
                   "Weekly Current Affairs PDF in Malayalam| September 3rd Week 2021 Important Current Affairs" 

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

"Weekly Current Affairs PDF in Malayalam| September 
3rd Week 2021 Important Current Affairs" 

 

കറന്റ് അഫയേഴ്സ് - LDC, LGS, SECRETARIAT 

ASSISTANT, VILLAGE FIELD ASSISTANT, HIGH 

COURT 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 
 

• പ്പമായറായകാേുപ്പെ പതുിേ ഗ്പധാനമഗ്രിോേി 

അസീസ് അഖന്നചൂ്ചിപ്പന രാജ്യപ്പത്ത രാജ്ാവ് 

മഹുമ്മദ് ആറാമൻ നിേമിച്ച.ു 

• േുണൈറ്റഡ് യേറ്റ്സ്, േുണൈറ്റഡ് കിംഗ് ഡം, 

ഓയഗ്രേലിേ എന്നിവ പതുിേ പങ്കാളിത്തം 

"AUKUS" ഇയരാ    -പസഫിക് യമഖലേ്കാേി 

ഒര ു പതുിേ ഗ്തിരാഗ്ര സുരക്ഷാ പങ്കാളിത്തം 

ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

 

State News 
 

• ബിപ്പജ്പി നിേമസഭാ യോരത്തിൽ 

രുജ്റാത്തിപ്പന്റ പതുിേ മഖുയമഗ്രിോേി ഭയൂപഗ്ര 

പയട്ടലിപ്പന തിരപ്പെെതു്ത ു

• പെിൊറൻ ഒഡീഷേിപ്പല 

കാർഷിയകാത്സവമാേ നവുാഖാേ് ജ്ഹുാർ 

മതപരമാേ ആയവശയത്താപ്പെേും 

പാരമ്പരയയത്താപ്പെേും ആയ ാഷിച്ച.ു 

• യകഗ്ര നവ, പനുരപുയോര ഊർജ്ജ 

മഗ്രാലേത്തിപ്പന്റ കൈകകുൾ ഗ്പകാരം, 

ഗ്പധാനമഗ്രി കിസാൻ ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ ഏവം 

ഉത്തൻ മഹാഭിോൻ (PM-KUSUM) ഗ്പകാരം 

ഓഫ് ഗ്രിഡ് യസാളാർ പമ്പകുൾ 

സ്ഥാപികനു്നതിൽ രാജ്യപ്പത്ത മപ്പറ്റല്ലാ 

സംസ്ഥാനങ്ങളിലംു ഹരിോന ഒന്നാമപ്പതത്തി. 

• പ്പെറകുിെ ധാനയവിളകൾക് കർഷകർക് 

ശരിോേ വില നൽകനു്നത് ലക്ഷയമിട്ടളു്ള 

'മില്ലറ്റ് മിഷൻ' ആരംഭികപു്പമന്്ന ഛത്തീരഗഡ് 

മഖുയമഗ്രി ഭയൂപഷ് ബാരൽ ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മഗ്രി യജ്യാതിരാധിേ 

സിന്ധ്യ പ്പതലങ്കാനേിൽ ഇത്തരത്തിലളു്ള 

ആദയപ്പത്ത "ആകാശത്തനുിന്്ന മരന്ു്ന" പദ്ധതി 

ആരംഭിച്ച.ു 

• നാരാലാൻഡിപ്പന്റ ആദയയത്തതംു ഇരയേിപ്പല 

61 -ാാമപ്പത്ത യസാഫ്റ്റ് പ്പവേർ പ്പെയ്നാളജ്ി 

പാർക് ഓഫ് ഇരയേുപ്പെ (STPI) യകഗ്രവംു 

പ്പകാഹിമേിൽ ഉദ് ാെനം പ്പെേതു . 
 

National News 
 

• ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദി രുജ്റാത്തിപ്പല 

അഹമ്മദാബാദിപ്പല സർദാർധം ഭവൻ 

വീഡിയോ യകാൺഫറൻസിംര് വഴി 

ഉദ് ാെനം പ്പെേതു . സർദാർധം  ട്ടം- II കനയ 

ഛഗ്താലേ (പ്പപൺകടു്ടികളുപ്പെ യഹാേൽ) 

പദ്ധതിേുപ്പെ "ഭമൂി പജൂ്േും" അയേഹം 

നിർവഹിച്ച.ു 

• ഇരയേിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ ഓെൺ എേർ 

പ്പഫർൈി ഉത്തരാഖണ്ഡിപ്പല റാൈിയഖത്തിൽ 

ഉദ് ാെനം പ്പെേതു . 

• യകഗ്ര യറാഡ് രതാരത മഗ്രി നിതിൻ രഡ്കരി 

ഒര ു ആർട്ടിഫിഷയൽ ഇന്റലിജ്ൻസ് ഊർജ്ജ 

പദ്ധതിോേ ‘iRASTE’ ആരംഭിച്ച.ു 

• േുഎസ് ആസ്ഥാനമാേുള്ള യറാകി മൗണ്ടൻ 

ഇൻേിറ്റയട്ൂ്ട (RMI), RMI ഇരയ എന്നിവേുമാേി 

സഹകരിച്്ച നിതി ആയോര് 

ഉപയഭാക്താകളുമാേും വയവസാേവമുാേും 

ഗ്പവർത്തിച്്ച പജൂ്യം മലിനീകരൈ വിതരൈ 

വാഹനങ്ങൾ യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനാേി 

ശനൂയ എന്ന യപരിൽ ഒര ുകാമ്പേിൻ ആരംഭിച്ച.ു 

• പ്പസൻഗ്െൽ യബാർഡ് ഓഫ് ഇൻഡേറ്േ് ൊ്സസ് 

ആൻഡ് കേംസ് (CBIC) കശുിനരർ 

എേർയപാർട്്ട കേംസ് യനാട്ടിണഫഡ് 

എേർയപാർട്ടാേി ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• യലാ്സഭാ െിവിേും രാജ്യസഭാ െിവിേും 

