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1st Week 2021 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 തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC 

പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ 

എന്നിവേ്കുള്ള ഗ്പധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ. 

 

International News 
 

• സ്വകാരയ ബാങ്കുകൾ ഇറകുമതി 

പ്പെയ്യുന്നതിനുള്ള വിയേശനാണ്യം 

തീർന്നതിപ്പന തുടർന്ന് ഭക്ഷയ ഗ്പതിസ്ന്ധി 

രൂക്ഷമാേതിനാൽ ഗ്ശീലങ്ക 

അടിേന്തരാവസ്ഥ ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഷാങ്ഹാേ് ആസ്ഥാനമാേുള്ള നയൂ 

പ്പഡവലപ്പ്പമനറ്് ബാങ്ക് (NDB) േുണണ്റ്റഡ് 

അറബ ് എമിയററ്റസ്്്, ഉറുയരവ, ബംഗ്ലായേശ് 

എന്നിവപ്പേ പുതിേ അംരരാജ്യങ്ങളാേി 

അംരീകരിച്ചു. 

 

State News 
 

• യകാവിഡ് -19 ൽ ഭർത്താകന്മാപ്പര 

നഷ്ടപ്പെട്ട സ്്ഗ്തീകപ്പള 

സ്ഹാേികുന്നതിനാേി മഹാരാഷ്ഗ്ട 

സ്ർകാർ "മിഷൻ വാത്സലയ" എന്ന 

ഗ്പയതയക േൗതയം ആരംഭിച്ചു. 

• സ്ംസ്ഥാനപ്പത്ത പ്പതാഴിലില്ലാത്ത 

േുവാകൾക ് അവരുപ്പട കഴിവുകൾ 

വികസ്ിെികാനും യജ്ാലി സ്ാധയത 

വർദ്ധിെികാനും സ്ഹാേികുന്ന പുതിേ 

പദ്ധതിക ് പഞ്ചാബ് മഗ്ന്തിസ്ഭ 

അംരീകാരം നൽകി. 

• ഗ്തിപുരേിൽ യകഗ്ര ധനമഗ്ന്തി നിർമ്മലാ 

സ്ീതാരാമൻ നബാർഡും നബ്  

പ്പഫൗയേഷനും യെർന്ന ് ആരംഭിച്ച 

എന്പ്പറ പദ്ധതി, എന്പ്പറ അവകാശം എന്ന 

പദ്ധതി യരാമതി ജ്ില്ലേിപ്പല കില്ല 

ഗ്രാമത്തിൽ തന്പ്പറ സ്രർശനത്തിന്പ്പറ 

രോം േിവസ്വും സ്മാപന േിവസ്വും 

ഉേ്ഘാടനം പ്പെയ്തു. 

• ഒറാംര് നാഷണ്ൽ പാർകിൽ നിന്ന ് മുൻ 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി രാജ്ീവ് രാന്ധിേുപ്പട യപര് 

നീകം പ്പെയ്യാൻ അസ്ം മഗ്ന്തിസ്ഭ 

തീരുമാനിച്ചു. 

• വിേയാർത്ഥികൾകിടേിൽ ശാസ്്ഗ്തീേ 

കാഴ്ചൊട് വളർത്തിപ്പേടുകാനും 

ഭാവിേിൽ വിേയാർത്ഥികളാകാൻ 

അവപ്പര സ്ജ്ജരാകാനും മഹാരാഷ്ഗ്ട 

സ്ർകാർ പൂപ്പനക് സ്മീപം പിംഗ്പി-

െിഞ്ച് വാഡിൽ ഒരു യലായകാത്തര 

ശാസ്്ഗ്ത നരരം സ്ഥാപികാൻ 

തീരുമാനിച്ചു. 
 

 

National News 
 

• യറാഡ് രതാരത ണഹയവ മഗ്ന്താലേം 

പുതിേ വാഹനങ്ങൾക് പുതിേ 

രജ്ിസ്്യഗ്ടഷൻ മാർക് അവതരിെിച്ചു, 

അതാേത് "ഭാരത ്സ്ീരീസ് ്(BH-സ്ീരീസ്്)". 

• രക്ഷാ മഗ്ന്തിേും രാജ്് നാഥ് സ്ിംരും 

പൂപ്പനേിപ്പല ആർമി സ്്യപാർട്സ് 

ഇൻസ്റ്റിററ്യൂട്്ട (ASI) സ്രർശികുകേും 

ആർമി സ്്യപാർട്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്്ട 

യസ്റ്റഡിേത്തിന ്"നീരജ് ്യൊഗ്പ യസ്റ്റഡിേം" 

എന്ന് യപരിടുകേും പ്പെയ്തു. 
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• പഞ്ചാബിപ്പല അമൃത്സറിപ്പല ജ്ാലിേൻ 

വാലാബാര് സ്മാരകത്തിനപ്്പറ നവീകരിച്ച 

സ്മുച്ചേം ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര യമാേി 

രാജ്യത്തിന് സ്മർെിച്ചു, 

ജ്ാലിേൻവാലാബാര ് കൂട്ടപ്പകാലേുപ്പട 

102 വർഷം തികേുന്നതിനപ്്പറ ഭാരമാേി. 

• യകഗ്ര ആേുഷ് മഗ്ന്തി സ്ർബാനര 

യസ്ായനാവാൾ 'ണവ യഗ്ബക്' യോര 

യഗ്പായട്ടായകാൾ പ്പമാണബൽ 

ആപ്ലിയകഷൻ നയൂഡൽഹിേിൽ 

ആരംഭിച്ചു. 

• ഓൾ ഇന്തയ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്്ട ഓഫ് 

ആേുർയവേേിൽ (AIIA) യപാഷൻ മാഹ് - 

2021 -ന് തുടകം കുറിച്ചുപ്പകാേ് യകഗ്ര 

വനിതാ ശിശു വികസ്ന മഗ്ന്തി സ്മൃ തി 

സ്ുബിൻ ഇറാനി നയൂഗ്ടി രാർഡൻ 

ഉേ്ഘാടനം പ്പെയ്തു. 

• യജ്ണ്ലിസ്റ്റ ്പ്പവൽപ്പഫേർ സ്കീമിനപ്്പറ (JWS) 

നിലവിലുള്ള മാർഗ്ഗനിർയേശങ്ങൾ 

അവയലാകനം പ്പെയ്യുന്നതിന് ഒരു കമ്മിറ്റി 

രൂപീകരികാൻ വാർത്താവിതരണ് 

ഗ്പയക്ഷപണ് മഗ്ന്താലേം തീരുമാനിച്ചു. 

