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"Weekly Current Affairs PDF in Malayalam| September 5th 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 

• രണ്ാം യലാകമഹാേുദ്ധത്തിന് യേഷം 

ഇറ്റലിേിൽ സർകാർ രപൂീകരികാൻ ഒര ു

തീഗ്വ വലതപുക്ഷ പാർട്ടി തയ്യാറാേി 

• ഇറ്റലിേുപ്പെ ആദ്യ വനിതാ ഗ്പധാനമഗ്രിോേി 

യജാർജിേ പ്പമയലാണിപ്പേ തിരപ്പെെകുപ്പെട്ട ു

• നാഷണൽ പ്പസകയരൂിറ്റി ഏജൻസിേുപ്പെ (NSA) 

രഹസയ നിരീക്ഷണ ഗ്പവർത്തനങ്ങളുപ്പെ 

യതാത് തറുന്നകുാട്ടി ഒമ്പത് വർഷത്തിന് യേഷം 

മൻു േുഎസ് രഹസയായനേഷണ കരാറകുാരൻ 

എയഡേർഡ് യ്നാഡന് ഗ്പസിഡന്റ് വളാഡിമിർ 

പെുിൻ റഷയൻ പൗരതേം നൽകി. 

• വർദ്ധിച്ചവുരനു്ന ഉപയ ാക്തൃ വിലകളും 

വർദ്ധിച്ചവുരനു്ന പലിേനിരകംു മലൂം, US 

സമ്പദ്് വയവസ്ഥ ഏഗ്പിൽ മതുൽ ജൺൂ വപ്പര 

0.6% വാർഷിക നിരകിൽ ചരുങു്ങി. 

 

State News 

• ആേുഷ്മാൻ ഉതകൃ ഷ്ട അവാർഡ് 2022 ആയരാരയ 

സൗകരയ രജിസ്റ്ററിയലക് നിരവധി ആയരാരയ 

സംരക്ഷണ സൗകരയങ്ങൾ യചർത്തതിന് 

ഉത്തർഗ്പയദ്േിന് ല ിച്ച.ു 
 

 

National News 

• രാജയത്തെുനീളമളു്ള എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലംു 4G, 5G 

എന്നിവേ് കളു്ള അവസാന മമൽ 

പ്പനറ്റ് വർക് ഗ്പയവേനക്ഷമത ഉറൊകാനംു 

ഗ്രാമീണ യമഖലേിൽ േക്തമാേ ഡിജിറ്റൽ 

ഇൻഗ്ഫാഗ്്രക്ചർ നിർമ്മികാനംു സർകാർ 

ഏകയദ്േം 30 ബിലയൺ യഡാളർ 

നിയക്ഷപികകുോപ്പണന്്ന IT മഗ്രി അേേിനി 

മവഷ്ണവ് പറെ.ു 

• ഗ്രാമവികസന മഗ്രാലേം JALDOOT ആെ് 

പറുത്തിറകി 

• യപാെലുർ ഗ്ഫണ്് ഓഫ് ഇരയപ്പേേും (PFI) 

അതിപ്പന്റ അനബുന്ധ സംഘെനകപ്പളേും 

യകഗ്രം അഞ്്ച വർഷയത്തക് നിയരാധിച്ച.ു 

• ഹിറ്റാച്ചി ആപ്പസ്റ്റയമാ അതിപ്പന്റ ജൽരാവ് 

നിർമ്മാണ പ്ലാന്റിൽ 3 പ്പമരാവാട്ടിപ്പന്റ (MW) 

ഇരയേിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത ഗ്രൗണ്് മൗണ്ഡ് 

യസാളാർ പവർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ച.ു 

• എല്ലാ ഗ്്രീകൾകംു സുരക്ഷിതവംു 

നിേമപരവമുാേ രർ ഛിഗ്ദ്ം നെത്താൻ 

അവരപു്പെ മവവാഹിക നില 

എരതുപ്പന്നോോലംു രർ ത്തിൻപ്പറ 24 ആഴ്ച 

വപ്പര അവകാേമപു്പണ്ന്്ന സഗു്പീം യകാെതി 

ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

 

Defence News 

• ഹിരസു്ഥാൻ എേയറായനാട്ടിക് സ് ലിമിറ്റഡ് 

(HAL) സംയോജിത ഗ്കയോജനിക് എഞ്ചിൻ 

നിർമാണ യകഗ്രം പ്പബംരളൂരവുിൽ ഇരയൻ 

ഗ്പസിഡന്റ് ഗ്േീമതി. ഗ്ദ്ൗപതി മർുമ ുഉദ്്ഘാെനം 

പ്പചേരു . 