ലേിെിച്്ച നിർമ്മിച്ച സൻസദ് െിവി 

ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദി ഉപരാഗ്രപതി എം 

പ്പവങ്കയ്യ നാേിഡവുംു യലാക് സഭാ രപീകർ ഓം 

ബിർളേും യെർന്്ന സമാരംഭിച്ച.ു 
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• ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദിേുപ്പെ 

അധയക്ഷതേിൽ യെർന്ന യകഗ്ര മഗ്രിസഭ, 

പ്പെലിയകാം യമഖലേിപ്പല നിരവധി 

 െനാപരവംു ഗ്പഗ്കിോപരവമുാേ 

പരിഷ്കാരങ്ങൾക് അംരീകാരം നൽകി, 

യരാരബാധിതരാേ പ്പെലിയകാം 

യസവനദാതാകൾക് ആശവാസം നൽകാൻ, 

ഉേർന്ന യതാതിൽ കെപ്പകൈിേിൽ പ്പപെനു്ന.ു 

 

Defence News 
 

• ഇരയേിപ്പല ആദയപ്പത്ത ആൈവ-മിണസൽ 

ഗ്ൊകിംര് കെൽ, INS ഗ്ധവ്ു, 

ആഗ്ന്ധ്ാഗ്പയദശിപ്പല വിശാഖപട്ടൈത്ത് നിന്ന് 

കമ്മീഷൻ പ്പെേതു . 

• ഷാങ്ഹാേ് യകാഓെയറഷൻ 

ഓർരണനയസഷൻ (SCO) അംരരാജ്യങ്ങൾ 

തമ്മിലളു്ള സംേുക്ത ഭീകരവാദ വയാോമമാേ 

പീരഫു ൾ മിഷൻ -2021 എന്ന വയാോമത്തിൽ 

200 ഉയദയാരസ്ഥർ ഉൾപ്പെെനു്ന ഇരയൻ 

ണസനിക സം ം പപ്പങ്കെകുനു്ന.ു 

• പ്പസപ്തംബർ 16-18 വപ്പര നയഡൂൽഹിേിൽ 

സം െിെിച്ച ഇരയൻ ആർമി െീഫിപ്പന്റ 

യകാൺയേവിപ്പന്റ എട്ടാമത് എഡിഷൻ, ഇരയൻ 

ആർമിേിപ്പല മൻു ണസനിക യമധാവികളുപ്പെ 

യസവനവംു. 

• നാഷൈൽ യകഡറ്റ് യകാർപ്സിപ്പന്റ (NCC) 

സമഗ്രമാേ അവയലാകനത്തിനാേി 

ഗ്പതിയരാധ മഗ്രാലേം ഒര ു ഉന്നതതല വിദഗ് ധ 

സമിതി രപൂീകരിച്ച.ു 

• ഇരയ -യനൊൾ സംേുക്ത ണസനിക 

പരിശീലന വയാോമത്തിപ്പന്റ 15 -ാാമത് പതിെ് 

സൂരയ കിരൺ 2021 പ്പസപ്റ്റംബർ 20 മതുൽ 

ഉത്തരാഖണ്ഡിപ്പല പിയത്താറരഡിൽ നെകംു. 
 

 

Summits and Conferences News 
 

• നയഡൂൽഹിേിപ്പല ണഹദരാബാദ് ഹൗസിൽ 

ഇരയേും ഓസ് യഗ്െലിേേും ആദയമാേി 2 + 2 

മഗ്രിമാരപു്പെ സംഭാഷൈം നെന്ന.ു 

• ഇരയേും േുണൈറ്റഡ് യേറ്റ്സ് ഓഫ് 

അയമരികേും (USA) "ണേമറ്റ് ആക്ഷൻ 

ആൻഡ് ഫിനാൻസ് പ്പമാബിണലയസഷൻ 

ഡേയലാര് (CAFMD)" ആരംഭിച്ച.ു 

• ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദി 2021 പ്പസപ്റ്റംബർ 

24 ന് വാഷിംഗ് േൺ ഡിസിേിപ്പല ണവറ്റ് 

ഹൗസിൽ നെകനു്ന ആദയ വയക്തിപരമാേ 

QUAD (കവാണഗ്ഡലറൽ പ്പസകയരൂിറ്റി 

ഡേയലാര്) യനതാകളുപ്പെ ഉച്ചയകാെിേിൽ 

പപ്പങ്കെകുനു്ന.ു 

• ഇരയ-ആഗ്ഫിക ഗ്പതിയരാധ സംഭാഷൈം, ഒര ു

പതിവ് പരിപാെിോേി, ദവിവത്സര പ്പഡഫ് 

എയക്രപാ ണസനിക 

ഗ്പദർശനയത്താെനബുന്ധ്ിച്്ച സം െിെികാൻ 

ഇരയാ രവൺപ്പമന്റ് നിർയേശിച്ചിട്ടണ്ു്ട. 

• 2021 നവംബർ 19, 20 തീേതികളിൽ 

ബീഹാറിപ്പല നളരേിപ്പല നവ നളര 

മഹാവിഹര കാമ്പസിൽ ഇരയ ആദയമാേി 

ആയരാള ബദു്ധമത സയമ്മളനം 

സം െിെികംു. 

• ഷാങ്ഹാേ് യകാഓെയറഷൻ 

ഓർരണനയസഷപ്പന്റ (SCO) കൗൺസിൽ ഓഫ് 

യേറ്റ്സ് 21 -ാാമത് യോരം ണഹഗ്ബിഡ് 

യഫാർമാറ്റിൽ 2021 പ്പസപ്റ്റംബർ 17 -ന് 

താജ്ികിസ്ഥാനിപ്പല ദഷുാൻപ്പബേിൽ നെന്ന.ു 

 

Ranks and Reports News 
 

• ണെം മാരസിൻ '2021 പ്പല ഏറ്റവംു 

സവാധീനമളു്ള 100 ആളുകളുപ്പെ' വാർഷിക 

പട്ടിക പറുത്തിറകി. ണെം മാരസിൻ 

പറുത്തിറകിേ 2021 പ്പല യലാകത്തിപ്പല 

ഏറ്റവംു സവാധീനമളു്ള 100 യപരിൽ 

ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദി, പശ്ചിമ ബംരാൾ 

മഖുയമഗ്രി മമത ബാനർജ്ി, സീറം ഇൻേിറ്റയട്ൂ്ട 

ഓഫ് ഇരയ സിഇഒ ആദർ പനൂവല്ല എന്നിവരംു 

ഇെം യനെി. 

