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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.ു 

• ആദ്യമാേി, യകഗ്ന്ദ ഗ്പതിയരാധ മഗ്ന്തി രാജ്് നാഥ് 

സിംര് പ്പസപ്റ്റംബർ 5 മതുൽ 7 വപ്പര 

മംയരാളിേ സന്ദർശികംു. 

• േൂയറാ യസാൺ മാന്ദയത്തിയലക് 

ഗ്പയവശികകുോണ്, ആഴത്തിലളു്ള 

ജ്ീവിതപ്പച്ചലവ് ഗ്പതിസന്ധിേും 

ഉപയ ാക്താകപ്പള പ്പെലവിടനു്നതിൽ ജ്ാഗ്രത 

പലുർത്തനു്ന ഇരണു്ട കാഴ് ചൊടംു സർയവകൾ 

കാണികനു്ന.ു 

• പാകിസ്ഥാന് 450 മിലയൺ US യഡാളറിപ്പന്റ 

എഫ്-16 ഫഫറ്റർ പ്പജ്റ്റ് ഫ്ലീറ്റ് സഫൈൻപ്പമന്റ് 

യഗ്പാഗ്രാമിന് ഫബഡൻ അഡ്മിനിയഗ്രേേൻ 

അംരീകാരം നൽകി. 

• മംയരാളിേ സന്ദർശികനു്ന ആദ്യ ഇന്തയൻ 

ഗ്പതിയരാധ മഗ്ന്തിോേ രാജ്് നാഥ് സിംരിന് 

ഗ്പസിഡന്റ് ഉഖ് നാരിൻ ഖപു്പറൽസഖു് രം ീര 

കതുിരോേ "യതജ്സ്" പ്പന സമ്മാനിച്ച.ു 

• േു.എസ്. യൈറ്റ് പ്പസഗ്കട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ, 

േുപ്പഗ്കേിനിനംു റേയ  ീേണിപ്പെടതു്തിേ മറ്റ് 

േൂയറാപയൻ രാജ്യങ്ങൾകംു 2 ബിലയൺ 

യഡാളറിലധികം വിലമതികനു്ന പതുിേ 

ഫസനിക സഹാേം ബിഡൻ  രണകടൂം 

ഗ്പഖയാപിച്ചതിനാൽ, ഫകവിയലക് പ്പേഡയൾൂ 

പ്പെയ്യാപ്പത ഒര ുസന്ദർശനം നടത്തി. 

• ഐകയരാഗ്രസ േുപ്പട (UN) ജ്നറൽ അസംബ്ലി 

ഓഗ്രേിേേിപ്പല യവാൾകർ ടർകിപ്പന 

ആയരാള മനേുയാവകാശ യമധാവിോേി 

അംരീകരിച്ച കാരയം UN പ്പസഗ്കട്ടറി ജ്നറൽ 

അയന്റാണിയോ രുപ്പട്ടറസ് ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• പ്പസപ്റ്റംബർ 15, 16 തീേതികളിൽ നടകനു്ന 

ോങ്ഹാേ് യകാ-ഓെയറേൻ 

ഓർരഫനയസേൻ ഉച്ചയകാടികാേി 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ന്ദ യമാദ്ി 

ഉസ്പ്പബകിസ്ഥാനിപ്പല സമർഖണ്ടിയലക് 

യപാകാപ്പനാരങു്ങകുോണ്. 

• 1971-പ്പല വിയമാെനേുദ്ധം മതുൽ, ബംഗ്ലായദ്ശംു 

ഇന്തയേും അവരപു്പട  മൂിശാഗ്രതപരമാേ 

അതിരകുൾ കാരണം മാഗ്തമല്ല, 

സാംരകാരികവംു  ാോപരവംു 

െരിഗ്തപരവമുാേ ബന്ധങ്ങൾ കാരണം ഒര ു

ഗ്പയതയക ബന്ധം പങ്കിട്ട.ു 

• അയമരികൻ മണ്ണിൽ നടന്ന ഏറ്റവംു 

മാരകമാേ  ീകരാഗ്കമണത്തിന് 21 

വർേങ്ങൾക് യശേം ഇരകളുപ്പട യപരകുളും 

സന്നദ്ധ ഗ്പവർത്തനങ്ങളും മറ്റ് 

ആദ്രാഞ്ജലികളും വാേിച്ചപു്പകാണ്്ട 

പ്പസപ്തംബർ 11 ന് അയമരികകാർ 9/11 

അനരുമരികനു്ന.ു 

• മൻുകടൂ്ടി ആണവ ആഗ്കമണം നടത്താൻ 

അധികാരം നൽകനു്ന നിേമം ഉത്തരപ്പകാറിേ 

അംരീകരിച്ച.ു 

• അർയമനിേേും അസർഫബജ്ാനംു തമ്മിൽ 

പതുിേ ഏറ്റമുടു്ടലകുൾ പ്പപാട്ടിെറുപ്പെട്ട ു , ഓയരാ 

കക്ഷിേും മരണങ്ങൾ റിയൊർട്്ട പ്പെയ്യുകേും 

അഗ്കമത്തിന് മറ്റളു്ളവപ്പര കറു്റപ്പെടതു്തകുേും 

പ്പെേതു . 
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• േുഎസ് ഉപയരാധം ലഘകൂരികപ്പെടനു്ന 

നിമിേം ഇറാനിൽ നിന്്ന ഗ്കഡ്ൂ ഓേിൽ 

വാങ്ങനു്നത് പനുരാരം ികാൻ ഇന്തയ 

യനാകപു്പമന്്ന ഒര ു മതുിർന്ന സർകാർ 

ഉയദ്യാരസ്ഥൻ പറഞ്ഞ.ു 

• മാസങ്ങയളാളം പറകാനംു ആവശയപ്പമങ്കിൽ 

ഉപഗ്രഹമാേി യപാലംു ഗ്പവർത്തികാനംു 

സാധികനു്ന പർൂണ്ണ സൗയരാർജ്ജത്തിൽ 

ഗ്പവർത്തികനു്ന ആൺമാൻഡ് എരിേൽ 

പ്പവഹികിൾ (UAV) ഫെന വിജ്േകരമാേി 

പരീക്ഷിച്ച.ു 

• ഗ്പായദ്ശിക സരുക്ഷാ പ്പവല്ലവുിളികൾ, 

വയാപാരം, ഊർജ് വിതരണങ്ങൾ 

എന്നിവേ് പ്പകാെം മറ്റ് വിേേങ്ങളും 

െർച്ചപ്പെയ്യുന്നതിനാേി ോങ്ഹാേ് യകാ-

ഓെയറേൻ ഓർരഫനയസേൻ (SCO) 

ഉച്ചയകാടിേിൽ പപ്പങ്കടകുാൻ ഗ്പധാനമഗ്ന്തി 

നയരഗ്ന്ദ യമാദ്ി സമർഖണ്ഡിപ്പലത്തി. 

• താജ്ികിസ്ഥാനമുാേി കനത്ത യപാരാട്ടം 

നടകനു്നതാേി കിർരിസ്ഥാൻ റിയൊർട്്ട 

പ്പെേതു  

• ഫെനേും േുഫണറ്റഡ് അറബ് എമിയററ്റ് സംു 

(UAE) രണ്ടാമയത്തതിപ്പന്റ ബഹിരാകാശ 

അ ിലാേങ്ങപ്പള കടൂതുൽ സഹാേികാൻ 

ഫകയകാർകാൻ സമ്മതിച്ച.ു 

• ഉ േകക്ഷി ഗ്പതിയരാധ ബന്ധം 

ശക്തിപ്പെടതു്തനു്നതിനളു്ള പതുിേ 

സംരം ങ്ങൾ പരയയവക്ഷണം 

പ്പെയ്യുന്നതിനാേി ഗ്പതിയരാധ മഗ്ന്തി രാജ്് നാഥ് 

സിംര് 18/09/22 മതുൽ 2 ദ്ിവസപ്പത്ത ഈജ്ിപ്ത് 

സന്ദർശനം നടത്തി. 

• യകാവിഡ് -19 പാൻപ്പഡമിക് സാരമാേി 

ബാധിച്ച ദ്രിഗ്ദ്രംു ദ്ർുബലരമുാേ 

കടുംുബങ്ങൾക് സാമഹൂിക സഹാേം 

നൽകനു്നതിനളു്ള ഇന്തയേുപ്പട ഗ്ശമങ്ങപ്പള 

പിന്തണുേ്കനു്നതിനാേി യലാക ബാങ്ക് 1 

ബിലയൺ യഡാളർ വാേപ അനവുദ്ിച്ച.ു 

• എലിസബത്ത് രാജ്ഞി രണ്ടാമപ്പന്റ 

ശവസംസ് കാരം: വിൻഡ് സർ കാസിലിൽ 

നടന്ന ഒര ു സവകാരയ െടങ്ങിൽ രാജ്കടുംുബം 

ഗ്ബിട്ടനിൽ ഏറ്റവംു കടൂതുൽ കാലം  രിച്ച 

രാജ്ഞിോേ എലിസബത്ത്  വിടപറഞ്ഞ.ു 

• വി ജ്ികപ്പെട്ട ഫസഗ്പസ് ദ്വീപിൽ, അതിപ്പന്റ 

പിരിഞ്ഞയുപാേ വടകൻ  ാരം ഫകവശമളു്ള 

വംശീേ സവഹാബികളും ഗ്രീക് 

ഫസഗ്പിയോട്ടകുളും തമ്മിലളു്ള ഏറ്റമുടു്ടലിൽ 

തർുകി കടുങു്ങി. 

• ദ്ക്ഷിയണേയേിപ്പല അഞ്്ച പാം ഓേിൽ 

ഇറകമുതി പ്പെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നളു്ള 

 ക്ഷയ എണ്ണ വയാപാര സംഘടനകൾ - ഇന്തയ, 

പാകിസ്ഥാൻ, ഗ്ശീലങ്ക, ബംഗ്ലായദ്ശ്, യനൊൾ, 

ഏേയൻ പാം ഓേിൽ അലേൻസ് (APOA) 

രപൂീകരികനു്നതാേി ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• G-4 രാജ്യങ്ങൾ UNSC പരിഷ്കരണം 

ആവർത്തികനു്ന ു

• രണ്ടാം യലാകമഹാേുദ്ധത്തിന് യശേം 

ഇറ്റലിേിൽ സർകാർ രപൂീകരികാൻ ഒര ു

തീഗ്വ വലതപുക്ഷ പാർട്ടി തയ്യാറാേി 

• ഇറ്റലിേുപ്പട ആദ്യ വനിതാ ഗ്പധാനമഗ്ന്തിോേി 

യജ്ാർജ്ിേ പ്പമയലാണിപ്പേ തിരപ്പഞ്ഞടകുപ്പെട്ട ു

• നാേണൽ പ്പസകയരൂിറ്റി ഏജ്ൻസിേുപ്പട (NSA) 

രഹസയ നിരീക്ഷണ ഗ്പവർത്തനങ്ങളുപ്പട 

യതാത് തറുന്നകുാട്ടി ഒമ്പത് വർേത്തിന് യശേം 

മൻു േുഎസ് രഹസയായനവേണ കരാറകുാരൻ 

എയഡവർഡ് യരനാഡന് ഗ്പസിഡന്റ് വളാഡിമിർ 

പടുിൻ റേയൻ പൗരതവം നൽകി. 

• വർദ്ധിച്ചവുരനു്ന ഉപയ ാക്തൃ വിലകളും 

വർദ്ധിച്ചവുരനു്ന പലിശനിരകംു മലൂം, US 

സമ്പദ്് വയവസ്ഥ ഏഗ്പിൽ മതുൽ ജ്ൺൂ വപ്പര 

0.6% വാർേിക നിരകിൽ െരുങു്ങി. 

 

State News 

• ഒഡീേേിപ്പല വാർേിക വിളപ്പവടെു് 

ഉത്സവമാണ് നഖുാേ്. 

• എല്ലാ വീട്ടിലംു RO പ്പവള്ളം വിതരണം 

പ്പെയ്യുന്നതിപ്പന്റ യനട്ടം ഫകവരികനു്ന 

ഉത്തർഗ്പയദ്ശിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത ഗ്രാമമാേി 

 രതൗൾ മാറി. 

• ഛത്തീരഗഢ് മഖുയമഗ്ന്തി  യൂപേ് 

ബായരൽ സംസ്ഥാനത്തിപ്പന്റ 29-ാാമത് 

ജ്ില്ലോേി പതുതുാേി രപൂീകരിച്ച 

ജ്ില്ലോേ പ്പമാഹ് ല-മാൻപർൂ-അംബാരഡ് 

ൌകി ഉദ്്ഘാടനം പ്പെേതു . 

• േുഫണറ്റഡ് യനേൻസ് യവൾഡ് ടറൂിസം 

ഓർരഫനയസേപ്പന്റ (UNWTO) അഫിലിയേറ്റ് 

അംരമാേ പസഫിക് ഏരിേ ഗ്ടാവൽ 

ഫറയറ്റഴ് സ് അയസാസിയേേൻ (PATWA) 

സംസ് കാരത്തിനാേുള്ള മികച്ച 

ലക്ഷയസ്ഥാനത്തിനളു്ള ഇന്റർനാേണൽ 

ഗ്ടാവൽ അവാർഡ് 2023 പശ്ചിമ ബംരാളിന് 

ല ിച്ച.ു 

• ഛത്തീരഗഢ് മഖുയമഗ്ന്തി  യൂപേ് ബായരൽ 

സംസ്ഥാനപ്പത്ത 32, 33 ജ്ില്ലകളുപ്പട ഉദ്്ഘാടനം 

നിർവഹിച്ച.ു 
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• രേേിപ്പല ഫാൽരു നദ്ിേിപ്പല ഇന്തയേിപ്പല 

ഏറ്റവംു നീളം കടൂിേ റബ്ബർ അണപ്പകട്ടാേ 

രോജ്ി അണപ്പകട്്ട ബീഹാർ മഖുയമഗ്ന്തി 

നിതീേ് കമുാർ ഉദ്്ഘാടനം പ്പെേതു . 

• ഒഡീേ രവൺപ്പമന്റ് 'കമ്മയണൂിറ്റി 

ഹാർപ്പനസിംര് ആൻഡ് ഹാർപ്പവൈിംര് 

റേിൻവാട്ടർ ആർട്ടിഫിേയലി ഗ്ഫം പ്പടറസ് ട ു

അകയഫുേർ' (CHHATA) എന്ന യപരിൽ ഒര ു

മഴപ്പവള്ള സം രണ പദ്ധതി ആരം ിച്ച.ു 

• 5000 വർേം പഴകമളു്ള സിന്ധനുദ്ീതട 

പരുാവരതു കൾ ഗ്പദ്ർശിെികനു്നതിനാേി 

ഹരിോനേിപ്പല രാഖിരർഹിേിൽ 

യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ ഹാരെൻ 

സംരകാരത്തിപ്പന്റ മയസൂിേം വരനു്ന.ു 

• SC, ST, പിന്നാക വി ാരങ്ങൾ, OBC, 

സാമ്പത്തികമാേി പിന്നാകം നിൽകനു്ന 

വി ാരങ്ങൾ എന്നിവർക് സംസ്ഥാന 

സർകാർ യജ്ാലികളിൽ 77 ശതമാനം 

സംവരണം നൽകാനളു്ള നിർയേശം 

ജ്ാർഖണ്്ഡ സർകാർ അംരീകരിച്ച.ു 

• സികിം സർകാർ അവിദ്ഗ് ധ 

പ്പതാഴിലാളികളുപ്പട മിനിമം യവതനം 67 

ശതമാനം വർധിെിച്്ച 500 രപൂോകി. 

• ആഗ്ന്ധാഗ്പയദ്ശിപ്പല തിരെുതിേിൽ 

ഇന്തയേിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത ലിഥിേം-അേൺ 

പ്പസൽ നിർമ്മാണ യകഗ്ന്ദത്തിപ്പന്റ ഗ്പീ-

പ്പഗ്പാഡക്ഷൻ റൺ ഇലക് യഗ്ടാണിക് സ് ആൻഡ് 

ഇൻഫർയമേൻ പ്പടക് യനാളജ്ി വകെു് മഗ്ന്തി 

രാജ്ീവ് െഗ്ന്ദയശഖർ ഉദ്്ഘാടനം പ്പെേതു . 

• മഖുയമഗ്ന്തി ദ് ഫഹസി: മണിെർൂ മഖുയമഗ്ന്തി 

എൻ. ബിയരൻ സിംര് ഇംഫാലിൽ 

പ്പപാതജു്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പരാതികളും 

ആശങ്കകളും യശഖരികനു്നതിനളു്ള പ്പവബ് 

സൗകരയം ആരം ിച്ച.ു 

• 448 െതരുഗ്ശ കിയലാമീറ്റർ വിരതൃ തിേുള്ള 

തഞ്ചാവർൂ, പതുയുകാട്ട ജ്ില്ലകളുപ്പട തീരയദ്ശ 

ജ്ലം ഉൾപ്പകാളു്ളന്ന പാക് ഉൾകടലിൽ 

രാജ്യപ്പത്ത ആദ്യപ്പത്ത ‘ദ്യുരാങ ്

കൺസർയവേൻ റിസർവ്’ ല ിച്ചതാേി 

തമിഴ് നാട ്അറിേിച്ച.ു 

• ആേുഷ്മാൻ ഉതകൃ ര അവാർഡ് 2022 ആയരാരയ 

സൗകരയ രജ്ിൈറിയലക് നിരവധി ആയരാരയ 

സംരക്ഷണ സൗകരയങ്ങൾ യെർത്തതിന് 

ഉത്തർഗ്പയദ്ശിന് ല ിച്ച.ു 
 

National News 
• ദ്ാദ്റിലംു താപ്പനേിലംു മംുഫബ 

ഡിവിേനിപ്പല മറ്റ് യൈേനകുളിലംു ഇന്തയൻ 

പ്പറേിൽയവ ‘യമഘദ്ത്ൂ’ േഗ്ന്തങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച.ു 

• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ 

മതരമാരകത്തിന് 100 മിലയൺ യഡാളർ െിലവ് 

വരപു്പമന്നംു കംയബാഡിേേിപ്പല 400 ഏകർ 

വിരതൃ തിേുള്ള അയങ്കാർ വാട്്ട യക്ഷഗ്ത 

സമചു്ചേത്തിന് പകരമാേി നിർമ്മികപു്പമന്നംു 

ഗ്പതീക്ഷികനു്ന.ു 

• യകഗ്ന്ദ സാേുധ യപാലീസ് യസനകൾകാേുള്ള 

CAPF eAwas പ്പവബ് യപാർട്ടൽ ആ യന്തര മഗ്ന്തി 

അമിത് ോ അനാച്ഛാദ്നം പ്പെേതു . 

• ഇന്തയാ കാലാവസ്ഥാ വകെു് (IMD) ഈ മാസം 

ഗ്പവെിച്ചതിയനകാൾ 24 ശതമാനം കറുവ് 

മഴോണ് ഓരൈിൽ രാജ്യത്ത് ല ിച്ചപ്പതങ്കിലംു, 

പ്പസപ്റ്റംബറിൽ മഴ വർദ്ധികപു്പമന്്ന 

ഗ്പതീക്ഷികനു്ന.ു 

• രാജ് പഥിപ്പന്റേും പ്പസൻഗ്ടൽ വിരത 

പൽുത്തകിടികളുപ്പടേും യപര് കർത്തവയ പാത 

എന്നാകി മാറ്റപു്പമന്്ന ഇന്തയാ രവൺപ്പമന്റ് 

ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• അരണുാെൽ ഗ്പയദ്ശിപ്പല തവാങ് പ്പസക്േറിപ്പല 

േഥാർത്ഥ നിേഗ്ന്തണ യരഖേിൽ ഫേർ 

പവറംു ഇൻഗ്ഫാഗ്രേക്ചറംു രണയമാേി 

നവീകരിച്ചതിന് യശേം, അരണുാെൽ 

ഗ്പയദ്ശിപ്പന്റ ബാകി  ാരങ്ങളിൽ കഴിവിനംു 

അടിസ്ഥാന സൗകരയ വികസനത്തിനമുാേി 

ഫസനയം ഒര ുഗ്പധാന നീകത്തിലാണ്. 