• ഇന്റർനാഷണ്ൽ യമാണ്ിറ്ററി ഫേ ് (IMF) 

ഇന്തയേ്ക് 12.57 ബിലയൺ ഗ്പയതയക 

യഗ്ഡാേിംര് അവകാശങ്ങൾ അനുവേിച്ചു. 

 

Defence News 
 

• തമിഴ്നാട്ടിപ്പല പ്പെണന്നേിൽ 

തയേശീേമാേി നിർമ്മിച്ച യകാസ്റ്റ് രാർഡ് 

കെലാേ ‘വിഗ്രഹ’ രക്ഷാ മഗ്ന്തി രാജ്് നാഥ് 

സ്ിംര് രാജ്യത്തിന് സ്മർെിച്ചു. 

• ഇന്തയൻ നാവികയസ്നേും ജ്ർമ്മൻ 

നാവികയസ്നേും സ്ംേുക്തമാേി 

ഇയന്താ-പസ്ഫിക് വിനയാസ്ം 2021 പ്പല 

ഇന്തയൻ മഹാസ്മുഗ്േത്തിപ്പല പ്പേമന് 

സ്മീപമുള്ള ഏഡൻ ഉൾകടലിൽ 

അഭയാസ്ഗ്പകടനം നടത്തി. 

• ഇന്തയൻ നാവിക കെൽ, INS തബാർ, 2021 

ജ്ൂൺ മുതൽ 2021 പ്പസ്പറ്്റംബർ വപ്പര 

ആഗ്ഫികേിപ്പലേും േൂയറാെിപ്പലേും 

തുറമുഖ്ങ്ങൾ സ്രർശിച്ചു. 

• പ്പസ്പ്റ്റംബർ 3 മുതൽ 16 വപ്പര റഷയേിപ്പല 

നിഷ്നിേിൽ നടകുന്ന മൾട്ടി യനഷൻ 

അഭയാസ്മാേ ZAPAD 2021 ൽ ഇന്തയൻ 

ണസ്നയം പപ്പങ്കടുകും. 

• അടുത്ത ഗ്പതിയരാധ എക്സ്്യപാ 2022 ൽ 

രുജ്റാത്്ത ആതിയഥേതവം വഹികും. 

 

Summits and Conferences News 
 

• മൾട്ടി-പ്പസ്ക്ടറൽ പ്പടക്നികൽ ആൻഡ് 

ഇകയണ്ാമിക് യകാെയറഷൻ (BIMSTEC) 

രാജ്യങ്ങളുപ്പട വീഡിയോ 

യകാൺഫറൻസ്ിംരിലൂപ്പട ബംരാൾ 

ഉൾകടലിനപ്്പറ 8-ാാമത ് കാർഷിക 

വിേഗ്ധരുപ്പട യോരം ഇന്തയ ആതിയഥേതവം 

വഹിച്ചു. 

• റഷയേിപ്പല വ്ലാഡിയവായസ്റ്റാകിൽ 

സ്ംഘടിെിച്ച ആറാമത ് ഈയസ്റ്റൺ 

ഇകയണ്ാമിക് യഫാറത്തിന്പ്പറ (EEF) 

പ്ലീനറി സ്യമ്മളനത്തിൽ ഗ്പധാനമഗ്ന്തി 

നയരഗ്ര യമാേി ഫലങൾ സ്ംസ്ാരിച്ചു. 

• ശുദ്ധമാേ ഊർജ്ത്തിയലകുള്ള 

ഇന്തയേുപ്പട മാറ്റത്തിനാേി ഒരു 

സ്ംഭാഷണ്ം പ്പകട്ടിെടുകുന്നതിനാേി 

അന്താരാഷ്ഗ്ട കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചയകാടി 

(ICS) 2020-21 ന്പ്പറ ഭാരമാേി ഒരു 

സ്ുഗ്പധാന സ്യമ്മളനം നടത്താൻ ഇന്തയ 

ഒരുങ്ങുന്നു. 
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Ranks and Reports News 
 

• അമൂൽ, രുജ്റാത്്ത യകാ -ഓെയററ്റീവ് 

മിൽക് മാർകറ്റിംര ് പ്പഫഡയറഷൻ 

(GCMMF) റായബാബാങ്കിന്പ്പറ 2021 പ്പല 

ആയരാള യടാെ ് 20 ക്ഷീര കമ്പനികളുപ്പട 

പട്ടികേിൽ 18 -ാാാം സ്ഥാനയത്തക് രേ് 

സ്ഥാനങ്ങൾ താഴന്്നു. 

• ണടംസ്് ഹേർ എഡയുയകഷൻ (THE) 

യവൾഡ് േൂണ്ിയവഴ്സിറ്റി റാങ്കിംര് 2022 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഹുറുൻ റിസ്ർച്്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്്ട ഹുറുൻ 

ഇന്തയ ഫയൂച്ചർ േൂണ്ിയകാൺ ലിസ്റ്റ് 2021 

പുറത്തിറകി, അതനുസ്രിച്്ച 

യലാകത്തിപ്പല മൂന്നാമപ്പത്ത വലിേ 

േൂണ്ിയകാൺ/സ്റ്റാർട്ടെ് 

ആവാസ്വയവസ്ഥോണ്് ഇന്തയ. 

 

Appointments News 
 

• മൂന്ന് സ്്ഗ്തീകൾ ഉൾപ്പെപ്പട ഒൻപത് 

പുതിേ ജ്ഡ്ജിമാർ സ്ുഗ്പീം യകാടതി 

ജ്ഡ്ജിമാരാേി സ്തയവാെകം 

പ്പൊല്ലിപ്പകാടുത്തു. 

• മുൻ യസ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ (SBI) 

പ്പെേർമാനാേ രജ്നിഷ ് കുമാറിപ്പന 2021 

ഓരസ്റ്റ് 30 ന് യഹായങ്കാങ് ആൻഡ് 

ഷാങ്ഹാേ് ബാങ്കിംര ് യകാർെയറഷൻ 

(HSBC) ഏഷയാ എന്റിറ്റിേുപ്പട സ്വതഗ്ന്ത 

ഡേറക്ടറാേി നിേമിച്ചു 

• ലഡാക് യമഖ്ലേിപ്പല ഹാൻപ്പലേിപ്പല 

ഇന്തയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്്ട ഓഫ് 

ആസ്്യഗ്ടാഫിസ്ിക് സ്ിന്പ്പറ (IIA) ഇന്തയൻ 

യജ്യാതിശാസ്്ഗ്ത നിരീക്ഷണ്ാലേത്തിൽ 

െുമതലേുള്ള എഞ്ചിനീേറാേ യഡാർപ്പജ് 

ആംഗ്ചു കിപ്പന അന്താരാഷ്ഗ്ട 

യജ്യാതിശാസ്്ഗ്ത േൂണ്ിേന്പ്പറ (IAU) 

േശസ്കര അംരമാേി ഗ്പയവശിെിച്ചു. 