• റിട്ടയേർഡ് ജനറലാേ പ്പലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ 

അനിൽ ചൗഹാപ്പന പതുിേ ചീഫ് ഓഫ ്

ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫാേി (CDS) യകഗ്രം നിേമിച്ച.ു 

• NDA സർകാരിപ്പന്റ 'യമക് ഇൻ ഇരയ' 

സംരം ത്തിന് കീഴിൽ കാൾ-രു്രാഫ് M4 

യഷാൾഡർ-ഫയേർഡ് പ്പവെൺ 

സംവിധാനത്തിനാേി ഇരയേിൽ ഒര ു

നിർമ്മാണ യകഗ്രം സ്ഥാപികാനളു്ള പദ്ധതി 

സേീഡിഷ് ഗ്പതിയരാധ സ്ഥാപനമാേ സാബ് 

ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 
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Summits and Conferences News 

• മൻസഖു് മാണ്ഡവയ ആയരാരയ മരൻ 2022 

സമാരം ിച്ച ു

• ഒക് യൊബർ ഏഴിന് സികിമിൽ കിഴകൻ, 

വെകകുിഴകൻ യമഖലകളിപ്പല ക്ഷീര 

സഹകരണ സംഘങ്ങളുപ്പെ ഒര ു ദ്ിവസം 

നീളുന്ന സയമ്മളനം യകഗ്ര ആ യരര, 

സഹകരണ മഗ്രി അമിത് ഷാ ഉദ്്ഘാെനം 

പ്പചയ്യും. 

• യകഗ്ര യഡാണർ, െറൂിസം, സാം്കാരിക മഗ്രി 

ജി. കിഷൻ പ്പറഡ്ഡി ദ്േിദ്ിന പ്പവർചേൽ 

യകാൺഫറൻസ് ‘സിംയഫാൺ’ ഉദ്്ഘാെനം 

പ്പചേരു . 

 

Ranks and Reports News 

• പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വയതിോന 

മഗ്രാലേം (MoEFCC) യദ്േീേ േദു്ധവാേു 

പരിപാെി 2019 (NCAP) ഗ്പകാരം വാേുവിപ്പന്റ 

രുണനിലവാരം പ്പമച്ചപ്പെെതു്തനു്നതിനളു്ള 

ഗ്പവർത്തനങ്ങപ്പള അെിസ്ഥാനമാകി 

നരരങ്ങപ്പള റാങ്ക് പ്പചയ്യുന്നതിനാേി ‘സേച്്ഛ 

വാേു സർയവക്ഷൻ’ പരിപാെി ആരം ികംു. 

• യവൾഡ് ഇന്റലക്ചേൽ യഗ്പാെർട്ടി 

ഓർരമനയസഷപ്പന്റ യലാബൽ 

ഇപ്പന്നായവഷൻ ഇൻഡക്സിൽ ഇരയ 40-ാാാം 

റാങ്കിയലക് ഉേർന്ന.ു 

• പ്പസയരാദ്േുപ്പെ സഹസ്ഥാപകനാേ നിഖിൽ 

കാമത്ത് 17,500 യകാെി രപൂേുപ്പെ ആ്രിേുമാേി 

‘IIFL പ്പവൽത്ത് ഹറുൺു ഇരയ 40 ആൻഡ് അണ്ർ 

പ്പസൽഫ് യമഡ് റിച്്ച ലിസ്റ്റ് 2022’ൽ 

ഒന്നാമപ്പതത്തി. 

 