• പ്പകായളാണിേൽ െിന്താരതിേുമാേി 

ബന്ധപ്പെട്ട െിഹ്നങ്ങൾ 

നിർത്തലാകനു്നതിനളു്ള ഗ്പധാനമഗ്ന്തി 

യമാദ്ിേുപ്പട സമ്മർേത്തിന് അനസുൃതമാേി, 

രാഗ്രപതി  വനിൽ നിന്ന് ഇന്തയാ 

യരറ്റിയലകളു്ള യറാഡാേ നയഡൂൽഹിേിപ്പല 

ഐതിഹാസികമാേ രാജ് പഥിപ്പന കർത്തവയ 

പാത (കർമത്തിപ്പന്റ പാത) എന്്ന 

പനുർനാമകരണം പ്പെയ്യാൻ ഒരങു്ങനു്ന.ു 
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• 2025 ഓപ്പട ഇന്തയേുപ്പട ആയരാരയ സംരക്ഷണ 

വയവസാേം 50 ബിലയൺ യഡാളറിപ്പന്റ വളർച്ച 

ഫകവരികപു്പമന്്ന യകഗ്ന്ദമഗ്ന്തി ജ്ിയതഗ്ന്ദ 

സിംര് പറഞ്ഞ.ു 

• കിഴകൻ ലഡാകിപ്പല യരാഗ്ര-യഹാട്ട് ഗ്രപിംര് 

യമഖലേിപ്പല പയഗ്ടാളിംര് പില്ലറിൽ (15) 

ഇന്തയൻ, ഫെനീസ് ഫസനികപ്പര 

പിരിച്ചവുിടാൻ തടുങ്ങിേതാേി സർകാർ 

അറിേിച്ച.ു 

• പ്പറേിൽയവേുപ്പട  മൂി ദ്ീർഘകാല പാട്ടത്തിന് 

നൽകനു്ന നേത്തിനംു അടതു്ത അഞ്്ച 

വർേത്തിനളു്ളിൽ 300 രതി ശക്തി കാർയരാ 

പ്പടർമിനലകുൾ വികസിെികാനളു്ള 

നിർയേശത്തിനംു യകഗ്ന്ദമഗ്ന്തിസ  

അംരീകാരം നൽകിേിരനു്ന.ു 

• നിതി ആയോരും യവൾഡ് റിയസാഴ് സ് 

ഇൻൈിറ്റയടൂ്ടംു (WRI) ഇന്തയേുപ്പട ആദ്യപ്പത്ത 

യദ്ശീേ ഇലഗ്ക്േിക് ഫഗ്ഫറ്റ് പ്ലാറ്റ് യഫാമാേ E-

FAST ഇന്തയ (സുസ്ഥിര രതാരതത്തിനാേുള്ള 

ഇലക് ഗ്ടിക് ഫഗ്ഫറ്റ് ആക് സിലയററ്റർ-ഇന്തയ) 

ആരം ിച്ച.ു 

• ആേുേ് മഗ്ന്താലേത്തിന് കീഴിലളു്ള ഓൾ 

ഇന്തയ ഇൻൈിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് ആേുർയവദ് (AIIA), 

ആേുർയവദ് ദ്ിനം 2022 യഗ്പാഗ്രാം ആരം ിച്ച.ു 

• രാജ്യപ്പത്ത മഴുുവൻ ഒര ു ഗ്രിഡിയലക് 

ബന്ധിെിച്്ച വിതരണ സംവിധാനം 

ശക്തിപ്പെടതു്തിേതിലപൂ്പട ഇന്തയ ഫവദ്യതുി 

മിച്ച രാഗ്രമാേി മാറി. 

• ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ന്ദ യമാദ്ിേുപ്പട ജ്ന്മദ്ിനമാേ 

പ്പസപ്റ്റംബർ 17ന് മധയഗ്പയദ്ശിപ്പല കയുനാ 

നാേണൽ പാർകിൽ നമീബിേേിൽ നിന്ന് 

എട്്ട ആഗ്ഫികൻ െീറ്റകൾ പതുിേ 

വാസസ്ഥലത്തിയലക് മാറാൻ ഒരങു്ങകുോണ്. 

• ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ന്ദ യമാദ്ിേുപ്പട 

ജ്ന്മദ്ിനയത്താടനബുന്ധിച്്ച യകഗ്ന്ദ 

ആയരാരയമഗ്ന്തി മൻസഖു് മാണ്ഡവയ 15 

ദ്ിവസപ്പത്ത രക്തദ്ാന േജ്ഞത്തിന് തടുകം 

കറുിച്ച.ു 

• ഇന്തയേിപ്പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലടുനീളമളു്ള BLO 

മാരമുാേി നടത്തിേ സംയവദ്നാത്മക 

പ്പസേനിൽ ഇന്തയൻ തിരപ്പഞ്ഞടെു് കമ്മീേൻ 

'BLO ഇ-പഗ്തിക' എന്ന പതുിേ ഡിജ്ിറ്റൽ 

ഗ്പസിദ്ധീകരണം പറുത്തിറകി. 

• ഗ്പധാനമഗ്ന്തിേുപ്പട ഓഫീസ് അനസുരിച്്ച, 

മതുിർന്ന വയവസാേി രത്തൻ ടാറ്റ, മൻു സഗു്പീം 

യകാടതി ജ്ഡ്ജി പ്പക ടി യതാമസ്, മൻു 

യലാക് സ ാ രപീകർ കരിേ മണു്ട എന്നിവപ്പര 

PM CARES ഫണ്ടിപ്പന്റ ഗ്ടൈിമാരാേി യനാമിയനറ്റ് 

പ്പെേതിട്ടണ്ു്ട. 

• ഫഹ എഫിേയൻസി യസാളാർ PV 

പ്പമാഡയളുൂകപ്പളകറുിച്ചളു്ള യദ്ശീേ പരിപാടി' 

എന്ന വിേേത്തിൽ പ്പപർയഫാമൻസ് ലിങ്കഡ് 

ഇൻപ്പസന്റീവ് (PLI) പദ്ധതിേുപ്പട രണ്ടാം 

ഘട്ടത്തിന് യകഗ്ന്ദ മഗ്ന്തിസ  അംരീകാരം 

നൽകി. 

• 2023-ൽ യഗ്രറ്റർ യനാേിഡേിപ്പല ബദ്ു്ധ 

ഇന്റർനാേണൽ സർകയടൂ്ടിൽ ഇന്തയ തങ്ങളുപ്പട 

കന്നി യമായട്ടാജ്ിപി യലാക ൊമ്പയൻേിെ് 

യറസിന് ആതിയഥേതവം വഹികാൻ 

ഒരങു്ങകുോണ.് 

• നയഡൂൽഹിേിൽ ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ന്ദ 

യമാദ്ിക് ജ്േന്ത ബറവു പ്പഗ്ബേിലിേിലളു്ള 

അസമീസ് നിഘണ്ടവുാേ യഹംയകാേിപ്പന്റ 

യകാെി നൽകി. 

• സാമ്പിൾ രജ്ിയഗ്രേേൻ സിൈം (SRS) 

ൈാറ്റിൈികൽ റിയൊർട്്ട 2020 അനസുരിച്്ച, 

ഇന്തയേുപ്പട 5 വേസ്സിന് താപ്പഴേുള്ളവരപു്പട 

മരണനിരക് 2019 ൽ 1,000 ജ്ീവനളു്ള 

ജ്നനങ്ങളിൽ 35 ൽ നിന്ന് 2020 ൽ 1,000 

ജ്ീവനളു്ള ജ്നനങ്ങളിൽ 32 ആേി കറുഞ്ഞ.ു 

• മഹാരാജ് ഹരി സിംരിപ്പന്റ ജ്ന്മദ്ിനം പ്പപാത ു

അവധിോേി ഗ്പഖയാപികാൻ ജ്മ്മ ു കശ്മീർ 

 രണകടൂം തീരമുാനിച്ച.ു 

• രാജ്യത്തടുനീളമളു്ള എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലംു 4G, 5G 

എന്നിവേ് കളു്ള അവസാന ഫമൽ 

പ്പനറ്റ് വർക് ഗ്പയവശനക്ഷമത ഉറൊകാനംു 

ഗ്രാമീണ യമഖലേിൽ ശക്തമാേ ഡിജ്ിറ്റൽ 

ഇൻഗ്ഫാഗ്രേക്ചർ നിർമ്മികാനംു സർകാർ 

ഏകയദ്ശം 30 ബിലയൺ യഡാളർ 

നിയക്ഷപികകുോപ്പണന്്ന IT മഗ്ന്തി അശവിനി 

ഫവഷ്ണവ് പറഞ്ഞ.ു 

• ഗ്രാമവികസന മഗ്ന്താലേം JALDOOT ആെ് 

പറുത്തിറകി 

• യപാെലുർ ഗ്ഫണ്്ട ഓഫ് ഇന്തയപ്പേേും (PFI) 

അതിപ്പന്റ അനബുന്ധ സംഘടനകപ്പളേും 

യകഗ്ന്ദം അഞ്്ച വർേയത്തക് നിയരാധിച്ച.ു 

• ഹിറ്റാച്ചി ആപ്പൈയമാ അതിപ്പന്റ ജ്ൽരാവ് 

നിർമ്മാണ പ്ലാന്റിൽ 3 പ്പമരാവാട്ടിപ്പന്റ (MW) 

ഇന്തയേിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത ഗ്രൗണ്ട് മൗണ്ടഡ് 

യസാളാർ പവർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ച.ു 

• എല്ലാ ഗ്രതീകൾകംു സുരക്ഷിതവംു 

നിേമപരവമുാേ രർ ഛിഗ്ദ്ം നടത്താൻ 

അവരപു്പട ഫവവാഹിക നില 

എന്തതുപ്പന്നോോലംു രർ ത്തിൻപ്പറ 24 ആഴ്ച 

വപ്പര അവകാശമപു്പണ്ടന്്ന സഗു്പീം യകാടതി 

ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 
 

http://www.adda247.com/ml/%20%20%20%20|
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala


"Monthly Current Affairs PDF in Malayalam| September Month 2022 Important Current Affairs" 

7 www.adda247.com/ml/    |    Adda247KeralaPSCyoutube    |    Adda247App    |    t.me/Adda247Kerala 
 

Defence News 
• ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ന്ദ യമാദ്ി കമ്മീേൻ പ്പെേത 

പ്പകാച്ചിൻ കെൽശാലേിൽ ഇന്തയൻ 

നാവികയസനേ്ക് ഇന്തയേിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത 

സവയദ്ശീേ വിമാനവാഹിനികെലാേ INS 

വിഗ്കാന്ത്. 

• ഇന്തയൻ കരയസനാ യമധാവി ജ്നറൽ മയനാജ്് 

പാപ്പണ്ഡപ്പേ യനൊൾ ഗ്പസിഡന്റ് ബിദ്യ യദ്വി 

 ണ്ഡാരി കാഠ് മണ്ഡവുിൽ യനൊളി ആർമിേുപ്പട 

ഓണററി ജ്നറൽ പദ്വി നൽകി ആദ്രിച്ച.ു 

• ഇന്തയൻ യനവിേുപ്പട യഗ്പാജ്ക്േ് 17 A േുപ്പട 

മനൂ്നാമപ്പത്ത ൊരഗ്പവർത്തനത്തിനളു്ള 

േുദ്ധകെലാേ ‘താരരിരി’ മംുഫബേിൽ 

വിയക്ഷപിച്ചതാേി മസയരാൺ യഡാക് േിെ് 

ബിൽയഡഴ്സ് (MDL) അറിേിച്ച.ു 

• അരണുാെൽ ഗ്പയദ്ശിപ്പല ഫലൻ ഓഫ് 

ആക്െവൽ കൺയഗ്ടാളിപ്പന്റ (LAC) വളപ്പര 

അടതു്തളു്ള കിബിത ു രാരിസണിപ്പല 

ഫസനിക കയാമ്പിപ്പന്റ യപര് 'ജ്നറൽ ബിപിൻ 

റാവത്ത് ഫസനിക രാരിസൺ' എന്ന് 

പനുർനാമകരണം പ്പെേതു . 

• യബാർഡർ പ്പസകയരൂിറ്റി യഫാഴ് സിപ്പന്റ (BSF) ആദ്യ 

വനിതാ ഒട്ടക സവാരി സംഘപ്പത്ത 

രാജ്സ്ഥാനിപ്പലേും രുജ്റാത്തിപ്പലേും ഇന്തയ-

പാക് അതിർത്തിേിൽ വിനയസികംു. 

• ലഡാകിൽ കാർരിൽ ഇന്റർനാേണൽ 

മാരത്തൺ െീഫ് ഓഫ ്ആർമി ൈാഫ് ജ്നറൽ 

മയനാജ്് പാപ്പണ്ഡ ഉദ്്ഘാടനം പ്പെേതു . 

• ഇന്തയൻ യവയാമയസന ഗ്ശീനരർ 

ആസ്ഥാനമാേുള്ള മിര്-21 സ്കവാഗ്ഡൺ 'വാൾ 

ആംസ്' വിങ് കമാൻഡർ അ ിനന്ദൻ 

വർത്തമാൻ വിരമികാൻ ഒരങു്ങനു്ന.ു 

• ഇന്തയൻ യകാൈ് രാർഡിന് യവണ്ടിേുള്ള 

പ്പകാച്ചിേിപ്പല പതുിേ കെൽ കടലിപ്പല 

ഇന്തയൻ യകാൈ് രാർഡിപ്പന്റ ഗ്പവർത്തന യശേി 

പ്പമച്ചപ്പെടതു്തംു. 

• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു ഉേരം കടൂിേ 

േുദ്ധ മൂിോേ സിോച്ചിൻ ഹിമാനിേിൽ 

സാറ്റഫലറ്റ് അധിഷ്ഠിത ഇന്റർപ്പനറ്റ് യസവനം 

സജ്ീവമാകി ഇന്തയൻ ഫസനയം ഗ്ശയദ്ധേമാേ 

യനട്ടം ഫകവരിച്ച.ു 

• യദ്ശീേ യകഡറ്റ് യകാർപ് സും (NCC) UN 

പരിസ്ഥിതി യഗ്പാഗ്രാമംു (UNEP) തമ്മിലളു്ള 

ധാരണാപഗ്തത്തിൽ ഗ്പതിയരാധ മഗ്ന്തി 

രാജ്് നാഥ് സിംര് ഒെവുച്ച.ു 

• ഹിന്ദസു്ഥാൻ എേയറായനാട്ടിക് സ് ലിമിറ്റഡ് 

(HAL) സംയോജ്ിത ഗ്കയോജ്നിക് എഞ്ചിൻ 

നിർമാണ യകഗ്ന്ദം പ്പബംരളൂരവുിൽ ഇന്തയൻ 

ഗ്പസിഡന്റ് ഗ്ശീമതി. ഗ്ദ്ൗപതി മർുമ ുഉദ്്ഘാടനം 

പ്പെേതു . 

• റിട്ടയേർഡ് ജ്നറലാേ പ്പലഫ്റ്റനന്റ് ജ്നറൽ 

അനിൽ ൌഹാപ്പന പതുിേ െീഫ് ഓഫ ്

ഡിഫൻസ് ൈാഫാേി (CDS) യകഗ്ന്ദം നിേമിച്ച.ു 

• NDA സർകാരിപ്പന്റ 'യമക് ഇൻ ഇന്തയ' 

സംരം ത്തിന് കീഴിൽ കാൾ-രുരതാഫ് M4 

യോൾഡർ-ഫയേർഡ് പ്പവെൺ 

സംവിധാനത്തിനാേി ഇന്തയേിൽ ഒര ു

നിർമ്മാണ യകഗ്ന്ദം സ്ഥാപികാനളു്ള പദ്ധതി 

സവീഡിേ് ഗ്പതിയരാധ സ്ഥാപനമാേ സാബ് 

ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

 

Summits and Conferences News 

• ആദ്യപ്പത്ത യഹാമിയോെതി ഇന്റർനാേണൽ 

പ്പഹൽത്ത് ഉച്ചയകാടി: ദ്ബുാേ് ആതിയഥേതവം 

വഹിച്ച ആദ്യപ്പത്ത യഹാമിയോെതി 

ഇന്റർനാേണൽ പ്പഹൽത്ത് ഉച്ചയകാടി 

യഹാമിയോെതി സഗ്മ്പദ്ാേം, മരനു്നകുൾ, 

സഗ്മ്പദ്ാേങ്ങൾ എന്നിവ പഠിെികാനംു 

യഗ്പാത്സാഹിെികാനംു ലക്ഷയമിട്ടളു്ളതാണ്. 

• ഡിഫൻസ് റിസർച്്ച ആൻഡ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ്

ഓർരഫനയസേനംു (DRDO) ഇന്തയൻ 

ഫസനയവംു ഒഡീേ തീരപ്പത്ത െന്ദിപരൂിപ്പല 

ഇന്റയഗ്രറ്റഡ് പ്പടൈ് യറഞ്ചിൽ (ITR) നിന്ന് കവിക് 

റിോക്ഷൻ സർയഫസ് ട ു എേർ മിഫസൽ 

(QRSAM) സംവിധാനത്തിപ്പന്റ ആറ് ഫഫ്ലറ്റ് 

പ്പടൈകുൾ പർൂത്തിോകി. 

• ഫസബർ കറു്റകൃതയങ്ങൾ ഫലഗ്പദ്മാേി 

തടേുന്നതിനാേി യപാലീസ് സബ് 

ഇൻസ് പ്പപക്േർമാരപു്പടേും മതുിർന്ന 

അയനവേണ ഉയദ്യാരസ്ഥരപു്പടേും അറിവംു 

കഴിവകുളും പ്പമച്ചപ്പെടതു്തനു്നതിനാേി 

മധയഗ്പയദ്ശ് യപാലീസ് നാലാമത് ഫസബർ 

ഫഗ്കം ഇൻപ്പവൈിയരേൻ ആൻഡ് 

ഇന്റലിജ്ൻസ് സമ്മിറ്റ്-2022 സംഘടിെികനു്ന.ു 
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https://www.adda247.com/product-comprehensive-video/15850/bank-foundation-advanced-english-malayalam-video-course-by-adda247


"Monthly Current Affairs PDF in Malayalam| September Month 2022 Important Current Affairs" 

8 www.adda247.com/ml/    |    Adda247KeralaPSCyoutube    |    Adda247App    |    t.me/Adda247Kerala 
 

• ോങ്ഹാേ് യകാ-ഓെയറേൻ 

ഓർരഫനയസേപ്പന്റ പ്പറായട്ടേൻ 

ഗ്പസിഡൻസി ഉസ്പ്പബകിസ്ഥാനിപ്പല 

സമർകണ്ടിൽ ഇന്തയക് ഫകമാറി. 

• നയയൂോർകിൽ, ഇന്തയ-ഗ്ബസീൽ-

ദ്ക്ഷിണാഗ്ഫിക ഡേയലാര് യഫാറത്തിപ്പന്റ 

(IBSA) പത്താമത ്ഗ്തിരാഗ്ര മഗ്ന്തിതല കമ്മീേൻ 

സയമ്മളനം നടത്തി. 

• മൻസഖു് മാണ്ഡവയ ആയരാരയ മന്തൻ 2022 

സമാരം ിച്ച ു

• ഒക് യടാബർ ഏഴിന് സികിമിൽ കിഴകൻ, 

വടകകുിഴകൻ യമഖലകളിപ്പല ക്ഷീര 

സഹകരണ സംഘങ്ങളുപ്പട ഒര ു ദ്ിവസം 

നീളുന്ന സയമ്മളനം യകഗ്ന്ദ ആ യന്തര, 

സഹകരണ മഗ്ന്തി അമിത് ോ ഉദ്്ഘാടനം 

പ്പെയ്യും. 

• യകഗ്ന്ദ യഡാണർ, ടറൂിസം, സാംരകാരിക മഗ്ന്തി 

ജ്ി. കിേൻ പ്പറഡ്ഡി ദ്വിദ്ിന പ്പവർെവൽ 

യകാൺഫറൻസ് ‘സിംയഫാൺ’ ഉദ്്ഘാടനം 

പ്പെേതു . 