• തമിഴ് നാട് രവർണ്ർ ബൻവാരിലാൽ 

പുയരാഹിതിന് പഞ്ചാബിന്പ്പറേും 

യകഗ്രഭരണ് ഗ്പയേശമാേ 

െണ്ഡീരഡിനപ്്പറേും അധിക െുമതല 

നൽകി. 

• യടാകിയോ ഒളിമ്പിക് പ്പവള്ളി പ്പമഡൽ 

യജ്താവാേ മീരാഭാേ് ൊനുവിപ്പന 

ആഡിഡാസ്് ആർത്തവെഗ്കം 

കൂടുതലാേി നിലനിർത്തുന്നതിനാേി 

രൂപകൽെന പ്പെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിേ 

ഉൽെന്ന കേുപിടിത്തത്തിനപ്്പറ '' യസ്റ്റ 

ഇൻ യപ്ല '' കാപ്പമ്പേ് നിന്പ്പറ 

മുഖ്മുഗ്േോേി. 

• പ്പസ്ൻഗ്ടൽ യബാർഡ് ഓഫ് ഡേറക്ട് 

ടാക്സസ്ിന്പ്പറ പ്പെേർമാനാേി IRS 

ഓഫീസ്ർ പ്പജ് ബി യമാഹപഗ്തപ്പേ 

നിേമിച്ചു. 

• രാജ്സ്ഥാൻ യകഡറിൽ നിന്നുള്ള 1988 

ബാച്്ച IPS ഉയേയാരസ്ഥനാേ പങ്കജ് ് കുമാർ 

സ്ിംര്, അതിർത്തി സ്ുരക്ഷാ യസ്നേുപ്പട 

(BSF) പുതിേ ഡേറക്ടർ ജ്നറലാേി (DG) 

െുമതലയേറ്റു. 

• രാജ്യസ്ഭാ പ്പെേർമാൻ എം പ്പവങ്കയ്യ 

നാേിഡു 2018 മുതൽ രാജ്യസ്ഭാ 

പ്പസ്ഗ്കയട്ടറിേറ്റിൽ പ്പസ്ഗ്കട്ടറിോേ യഡാ 

പി പി പ്പക രാമൊരയലുവിപ്പന പ്പസ്ഗ്കട്ടറി 

ജ്നറലാേി നിേമിച്ചു. 

• ഓഹരി വിറ്റഴികലിന്പ്പറ 

ഉടമസ്ഥതേിലുള്ള സ്റ്റീൽ കമ്പനിോേ 

രാഷ്ഗ്ടീേ ഇസ്പത ് നിരം ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ 

(RINL) പ്പെേർമാനും മായനജ്ിംര് 

ഡേറക്ടറുമാേി അതുൽ ഭട്ടിപ്പന 

നിേമിച്ചു. 

• പ്പപാതുയമഖ്ലാ എന്റർണഗ്പസ്് 

എഞ്ചിനീയേഴ്സ ് ഇന്തയ ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ 

ആേയ വനിതാ പ്പെേർയപഴ്സണ്ും 

മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടറുമാേി വർത്തിക 

ശുക്ല െുമതലയേറ്റു. 
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https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
https://www.adda247.com/product-testseries/9116/kerala-high-court-assistant-2021-online-test-series


                 "Weekly Current Affairs PDF in Malayalam| September 1st Week 2021 Important Current Affairs" 

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

 

Business News 
 

• ണലഫ് ഇൻഷുറൻസ് ് യകാർെയറഷൻ 

ഓഫ് ഇന്തയ (LIC) LIC ഏജ്ന്റുമാർകാേി 

ഡിജ്ിറ്റൽ യപെർ രഹിത പരിഹാരമാേ 

"ANANDA" േുപ്പട പ്പമാണബൽ 

ആപ്ലിയകഷൻ പുറത്തിറകി. 

• ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്പ്പറ ഉടമസ്ഥതേിലുള്ള 

ഡിജ്ിറ്റൽ യപേ്പ്പമനറ്് യവേിോേി 

PhonePe ക ് ഇൻഷുറൻസ് ് പ്പറരുയലറ്ററി 

ആൻഡ് പ്പഡവലപപ്്പമന്റ് അയതാറിറ്റി 

ഓഫ് ഇന്തയ (IRDAI) േുപ്പട ഇൻഷുറൻസ്് 

യഗ്ബാകിംര് ണലസ്ൻസ് ്ലഭിച്ചു. 

• ഉപയഭാക്താകൾകിടേിൽ 

സ്മ്പർകരഹിത യപേ് പ്പമന്റുകൾ 

യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനും 

യഗ്പരിെികുനത്തിനും - RuPay - # യഫായല്ലാ 

പേ്പ്പമന്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്ിങ് എന്ന 

തഗ്ന്തഗ്പധാനമാേ ഗ്പൊരണ്ം ആരംഭിച്ചു. 

• പ്പനതർലാൻഡ്സ് ആസ്ഥാനമാേുള്ള 

പ്പഗ്പാസ്സ് ് NV ഇന്തയൻ ഡിജ്ിറ്റൽ 

യപേ്പ്പമന്റ ് ോതാകളാേ ബിൽപ്പഡസ്ക് 

സ്വന്തമാകി ഫിൻപ്പടക് യസ്വന 

ബിസ്ിനസ്ാേ PayUമാേി 

ലേിെികുപ്പമന്ന് ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• HDFC ണലഫ് എക്ണസ്ഡ് ണലഫ് 

ഇൻഷുറൻസ് ് കമ്പനിേിൽ ഒരു ഓഹരി, 

പണ് ഇടപാടിന്പ്പറ 100 ശതമാനം ഓഹരി 

6,887 യകാടി രൂപേ്ക് സ്വന്തമാകുപ്പമന്ന് 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 
 

 

Banking News 
 

• റിസ്ർവ ് ബാങ്ക ് ഓഫ് ഇന്തയ ഇൻയഡാ-

യനൊൾ പ്പറമിറ്റൻസ്് പ്പഫസ്ിലിറ്റി സ്കീമിന് 

കീഴിലുള്ള ഫേ് ഗ്ടാൻസ്ഫർ പരിധി ഓയരാ 

ഇടപാടിനും 50,000 രൂപേിൽ നിന്ന് 2 

ലക്ഷം രൂപോേി വർദ്ധിെിച്ചു. 

