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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 തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ്
മത്സരപരീക്ഷകൾ
എന്നിവേ്കുള്ള
ഗ്പധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ.

State News
•

•

International News
•

•

•

•

2021
പ്പെപ്റ്റംബർ
3
ന്
ജൊനിപ്പല
യ ാകിയോേിപ്പല ഔയ്യാരിക വെതിേിൽ
ഒരു പാർട്ടി യനതൃതവ മത്സരത്തിൽ നിന്ന്
പിന്മാറാൻ
ജൊൻ
ഗ്പധാനമഗ്രി
യോഷിഹിയ് െുര മാധയമങ്ങയ ാ ് പറഞ്ഞു.
യലാകായരാരയ െംഘ ന അംരീകരികാത്ത
വീട്ടിൽ വ ർത്തുന്ന ജബ്ബുകൾ ഉപയോരിച്ച്
യകാവിഡ് -19 പ്പനതിപ്പര രണ്ട് വേസ്സുമുതൽ
കുട്ടികൾക്
വാക്സിയനഷൻ
നൽകിേ
യലാകത്തിപ്പല ആ്യപ്പത്ത രാജയമാേി കയൂബ
മാറി.
യലാംര് മാർച്ച് -4 C യറാകറ്റിൽ, വ കൻ
ചൈനേിപ്പല
ഷാൻക്സി
ഗ്പവിശ്യേിപ്പല
താേ്വാൻ
ഉപഗ്രഹ
വിയക്ഷപണ
യകഗ്രത്തിൽ നിന്ന്, ഒരു പുതിേ ഭൗമ
നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാേ പ്പരാപ്പഫൻ -5 02
ചൈന വിജേകരമാേി വിയക്ഷപിച്ചു.
ബിറ്റ്യകാേിപ്പന നിേമപരമാേ പ്പ ൻഡറാേി
അംരീകരികുന്ന യലാകത്തിപ്പല ആ്യപ്പത്ത
രാജയമാേി എൽ ൊൽവയഡാർ മാറി. ഈ
നീകം രാജയപ്പത്ത നിരവധി പൗരന്മാർക്
ആ്യമാേി
ബാങ്ക്
യെവനങ്ങൾ
ലഭയമാകുപ്പമന്ന്
എൽ
ൊൽവയഡാർ
െർകാർ അവകാശ്പ്പെട്ടു.

•

•

•

National News
•

•
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ഇരയേിപ്പല
ആ്യപ്പത്ത
ഡുയരാംര്
െംരക്ഷണ റിെർവ് പാൽക് യബേുപ്പ
വ കൻ ഭാരത്ത് സ്ഥാപികുപ്പമന്ന് തമിഴ്നാ ്
െംസ്ഥാന െർകാർ ഗ്പഖ്യാപിച്ചു.
ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ് രവർണർ യബബി റാണി മൗരയ
വയക്തിപരമാേ കാരണങ്ങൾ ൈൂണ്ടികാട്ടി,
കാലാവധി പൂർത്തിോകുന്നതിന് ഏകയ്ശ്ം
രണ്ട് വർഷം മുമ്പ്, 2021 പ്പെപ്റ്റംബർ 08 ന്
സ്ഥാനപ്പമാഴിേുപ്പമന്ന് ഗ്പഖ്യാപിച്ചു.
രുജറാത്ത്
െർകാർ
ഗ്പഖ്യാപിച്ചത്,
യകാ ിക ുപ്പ
പ്പപാതു യക്ഷമ പദ്ധതികൾ
ഏപ്പറ്റ ുകാൻ പദ്ധതിേി ുന്നു എന്നാണ്.
ആഗ്ര
െർകാർ
രജനീഷ്
കുമാറിപ്പന
ൊമ്പത്തിക ഉപയ്ഷ്ടാവാേി നിേമിച്ചു. മുൻ
SBI
പ്പൈേർമാനാേിരുന്ന
രജനിഷ്
കുമാറിന്പ്പറ കാബിനറ്റ് റാങ്ക് സ്ഥാനത്ത് രണ്ട്
വർഷമാണ്.
വിജേ്
രൂപാണി
രുജറാത്ത്
മുഖ്യമഗ്രി
സ്ഥാനം
രാജിപ്പവച്ചു.
അയേഹം
രാജി
രവർണർ ആൈാരയ യ്വഗ്വത്തിന് െമർെിച്ചു.

