങൾകിടേിൽ 

അവയബാധം സൃരികാൻ ലക്ഷയമിട്ടളു്ള 

കമ്മയൈൂിറ്റി യപാലീസിംര് സംരംഭമാേ 'വീ 

പ്പകേർ' പ്പലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ വി പ്പക 

സക് യസന ഉദ്ഘാടനം പ്പൈേതു . 

 

Awards News 

• യകഗ്ന്ദമഗ്രി യഡാ ജിയതഗ്ന്ദ സിംര് 60 

സ്റ്റാർട്ടെകുൾകളു്ള ശാഗ്സ്ത സായങ്കതിക 

മഗ്രാലേത്തിപ്പന്റ INSPIRE അവാർഡകുെും 

53,021 വിദയാർത്ഥികൾക് സാമ്പ്ത്തിക 

സഹാേവംു നൽകി. 

• പ്പകാൽകത്തേിപ്പല രാർഡൻ റീച്്ച ഷിെ് 

ബിൽയഡഴ് സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീേറിംര് 

ലിമിറ്റഡിന് (GRSE) ഇരയാ രവൺപ്പമന്റിപ്പന്റ 

ആഭയരര മഗ്രാലേത്തിപ്പന്റ 'രാജ്ഭാഷാ 

കീർത്തി പരുസ് കാരം' ലഭിച്ച.ു 

• പിരാമൽ ഗ്രൂെിപ്പന്റ ചവസ് പ്പൈേർയപഴ് സൺ 

സവാതി പിരാമെിന് പ്പഷവലിേർ ഡി ലാ 

പ്പലജിേൻ ഡി യഹാൈർൂ (ചനറ്റ് ഓഫ ് ദി 

പ്പലജിേൻ ഓഫ ്ഓൈർ) ലഭിച്ച.ു 

• 2023പ്പല ഓസ് കാർ പരുസ് കാരത്തിനളു്ള 

ഇരയേുപ്പട ഔയദയാരിക എൻഗ്ടിോേി 

രുജറാത്തി ൈിഗ്തമാേ 'പ്പൈയല്ലാ യഷാ' മാറി. 

• ഗ്പിേദർശിനി അകാദമി സ്മിതാ പാട്ടീൽ 

സ്മാരക അവാർഡിൽ 29 കാരിോേ നടി 

ആലിേ ഭട്്ട മികച്ച നടികളു്ള പരുസ്കാരം യനടി. 

• ബിൽ ആൻഡ് പ്പമലിൻഡ യരറ്റ് സ് 

ഫൗയണ്ടഷൻ അതിപ്പന്റ വാർഷിക 

യരാൾകീയെഴ് സ് കാപ്പമ്പ്േ് നിപ്പന്റ ഭാരമാേി 

2022 പ്പല യരാൾകീയെഴ് സ് യഗ്ലാബൽ യരാൾസ് 

അവാർഡ്സ ്നൽകി 4 യപപ്പര ആദരിച്ച.ു 

• യദശീേ ആയരാരയ ദൗതയത്തിന് (NHM) 

കീഴിലളു്ള വലിേ യതാതിലളു്ള 

ചഹെർപ്പടൻഷൻ ഇടപ്പപടലാേ 'ഇരയ 

ചഹെർപ്പടൻഷൻ കൺയഗ്ടാൾ ഇനിയഷയറ്റീവ് 

(IHCI)' ന് ഐകയരാഗ്രസഭേുപ്പട (UN) അവാർഡ് 

ഇരയ യനടി. 

• ജർമ്മനിേിപ്പല ഡാർാംസ്റ്റാഡിപ്പല PEN പ്പസന്റർ 

നൽകനു്ന പ്പഹർമൻ പ്പകസ്റ്റൺ 

പരുസ് കാരത്തിന് ഈ വർഷപ്പത്ത 

അർഹോേി ഇരയൻ എഴുത്തകുാരിേും 

കവിേുമാേ മീന കന്ദസാമിപ്പേ ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

 