• ഇരയേിപ്പല നരര ആസഗൂ്തൈ യശഷി 

വർദ്ധിെികനു്നതിനളു്ള നെപെികൾ 

അവതരിെികനു്ന 'ഇരയേിപ്പല നരര 

ആസഗൂ്തൈ യശഷിേിപ്പല പരിഷ്കാരങ്ങൾ' 

എന്ന യപരിൽ NITI ആയോര് ഒര ു റിയൊർട്്ട 

ആരംഭിച്ച.ു 
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Appointments News 
 

• പ്പവബ് യസവന ദാതാവാേ ോഹ ൂ അതിപ്പന്റ 

പതുിേ െീഫ് എ്സികയടൂ്ടീവ് ഓഫീസർ (CEO) 

ആേി ജ്ിം ലാൻയസാൈിപ്പന തിരപ്പെെതു്ത.ു 

• മൻു യകഗ്രമഗ്രി വിജ്േ് യരാേലിപ്പന രാന്ധ്ി 

രമൃ തിേുപ്പെേും ദർശന സമിതിേുപ്പെേും (GSDS) 

ണവസ് പ്പെേർമാനാേി നിേമിച്ച.ു 

• മഹീഗ്രേുപ്പെേും മഹീഗ്രേുപ്പെേും മൻു 

മായനജ്ിംര് ഡേറ്േർ പവൻ കമുാർ 

യരാേങ്കപ്പേ ഇരയൻ നാഷൈൽ യരപസ് 

പ്പഗ്പായമാഷൻ ഓതണറയസഷൻ പ്പസന്ററിപ്പന്റ 

(ഇൻ-യരപസ്) പ്പെേർയപഴ് സൈാേി നിേമിച്ച.ു 

• അയഡാബ് ഇരയേുപ്പെ ണവസ് ഗ്പസിഡന്റു ം 

മായനജ്ിംര് ഡേറ്േറമുാേി ഗ്പതിവ 

യമാഹപഗ്തപ്പേ നിേമികപു്പമന്്ന േുഎസ് പ്പെക് 

ഭീമനാേ അയഡാബ് ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• നാഷൈൽ കമ്പനി യലാ അെയലറ്റ് 

ണഗ്െബയൈൂലിപ്പന്റ (NCLAT) അെയലറ്റ് 

ണഗ്െബയൈൂലിപ്പന്റ പതുിേ ആ്േിംര് 

പ്പെേർയപഴ് സൈാേി ജ്േിസ് എം. 

യവൈയുരാപാലിപ്പന നിേമിച്ച.ു 

• ഒളിമ്പിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഏഷയേുപ്പെ 

ആ്േിംര് ഗ്പസിഡന്റാേി പ്പഷേ്ഖ് അഹ്മദ് 

അൽ-ഫഹദ് അൽ-സബാഹ് സവിസ് വയാജ് 

വിൊരൈേിൽ അെീൽ നൽകിേതിനാൽ 

ഇരയേുപ്പെ രാജ് രൺധീർ സിംര് െമുതലയേറ്റ.ു 

• മൻു സഗു്പീം യകാെതി ജ്ഡ്ജി, ജ്േിസ് (റിട്ട.) ഇര ു

മൽയഹാഗ്ത ഒര ു വർഷയത്തക് ഡൽഹി, 

ഡിഗ്രേിക്റ്റ് ഗ്കികറ്റ് അയസാസിയേഷൻ (DDCA) 

എന്നിവരപു്പെ പതുിേ ഓംബഡ്ുരമാൻ കം 

എത്തി്സ് ഓഫീസർ ആേിരികംു. 

• യേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയേുപ്പെ യലാബൽ 

പ്പഡപയടൂ്ടി CTO, അമിത് സയ്സന RBI 

ഇപ്പന്നായവഷൻ ഹബ്ബിൽ െീഫ് പ്പെയ്നാളജ്ി 

ഓഫീസർ (CTO) ആേി യെർന്ന.ു 

• നാഷൈൽ യരമാൾ ഇൻഡഗ്രേീസ് 

യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ (NSIC) 

പ്പെേർമാൻ കം മായനജ്ിംര് ഡേറ്േർ (CMD) 

ആേി അൽക നംരിേ അയറാറപ്പേ നിേമിച്ച.ു 

 

Business News 
 

• ഗ്പമഖു ണവദയതുി യമഖലോേ NBFC, പവർ 

ഫിനാൻസ് യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡ് (PFC), 

അതിപ്പന്റ ആദയ േൂയറാ ഗ്രീൻ യബാണ്്ട 

വിജ്േകരമാേി പറുത്തിറകി. 7 വർഷപ്പത്ത 

േൂയറാ 300 മിലയൺ യബാണ്ടിപ്പന്റ വില 1.841 

ശതമാനമാൈ്. 
 

Banking News 
 

• DBS ബാങ്ക് തങ്ങളുപ്പെ യകാർെയററ്റ് 

േേന്റു കൾകാേി സവിഫ്റ്റ് യലാബൽ 

യപേ് പ്പമന്റ് ഇപ്പന്നായവഷൻ (GPI) സഹകരിച്്ച 

അതിർത്തി കെന്നളു്ള യപേ് പ്പമന്റു കൾകാേി 

തത്സമേ ഓൺണലൻ ഗ്ൊകിംര് ആരംഭിച്ച.ു 

• യപെിഎം പപ്പേമന്് സ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റ് (PPBL) 

ഇരയേിപ്പല ആദയപ്പത്ത ഫാേ് ൊര് 

അധിഷ്ഠിത പ്പമയഗ്ൊ പാർകിംര് സൗകരയം 

ഡൽഹി പ്പമയഗ്ൊ പ്പറേിൽ 

യകാർെയറഷനമുാേി (DMRC) 