 

Ranks and Reports News 

• നിതി ആയോര് റിയൊർട്്ട അനസുരിച്്ച , 

യകഗ്ന്ദത്തിപ്പന്റ ഗ്പധാന പദ്ധതിോേ യപാേൻ 

അ ിോൻ പ്പമാത്തത്തിൽ 

നടെിലാകനു്നതിപ്പന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

വലിേ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആദ്യ മന്ൂ്ന 

സംസ്ഥാനങ്ങളാേി മഹാരാഗ്ര, 

ആഗ്ന്ധാഗ്പയദ്ശ്, രുജ്റാത്ത് എന്നിവ 

ഇടംപിടിച്ചിട്ടണ്ു്ട. 

• 9.12 ദ്ശലക്ഷം യകസുകളുള്ള ഉത്തർഗ്പയദ്ശ്, 

ഡിജ്ിറ്റൽ ഇന്തയ മിേപ്പന്റ കീഴിൽ 

യകഗ്ന്ദസർകാർ നിേഗ്ന്തികനു്ന ഇ-

യഗ്പാസികയേൂൻ യപാർട്ടൽ വഴിേുള്ള 

യകസകുളുപ്പട തീർൊകലിപ്പന്റേും 

ഗ്പയവശനത്തിപ്പന്റേും എണ്ണത്തിൽ ഒന്നാം 

സ്ഥാനത്താണ്. 

• േുഫണറ്റഡ് യനേൻസ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് 

യഗ്പാഗ്രാം പറുത്തിറകിേ 2021-2022 പ്പല ഹയമൂൻ 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് റിയൊർട്ടിപ്പന്റ  ാരമാണ് 2021 

പ്പല ഹയമൂൻ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് 

ഇൻഡക് സിപ്പനകറുിച്ചളു്ള (HDI) ഒര ുറിയൊർട്്ട. 

• യഫാർെയൺൂ ഇന്തയേുപ്പട 2022 പ്പല ‘ഇന്തയേിപ്പല 

ഏറ്റവംു വലിേ സമ്പന്നരപു്പട’ പട്ടിക 

അനസുരിച്്ച, ഇന്തയേിലളു്ള 142 

ശതയകാടീശവരന്മാരപു്പട സമ്പത്ത് 832 ബിലയൺ 

US യഡാളറാണ് (66.36 ഗ്ടിലയൺ രപൂ). 

• 2022പ്പല ആദ്യ ഏഴ് മാസങ്ങളിൽ 

വയാവസാേിക നിയക്ഷപം ആകർേികനു്ന 

സംസ്ഥാനങ്ങളുപ്പട പട്ടികേിൽ 

ആഗ്ന്ധാഗ്പയദ്ശ് ഒന്നാം സ്ഥാനപ്പത്തത്തി. 

• മാർകറ്റ് ഡാറ്റ ആൻഡ് അനലിറ്റിക് സ് 

സ്ഥാപനമാേ കാന്താറിപ്പന്റ റിയൊർട്്ട 

അനസുരിച്്ച ദ്ീർഘകാലപ്പത്ത മൻുനിരേിലളു്ള 

HDFC ബാങ്കിപ്പന മാറ്റി 2022-ൽ IT യസവന 

സ്ഥാപനമാേ ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി 

സർവീസസ് ഇന്തയേിപ്പല ഏറ്റവംു 

മലൂയവത്താേ ഗ്ബാൻഡാേി മാറിപ്പേന്്ന 

ഗ്പരതാവിച്ച.ു 

• പശ്ചിമ ബംരാളിപ്പല ഡാർജ്ിലിംരിലളു്ള 

പത്മജ് നാേിഡ ുഹിമാലേൻ സയുവാളജ്ികൽ 

പാർക് (PNHZP) രാജ്യപ്പത്ത ഏറ്റവംു മികച്ച 

മൃരശാലോേി തിരപ്പഞ്ഞടകുപ്പെട്ടയൊൾ 

പ്പകാൽകത്തേിപ്പല അലിപർൂ 

സയുവാളജ്ികൽ രാർഡൻ നാലാം 

സ്ഥാനപ്പത്തത്തി. 

• യബ്ലാക് പ്പെേിൻ അനാലിസിസ് പ്ലാറ്റ് യഫാമാേ 

ഫെനാലിസിസ് അതിപ്പന്റ ആയരാള ഗ്കിപ് യറ്റാ 

അയഡാപ് േൻ സെൂിക 2022-ൽ 

ഗ്പസിദ്ധീകരിച്ച.ു 

• 2022 ഏേയേിപ്പല ഏറ്റവംു മികച്ച പ്പതാഴിൽ 

സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്പഫഡറൽ ബാങ്ക് 63-ാാാം 

സ്ഥാനപ്പത്തത്തി, യജ്ാലിസ്ഥല 

സംസ് കാരത്തിപ്പന്റ ആയരാള 

അയതാറിറ്റിോേ യഗ്രറ്റ് യപ്ലസ് ട ുവർക് ലിസ് റ്റ് 

പ്പെേ് ത ഇന്തയേിപ്പല ഏക ബാങ്കാേി മാറി. 

• ആയരാള സമ്പത്ത് 2021 അവസാനയത്താപ്പട 

463.6 ഗ്ടിലയൺ യഡാളറിപ്പലത്തി, ഇത ് 41.4 

ഗ്ടിലയൺ യഡാളറിപ്പന്റ (9.8%) വർധനവാപ്പണന്ന് 

റിയൊർട്്ട പറേുന്ന.ു 

• IIFL പ്പവൽത്ത് ഹറുൺൂ ഇന്തയ റിച്്ച ലിൈ് 2022 

ഗ്പകാരം, രൗതം അദ്ാനിേും കടുംുബവംു 

10,94,400 യകാടി രപൂേുപ്പട ആരതിേുമാേി 

ഒന്നാമപ്പതത്തി. 

• പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വയതിോന 

മഗ്ന്താലേം (MoEFCC) യദ്ശീേ ശദു്ധവാേു 

പരിപാടി 2019 (NCAP) ഗ്പകാരം വാേുവിപ്പന്റ 

രുണനിലവാരം പ്പമച്ചപ്പെടതു്തനു്നതിനളു്ള 

ഗ്പവർത്തനങ്ങപ്പള അടിസ്ഥാനമാകി 

നരരങ്ങപ്പള റാങ്ക് പ്പെയ്യുന്നതിനാേി ‘സവച്്ഛ 

വാേു സർയവക്ഷൻ’ പരിപാടി ആരം ികംു. 

• യവൾഡ് ഇന്റലക്െവൽ യഗ്പാെർട്ടി 

ഓർരഫനയസേപ്പന്റ യഗ്ലാബൽ 

ഇപ്പന്നായവേൻ ഇൻഡക്സിൽ ഇന്തയ 40-ാാാം 

റാങ്കിയലക് ഉേർന്ന.ു 

http://www.adda247.com/ml/%20%20%20%20|
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• പ്പസയരാദ്േുപ്പട സഹസ്ഥാപകനാേ നിഖിൽ 

കാമത്ത് 17,500 യകാടി രപൂേുപ്പട ആരതിേുമാേി 

‘IIFL പ്പവൽത്ത് ഹറുൺു ഇന്തയ 40 ആൻഡ് അണ്ടർ 

പ്പസൽഫ് യമഡ് റിച്്ച ലിൈ് 2022’ൽ 

ഒന്നാമപ്പതത്തി. 

 

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 വി ാരത്തിപ്പന്റ ഡേറക്േർ 

ജ്നറലാേി നിേമിച്ച.ു 

• പ്പസപ്റ്റംബർ 1 മതുൽ മന്ൂ്ന മാസയത്തക് േമനു 

കമുാർ ൌയബ NHPC േുപ്പട പ്പെേർമാനംു 

മായനജ്ിംര് ഡേറക്േറമുാേി െമുതലയേൽകംു. 

• നിലവിൽ യലാക് സ ാ പ്പസഗ്കട്ടറി ജ്നറൽ 

പദ്വി വഹികനു്ന ഉതപൽ കമുാർ സിംര് 

സൻസദ്് ടിവിേുപ്പട CEO െമുതലകൾ 

അധികമാേി വഹികപു്പമന്്ന രാജ്യസ ാ 

പ്പെേർമാനംു യലാക് സ ാ രപീകറംു 

സംേുക്തമാേി തീരമുാനിച്ച.ു 

• േിെിംര് യകാർെയറേൻ ഓഫ് ഇന്തയ 

ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ (എസ് സിഐ) പതുിേ 

പ്പെേർമാനംു മായനജ്ിംര് ഡേറക്േറമുാേി 

കയാപ്റ്റൻ ബിയനേ് കമുാർ 

തയാരിപ്പേ നിേമികാനളു്ള നിർയേശത്തിൽ 

കയാബിനറ്റിപ്പന്റ അയൊേിന്റ് പ്പമന്റ് കമ്മിറ്റി 

(എസിസി) ഒെവുച്ച.ു 

• നാേണൽ ലീരൽ സർവീസസ് 

അയതാറിറ്റിേുപ്പട (NALSA) അടതു്ത 

എക് സികയടൂ്ടീവ് പ്പെേർയപഴ് സണാേി സഗു്പീം 

യകാടതി ജ്ഡ്ജി ജ്ൈിസ് ഡി ഫവ െഗ്ന്ദെഡൂിപ്പന 

നിേമിച്ച.ു 
 

 

• കന്നഡ നടൻ കിച്ച സുദ്ീപിപ്പന 

കന്നകുാലികപ്പള ദ്പ്പത്തടകുൽ പദ്ധതിോേ 

പണുയയകാടി ദ്ത്ത ു യോജ്നേുപ്പട ഗ്ബാൻഡ് 

അംബാസഡറാേി കർണാടക സർകാർ 

നിേമിച്ച.ു 

• കാനഡേിപ്പല ഇന്തയേുപ്പട അടതു്ത 

ഫഹകമ്മീേണറാേി മതുിർന്ന 

നേതഗ്ന്തജ്ഞൻ സഞ്ജേ് കമുാർ വർമപ്പേ 

നിേമിച്ച.ു 

• കള്ളെണം പ്പവളുെികൽ തടേൽ 

നിേമത്തിന് (PMLA) കീഴിലളു്ള അെയലറ്റ് 

ഫഗ്ടബയണൂലിപ്പന്റ പ്പെേർമാനാേി മഗ്ദ്ാസ് 

ഫഹയകാടതി െീഫ് ജ്ൈിസാേ ജ്ൈിസ് 

മനുീശവർ നാഥ്  ണ്ഡാരിപ്പേ യകഗ്ന്ദം നിേമിച്ച.ു 

• അയമരികൻ എഗ്ക്രപസ് ബാങ്കിംര് 

യകാർെയറേൻ ഇന്തയ അതിപ്പന്റ െീഫ് 

എക്സികയടൂ്ടീവ് ഓഫീസറംു (CEO) കൺഗ്ടി 

മായനജ്രമുാേി സഞ്ജേ് ഖന്നപ്പേ നിേമിച്ച.ു 

• പ്പസപ്റ്റംബർ 13-ന് ധനമഗ്ന്താലേം 

പറുത്തിറകിേ സർകലുർ ഗ്പകാരം VC/PE 

നിയക്ഷപങ്ങൾ പ്പരകേിലിംര് പ്പെയ്യുന്നതിനളു്ള 

വഴികൾ നിർയേശികാൻ സർകാർ ഒര ുവിദ്ഗ് ധ 

സമിതി രപൂീകരിച്ച.ു 

• പ്പക പ്പക യവണയുരാപാൽ ഒഴിഞ്ഞതിന് യശേം 

മതുിർന്ന അ ി ാേകൻ മകുൾു യറാത്തരിപ്പേ 

വീണ്ടംു ഇന്തയേുപ്പട 14-ാാമത് അയറ്റാർണി 

ജ്നറലാേി നിേമികാൻ ഒരങു്ങനു്ന.ു 

• മന്ൂ്ന വർേയത്തക് സിഎസ്ബി ബാങ്കിപ്പന്റ 

മായനജ്ിംര് ഡേറക്േറംു െീഫ് എക് സികയടൂ്ടീവ് 

ഓഫീസറമുാേ ഗ്പയല പ്പമാണ്ടലിപ്പന്റ 

നിേമനത്തിന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ ് ഇന്തയ 

അംരീകാരം നൽകി. 

• വാഹന വയവസാേ സ്ഥാപനമാേ 

പ്പസാഫസറ്റി ഓഫ ് ഇന്തയൻ 

ഓയട്ടാപ്പമാഫബൽ മാനഫുാക് യെഴ് സ് (SIAM) 

2022-23 യലകളു്ള പതുിേ ഗ്പസിഡന്റാേി 

വിയനാദ്് അരർവാളിപ്പന തിരപ്പഞ്ഞടതു്ത.ു 

• യദ്ശീേ മനേുയാവകാശ കമ്മീേൻ ഓഫ് 

ഇന്തയ പ്പെേർയപഴ് സൺ ജ്ൈിസ് (റിട്ട) അരൺു 

കമുാർ മിഗ്ശപ്പേ ഏേയാ പസഫിക് 

യഫാറത്തിപ്പന്റ (APF) രയവണൻസ് കമ്മിറ്റി 

അംരമാേി തിരപ്പഞ്ഞടതു്ത.ു 

• രുജ്റാത്ത് യകഡറിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച 

ഉയദ്യാരസ്ഥനാേ  രത് ലാലിപ്പന നാേണൽ 

പ്പസന്റർ യഫാർ രുഡ് രയവണൻസ് (NCGG) 

ഡേറക്േർ ജ്നറലാേി നിേമിച്ച.ു 

http://www.adda247.com/ml/%20%20%20%20|
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
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• സ് യപാർട് സ് ഐകണംു പരുേു ഇന്തയൻ 

ഗ്കികറ്റ് ടീം കയാപ്റ്റനമുാേ യരാഹിത് 

ശർമ്മപ്പേേും  ാരയ റിതിക സജ്് പ്പദ്പ്പേേും 

മാക് സ് ഫലഫ് ഇൻേറുൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് 

അതിപ്പന്റ ഗ്ബാൻഡ് അംബാസഡർമാരാേി 

ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• ഇന്തയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് പ്പമഡികൽ 

റിസർച്ചിപ്പന്റ (ICMRർ) പതുിേ ഡേറക്േർ 

ജ്നറലാേി യഡാ രാജ്ീവ് ബഹലിപ്പന മന്ൂ്ന 

വർേയത്തക് നിേമിച്ച.ു 

•  പ്പറേിൽപ്പടലിപ്പന്റ പതുിേ പ്പെേർമാനംു 

മായനജ്ിംര് ഡേറക്േറമുാേി സഞ്ജേ് കമുാർ 

െമുതലയേറ്റ.ു 

• ഡാറ്റ പ്പസകയരൂിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ് 

ഇന്തയേുപ്പട പതുിേ CEO ആേി വിനാേക് 

യരാഡ് പ്പസ െമുതലയേറ്റ ു

• ഇന്തയേിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ യബകറി ഫഡ്ു 

കമ്പനിോേ ഗ്ബിട്ടാനിേ ഇൻഡഗ്രേീസ് 2022 

പ്പസപ്റ്റംബർ 26 മതുൽ എക് സികയടൂ്ടീവ് 

ഡേറക്േറംു െീഫ് എക് സികയടൂ്ടീവ് ഓഫീസറംു 

ആേി രജ്നീത് യകാഹ് ലിപ്പേ നിേമിച്ച.ു 

• ഗ്പമഖു ഫിൻപ്പടക് പ്ലാറ്റ് യഫാമാേ ൈാേ് ഫിൻ 

BFSI (ബാങ്കിംര്, ഫിനാൻേയൽ സർവീസസ് 

ആൻഡ് ഇൻേറുൻസ്) വിദ്ഗ് ധനംു SBI 

കാർഡകുളുപ്പട മൻു MD േും CEO േുമാേ വിജ്േ് 

ജ്സജു്പ്പേ യനാൺ എക് സികയടൂ്ടീവ് 

ഇൻഡിപ്പപൻഡന്റ് ഡേറക്േറാേി നിേമിച്ച.ു 

• ഇന്തയേുപ്പട പതുിേ അയറ്റാർണി ജ്നറലാേി 

മതുിർന്ന അ ി ാേകൻ ആർ 

പ്പവങ്കിട്ടരമണിപ്പേ നിേമിച്ച.ു 

• ഇയൊൾ വിയദ്ശകാരയ മഗ്ന്താലേത്തിൽ 

യജ്ാേിന്റ് പ്പസഗ്കട്ടറിോേ IFS ഉയദ്യാരസ്ഥൻ 

ബന്ദാര ു വിൽസൺബാബവുിപ്പന റിെബ്ലിക് 

ഓഫ് മഡരാരകറിപ്പല ഇന്തയൻ 

അംബാസഡറാേി നിേമിച്ചതാേി 

വിയദ്ശകാരയ മഗ്ന്താലേം (MEA) അറിേിച്ച.ു 
 

 

Business News 
• ഇന്തയേിപ്പല ആദ്യപ്പത്തേും യലാകത്തിപ്പല 

ഏറ്റവംു വലിേ കാർബൺ ഫഫബർ 

പ്ലാന്റു കളിപ്പലാന്നമുാേ രുജ്റാത്തിപ്പല 

ഹാസിറേിൽ നിർമ്മികപു്പമന്്ന റിലേൻസ് 

ഇൻഡഗ്രേീസ് പ്പെേർമാൻ മയുകേ് അംബാനി 

ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• ഏേയേിപ്പല ഏറ്റവംു ധനികനാേ രൗതം 

അദ്ാനി, 2030-ഓപ്പട ശദു്ധമാേ 

ഊർജ്ജത്തിനാേി 70 ബിലയൺ യഡാളറിപ്പന്റ 

നിയക്ഷപത്തിപ്പന്റ  ാരമാേി യസാളാർ 

പ്പമാഡയളുൂകൾ, വിൻഡ് ടർഫബനകുൾ, 

ഫഹഗ്ഡജ്ൻ ഇലക് യഗ്ടാഫലസറകുൾ എന്നിവ 

നിർമ്മികനു്നതിനാേി മന്ൂ്ന രിരാ ഫാക്േറികൾ 

നിർമ്മികംു. 

• ഡാറ്റാ സരുക്ഷേ്കാേി RBI േുപ്പട (റിസർവ് 

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ) 

മാർഗ്ഗനിർയേശങ്ങൾകനസുൃതമാേി 

തങ്ങളുപ്പട പ്പനറ്റ് വർകിൽ 14 ദ്ശലക്ഷം 

പ്പഗ്കഡിറ്റ്, പ്പഡബിറ്റ് കാർഡകുൾ 

യടാകഫണസ് പ്പെേതതാേി യഫാൺയപ 

ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• ഡിഫസൻ യസാഫ്റ്റ് പ്പവേർ കമ്പനിോേ 

ഫിഗ്മപ്പേ ഏകയദ്ശം 20 ബിലയൺ യഡാളർ 

പണമാേും ഇകവിറ്റിോേും വാങ്ങപു്പമന്്ന 

അയഡാബ് ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• 'മഹാരത് ന' കമ്പനി പദ്വി ല ികനു്ന 12-

ാാമപ്പത്ത കമ്പനിോേി REC ലിമിറ്റഡ് മാറി. 