• യസ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക ്ഓഫ് ഇന്തയ, ജ്മ്മു കശ്മീരിപ്പല 

ഗ്ശീനരറിപ്പല ോൽ തടാകത്തിൽ ഒരു 

ഹൗസ്് യബാട്ടിൽ യഫ്ലാട്ടിംര ് എടിഎം 

തുറന്നിരികുന്നു. 

• റിസ്ർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ (RBI) 2021 

പ്പസ്പ്റ്റംബർ 01 ന് നിങ്ങളുപ്പട 

ഉപയഭാക്താവിപ്പന (KYC) മാനേണ്ഡങ്ങൾ 

അറിേുന്ന െില വയവസ്ഥകൾ 

ലംഘിച്ചതിന് ആക്സിസ് ്ബാങ്കിന ്25 ലക്ഷം 

രൂപ പിഴ െുമത്തി. 

 

Economy News 
 

• പ്പപൻഷൻ ഫേ ് പ്പറരുയലറ്ററി ആൻഡ് 

പ്പഡവലപ്പ്പമനറ്് അയതാറിറ്റി 

(പിഎഫ്ആർഡിഎ) നാഷണ്ൽ 

പ്പപൻഷൻ സ്ിസ്റ്റത്തിനപ്്പറ (NPS) ഗ്പയവശന 

ഗ്പാേം 65 ൽ നിന്ന് 70 വർഷമാകി. 

• ‘യഗ്ലാബൽ മായഗ്കാ ഔട്്ടലുക ് 2021-22’ 

റിയൊർട്ടിയലകുള്ള ഓരസ്റ്റീൽ 

നവീകരിച്ച , മൂഡീസ്് ഇൻപ്പവയസ്റ്റഴ്സ് 

സ്ർവീസ്്, കലേർ വർഷത്തിപ്പല (CY) 

2021 പ്പല ഇന്തയേുപ്പട വളർച്ചാ ഗ്പവെനം 9.6 

ശതമാനമാേി നിലനിർത്തി. 

• അയമരിക ആസ്ഥാനമാേുള്ള നിയക്ഷപ 

ബാങ്ക,് യമാർരൻ സ്റ്റാൻലി 2021-22 

സ്ാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (FY2022) 

ഇന്തയേുപ്പട GDP വളർച്ചാ ഗ്പവെനം 10.5 

ശതമാനമാേി നിലനിർത്തുന്നു. 

• GST വരുമാനം ആരസ്റ്റിൽ തുടർച്ചോേ 

രോം മാസ്ത്തിൽ 1 ഗ്ടിലയൺ മാർകിന് 

മുകളിൽ 1.12 ഗ്ടിലയൺ രൂപേിൽ 

തുടരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വർഷപ്പത്ത 

പിരിവിയനകാൾ 30 ശതമാനം കൂടുതൽ. 

• ഈ സ്ാമ്പത്തിക വർഷത്തിപ്പല ഏഗ്പിൽ-

ജ്ൂൺ പാേത്തിൽ ഇന്തയേുപ്പട 

സ്മ്പേ് വയവസ്ഥ 20.1% വളർച്ച യനടി, 

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇയത കാലേളവിൽ 

കേ 24.4% സ്യങ്കാെത്തിൽ നിന്ന.് 
 

http://www.adda247.com/ml/
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Schemes News 
 

• ജ്മ്മു കശ്മീരിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് രവർണ്ർ 

മയനാജ്് സ്ിൻഹ സ്വാഗ്ശേ ഗ്രൂെ ് (SHG) 

സ്്ഗ്തീകൾക് 'സ്ാത്്ത' എന്ന യപരിൽ 

ഗ്രാമീണ് സ്ംരംഭങ്ങളുപ്പട 

തവരിതപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. 

• റിസ്ർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ (RBI) പുതിേ 

അംപ്പഗ്ബല്ല എന്റിറ്റി (NUE) 

ണലസ്ൻസ്ുകളിൽ അയപക്ഷകൾ 

പരിയശാധികുന്നതിനും ശുപാർശകൾ 

നൽകുന്നതിനും ഒരു കമ്മിറ്റി 

രൂപീകരികും. 

 

Awards News 
 

• ഒഡീഷേിൽ ജ്നിച്ച നയൂയറാ സ്ർജ്ൻ 

യഡാ.ബസ്ന്ത് കുമാർ മിഗ്ശേ്ക് 

ഗ്പശസ്തമാേ അയമരികൻ 

അയസ്ാസ്ിയേഷൻ ഓഫ് 

നയൂയറാളജ്ികൽ സ്ർജ്ന്പ്പറ 

'നയൂയറാസ്ർജ്റിേിപ്പല ഇന്റർനാഷണ്ൽ 

ണലഫ് ണടം അച്ചീവ്പ്പമന്റ ് അവാർഡ'് 

ലഭിച്ചു. 

• റമൺ മഗ്സപ്പസ് അവാർഡ് 2021 അവാർഡ് 

യജ്താകപ്പള ഗ്പഖ്യാപിച്ചു, വിജ്േികൾക് 

ഔയേയാരികമാേി നവംബർ 28 -ന് 

മനിലേിപ്പല റായമാൺ മഗ്സപ്പസ് ഗ്പയേശത് 

നടകുന്ന പരിപാടിേിൽ മഗ്സപ്പസ് 

അവാർഡ് നൽകും. 

• പ്പമക്സികൻ യഫായട്ടാഗ്രാഫർ 

അലജ്ാൻയഗ്ഡാ ഗ്പീയറ്റാ 2021-പ്പല പക്ഷി 

യഫായട്ടാഗ്രാഫർ (BPOTY) വിജ്േിോേി. 

• പവർ ഗ്രിഡ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് ഇന്തയ 

ലിമിറ്റഡ് (പവർഗ്രിഡ്), ഭാരത 

സ്ർകാരിന്പ്പറ ഊർജ് മഗ്ന്താലേത്തിന് 

കീഴിലുള്ള മഹാരത്ന C.P.S.U. 