പങ്കാളിത്തയത്താപ്പെ കശ്മീരി യരറ്റ് പ്പമയഗ്ൊ 

യേഷനിൽ ആരംഭിച്ച.ു 

• റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ പ്പറരുയലറ്ററി 

സാൻഡ് യബാക് സിന് (RS) കീഴിലളു്ള 

മനൂ്നാമപ്പത്ത കടൂ്ടാേമേുപ്പെ തീം 'MMSME വാേപ' 

എന്്ന ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

 

Economy News 
 

• േുണൈറ്റഡ് യനഷൻസ് യഗ്െഡ് ആന്റ് 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് യകാൺഫറൻസ് (UNCTAD) 2020-

ൽ 7 ശതമാനം െരുങു്ങലിപ്പനതിപ്പര 2021-ൽ 

ഇരയേുപ്പെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാനിരക് നാല് 

വർഷപ്പത്ത ഏറ്റവംു ഉേർന്ന നിരകാേ 7.2 

ശതമാനത്തിപ്പലത്തപു്പമന്്ന അഭിഗ്പാേപ്പെട്ട.ു 
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Schemes News 
 

• ജ്മ്മ ുകശ്മീരിൽ പ്പലഫ്റ്റനന്റ് രവർൈർ മയനാജ്് 

സിൻഹ ‘ഒൺ ഗ്രാമപഞ്ചാേത്ത് - ഒൺ DIGI-യപ 

സഖി’ എന്ന യപരിൽ ഒര ു പതുിേ ദൗതയം 

ആരംഭിച്ച.ു പാംയപാറിപ്പല ജ്മ്മ ു കശ്മീർ 

സംരംഭകതവ വികസന ഇൻേിറ്റയടൂ്ടിൽ ദൗതയം 

ആരംഭിച്ച.ു 

• ഇരയേുപ്പെ നിർമാൈ യശഷി 

വർദ്ധിെികനു്നതിന് ഓയട്ടാ, ഓയട്ടാ-

 െകങ്ങൾ, യഗ്ഡാൺ 

വയവസാേങ്ങൾകാേുള്ള പ്പഗ്പാഡക്ഷൻ ലിങ്കഡ് 

ഇൻപ്പസന്റീവ് (PLI) പദ്ധതിക് യകഗ്ര മഗ്രിസഭ 

അംരീകാരം നൽകി. 

 

Awards News 
 

• രെേിതാവ് സൂസന്ന ോർകിപ്പന്റ 'പിറപ്പനസി' 

എന്ന യനാവലിന് ഫിക്ഷൻ 2021 -പ്പല വനിതാ 

സമ്മാനം ലഭിച്ച.ു യനാവലിേംു ബകുർ 

യജ്താവമുാേ പ്പബർൈാഡിൻ ഇവരിയോ ഈ 

വർഷം വനിതാ സമ്മാന ജ്ഡ്ജിംര് പാനലിന് 

യനതൃതവം നൽകി. 

• ഉപ-സഹാറൻ ആഗ്ഫികേിപ്പല ഭക്ഷയസുരക്ഷ 

പ്പമച്ചപ്പെെതു്തനു്നതിന് ണഹദരാബാദ് 

ആസ്ഥാനമാേുള്ള ഇന്റർനാഷൈൽ യഗ്കാപ്സ് 

റിസർച്്ച ഇൻേിറ്റയട്ൂ്ട യഫാർ ദി പ്പസമി-ആരിഡ് 

യഗ്ൊെികിന് (ICRISAT) 2021-പ്പല ആഗ്ഫികൻ 

ഫഡ്ു ണഗ്പസ് ലഭിച്ച.ു 

 

 

• രൈിതശാഗ്രതജ്ഞൻ ആനര് കമുാറിന് സവാമി 

ഗ്ബഹ്മാനര് അവാർഡ് 2021 നൽകി, 

വിദയാഭയാസ യമഖലേിപ്പല 

സംഭാവനകൾകാേി 'സെൂർ 30' എന്ന 

സംരംഭത്തിലപൂ്പെ, IIT ഗ്പയവശന പരീക്ഷേ്ക് 

പാവപ്പെട്ട വിദയാർത്ഥികപ്പള തയ്യാറാകനു്ന.ു 

• വിദയാഭയാസ മഗ്രാലേം നെത്തനു്ന നാഷൈൽ 

ഇൻേിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് ഓെൺ രകൂ ൾ (NIOS), 

വിദയാഭയാസയത്താെളു്ള നതൂനമാേ 

സമീപനത്തിന് UNESCOേുപ്പെ ആയരാള 

അംരീകാരം യനെി. 

• യലാറൻസ് ണനറ്റിംയരൽ അവാർഡ് 

രുജ്റാത്തിപ്പല സർ സോജ്ിറാവ ു ജ്നറൽ 

ആശപുഗ്തിേിൽ നിന്നളു്ള ഭാനമുതി രീവാല 

എന്ന നഴ് സിന് നൽകംു. 

• മഹാരാഗ്രേിപ്പല മംുണബേിൽ നിന്നളു്ള 12 

വേസ്സളു്ള പരിസ്ഥിതി ഗ്പവർത്തകനാേ 

അോൻ ശംക്തപ്പേ "2021 ഇന്റർനാഷൈൽ 

േംര് ഇയകാ ഹീയറാ" എന്ന് നാമകരൈം 

പ്പെേതു . 

 

Science and Technology News 
 

• ണഹദരാബാദ് ആസ്ഥാനമാേുള്ള സ് ണപസ് 

പ്പെയ്നാളജ്ി ോർട്ടൊേ ണരകറട്ൂ്ട 

എേ് യറാസ് യപസ് ഇരയൻ ബഹിരാകാശ 

രയവഷൈ സം െനേുമാേി (ISRO) 

ഔയദയാരികമാേി ഒര ുകരാറിൽ ഏർപ്പെെനു്ന 

ആദയ സവകാരയ കമ്പനിോേി മാറി. 