Agreements News 

• അകാദമിക് സഹകരൈത്തിനാേി 

ദീർഘകാല ബന്ധം സ്ഥാപികനു്നതിനാേി 

ഇരയൻ നാവികയസനേുമാേി 

ഉത്തർഗ്പയദശിപ്പല അമിറ്റി േൂൈിയവഴ് സിറ്റി 

ധാരൈാപഗ്തം ഒെവുച്ച.ു 

• ഹീയറാ യമായട്ടായകാർെ് ഹിന്ദസു്ഥാൻ 

പ്പപയഗ്ടാെിേം യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡമുാേി 

യൈർന്ന്  രാജയത്ത് ഇലഗ്ക്േിക് 

ഇരൈുഗ്കവാഹനങ്ങൾക് ൈാർജിംര് 

ഇൻഗ്ഫാഗ്സ്േക്ചർ ഒരകുനു്ന.ു 

• വയവസാേവമുാേി ബന്ധപ്പെട്ട ചവദര്ധയം 

േുവാകപ്പെ ശാക്തീകരികനു്നതിനാേി 

ഇലയഗ്ക്ോൈിക്സ് പ്പസക്േർ സ്കിൽ കൗൺസിൽ 

ഓഫ ്ഇരയ (ESSCI) സാംസങ് ഇരയേുമാേി ഒര ു

ധാരൈാപഗ്തം (MoU) ഒെവുച്ച.ു 
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• ഇരയൻ ഉപയഭാക്താകൾകംു 

വയാപാരികൾകംു അതിർത്തി കടന്നളു്ള 

ഇടപാടകുൾ സരുമമാകനു്നതിന് ഡച്്ച 

യപേ് പ്പമന്റ ് ഇൻഗ്ഫാഗ്സ്േക്ചർ കമ്പ്നിോേ 

പ്പടറായപ, ഇരയേുപ്പട NPCI ഇന്റർനാഷൈൽ 

യപേ് പ്പമന്റു മാേി (NIPL) യൈർന്ന.ു 

 

Science and Technology News 

• ഇരയൻ യസ്പസ് റിസർച്്ച ഓർരചനയസഷൻ 

(ISRO) ഒര ു ചഹഗ്ബിഡ് യമായട്ടാർ 

വിജേകരമാേി പരീക്ഷിച്ച.ു 

• ഭമൂിേിയലക് യപാകനു്ന ഛിന്നഗ്രഹങ്ങപ്പെ 

വഴിതിരിച്ചവുിടാൻ ഉപയോരിയച്ചകാവനു്ന 

ഒര ു നിർൈാേക സായങ്കതികവിദയ 

പരീക്ഷികനു്നതിനാേി, പ്പസപ്റ്റംബർ 26 ന്, 

NASA േുപ്പട ഡബിൾ ആസ്റ്റയറാേിഡ് 

റീഡേറക്ഷൻ പ്പടസ്റ്റ് (DART) ദൗതയം ഒര ു

ഛിന്നഗ്രഹവമുാേി കടൂ്ടിേിടികംു. 

 

Sports News 

• പ്പകാൽകത്തേിപ്പല വിയവകാനന്ദ േുബ 

ഭാരതി ഗ്കിരംരനിൽ നടന്ന 131-ാാാം പതിെ് 

ഡയറൂൻഡ് കെിപ്പന്റ ചഫനലിൽ സുനിൽ 

യഛഗ്തിേുപ്പട യനതൃതവത്തിലളു്ള പ്പബംരെൂര ുFC 

2-1 ന് മംുചബ സിറ്റി FC പ്പേ പരാജേപ്പെടതു്തി. 

• പ്പമായറായകാേിൽ നടന്ന യലാക പാരാ 

അത് ലറ്റിക് സ് ഗ്രാൻഡ് ഗ്പീേിൽ ഇരയൻ 

ജാവലിൻ യഗ്താ താരം യദയവഗ്ന്ദ ജജാരിേ 

പ്പവള്ളി പ്പമഡൽ യനടി. 