Appointments News 

• ഇരയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് പ്പമഡികൽ 

റിസർച്ചിപ്പന്റ (ICMRർ) പതുിേ ഡേറക്രർ 

ജനറലാേി യഡാ രാജീവ് ബഹലിപ്പന മന്ൂ്ന 

വർഷയത്തക് നിേമിച്ച.ു 

•  പ്പറേിൽപ്പെലിപ്പന്റ പതുിേ പ്പചേർമാനംു 

മായനജിംര് ഡേറക്രറമുാേി സഞ്ജേ് കമുാർ 

ചമുതലയേറ്റ.ു 

• ഡാറ്റ പ്പസകയരൂിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ് 

ഇരയേുപ്പെ പതുിേ CEO ആേി വിനാേക് 

യരാഡ് പ്പസ ചമുതലയേറ്റ ു

• ഇരയേിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ യബകറി ഫഡ്ു 

കമ്പനിോേ ഗ്ബിട്ടാനിേ ഇൻഡഗ്്രീസ് 2022 

പ്പസപ്റ്റംബർ 26 മതുൽ എക് സികയടൂ്ടീവ് 

ഡേറക്രറംു ചീഫ് എക് സികയടൂ്ടീവ് ഓഫീസറംു 

ആേി രജനീത് യകാഹ് ലിപ്പേ നിേമിച്ച.ു 

• ഗ്പമഖു ഫിൻപ്പെക് പ്ലാറ്റ് യഫാമാേ സ്റ്റാഷ് ഫിൻ 

BFSI (ബാങ്കിംര്, ഫിനാൻഷയൽ സർവീസസ് 

ആൻഡ് ഇൻഷറുൻസ്) വിദ്ഗ് ധനംു SBI 

കാർഡകുളുപ്പെ മൻു MD േും CEO േുമാേ വിജേ് 

ജസജുപ്പേ യനാൺ എക് സികയടൂ്ടീവ് 

ഇൻഡിപ്പപൻഡന്റ് ഡേറക്രറാേി നിേമിച്ച.ു 

• ഇരയേുപ്പെ പതുിേ അയറ്റാർണി ജനറലാേി 

മതുിർന്ന അ ി ാഷകൻ ആർ 

പ്പവങ്കിട്ടരമണിപ്പേ നിേമിച്ച.ു 

• ഇയൊൾ വിയദ്േകാരയ മഗ്രാലേത്തിൽ 

യജാേിന്റ് പ്പസഗ്കട്ടറിോേ IFS ഉയദ്യാരസ്ഥൻ 

ബരാര ു വിൽസൺബാബവുിപ്പന റിെബ്ലിക് 

ഓഫ് മഡരാ്കറിപ്പല ഇരയൻ 

അംബാസഡറാേി നിേമിച്ചതാേി 

വിയദ്േകാരയ മഗ്രാലേം (MEA) അറിേിച്ച.ു 
 

Banking News 

• േൂണിേൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 

മഹദ്രാബാദ്ിപ്പല മസബർ പ്പസകയരൂിറ്റി 

പ്പസന്റർ ഓഫ് എക് സലൻസിൽ (CCoE) 

എത്തികൽ ഹാകിംര് ലാബ് ഉദ്്ഘാെനം 

പ്പചേരു . 

 

Economy News 

• സാമ്പത്തിക പരിഷ് കാരങ്ങളും ബിസിനസ്സ് 

പ്പചയ്യാനളു്ള എളുെവംു കണകിപ്പലെതു്ത് നെെ് 

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 100 ബിലയൺ 

യഡാളറിപ്പന്റ യനരിട്ടളു്ള വിയദ്േ നിയക്ഷപം 

(FDI) ആകർഷികാനളു്ള പാതേിലാണ് 

ഇരയപ്പേന്്ന യകഗ്ര സർകാർ അറിേിച്ച.ു 

• US യഡാളറിപ്പനതിപ്പര രപൂേുപ്പെ മലൂയം 58 

മപസ ഇെിെ് 81.67 എന്ന എകാലപ്പത്തേും 

താഴ്ന്ന നിലേിപ്പലത്തി. 

• പ്പസപ്റ്റംബർ 24-ന് രാഗ്ഷ്ടപതി  വനിൽ പ്പവച്്ച, 

2020-21 അധയേന വർഷയത്തകളു്ള 

നാഷണൽ സർവീസ് സ് കീം NSS 

അവാർഡകുൾ ഗ്പസിഡന്റ് ഗ്ദ്ൗപതി മർുമ ു

സമ്മാനിച്ചതാേി േുവജനകാരയ കാേിക 

മഗ്രാലേത്തിപ്പന്റ അറിേിെ് പറേുന്ന.ു 
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• മചനേുപ്പെ മാരയം കാരണം കിഴകൻ 

ഏഷയേിപ്പലേും പസഫികിപ്പലേും 

സാമ്പത്തിക വളർച്ച 2022 ൽ കതു്തപ്പന കറുേും, 

എന്നാൽ അെതു്ത വർഷം 

വിപലുീകരണത്തിപ്പന്റ യവരത 

വർദ്ധികപു്പമന്്ന യലാക ബാങ്ക് പറെ.ു 

• നിലവിലളു്ള വിയദ്േ വയാപാര നേം ആറ് 

മാസയത്തക് കെൂി നീട്ടനു്നതാേി വാണിജയ 

മഗ്രാലേം അറിേിച്ച.ു 

• യസ്റ്റാക് എക് സ് യചഞ്്ച BSE ക് അതിപ്പന്റ 

പ്ലാറ്റ് യഫാമിൽ ഇലയഗ്ക്രാണിക് യരാൾഡ് 

രസീത് (EGR) പ്പസര് പ്പമന്റ് 

അവതരിെികനു്നതിന് കയാപിറ്റൽ മാർകറ്റ് 

പ്പറരുയലറ്റർ പ്പസകയരൂിറ്റീസ് ആൻഡ് 

എക് സ് യചഞ്്ച യബാർഡ് ഓഫ് ഇരയ (SEBI) 