പ്ലാസ്റ്റികിനുള്ള ഒരു െർകുലർ െംവിധാനം
യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനുള്ള
പുതിേ
പ്ലാറ്റ്യഫാമാേ
ഒരു
പ്ലാസ്റ്റിക്
ഉ മ്പ ി
ആരംഭിച്ച
ഏഷയേിപ്പല
ആ്യപ്പത്ത
രാജയമാേി ഇരയ മാറി.
ആൊ്ി
കാ
അമൃത്
മയഹാത്സവം
ആയഘാഷത്തിന്പ്പറ
ഭാരമാേി
ആേുഷ്
മഗ്രാലേം ഒരു വർഷം പ്പകാണ്ട് 75 ലക്ഷം
വീ ുക ിൽ
ഔഷധ
െെയ
ചതകൾ
വിതരണം പ്പൈയ്യുക എന്ന ലക്ഷയയത്താപ്പ
'ആേുഷ് ആപ്പ്പക ്വാർ' എന്ന യപരിൽ ഒരു
കാമ്പേിൻ ആരംഭിച്ചു.
ചഗ് ബൽ യകാ -ഓെയററ്റീവ് മാർകറ്റിംര്
പ്പഡവലപ്പ്പമന്റ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് ഇരയ
(TRIFED)
വിയ്ശ്കാരയ
മഗ്രാലേവുമാേി
െഹകരിച്ച് അ ുത്ത 3 മാെത്തിനുള്ളിൽ
യലാകപ്പമമ്പാ ുമുള്ള
75
ഇരയൻ
മിഷനുക ിൽ/
എംബെിക ിൽ
ആത്മനിർഭർ
ഭാരത്
യകാർണർ
സ്ഥാപികുന്നു.
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ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാ്ി "ശ്ിക്ഷക് പർവ് 2021" ഉ്്ഘാ നം പ്പൈയ്യുകേും വീഡിയോ
യകാൺഫറൻെിലൂപ്പ
ഉ്്ഘാ ന
െയേ നപ്പത്ത
അഭിെംയബാധന
പ്പൈയ്യുകേും പ്പൈയ്ത ു.
യകഗ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ
വയതിോന മഗ്രി ഭൂയപരർ ോ്വ് രാജയപ്പത്ത
132 നരരങ്ങ ിപ്പല വാേു മലിനീകരണം
നിേഗ്രികുന്നതിനാേി PRANA എന്ന ഒരു
യപാർട്ടൽ ആരംഭിച്ചു.
രാജസ്ഥാനിപ്പല
ഒരു
യ്ശ്ീേപാതേിൽ
എമർജൻെി ലാൻഡിംര് ൌകരയം യകഗ്ര
ഗ്പതിയരാധ മഗ്രി രാജ്നാഥ് െിംരും യകഗ്ര
ചഹയവ
മഗ്രി
നിതിൻ
രഡ് കരിേും
ഉ്്ഘാ നം പ്പൈയ്ത ു.
യബബി
റാണി
മൗരയ
രാജി
െമർെിച്ചതിപ്പനത്തു ർന്ന്
ഒഴിഞ്ഞുകി ന്ന
ആർമി പ്പഡപയൂട്ടി ൈീഫ്, ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ്
രവർണറാേി വിരമിച്ച പ്പലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ
രുർമിത് െിംരിപ്പന രാഷ്ഗ് പതി രാം നാഥ്
യകാവിര് നിേമിച്ചു.
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•

•

•

•

െിംരെൂർ-ഇരയ
മാരിച ം
ഉഭേകക്ഷി
വയാോമത്തിന്പ്പറ (SIMBEX) 28-ാാമത് പതിെ്
പ്പെപ്റ്റംബർ 02 മുതൽ 2021 വപ്പര ന ന്നു.
ഇരയൻ
നാവികയെനേും
യറാേൽ
ഓെ്യഗ് ലിേൻ നാവികയെനേും തേിലുള്ള
ഉഭേകക്ഷി നാവികാഭയാെമാേ AUSINDEXന്പ്പറ നാലാം പതിെ് പ്പെപ്റ്റംബർ 06, 2021
മുതൽ ആരംഭിച്ചു, 2021 പ്പെപ്റ്റംബർ 10 വപ്പര
തു രും.
എേർ
ൈീഫ്
മാർഷൽ
ആർപ്പകഎെ്
ഭ്ൗരിേ ഹവാേിേിപ്പല യജാേിന്റ് യബെ്
യപൾ ഹാർബർ-ഹികാമിൽ 2021-പ്പല മൂന്ന്
്ിവെം നീണ്ടുനിന്ന പെഫിക് എേർ ൈീഫ്സ്
െിയമ്പാെിേത്തിൽ പപ്പങ്ക ുത്തു.
യരാവേിപ്പല പൻജിമിനു െമീപമുള്ള INS
ഹൻെ യബെിൽ ന ന്ന ൈ ങ്ങിൽ ഇരയൻ
നാവികയെനേ്ക് രാഷ്ഗ് പതിേുപ്പ
നിറം
രാഷ്ഗ് പതി രാം നാഥ് യകാവിര് നൽകി.

Ranks and Reports News
•

•
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•

•

•

•

•

•
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•

•

2022 ഡിെംബർ 1 മുതൽ ഇരയ G 20
ഗ്പെിഡന്റ് സ്ഥാനം വഹികും, കൂ ാപ്പത
2023 ൽ ആ്യമാേി G 20 യനതാക ുപ്പ
ഉച്ചയകാ ി വി ികും.
ഇരയൻ
ഗ്പധാനമഗ്രി
നയരഗ്ര
യമാ്ി
വീഡിയോ യകാൺഫറൻെിംരിലൂപ്പ
13 ാാമത് BRICS ഉച്ചയകാ ിേുപ്പ അധയക്ഷനാേി.
2

ബാങ്ക് ഓഫ് ബയറാഡ, 2021 പ്പഫഗ്ബുവരി,
മാർച്ച് മാെങ്ങ ിൽ ഇലക്യഗ് ാണിക്സ് ആൻഡ്
ഇൻഫർയമഷൻ
പ്പ ക്യനാ ജി
മഗ്രാലേം
(MeitY) നൽകിേ െ്യകാർകാർഡിൽ ബാങ്ക്
പ്പമാത്തം
86%
മാർയകാപ്പ
1
-ആം
സ്ഥാനത്താപ്പണന്ന് ഗ്പഖ്യാപിച്ചു.
യകഗ്ര വി്യാഭയാെ മഗ്രി ധർയമഗ്ര ഗ്പധാൻ
NIRF ഇരയ റാങ്കിംര് 2021 പ്പെപ്റ്റംബർ 09, 2021
ന് വീഡിയോ യകാൺഫറൻെിംര് വഴി
പുറത്തിറകി.

