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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 
 

• ഷാങ്ഹാേ് യകാഓെയറഷൻ 

ഓർരനനയേഷപ്പന്റ (SCO) ഒര ു പർൂണ്ണ 

അംരമാേി ഇറാൻ ഔയ്യാരികമാേി 

അംരീകരികപ്പെട്ട.ു 

• കാനഡ ഗ്പധാനമഗ്രി ജസ്റ്റിൻ ഗ്രയൂഡാ 2021 

പ്പേപ്റ്റംബർ 20 ന് 2021 പ്പല പാർലപ്പമന്റ് 

തിരപ്പെരെുിൽ വിജേിച്ചതിന് യേഷം 

രാജയപ്പത്ത ഗ്പധാനമഗ്രിോേി 

യേവനമനഷു്ഠികനു്നതിനളു്ള മനൂ്നാം 

തവണപ്പത്ത വിജേമാണ്. 

• 107 -ൽ യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു ഗ്പാേമളു്ള 

ഒയരപ്പോര ു ഇരട്ടകളാേി രണ്്ട ജാെനീേ് 

േയഹാ്രിമാപ്പര രിന്നേ് യവൾഡ് 

പ്പറയകാർഡ്സ് േർട്ടിനഫ പ്പെേതു . 

• UN യ്പാൺേർ പ്പെേത േസു്ഥിര വികേന 

പ്പോലയഷൂൻ പ്പനറ്റ് വർക് (SDGN) േുസ്ഥിര 

വികേന ലക്ഷയങ്ങൾ (SDG) 

നകവരികനു്നതിൽ ബംഗ്ലായ്േിപ്പന്റ 

സ്ഥിരമാേ പയുരാരതിക് ഗ്പധാനമഗ്രി 

പ്പഷേ്ഖ് ഹേീനേ്ക് എ്ഡിജി യഗ്പാഗ്രേ് 

അവാർഡ് ലഭിച്ച.ു 
 

 

• ബിയറ്റ്കാേിൻ സ്ഥാപകൻ േയതാഷി 

നകായമായട്ടാേുപ്പര ഗ്പതിമ ഹംരറിേിൽ 

തറുന്ന.ു ഹംരറിേുപ്പര തലസ്ഥാനമാേ 

ബഡുാപ്പപസ്റ്റിലാണ് പ്പവങ്കല ഗ്പതിമ 

അനാവരണം പ്പെേതത്. 

• യലാകായരാരയ േംഘരന (WHO) അതിപ്പന്റ 

വാേു രുണനിലവാര മാർഗ്ഗനിർയേേങ്ങളിൽ 

(AQG) കർേനമാേ പരിഷ്കരണം ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

 

State News 
 

• കയാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ േിംര് 

രാജിപ്പവച്ചതിപ്പനത്തരുർന്്ന പഞ്ചാബിപ്പല 

പതുിേ മഖുയമഗ്രിോേി യകാൺഗ്രേ് 

വി്യാഭയാേ മഗ്രി െരൺജിത് േിംര് 

െന്നിപ്പേ തിരപ്പെരതു്ത.ു 

• മണിെരൂിപ്പല രണ്്ട ഗ്പേ്തമാേ ഉൽപന്നങ്ങൾ, 

മണിെരൂിപ്പല ഉഗ്കൽു ജില്ലേിൽ കാണപ്പെരനു്ന 

ഹയത്തേ് െില്ലി, അതലുയമാേ േുരന്ധത്തിന് 

യപരയുകട്ടതാണ,് തപ്പമയങാ്ംര് മാൻഡാരിൻ 

ഓറഞ്ചിന് ഭമൂിോഗ്്തപരമാേ േെൂന (GI) രാര് 

നൽകിേിട്ടണ്ു്ട. 

• േികിം േർകാർ 'കെൂർ മഹ് േീർ' 

ഗ്പായ്േികമാേി 'കാറ്റ്ലി' എന്ന് േംസ്ഥാന 

മത്സയമാേി ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

നിയോലിയോെിലേ് പ്പഹക്സാരയനാപ്പലെിേ് 

എന്നാണ് കെൂർ മഹ്സീറിപ്പന്റ ോഗ്്തീേ നാമം. 