യലാകപ്പമമ്പാടുമുള്ള 71 

ഓർരണനയസ്ഷനുകളിൽ പവർഗ്രിഡ് 

എട്ടാം റാങ്ക് യനടി, അങ്ങപ്പന ഈ 

അവാർഡ് യനടിേ ഏക പ്പപാതുയമഖ്ലാ 

സ്ഥാപനവും ഇന്തയേിപ്പല ആേയ രേ് 

കമ്പനികളിൽ ഒന്ന്. 
 

Agreements News 
 

• ഭാരത് സ്വീെ ് എന്ന ഭാരത് യപേുപ്പട 

യപാേിന്റ ് ഓഫ് പ്പസ്േിൽ (POS) 

ബിസ്ിനസ്സിനാേി ആക്സിസ് ് ബാങ്്ക ഭാരത് 

യപേുമാേി ഒത്തുയെർന്നു. 

 

Science and Technology News 
 

• ഇന്തയൻ ഇൻസ്റ്റിററ്യൂട്്ട ഓഫ് പ്പടക്യനാളജ്ി 

(IIT) മഗ്ോസ് ് ഇ-മാലിനയത്തിന്പ്പറ 

(ഇലക്യഗ്ടാണ്ിക് മാലിനയങ്ങൾ) ഗ്പശ്നം 

പരിഹരികുന്നതിനാേി ഒരു നൂതന 

ഡിജ്ിറ്റൽ യമാഡൽ 

വികസ്ിെികുന്നതിനാേി 

ഗ്പവർത്തികുന്നു. 

• ഇന്തയൻ ഇൻസ്റ്റിററ്യൂട്്ട ഓഫ് പ്പടക്യനാളജ്ി 

(IIT), യറാൊർ, കാൺപൂർ, ഡൽഹി 

േൂണ്ിയവഴ്സിറ്റിേുപ്പട ഫാകൽറ്റി ഓഫ് 

മായനജ്്പ്പമന്റ ് സ്റ്റഡീസ് ് എന്നിവ 

സ്ംേുക്തമാേി "ഉഗ്ബീത്്ത ണലഫ്" എന്ന 

യപരിൽ ഒരു ലിവിംര്-സ്സ്യ അധിഷ്ഠ ിത 

എേർ പയൂരിഫേർ ആരംഭിച്ചു. 

 

Sports News 
 

• യടബിൾ പ്പടന്നീസ്ിൽ, ഇന്തയൻ പാഡ് ലർ 

ഭവിനപ്പബൻ പയട്ടൽ യടാകിയോേിൽ 

നടകുന്ന 2020 പാരാലിമ്പിക് 

പ്പരേിംസ്ിൽ വനിതാ സ്ിംരിൾസ്് 

ഉച്ചയകാടിേിൽ െരിഗ്തപരമാേ പ്പവള്ളി 

പ്പമഡൽ യനടി.   
 

 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/9209/kerala-maha-pack-validity-12-12-months
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• മാക്സ് പ്പവർസ്റ്റാെപ്പന (പ്പറഡ് ബുൾ - 

പ്പനതർലാന്റ്സ്)് പ്പബൽജ്ിേൻ ഗ്രാൻഡ് 

ഗ്പിക്സ് 2021 വിജ്േിോേി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• R -2 വനിതകളുപ്പട 10 m എേർ ണറഫിൾ 

സ്റ്റാൻഡിംര് SH 1 മത്സരത്തിൽ 

പ്പപാറാഡിേം മുകളിപ്പലത്തി, 

പാരാലിമ്പിക്സിൽ സ്വർണ്ണ പ്പമഡൽ 

യനടുന്ന ആേയ ഇന്തയൻ വനിതോേി 

ഷൂട്ടർ ആവണ്ി യലഖ്ര െരിഗ്തം രെിച്ചു. 

• യടാകിയോ പാരാലിമ്പിക്സ ് 2020 പ്പല 

പുരുഷന്മാരുപ്പട ണഹജ്മ്്പ T 47 ഇനത്തിൽ 

ഇന്തയേുപ്പട നിഷാേ് കുമാർ പ്പവള്ളി 

പ്പമഡൽ യനടി. 

• പ്പെസ്സിൽ, ഇന്തയൻ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ എസ്് പി 

യസ്തുരാമൻ 2021 പ്പല ബാഴ്സയലാണ് 

ഓെൺ പ്പെസ്സ് ടൂർണ്പ്പമന്റ് കിരീടം 

യനടി, ഒൻപത് റൗേുകളിൽ 

യതാൽകാപ്പത, ആറ് മത്സരങ്ങൾ 

വിജ്േിച്്ച മൂന്ന് സ്മനിലയോട് കൂടി 

വിജ്േം യനടി. 

• യടാകിയോ പാരാലിമ്പിക്സിൽ 

പുരുഷന്മാരുപ്പട ജ്ാവലിൻ യഗ്താ F64 

ണഫനൽ മത്സരത്തിൽ ഇന്തയേുപ്പട 

സ്ുമിത് ആനറ്ിൽ സ്വർണ്ണ പ്പമഡൽ യനടി, 

ഈ ഗ്പഗ്കിേേിൽ 68.55 മീറ്റർ പുതിേ 

യലാക പ്പറയകാർഡ് എറിഞ്ഞു. 

• ഇന്തയൻ ഓൾ റൗേർ ഗ്കികറ്റ ് താരം 

സ്റ്റുവർട്്ട ബിന്നി 2021 ഓരസ്റ്റ് 30-ന ് എല്ലാ 

ഗ്കികറ്റുകളിൽ നിന്നും വിരമികൽ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• യടാകിയോേിൽ നടകുന്ന പാരാലിമ്പിക്സ് 

2020 ൽ, ഇന്തയേിപ്പല ഏറ്റവും വലിേ 

പാരാലിമ്പിേൻ, യേയവഗ്ര ജ്ജ്ാരിേ 

പുരുഷ ജ്ാവലിൻ യഗ്താ-F46 ണഫനൽ 

മത്സരത്തിൽ പ്പവള്ളി പ്പമഡൽ യനടി. 

• ഇന്തയേുപ്പട ഡിസ്കസ്് യഗ്താ F56 ണഫനൽ 

മത്സരത്തിൽ നടകുന്ന യടാകിയോ 

പാരാലിമ്പിക്സിൽ ഇന്തയേുപ്പട ഡിസ്കസ്് 

യഗ്താ താരം യോയരഷ ് കതുനിേ പ്പവള്ളി 

പ്പമഡൽ യനടി. 