•

െ്കവാഷ് റാകറ്റ്െ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ്
ഇരയ (SRFI) പ്പെഗ്കട്ടറി ജനറൽ ചെറെ്
യപാഞ്ചപ്പേ ASF- ന്പ്പറ 41-ാാമത് വാർഷിക
പ്പപാതുയോരത്തിൽ
ഏഷയൻ
െ്കവാഷ്
പ്പഫഡയറഷന്പ്പറ
(ASF)
ചവെ്
ഗ്പെിഡന്റാേി
ഏകകണ്ഠമാേി
തിരപ്പഞ്ഞ ുത്തു.
ഇരയൻ വനിതാ യഹാകി താരം റാണി
രാംപാൽ, ഗ്കികറ്റ് താരം സ്മൃതി മരാന
എന്നിവപ്പര
കമ്പനിേുപ്പ
ഗ്ബാൻഡ്
അംബാെഡർമാരാേി ഇകവിറ്റാെ് െ്യമാൾ
ഫിനാൻെ് ബാങ്ക് (ESFB) തിരപ്പഞ്ഞ ുത്തു.
േുചണറ്റഡ് ഇരയ ഇൻഷുറൻെ് കമ്പനി
ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ
പ്പൈേർമാൻ-കം-മായനജിംര്
ഡേറക്ടറാേി
S.L.
ഗ്തിപതിപ്പേ
യകഗ്ര
െർകാർ തിരപ്പഞ്ഞ ുത്തു.
കേറ്റുമതി-ഇറകുമതി
ബാങ്ക്
ഓഫ്
ഇരയേുപ്പ (EXIM ബാങ്ക്) പുതിേ മായനജിംര്
ഡേറക്ടറാേി (MD) െർകാർ ഹർഷ ഭൂയപഗ്ര
ബംരാരിപ്പേ നിേമിച്ചു.
അയശ്ാക
ബിൽഡ്യകാൺ
മായനജിംര്
ഡേറക്ടറും പ്പഗ്പായമാട്ടറുമാേ െതീഷ് പയരഖ്്
ഇന്റർനാഷണൽ യറാഡ് പ്പഫഡയറഷന്പ്പറ
(IRF) ഇരയ ൈാപ്റ്ററിന്പ്പറ ഗ്പെിഡന്റാേി
ൈുമതലയേറ്റു.
ാറ്റ AIA ചലഫ് ഇൻഷുറൻെ് ഇരയൻ
അത്ലറ്റും
ഒ ിമ്പിക്
െവർണ്ണ
പ്പമഡൽ
യജതാവുമാേ നീരജ് യൈാഗ്പേുമാേി ഗ്ബാൻഡ്
അംബാെഡറാേി ഒരു മൾട്ടി ഇേർ ഗ്ബാൻഡ്
പങ്കാ ിത്തം ഒെുവേ്കുന്നു.
IDFC ഫസ്റ്റ് ബാങ്കിന്പ്പറ മായനജിംര് ഡേറക്ടറും
ൈീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീെറുമാേി (‘MD,
CEO’)
വി.ചവ്യനാഥപ്പന
വീണ്ടും
നിേമികുന്നതിന്
റിെർവ്
ബാങ്ക്
(RBI)
അംരീകാരം നൽകി.
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•

•

•

െർകാർ
ഉ മസ്ഥതേിലുള്ള
വ ം
സ്ഥാപനമാേ നാഷണൽ പ്പഫർട്ടിചലയെഴ്സ്
ലിമിറ്റഡ് (NFL) നിർപ്പലപ് െിംര് റാേിപ്പേ
കമ്പനിേുപ്പ
പ്പൈേർമാനും
മായനജിംര്
ഡേറക്ടറുമാേി നിേമിച്ചു.
ഇരയേിപ്പല കൺയഗ് ാ ർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ
ജനറൽ (CAG), 2024 മുതൽ 2027 വപ്പര മൂന്ന്
വർഷയത്തക് ഏഷയൻ ഓർരചനയെഷൻ
ഓഫ് െുഗ്പീം ഓഡിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂഷന്പ്പറ
(ASOSAI)
അെംബ്ലിേുപ്പ
പ്പൈേർമാനാേി
ജിെി മുർമു തിരപ്പഞ്ഞ ുകപ്പെട്ടു.
മുൻ IPS ഉയ്യാരസ്ഥനാേ ഇഖ്്ബാൽ െിംര്
ലാൽപുരപ്പേ യ്ശ്ീേ നയൂനപക്ഷ കേീഷൻ
പ്പൈേർമാനാേി
നിേമിച്ചു.
പഞ്ചാബ്
െവയ്ശ്ിോേ
അയേഹം
െിഖ്്
തത്തവൈിരപ്പേകുറിച്ച്
നിരവധി
പുസ്തകങ്ങൾ രൈിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Business News
•