• 2022 ഒയക്ോബർ 1 മതുൽ ഗ്പാബലയത്തിൽ 

വരനു്ന കെി വയവസ്ഥകെിൽ അരാരാഗ്ര 

ഗ്കികറ്റ് കൗൺസിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 
 

 

• 2022പ്പല യലാക രുസ്തി ൈാമ്പ്യൻഷിെിൽ 

പരുഷുന്മാരപു്പട 65 കിയലാഗ്രാം ഗ്ഫീചസ്റ്റൽ 

വിഭാരത്തിൽ കസാകിസ്ഥാപ്പന്റ ദൗപ്പലറ്റ് 

നിോസ് പ്പബയകാവിപ്പന 

പരാജേപ്പെടതു്തിോൈ് ഇരയൻ രുസ്തി താരം 

ബജ് റംര് പനുിേ പ്പവങ്കലം യനടിേത.് 

• പ്പൈക് റിെബ്ലികിപ്പന്റ 17 കാരിോേ ലിൻഡ 

ഗ്ഫഹു് വിർയട്ടാവ പ്പൈചന്ന ഓെൺ 2022 WTA 

250 പ്പടന്നീസ് സിംരിൾസ് യനടിേതിന് 

ഉജ്ജ്വലമാേ തിരിച്ചവുരവ് നടത്തി. 

• യലാക പ്പടസ്റ്റ് ൈാമ്പ്യൻഷിെ് 2023 ചഫനൽ, 

2023 ജൈൂിൽ ഓവൽ ആതിയഥേതവം 

വഹികപു്പമന്നംു 2025 ചഫനൽ യലാർഡ്സിൽ 

നടകപു്പമന്നംു അരാരാഗ്ര ഗ്കികറ്റ ്

കൗൺസിൽ അറിേിച്ച.ു 

 

Books and authors News 

• മൻു രാഗ്രപതി രാംനാഥ് യകാവിന്ദ് 'അംയബദ് കർ 

ആൻഡ് യമാദി : റിയഫാർയമഴ് സ് ഐഡിോസ് 

പ്പപർയഫായമഴ് സ് ഇംപ്ലിപ്പമയന്റഷൻ' എന്ന 

പസു്തകം ഗ്പകാശനം പ്പൈേതു . 

• മൻു ഉപരാഗ്രപതി എം പ്പവങ്കയ്യ നാേിഡ ു

നയഡൂൽഹിേിപ്പല ആകാശവാൈി ഭവനിൽ 

ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ന്ദ യമാദിേുപ്പട 

തിരപ്പഞ്ഞടതു്ത ഗ്പസംരങ്ങെുപ്പട സമാഹാരം 

ഗ്പകാശനം പ്പൈേതു . 

 

Obituaries News 

• ഹാസയനടൻ രാജ ു ഗ്ശീവാസ്തവ (58) 

ഡൽഹിേിൽ അരരിച്ച.ു 

• രാഗ്രീേ സവേം യസവക് സംഘിപ്പന്റ ഏറ്റവംു 

മതുിർന്ന ഗ്പൈാരകൻ യകശവ ് റാവ ു

ദത്തായഗ്തേ ദീക്ഷിത് അരരിച്ച.ു 

• പത്മഗ്ശീ പരുസ് കാര യജതാവംു സംസ് കൃത 

പെിതനംു കാശി വിദവത ് പരിഷത്തിപ്പന്റ 

മൻു അധയക്ഷനമുാേ പ്പഗ്പാഫ ആൈാരയ രാം 

േത് ന ശകു്ല (90) അരരിച്ച.ു 

• ഏറ്റവംു ചദർഘയയമറിേ ബഹിരാകാശ 

ോഗ്തേുപ്പട പ്പറയകാർഡ് സവരമാകിേ 

റഷയൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി വയലരി 

വ് ൊഡിമിയറാവിച്്ച യപാെിോയകാവ് (80) 

അരരിച്ച.ു 
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Important Days 

• പ്പസപ്തംബർ 18-ന് ആയഘാഷികനു്ന 

അരാരാഗ്ര തലുയ യവതന ദിനം, തലുയ 

മലൂയമളു്ള യജാലിക് തലുയ യവതനം 

യനടനു്നതിനളു്ള ദീർഘകാല ഗ്ശമങ്ങപ്പെ 

ഗ്പതിനിധീകരികനു്ന.ു 

• വെപ്പര ഉപയോരഗ്പദമാേ ഈ പ്പൈടിേുപ്പട 

സംരക്ഷൈപ്പത്തകറുിച്ചളു്ള അവയബാധം 

വെർത്തനു്നതിനാേി പ്പസപ്റ്റംബർ 18 ന് യലാക 

മെു ദിനം 2022 ആൈരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു, പ്പസപ്തംബർ മാസത്തിപ്പല 