 

Banking News 
• ഇന്തയൻ പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് വിതരണകാരാേ 

SBI കാർഡ് ഇന്തയേിൽ 'കാേ്ബാക് SBI 

കാർഡ്' അവതരിെികനു്നതാേി ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• ഇൻഡ് സിന്ദ് ബാങ്കംു ADB-േും സഹകരികനു്ന:ു 

ഇന്തയേിപ്പല സഫപ്ല പ്പെേിൻ ഫിനാൻസ് (SCF) 

പ്പസാലയേൂനകുപ്പള പിന്തണുേ്കനു്നതിനംു 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനമുാേി ഏേയൻ 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ബാങ്കമുാേി (ADB) ഒര ുസവകാരയ 

വാേപകാരനാേ ഇൻഡ് സിന്ദ് ബാങ്ക് ഒര ു

പങ്കാളിത്തം ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• തതൂ്തകുടുി ആസ്ഥാനമാേുള്ള തമിഴ് നാട് 

പ്പമർകഫന്റൽ ബാങ്ക് (TMB) ലിമിറ്റഡ് കൃഷ്ണൻ 

ശങ്കരസഗു്ബഹ്മണയപ്പത്ത മന്ൂ്ന വർേയത്തക് 

മായനജ്ിംര് ഡേറക്േറംു CEO േുമാേി 

നിേമിച്ചതാേി ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• ഫിനാൻേയൽ ഇൻക്ലേൂൻ ഫഗ്ഡവിപ്പന്റ 

 ാരമാേി, പ്പപാതയുമഖലാ ബാങ്കകുൾ 2022 

ഡിസംബയറാപ്പട വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിപ്പല 

ബാങ്ക് ഇല്ലാത്ത യമഖലകളിൽ 300 ഓളം 

ഗ്ബിക് ആൻഡ് യമാർട്ടാർ ശാഖകൾ തറുകംു. 

http://www.adda247.com/ml/%20%20%20%20|
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• ഈ വർേം ആരം ികനു്ന പ്പസൻഗ്ടൽ ബാങ്ക് 

ഡിജ്ിറ്റൽ കറൻസി (CBDC) അതിർത്തി 

കടന്നളു്ള ഇടപാടകുളുപ്പട സമേവംു പ്പെലവംു 

കറുേ്കനു്നതിനളു്ള ഒര ു ഉപകരണമാേി 

മാറപു്പമന്്ന റിസർവ് ബാങ്ക് പ്പഡപയടൂ്ടി രവർണർ 

ടി റാബി ശങ്കർ പറഞ്ഞ.ു 

• ഇൻേറുൻസ് വിൽകനു്നതിനളു്ള ഒര ു

ഓൺഫലൻ പ്ലാറ്റ് യഫാം 

നിർമ്മികനു്നതിനാേി HDFC ERGO ജ്നറൽ 

ഇൻേറുൻസ് രൂരിൾ ക്ലൗഡിൽ യെർന്ന.ു 

• ഇന്തയേിപ്പല മൻുനിര ഫലഫ് ഇൻേറുർമാരിൽ 

ഒന്നാേ HDFC ഫലഫ്, ക്ലിക്2 പ്പഗ്പാട്ടക്റ്റ് സെൂർ 

യടം ഇൻേറുൻസ് പ്ലാൻ അവതരിെിച്ച.ു 

• രാജ്യപ്പത്ത ഏറ്റവംു വലിേ വാേപാദ്ാതാവാേ 

യൈറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ (SBI) പ്പബഞ്ചമാർക് 

ഫഗ്പം പ്പലൻഡിംര് നിരക് (BPLR) 70 യബസിസ് 

യപാേിന്റ് (അപ്പല്ലങ്കിൽ 0.7 ശതമാനം) ഉേർത്തി 

13.45 ശതമാനമാകി. 

• IPO, ഫററ്റ് സ് ഇേയ ൂവഴി ഫണ്ട് സവരപൂികാൻ 

RRB ക് ഫിൻമിൻ അനവുാദ്ം നൽകി. 

• ഉപയ ാക്താകൾകാേി IDFC FIRST ബാങ്ക്, 

“വാട്്ട സ്ആെിപ്പല യപേ് പ്പമന്റു കളുമാേുള്ള 

സംയോജ്നം” യവരത്തിലളു്ളതംു 

സുരക്ഷിതവമുാേ ഫാസ് ടാരുകൾ റീൊർജ്് 

പ്പെയ്യാൻ ഗ്പാപ് തമാകംു. 

• യമാണിറ്ററി അയതാറിറ്റി ഓഫ ് സിംരെരൂംു 

(MAS) ഇന്റർനാേണൽ ഫിനാൻേയൽ 

സർവീസസ് പ്പസന്റർ അയതാറിറ്റിേും (IFSCA) 

ഫിൻപ്പടക് സായങ്കതികവിദ്യേിൽ 

പ്പറരുയലറ്ററി സഹകരണവംു പങ്കാളിത്തവംു 

സുരമമാകനു്നതിന് ഫിൻപ്പടക് സഹകരണ 

കരാറിൽ ഒെവുച്ച.ു 

• PCA പ്പഗ്ഫേിംവർകിൽ നിന്ന് പ്പസൻഗ്ടൽ ബാങ്ക് 

ഓഫ് ഇന്തയപ്പേ RBI നീകം പ്പെേതു  

• മൻുനിര ഡിജ്ിറ്റൽ ഗ്ടാൻസ് യഫാർയമേൻ 

സംരം മാേ “സം വ്” എന്നതിപ്പന്റ  ാരമാേി 

േൂണിേൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ കർേക 

യകഗ്ന്ദീകൃതമാേ കിസാൻ പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് 

ഉൽെന്നത്തിപ്പന്റ എൻഡ് ട ു എൻഡ് 

ഡിജ്ിറ്റഫലയസേൻ ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ ്ഇന്തയ (RBI) രവർണറാേ 

ശക്തികാന്ത ദ്ാസ് യഗ്ലാബൽ ഫിൻപ്പടക് പ്പഫൈ് 

2022-ൽ മന്ൂ്ന ഗ്പധാന ഡിജ്ിറ്റൽ യപേ് പ്പമന്റ ്

സംരം ങ്ങൾ ആരം ിച്ച.ു 

• കടം പ്പകാടകുനു്നോൾക് മതിോേ 

മലൂധനവംു വരമുാന സാധയതേും 

ഇല്ലാത്തതിനാൽ യസാലാപർൂ 

ആസ്ഥാനമാേുള്ള ലക്ഷ്മി യകാ-ഓെയററ്റീവ് 

ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ ഫലസൻസ് റിസർവ് 

ബാങ്ക് ഓഫ ്ഇന്തയ റോകി. 

• ഇന്തയൻ രപൂേിൽ വയാപാരം 

തീർകനു്നതിനാേി റേയേിപ്പല രാസ് യഗ്പാം 

ബാങ്കിൽ ഗ്പയതയക യവാസ് യഗ്ടാ അകൗണ്ട് 

തറുകനു്നതിന് UCO ബാങ്കിന് റിസർവ് ബാങ്ക് 

ഓഫ ്ഇന്തയേുപ്പട അനമുതി ല ിച്ച.ു 

• േൂണിേൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ 

ഫഹദ്രാബാദ്ിപ്പല ഫസബർ പ്പസകയരൂിറ്റി 

പ്പസന്റർ ഓഫ് എക് സലൻസിൽ (CCoE) 

എത്തികൽ ഹാകിംര് ലാബ് ഉദ്്ഘാടനം 

പ്പെേതു . 

 

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. 

• ലിൈിംര് ആവശയകതകളും ഇൻഫസഡർ 

യഗ്ടഡിംര് നിേമങ്ങളും ലംഘിച്ചതിന് ആധാർ 

പ്പവയഞ്ചവഴ് സ് ഇന്തയ ലിമിറ്റഡിനംു (AVIL) 

അതിപ്പന്റ ഡേറക്േർമാർകംു കയാപിറ്റൽ 

മാർകറ്റ് പ്പറരുയലറ്ററാേ SEBI പ്പമാത്തം 25 ലക്ഷം 

രപൂ പിഴ െമുത്തി. 

• കഴിഞ്ഞ നവംബറിന് യശേമളു്ള 

ഉൽൊദ്നവംു പതുിേ ഓർഡറകുളും 

ശക്തമാേി , ഉേർന്ന ഡിമാൻഡ് 

സാഹെരയങ്ങളും കേറ്റമുതി ഓർഡറകുളിപ്പല 

വർദ്ധനവംു കാരണം ഓരൈിൽ ഇന്തയേുപ്പട 

നിർമ്മാണ ഗ്പവർത്തനം ശക്തമാേി തടുർന്ന.ു 

• പ്പസന്റർ യഫാർ യമാണിറ്ററിംര് ഇന്തയൻ 

എകയണാമിേുപ്പട (CMIE) കണകകുൾ ഗ്പകാരം 

പ്പതാഴിലില്ലാേമ 2 ദ്ശലക്ഷം കറുഞ്ഞ് 394.6 

ദ്ശലക്ഷത്തിപ്പലത്തി, ഓരൈിൽ ഇന്തയേുപ്പട 

പ്പതാഴിലില്ലാേമ നിരക് ഒര ുവർേപ്പത്ത ഏറ്റവംു 

ഉേർന്ന നിരകാേ 8.3 ശതമാനമാേി ഉേർന്ന.ു 

• ആരൈിൽ തടുർച്ചോേ ആറാം മാസവംു 

ജ്ിഎരേി കളക്ഷൻ 1.4 ഗ്ടിലയൺ രപൂേ്ക് 

മകുളിലാേിരനു്ന,ു തടുർന്നളു്ള ഉത്സവ സീസണംു 

ഈ ഗ്പവണത തടുരാൻ സഹാേികംു. 

• ഇന്തയ ഗ്ബിട്ടപ്പന മറികടന്ന് യലാകത്തിപ്പല 

അഞ്ചാമപ്പത്ത വലിേ സമ്പദ്് വയവസ്ഥോേി 

മാറിപ്പേന്്ന ബ്ലംൂപ്പബർര് റിയൊർട്്ട പ്പെേതു . 

• മഡൂീസ് ഇൻപ്പവയൈഴ്സ് സർവീസ് ഇന്തയേുപ്പട 

GDP വളർച്ച 1.1 ശതമാനമാേി കറുച്ച.ു 

• ഏഗ്പിൽ മതുൽ ജ്ൺൂ വപ്പരേുള്ള ഫഗ്തമാസ 

പ്പമാത്ത ആ യന്തര ഉൽൊദ്ന കണകകുൾ 

വിപണിേിപ്പല ഗ്പതീക്ഷകയളകാൾ 

കറുവാേതിപ്പന തടുർന്്ന, യരാൾഡ്മാൻ സാച്്ചസ് 

ഇന്തയേുപ്പട വളർച്ചാ ഗ്പവെനങ്ങൾ പതുകുി. 
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• 2029-ഓപ്പട യലാകത്തിപ്പല മനൂ്നാമപ്പത്ത വലിേ 

സമ്പദ്് വയവസ്ഥോേി ഇന്തയ മാറംു. 

• 2022 ഏഗ്പിൽ-ജ്ൺൂ കാലേളവിൽ 

നരരഗ്പയദ്ശങ്ങളിപ്പല 15 വേസും 

അതിനമുകുളിലംു ഗ്പാേമളു്ളവരപു്പട 

ഇന്തയേിപ്പല പ്പതാഴിലില്ലാേമ നിരക് ഒര ു

വർേം മമു്പ് 12.6 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 7.6 

ശതമാനമാേി കറുഞ്ഞപു്പവന്്ന നാേണൽ 

ൈാറ്റിൈികൽ ഓഫീസ് (NSO) ഓരൈ് 31 ന് 

അറിേിച്ച.ു 

• അനകുലൂമാേ ഡിമാൻഡ് സാഹെരയങ്ങൾകംു 

െിലവ് സമ്മർേങ്ങളിൽ െില 

ലഘകൂരണങ്ങൾകംു ഇടേിൽ ഓരൈിൽ 

ഇന്തയേുപ്പട ഗ്പബലമാേ യസവന വയവസാേം 

ഗ്പതീക്ഷിച്ചതിലംു യവരത്തിൽ വളർന്ന.ു 

• സാമ്പത്തിക മഗ്ന്താലേത്തിപ്പല സാമ്പത്തിക 

കാരയ വകെുിപ്പല എക് സ് യറ്റണൽ പ്പഡറ്റ് 

മായനജ്് പ്പമന്റ് േൂണിറ്റ് (EDMU), 2021-22 പ്പല 

ഇന്തയേുപ്പട വിയദ്ശ കടപ്പത്തകറുിച്ചളു്ള 

ൈാറ്റസ് റിയൊർട്ടിപ്പന്റ 28-ാാാം പതിെ് 

പറുത്തിറകി. 

• ഇന്തയേിപ്പല പാസഞ്ചർ വാഹന 

പ്പമാത്തവയാപാരം ഓരൈിൽ 21 ശതമാനം 

വാർേിക വളർച്ച ഫകവരിച്ച.ു 

• ആരരത്'22 അവസാനപ്പത്ത ഇന്തയൻ 

പ്പറേിൽയവേുപ്പട പ്പമാത്ത വരമുാനം ₹95,486.58 

യകാടിോണ്, കഴിഞ്ഞ വർേപ്പത്ത ഇയത 

കാലേളവിപ്പന അയപക്ഷിച്്ച ഇയൊൾ 26271.29 

യകാടി രപൂേുപ്പട (38%) വർധനവണു്ടാേി. 

• വില സമ്മർദ്ം ഓരൈിൽ ഇന്തയൻ 

സമ്പദ്് വയവസ്ഥേിയലക് തിരിപ്പച്ചത്തി, 

ജ്ഫൂലേിൽ അഞ്്ച മാസപ്പത്ത ഏറ്റവംു താഴ്ന്ന 

നിലേിയലക് എത്തിേതിന ു യശേം 

റീപ്പട്ടേിൽ പണപ്പെരെും 7% ആേി ഉേർന്ന.ു 

• ഇന്തയേുപ്പട അരി കേറ്റമുതി നിേഗ്ന്തണങ്ങൾ 

ഏേയാ വയാപാരപ്പത്ത രതം ിെികനു്ന.ു 

•  ക്ഷയ പണപ്പെരെും വർധിച്ചിട്ടംു ഉൽൊദ്ന, 

ഇന്ധന ഇനങ്ങളിൽ നിന്നളു്ള വിലനിർണ്ണേ 

സമ്മർേം കറുഞ്ഞതിനാൽ ആരൈിപ്പല 

പ്പമാത്തവില സെൂിക- (WPI-) 

അടിസ്ഥാനമാകിേുള്ള പണപ്പെരെു നിരക് 

തടുർച്ചോേ മനൂ്നാം മാസവംു 11 മാസപ്പത്ത 

ഏറ്റവംു താഴ്ന്ന നിരകാേ 12.41 ശതമാനമാേി 

കറുഞ്ഞ.ു 

• ആയരാള സമ്പദ്് വയവസ്ഥ, ഉേർന്ന 

പണപ്പെരെും, ഉേർന്ന പലിശ നിരക് 

എന്നിവേുപ്പട പശ്ചാത്തലത്തിൽ 

സമ്പദ്് വയവസ്ഥ മന്ദരതിേിലാകപു്പമന്്ന 

ഗ്പതീക്ഷികനു്നതാേി ഫിച്്ച യററ്റിംഗ് സ് FY 23 പ്പല 

ഇന്തയേുപ്പട GDP വളർച്ചാ ഗ്പവെനം 7 

ശതമാനമാേി കറുച്ച.ു 

• ദ്ർുബലമാേ രപൂേും ഉേർന്ന ഇന്ധന വിലേും 

ഇന്തയേുപ്പട കറന്റ ്അകൗണ്ട് പ്പഡഫിസിറ്റ് (CAD) 

സമ്മർേത്തിലാകംു, ഇത ് FY22 പ്പല 1.2 

ശതമാനവമുാേി താരതമയം പ്പെയ്യുയമ്പാൾ FY23 

സാമ്പത്തിക വർേത്തിൽ GDP േുപ്പട 

ഏകയദ്ശം 3% ആപ്പണന്ന് വിശകലന വിദ്ഗ് ധർ 

കാണനു്ന.ു 

• ഈ സാമ്പത്തിക വർേത്തിപ്പല 

ഇതവുപ്പരേുള്ള പ്പനറ്റ് ഡേറക്റ്റ് ടാക്സ് കളക്ഷൻ 

700,669 യകാടി രപൂോപ്പണന്്ന പ്പസൻഗ്ടൽ 

യബാർഡ് ഓഫ ്ഡേറക് ട് ടാക് സസ് (CBDT) ഒര ു

ഗ്പരതാവനേിൽ പറഞ്ഞ.ു 

•  യക്ഷയാതപന്നങ്ങളുപ്പടേും െില ഉൽൊദ്ന 

വരതു കളുപ്പടേും വിലകേറ്റം കഴിഞ്ഞ 

ആഴ്ചേിപ്പല 0.92 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 

പ്പസപ്റ്റംബർ 10ന് അവസാനിച്ച ആഴ്ചേിൽ 

പണപ്പെരെും ഒര ു ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 1.21 

ശതമാനമാേി ഉേർന്ന.ു 

• ഏേയൻ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ് ബാങ്ക് (ADB) 

ഇന്തയേുപ്പട സമ്പദ്് വയവസ്ഥേുപ്പട 2022-23 

വളർച്ചാ ഗ്പവെനം ഏഗ്പിലിൽ കണകാകിേ 

7.5 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 7 ശതമാനമാേി 

ഉേർത്തി. 

• ആയരാള സമ്പദ്് വയവസ്ഥ ഉേർന്ന് വരനു്ന 

പണപ്പെരെുവംു  ൗമ-രാഗ്രീേ 

പിരിമറുകുങ്ങളും മലൂം തകർന്നിരികനു്ന.ു 

• രപൂേുപ്പട മലൂയം 83 ഫപസ ഇടിഞ്ഞ ു - 

ഏകയദ്ശം ഏഴ ് മാസത്തിനിടേിപ്പല ഏറ്റവംു 

വലിേ ഒറ്റ ദ്ിവസപ്പത്ത നരം - േുഎസ് 

യഡാളറിപ്പനതിപ്പര 80.79 എന്ന 

എകാലപ്പത്തേും താഴ്ന്ന നിലേിപ്പലത്തി. 

• സാമ്പത്തിക പരിേ് കാരങ്ങളും ബിസിനസ്സ് 

പ്പെയ്യാനളു്ള എളുെവംു കണകിപ്പലടതു്ത് നടെ് 

സാമ്പത്തിക വർേത്തിൽ 100 ബിലയൺ 

യഡാളറിപ്പന്റ യനരിട്ടളു്ള വിയദ്ശ നിയക്ഷപം 

(FDI) ആകർേികാനളു്ള പാതേിലാണ് 

ഇന്തയപ്പേന്്ന യകഗ്ന്ദ സർകാർ അറിേിച്ച.ു 
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• US യഡാളറിപ്പനതിപ്പര രപൂേുപ്പട മലൂയം 58 

ഫപസ ഇടിഞ്ഞ് 81.67 എന്ന എകാലപ്പത്തേും 

താഴ്ന്ന നിലേിപ്പലത്തി. 

• പ്പസപ്റ്റംബർ 24-ന് രാഗ്രപതി  വനിൽ പ്പവച്്ച, 

2020-21 അധയേന വർേയത്തകളു്ള 

നാേണൽ സർവീസ് സ് കീം NSS 

അവാർഡകുൾ ഗ്പസിഡന്റ് ഗ്ദ്ൗപതി മർുമ ു

സമ്മാനിച്ചതാേി േുവജ്നകാരയ കാേിക 

മഗ്ന്താലേത്തിപ്പന്റ അറിേിെ് പറേുന്ന.ു 

• ഫെനേുപ്പട മാന്ദയം കാരണം കിഴകൻ 

ഏേയേിപ്പലേും പസഫികിപ്പലേും 

സാമ്പത്തിക വളർച്ച 2022 ൽ കതു്തപ്പന കറുേും, 

എന്നാൽ അടതു്ത വർേം 

വിപലുീകരണത്തിപ്പന്റ യവരത 

വർദ്ധികപു്പമന്്ന യലാക ബാങ്ക് പറഞ്ഞ.ു 

• നിലവിലളു്ള വിയദ്ശ വയാപാര നേം ആറ് 

മാസയത്തക് കടൂി നീട്ടനു്നതാേി വാണിജ്യ 

മഗ്ന്താലേം അറിേിച്ച.ു 

• യൈാക് എക് സ് യെഞ്്ച BSE ക് അതിപ്പന്റ 

പ്ലാറ്റ് യഫാമിൽ ഇലയഗ്ക്ോണിക് യരാൾഡ് 

രസീത് (EGR) പ്പസര് പ്പമന്റ് 

അവതരിെികനു്നതിന് കയാപിറ്റൽ മാർകറ്റ് 

പ്പറരുയലറ്റർ പ്പസകയരൂിറ്റീസ് ആൻഡ് 

എക് സ് യെഞ്്ച യബാർഡ് ഓഫ് ഇന്തയ (SEBI) 

േിൽ നിന്്ന അന്തിമ അനമുതി ല ിച്ച.ു 

• പണമിടപാട് ബാലൻസ് നിലേുപ്പട സെൂകമാേ 

ഇന്തയേുപ്പട കറണ്്ട അകൗണ്്ട കമ്മി, 

ഗ്പധാനമാേും ഉേർന്ന വയാപാര കമ്മി 

കാരണം, സാമ്പത്തിക വർേത്തിപ്പന്റ ആദ്യ 

പാദ്ത്തിൽ GDP േുപ്പട 2.8 ശതമാനമാേി 23.9 

ബിലയൺ യഡാളറാേി ഉേർന്ന.ു 

• RBI രവർണർ ശക്തികാന്ത ദ്ാസിപ്പന്റ 

അധയക്ഷതേിലളു്ള ആറംര യമാണിറ്ററി 

യപാളിസി കമ്മിറ്റിേുപ്പട (MPC) തീരമുാനം 

ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• 2023 സാമ്പത്തിക വർേത്തിൽ (FY23) 7% 

േഥാർത്ഥ GDP വളർച്ച റിസർവ് ബാങ്ക് (RBI) 

ഗ്പവെികനു്ന.ു 

• 6.97 ദ്ശലക്ഷം പ്പപൻേൻകാർകംു 4.18 

ദ്ശലക്ഷം യകഗ്ന്ദ രവൺപ്പമന്റ് ജ്ീവനകാർകംു 

ഗ്പയോജ്നം ല ിച്ചപു്പകാണ്്ട 2022 ജ്ഫൂല 1 മതുൽ 

യകഗ്ന്ദ കാബിനറ്റ് ക്ഷാമബത്തേും (DA) ക്ഷാമ 

ആശവാസവംു (DR) 4% വർദ്ധിെിച്ച.ു 
 

Schemes News 

• രാജ്യത്തടുനീളമളു്ള എല്ലാത്തരം 

സർകാരകുളും നിേഗ്ന്തികനു്ന നിലവിലളു്ള 

തിരപ്പഞ്ഞടതു്ത സ് കളുൂകപ്പള 

ശക്തിപ്പെടതു്തിപ്പകാണ്്ട രാജ്യത്തടുനീളമളു്ള 

14500-ലധികം സ് കളുൂകളുപ്പട വികസനം 

ലക്ഷയമിടനു്ന പതുിേ യകഗ്ന്ദാവിേ് കൃത 

പദ്ധതിോേ PM സ് കൾൂസ് യഫാർ ഫറസിംര് 

ഇന്തയ സ് കീമിന് (SHRI) യകഗ്ന്ദ മഗ്ന്തിസ  

അംരീകാരം നൽകി. 