• േക്ഷിണ്ാഗ്ഫികൻ ഗ്കികറ്റ ് താരം 

പ്പഡേ്ൽ പ്പസ്റ്റേ്ൻ 2021 ഓരസ്റ്റ ്31 ന ്എല്ലാ 

ഗ്കികറ്റുകളിൽ നിന്നും വിരമികൽ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• യടാകിയോ പാരാലിമ്പിക്സ ് 2020 ൽ, 

ഇന്തയൻ ഷൂട്ടർ സ്ിംര് രാജ്് അോന P1 

പുരുഷന്മാരുപ്പട 10 മീറ്റർ എേർ പിസ്റ്റൾ 

SH1 ണഫനലിൽ 2021 ഓരസ്റ്റ ്31 ന ്പ്പവങ്കല 

പ്പമഡൽ യനടി. 

• യടാകിയോ പാരാലിമ്പിക് സ്ിൽ 

പുരുഷന്മാരുപ്പട ണഹജ്മ്പിൽ (T63) 

ഇന്തയേുപ്പട മറിേെൻ തങ്കയവലു പ്പവള്ളി 

പ്പമഡൽ യനടി. 

• യടാകിയോ പാരാലിമ്പിക്സ ് 2020 ൽ 

പുരുഷന്മാരുപ്പട ണഹജ്ംപിൽ 

ഇന്തയേുപ്പട നാലാം പ്പമഡൽ യജ്താവാേ 

ഗ്പവീൺ കുമാർ, ഏഷയൻ പ്പറയകാർഡ് 

ജ്മ്്പ 2.07 മീറ്റയറാപ്പട പ്പവള്ളി 

യനടിേതിനാൽ 11 -ാാമത ് പ്പമഡൽ 

യജ്താവാേി. 

• അവാനി യലഖ്ാര വനിതകളുപ്പട 50 മീറ്റർ 

ണറഫിൾ 3 പ്പപാസ്ിഷനുകളിൽ SH1 445.9 

സ്്യകാർ യനടി പ്പവങ്കല പ്പമഡൽ യനടി, 

പാരാലിമ്പിക്സിൽ രേ് പ്പമഡലുകൾ 

യനടുന്ന ആേയ ഇന്തയൻ വനിതോേി. 

• അസ്ക ഷൂട്ടിംര് യറഞ്ചിൽ നടന്ന P4 - 

മിക്സഡ് 50 മീറ്റർ പിസ്റ്റൾ SH1 ണഫനലിൽ 

ഇന്തയൻ ഷൂട്ടർമാരാേ മനീഷ് നർവാളും 

സ്ിംരരാജ് ് അധാനേും േഥാഗ്കമം 

സ്വർണ്ണവും പ്പവള്ളിേും യനടി. 
 

 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
https://www.adda247.com/product-testseries/9205/kpsc-degree-level--mock-online-test-series
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• പാരാലിമ്പിക്സ ് 2020 ൽ, ഇന്തയേുപ്പട 

വയക്തിരത ആർച്ചർ ഹർവീരർ സ്ിംര് 

പുരുഷന്മാരുപ്പട വയക്തിരത റികർവ് 

ഓെണ്ിൽ പ്പവങ്കല പ്പമഡൽ യനടി. 
 

 

Obituaries News 
 

• ഗ്പമുഖ് ബംരാളി എഴുത്തുകാരനാേ 

ബുദ്ധയേവ് രുഹ അന്തരിച്ചു. 

• മുൻ ഇന്തയൻ ഗ്കികറ്റ ് താരവും 

പരിശീലകനുമാേ വസ്ൂ പരഞ്ജ്പ്പപ 

അന്തരിച്ചു. സ്ുനിൽ രവാസ്് കർ, േിലീപ് 

പ്പവങ് സ്ർകാർ, രാഹുൽ ഗ്ോവിഡ്, 

സ്ച്ചിൻ പ്പതേുൽകർ, യരാഹിത് ശർമ്മ 

തുടങ്ങിേ ഗ്പമുഖ്രുപ്പട ഉപയേഷ്ടാവാേി 

അയേഹം കണ്കാകപ്പെട്ടു. 

• ബിര് യബാസ് ് 13 യജ്താവ ് സ്ിദ്ധാർത്ഥ് 

ശുക്ല അന്തരിച്ചു 

• മുതിർന്ന കശ്മീരി വിഘടനവാേി 

യനതാവും ഓൾ പാർട്ടീസ്് ഹുറിേത്്ത 

യകാൺഫറൻസ്ിന്പ്പറ (APHC) മുൻ 

യമധാവിേുമാേ സ്യ്യിേ് അലി ഷാ 

രീലാനി അന്തരിച്ചു. 

• മുൻ രാജ്യസ്ഭാ എംപിേും മുതിർന്ന 

പഗ്തഗ്പവർത്തകനുമാേ െരൻ മിഗ്ത 

അന്തരിച്ചു. നയൂ ഡൽഹിേിപ്പല പേനിേർ 

േിനപഗ്തത്തിന്പ്പറ എഡിറ്ററും മായനജ്ിംര് 

ഡേറക്ടറുമാേിരുന്നു അയേഹം. 
 

 

Important Days 
 

• പ്പടസ്റ്റുകൾപ്പകതിരാേ അന്താരാഷ്ഗ്ട 

േിനം ഓരസ്റ്റ് 29 ന ് ആയരാളമാേി 

ആെരികുന്നു. 

• എല്ലാ വർഷവും ആരസ്റ്റ ് 29 ഇന്തയേിൽ 

യേശീേ കാേിക േിനമാേി 

ആെരികുന്നു. 

• ഇന്തയേിൽ, എല്ലാ വർഷവും ഓരസ്റ്റ് 30 ന് 

യേശീേ പ്പെറുകിട വയവസ്ാേ േിനം 

ആയഘാഷികപ്പെടുന്നു, പ്പെറുകിട 

വയവസ്ാേങ്ങപ്പള അവരുപ്പട 

പ്പമാത്തത്തിലുള്ള വളർച്ചാ 

സ്ാധയതകൾകും വർഷത്തിൽ 

അവരുപ്പട വികസ്നത്തിന് ലഭികുന്ന 

അവസ്രങ്ങൾകുമാേി 

പിന്തുണ്േ്കാനും 

യഗ്പാത്സാഹിെികാനും. 

• ഐകയരാഷ്ഗ്ടസ്ഭ എല്ലാ വർഷവും 

ഓരസ്റ്റ് 30 ന് ആയരാളതലത്തിൽ 

നിർബന്ധിത തിയരാധാനങ്ങളുപ്പട 

ഇരകളുപ്പട അന്താരാഷ്ഗ്ട േിനം 

ആെരികുന്നു. 