അവസാന ഞാേറാഴ് ച അവസാനികനു്ന 

മഴുുവൻ ആഴ്ചേും ബധിരരപു്പട അരാരാഗ്ര 

വാരമാേി (IWD) ആൈരികനു്ന.ു 

• ആയരാെ സമാധാന ദിനം പ്പസപ്റ്റംബർ 21 ന് 

ആൈരികനു്ന.ു ഈ വർഷപ്പത്ത ഗ്പയമേം 

"വംശീേത അവസാനിെികകു. സമാധാനം 

പ്പകട്ടിെടകുകു” എന്നതാൈ്. 

• നയയൂറാെജികൽ ഡിയസാർയഡഴ്സിപ്പനകറുിച്്ച 

അവയബാധം വെർത്തനു്നതിനാേി എല്ലാ 

വർഷവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 21 ന് യലാക 

അൽഷിയമഴ് സ് ദിനം ആൈരികനു്ന.ു യലാക 

അൽഷിയമഴ് സ് മാസത്തിപ്പന്റ ഈ വർഷപ്പത്ത 

ഗ്പയമേം 'ഡിപ്പമൻഷയ അറിേുക, 

അൽഷിയമഴ് സിപ്പന അറിേുക' എന്നതാൈ്. 

• വയതയസ്ത കാണ്ടാമൃരങ്ങപ്പെ കറുിച്ചംു അവ 

യനരിടനു്ന അപകടങ്ങപ്പെ കറുിച്ചംു 

അവയബാധം സൃരികനു്നതിനാൈ് 

പ്പസപ്റ്റംബർ 22 ന് യലാക കാണ്ടാമൃര ദിനം 

ആൈരികനു്നത്. 

• യലാകപ്പമമ്പ്ാടമുളു്ള കാൻസർ യരാരികെുപ്പട 

യക്ഷമത്തിനാേുള്ള യലാക യറാസ് ദിനം 

വർഷം യതാറംു പ്പസപ്റ്റംബർ 22 ന് 

ആയഘാഷികനു്ന.ു 
 

 

• അരാരാഗ്ര ആംരയ ഭാഷാ ദിനം (IDSL) 

യലാകപ്പമമ്പ്ാടംു വർഷം യതാറംു പ്പസപ്റ്റംബർ 

23 ന് ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• യദശീേ സിനിമാ ദിനം 2022 പ്പസപ്റ്റംബർ 23-

ന് ആൈരികനു്ന.ു 

• 2022 പ്പസപ്റ്റംബർ 25-ന് രാജയം അയരയാദേ 

ദിവസ് ആൈരികനു്ന ു

 

Miscellaneous News 

• േുഎസ് ഏജൻസി യഫാർ ഇന്റർനാഷൈൽ 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റു ം േുൈിപ്പസഫംു 

നയഡൂൽഹിേിൽ നടന്ന "ദർൂ യസ നമയസ്ത" 

ൈടങ്ങിൽ ദരൂദർശനംു േൂടയബ്ൂ സീരീസും  

പറുത്തിറകി. 

• കശ്മീരിൽ ആദയ മൾട്ടിപ്ലക് സ് ഒരങു്ങനു്ന:ു 

കശ്മീരിപ്പല ആദയ മൾട്ടിപ്ലക് സ് ജമ്മ ു കശ്മീർ 

പ്പലഫ്റ്റനന്റ് രവർൈർ മയനാജ് സിൻഹ ഇന്ന് 

ഗ്ശീനരറിൽ ഉദ്ഘാടനം പ്പൈയ്യും. 

• യനാർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് യനാർത്ത് ൈാനൽ 

കടകനു്ന ആദയ വയക്തിോേി അസമീസ് 

നീരൽ താരമാേ എൽവിസ് അലി 

ഹസാരിക മാറി. 