േിൽ നിന്്ന അരിമ അനമുതി ല ിച്ച.ു 

• പണമിെപാെ് ബാലൻസ് നിലേുപ്പെ സചൂകമാേ 

ഇരയേുപ്പെ കറണ്് അകൗണ്് കമ്മി, 

ഗ്പധാനമാേും ഉേർന്ന വയാപാര കമ്മി 

കാരണം, സാമ്പത്തിക വർഷത്തിപ്പന്റ ആദ്യ 

പാദ്ത്തിൽ GDP േുപ്പെ 2.8 േതമാനമാേി 23.9 

ബിലയൺ യഡാളറാേി ഉേർന്ന.ു 

• RBI രവർണർ േക്തികാര ദ്ാസിപ്പന്റ 

അധയക്ഷതേിലളു്ള ആറംര യമാണിറ്ററി 

യപാളിസി കമ്മിറ്റിേുപ്പെ (MPC) തീരമുാനം 

ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• 2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (FY23) 7% 

േഥാർത്ഥ GDP വളർച്ച റിസർവ് ബാങ്ക് (RBI) 

ഗ്പവചികനു്ന.ു 

• 6.97 ദ്േലക്ഷം പ്പപൻഷൻകാർകംു 4.18 

ദ്േലക്ഷം യകഗ്ര രവൺപ്പമന്റ് ജീവനകാർകംു 

ഗ്പയോജനം ല ിച്ചപു്പകാണ്് 2022 ജമൂല 1 മതുൽ 

യകഗ്ര കാബിനറ്റ് ക്ഷാമബത്തേും (DA) ക്ഷാമ 

ആേോസവംു (DR) 4% വർദ്ധിെിച്ച.ു 
 

 

Schemes News 

• നിയക്ഷപം സുരമമാകാനംു നവീകരണം 

യഗ്പാത്സാഹിെികാനംു മനപണുയ വികസനം 

പ്പമച്ചപ്പെെതു്താനംു മികച്ച ഉൽൊദ്ന 

അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ നിർമ്മികാനംു 

ആഗ്രഹികനു്ന ഇരയാ രവൺപ്പമന്റിപ്പന്റ 

ഗ്പധാന പരിപാെിോേ യമക് ഇൻ ഇരയ, 2022 

പ്പസപ്റ്റംബർ 25-ന് 8 വർഷം പർൂത്തിോകി. 

 

Awards News 

• രണിതോഗ്്രത്തിപ്പല യഗ്ബക് ഗ്ത ൂമഗ്പസ് 2023 

ഡാനിേൽ ്പിൽമാന് ല ിച്ച ു

• എേർയപാർട്്ട കൗൺസിൽ 

ഇന്റർനാഷണലിപ്പന്റ (ACI) 2022പ്പല എേർയപാർട്്ട 

സർവീസ് കോളിറ്റി (ASQ) അവാർഡ് പ്പകാച്ചിൻ 

ഇന്റർനാഷണൽ എേർയപാർട്്ട ലിമിറ്റഡിന് 

(CIAL) ല ിച്ച.ു 

• ലണ്നിൽ നെന്ന ചെങ്ങിൽ ഗ്ബിട്ടനിപ്പല 

ഇരയൻ വംേജനാേ ആ യരര പ്പസഗ്കട്ടറി 

സലു്ല ഗ്ബാവർമാൻ കേീൻ എലിസബത്ത് II 

വമുൺ ഓഫ് ദ് ഇേർ അവാർഡ് യജതാവാേി 

തിരപ്പെെകുപ്പെട്ട.ു 

• ഗ്പേ്ര പിന്നണി രാേകരാേ കമുാർ സാന,ു 

മേയലഗ്ര സിംര്, സംരീത-കയമ്പാസർ 

യജാഡികളാേ ആനര്-മിലിര് എന്നിവർക് 

വയതയ്ര വർഷങ്ങളിപ്പല യദ്േീേ ലതാ 

മയങ്കഷ് കർ അവാർഡ് ല ിച്ച.ു 

 

Agreements News 

• യറാേൽ പ്പസാമസറ്റി ഓഫ് പ്പകമിഗ്്രിേും 

കൗൺസിൽ യഫാർ ഇൻഡഗ്്രി ആൻഡ് 

സേന്റിഫിക് റിസർച്ചംു (CSIR) തമ്മിലളു്ള 

പങ്കാളിത്തയത്താപ്പെ ്കൂ ളുകളിലംു 

സർവകലാോലകളിലംു പ്പകമികൽ 

സേൻസ് യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനളു്ള ഒര ു

സംരം പ്പത്ത പിരണുേ്കനു്ന.ു 

• എേർബസ് A320 ഫാമിലി ഫ്ലീറ്റിൽ 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടളു്ള 34 CFM56-5B 