• ഇരയൻ ഇൻേിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് പ്പെയ്നാളജ്ി (IIT) 

യബാംപ്പബ, ഭാഷാ വിവർത്തകനാേ 

'യഗ്പാജ്ക്റ്റ് ഉഡാൻ' വിദയാഭയാസത്തിപ്പന്റ ഭാഷാ 

തെസ്സം മറികെകാൻ ആരംഭിച്ച,ു ഇത് 

സയരശങ്ങളുപ്പെ ഒഴുകിപ്പന തെസ്സപ്പെെതു്തനു്ന.ു 

• സ് യപസ് എക് സിൽ നിന്നളു്ള ഒര ുണലവ് ഗ്രേീം 

അനസുരിച്്ച, പർൂൈമാേും സഞ്ചാരികൾ 

സഞ്ചരിച്ച ആദയപ്പത്ത പരിഗ്കമൈ 

വിമാനമാേ ഇൻരപിയരഷൻ 4-പ്പന്റ ഗ്ക ൂഇയൊൾ 

ഔയദയാരികമാേി 

ഗ്ഭമൈപഥത്തിപ്പലത്തികഴിെ.ു 

• അെതു്ത തലമറു ഡിജ്ിറ്റൽ യസവനങ്ങളുപ്പെേും 

കൺസൾട്ടിംരിപ്പന്റേും ആയരാള യനതാവാേ 

ഇൻയഫാസിസ്, ബി 2 ബി, ബി 2 സി 

വാങ്ങനു്നവർക് ണഹെർ-പ്പസപ്പെന്റഡ്, 

വയക്തിരതമാകിേ ഓംനിൊനൽ വാൈിജ്യ 

അനഭുവങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാേി എത്തികാൻ 

സംരംഭങ്ങപ്പള സഹാേികനു്നതിന് 

ഇൻയഫാസിസ് ഇകവിയനാ്സ് ആരംഭിച്ച.ു 
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Sports News 
 

• ഡാനിേൽ റികിോർയഡാ (മോരൻ, 

ഓയഗ്രേലിേൻ-ഇറ്റാലിേൻ) ഇറ്റലിേിപ്പല 

ഓയട്ടായഗ്ഡായമാ നാസിയോൈൽ യമാൻസ 

ഗ്ൊകിൽ നെന്ന യഫാർമലു വൺ ഇറ്റാലിേൻ 

ഗ്രാൻഡ് ഗ്പി്സ് 2021 കിരീെം യനെി. 9 

വർഷത്തിനിപ്പെ മോരപ്പന്റ ആദയ 

വിജ്േമാൈിത്. 

• പരുഷു വിഭാരത്തിൽ, നയയൂോർകിപ്പല 

ആർതർ ആപ്പഷ യേഡിേത്തിൽ േുഎസ് 

ഓെൺ പരുഷു സിംരിൾസ് ണഫനലിൽ 

പ്പനാവാക് യജ്ായകാവിച്ചിപ്പന 6-4, 6-4, 6-4 ന് 

പരാജ്േപ്പെെതു്തി ഡാനിയേൽ പ്പമഡ് പ്പവയദവ് 

തപ്പന്റ ആദയ ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം യഗ്ൊഫി ഉേർത്തി. 

• ോർ ഇരയൻ യരാൾഫ് താരം ജ്ീവ് മിൽഖാ 

സിംര് കാേികരംരപ്പത്ത മികച്ച 

യനട്ടങ്ങൾകളു്ള അംരീകാരമാേി 10 

വർഷപ്പത്ത ദബുാേ് യരാൾഡൻ വിസ 

ലഭികനു്ന യലാകത്തിപ്പല ആദയപ്പത്ത 

പ്പഗ്പാഫഷൈൽ യരാൾഫ് കളികാരനാേി. 

• ഒയ്ോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിൽ UAEേിലംു 

ഒമാനിലംു നെകനു്ന െർൂൈപ്പമന്റിനാേി മൻു 

ഇരയൻ കയാപ്റ്റൻ എംഎസ് യധാൈി െീമിപ്പന 

ഉപയദശികപു്പമന്്ന BCCI അറിേിച്ച.ു 

• യകാവിഡ് -19 പാൻപ്പഡമിക് െണൂ്ടികാട്ടി 

യൊകിയോ പ്പരേിംസിന് ഒര ു െീമിപ്പന 

അേേ്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിന് ശിക്ഷോേി 

2022 ബീജ്ിംര് വിന്റർ ഒളിമ്പി്സിൽ നിന്്ന 

അരാരാഗ്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി (IOC) ഉത്തര 

പ്പകാറിേപ്പേ ഔയദയാരികമാേി സപ്പരപൻഡ് 

പ്പെേതു . 

• 290 മത്സരങ്ങൾക് യശഷം 390 വികറ്റകുൾ 

യനെിേ ലസിത് മലിംര T20 ഗ്കികറ്റിൽ നിന്ന് 

വിരമികൽ ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 2011 ൽ പ്പെേിൽ 

നിന്നംു 2019 ൽ ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നംു 

അയേഹം ഇതിനകം വിരമിച്ചിരനു്ന.ു 

• ഇംലണ്്ട പ്പെേ് കയാപ്റ്റൻ യജ്ാ റടൂ്ടംു 

അേർലണ്ടിപ്പല എമിേർ റിച്ചാർഡ്സൈംു 2021 

ഓരേിപ്പല ICC പ്പെയേഴ്സ് ഓഫ് ദി മാസത്തിപ്പല 

വിജ്േികളാേി തിരപ്പെെകുപ്പെട്ട.ു 

• മൻു സിംബാബ് പ്പവ നാേകനംു വികറ്റ് കീെർ 

ബാറ്റ് രമാനംു ആേ ഗ്ബണ്ടൻ പ്പെേ് ലർ 

അരാരാഗ്ര ഗ്കികറ്റിൽ നിന്ന് വിരമികൽ 

ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 
 

Books and authors News 
 

• BJP MP സഗു്ബഹ്മൈയൻ സവാമി രെിച്ച 

‘ഇരയേിൽ മനഷുയാവകാശവംു ഭീകരവാദവംു’ 

എന്ന യപരിൽ ഒര ുപരുതകമണ്ു്ട. 