• ഇന്തയേിപ്പല സംരം കപ്പര US 

ആസ്ഥാനമാേുള്ള നിയക്ഷപകരമുാേി 

ബന്ധിെികനു്നതിന്, വാണിജ്യ-വയവസാേ 

മഗ്ന്തി പിേൂേ് യരാേൽ SETU 

(പരിവർത്തനത്തിലംു ഉേർന്ന 

ഫനപണുയത്തിലംു സംരം കപ്പര 

പിന്തണുേ്കനു്ന)ു എന്ന യപരിൽ ഒര ു യഗ്പാഗ്രാം 

അവതരിെിച്ച.ു 

• യകഗ്ന്ദ വിദ്യാ യാസ ഫനപണുയ വികസന 

സംരം ക മഗ്ന്തി ഗ്ശീ ധർയമഗ്ന്ദ ഗ്പധാൻ ഒന്ന ു

മതുൽ അഞ്ച ു വപ്പരേുള്ള ക്ലാസുകളിപ്പല 

വിദ്യാർഥികൾകാേി രാമകൃഷ്ണ മിേൻ 

‘അയവകനിങ്’ യഗ്പാഗ്രാം ഉദ്്ഘാടനം പ്പെേതു . 

• തകുൽ വയവസാേ ഫവദ്ര്ധയം 

പ്പമച്ചപ്പെടതു്തനു്നതിനാേി ധർയമ്മഗ്ന്ദ ഗ്പധാൻ 

SCALE ആെ് അവതരിെിച്ച.ു 

• ഡൽഹി യപാലീസിപ്പന്റ വിവിധ 

പദ്ധതികപ്പളകറുിച്്ച ജ്നങ്ങൾകിടേിൽ 

അവയബാധം സൃരികാൻ ലക്ഷയമിട്ടളു്ള 

കമ്മയണൂിറ്റി യപാലീസിംര് സംരം മാേ 'വീ 

പ്പകേർ' പ്പലഫ്റ്റനന്റ് ജ്നറൽ വി പ്പക സക് യസന 

ഉദ്്ഘാടനം പ്പെേതു . 

• നിയക്ഷപം സുരമമാകാനംു നവീകരണം 

യഗ്പാത്സാഹിെികാനംു ഫനപണുയ വികസനം 

പ്പമച്ചപ്പെടതു്താനംു മികച്ച ഉൽൊദ്ന 

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ നിർമ്മികാനംു 

ആഗ്രഹികനു്ന ഇന്തയാ രവൺപ്പമന്റിപ്പന്റ 

ഗ്പധാന പരിപാടിോേ യമക് ഇൻ ഇന്തയ, 2022 

പ്പസപ്റ്റംബർ 25-ന് 8 വർേം പർൂത്തിോകി. 
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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.ു 

• "നമ്മപു്പട യഗ്രറ്റ് നാേണൽ പാർകസ്" എന്ന 

പ്പനറ്റ്ഫലിക്സ് യഡാകയപു്പമന്ററിേിപ്പല 

ആഖയാനത്തിന് അയമരികൻ മൻു ഗ്പസിഡന്റ് 

ബരാക് ഒബാമ എമ്മി അവാർഡ് യനടി. 

• ആലെഴു പനു്നമട കാേലിൽ പാമ്പ് 

വള്ളങ്ങൾകാേുള്ള പ്പനഹ് റ ു യഗ്ടാഫി 

വള്ളംകളിേിൽ പള്ളാത്തരുതു്തി യബാട്്ട ക്ലബ്ബ് 

മഹായദ്വികാട് കാട്ടിൽ പ്പതയകതിൽ െണു്ടൻ 

കന്നി ജ്േം കറുിച്ച.ു 

• മൻു ഇന്തയൻ നാവികയസനാ യമധാവി 

അഡ്മിറൽ സുനിൽ ലംബേ്ക് സിംരെരൂിപ്പന്റ 

അ ിമാനകരമാേ ഫസനിക അവാർഡാേ 

പിംരത് ജ്സ പ്പജ്മിലാങ് (പ്പടന്ററ) അപ്പല്ലങ്കിൽ 

പ്പമറിയറ്റാറിേസ് സർവീസ് പ്പമഡൽ (മിലിട്ടറി) 

(MSM (M)) ഗ്പസിഡന്റ് ഹലീമ ോയകാബ് 

സമ്മാനിച്ച.ു 

• ഏറ്റവംു വലിേ പരുരകാരമാേ സൗത്ത് ഇന്തയൻ 

ഇന്റർനാേണൽ മവൂി അവാർഡ്സ് 2022 (SIIMA) 

കർണാടകേിപ്പല പ്പബംരളൂരവുിൽ നടന്ന.ു 

• യകഗ്ന്ദമഗ്ന്തി യഡാ ജ്ിയതഗ്ന്ദ സിംര് 60 

ൈാർട്ടെകുൾകളു്ള ശാഗ്രത സായങ്കതിക 

മഗ്ന്താലേത്തിപ്പന്റ INSPIRE അവാർഡകുളും 

53,021 വിദ്യാർത്ഥികൾക് സാമ്പത്തിക 

സഹാേവംു നൽകി. 

• പ്പകാൽകത്തേിപ്പല രാർഡൻ റീച്്ച േിെ് 

ബിൽയഡഴ് സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീേറിംര് 

ലിമിറ്റഡിന് (GRSE) ഇന്തയാ രവൺപ്പമന്റിപ്പന്റ 

ആ യന്തര മഗ്ന്താലേത്തിപ്പന്റ 'രാജ്് ാോ 

കീർത്തി പരുസ് കാരം' ല ിച്ച.ു 

• പിരാമൽ ഗ്രൂെിപ്പന്റ ഫവസ് പ്പെേർയപഴ് സൺ 

സവാതി പിരാമളിന് പ്പേവലിേർ ഡി ലാ 

പ്പലജ്ിേൻ ഡി യഹാണർൂ (ഫനറ്റ് ഓഫ ് ദ്ി 

പ്പലജ്ിേൻ ഓഫ ്ഓണർ) ല ിച്ച.ു 

• 2023പ്പല ഓസ് കാർ പരുസ് കാരത്തിനളു്ള 

ഇന്തയേുപ്പട ഔയദ്യാരിക എൻഗ്ടിോേി 

രുജ്റാത്തി െിഗ്തമാേ 'പ്പെയല്ലാ യോ' മാറി. 

• ഗ്പിേദ്ർശിനി അകാദ്മി രമിതാ പാട്ടീൽ 

രമാരക അവാർഡിൽ 29 കാരിോേ നടി 

ആലിേ  ട്്ട മികച്ച നടികളു്ള പരുരകാരം യനടി. 

• ബിൽ ആൻഡ് പ്പമലിൻഡ യരറ്റ് സ് 

ഫൗയണ്ടേൻ അതിപ്പന്റ വാർേിക 

യരാൾകീയെഴ് സ് കാപ്പമ്പേ് നിപ്പന്റ  ാരമാേി 

2022 പ്പല യരാൾകീയെഴ് സ് യഗ്ലാബൽ യരാൾസ് 

അവാർഡ്സ ്നൽകി 4 യപപ്പര ആദ്രിച്ച.ു 

• യദ്ശീേ ആയരാരയ ദ്ൗതയത്തിന് (NHM) 

കീഴിലളു്ള വലിേ യതാതിലളു്ള 

ഫഹെർപ്പടൻേൻ ഇടപ്പപടലാേ 'ഇന്തയ 

ഫഹെർപ്പടൻേൻ കൺയഗ്ടാൾ ഇനിയേയറ്റീവ് 

(IHCI)' ന് ഐകയരാഗ്രസ േുപ്പട (UN) അവാർഡ് 

ഇന്തയ യനടി. 

• ജ്ർമ്മനിേിപ്പല ഡാർാംൈാഡിപ്പല PEN പ്പസന്റർ 

നൽകനു്ന പ്പഹർമൻ പ്പകൈൺ 

പരുസ് കാരത്തിന് ഈ വർേപ്പത്ത 

അർഹോേി ഇന്തയൻ എഴുത്തകുാരിേും 

കവിേുമാേ മീന കന്ദസാമിപ്പേ ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• രണിതശാഗ്രതത്തിപ്പല യഗ്ബക് ഗ്ത ൂഫഗ്പസ് 2023 

ഡാനിേൽ രപിൽമാന് ല ിച്ച ു

• എേർയപാർട്്ട കൗൺസിൽ 

ഇന്റർനാേണലിപ്പന്റ (ACI) 2022പ്പല എേർയപാർട്്ട 

സർവീസ് കവാളിറ്റി (ASQ) അവാർഡ് പ്പകാച്ചിൻ 

ഇന്റർനാേണൽ എേർയപാർട്്ട ലിമിറ്റഡിന് 

(CIAL) ല ിച്ച.ു 

• ലണ്ടനിൽ നടന്ന െടങ്ങിൽ ഗ്ബിട്ടനിപ്പല 

ഇന്തയൻ വംശജ്നാേ ആ യന്തര പ്പസഗ്കട്ടറി 

സലു്ല ഗ്ബാവർമാൻ കവീൻ എലിസബത്ത് II 

വമുൺ ഓഫ് ദ് ഇേർ അവാർഡ് യജ്താവാേി 

തിരപ്പഞ്ഞടകുപ്പെട്ട.ു 

• ഗ്പശരത പിന്നണി രാേകരാേ കമുാർ സാന,ു 

ഫശയലഗ്ന്ദ സിംര്, സംരീത-കയമ്പാസർ 

യജ്ാഡികളാേ ആനന്ദ്-മിലിന്ദ് എന്നിവർക് 

വയതയരത വർേങ്ങളിപ്പല യദ്ശീേ ലതാ 

മയങ്കേ് കർ അവാർഡ് ല ിച്ച.ു 
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Agreements News 
• പ്ലാൈിക്-മാലിനയ സംരകരണത്തിനാേി 

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. 

• ഇന്തയേും ബംഗ്ലായദ്ശംു ഉ േകക്ഷി സമഗ്ര 

സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാറിന് (CEPA) ഉടൻ 

െർച്ചകൾ ആരം ികപു്പമന്്ന ബംഗ്ലായദ്ശ് 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി പ്പേേ്ഖ് ഹസീനേുമാേി 

നടത്തിേ കടൂികാഴ് ചേ്ക് യശേം 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ന്ദ യമാദ്ി പറഞ്ഞ.ു 

• അനിൽ അരർവാളിപ്പന്റ യനതൃതവത്തിലളു്ള 

യവദ്ാന്ത ലിമിറ്റഡംു യഫാക് സ് യകാൺ ഗ്രൂെംു 

രുജ്റാത്തിൽ അർദ്ധൊലക ഇയകാസിൈം 

സ്ഥാപികനു്നതിന് 1.54 ലക്ഷം യകാടി 

രപൂേിലധികം നിയക്ഷപികംു. 

• പ്പമറ്റേുമാേി സഹകരിച്്ച, ഇന്തയേിപ്പല XR 

സായങ്കതിക സംരം കപ്പര 

സഹാേികനു്നതിനംു 

തവരിതപ്പെടതു്തനു്നതിനമുാേി MeitY ൈാർട്ടെ് 

ഹബ് (MSH) ഒര ുയഗ്പാഗ്രാം അവതരിെികംു. 

• ഇന്തയൻ ഇൻൈിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് പ്പടക് യനാളജ്ി, 

മഗ്ദ്ാസ് (IIT-മഗ്ദ്ാസ്), ഇന്റർനാേണൽ 

ബിസിനസ് പ്പമേീൻസ് (IBM) എന്നിവ 

ഇന്തയേിപ്പല കവാണ്ടം കമ്പയടൂ്ടിംര് 

രയവേണവംു ഗ്പതി  വികസനവംു 

പ്പമച്ചപ്പെടതു്തനു്നതിന് സഹകരിച്ച.ു 

• അകാദ്മിക് സഹകരണത്തിനാേി 

ദ്ീർഘകാല ബന്ധം സ്ഥാപികനു്നതിനാേി 

ഇന്തയൻ നാവികയസനേുമാേി 

ഉത്തർഗ്പയദ്ശിപ്പല അമിറ്റി േൂണിയവഴ് സിറ്റി 

ധാരണാപഗ്തം ഒെവുച്ച.ു 

• ഹീയറാ യമായട്ടായകാർെ് ഹിന്ദസു്ഥാൻ 

പ്പപയഗ്ടാളിേം യകാർെയറേൻ ലിമിറ്റഡമുാേി 

യെർന്ന്  രാജ്യത്ത് ഇലഗ്ക്േിക് 

ഇരെുഗ്കവാഹനങ്ങൾക് ൊർജ്ിംര് 

ഇൻഗ്ഫാഗ്രേക്ചർ ഒരകുനു്ന.ു 

• വയവസാേവമുാേി ബന്ധപ്പെട്ട ഫവദ്ര്ധയം 

േുവാകപ്പള ശാക്തീകരികനു്നതിനാേി 

ഇലയഗ്ക്ോണിക്സ് പ്പസക്േർ രകിൽ കൗൺസിൽ 

ഓഫ് ഇന്തയ (ESSCI) സാംസങ് ഇന്തയേുമാേി ഒര ു

ധാരണാപഗ്തം (MoU) ഒെവുച്ച.ു 

• ഇന്തയൻ ഉപയ ാക്താകൾകംു 

വയാപാരികൾകംു അതിർത്തി കടന്നളു്ള 

ഇടപാടകുൾ സരുമമാകനു്നതിന് ഡച്്ച 

യപേ് പ്പമന്റ ് ഇൻഗ്ഫാഗ്രേക്ചർ കമ്പനിോേ 

പ്പടറായപ, ഇന്തയേുപ്പട NPCI ഇന്റർനാേണൽ 

യപേ് പ്പമന്റു മാേി (NIPL) യെർന്ന.ു 

• യറാേൽ പ്പസാഫസറ്റി ഓഫ് പ്പകമിഗ്രേിേും 

കൗൺസിൽ യഫാർ ഇൻഡഗ്രേി ആൻഡ് 

സേന്റിഫിക് റിസർച്ചംു (CSIR) തമ്മിലളു്ള 

പങ്കാളിത്തയത്താപ്പട രകൂ ളുകളിലംു 

സർവകലാശാലകളിലംു പ്പകമികൽ 

സേൻസ് യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനളു്ള ഒര ു

സംരം പ്പത്ത പിന്തണുേ്കനു്ന.ു 

• എേർബസ് A320 ഫാമിലി ഫ്ലീറ്റിൽ 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടളു്ള 34 CFM56-5B 

എഞ്ചിനകുൾകാേി നാരഡാക്-ലിൈ് പ്പെേത 

വില്ലിസ് ലീസ് ഫിനാൻസ് 

യകാർെയറേനമുാേി ഒര ു നിശ്ചിത 

വിൽെനേും പാട്ടവംു തിരിപ്പക നൽകാനളു്ള 

കരാറിൽ ഒെപു്പവച്ചതാേി എേർ ഇന്തയ 

അറിേിച്ച.ു 

 

Science and Technology News 
• നയസ്ൂ യപസ് ഇന്തയ ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് അഞ്്ച 

യറാകറ്റകുൾ (PSLV യറാകറ്റകുൾ) 

നിർമ്മികനു്നതിന് ഹിന്ദസു്ഥാൻ 

എേ് യറായനാട്ടിക് സ് ലിമിറ്റഡ് 860 യകാടി 

രപൂേുപ്പട കരാർ യനടിേിട്ടണ്ു്ട. 

• പ്പൊവ്വേിയലകംു ശഗു്കനിയലകംു 

ഉൾപ്പെപ്പടേുള്ള  ാവി ദ്ൗതയങ്ങളിൽ 

ഇൻയഫ്ലറ്റബിൾ എേയറാഫഡനാമിക് 

ഡിപ്പസലയററ്റർ (IAD) വിജ്േകരമാേി 

പരീക്ഷിച്ച.ു 

• ഇന്തയേുപ്പട സവകാരയ ബഹിരാകാശ 

ൈാർട്ടെകുളിൽ ഒന്നാേ അഗ്നികൽു 

യകാസ് യമാസ് അതിപ്പന്റ 3D ഗ്പിന്റഡ് യറാകറ്റ് 

എഞ്ചിപ്പന്റ രപൂകൽെനേ്കംു 

നിർമ്മാണത്തിനമുളു്ള ആദ്യ യപറ്റന്റ് യനടി. 

• ഇന്തയൻ യരപസ് റിസർച്്ച ഓർരഫനയസേൻ 

(ISRO) ഒര ു ഫഹഗ്ബിഡ് യമായട്ടാർ 

വിജ്േകരമാേി പരീക്ഷിച്ച.ു 

•  മൂിേിയലക് യപാകനു്ന ഛിന്നഗ്രഹങ്ങപ്പള 

വഴിതിരിച്ചവുിടാൻ ഉപയോരിയച്ചകാവനു്ന ഒര ു

നിർണാേക സായങ്കതികവിദ്യ 

പരീക്ഷികനു്നതിനാേി, പ്പസപ്റ്റംബർ 26 ന്, 

NASA േുപ്പട ഡബിൾ ആൈയറാേിഡ് 

റീഡേറക്ഷൻ പ്പടൈ് (DART) ദ്ൗതയം ഒര ു

ഛിന്നഗ്രഹവമുാേി കടൂ്ടിേിടികംു. 
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Sports News 

• 2022പ്പല ഏേയാ കെിപ്പല ഇന്തയേ് കംു 

യഹായങ്കാങ്ങിനംു ഇടേിലളു്ള നാലാമപ്പത്ത 

മത്സരത്തിൽ ഇന്തയ 40 റൺസിന് വിജ്േിച്ച,ു 

ഇയതാപ്പട ഇന്തയേും സൂെർ 4-ന് യോരയത യനടി. 

• ഇന്തയേിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത മൗണ്ടൻ ഫസകിൾ, 

MTB, യലാകകെ്- 'UCI MTB എലിമിയനറ്റർ 

യലാകകെ്' ആതിയഥേതവം വഹികാൻ യല 

ഒരങു്ങകുോണ്. 

• പ്പറഡ് ബളു്ളിപ്പന്റ ഫഗ്ഡവർ മാക്സ് പ്പവർൈാെൻ 

2022 പ്പല ഡച്്ച യഫാർമലു 1 ഗ്രാൻഡ് ഗ്പിക്സ് 

യജ്താവാേി. 