എഞ്ചിനകുൾകാേി നാ്ഡാക്-ലിസ്റ്റ് പ്പചേര 

വില്ലിസ് ലീസ് ഫിനാൻസ് 

യകാർെയറഷനമുാേി ഒര ു നിശ്ചിത 

വിൽെനേും പാട്ടവംു തിരിപ്പക നൽകാനളു്ള 

കരാറിൽ ഒെപു്പവച്ചതാേി എേർ ഇരയ 

അറിേിച്ച.ു 
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Sports News 

• ഇതിഹാസ വനിതാ ഗ്കികറ്റ് താരം ജലൂൻ 

യരാസോമി പ്പസപ്രംബർ 25 ന് 

ഹൃദ്േ്പർേിോേ വിെവാങ്ങൽ 

ഗ്പ്രാവനേിൽ കളിേുപ്പെ എല്ലാ രപൂങ്ങളിൽ 

നിന്നംു വിരമികൽ ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• യകാേമ്പത്തരൂിപ്പല SNR യകായളജ് ഗ്കികറ്റ് 

ഗ്രൗണ്ിൽ നെന്ന 2022 ദ്ലുീപ് യഗ്ൊഫിേുപ്പെ 

അവസാന ദ്ിനത്തിൽ പ്പവസ്റ്റ് യസാൺ സൗത്ത് 

യസാണിപ്പന 294 റൺസിന് പരാജേപ്പെെതു്തി 

19-ാാാം കിരീെം യനെി. 

• െീം േൂയറാെിപ്പന പരാജേപ്പെെതു്തി െീം 

യവൾഡ് 2022 പ്പല പ്പലവർ കെ് ആദ്യമാേി 

സേരമാകി. 

 

Books and authors News 

• അവാർഡ് യനെിേ "ലത: സർു-രാഥ" എന്ന 

പ ു് രകത്തിപ്പന്റ ഇംലീഷ് വിവർത്തനം 2023 

ജനവുരിേിൽ പറുത്തിറങ്ങംു. 

 

Obituaries News 

• ഓസ് കാർ പരുസ് കാര യജതാവാേ 

അയമരികേിൽ നിന്നളു്ള ലേൂിസ് പ്പഫ്ലച്ചർ (88) 

ഗ്ഫാൻസിൽ അരരിച്ച.ു 

• മൻു മഗ്രിേും മതുിർന്ന യകാൺഗ്രസ് 

യനതാവമുാേ ആരയാെൻ മഹുമ്മദ്് (87) 

അരരിച്ച.ു 

• യദ്േീേ വനിതാ കമ്മീഷപ്പന്റ ആദ്യ 

അധയക്ഷേും മൻു പാർലപ്പമന്റ് അംരവമുാേ 

ജേരി പട് നാേിക് ഒഡീഷേുപ്പെ 

തലസ്ഥാനമാേ  വുയനേേറിൽ അരരിച്ച.ു 
 

 

Important Days 
• ഐകയരാഗ്ഷ്ടസ  എല്ലാ വർഷവംു 

പ്പസപ്റ്റംബർ 26 ന് ആണവാേുധങ്ങളുപ്പെ 

സമ്പർൂണ ഉന്മലൂനത്തിനാേുള്ള അരാരാഗ്ഷ്ട 

ദ്ിനമാേി ആചരികനു്ന.ു 

• രർ നിയരാധന പരിജ്ഞാനപ്പത്തകറുിച്ചംു 

കെുംുബാസഗൂ്തണപ്പത്തകറുിച്ചംു അവയബാധം 

സൃഷ്ടികനു്നതിൽ ഗ്േദ്ധ യകഗ്രീകരിച്്ച 

പ്പസപ്റ്റംബർ 26 ന് യലാക രർ നിയരാധന 

ദ്ിനമാേി ആചരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു പ്പസപ്രംബർ 25-ന് യലാക 

ഫാർമസിസ്റ്റ് ദ്ിനം ആചരികനു്നത് ആയരാരയ 

പയുരാരതിേിൽ ഫാർമസിസ്റ്റിപ്പന്റ 

സം ാവനകപ്പള ഉേർത്തികാട്ടകുേും 

വാദ്ികകുേും പ്പചയ്യുക എന്ന 

ലക്ഷയയത്താപ്പെോണ്. 

• എല്ലാ വർഷവംു പ്പസപ്രംബർ മാസത്തിപ്പല 

നാലാമപ്പത്ത ഞ്ാേറാഴ് ചോണ് അരാരാഗ്ഷ്ട 

പഗു്തിദ്ിനം ആചരികനു്നത്. 