• പലുിറ്റ് സർ ണഗ്പസ് യനെിേ ഗ്പശരത ഫിക്ഷൻ 

എഴുത്തകുാരിോേ ജ്ംുപാ ലാഹിരി, 

'ഗ്ൊൻയേറ്റിങ് ണമപ്പസൽഫ് ആൻഡ് 

ഓയഥഴ് സ്' എന്ന യപരിൽ തപ്പന്റ പതുിേ പരുതകം 

പറുത്തിറകാൻ ഒരങു്ങനു്ന,ു ഇത് ഒര ു

വിവർത്തക എന്ന നിലേിലളു്ള അവളുപ്പെ 

ഗ്പവർത്തനപ്പത്ത എെതു്തകുാൈികംു. 

 

Obituaries News 
 

• മതുിർന്ന രാജ്യസഭാ MPേും മൻു 

യകഗ്രമഗ്രിേുമാേ ഓരകാർ പ്പഫർൈാണ്ടസ് 

അരരിച്ച.ു മതുിർന്ന യകാൺഗ്രസ് യനതാവ് 

മൻയമാഹൻ സിംരിപ്പന്റ UPA സർകാരിൽ 

രതാരത, യറാഡ്, ണഹയവകൾ, പ്പതാഴിൽ, 

പ്പതാഴിൽ എന്നിവേുപ്പെ യകഗ്ര കാബിനറ്റ് 

മഗ്രിോേി യസവനമനഷു്ഠിച്ചിട്ടണ്ു്ട. 

• ഗ്പശരത എഴുത്തകുാരനംു ജ്മ്മ ുകശ്മീർ അകാദമി 

ഓഫ് ആർട്്ട, കൾച്ചർ ആൻഡ് ലാംയരവജ്് മൻു 

പ്പസഗ്കട്ടറിേുമാേ അസീസ് ഹാജ്ിനി 

അരരിച്ച.ു 

• 1991 വപ്പര യസാവിേറ്റ് േൂൈിേപ്പന 

ഗ്പതിനിധീകരിച്ച ഉയഗ്കനിേൻ ഗ്ൊക് ആൻഡ് 

ഫീൽഡ് അത് ലറ്റ് ഡബിൾ ഒളിമ്പിക് ഹാമർ 

യഗ്താ യരാൾഡ് പ്പമഡൽ യജ്താവ് േൂറി 

പ്പസഡിഖ് അരരിച്ച.ു 

• മൻു ഇരയൻ ഫെ്ുയബാളറംു യമാഹൻ ബരാൻ 

കയാപ്റ്റനമുാേ ഭബാനി യറാേ് അരരിച്ച.ു 
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Important Days 
 

• എല്ലാ വർഷവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 12-ന് 

അരാരാഗ്രതലത്തിൽ ദക്ഷിൈ-ദക്ഷിൈ 

സഹകരൈദിനമാേി ആെരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു പ്പസപ്റ്റംബർ രണ്ടാം 

ശനിോഴ് ചോൈ് യലാക ഗ്പഥമശഗു്ശഷൂ ദിനം 

ആെരികനു്നത്. 2021 പ്പസപ്റ്റംബർ 11, 2021 -ൽ 

ഈ ദിനം ആെരികനു്ന.ു 

• ഹിരി ദിവസ് അപ്പല്ലങ്കിൽ ഹിരി ദിനം എല്ലാ 

വർഷവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 14 -ന് ഇരയേുപ്പെ 

ഔയദയാരിക ഭാഷ എന്ന നിലേിൽ 

ഹിരിേുപ്പെ ജ്നഗ്പീതി അെോളപ്പെെതു്തനു്ന.ു 

• യലാക ലിംയഫാമ അവയബാധ ദിനം (WLAD) 

എല്ലാ വർഷവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 15 ന് 

ആയരാളമാേി ആെരികനു്ന.ു 

• ഇരയേിൽ, എല്ലാ വർഷവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 15 ന് 

എഞ്ചിനീേർ ദിനം ആയ ാഷികപ്പെെനു്ന.ു 

രാഗ്രത്തിപ്പന്റ വികസനത്തിന് 

എഞ്ചിനീേർമാരപു്പെ സംഭാവനകൾ 

അംരീകരികനു്നതിനാൈ് ഈ ദിനം 

ആയ ാഷികനു്നത്. 

• അരാരാഗ്ര ജ്നാധിപതയ ദിനം എല്ലാ 

വർഷവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 15 ന് ആയരാളമാേി 

ആെരികനു്ന.ു 

• ഓയസാൺ പാളിേുപ്പെ 

യശാഷൈപ്പത്തകറുിച്ചളു്ള അവയബാധം 

ഗ്പെരിെികനു്നതിനംു അത് 

സംരക്ഷികനു്നതിനളു്ള പരിഹാരങ്ങൾ 

യതെനു്നതിനംു എല്ലാ വർഷവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 16 

ന് ഓയസാൺ പാളി സംരക്ഷികനു്നതിനളു്ള 

അരാരാഗ്ര ദിനം (യലാക ഓയസാൺ ദിനം) 

ആെരികനു്ന.ു 
 

 

• യരാരികളുപ്പെ സുരക്ഷേ്കാേി ആയരാള 

അവയബാധം സൃരികനു്നതിനംു ആയരാരയ 

പരിരക്ഷ സുരക്ഷിതമാകനു്നതിനളു്ള 

ഗ്പതിബദ്ധത കാൈികാൻ ആളുകപ്പള 

യഗ്പരിെികനു്നതിനംു പ്പസപ്റ്റംബർ 17 -ന് 

യലാക യരാരി സുരക്ഷാ ദിനം ആെരികനു്ന.ു 

• മളുേുപ്പെ രുൈങ്ങപ്പളകറുിച്്ച അവയബാധം 

സൃരികനു്നതിനംു ണദനംദിന 

ഉൽെന്നങ്ങളിൽ അതിപ്പന്റ ഉപയോരം 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനംു എല്ലാ വർഷവംു 