• 22-ാാമത് ദ്ബുാേ് ഓെൺ പ്പെസ് ടർൂണപ്പമന്റിൽ 

7.5 യപാേിന്റു മാേി ഗ്രാൻഡ്മാൈർ അരവിന്ദ് 

െിതംബരം യജ്താകളാേി. 

• കവാലാലംപരൂിൽ നടന്ന മയലേയൻ ഏജ്് ഗ്രൂെ് 

റാെിഡ് പ്പെസ് ൊമ്പയൻേിെിൽ 

ആറവുേസുകാരി അനിേ് ക ബിോനി 

സവർണം യനടി. 

• ഇന്തയൻ യഗ്പക്ഷകരിയലക് തങ്ങളുപ്പട 

തഗ്ന്തപരമാേ വയാപനം 

വിപലുീകരികനു്നതിനാേി ഇന്തയൻ ഗ്കികറ്റ് 

കൺയഗ്ടാൾ യബാർഡമുാേി (BCCI) 

മാൈർകാർഡ് സഹകരണം ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• സറൂിച്ചിൽ നടന്ന ഡേമണ്്ട ലീര് ഫഫനൽ 

വിജ്േിച്ചയതാപ്പട നീരജ്് യൊഗ്പ മപ്പറ്റാര ു യനട്ടം 

ഫകവരിച്ച.ു 

• ഏേയാ കെ് 2022 ഗ്ശീലങ്ക vs പാകിസ്ഥാൻ: 

ഏേയാ കെ് 2022 സെൂർ യഫാർ യൈജ്ിൽ 

പാകിസ്ഥാപ്പനതിപ്പര ഗ്ശീലങ്ക 5 വികറ്റിന് 

വിജ്േിച്ച.ു 

• നയസൂിലൻഡിപ്പനതിരാേ ഓസ് യഗ്ടലിേേുപ്പട 

മനൂ്നാമപ്പത്തേും അവസാനപ്പത്തേും 

ഏകദ്ിനത്തിന് യശേം ഓസ് യഗ്ടലിേൻ 

കയാപ്റ്റൻ ആയരാൺ ഫിഞ്്ച ഏകദ്ിന 

അന്താരാഗ്ര ഗ്കികറ്റിൽ നിന്ന് വിരമികൽ 

ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• പരുേു വി ാരത്തിൽ, രപാനിേ് താരമാേ സി. 

അൽകാരാസ് രാർസിേ, സി. റഡൂിപ്പന 

യതാൽെിച്്ച തപ്പന്റ ആദ്യ ഗ്രാൻഡ് സ്ാം യഗ്ടാഫി 

ഉേർത്തി, ഇതിലപൂ്പട പ്പവറംു 19 വേസ്സിൽ 

യലാക ഒന്നാം നമ്പറിൽ എത്തനു്ന ഏറ്റവംു 

ഗ്പാേം കറുഞ്ഞ കളികാരനാേി മാറി. 

• ഗ്രിഡിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ൊൾസ് 

പ്പലക്ലർകിപ്പന യതാൽെിച്ചതിന് യശേം മാക്സ് 

പ്പവർൈാെൻ യമാൺസേിൽ തപ്പന്റ ആദ്യ 

വിജ്േം സവന്തമാകി. 

• ഡിസംബറിൽ സികിം ആദ്യമാേി മന്ൂ്ന രഞ്ജി 

യഗ്ടാഫി മത്സരങ്ങൾക് യവദ്ിോകംു. 

• ടവിറ്ററിൽ 50 മിലയൺ യഫായളായവഴ് സുള്ള 

ആദ്യ ഗ്കികറ്റ് താരമാേി വിരാട് യകാഹ് ലി 

മാറി. 

• SAFF U-17 ൊമ്പയൻേിെ് ഫടറ്റിൽ ഫഫനലിൽ 

ഇന്തയ 4-0 ന് യനൊളിപ്പന പരാജ്േപ്പെടതു്തി. 

• സിംബാബ് പ്പവേുപ്പട ഓൾറൗണ്ടർ സികന്ദർ 

റാസപ്പേേും ഓസ് യഗ്ടലിേൻ ഓൾറൗണ്ടർ 

തഹ് ലിേ മഗ്രാത്തിപ്പനേും 2022 ഓരൈിപ്പല ICC 

പ്പപ്ലേർ ഓഫ് ദ് മാസ അവാർഡ് 

യജ്താകളാേി ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• പ്പകാൽകത്തേിപ്പല വിയവകാനന്ദ േുബ 

 ാരതി ഗ്കിരംരനിൽ നടന്ന 131-ാാാം പതിെ് 

ഡയറൂൻഡ് കെിപ്പന്റ ഫഫനലിൽ സുനിൽ 

യഛഗ്തിേുപ്പട യനതൃതവത്തിലളു്ള പ്പബംരളൂര ുFC 

2-1 ന് മംുഫബ സിറ്റി FC പ്പേ പരാജ്േപ്പെടതു്തി. 

• പ്പമായറായകാേിൽ നടന്ന യലാക പാരാ 

അത് ലറ്റിക് സ് ഗ്രാൻഡ് ഗ്പീേിൽ ഇന്തയൻ 

ജ്ാവലിൻ യഗ്താ താരം യദ്യവഗ്ന്ദ ജ്ജ്ാരിേ 

പ്പവള്ളി പ്പമഡൽ യനടി. 

• 2022 ഒയക്ോബർ 1 മതുൽ ഗ്പാബലയത്തിൽ 

വരനു്ന കളി വയവസ്ഥകളിൽ അന്താരാഗ്ര 

ഗ്കികറ്റ് കൗൺസിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ 

ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• 2022പ്പല യലാക രുരതി ൊമ്പയൻേിെിൽ 

പരുേുന്മാരപു്പട 65 കിയലാഗ്രാം ഗ്ഫീഫൈൽ 

വി ാരത്തിൽ കസാകിസ്ഥാപ്പന്റ ദ്ൗപ്പലറ്റ് 

നിോസ് പ്പബയകാവിപ്പന 

പരാജ്േപ്പെടതു്തിോണ് ഇന്തയൻ രുരതി താരം 

ബജ്് റംര് പനുിേ പ്പവങ്കലം യനടിേത.് 

• പ്പെക് റിെബ്ലികിപ്പന്റ 17 കാരിോേ ലിൻഡ 

ഗ്ഫഹു് വിർയട്ടാവ പ്പെഫന്ന ഓെൺ 2022 WTA 

250 പ്പടന്നീസ് സിംരിൾസ് യനടിേതിന് 

ഉജ്ജവലമാേ തിരിച്ചവുരവ് നടത്തി. 

• യലാക പ്പടൈ് ൊമ്പയൻേിെ് 2023 ഫഫനൽ, 

2023 ജ്ണൂിൽ ഓവൽ ആതിയഥേതവം 

വഹികപു്പമന്നംു 2025 ഫഫനൽ യലാർഡ്സിൽ 

നടകപു്പമന്നംു അന്താരാഗ്ര ഗ്കികറ്റ ്

കൗൺസിൽ അറിേിച്ച.ു 

• ഇതിഹാസ വനിതാ ഗ്കികറ്റ് താരം ജ്ലൂൻ 

യരാസവാമി പ്പസപ്തംബർ 25 ന് 

ഹൃദ്േരപർശിോേ വിടവാങ്ങൽ 

ഗ്പരതാവനേിൽ കളിേുപ്പട എല്ലാ രപൂങ്ങളിൽ 

നിന്നംു വിരമികൽ ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• യകാേമ്പത്തരൂിപ്പല SNR യകായളജ്് ഗ്കികറ്റ് 

ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന 2022 ദ്ലുീപ് യഗ്ടാഫിേുപ്പട 

അവസാന ദ്ിനത്തിൽ പ്പവൈ് യസാൺ സൗത്ത് 

യസാണിപ്പന 294 റൺസിന് പരാജ്േപ്പെടതു്തി 

19-ാാാം കിരീടം യനടി. 

• ടീം േൂയറാെിപ്പന പരാജ്േപ്പെടതു്തി ടീം 

യവൾഡ് 2022 പ്പല പ്പലവർ കെ് ആദ്യമാേി 

സവന്തമാകി. 
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Books and authors News 
• മതുിർന്ന പഗ്തഗ്പവർത്തകനാേ പവൻ സി 

ലാൽ 'യഫാർജ്ിംര് പ്പമറ്റിൽ: നൃയപന്ദർ റാവ ു

ആൻഡ് പ്പപന്നാർ യൈാറി' എന്ന പതുിേ 

പരുതകം രെിച്ച,ു അത് 2022 പ്പസപ്റ്റംബറിൽ 

പറുത്തിറങ്ങംു. 

• പി.സി. ബാലസഗു്ബഹ്മണയൻ (PC ബാല) 

ഇംഗ്ലീേിൽ "രജ്ിനിേുപ്പട മഗ്ന്തങ്ങൾ: 

ഇന്തയേുപ്പട ഏറ്റവംു ഗ്പിേപ്പെട്ട സെൂർൈാറിൽ 

നിന്നളു്ള ജ്ീവിത പാഠങ്ങൾ" എന്ന പതുിേ 

പരുതകം രെിച്ച.ു 

• മൻു രാഗ്രപതി രാംനാഥ് യകാവിന്ദ് 'അംയബദ് കർ 

ആൻഡ് യമാദ്ി : റിയഫാർയമഴ് സ് ഐഡിോസ് 

പ്പപർയഫായമഴ് സ് ഇംപ്ലിപ്പമയന്റേൻ' എന്ന 

പരുതകം ഗ്പകാശനം പ്പെേതു . 

• മൻു ഉപരാഗ്രപതി എം പ്പവങ്കയ്യ നാേിഡ ു

നയഡൂൽഹിേിപ്പല ആകാശവാണി  വനിൽ 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ന്ദ യമാദ്ിേുപ്പട 

തിരപ്പഞ്ഞടതു്ത ഗ്പസംരങ്ങളുപ്പട സമാഹാരം 

ഗ്പകാശനം പ്പെേതു . 

• അവാർഡ് യനടിേ "ലത: സർു-രാഥ" എന്ന 

പരുതകത്തിപ്പന്റ ഇംഗ്ലീേ് വിവർത്തനം 2023 

ജ്നവുരിേിൽ പറുത്തിറങ്ങംു. 

 

Obituaries News 
• ടാറ്റ സൺസിപ്പന്റ മൻു പ്പെേർമാൻ ഫസറസ് 

മിഗ്രതി അഹമ്മദ്ാബാദ്ിൽ നിന്്ന 

മംുഫബേിയലകളു്ള ോഗ്താമയധയ 

വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച.ു 

• ഗ്പമഖു െരിഗ്തകാരനംു മംരലാപരും, യരാവ 

സർവകലാശാലകളുപ്പട ആദ്യ ഫവസ് 

ൊൻസലറമുാേ പ്പഗ്പാഫസർ ബി. പ്പേേക് അലി 

അന്തരിച്ച.ു 

• ഏേയൻ, യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസകുളിൽ 

പ്പമഡൽ യനടനു്ന ആദ്യ ഇന്തയൻ യബാക് സറാേ 

ബിർജ് ുസാഹ് അടതു്തിപ്പട അന്തരിച്ച.ു 

• ഗ്പശരത കർണാടക സംരീതജ്ഞൻ ടി വി 

ശങ്കരനാരാേണൻ അന്തരിച്ച.ു അയേഹത്തിന് 

77 വേസ്സാേിരനു്ന.ു 

• 70 വർേം UK  രിച്ച എലിസബത്ത് രാജ്ഞി 96-

ാാാം വേസ്സിൽ ബാൽയമാറലിൽ വച്്ച 

അന്തരിച്ച.ു 

• എട്്ട പതിറ്റാണ്ടകുളാേി യ ാജ്് പരുി നായടാടി 

നൃത്തമാേ 'നാച്്ച' എന്ന നാടകത്തിൽ 

അവതരിെിച്ച പത്മഗ്ശീ പരുസ് കാര 

യജ്താവാേ രാമെഗ്ന്ദ മഞ്ജി അന്തരിച്ച.ു 

• ഇന്തയേുപ്പട മൻു െീഫ് ജ്ൈിസ് കമൽ നയരൻ 

സിംര് (95) അന്തരിച്ച.ു 

• ദ്വാരക-ശാരദ്ാ പീഠം ശങ്കരാൊരയ സവാമി 

സവരപൂാനന്ദ സരസവതി മധയഗ്പയദ്ശിപ്പല 

നർസിംഗ് പൂ രിൽ അന്തരിച്ച.ു 

• ഹൃദ്ോഘാതപ്പത്ത തടുർന്്ന മൻു പാകിസ്ഥാൻ 

അമ്പേർ അസദ്് റൗഫ് അന്തരിച്ച.ു 

• മൻു ഇന്തയൻ പ്പടന്നീസ് താരവംു യഡവിസ് കെ് 

കയാപ്റ്റനമുാേ നയരേ് കമുാർ (93) അന്തരിച്ച.ു 

• ഹാസയനടൻ രാജ് ു ഗ്ശീവാരതവ (58) 

ഡൽഹിേിൽ അന്തരിച്ച.ു 

• രാഗ്രീേ സവേം യസവക് സംഘിപ്പന്റ ഏറ്റവംു 

മതുിർന്ന ഗ്പൊരകൻ യകശവ ് റാവ ു

ദ്ത്തായഗ്തേ ദ്ീക്ഷിത് അന്തരിച്ച.ു 

• പത്മഗ്ശീ പരുസ് കാര യജ്താവംു സംസ് കൃത 

പണ്ഡിതനംു കാശി വിദ്വത ്പരിേത്തിപ്പന്റ മൻു 

അധയക്ഷനമുാേ പ്പഗ്പാഫ ആൊരയ രാം േത് ന 

ശകു്ല (90) അന്തരിച്ച.ു 

• ഏറ്റവംു ഫദ്ർഘയയമറിേ ബഹിരാകാശ 

ോഗ്തേുപ്പട പ്പറയകാർഡ് സവന്തമാകിേ 

റേയൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി വയലരി 

വ് ളാഡിമിയറാവിച്്ച യപാളിോയകാവ് (80) 

അന്തരിച്ച.ു 

• ഓസ് കാർ പരുസ് കാര യജ്താവാേ 

അയമരികേിൽ നിന്നളു്ള ലേൂിസ് പ്പഫ്ലച്ചർ (88) 

ഗ്ഫാൻസിൽ അന്തരിച്ച.ു 

• മൻു മഗ്ന്തിേും മതുിർന്ന യകാൺഗ്രസ് 

യനതാവമുാേ ആരയാടൻ മഹുമ്മദ്് (87) 

അന്തരിച്ച.ു 

• യദ്ശീേ വനിതാ കമ്മീേപ്പന്റ ആദ്യ 

അധയക്ഷേും മൻു പാർലപ്പമന്റ് അംരവമുാേ 

ജ്േന്തി പട് നാേിക് ഒഡീേേുപ്പട 

തലസ്ഥാനമാേ  വുയനശവറിൽ അന്തരിച്ച.ു 
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Important Days 
• ഇന്തയേിൽ എല്ലാ വർേവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 

ആദ്യവാരം യദ്ശീേ യപാേകാഹാര 

വാരമാേി ആയഘാേികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർേവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 2 ന് യലാക 

നാളിയകര ദ്ിനം ആയഘാേികനു്ന.ു 

• വനിതാ ശിശ ു വികസന മഗ്ന്താലേം 2022 

പ്പസപ്തംബർ 1 മതുൽ 30 വപ്പര രാജ്യത്തടുനീളം 

അഞ്ചാമത് രാഗ്രീേ യപാേൻ മാഹ് 2022 

ആയഘാേികനു്ന.ു 

• അദ്ധയാപക ദ്ിനം അഥവാ ശിക്ഷക് ദ്ിവസ് 

രാജ്യത്തിപ്പന്റ ആദ്യ ഉപരാഗ്രപതി (1952-1962) 

ഇന്തയേുപ്പട രണ്ടാമപ്പത്ത രാഗ്രപതിോേി 

(1962-1967) ഒര ു പണ്ഡിതനംു തത്തവെിന്തകനംു 

 ാരതരത് ന അവാർഡ് യജ്താവമുാേ 

യഡാ.സർവെള്ളി രാധാകൃഷ്ണപ്പന്റ 

ജ്ന്മദ്ിനമാണ്. 

• പ്പസപ്തംബർ 5 ന് അന്താരാഗ്ര ൊരിറ്റി ദ്ിനം 

ആെരികനു്ന.ു 

• വാേുവിപ്പന്റ രുണനിലവാരം 

പ്പമച്ചപ്പെടതു്തനു്നതിനളു്ള ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനംു 

സുരമമാകനു്നതിനമുാേി പ്പസപ്തംബർ 07 ന് 

ആയരാള ശദു്ധവാേു ദ്ിനമാേി ആെരികനു്ന.ു 

• വയക്തികൾകംു സമഹൂങ്ങൾകംു 

സാക്ഷരതേുപ്പട അർത്ഥപ്പത്തകറുിച്ചംു 

ഗ്പാധാനയപ്പത്തകറുിച്ചംു ജ്നങ്ങപ്പള 

യബാധവാന്മാരാകനു്നതിനാേി 

യലാകപ്പമമ്പാടംു എല്ലാ വർേവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 

8 ന് അന്താരാഗ്ര സാക്ഷരതാ ദ്ിനം (ILD) 

ആയഘാേികനു്ന.ു 

• 2020-പ്പല ഐകയരാഗ്ര പ്പപാതസു േുപ്പട 

ഏകകണ്ഠമാേ തീരമുാനഗ്പകാരം 

സ്ഥാപിതമാേ ഒര ു അന്താരാഗ്ര ദ്ിന 

ആെരണമാണ് ആഗ്കമണത്തിൽ നിന്ന് 

വിദ്യാ യാസം സംരക്ഷികനു്നതിനളു്ള 

അന്താരാഗ്ര ദ്ിനം. 

• എല്ലാ വർേവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 10-ന് 

ആയഘാേികനു്ന യലാക ആത്മഹതയാ 

ഗ്പതിയരാധ ദ്ിനം (WSPD), ആത്മഹതയ 

തടേുന്നതിനളു്ള ഇന്റർനാേണൽ 

അയസാസിയേേൻ (IASP) സംഘടിെികകുേും 

യലാകായരാരയ സംഘടന (WHO) 

അംരീകരികകുേും പ്പെയ്യുന്ന.ു 

• നാേണൽ മിേൻ യഫാർ ക്ലീൻ രംര, നൗല 

ഫൗയണ്ടേനമുാേി സഹകരിച്്ച പ്പസപ്റ്റംബർ 

09 ന് ഹിമാലേൻ ദ്ിവസ് സംഘടിെിച്ച.ു 

ഹിമാലേൻ ആവാസവയവസ്ഥപ്പേേും 

ഗ്പയദ്ശപ്പത്തേും സംരക്ഷികകു എന്ന 

ലക്ഷയയത്താപ്പടോണ് ദ്ിനം 

ആയഘാേികനു്നത്. 

• ആയരാള ദ്ക്ഷിയണന്തയേിപ്പല ജ്നങ്ങളും 

രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലളു്ള സഹകരണത്തിപ്പന്റ 

ഗ്പാധാനയം ഉേർത്തികാട്ടനു്നതിനാേി എല്ലാ 

വർേവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 12 ന് ഐകയരാഗ്രസ  

ദ്ക്ഷിണ സഹകരണ ദ്ിനം ആെരികനു്ന.ു 

• വനങ്ങപ്പളേും വനയജ്ീവികപ്പളേും 

സംരക്ഷികാൻ ജ്ീവൻ ബലിേർെിച്ചവർക് 

ആദ്രാഞ്ജലികൾ അർെികനു്നതിനാണ് 

പ്പസപ്റ്റംബർ 11 ന് യദ്ശീേ വന രക്തസാക്ഷി 

ദ്ിനമാേി ആെരികനു്നത്. 

• എല്ലാ വർേവംു പ്പസപ്തംബർ മാസത്തിപ്പല 

രണ്ടാം ശനിോഴ് ചോണ് യലാക ഗ്പഥമശഗു്ശേൂ 

ദ്ിനം ആെരികനു്നത്. 