• 2022 പ്പല യലാക െറൂിസം ദ്ിനം 

ആയരാളതലത്തിൽ പ്പസപ്റ്റംബർ 27 ന് 

ആചരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 26 ന് യലാക 

പരിസ്ഥിതി ആയരാരയ ദ്ിനം ആചരികനു്ന.ു 

ഈ വർഷപ്പത്ത യലാക പരിസ്ഥിതി ആയരാരയ 

ദ്ിനത്തിപ്പന്റ ഗ്പയമേം "സസു്ഥിര വികസന 

ലക്ഷയങ്ങൾ നെെിലാകനു്നതിനാേി 

പരിസ്ഥിതി ആയരാരയ സംവിധാനങ്ങൾ 

േക്തിപ്പെെതു്തകു" എന്നതാണ്. 

• പ്പസപ്രംബർ 28 എന്നത് വിവരങ്ങളിയലകളു്ള 

സാർവഗ്തിക ഗ്പയവേനത്തിനാേുള്ള 

അരാരാഗ്ഷ്ട ദ്ിനമാേി UN എജയയുകഷണൽ, 

സേന്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ 

ഓർരമനയസഷൻ (UNESCO) ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• യലാകത്തിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത ഫലഗ്പദ്മാേ 

റാബിസ് വാക്സിൻ കണ്പുിെിച്ച ലേൂി 

പാ്ചറിനളു്ള ആദ്രാഞ്ജലിോേി എല്ലാ 

വർഷവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 28 ന് യലാക റാബിസ് 

ദ്ിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• 2022 പ്പസപ് റ്റംബർ 29-ന് ആയരാളതലത്തിൽ 

 ക്ഷയനഷ്ടപ്പത്തേും മാലിനയപ്പത്തേും 

കറുിച്ചളു്ള അരാരാഗ്ഷ്ട അവയബാധ ദ്ിനം 

ആചരികനു്ന.ു 2022പ്പല  ക്ഷയനഷ്ടപ്പത്തേും 

മാലിനയപ്പത്തേും കറുിച്ചളു്ള അരാരാഗ്ഷ്ട 

യബാധവൽകരണ ദ്ിനത്തിപ്പന്റ ഗ്പയമേം 

"ജനങ്ങൾക് യവണ്ി, ഗ്രഹത്തിന് യവണ്ി 

 ക്ഷണനഷ്ടവംു പാഴാകലംു നിർത്തകു" 

എന്നതാണ്. 
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• എല്ലാ വർഷവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 29 ന് 

യലാകപ്പമമ്പാെമുളു്ള ആളുകൾ യലാക 

ഹൃദ്േദ്ിനമാേി ആചരികനു്ന.ു 2022-പ്പല 

യലാക ഹൃദ്േ ദ്ിനത്തിപ്പന്റ ഗ്പയമേം 'ഓയരാ 

ഹൃദ്േത്തിനംു യവണ്ി ഹൃദ്േം 

ഉപയോരികകു' എന്നതാണ്. 

• പ്പസപ്രംബർ മാസത്തിപ്പല അവസാന 

വയാഴാഴ് ചോണ് ഇന്റർനാഷണൽ മാരിമെം 

ഓർരമനയസഷൻ യലാക സമഗു്ദ്ദ്ിനം 

ആചരികനു്നത്. 

• സമഹൂത്തിപ്പന്റ വികസനത്തിൽ ഗ്പധാന പങ്ക് 

വഹികനു്ന വിവർത്തനപ്പത്തകറുിച്ചംു 

 ാഷകപ്പളകറുിച്ചംു അവയബാധം 

വളർത്തനു്നതിനാേി എല്ലാ വർഷവംു 

പ്പസപ്റ്റംബർ 30 ന് അരാരാഗ്ഷ്ട വിവർത്തന 

ദ്ിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

 

Miscellaneous News 
• മഹാനാേ സോതഗ്രയ സമര യസനാനികളു്ള 

ആദ്രസചൂകമാേി ചണ്ഡീരഡ് 

വിമാനത്താവളത്തിപ്പന്റ യപര് ഷഹീദ്്  രത് 

സിംരിപ്പന്റ യപരാകി മാറ്റപു്പമന്്ന ഗ്പധാനമഗ്രി 

നയരഗ്ര യമാദ്ി ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• രാന്ധിനരർ-മംുമബ പ്പസൻഗ്െൽ വയര  ാരത് 

എക് ഗ്്പസ് പ്പഗ്െേിൻ 2022 പ്പസപ്രംബർ 30-ന് 

ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദ്ി രാന്ധിനരറിൽ 

ഉദ്്ഘാെനം പ്പചേരു . 