• 2021 ഓരസ്റ്റ് 31 -നാണ്് ആഗ്ഫികൻ 

വംശജ്ർകുള്ള അന്താരാഷ്ഗ്ട േിനം 

ആേയമാേി ആയഘാഷികുന്നത്. 

• 2009 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും പ്പസ്പറ്്റംബർ 

02 ന് യലാക നാളിയകര േിനം 

ആെരികുന്നു. 

 

Miscellaneous News 
 

• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും ഉേർന്ന സ്ിനിമാ 

തിയേറ്റർ ഈേിപ്പട ലഡാകിൽ 

ഉേ്ഘാടനം പ്പെയ്യപ്പെട്ടു, അതിനപ്്പറ ആേയ 

പ്പമാണബൽ ഡിജ്ിറ്റൽ മൂവി തിയേറ്റർ 

യലേിപ്പല പൽോൻ ഗ്പയേശത്്ത 11,562 അടി 

ഉേരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. 

• യകഗ്രഭരണ് ഗ്പയേശമാേ ലഡാക ് മഞ്ഞു 

പുള്ളിെുലിപ്പേ (പാന്തർ േൂണ്ിക) 

പുതിേ സ്ംസ്ഥാന മൃരമാേും കറുത്ത 

കഴുത്തുള്ള പ്പഗ്കേിപ്പന (ഗ്രസ്് 

നിഗ്കിയകാളിസ്്) പുതിേ സ്ംസ്ഥാന 

പക്ഷിോേും ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/9190/ldc-mains-batch-malayalam-live-classes-by-adda247
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• ISKCON സ്ഥാപകൻ ഗ്ശീല ഭക്തിയവോന്ത 

സ്വാമി ഗ്പഭുപാേേുപ്പട 125 -ാാാം 

ജ്ന്മവാർഷികയത്താടനുബന്ധിച്്ച 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര യമാേി 125 രൂപേുപ്പട 

ഗ്പയതയക സ്മാരക നാണ്േം പുറത്തിറകി. 

• കയനഡിേൻ നരരമാേ ബർണ്ബി 

പ്പസ്പ്റ്റംബർ 5 രൗരി ലയങ്കഷ് േിനമാേി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രധാന 
കുറിപ്പുകൾ: (STATIC TAKEAWAYS) 

 

• യകഗ്ര യറാഡ ് രതാരത, ണഹയവ മഗ്ന്തി: 

നിതിൻ ജ്േറാം രഡ്കരി. 

• LIC ആസ്ഥാനം: മുംണബ; 

• LIC സ്ഥാപിച്ചത:് 1 പ്പസ്പ്റ്റംബർ 1956; 

• LIC പ്പെേർമാൻ: എം ആർ കുമാർ 

• മഹാരാഷ്ഗ്ട രവർണ്ർ: ഭരത് സ്ിംര് 

യകാശയാരി; 

• മഹാരാഷ്ഗ്ട തലസ്ഥാനം: മുംണബ; 

• മഹാരാഷ്ഗ്ട മുഖ്യമഗ്ന്തി: ഉദ്ധവ ്താകപ്പറ. 

• ഇന്തയേുപ്പട 48 -ാാമത ് െീഫ് ജ്സ്റ്റിസ് ് (CJI): 

നൂതലപതി പ്പവങ്കട രമണ്; 

• സ്ുഗ്പീം യകാടതി സ്ഥാപിതമാേത്: 26 

ജ്നുവരി 1950. 

• HSBC CEO: പീറ്റർ യവാങ്; 

• HSBC സ്ഥാപകൻ: യതാമസ്് സ്തർലാൻഡ്; 

• HSBC സ്ഥാപിച്ചത്: മാർച്്ച 1865. 

• PhonePeേുപ്പട CEO: സ്മീർ നിരം 

• PhonePeേുപ്പട ആസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂരു, 

കർണ്ാടക. 

• പഞ്ചാബ് മുഖ്യമഗ്ന്തി: കയാപ്റ്റൻ 

അമരീരർ സ്ിംര്. 

• പഞ്ചാബ് രവർണ്ർ: ബൻവാരിലാൽ 

പുയരാഹിത്. 

• ഗ്തിപുര മുഖ്യമഗ്ന്തി: ബിപ്ലബ് കുമാർ 

യേബ്; രവർണ്ർ: സ്തയയേവ് നയരൻ ആരയ. 

• അൾജ്ീരിേ തലസ്ഥാനം: അൾജ്ിയേഴ്സ്; 

• അൾജ്ീരിേ നാണ്േം: അൾജ്ീരിേൻ 

േിനാർ; 

• അൾജ്ീരിേ ഗ്പസ്ിഡന്റ്: അബ്ദൽമാദ്ജിേ് 

പ്പടയബാൺ. 

• ഇന്തയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്്ട ഓഫ് 

ആസ്്യഗ്ടാഫിസ്ിക്സ ് (IIA) രവൺപ്പമന്റിപ്പല 

സ്േൻസ്് ആൻഡ് പ്പടക്യനാളജ്ി 

വകുെിന്പ്പറ (DST) ഒരു സ്വേംഭരണ് 

സ്ഥാപനമാണ്്. ഇന്തയേുപ്പട ആസ്ഥാനം 

പ്പബംരളൂരു ആണ്്; 

• ഇന്റർനാഷണ്ൽ ആസ്്യഗ്ടാണ്മികൽ 

േൂണ്ിേൻ (IAU) ആസ്ഥാനം: പാരീസ്്, 

ഗ്ഫാൻസ്്. 

• അഡിഡാസ് ് സ്ഥാപകൻ: അയഡാൾഫ് 

ഡാസ്ലർ; 

• അഡിഡാസ് ്സ്ഥാപിച്ചത്: 18 ഓരസ്റ്റ ്1949; 

• അഡിഡാസ്് പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ്സ്: 

പ്പഹർയസ്ാപ്പജ്നൗറാച്്ച, ജ്ർമ്മനി; 

• അഡിഡാസ് ്CEO: കാസ്പർ പ്പറാർസ്റ്റഡ്. 

• PayU CEO: യലാറന്റ് പ്പല യമാേൽ ; 

• PayU സ്ഥാപിച്ചത്: 2006; 

• ബിൽപ്പഡസ്ക ് സ്ഥാപകൻ (കൾ): എം.എൻ. 