•

•

•

•

ചലഫ് ഇൻഷുറൻെ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ്
ഇരയ
(LIC)
ഓെൺ
മാർകറ്റ്
ഏപ്പറ്റ ുകലിലൂപ്പ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയേുപ്പ 3.9
ശ്തമാനം
(15,90,07,791
ഓഹരികൾ)
വാങ്ങിേിട്ടുണ്ട്.
PhonePe , PhonePe Pulse എന്ന യപരിൽ ഒരു
യവ്ി
ആരംഭിച്ചു.
ഡിജിറ്റൽ
യപേ്പ്പമന്റുക ിപ്പല ഡാറ്റ ഉൾകാഴ്ചക ും
ഗ്പവണതക ുമുള്ള ഇരയേിപ്പല ആ്യപ്പത്ത
െംയവ്നാത്മക യവ്ിോണ് പൾെ്.
ജാർഖ്ണ്ഡ്
െംസ്ഥാനപ്പത്ത
നാല്
പട്ടണങ്ങ ിൽ
പ്പമച്ചപ്പെട്ട
യെവന
വിതരണത്തിനാേി
ജലവിതരണ
ഇൻഗ്ഫാെ്ഗ് ക്ചർ
വികെിെികുന്നതിനും
നരര തയേശ് സ്ഥാപനങ്ങ ുപ്പ (ULBs) യശ്ഷി
ശ്ക്തിപ്പെ ുത്തുന്നതിനുമാേി
ഏഷയൻ
പ്പഡവലപ്പ്പമന്റ് ബാങ്കും (ADB) 112 മിലയൺ
യഡാ ർ വായ്പ േും ഒെിട്ടു.
മഹാരാഷ്ഗ്
െംസ്ഥാനപ്പത്ത
ഗ്രാമീണ
െമ്പ്്വയവസ്ഥ
ഉേർത്താൻ
െഹാേികുന്നതിന് ഗ്രാമീണ കണക്റ്റിവിറ്റി
പ്പമച്ചപ്പെ ുത്തുന്നതിന്
അധിക
ധനെഹാേമാേി ഇരയ െർകാരും ഏഷയൻ
പ്പഡവലപ്പ്പമന്റ് ബാങ്കും (ADB) 300 മിലയൺ
യഡാ ർ വായ്പ ഒെിട്ടു.
നാഷണൽ യപേ്പ്പമന്റ്െ് യകാർെയറഷൻ
ഓഫ്
ഇരയ
(NPCI),
ഫിെർവ്
ഇൻക്.
ഫിഫ്പ്പ കുകൾകും ബാങ്കുകൾകും റുയപ
പ്പഗ്കഡിറ്റ്
കാർഡുകൾ
നൽകുന്നതിന്
ആവശ്യമാേ യെവനങ്ങ ുപ്പ ഒരു നിരോണ്
nFiNi, ഇത് ബാങ്ക് െ്യപാൺെർ പ്പൈയ്ത പ്പഗ്കഡിറ്റ്
കാർഡുകൾ െഹകരികാൻ ഫിൻപ്പ കിപ്പന
ഗ്പാപ്തമാകും.
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Banking News
•

•

•

•

റിെർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ പ്പപാതുയമഖ്ലാ
ബാങ്കാേ
UCO
ബാങ്കിപ്പന
ൊമ്പത്തിക,
പ്പഗ്കഡിറ്റ്
പ്പഗ്പാചഫൽ
പ്പമച്ചപ്പെ ുത്തുന്നതിനുള്ള
യഗ്പാംപ്റ്റ്
കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ (PCA) ൈട്ടകൂ ിൽ നിന്ന്
എ ുത്തു.
കച്ചവ
ഉപയഭാക്താകൾക്
ബിെിനസ്സ്
യപേ്പ്പമന്റുകൾ യഗ്പാെസ്സ് പ്പൈയ്യുന്നതിനാേി
കർണാ ക
ബാങ്ക്
'WisePOSGo'
എന്ന്
വി ികുന്ന ഓൾ ഇൻ വൺ യപാേിന്റ് ഓഫ്
പ്പെേിൽെ് (POS) ചെവെിംര് പ്പമഷീൻ
പുറത്തിറകി.
ചലഫ് ഇൻഷുറൻെ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ്
ഇരയേുപ്പ (LIC) ഗ്പാരംഭ പബ്ലിക് ഓഫറിംര്
നിേഗ്രികുന്നതിന് 10 മർച്ചന്റ് ബാങ്കർമാപ്പര
യകഗ്ര െർകാർ നിേമിച്ചു.
ബാങ്ക് ഓഫ് ബയറാഡ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംര്
പ്ലാറ്റ്യഫാമാേ
'യബാബ്
യവൾഡ്'
ആരംഭികുപ്പമന്ന് ഗ്പഖ്യാപിച്ചു.

Economy News
•

•

യകഗ്ര ധനകാരയ, യകാർെയററ്റ് കാരയ മഗ്രി
ഗ്ശ്ീമതി നിർമല െീതാരാമൻ ഫിനാൻഷയൽ
പ്പസ്റ്റബിലിറ്റി
ആൻഡ്
പ്പഡവലപ്പ്പമന്റ്
കൗൺെിലിന്പ്പറ
(FSDC)
24
-ാാമത്
യോരത്തിൽ അധയക്ഷത വഹിച്ചു.
S&P
യലാബൽ യററ്റിംരുകൾ
ഇരയേുപ്പ
വ ർച്ചാ ഗ്പവൈനം പരിഷ്കരിച്ചു, ഇയൊൾ 202122 (FY22) ൽ ൊമ്പത്തിക വ ർച്ച 9.5
ശ്തമാനവും 2022-23 (FY23) ൽ 7.0 ശ്തമാനവും
വ ർച്ച ഗ്പതീക്ഷികുന്നു.
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Awards News
•

Sports News

2021 പ്പെപ്റ്റംബർ 5, രാഷ്ഗ് പതി രാം നാഥ്
യകാവിര്

2021

-പ്പല

യ്ശ്ീേ

•

അധയാപക

അവാർഡ് നൽകി.
•

എഴുത്തുകാരി നമിത യരാഖ്പ്പല ഏഴാമപ്പത്ത
ോമിൻ ഹൊരിക വുമൺ ഓഫ് െബ്സ്റ്റൻെ്

•

അവാർഡിന് അർഹോേി.
•

വംശ്നാശ്ത്തിന്പ്പറ

വകിൽ

നിന്ന്

രുരുതരമാേ വംശ്നാശ്ഭീഷണി യനരി ുന്ന
മൂന്ന്

ആമകപ്പ

ഇരയൻ

െംരക്ഷികുന്നതിനുള്ള

ജീവശ്ാെ്ഗ്തജ്ഞനാേ

െിംരിന്

പ്പബഹ്ലർ

ചശ്യലഗ്ര

ആമ

െംരക്ഷണ

അവാർഡ് ലഭിച്ചു.
•

ഇരയൻ

•

•

പരെയ്ാതാവ് രയമശ്്

നാരാേൺ,

AdAsia 2021 പ്പല ഏഷയൻ പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ്
അഡവർച െിംര്