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കമുളു്ള പ്രധാന 

കറുിപ്പകുൾ: (STATIC TAKEAWAYS) 
• ഇന്റർനാഷണൽ ഫാർമസയടൂ്ടികൽ 

പ്പഫഡയറഷൻ CEO: യഡാ കാതറിൻ ഡഗ്ഗൻ; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഫാർമസയടൂ്ടികൽ 

പ്പഫഡയറഷൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 25 

പ്പസപ്റ്റംബർ 1912; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഫാർമസയടൂ്ടികൽ 

പ്പഫഡയറഷൻ ആസ്ഥാനം: യഹര്, 

പ്പനതർലാൻഡ്സ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഫാർമസയടൂ്ടികൽ 

പ്പഫഡയറഷൻ മഗു്ദ്ാവാകയം: 

യലാകപ്പമമ്പാെമുളു്ള അഡോൻസിംര് 

ഫാർമസി. 

• യലാകായരാരയ സംഘെനേുപ്പെ ആസ്ഥാനം: 

ജനീവ, സേിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• യലാകായരാരയ സംഘെന സ്ഥാപിതമാേത്: 7 

ഏഗ്പിൽ 1948; 

• യലാകായരാരയ സംഘെന ഡേറക്രർ ജനറൽ: 

പ്പെയഗ്ഡാസ് അദ്ായനാം. 

• പ്പറേിൽപ്പെലിപ്പന്റ പ്പചേർമാനംു മായനജിംര് 

ഡേറക്രറംു: സഞ്ജേ് കമുാർ 

• ICMR ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• ICMR സ്ഥാപകൻ: ഇരയാ രവൺപ്പമന്റ്; 

• ICMR സ്ഥാപിതമാേത്: 1911. 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് 

എൻവയോൺപ്പമന്റൽ പ്പഹൽത്ത് ഗ്പസിഡന്റ്: 

യഡാ പ്പഹൻയറാേ് ്കാർലറ്റ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് 

എൻവയോൺപ്പമന്റൽ പ്പഹൽത്ത് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1986; 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് 

എൻവയോൺപ്പമന്റൽ പ്പഹൽത്ത് 

പ്പഹഡ്കോർയട്ടഴ് സ്: ചാഡേിക് യകാെതി. 

• യവൾഡ് െറൂിസം ഓർരമനയസഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1946; 

• യവൾഡ് െറൂിസം ഓർരമനയസഷൻ 

ആസ്ഥാനം: മാഗ്ഡിഡ്, പ്പ്പേിൻ; 

• യലാക െറൂിസം ഓർരമനയസഷൻ പ്പസഗ്കട്ടറി 

ജനറൽ; സറുബ് യപായളാലികാഷേിലി. 

• യറാേൽ പ്പസാമസറ്റി ഓഫ് പ്പകമിഗ്്രി CEO: 

പ്പഹലൻ പ്പപേിൻ 

• CSIR ഡേറക്രർ ജനറൽ കം പ്പസഗ്കട്ടറി DSIR: 

യഡാ. എൻ കമലപ്പേൽവി 

• യകഗ്ര േുവജനകാരയ കാേിക മഗ്രി: ഗ്േീ 

അനരുാര് സിംര് താകർൂ 

• യകഗ്ര േുവജനകാരയ, കാേിക സഹമഗ്രി: ഗ്േീ 

നിസിത് ഗ്പമാണിക് 

• േുവജനകാരയ പ്പസഗ്കട്ടറി: ഗ്േീ സഞ്ജേ് കമുാർ 

• യവൾഡ് ഓർരമനയസഷൻ യഫാർ അനിമൽ 

പ്പഹൽത്ത് പ്പഹഡ്കോർയട്ടഴ് സ്: പാരീസ്, 

ഗ്ഫാൻസ്; 

• യവൾഡ് ഓർരമനയസഷൻ യഫാർ അനിമൽ 

പ്പഹൽത്ത് സ്ഥാപിതമാേത്: 25 ജനവുരി 1924; 

• യവൾഡ് ഓർരമനയസഷൻ യഫാർ അനിമൽ 

പ്പഹൽത്ത് സ്ഥാപകൻ: ഇമ്മാനവുൽ 

പ്പലപ്പെേ്ഞ്്ച. 

• UNESCO സ്ഥാപിതമാേത്: 16 നവംബർ 1945; 

• UNESCO ആസ്ഥാനം: പാരീസ്, ഗ്ഫാൻസ്; 

• UNESCO അംരങ്ങൾ: 193 രാജയങ്ങൾ; 
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• UNESCO തലവൻ: ഓഗ്ഡി അയസാപ്പല. 

• ഗ്ബിട്ടാനിേ ഇൻഡഗ്്രീസ് ആസ്ഥാനം: 

പ്പബംരളൂര;ു 

• ഗ്ബിട്ടാനിേ ഇൻഡഗ്്രീസ് സ്ഥാപിച്ചത്: 1892; 

• ഗ്ബിട്ടാനിേ ഇൻഡഗ്്രീസ് മാതൃസംഘെന: 

വാഡിേ ഗ്രൂെ്. 