പ്പസപ്റ്റംബർ 18 ന് യലാക മളു ദിനം 

ആെരികനു്ന.ു 

• അരാരാഗ്ര തലുയ ശമ്പള ദിനം പ്പസപ്റ്റംബർ 18 

ന് ആയ ാഷികനു്ന.ു ദിനത്തിപ്പന്റ ഉദ് ാെന 

പതിെ് 2020 വർഷത്തിൽ ആെരിച്ച.ു 

• യലാകപ്പമമ്പാെമുളു്ള ജ്ലയഗ്സാതസ്സകുപ്പള 

സംരക്ഷികനു്നതിനംു ജ്ല നിരീക്ഷൈത്തിലംു 

പ്പപാതജു്ന അവയബാധവംു പങ്കാളിത്തവംു 

വർദ്ധിെികനു്നതിനാേി 2003 മതുൽ എല്ലാ 

വർഷവംു പ്പസപ്റ്റംബർ 18 ന് യലാക ജ്ല 

നിരീക്ഷൈ ദിനം ആെരികനു്ന.ു 

• അരാരാഗ്ര തീരയദശ ശെുീകരൈ ദിനം 

പരമ്പരാരതമാേി പ്പസപ്റ്റംബറിപ്പല 

മനൂ്നാമപ്പത്ത ശനിോഴ് ചോൈ് നെത്തനു്നത്. 2021 

ൽ, ഈ ദിവസം പ്പസപ്റ്റംബർ 18 ന് 

നെത്തപ്പെെനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു പ്പസപ്റ്റംബറിപ്പല മനൂ്നാമപ്പത്ത 

ശനിോഴ് ചോൈ് പ്പറഡ് പാണ്ട സംരക്ഷൈ 

ഗ്പശ്നങ്ങപ്പളകറുിച്ചളു്ള പ്പപാതജു്ന 

അവയബാധവംു പിരൈുേും 

വർദ്ധിെികനു്നതിനാേി അരാരാഗ്ര പ്പറഡ് 

പാണ്ട ദിനം (IRPD) ആയ ാഷികനു്നത്. 

 

Miscellaneous News 
 

• ഉത്തർഗ്പയദശിപ്പല അലിരഡിൽ രാജ് മയഹഗ്ര 

ഗ്പതാപ് സിംര് യേറ്റ് േൂൈിയവഴ് സിറ്റിക് 

ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദി തറകല്ലിട്ട.ു 

• ൊറ്റാ േീൽ അതിപ്പന്റ ജ്ംഷഡ്പൂ ർ വർ്സിൽ, 

യരഫാെന െളൂ വാതകത്തിൽ നിന്്ന യനരിട്്ട CO2 

യവർതിരിപ്പച്ചെകുനു്ന ഇരയേിപ്പല ആദയപ്പത്ത 

കാർബൺ കയാപ്ചർ ൊന്റ് കമ്മീഷൻ പ്പെേതു . 

• യഫാർഡ് യമായട്ടാർ കമ്പനി ഇരയേിൽ 

കാറകുൾ നിർമ്മികനു്നത് നിർത്തി, ഏകയദശം 

2 ബിലയൺ യഡാളർ പനുർ സം െന 

ൊർജ്കുൾ യരഖപ്പെെതു്തംു, കഴിെ 

മായനപ്പമ മന്റ് അതിപ്പന്റ മന്ൂ്ന വലിേ 

വിപൈികളിപ്പലാന്നാേി മാറിേ ഒര ുരാജ്യത്ത് 

ഇത് രൈയമാേി കറുെ.ു 
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എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കമുളു്ള പ്രധാന 

കറുിപ്പകുൾ: (STATIC TAKEAWAYS) 
 

• ഉത്തരാഖണ്്ഡ സ്ഥാപിച്ചത്: 9 നവംബർ 2000; 

• ഉത്തരാഖണ്്ഡ രവർൈർ: പ്പലഫ്റ്റനന്റ് ജ്നറൽ 

രുർമിത് സിംര്; 

• ഉത്തരാഖണ്്ഡ മഖുയമഗ്രി: പഷു് കർ സിംര് ധാമി; 

• ഉത്തരാഖണ്്ഡ തലസ്ഥാനങ്ങൾ: പ്പഡറാഡൺൂ 

(ശീതകാലം), പ്പരേർപ്പസേ്ൻ (യവനൽ). 

• അയഡാബ് CEO: ശാരന ുനാരാേൺ; 

•  അയഡാബ് സ്ഥാപിച്ചത്: ഡിസംബർ 1982; 

•  അയഡാബ് ആസ്ഥാനം: കാലിയഫാർൈിേ, 

േുണൈറ്റഡ് യേറ്റ്സ്. 

• പ്പമായറായകാ തലസ്ഥാനം: റബാത്ത്; 

• പ്പമായറായകാ നാൈേം: പ്പമായറാകൻ ദിർഹം; 

•  പ്പമായറായകാ ഭഖൂണ്ഡം: ആഗ്ഫിക. 

• ഒഡീഷ മഖുയമഗ്രി: നവീൻ പട് നാേികംു 

രവർൈറമുാൈ് രയൈശി ലാൽ. 

• ഹരിോന തലസ്ഥാനം: െണ്ഡീരഡ്; 

• ഹരിോന രവർൈർ: ബരാര ുദത്താഗ്താേ; 

• ഹരിോന മഖുയമഗ്രി: മയനാഹർ ലാൽ ഖട്ടാർ. 

• ഛത്തീരഗഡ് മഖുയമഗ്രി: ഭയൂപഷ് ബായരൽ; 

ഛത്തീരഗഡ് രവർൈർ: അനസുൂേ ഉപ്പകേ്. 

• പ്പതലങ്കാന തലസ്ഥാനം: ണഹദരാബാദ്; 

• പ്പതലങ്കാന രവർൈർ: തമിളിണസ 

സൗരരരാജ്ൻ; 

• പ്പതലങ്കാന മഖുയമഗ്രി: പ്പക. െഗ്രയശഖർ റാവ.ു 

• ISRO പ്പെേർമാൻ: പ്പക.ശിവൻ; 

• ISRO ആസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂര,ു കർൈാെക; 

• ISRO സ്ഥാപിതമാേത്: 15 ഓരേ് 1969. 

• BCCI പ്പസഗ്കട്ടറി: ജ്േ് ഷാ. 

• BCCI ഗ്പസിഡന്റ്: സൗരവ് രാംരുലി. 

• BCCIേുപ്പെ ആസ്ഥാനം: മംുണബ, മഹാരാഗ്ര; 

സ്ഥാപിച്ചത്: ഡിസംബർ 1928. 