•

അയൊെിയേഷനുക ുപ്പ (AFAA) ഹാൾ ഓഫ്
പ്പഫേിമിൽ ഇ ംപി ികും.
•

യരാൾഡൻ യറാക് പ്പറേിൽയവ വർക്യഷാെ്
(GOC),

തിരുച്ചിറെള്ളി

ഉർജ്ജ

െംരക്ഷണ

മായനജ്പ്പമന്റിന്പ്പറ മികവിനുള്ള 22 -ാാമത്
യ്ശ്ീേ

അവാർഡ്

യകാൺപ്പഫഡയറഷൻ

ഓഫ് ഇരയൻ ഇൻഡെ്ഗ് ിേുപ്പ

(CII) വിവിധ

Books and authors News
•

ഉർജ്ജ െംരക്ഷണ ന പ ികൾ െവീകരിച്ച്
ന െിലാകിേതിന് യന ി.

Agreements News
•

ഗ്പതിയരാധ

•

മഗ്രാലേവും

രവൺപ്പമന്റും
എേർ-യലാഞ്ച്

US
പ്പൈയ്ത

പ്പവഹികി ിനാേി

ഇരയ

ഗ്പതിയരാധ

വകുെും

ആ ില്ലാ

ഏരിേൽ

(ALUAV)

ഒരു

യഗ്പാജക്ട്

കരാർ (PA) ഒെുവച്ചു.
•

ചമയഗ്കാ,

പ്പൈറുകി ,

ഇ ത്തരം

•
•

വയവൊേങ്ങൾക് (MSME) പ്പഗ്കഡിറ്റ് പിരുണ
നൽകുന്നതിനാേി HDFC ബാങ്ക് നാഷണൽ
െ്യമാൾ ഇൻഡെ്ഗ് ീെ് യകാർെയറഷനുമാേി

•

(NSIC) ഒരു ധാരണാപഗ്തം ഒെിട്ടു.

Science and Technology News
•

കാർഷിക

മാലിനയത്തിൽ

നിന്ന്

ചജവ

ഇഷ്ടികകൾ പ്പകാണ്ട് നിർേിച്ച ഇരയേിപ്പല
ആ്യപ്പത്ത പ്പകട്ടി ം ചഹ്രാബാ്് IITേിൽ
ഉ്്ഘാ നം പ്പൈയ്ത ു.
4

യ ാകിയോ പാരാലിമ്പിക്സ് 2020-ൽ ഇരയ
അഞ്ച് പ്പമഡലുക ും എട്ട് പ്പവള്ളിേും ആറ്
പ്പവങ്കലവും ഉൾപ്പെപ്പ
19 പ്പമഡലുകയ ാപ്പ
എകാലയത്തേും ഉേർന്ന പ്പറയകാർഡ് യന ി.
മാക്സ്
പ്പവർസ്റ്റാെൻ
(പ്പറഡ്
ബുൾപ്പനതർലാന്റ്െ്) ഡച്ച് ഗ്രാൻഡ് ഗ്പിക്സ് 2021
യഫാർമുല യന ി.
മുൻ
ഓെ്യഗ് ലിേൻ
യപെർ
യഷാൺ
ച റ്റിപ്പന പുതുയച്ചരി ഗ്കികറ്റ്
ീമിന്പ്പറ
ബൗ ിംര്
പരിശ്ീലകനാേി
നിേമിച്ചു,
യപാണ്ടിയച്ചരിേിപ്പല
ഗ്കികറ്റ്
അയൊെിയേഷൻ വൃത്തങ്ങൾ.
പ്പകാൽകത്തേിപ്പല
വിയവകാനര
േുഭഭാരതി
ഗ്കിരംരനിൽ
ഡയുറാൻഡ്
കെിന്പ്പറ 130 -ാാമത് പതിെിന് തു കമാേി.
യപാർച്ചുരീെ്
കയാപ്റ്റൻ
ഗ്കിസ്റ്റയായനാ
പ്പറാണാൾയഡാ
പുരുഷന്മാരുപ്പ
അരാരാഷ്ഗ്
ഫു യ
് ബാ ിൽ
ഏറ്റവും
കൂ ുതൽ യരാ ുകൾ യന ിേതിന്പ്പറ യലാക
പ്പറയകാർഡ് തകർത്തു.

•

യഹാ ിവുഡ്
ന ി
ആഞ്ജലീന
യജാ ി
അ ുത്തിപ്പ തന്പ്പറ വരാനിരികുന്ന പുസ്തകം
ഗ്പഖ്യാപിച്ചു, "നിങ്ങ ുപ്പ
അവകാശ്ങ്ങൾ
അറിേുക,
അവപ്പര
അവകാശ്പ്പെ ുക:
േുവാകൾക് ഒരു ചരഡ്".
ഇരയേിപ്പല
ഏറ്റവും
അംരീകൃത
പഗ്തഗ്പവർത്തകരിപ്പലാരാ ാേ
വീർ
െംഘ്വി എ റൂഡ് ചലഫ് എന്ന യപരിൽ ഒരു
ഓർേകുറിെ് പുറത്തിറകി.
ന ി തമന്ന ഭാട്ടിേ തന്പ്പറ 'ബാക് ു ്ി റൂട്ട്െ'്
എന്ന പുസ്തകം പുറത്തിറകി.
യകഗ്ര ൊംസ്കാരിക മഗ്രി ഗ്ശ്ീ കിഷൻ പ്പറഡ്ഡി
രംരപുരം, ഉത്പ പ്പക. ബാനർജി രൈിച്ച ''രീത
യരാവിര: ജേയ്വേുപ്പ ്ിവയ ഒഡീെി'' എന്ന
പുസ്തകം ഗ്പകാശ്നം പ്പൈയ്ത ു.
ഉ്േ് ഭാട്ടിേ രൈിച്ച "ബുള്ളറ്റ്െ് ഓവർ
യബാംപ്പബ: െതയ ആൻഡ് ഹിരി ഫിലിം
രയാങ്സ്റ്സ്റ്റർ" എന്ന യപരിൽ ഒരു പുതിേ
പുസ്തകം പുറത്തിറകി.
മുൻ IAS ഉയ്യാരസ്ഥനും ഗ്പശ്സ്ത കവിേുമാേ
ഗ്ശ്ീമതി
െമാഹരിച്ച
'ഹരിോന
എൻവിയറാപ്പെന്റ്
ആൻഡ്
പ്പപാലൂഷൻ
യകാഡ്' എന്ന പുസ്തകം ഹരിോന മുഖ്യമഗ്രി
മയനാഹർ ലാൽ ഗ്പകാശ്നം പ്പൈയ്ത ു.
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Obituaries News
•
•