ഗ്ശീനിവാസ്ു; അജ്േ് കൗശൽ; കാർത്തിക് 

രണ്പതി; 

• ബിൽപ്പഡസ്ക് ആസ്ഥാനം: മുംണബ; 

• ബിൽപ്പഡസ്ക് സ്ഥാപിച്ചത:് 29 മാർച്്ച 2000. 

• SBI പ്പെേർയപഴ്സൺ: േിയനശ് കുമാർ ഖ്ാര. 

• SBI ആസ്ഥാനം: മുംണബ. 

• SBI സ്ഥാപിച്ചത്: 1 ജ്ൂണല 1955. 

• ഗ്ശീലങ്കൻ തലസ്ഥാനങ്ങൾ: ഗ്ശീ 

ജ്േവർധനപുര യകാപ്പട്ട; നാണ്േം: 

ഗ്ശീലങ്കൻ രൂപ. 

• ഗ്ശീലങ്ക ഗ്പധാനമഗ്ന്തി: മഹിര 

രാജ്പക് പ്പസ്; ഗ്ശീലങ്കൻ ഗ്പസ്ിഡനറ്്: 

യരാതബാേ രാജ്പക്പ്പസ്. 

• അസ്ം രവർണ്ർ: ജ്രേീഷ് മുഖ്ി; 

• അസ്ം മുഖ്യമഗ്ന്തി: ഹിമന്ത ബിശവ ശർമ്മ. 

• പ്പസ്ൻഗ്ടൽ യബാർഡ് ഓഫ് ഡേറക്ട് 

ടാക്സസ് ്സ്ഥാപിച്ചത്: 1924; 

• പ്പസ്ൻഗ്ടൽ യബാർഡ് ഓഫ് ഡേറക്ട് 

ടാക്സസ് ്ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി. 
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• ആക്സിസ്് ബാങ്്ക CEO: അമിതാഭ് ൌധരി; 

• ആക്സിസ്് ബാങ്്ക ആസ്ഥാനം: മുംണബ; 

• ആക്സിസ്് ബാങ്്ക സ്ഥാപിച്ചത്: 3 ഡിസ്ംബർ 

1993, അഹമ്മോബാേ്. 

• പുതിേ വികസ്ന ബാങ്ക ് ആസ്ഥാനം: 

ഷാങ്ഹാേ്, ണെന; 

• പുതിേ വികസ്ന ബാങ്ക ് ഗ്പസ്ിഡനറ്്: 

മാർയകാസ്് ഗ്പായഡാ യഗ്ടാേ്യജ്ാ; 

• പുതിേ വികസ്ന ബാങ്ക ്സ്ഥാപകൻ: BRCS; 

• പുതിേ വികസ്ന ബാങ്ക ് സ്ഥാപിച്ചത്: 15 

ജ്ൂണല 2014. 

• വാർത്താവിതരണ് ഗ്പയക്ഷപണ് മഗ്ന്തി: 

അനുരാര ്സ്ിംര ്ഠാകൂർ. 

• 1965 ഡിസ്ംബർ 1 നാണ്് BSF രൂപീകരിച്ചത്; 

• BSF ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി; 

• ITBP സ്ഥാപിച്ചത:് 24 ഒക്യടാബർ 1962; 

• ITBP ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി, ഇന്തയ. 

• രാജ്യസ്ഭാ അധയക്ഷ: എം. പ്പവങ്കയ്യ 

നാേിഡു; 

• രാജ്യസ്ഭ സ്ഥാപിച്ചത്: 3 ഏഗ്പിൽ 1952; 

• രാജ്യസ്ഭേുപ്പട കാലാവധി: 6 വർഷം. 

• രാഷ്ഗ്ടീേ ഇസ്പത് നിരം ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1982 പ്പഫഗ്ബുവരി 18; 

• രാഷ്ഗ്ടീേ ഇസ്പാറ്റ് നിരം ലിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥാനം: വിശാഖ്പട്ടണ്ം. 

• ആക്സിസ്് ബാങ്്ക CEO: അമിതാഭ് ൌധരി; 

• ആക്സിസ്് ബാങ്്ക ആസ്ഥാനം: മുംണബ; 

• ആക്സിസ്് ബാങ്്ക സ്ഥാപിച്ചത്: 3 ഡിസ്ംബർ 

1993, അഹമ്മോബാേ്. 

• RBI േുപ്പട 25 -ാാമത് രവർണ്ർ: 

ശക്തികാന്ത് ോസ്്; ആസ്ഥാനം: മുംണബ; 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1 ഏഗ്പിൽ 1935, 

പ്പകാൽകത്ത. 

• പവർഗ്രിഡ് സ്ഥാപിച്ചത്: 23 ഒക്യടാബർ 

1989; 

• പവർഗ്രിഡ് ആസ്ഥാനം: രുഡ്ഗാവ്, ഇന്തയ. 

• ISKCON സ്ഥാപിച്ചത്: 13 ജ്ൂണല 1966, 

നയൂയോർക്, േുണണ്റ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്്; 

• ISKCON ആസ്ഥാനം: മാോപൂർ, പശ്ചിമ 

ബംരാൾ. 

• IMF ആസ്ഥാനം: വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസ്ി േു. 

• IMF മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടറും പ്പെേർമാനും: 

ഗ്കിസ്റ്റലീന യജ്ാർജ്ിവ; 

• IMF െീഫ് ഇകയണ്ാമിസ്റ്റ്: രീത 

യരാപിനാഥ്. 

• മഹാരാഷ്ഗ്ട രവർണ്ർ: ഭരത് സ്ിംര് 

യകാശയാരി; 

• മഹാരാഷ്ഗ്ട തലസ്ഥാനം: മുംണബ; 

• മഹാരാഷ്ഗ്ട മുഖ്യമഗ്ന്തി: ഉദ്ധവ ്താകപ്പറ. 

• എഞ്ചിനീയേഴ്സ ് ഇന്തയ ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1965. 

• HDFC ണലഫ് ആസ്ഥാനം: മുംണബ; 

• HDFC ണലഫ് സ്ിഇഒ: വിഭ പടൽകർ; 

• HDFC ണലഫ് സ്ഥാപിച്ചത്: 2000. 
 

 

                                    

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
https://www.adda247.com/product-testseries/7778/kpsc-exam-online-test-series-prime-test-pack-for-kerala-exams-like-kpsc-kerala-police-and-other-state-government-exams
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/8625/kerala-psc-easy-english-bilingual-live-classes-by-adda247
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/8626/lakshyam-batch-class-for-kerala-psc-general-knowledge-sessions-live-class-by-adda247