• ഇന്തയേുപ്പട ഔയദ്യാരിക  ാേപ്പേന്ന 

നിലേിൽ ഹിന്ദിേുപ്പട ജ്നഗ്പീതി 

അടോളപ്പെടതു്തനു്നതിനാേി എല്ലാ വർേവംു 

പ്പസപ്റ്റംബർ 14 ന് ഹിന്ദി ദ്ിവസ് അപ്പല്ലങ്കിൽ 

ഹിന്ദി ദ്ിനം ആെരികനു്ന.ു 

• ഇന്തയേിൽ, എല്ലാ വർേവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 15 ന് 

എഞ്ചിനീേർ ദ്ിനം ആയഘാേികനു്ന.ു 

• ഈ വർേം പ്പസപ്റ്റംബർ 15 അന്താരാഗ്ര 

ജ്നാധിപതയ ദ്ിനത്തിപ്പന്റ 15-ാാാം 

വാർേികമാണ്. 

• യലാക ലിംയഫാമ അവയബാധ ദ്ിനം 

പ്പസപ്റ്റംബർ 15 ന് ആെരികനു്ന.ു 

• യലാക ഓയസാൺ ദ്ിനം അപ്പല്ലങ്കിൽ 

ഓയസാൺ പാളിേുപ്പട 

സംരക്ഷണത്തിനാേുള്ള അന്താരാഗ്ര ദ്ിനം 

പ്പസപ്റ്റംബർ 16 ന് ആെരികനു്ന.ു 

• യരാരികളുപ്പട സുരക്ഷ ഉറൊകാൻ 

സവീകരിയകണ്ട വിവിധ സുരക്ഷാ 

നടപടികപ്പളകറുിച്്ച അവയബാധം 

സൃരികനു്നതിനാേി എല്ലാ വർേവംു 

പ്പസപ്റ്റംബർ 17 ന് യലാക യരാരി സരുക്ഷാ 

ദ്ിനം ആെരികനു്ന.ു 

• പ്പസപ്തംബർ 18-ന് ആയഘാേികനു്ന 

അന്താരാഗ്ര തലുയ യവതന ദ്ിനം, തലുയ 

മലൂയമളു്ള യജ്ാലിക് തലുയ യവതനം 

യനടനു്നതിനളു്ള ദ്ീർഘകാല ഗ്ശമങ്ങപ്പള 

ഗ്പതിനിധീകരികനു്ന.ു 

• വളപ്പര ഉപയോരഗ്പദ്മാേ ഈ പ്പെടിേുപ്പട 

സംരക്ഷണപ്പത്തകറുിച്ചളു്ള അവയബാധം 

വളർത്തനു്നതിനാേി പ്പസപ്റ്റംബർ 18 ന് യലാക 

മളു ദ്ിനം 2022 ആെരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർേവംു, പ്പസപ്തംബർ മാസത്തിപ്പല 

അവസാന ഞ്ാേറാഴ് ച അവസാനികനു്ന 

മഴുുവൻ ആഴ്ചേും ബധിരരപു്പട അന്താരാഗ്ര 

വാരമാേി (IWD) ആെരികനു്ന.ു 
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• ആയരാള സമാധാന ദ്ിനം പ്പസപ്റ്റംബർ 21 ന് 

ആെരികനു്ന.ു ഈ വർേപ്പത്ത ഗ്പയമേം 

"വംശീേത അവസാനിെികകു. സമാധാനം 

പ്പകട്ടിെടകുകു” എന്നതാണ്. 

• നയയൂറാളജ്ികൽ ഡിയസാർയഡഴ്സിപ്പനകറുിച്്ച 

അവയബാധം വളർത്തനു്നതിനാേി എല്ലാ 

വർേവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 21 ന് യലാക 

അൽേിയമഴ് സ് ദ്ിനം ആെരികനു്ന.ു യലാക 

അൽേിയമഴ് സ് മാസത്തിപ്പന്റ ഈ വർേപ്പത്ത 

ഗ്പയമേം 'ഡിപ്പമൻേയ അറിേുക, 

അൽേിയമഴ് സിപ്പന അറിേുക' എന്നതാണ്. 

• വയതയരത കാണ്ടാമൃരങ്ങപ്പള കറുിച്ചംു അവ 

യനരിടനു്ന അപകടങ്ങപ്പള കറുിച്ചംു 

അവയബാധം സൃരികനു്നതിനാണ് 

പ്പസപ്റ്റംബർ 22 ന് യലാക കാണ്ടാമൃര ദ്ിനം 

ആെരികനു്നത്. 

• യലാകപ്പമമ്പാടമുളു്ള കാൻസർ യരാരികളുപ്പട 

യക്ഷമത്തിനാേുള്ള യലാക യറാസ് ദ്ിനം 

വർേം യതാറംു പ്പസപ്റ്റംബർ 22 ന് 

ആയഘാേികനു്ന.ു 

• അന്താരാഗ്ര ആംരയ  ാോ ദ്ിനം (IDSL) 

യലാകപ്പമമ്പാടംു വർേം യതാറംു പ്പസപ്റ്റംബർ 

23 ന് ആയഘാേികനു്ന.ു 

• യദ്ശീേ സിനിമാ ദ്ിനം 2022 പ്പസപ്റ്റംബർ 23-ന് 

ആെരികനു്ന.ു 

• 2022 പ്പസപ്റ്റംബർ 25-ന് രാജ്യം അയന്തയാദ്േ 

ദ്ിവസ് ആെരികനു്ന ു

• ഐകയരാഗ്രസ  എല്ലാ വർേവംു 

പ്പസപ്റ്റംബർ 26 ന് ആണവാേുധങ്ങളുപ്പട 

സമ്പർൂണ ഉന്മലൂനത്തിനാേുള്ള അന്താരാഗ്ര 

ദ്ിനമാേി ആെരികനു്ന.ു 

• രർ നിയരാധന പരിജ്ഞാനപ്പത്തകറുിച്ചംു 

കടുംുബാസഗൂ്തണപ്പത്തകറുിച്ചംു അവയബാധം 

സൃരികനു്നതിൽ ഗ്ശദ്ധ യകഗ്ന്ദീകരിച്്ച 

പ്പസപ്റ്റംബർ 26 ന് യലാക രർ നിയരാധന 

ദ്ിനമാേി ആെരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർേവംു പ്പസപ്തംബർ 25-ന് യലാക 

ഫാർമസിൈ് ദ്ിനം ആെരികനു്നത് ആയരാരയ 

പയുരാരതിേിൽ ഫാർമസിൈിപ്പന്റ 

സം ാവനകപ്പള ഉേർത്തികാട്ടകുേും 

വാദ്ികകുേും പ്പെയ്യുക എന്ന 

ലക്ഷയയത്താപ്പടോണ്. 

• എല്ലാ വർേവംു പ്പസപ്തംബർ മാസത്തിപ്പല 

നാലാമപ്പത്ത ഞ്ാേറാഴ് ചോണ് അന്താരാഗ്ര 

പഗു്തിദ്ിനം ആെരികനു്നത്. 

• 2022 പ്പല യലാക ടറൂിസം ദ്ിനം 

ആയരാളതലത്തിൽ പ്പസപ്റ്റംബർ 27 ന് 

ആെരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർേവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 26 ന് യലാക 

പരിസ്ഥിതി ആയരാരയ ദ്ിനം ആെരികനു്ന.ു 

ഈ വർേപ്പത്ത യലാക പരിസ്ഥിതി ആയരാരയ 

ദ്ിനത്തിപ്പന്റ ഗ്പയമേം "സസു്ഥിര വികസന 

ലക്ഷയങ്ങൾ നടെിലാകനു്നതിനാേി 

പരിസ്ഥിതി ആയരാരയ സംവിധാനങ്ങൾ 

ശക്തിപ്പെടതു്തകു" എന്നതാണ്. 

• പ്പസപ്തംബർ 28 എന്നത് വിവരങ്ങളിയലകളു്ള 

സാർവഗ്തിക ഗ്പയവശനത്തിനാേുള്ള 

അന്താരാഗ്ര ദ്ിനമാേി UN എജ്യയുകേണൽ, 

സേന്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ 

ഓർരഫനയസേൻ (UNESCO) ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• യലാകത്തിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത ഫലഗ്പദ്മാേ 

റാബിസ് വാക്സിൻ കണ്ടപുിടിച്ച ലേൂി 

പാരചറിനളു്ള ആദ്രാഞ്ജലിോേി എല്ലാ 

വർേവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 28 ന് യലാക റാബിസ് 

ദ്ിനം ആയഘാേികനു്ന.ു 

• 2022 പ്പസപ് റ്റംബർ 29-ന് ആയരാളതലത്തിൽ 

 ക്ഷയനരപ്പത്തേും മാലിനയപ്പത്തേും 

കറുിച്ചളു്ള അന്താരാഗ്ര അവയബാധ ദ്ിനം 

ആെരികനു്ന.ു 2022പ്പല  ക്ഷയനരപ്പത്തേും 

മാലിനയപ്പത്തേും കറുിച്ചളു്ള അന്താരാഗ്ര 

യബാധവൽകരണ ദ്ിനത്തിപ്പന്റ ഗ്പയമേം 

"ജ്നങ്ങൾക് യവണ്ടി, ഗ്രഹത്തിന് യവണ്ടി 

 ക്ഷണനരവംു പാഴാകലംു നിർത്തകു" 

എന്നതാണ്. 

• എല്ലാ വർേവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 29 ന് 

യലാകപ്പമമ്പാടമുളു്ള ആളുകൾ യലാക 

ഹൃദ്േദ്ിനമാേി ആെരികനു്ന.ു 2022-പ്പല 

യലാക ഹൃദ്േ ദ്ിനത്തിപ്പന്റ ഗ്പയമേം 'ഓയരാ 

ഹൃദ്േത്തിനംു യവണ്ടി ഹൃദ്േം 

ഉപയോരികകു' എന്നതാണ്. 

• പ്പസപ്തംബർ മാസത്തിപ്പല അവസാന 

വയാഴാഴ് ചോണ് ഇന്റർനാേണൽ മാരിഫടം 

ഓർരഫനയസേൻ യലാക സമഗു്ദ്ദ്ിനം 

ആെരികനു്നത്. 

• സമഹൂത്തിപ്പന്റ വികസനത്തിൽ ഗ്പധാന പങ്ക് 

വഹികനു്ന വിവർത്തനപ്പത്തകറുിച്ചംു 

 ാേകപ്പളകറുിച്ചംു അവയബാധം 

വളർത്തനു്നതിനാേി എല്ലാ വർേവംു 

പ്പസപ്റ്റംബർ 30 ന് അന്താരാഗ്ര വിവർത്തന 

ദ്ിനം ആയഘാേികനു്ന.ു 
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Miscellaneous News 
• ഡൽഹി മഖുയമഗ്ന്തി അരവിന്ദ് പ്പകജ്് രിവാൾ 

ഒര ു പ്പവർെവൽ രകൂ ൾ ആരം ിച്ച,ു അതിൽ 

രാജ്യത്തടുനീളമളു്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക് 

ഗ്പയവശനത്തിന് അർഹതേുണ്്ട. 

• ജ്മ്മ ു കശ്മീർ യപാലീസ് ഒര ു ഓൺഫലൻ 

പ്പമാഫബൽ ആപ്ലിയകേനാേ "JK ഇയകാപ്" 

പറുത്തിറകി. 

• ഓരകാർ യജ്താവംു സംരീത 

സംവിധാേകനമുാേ എആർ റഹ്മാൻ 

അടതു്തിപ്പട കാനഡേിപ്പല മാർഖാം 

നരരത്തിപ്പല പ്പതരവുിന് തപ്പന്റ യപരിടാനളു്ള 

ബഹമുതി യനടി. 

• ഫഹദ്രാബാദ്് വിയമാെന ദ്ിനം: 2022 മതുൽ 

2023 വപ്പരേുള്ള വർേങ്ങളിപ്പല 

“ഫഹദ്രാബാദ്് വിയമാെന ദ്ിന”ത്തിപ്പന്റ 

വാർേിക അനരുമരണത്തിന് ഇന്തയാ 

രവൺപ്പമന്റ് അംരീകാരം നൽകി. 

• 1975 ജ്ഫൂല 26 ന് ജ്നിച്ച ഗ്ബിട്ടീേ് 

രാഗ്രീേകാരിോേ യമരി എലിസബത്ത് ഗ്ടസ് 

ഇയൊൾ കൺസർയവറ്റീവ് പാർട്ടിേുപ്പട 

യനതാവാണ്, 2022 പ്പസപ്റ്റംബർ 6 ന് UK േുപ്പട 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തിോകംു. 

• േുഎസ് ഏജ്ൻസി യഫാർ ഇന്റർനാേണൽ 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റു ം േുണിപ്പസഫംു 

നയഡൂൽഹിേിൽ നടന്ന "ദ്ർൂ യസ നമയരത" 

െടങ്ങിൽ ദ്രൂദ്ർശനംു േൂടയബ്ൂ 

സീരീസംു  പറുത്തിറകി. 

• കശ്മീരിൽ ആദ്യ മൾട്ടിപ്ലക് സ് ഒരങു്ങനു്ന:ു 

കശ്മീരിപ്പല ആദ്യ മൾട്ടിപ്ലക് സ് ജ്മ്മ ു കശ്മീർ 

പ്പലഫ്റ്റനന്റ് രവർണർ മയനാജ്് സിൻഹ ഇന്ന് 

ഗ്ശീനരറിൽ ഉദ്്ഘാടനം പ്പെയ്യും. 

• യനാർത്ത് ഈൈിൽ നിന്ന് യനാർത്ത് ൊനൽ 

കടകനു്ന ആദ്യ വയക്തിോേി അസമീസ് 

നീന്തൽ താരമാേ എൽവിസ് അലി 

ഹസാരിക മാറി. 

• മഹാനാേ സവാതഗ്ന്തയ സമര യസനാനികളു്ള 

ആദ്രസെൂകമാേി െണ്ഡീരഡ് 

വിമാനത്താവളത്തിപ്പന്റ യപര് േഹീദ്്  രത് 

സിംരിപ്പന്റ യപരാകി മാറ്റപു്പമന്്ന ഗ്പധാനമഗ്ന്തി 

നയരഗ്ന്ദ യമാദ്ി ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• രാന്ധിനരർ-മംുഫബ പ്പസൻഗ്ടൽ വയന്ദ  ാരത് 

എക് ഗ്രപസ് പ്പഗ്ടേിൻ 2022 പ്പസപ്തംബർ 30-ന് 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ന്ദ യമാദ്ി രാന്ധിനരറിൽ 

ഉദ്്ഘാടനം പ്പെേതു . 
0 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കമുളു്ള പ്രധാന 

കറുിപ്പകുൾ: (STATIC TAKEAWAYS) 
• ജ്മ്മ ു കശ്മീർ പ്പലഫ്റ്റനന്റ് രവർണർ: മയനാജ്് 

സിൻഹ. 

• റിലേൻസ് ഇൻഡഗ്രേീസ് ലിമിറ്റഡ് (RIL) 

സ്ഥാപിതമാേത്: 8 പ്പമേ് 1973; 

• റിലേൻസ് ഇൻഡഗ്രേീസ് ലിമിറ്റഡ് (RIL) 

സ്ഥാപകൻ: ധീര ുാേ് അംബാനി; 

• റിലേൻസ് ഇൻഡഗ്രേീസ് ലിമിറ്റഡ് (RIL) 

ആസ്ഥാനം: മംുഫബ, മഹാരാഗ്ര; 

• റിലേൻസ് ഇൻഡഗ്രേീസ് ലിമിറ്റഡ് (RIL) CMD: 

മയുകേ് അംബാനി; 

• റിലേൻസ് ഇൻഡഗ്രേീസ് ലിമിറ്റഡ് (RIL) 

ഡേറക്േർ: 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 ഡേറക്േർ & CEO: രാമ 

യമാഹൻ റാവ ുഅമര; 

• SBI കാർഡ് സ്ഥാപിതമാേത്: ഒയക്ോബർ 1998. 

• ആകാശവാണി സ്ഥാപിച്ചത്: 1936, ഡൽഹി; 

• ആകാശവാണി സ്ഥാപകൻ: ഇന്തയാ 

രവൺപ്പമന്റ;് 

• ആകാശവാണി ആസ്ഥാനം: സൻസദ്് മാർര്, 

നയഡൂൽഹി; 

• ആകാശവാണി ഉടമ: ഗ്പസാർ  ാരതി. 

• AICTE പ്പെേർമാൻ: അനിൽ സഹഗ്സബപു്പദ്ധ 

• അയഡാബ് ഇന്തയേുപ്പട ഫവസ് ഗ്പസിഡന്റു ം 

മായനജ്ിംര് ഡേറക്േറംു: ഗ്പതിവ മഹാപഗ്ത 

• UNEP ആസ്ഥാനം: പ്പനേ് യറാബി, പ്പകനിേ; 

• UNEP തലവൻ: ഇംരർ ആൻയഡഴ്സൺ; 

• UNEP സ്ഥാപകൻ: മൗറീസ് യഗ്രോങ്; 

• UNEP സ്ഥാപിതമാേത്: 5 ജ്ൺൂ 1972. 
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• കർണാടക മഖുയമഗ്ന്തി: ബസവരാജ്് യസാമെ 

പ്പബാഫമ്മ; 

• കർണാടക തലസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂര.ു 

• UNESCO സ്ഥാപിതമാേത്: 16 നവംബർ 1945; 

• UNESCO ആസ്ഥാനം: പാരീസ്, ഗ്ഫാൻസ്; 

• UNESCO അംരങ്ങൾ: 193 രാജ്യങ്ങൾ; 

• UNESCO തലവൻ: ഓഗ്ഡി അയസാപ്പല. 

• HDFC ERGO ജ്നറൽ ഇൻേറുൻസ് CEO: റിയതേ് 

കമുാർ; 

• HDFC ERGO ജ്നറൽ ഇൻേറുൻസ് ആസ്ഥാനം: 

മംുഫബ; 

• HDFC ERGO ജ്നറൽ ഇൻേറുൻസ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 2002. 

• UNICEF എക് സികയടൂ്ടീവ് ഡേറക്േർ: പ്പഹൻറിറ്റ 

എച്്ച. യഫാർ; 

• UNICEF സ്ഥാപിതമാേത്: 11 ഡിസംബർ 1946; 

• UNICEF ആസ്ഥാനം: നയയൂോർക്, േുഫണറ്റഡ് 

യൈറ്റ്സ്. 

• അദ്ാനി ഗ്രൂെ് ആസ്ഥാനം: അഹമ്മദ്ാബാദ്്; 

• അദ്ാനി ഗ്രൂെ് സ്ഥാപകൻ: രൗതം അദ്ാനി; 

• അദ്ാനി ഗ്രൂെ് സ്ഥാപിതമാേത്: 1988. 

• ഒഡീേ തലസ്ഥാനം:  വുയനശവർ; 

• ഒഡീേ മഖുയമഗ്ന്തി: നവീൻ പട് നാേിക്; 

• ഒഡീേ രവർണർ: രയണേി ലാൽ. 

• ബീഹാർ തലസ്ഥാനം: പട് ന; 

• ബീഹാർ മഖുയമഗ്ന്തി: നിതീേ് കമുാർ; 

• ബീഹാർ രവർണർ: ഫാരു ൌഹാൻ. 

• മനേുയാവകാശങ്ങൾകാേുള്ള 

ഫഹകമ്മീേണറപു്പട ഓഫീസ് (OHCHR) 

ആസ്ഥാനം: ജ്നീവ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്, 

നയയൂോർക് സിറ്റി, േുഫണറ്റഡ് യൈറ്റ്സ്; 

• ഹയമൂൻ ഫററ്റ് സ് എൈാബ്ലിേ് പ്പമന്റ് 

ഫഹകമ്മീേണറപു്പട ഓഫീസ് ഡിസംബർ: 

1993. 

• വാണിജ്യ വയവസാേ മഗ്ന്തി, പ്പരാഐ: ഗ്ശീ 

പിേൂേ് യരാേൽ 

• അയമരികൻ ഗ്പസിഡന്റ്: യജ്ാ ഫബഡൻ 

• അയമരികേുപ്പട തലസ്ഥാനം: വാേിംഗ് േൺ, 

ഡി.സി. 