•

•

•

ഇന്റർനാഷണൽ ഒ ിമ്പിക് കേിറ്റി (IOC)
മുൻ ഗ്പെിഡന്റ് ജാക്ക്സ് യറാര് അരരിച്ചു.
39 വർഷമാേി യകാമേിലാേിരുന്ന മുൻ
ഗ്ഫാൻെ് ഫു യ
് ബാൾ താരം ജീൻ പിേറി
ആഡംെ് അരരിച്ചു.
മുൻ യകഗ്ര ആയരാരയ പ്പെഗ്കട്ടറി യകശ്വ്
യ്ശ്ിരാജു "അകയൂട്ട് പ്പകായറാണറി
െിൻയഗ്ഡാം" മൂലം അരരിച്ചു.
BBC ഹിരിേുപ്പ ആ്യ വാർത്താ
ഗ്പയക്ഷപകോേിരുന്ന രജനി കൗൾ
ഹരിോനേിപ്പല ഫരീ്ാബാ്ിൽ അരരിച്ചു.

•

•

Miscellaneous News

Important Days
•
•
•

•

•

•

പ്പെപ്റ്റംബർ 5 ഇരയേിലു നീ ം അധയാപക
്ിനമാേി ആയഘാഷികുന്നു.
എല്ലാ വർഷവും പ്പെപ്റ്റംബർ 05 -നാണ്
അരാരാഷ്ഗ് ൈാരിറ്റി ്ിനം ആൈരികുന്നത്.
വാേുവിന്പ്പറ രുണനിലവാരം
പ്പമച്ചപ്പെ ുത്തുന്നതിനുള്ള ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ
യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനും
െുരമമാകുന്നതിനുമാേി പ്പെപ്റ്റംബർ 07 ന്
ആയരാ തലത്തിൽ നീല
ആകാശ്ത്തിനാേുള്ള അരാരാഷ്ഗ്
ശ്ുദ്ധവാേു ്ിനം ആൈരികുന്നു.
ഇരയേുപ്പ 75 -ആം െവാതഗ്രയ്ിനത്തിന്പ്പറ
സ്മരണാർത്ഥം, ഇരയൻ െർകാർ 'ആൊ്ി
കാ അമൃത് മയഹാത്സവം' ആയഘാഷികുന്നു.
എല്ലാ വർഷവും പ്പെപ്റ്റംബർ 8 ന് ആയരാ
ൊക്ഷരതാ ്ിനം ആയരാ മാേി
ആൈരികുന്നു.
ആഗ്കമണത്തിൽ നിന്ന് വി്യാഭയാെപ്പത്ത
െംരക്ഷികുന്നതിനുള്ള അരാരാഷ്ഗ് ്ിനം
പ്പെപ്റ്റംബർ 9 ന് ആയരാ മാേി
ആൈരികുന്നു.

•

•

•

•

ൈണ്ഡീരഡ്
പ്പറേിൽയവ
യസ്റ്റഷന്
(CRS)
ോഗ്തകാർക് ഉേർന്ന നിലവാരമുള്ളതും
യപാഷകെമൃദ്ധവുമാേ
ഭക്ഷണം
നൽകുന്നതിനാേി 5 നക്ഷഗ്ത ‘ഈറ്റ് ചററ്റ്
യസ്റ്റഷൻ’ െർട്ടിഫിയകഷൻ ലഭിച്ചു.
ഇരയേിപ്പല ഏറ്റവും ഉേരം കൂ ിേ വാേു
ശ്ുദ്ധീകരണ വർ യകഗ്രഭരണ ഗ്പയ്ശ്മാേ
ൈണ്ഡീരഡിൽ ഉ്്ഘാ നം പ്പൈയ്ത ു.
ഭാരത് പ്പഹവി ഇലക്ഗ് ികൽെ് ലിമിറ്റഡ്
(BHEL)
ചഹ്രാബാ്ിപ്പല
ഇരയേിപ്പല
ആ്യപ്പത്ത
തയേശ്ീേമാേി
രൂപകൽെന
പ്പൈയ്ത
ചഹ
ആഷ്
കൽകരി
രയാെിഫിയകഷൻ അധിഷ്ഠ ിത പ്പമഥയനാൾ
പ്പഗ്പാഡക്ഷൻ പ്ലാന്റ് ഉ്്ഘാ നം പ്പൈയ്ത ു.
വാേുവിൽ
നിന്ന്
കാർബൺ
ചഡ
ഓക്ചെഡ് പി ിപ്പച്ച ുകാൻ രൂപകൽെന
പ്പൈയ്ത യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും വലിേ പ്ലാന്റ്
ഐസ്ലാൻഡിൽ ഗ്പവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രധാന
കുറിപ്പുകൾ: (STATIC TAKEAWAYS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ഇന്റർനാഷണൽ അയൊെിയേഷൻ യഫാർ
െൂേിചെഡ്
ഗ്പിവൻഷൻ
(IASP)
എല്ലാ
വർഷവും
പ്പെപ്റ്റംബർ
10
ന്
യലാക
ആത്മഹതയാ
ഗ്പതിയരാധ
്ിനം
(WSPD)
ആൈരികുന്നു.
എല്ലാ വർഷവും പ്പെപ്റ്റംബർ 9 നാണ് യലാക
EV ്ിനം ആൈരികുന്നത്. ്ിവെം ഇപ്പമാബിലിറ്റിേുപ്പ
ആയഘാഷം
അ ോ പ്പെ ുത്തുന്നു.
നാഷണൽ മിഷൻ യഫാർ ക്ലീൻ രംര 2021
പ്പെപ്റ്റംബർ 09 ന് നൗല ഫൗയണ്ടഷനുമാേി
യൈർന്ന് ഹിമാലേൻ ്ിവെ് െംഘ ിെിച്ചു.