• സംസ്ഥാന പഞ്ചാേത്തീരാജ് മഗ്രി: കപിൽ 

പ്പമായറേേർ പാട്ടീൽ 

• ഗ്രാമവികസന, ഉരക്ു സഹമഗ്രി: ഫഗ്ഗൻ 

സിംര് കലുസ് പ്പത 

• ഇറ്റലി തലസ്ഥാനം: യറാം; 

• ഇറ്റലി കറൻസി: േൂയറാ; 

• ഇറ്റലി ഗ്പസിഡന്റ്: പ്പസർജിയോ മാറ്റപ്പറല്ല. 

• യവൾഡ് ഹാർട്്ട പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 2000; 

• യവൾഡ് ഹാർട്്ട പ്പഫഡയറഷൻ ആസ്ഥാനം: 

ജനീവ, സേിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• യവൾഡ് ഹാർട്്ട പ്പഫഡയറഷൻ ഗ്പസിഡന്റ്: 

ഫൗയസ്റ്റാ പിയന്റാ. 

• ഫഡ്ു ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ 

ഓർരമനയസഷൻ ആസ്ഥാനം: യറാം, ഇറ്റലി; 

• ഫഡ്ു ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ 

ഓർരമനയസഷൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 16 

ഒയക്രാബർ 1945, കയപൂ്പബക് സിറ്റി, കാനഡ; 

• ഫഡ്ു ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ 

ഓർരമനയസഷൻ ഡേറക്രർ ജനറൽ: കയ ു

യഡാങ്യ.ു 

• േൂണിേൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ (UBI) 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1919 നവംബർ 11; 

• േൂണിേൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ (UBI) ആസ്ഥാനം: 

മംുമബ; 

• േൂണിേൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ (UBI) CEO: എ. 

മണിയമഖമല. 

• മഡരാ്കറിപ്പന്റ തലസ്ഥാനം: 

അന്റാനനാരിയവാ 

• മഡരാ്കറിപ്പന്റ കറൻസി: മലരാസി ഏരിേറി 

• മഡരാ്കറിപ്പന്റ ഗ്പസിഡന്റ്: ആൻഗ്ഡി 

രായജാലിന 

• സ്റ്റാഷ്ഫിൻ CEO േും സ്ഥാപകനംു: തഷുാർ 

അരർവാൾ. 

• കരയസനാ യമധാവി: ജനറൽ മയനാജ് മകുരു് 

നരവാപ്പന 

• നാവികയസനാ യമധാവി: അഡ്മിറൽ കരംബീർ 

സിംര് 

• യവയാമയസനാ യമധാവി: എേർ ചീഫ് മാർഷൽ 

രായകഷ് കമുാർ സിംര് ബദ്ൗരിേ 

• ഉത്തർഗ്പയദ്േ് മഖുയമഗ്രി: യോരി 

ആദ്ിതയനാഥ് 

• ഉത്തർഗ്പയദ്േിപ്പന്റ തലസ്ഥാനം: ലഖ് നൗ 

• റഷയേുപ്പെ തലസ്ഥാനം: യമായ്കാ; 

• റഷയ കറൻസി: റബൂൽ; 

• റഷയ ഗ്പസിഡന്റ്: വളാഡിമിർ പെുിൻ. 

• ഇന്റർനാഷണൽ മാരിമെം 

ഓർരമനയസഷൻ ആസ്ഥാനം: ലണ്ൻ, 

േുമണറ്റഡ് കിംഗ് ഡം; 

• ഇന്റർനാഷണൽ മാരിമെം 

ഓർരമനയസഷൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 17 

മാർച്്ച 1958; 

• ഇന്റർനാഷണൽ മാരിമെം 

ഓർരമനയസഷൻ സ്ഥാപകൻ: 

ഐകയരാഗ്ഷ്ടസ ; 

• ഇന്റർനാഷണൽ മാരിമെം 

ഓർരമനയസഷൻ പ്പസഗ്കട്ടറി ജനറൽ: 

കിറ്റാക് ലിം. 

• ഇരയേുപ്പെ ധനമഗ്രി: ഗ്േീമതി. നിർമല 

സീതാരാമൻ 

• WIPO ആസ്ഥാനം: ജനീവ, സേിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• WIPO സ്ഥാപിതമാേത്: 14 ജമൂല 1967; 

• WIPO അംരതേം: 193 അംരരാജയങ്ങൾ; 

• WIPO ഡേറക്രർ ജനറൽ: ഡാപ്പരൻ ൊങ്്. 
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