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കമുളു്ള പ്രധാന 

കറുിപ്പകുൾ: 

(STATIC TAKEAWAYS) 

• യവൾഡ് ബാംബ ൂ ഓർരചനയസഷപ്പന്റ 

ആസ്ഥാനം: ആന്റ് പ്പവർെ്, പ്പബൽജിേം. 

• യവൾഡ് ബാംബ ൂ ഓർരചനയസഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 2005. 

• യവൾഡ് ബാംബ ൂ ഓർരചനയസഷൻ 

എക്സികയടൂ്ടീവ് ഡേറക്േർ: സൂസൻ ലകൂാസ്. 

• അയഡാബ് CEO: ശരന ുനാരാേൺ 

• ഫിഗ്മ സഹസ്ഥാപകനംു CEO േും: ഡിലൻ 

ഫീൽഡ് 

• അയഡാബിപ്പന്റ ഡിജിറ്റൽ മീഡിേ ബിസിനസ് 

ഗ്പസിഡന്റ്: യഡവിഡ് വാധവാനി 

• CSB ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമാേത്: 26 നവംബർ 1920; 

• CSB ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: തൃശർൂ, യകരെം. 

• യബാർഡർ പ്പസകയരൂിറ്റി യഫാഴ് സ് ഡേറക്േർ 

ജനറൽ: പങ്കജ് കമുാർ സിംര്; 

• യബാർഡർ പ്പസകയരൂിറ്റി യഫാഴ് സ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1 ഡിസംബർ 1965; 

• യബാർഡർ പ്പസകയരൂിറ്റി യഫാഴ് സ് ആസ്ഥാനം: 

നയഡൂൽഹി, ഇരയ. 
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• യലാക ബധിര പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 23 പ്പസപ്റ്റംബർ 1951; 

• യലാക ബധിര പ്പഫഡയറഷൻപ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ് 

സ്ഥാനം: പ്പഹൽസിങ്കി, ഫിൻലാൻഡ്; 

• യലാക ബധിര പ്പഫഡയറഷൻ ഗ്പസിഡന്റ:് 

യജാസഫ് മപു്പറ. 

• ചൈന തലസ്ഥാനം: പ്പബേജിംര്; 

• ചൈന കറൻസി: േുവാൻ; 

• ചൈന ഗ്പസിഡന്റ:് ഷി ജിൻപിംര്; 

• േുചൈറ്റഡ് അറബ് എമിയററ്റ്സ് (േുഎഇ) 

തലസ്ഥാനം: അബദുാബി; 

• േുചൈറ്റഡ് അറബ് എമിയററ്റ്സ് (േുഎഇ) 

കറൻസി: ദിർഹം; 

• േുചൈറ്റഡ് അറബ് എമിയററ്റ്സ് (േുഎഇ) 

ഗ്പസിഡന്റ്: മഹുമ്മദ് ബിൻ സാേിദ ് അൽ 

നഹയാൻ; 

• േുചൈറ്റഡ് അറബ് എമിയററ്റ്സ് (േുഎഇ) 

ഗ്പധാനമഗ്രി: മഹുമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ 

മക്തംൂ. 

• USA േിപ്പല നയയൂോർകിലളു്ള UN ആസ്ഥാനം. 

• 1945 ഒയക്ോബർ 24 നാൈ് ഐകയരാഗ്രസഭ 

സ്ഥാപിതമാേത്. 

• അയന്റാൈിയോ രുപ്പട്ടറസ് 

ഐകയരാഗ്രസഭേുപ്പട പ്പസഗ്കട്ടറി ജനറലാൈ്. 

• ൈീഫ് പ്പഗ്പാഡക്റ്റ് മായനജർ, റിസർവ് ബാങ്ക് 

ഇപ്പന്നായവഷൻ ഹബ് (RBIH): ഗ്ശീ. രായകഷ് 

രഞജൻ 

• േൂൈിേൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയേുപ്പട MD േും CEO 

േും : എ. മൈിയമഖ്ചല 

• ISRO പ്പൈേർമാൻ: ഗ്ശീ എസ്. യസാമനാഥ് 

• ശാഗ്സ്ത സായങ്കതിക മഗ്രി: ജിയതഗ്ന്ദ സിംര് 

• ഡൽഹി മഖു്യമഗ്രി: അരവിന്ദ് പ്പകഗ്ജിവാൾ. 