ഏഷയൻ െ്കവാഷ് പ്പഫഡയറഷൻ ആസ്ഥാനം:
കവാലാലംപൂർ, മയലഷയ;
ഏഷയൻ െ്കവാഷ് പ്പഫഡയറഷൻ ജനറൽ
പ്പെഗ്കട്ടറി: ഡങ്കൻ ൈിേു;
ഏഷയൻ െ്കവാഷ് പ്പഫഡയറഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്:
1980.
LIC ആസ്ഥാനം: മുംചബ;
LIC സ്ഥാപിച്ചത്: 1 പ്പെപ്റ്റംബർ 1956;
LIC പ്പൈേർമാൻ: എം ആർ കുമാർ
യഫാൺയപേുപ്പ CEO: െമീർ നിരം
യഫാൺയപേുപ്പ
ആസ്ഥാനം: പ്പബംര ൂരു,
കർണാ ക.
തമിഴ്നാ ് തലസ്ഥാനം: പ്പൈചന്ന.
തമിഴ്നാ ് മുഖ്യമഗ്രി: എംപ്പക സ്റ്റാലിൻ.
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തമിഴ്നാ ്
രവർണർ:
ബൻവാരിലാൽ
പുയരാഹിത്.
തമിഴ്നാ ് െംസ്ഥാന നൃത്തം: ഭരതനാ യം.
ഓെ്യഗ് ലിേൻ
ഗ്പധാനമഗ്രി:
െ്യകാട്ട്
യമാറിെൺ;
ഓെ്യഗ് ലിേ തലസ്ഥാനം: കാൻബറ;
ഓെ്യഗ് ലിേൻ കറൻെി: ഓെ്യഗ് ലിേൻ
യഡാ ർ.
ഇകവിറ്റാെ് െ്യമാൾ ഫിനാൻെ് ബാങ്ക് (ESFB)
ആസ്ഥാനം: പ്പൈചന്ന;
ESFB േിപ്പല MDേും CEOേും: വാെുയ്വൻ പി
എൻ
േുചണറ്റഡ് ഇരയ ഇൻഷുറൻെ് കമ്പനി
ലിമിറ്റഡ് ആസ്ഥാനം: പ്പൈചന്ന;
േുചണറ്റഡ് ഇരയ ഇൻഷുറൻെ് കമ്പനി
ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിച്ചത്: 18 പ്പഫഗ്ബുവരി 1938;
േുചണറ്റഡ് ഇരയ ഇൻഷുറൻെ് കമ്പനി
ലിമിറ്റഡ് CEO: ഗ്ശ്ീ രിരീഷ് രാധാകൃഷ്ണൻ.
യകഗ്ര ഭക്ഷയ െംസ്കരണ വയവൊേ മഗ്രി:
പശ്ുപതി കുമാർ പരാെ്;
ഭക്ഷയ െംസ്കരണ വയവൊേ െഹമഗ്രി:
ഗ്പഹ്ലാ്് െിംര് പയട്ടൽ.
ജൊൻ തലസ്ഥാനം: യ ാകിയോ;
ജൊൻ കറൻെി: ജാെനീെ് പ്പേൻ;
യരാഗ്തകാരയ മഗ്രി: അർജുൻ മുണ്ട;
TRIFED സ്ഥാപിച്ചത് 1987 ആരസ്റ്റ് 6 നാണ്.
കേറ്റുമതി-ഇറകുമതി ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ
സ്ഥാപിച്ചത്: 1 ജനുവരി 1982;
കേറ്റുമതി-ഇറകുമതി ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ
ആസ്ഥാനം: മുംചബ, മഹാരാഷ്ഗ് .
ഇന്റർനാഷണൽ
യറാഡ്
പ്പഫഡയറഷൻ
സ്ഥാപിച്ചത്: 1948;
ഇന്റർനാഷണൽ
യറാഡ്
പ്പഫഡയറഷൻ
ആസ്ഥാനം: ജനീവ, െവിറ്റ്െർലൻഡ്.
ലഫ്.
രവർണർമാരും
ൈണ്ഡീരഡിപ്പല
ഭരണാധികാരിക ും:
ബൻവാരിലാൽ
പുയരാഹിത്.
രുജറാത്ത് മുഖ്യമഗ്രി: വിജേ് രൂപാണി;
രുജറാത്ത് രവർണർ: ആൈാരയ യ്വഗ്വത്.
ആഗ്രാഗ്പയ്ശ്്
രവർണർ:
ബിശ്വഭൂഷൺ
ഹരിൈരൻ;
ആഗ്രാഗ്പയ്ശ്്
മുഖ്യമഗ്രി:
ചവ.എെ്.
ജരൻയമാഹൻ പ്പറഡ്ഡി;
ആഗ്രാഗ്പയ്ശ്്
തലസ്ഥാനങ്ങൾ:
വിശ്ാഖ്പട്ടണം (എക്സികയൂട്ടീവ് തലസ്ഥാനം),
കുർണൂൽ
(ജുഡീഷയൽ
തലസ്ഥാനം),
അമരാവതി (നിേമനിർോണ തലസ്ഥാനം).
UCO ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: പ്പകാൽകത്ത;
UCO ബാങ്ക് MD േും CEO േും: അതുൽ കുമാർ
യരാേൽ;
6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