• അരാരാഗ്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ആസ്ഥാനം: 

ലൗസാൻ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്. 

• അരാരാഗ്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ഗ്പസിഡന്റ്: 

യതാമസ് ബാച്്ച. 

• അരാരാഗ്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്: 23 

ജ്ൺൂ 1894 (പാരീസ്, ഗ്ഫാൻസ്). 

• ഒളിമ്പിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഏഷയ 

പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ്: കണുവറ്റ് സിറ്റി, കണുവറ്റ്; 

• ഒളിമ്പിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഏഷയ 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1982 നവംബർ 16. 

• DBS ബാങ്ക് ഇരയ ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ മായനജ്ിംര് 

ഡേറ്േറംു സിഇഒേും: സയുരാജ്ിത് യഷാം. 

• DBS ബാങ്ക് ഇരയ ലിമിറ്റഡ് ആസ്ഥാനം: 

മംുണബ, മഹാരാഗ്ര. 

• DBS ബാങ്ക് ഇരയ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിച്ചത്: 2014. 

• യപെിഎം യപേ് പ്പമന്റ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ 

എംഡിേും സിഇഒേും: സതീഷ് കമുാർ രുപ്ത. 

• യപെിഎം യപപ്പേമന്് സ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥാനം: യനാേിഡ, ഉത്തർഗ്പയദശ്. 

• RBIേുപ്പെ 25 -ാാമത് രവർൈർ: ശക്തികാര് 

ദാസ്; ആസ്ഥാനം: മംുണബ; സ്ഥാപിച്ചത്: 1 

ഏഗ്പിൽ 1935, പ്പകാൽകത്ത. 

• UNESCO ആസ്ഥാനം: പാരീസ്, ഗ്ഫാൻസ്. 

• UNESCO യമധാവി: ഓഗ്ഡി അസപൂ്പല. 

• UNESCO സ്ഥാപിച്ചത്: 16 നവംബർ 1945. 

• NITI ആയോര് രപൂീകരിച്ചത്: 1 ജ്നവുരി 2015; 

• NITI ആയോര് ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• NITI ആയോര് അധയക്ഷൻ: നയരഗ്ര യമാദി; 

• NITI ആയോര് CEO: അമിതാഭ് കാര്. 

• CBIC അധയക്ഷൻ: എം. അജ്ിത് കമുാർ; 

• CBIC സ്ഥാപിച്ചത്: 1 ജ്നവുരി 1964. 

• നാസ അഡ്മിനിയഗ്രേറ്റർ: ബിൽ പ്പനൽസൺ. 

• നാസേുപ്പെ ആസ്ഥാനം: വാഷിംഗ് േൺ ഡിസി, 

േുണൈറ്റഡ് യേറ്റ്സ്. 

• നാസ സ്ഥാപിച്ചത്: 1 ഒയ്ോബർ 1958. 

• യരപസ് എ്സ് സ്ഥാപകനംു സിഇഒേും: ഇയലാൺ 

മരക്. 

• സ് യപസ് എക് സ് സ്ഥാപിച്ചത്: 2002. 

• സ് യപസ് എക് സ് ആസ്ഥാനം: 

കാലിയഫാർൈിേ, േുണൈറ്റഡ് യേറ്റ്സ് ഓഫ് 

അയമരിക. 

• ഇൻയഫാസിസ് സ്ഥാപിച്ചത്: 7 ജ്ണൂല 1981; 

• ഇൻയഫാസിസ് CEO : സലിൽ പയരഖ്; 

• ഇൻയഫാസിസ് ആസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂര.ു 
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• ൊറ്റാ േീൽ സ്ഥാപിച്ചത്: 25 ഓരേ് 1907, 

ജ്ംഷഡ്പൂ ർ; 

• ൊറ്റ േീൽ സ്ഥാപകൻ: ജ്ംപ്പസറ്റ്ജ്ി ൊറ്റ; 

• ൊറ്റ േീൽ ആസ്ഥാനം: മംുണബ. 

• യഫാർഡ് യമായട്ടാർ യകാ CEO: ജ്ിം ഫാർലി; 

• യഫാർഡ് യമായട്ടാർ യകാ സ്ഥാപകൻ: പ്പഹൻറി 

യഫാർഡ്; 

• യഫാർഡ് യമായട്ടാർ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത്: 16 

ജ്ൺൂ 1903; 

• യഫാർഡ് യമായട്ടാർ യകാ ആസ്ഥാനം: 

മിഷിരൺ, േുണൈറ്റഡ് യേറ്റ്സ്. 

• വാർത്താവിനിമേ മഗ്രി: അശവിനി ണവഷ്ണവ്. 

• NCC സ്ഥാപിച്ചത്: 16 ഏഗ്പിൽ 1948; 

• NCC ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി. 

• പവർ ഫിനാൻസ് യകാർെയറഷൻ 

ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• പവർ ഫിനാൻസ് യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 16 ജ്ണൂല 1986; 

• പവർ ഫിനാൻസ് യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

പ്പെേർമാനംു മായനജ്ിംര് ഡേറ്േറംു: ആർ 

എസ് ധില്ലൻ. 

• നാരാലാൻഡിപ്പന്റ മഖുയമഗ്രി: നീഫിേു റിയോ; 

നാരാലാൻഡ് രവർൈർ: ആർ എൻ രവി 

• യവൾഡ് ബാംബ ൂ ഓർരണനയസഷൻ 

ആസ്ഥാനം: ആപ്പന്റവർപ്, പ്പബൽജ്ിേം. 

• യലാക മളു സം െന സ്ഥാപിച്ചത്: 2005. 

• യവൾഡ് ബാംബ ൂ ഓർരണനയസഷൻ 

എ്സികയടൂ്ടീവ് ഡേറ്േർ: സൂസൻ ലയൂകാസ്. 

• പ്പറഡ് പാണ്ട പ്പനറ്റ് വർക് സ്ഥാപകൻ: ഗ്ബോൻ 

വിലയംസ്. 

• പ്പറഡ് പാണ്ട പ്പനറ്റ് വർക് ആസ്ഥാനം: േൂജ്ിൻ, 

ഒറിയരാൺ. 
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