• യഫാൺയപ സ്ഥാപകൻ: സമീർ നിരം, 

ബർസിൻ എഞ്ചിനീേർ, രാഹൽു ൊരി 

• യഫാൺയപ CEO: സമീർ നിരം 

• ഉത്തരപ്പകാറിേേുപ്പട പരയമാന്നത യനതാവ്: 

കിം യജ്ാങ് ഉൻ 

• ദ്ക്ഷിണ പ്പകാറിേേുപ്പട ഗ്പസിഡന്റ്: േൂൻ സകു്-

യോൾ 

• മായനജ്ിംര് ഡേറക്േർ, IBM ഇന്തയ: സന്ദീപ് 

പയട്ടൽ 

• ഇന്തയൻ ഇൻൈിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് പ്പടയക്നാളജ്ി മഗ്ദ്ാസ് 

ഡേറക്േർ: പ്പഗ്പാഫ.കാമയകാടി വീഴിനാഥൻ 

• ഇലക് യഗ്ടാണിക് സ്, ഇൻഫർയമേൻ 

പ്പടക് യനാളജ്ി, ഫനപണുയ വികസനം, 

സംരം കതവം എന്നിവേുപ്പട സഹമഗ്ന്തി: ഗ്ശീ 

രാജ്ീവ് െഗ്ന്ദയശഖർ 

• ഫവസ് ഗ്പസിഡന്റ്, യഗ്ലാബൽ യപാളിസി, പ്പമറ്റാ: 

യജ്ാേൽ കപ്ലാൻ 

• ഇന്റർ പാർലപ്പമന്ററി േൂണിേൻ ആസ്ഥാനം: 

ജ്നീവ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• ഇന്റർ പാർലപ്പമന്ററി േൂണിേൻ ഗ്പസിഡന്റ്: 

സാബർ പ്പഹാഫസൻ ൌധരി; 

• ഇന്റർ-പാർലപ്പമന്ററി േൂണിേൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1889, പാരീസ്, ഗ്ഫാൻസ്; 

• ഇന്റർ പാർലപ്പമന്ററി േൂണിേൻ പ്പസഗ്കട്ടറി 

ജ്നറൽ: മാർട്ടിൻ െയുങ്കാങ്. 

• ICC സ്ഥാപിതമാേത്: 1909 ജ്ൺൂ 15; 

• ICC പ്പെേർമാൻ: പ്പഗ്രര് ബാർയക്ല; 

• ICC CEO : പ്പജ്ഫ് അലാർഡിസ്; 

• ICC ആസ്ഥാനം: ദ്ബുാേ്, േുഫണറ്റഡ് അറബ് 

എമിയററ്റ്സ്. 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ആസ്ഥാനം: 

ആലവു, യകരളം; 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് CEO: ശയാം 

ഗ്ശീനിവാസൻ; 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപകൻ: പ്പക.പി 

യഹാർമിസ്; 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമാേത്: 

23 ഏഗ്പിൽ 1931, പ്പനടമു്പറും. 

• യവൾഡ് ബാംബ ൂ ഓർരഫനയസേപ്പന്റ 

ആസ്ഥാനം: ആന്റ് പ്പവർെ്, പ്പബൽജ്ിേം. 

• യവൾഡ് ബാംബ ൂ ഓർരഫനയസേൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 2005. 

• യവൾഡ് ബാംബ ൂ ഓർരഫനയസേൻ 

എക്സികയടൂ്ടീവ് ഡേറക്േർ: സൂസൻ ലകൂാസ്. 

• അയഡാബ് CEO: ശന്തന ുനാരാേൺ 

• ഫിഗ്മ സഹസ്ഥാപകനംു CEO േും: ഡിലൻ 

ഫീൽഡ് 

• അയഡാബിപ്പന്റ ഡിജ്ിറ്റൽ മീഡിേ ബിസിനസ് 

ഗ്പസിഡന്റ്: യഡവിഡ് വാധവാനി 

• CSB ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമാേത്: 26 നവംബർ 1920; 

• CSB ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: തൃശർൂ, യകരളം. 

• യബാർഡർ പ്പസകയരൂിറ്റി യഫാഴ് സ് ഡേറക്േർ 

ജ്നറൽ: പങ്കജ്് കമുാർ സിംര്; 

• യബാർഡർ പ്പസകയരൂിറ്റി യഫാഴ് സ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1 ഡിസംബർ 1965; 

• യബാർഡർ പ്പസകയരൂിറ്റി യഫാഴ് സ് ആസ്ഥാനം: 

നയഡൂൽഹി, ഇന്തയ. 
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• യലാക ബധിര പ്പഫഡയറേൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 

23 പ്പസപ്റ്റംബർ 1951; 

• യലാക ബധിര പ്പഫഡയറേൻപ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ് 

സ്ഥാനം: പ്പഹൽസിങ്കി, ഫിൻലാൻഡ്; 

• യലാക ബധിര പ്പഫഡയറേൻ ഗ്പസിഡന്റ:് 

യജ്ാസഫ് മപു്പറ. 

• ഫെന തലസ്ഥാനം: പ്പബേജിംര്; 

• ഫെന കറൻസി: േുവാൻ; 

• ഫെന ഗ്പസിഡന്റ:് േി ജ്ിൻപിംര്; 

• േുഫണറ്റഡ് അറബ് എമിയററ്റ്സ് (േുഎഇ) 

തലസ്ഥാനം: അബദു്ാബി; 

• േുഫണറ്റഡ് അറബ് എമിയററ്റ്സ് (േുഎഇ) 

കറൻസി: ദ്ിർഹം; 

• േുഫണറ്റഡ് അറബ് എമിയററ്റ്സ് (േുഎഇ) 

ഗ്പസിഡന്റ്: മഹുമ്മദ്് ബിൻ സാേിദ് ് അൽ 

നഹയാൻ; 

• േുഫണറ്റഡ് അറബ് എമിയററ്റ്സ് (േുഎഇ) 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി: മഹുമ്മദ്് ബിൻ റാേിദ്് അൽ 

മക്തംൂ. 

• USA േിപ്പല നയയൂോർകിലളു്ള UN ആസ്ഥാനം. 

• 1945 ഒയക്ോബർ 24 നാണ് ഐകയരാഗ്രസ  

സ്ഥാപിതമാേത്. 

• അയന്റാണിയോ രുപ്പട്ടറസ് 

ഐകയരാഗ്രസ േുപ്പട പ്പസഗ്കട്ടറി ജ്നറലാണ്. 

• െീഫ് പ്പഗ്പാഡക്റ്റ് മായനജ്ർ, റിസർവ് ബാങ്ക് 

ഇപ്പന്നായവേൻ ഹബ് (RBIH): ഗ്ശീ. രായകേ് 

രഞ്ജൻ 

• േൂണിേൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയേുപ്പട MD േും CEO 

േും : എ. മണിയമഖഫല 

• ISRO പ്പെേർമാൻ: ഗ്ശീ എസ്. യസാമനാഥ് 

• ശാഗ്രത സായങ്കതിക മഗ്ന്തി: ജ്ിയതഗ്ന്ദ സിംര് 

• ഡൽഹി മഖുയമഗ്ന്തി: അരവിന്ദ് പ്പകഗ്ജ്ിവാൾ. 

• ഏേയൻ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: 

മണ്ഡലയുോങ്, ഫിലിെീൻസ്; 

• ഏേയൻ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ബാങ്ക് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1966 ഡിസംബർ 19; 

• ഏേയൻ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ബാങ്ക് ഗ്പസിഡന്റ്: 

മസാത് സുരു അസകാവ (2020 ജ്നവുരി 17 

മതുൽ). 

• യവൾഡ് പ്പഫഡയറേൻ ഓഫ ് ദ്ി പ്പഡഫ് 

ഗ്പസിഡന്റ്: യജ്ാസഫ് പ്പജ് മപു്പറ. 

• യവൾഡ് പ്പഫഡയറേൻ ഓഫ ് ദ്ി പ്പഡഫ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 23 പ്പസപ്റ്റംബർ 1951, യറാം, 

ഇറ്റലി. 

• യവൾഡ് പ്പഫഡയറേൻ ഓഫ ് ദ്ി പ്പഡഫ് 

പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ് സ്ഥാനം: പ്പഹൽസിങ്കി, 

ഫിൻലാൻഡ്. 

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

േുഫണറ്റഡ് യൈറ്റ്സ് 

• NASA അഡ്മിനിയഗ്രേറ്റർ: ബിൽ പ്പനൽസൺ 

• ഹീയറാ യമായട്ടായകാർെ് സ്ഥാപിതമാേത്: 19 

ജ്നവുരി 1984; 

• ഹീയറാ യമായട്ടായകാർെ് സ്ഥാപകൻ: 

ഗ്ബിയജ് മാഹൻ ലാൽ മഞു്ജൽ; 

• ഹീയറാ യമായട്ടായകാർെ് ആസ്ഥാനം: 

നയഡൂൽഹി; 

• ഹീയറാ യമായട്ടായകാർെ് സിഇഒ: പവൻ 

മഞു്ജാൽ. 

• മാക് സ് ഫലഫ് ഇൻേറുൻസ് MD േും CEO േും: 

ഗ്പശാന്ത് ഗ്തിപാഠി; 

• മാക്സ ് ഫലഫ് ഇൻേറുൻസ് എൈാബ്ലിപ്പഷ്മന്റ്: 

2001; 

• മാക്സ് ഫലഫ് ഇൻേറുൻസ് ആസ്ഥാനം: 

നയഡൂൽഹി, ഡൽഹി. 

• ഗ്പതിയരാധ മഗ്ന്തി, ഇന്തയൻ രവപ്പെന്റ:് ഗ്ശീ 

രാജ്് നാഥ് സിംര് 

• ഗ്പതിയരാധ പ്പസഗ്കട്ടറി, ഗ്പതിയരാധ 

മഗ്ന്താലേം: ഗ്ശീ അജ്േ്  ട്്ട 

• ഐകയരാഗ്രസ േുപ്പട അണ്ടർ പ്പസഗ്കട്ടറി 

ജ്നറലംു UNEP എക്സികയടൂ്ടീവ് ഡേറക്േറംു: ഇംരർ 

ആൻയഡഴ്സൺ 

• ഡേറക്േർ ജ്നറൽ (DG), NCC: പ്പലഫ്റ്റനന്റ ്

ജ്നറൽ രുർബീർപാൽ സിംര് 

• തമിഴ് നാട് തലസ്ഥാനം: പ്പെഫന്ന; 

• തമിഴ് നാട് മഖുയമഗ്ന്തി: എം പ്പക ൈാലിൻ; 

• തമിഴ് നാട് രവർണർ: ആർഎൻ രവി. 

• അസമിപ്പന്റ തലസ്ഥാനം: ദ്ിരപൂ ർ 

• അസം മഖുയമഗ്ന്തി: യഡാ. ഹിമന്ത ബിശവ ശർമ്മ 

• അസം രവർണർ: പ്പഗ്പാഫ ജ്രദ്ീേ് മഖുി 

• IIFL പ്പവൽത്ത് MD േും CEO േും: കരൺ  രത;് 

• IIFL പ്പവൽത്ത് ആസ്ഥാനം: മംുഫബ, 

മഹാരാഗ്ര. 

• ഇന്റർനാേണൽ ഫാർമസയടൂ്ടികൽ 

പ്പഫഡയറേൻ CEO: യഡാ കാതറിൻ ഡഗ്ഗൻ; 

• ഇന്റർനാേണൽ ഫാർമസയടൂ്ടികൽ 

പ്പഫഡയറേൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 25 

പ്പസപ്റ്റംബർ 1912; 

• ഇന്റർനാേണൽ ഫാർമസയടൂ്ടികൽ 

പ്പഫഡയറേൻ ആസ്ഥാനം: യഹര്, 

പ്പനതർലാൻഡ്സ;് 

• ഇന്റർനാേണൽ ഫാർമസയടൂ്ടികൽ 

പ്പഫഡയറേൻ മഗു്ദ്ാവാകയം: 

യലാകപ്പമമ്പാടമുളു്ള അഡവാൻസിംര് 

ഫാർമസി. 
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• യലാകായരാരയ സംഘടനേുപ്പട ആസ്ഥാനം: 

ജ്നീവ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• യലാകായരാരയ സംഘടന സ്ഥാപിതമാേത്: 7 

ഏഗ്പിൽ 1948; 

• യലാകായരാരയ സംഘടന ഡേറക്േർ ജ്നറൽ: 

പ്പടയഗ്ഡാസ് അദ്ായനാം. 

• പ്പറേിൽപ്പടലിപ്പന്റ പ്പെേർമാനംു മായനജ്ിംര് 

ഡേറക്േറംു: സഞ്ജേ് കമുാർ 

• ICMR ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• ICMR സ്ഥാപകൻ: ഇന്തയാ രവൺപ്പമന്റ്; 

• ICMR സ്ഥാപിതമാേത്: 1911. 

• ഇന്റർനാേണൽ പ്പഫഡയറേൻ ഓഫ് 

എൻവയോൺപ്പമന്റൽ പ്പഹൽത്ത് ഗ്പസിഡന്റ്: 

യഡാ പ്പഹൻയറാേ് രകാർലറ്റ്; 

• ഇന്റർനാേണൽ പ്പഫഡയറേൻ ഓഫ് 

എൻവയോൺപ്പമന്റൽ പ്പഹൽത്ത് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1986; 

• ഇന്റർനാേണൽ പ്പഫഡയറേൻ ഓഫ് 

എൻവയോൺപ്പമന്റൽ പ്പഹൽത്ത് 

പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ്: ൊഡവിക് യകാടതി. 

• യവൾഡ് ടറൂിസം ഓർരഫനയസേൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1946; 

• യവൾഡ് ടറൂിസം ഓർരഫനയസേൻ 

ആസ്ഥാനം: മാഗ്ഡിഡ്, പ്പരപേിൻ; 

• യലാക ടറൂിസം ഓർരഫനയസേൻ പ്പസഗ്കട്ടറി 

ജ്നറൽ; സറുബ് യപായളാലികാേവിലി. 

• യറാേൽ പ്പസാഫസറ്റി ഓഫ് പ്പകമിഗ്രേി CEO: 

പ്പഹലൻ പ്പപേിൻ 

• CSIR ഡേറക്േർ ജ്നറൽ കം പ്പസഗ്കട്ടറി DSIR: 

യഡാ. എൻ കഫലപ്പശൽവി 

• യകഗ്ന്ദ േുവജ്നകാരയ കാേിക മഗ്ന്തി: ഗ്ശീ 

അനരുാര് സിംര് താകർൂ 

• യകഗ്ന്ദ േുവജ്നകാരയ, കാേിക സഹമഗ്ന്തി: ഗ്ശീ 

നിസിത് ഗ്പമാണിക് 

• േുവജ്നകാരയ പ്പസഗ്കട്ടറി: ഗ്ശീ സഞ്ജേ് കമുാർ 

• യവൾഡ് ഓർരഫനയസേൻ യഫാർ അനിമൽ 

പ്പഹൽത്ത് പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ്: പാരീസ്, 

ഗ്ഫാൻസ്; 

• യവൾഡ് ഓർരഫനയസേൻ യഫാർ അനിമൽ 

പ്പഹൽത്ത് സ്ഥാപിതമാേത്: 25 ജ്നവുരി 1924; 

• യവൾഡ് ഓർരഫനയസേൻ യഫാർ അനിമൽ 

പ്പഹൽത്ത് സ്ഥാപകൻ: ഇമ്മാനവുൽ 

പ്പലപ്പക്ലേ്ഞ്്ച. 

• ഗ്ബിട്ടാനിേ ഇൻഡഗ്രേീസ് ആസ്ഥാനം: 

പ്പബംരളൂര;ു 

• ഗ്ബിട്ടാനിേ ഇൻഡഗ്രേീസ് സ്ഥാപിച്ചത്: 1892; 

• ഗ്ബിട്ടാനിേ ഇൻഡഗ്രേീസ് മാതൃസംഘടന: 

വാഡിേ ഗ്രൂെ്. 

• സംസ്ഥാന പഞ്ചാേത്തീരാജ്് മഗ്ന്തി: കപിൽ 

പ്പമായറശവർ പാട്ടീൽ 

• ഗ്രാമവികസന, ഉരക്ു സഹമഗ്ന്തി: ഫഗ്ഗൻ 

സിംര് കലുസ് പ്പത 

• ഇറ്റലി തലസ്ഥാനം: യറാം; 

• ഇറ്റലി കറൻസി: േൂയറാ; 

• ഇറ്റലി ഗ്പസിഡന്റ്: പ്പസർജ്ിയോ മാറ്റപ്പറല്ല. 

• യവൾഡ് ഹാർട്്ട പ്പഫഡയറേൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 2000; 

• യവൾഡ് ഹാർട്്ട പ്പഫഡയറേൻ ആസ്ഥാനം: 

ജ്നീവ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• യവൾഡ് ഹാർട്്ട പ്പഫഡയറേൻ ഗ്പസിഡന്റ്: 

ഫൗയൈാ പിയന്റാ. 

• ഫഡ്ു ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ 

ഓർരഫനയസേൻ ആസ്ഥാനം: യറാം, ഇറ്റലി; 

• ഫഡ്ു ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ 

ഓർരഫനയസേൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 16 

ഒയക്ോബർ 1945, കയപൂ്പബക് സിറ്റി, കാനഡ; 

• ഫഡ്ു ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ 

ഓർരഫനയസേൻ ഡേറക്േർ ജ്നറൽ: കയ ു

യഡാങയ.ു 

• േൂണിേൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ (UBI) 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1919 നവംബർ 11; 

• േൂണിേൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ (UBI) ആസ്ഥാനം: 

മംുഫബ; 

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

മണിയമഖഫല. 

• മഡരാരകറിപ്പന്റ തലസ്ഥാനം: 

അന്റാനനാരിയവാ 

• മഡരാരകറിപ്പന്റ കറൻസി: മലരാസി ഏരിേറി 

• മഡരാരകറിപ്പന്റ ഗ്പസിഡന്റ്: ആൻഗ്ഡി 

രായജ്ാലിന 

• ൈാഷ്ഫിൻ CEO േും സ്ഥാപകനംു: തേുാർ 

അരർവാൾ. 

• കരയസനാ യമധാവി: ജ്നറൽ മയനാജ്് മകുനു്ദ് 

നരവാപ്പന 

• നാവികയസനാ യമധാവി: അഡ്മിറൽ കരംബീർ 

സിംര് 

• യവയാമയസനാ യമധാവി: എേർ െീഫ് മാർേൽ 

രായകേ് കമുാർ സിംര് ബദ്ൗരിേ 

• ഉത്തർഗ്പയദ്ശ് മഖുയമഗ്ന്തി: യോരി 

ആദ്ിതയനാഥ് 

• ഉത്തർഗ്പയദ്ശിപ്പന്റ തലസ്ഥാനം: ലഖ് നൗ 

• റേയേുപ്പട തലസ്ഥാനം: യമായരകാ; 

• റേയ കറൻസി: റബൂൽ; 

• റേയ ഗ്പസിഡന്റ്: വളാഡിമിർ പടുിൻ. 
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• ഇന്റർനാേണൽ മാരിഫടം 

ഓർരഫനയസേൻ ആസ്ഥാനം: ലണ്ടൻ, 

േുഫണറ്റഡ് കിംഗ് ഡം; 

• ഇന്റർനാേണൽ മാരിഫടം 

ഓർരഫനയസേൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 17 

മാർച്്ച 1958; 

• ഇന്റർനാേണൽ മാരിഫടം 

ഓർരഫനയസേൻ സ്ഥാപകൻ: 

ഐകയരാഗ്രസ ; 

• ഇന്റർനാേണൽ മാരിഫടം 

ഓർരഫനയസേൻ പ്പസഗ്കട്ടറി ജ്നറൽ: 

കിറ്റാക് ലിം. 

• ഇന്തയേുപ്പട ധനമഗ്ന്തി: ഗ്ശീമതി. നിർമല 

സീതാരാമൻ 

• WIPO ആസ്ഥാനം: ജ്നീവ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• WIPO സ്ഥാപിതമാേത്: 14 ജ്ഫൂല 1967; 

• WIPO അംരതവം: 193 അംരരാജ്യങ്ങൾ; 

• WIPO ഡേറക്േർ ജ്നറൽ: ഡാപ്പരൻ ടാങ്. 
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