UCO ബാങ്ക് സ്ഥാപകൻ: ഘനശ്യാം ്ാെ്
ബിർ ;
UCO ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത്: 6 ജനുവരി 1943.
കർണാ ക ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: മംരലാപുരം;
കർണാ ക
ബാങ്ക്
CEO:
മഹാബയലശ്വര
എംഎെ്;
കർണാ ക
ബാങ്ക്
സ്ഥാപിച്ചത്:
18
പ്പഫഗ്ബുവരി 1924.
HDFC ബാങ്കിന്പ്പറ ആസ്ഥാനം: മുംചബ,
മഹാരാഷ്ഗ് ;
HDFC ബാങ്കിന്പ്പറ MDേും CEOേും: ശ്ശ്ിധർ
ജര്ീഷൻ;
HDFC ബാങ്കിന്പ്പറ
ാര്ചലൻ: നിങ്ങ ുപ്പ
യലാകം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നു.
UNESCO ആസ്ഥാനം: പാരീെ്, ഗ്ഫാൻെ്.
UNESCO യമധാവി: ഓഗ്ഡി അെൂപ്പല.
UNESCO സ്ഥാപിച്ചത്: 16 നവംബർ 1945.
UNESCO
എക്സികയൂട്ടീവ്
ഡേറക്ടർ:
പ്പഹൻറിയേറ്റ എച്ച്. യഫാർ.
UNESCO സ്ഥാപിച്ചത്: 11 ഡിെംബർ 1946.
UNESCO
ആസ്ഥാനം:
നയൂയോർക്,
േുചണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്െ്.
IDFC ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: മുംചബ;
IDFC ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത്: ഒക്യ ാബർ 2015
നാഷണൽ
പ്പഫർട്ടിചലയെഴ്സ്
ലിമിറ്റഡ്
ആസ്ഥാനം: യനാേിഡ;
നാഷണൽ
പ്പഫർട്ടിചലയെഴ്സ്
ലിമിറ്റഡ്
സ്ഥാപിച്ചത്: 1 പ്പെപ്റ്റംബർ 1979.
ADB ഗ്പെിഡന്റ്: മൊത്സുരു അൊകാവ;
ആസ്ഥാനം: മനില, ഫിലിെീൻെ്.
മഹാരാഷ്ഗ്
രവർണർ:
ഭരത്
െിംര്
യകാശ്യാരി;
മഹാരാഷ്ഗ് തലസ്ഥാനം: മുംചബ;
മഹാരാഷ്ഗ് മുഖ്യമഗ്രി: ഉദ്ധവ് താകപ്പറ.
ബാങ്ക് ഓഫ് ബയറാഡ ആസ്ഥാനം: വയഡാ്ര,
രുജറാത്ത്, ഇരയ;
ബാങ്ക് ഓഫ് ബയറാഡ പ്പൈേർമാൻ: ഹസ്മുഖ്്
അധിേ;
ബാങ്ക് ഓഫ് ബയറാഡ MDേും CEOേും:
െഞ്ജീവ് ൈേ.
1960 ൽ അരരിച്ച പ്പഗ്പാഫെർ എർവിൻ
റിംരലും യഡാ. യനാർമൻ ഫാർബയറാേും
യൈർന്നാണ് IASP സ്ഥാപിച്ചത്.
ചൈന തലസ്ഥാനം: ബീജിംര്;
ചൈന കറൻെി: പ്പറൻമിൻബി;
ചൈന ഗ്പെിഡന്റ്: ഷി ജിൻപിംര്.
എൽ ൊൽവയഡാർ തലസ്ഥാനം: ൊൻ
ൊൽവയഡാർ;
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എൽ ൊൽവയഡാർ ഗ്പെിഡന്റ്: നാേിബ്
ബുപ്പകപ്പല.
മുഖ്താർ
അബ്ബാെ്
നഖ്്വി
നയൂനപക്ഷ
കാരയങ്ങ ുപ്പ
ബഹുമാനപ്പെട്ട
യകഗ്ര
കാബിനറ്റ് മഗ്രിോണ്.
ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ് സ്ഥാപിച്ചത്: 9 നവംബർ 2000;
ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ്
രവർണർ:
പ്പലഫ്റ്റനന്റ്
ജനറൽ രുർമിത് െിംര്;
ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ് മുഖ്യമഗ്രി: പുഷ്കർ െിംര്
ധാമി;
ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ് തലസ്ഥാനങ്ങൾ: പ്പഡറാഡൂൺ
(ശ്ീതകാലം), പ്പരേർപ്പെേ്ൻ (യവനൽ).
ഐസ്ലാൻഡ് തലസ്ഥാനം: പ്പറയ്ക ്ജാവിക്;
ഐസ്ലാൻഡ്
കറൻെി:
ഐസ്ലാൻഡിക്
യഗ്കാണ;
ഐസ്ലാൻഡ് ഭൂഖ്ണ്ഡം: േൂയറാെ്.
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