• ഏഷയൻ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: 

മെലയുോങ്, ഫിലിെീൻസ്; 

• ഏഷയൻ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ബാങ്ക് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1966 ഡിസംബർ 19; 

• ഏഷയൻ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ബാങ്ക് ഗ്പസിഡന്റ്: 

മസാത് സുരു അസകാവ (2020 ജനവുരി 17 

മതുൽ). 

• യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ് ദി പ്പഡഫ് 

ഗ്പസിഡന്റ്: യജാസഫ് പ്പജ മപു്പറ. 

• യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ് ദി പ്പഡഫ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 23 പ്പസപ്റ്റംബർ 1951, യറാം, 

ഇറ്റലി. 

• യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ് ദി പ്പഡഫ് 

പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ് സ്ഥാനം: പ്പഹൽസിങ്കി, 

ഫിൻലാൻഡ്. 

• NASA േുപ്പട ആസ്ഥാനം: വാഷിംഗ് േൺ, ഡി.സി., 

േുചൈറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ് 

• NASA അഡ്മിനിയഗ്സ്േറ്റർ: ബിൽ പ്പനൽസൺ 

• ഹീയറാ യമായട്ടായകാർെ് സ്ഥാപിതമാേത്: 19 

ജനവുരി 1984; 

• ഹീയറാ യമായട്ടായകാർെ് സ്ഥാപകൻ: 

ഗ്ബിയ് മാഹൻ ലാൽ മഞുജൽ; 

• ഹീയറാ യമായട്ടായകാർെ് ആസ്ഥാനം: 

നയഡൂൽഹി; 

• ഹീയറാ യമായട്ടായകാർെ് സിഇഒ: പവൻ 

മഞുജാൽ. 

• മാക് സ് ചലഫ് ഇൻഷറുൻസ് MD േും CEO േും: 

ഗ്പശാര് ഗ്തിപാഠി; 

• മാക്സ ് ചലഫ് ഇൻഷറുൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിപ്പഷ്മന്റ്: 

2001; 

• മാക്സ് ചലഫ് ഇൻഷറുൻസ് ആസ്ഥാനം: 

നയഡൂൽഹി, ഡൽഹി. 

• ഗ്പതിയരാധ മഗ്രി, ഇരയൻ രവപ്പെന്റ:് ഗ്ശീ 

രാജ് നാഥ് സിംര് 

• ഗ്പതിയരാധ പ്പസഗ്കട്ടറി, ഗ്പതിയരാധ 

മഗ്രാലേം: ഗ്ശീ അജേ് ഭട്്ട 

• ഐകയരാഗ്രസഭേുപ്പട അണ്ടർ പ്പസഗ്കട്ടറി 

ജനറലംു UNEP എക്സികയടൂ്ടീവ് ഡേറക്േറംു: 

ഇംരർ ആൻയഡഴ്സൺ 

• ഡേറക്േർ ജനറൽ (DG), NCC: പ്പലഫ്റ്റനന്റ ്

ജനറൽ രുർബീർപാൽ സിംര് 

• തമിഴ് നാട് തലസ്ഥാനം: പ്പൈചന്ന; 

• തമിഴ് നാട് മഖു്യമഗ്രി: എം പ്പക സ്റ്റാലിൻ; 

• തമിഴ് നാട് രവർൈർ: ആർഎൻ രവി. 

• അസമിപ്പന്റ തലസ്ഥാനം: ദിസ്പൂ ർ 

• അസം മഖു്യമഗ്രി: യഡാ. ഹിമര ബിശവ 

ശർമ്മ 

• അസം രവർൈർ: പ്പഗ്പാഫ ജരദീഷ് മഖു്ി 

• IIFL പ്പവൽത്ത് MD േും CEO േും: കരൺ ഭരത;് 

• IIFL പ്പവൽത്ത് ആസ്ഥാനം: മംുചബ, 

മഹാരാഗ്ര. 
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