• യോരി ആ്ിതയനാഥിപ്പന്റ യനതൃതവത്തിലളു്ള 

ഉത്തർഗ്പയ്േ് േർകാർ 

യനാേിഡേ്കരതു്തളു്ള േമനു എഗ്ക്്പേ് യവ 

ഇൻഡഗ്്രിേൽ പ്പഡവലപ്പമെന്റ് അയതാറിറ്റി 

(YEIDA) ഗ്പയ്േത്ത് ഇലയഗ്ക്രാണിക്സ് 

വയവോേപ്പത്ത 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനാേി ഒര ു

'ഇലയഗ്ക്രാണിക് പാർക്' വികേിെികാനളു്ള 

നിർയേേം അംരീകരിച്ച.ു 

• കാംറപൂ് ജില്ലേിപ്പല ൊേഗാവിൽ അേം ഒര ു

ൊേപാർക് സ്ഥാപികനു്ന.ു ഈ 

യതേിലയത്താട്ടത്തിൽ പ്പറേിൽ, യപാർട്്ട 

കണക്റ്റിവിറ്റി, െരക്, പ്പവേർഹൗേ് 

േൗകരയങ്ങൾ, ൊേ അരകൽ, മിഗ്േണം, 

പായകജിംര്, മറ്റ് േൂട്ടിലിറ്റി യേവനങ്ങൾ 

എന്നിവ ഒയര രീതിേിൽ ഉണ്ടാകംു. 

• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു ഉേർന്ന ഇലഗ്ക്രിക് 

വാഹന ൊർജിംര് യസ്റ്റഷൻ ഹിമാെൽ 

ഗ്പയ്േിപ്പല ലാഹൗളിപ്പല കോ ഗ്രാമത്തിലംു 

്പിതി ജില്ലേിലംു ഉ്്ഘാരനം പ്പെേതു . 500 അരി 

ഉേരത്തിലാണ് ഇലഗ്ക്രിക് പ്പവഹികിൾ 

ൊർജിംര് യസ്റ്റഷൻ സ്ഥാപിച്ചിരികനു്നത്. 
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National News 
 

• നിേമ-നീതിനയാേ മഗ്രാലേത്തിന ു

കീഴിലളു്ള നീതിനയാേ വകെു് പ്പരലി-യലാേുപ്പര 

കീഴിൽ ബഹജുന രജിയഗ്്രഷൻ 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനാേി "ഏക് പഹൽ" 

കാപ്പെേ്ൻ ആരംഭിച്ച.ു 

• യകഗ്ന്ദ വാണിജയ -വയവോേ മഗ്രി പീേുഷ് 

യരാേൽ നിയക്ഷപകർകംു 

ബിേിനേുകൾകമുാേി 'യ്േീേ ഏകജാലക 

േംവിധാനം (NSWS)' ആരംഭിച്ച.ു 

• വാണിജയ മഗ്രാലേം പ്പേപ്റ്റംബർ 20 മതുൽ 26 

വപ്പര 'വാണിജയ േമത' ആയഘാഷികാൻ 

തീരമുാനിച്ച.ു ഈ േമതാഹിൽ, രാജയത്തരുനീളം 

ഇരയേുപ്പര ഉേർന്നവുരനു്ന ോെത്തിക േക്തി 

ഗ്പ്ർേിെികനു്നതിന് നിരവധി 

പരിപാരികളും പരിപാരികളും േംഘരിെികംു. 

• പ്പപൻഷൻ ഫണ്്ട പ്പറരുയലറ്ററി ആൻഡ് 

പ്പഡവലപ്പമെന്റ് അയതാറിറ്റി (PFRDA) 2021 

ഒയക്രാബർ 01 നാഷണൽ പ്പപൻഷൻ േിസ്റ്റം 

്ിവേ് (NPS ്ിവേ്) ആേി ആെരികംു. 

• ഗ്പധാനമഗ്രി ഡിജിറ്റൽ പ്പഹൽത്ത് മിഷൻ 

(NDHM), ഗ്പധാനമഗ്രി ഡിജിറ്റൽ പ്പഹൽത്ത് 

മിഷൻ (PM-DHM) എന്്ന പനുർനാമകരണം 

പ്പെേത പ്പേപ്റ്റംബർ 27 ന് രാജയവയാപകമാേി 

ഗ്പഖയാപികപു്പമന്്ന ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ന്ദ യമാ്ി 

ഗ്പഖയാപിച്ച ു. 

 

Defence News 
 

• ഉഭേകക്ഷി വയാോമത്തിപ്പന്റ മനൂ്നാം 

പതിൊേ 'േമഗു്്േക്തി' പ്പേപ്റ്റംബർ 20 

മതുൽ പ്പേപ്റ്റംബർ 22 വപ്പരോണ് പ്പഷഡയൾൂ 

പ്പെേതിരികനു്നത്. 

• പ്പേപ്റ്റംബർ 26 മതുൽ 29 വപ്പര 

പ്പകാൽകത്തേിൽ ഇരയൻ നേനയം 

"ബിയജാേ േം്കൃ തി മയഹാത്സവം" 

േംഘരിെികംു. 

• ഗ്പതിയരാധ മഗ്രാലേം ഇരയൻ 

നേനയത്തിനാേി 118 ഗ്പധാന േുദ്ധ രാങ്കകുൾ, 

MBT- കൾ അർജൻു Mk-1A എന്നിവ വാങ്ങംു. 

 

Summits and Conferences News 
 

• ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ന്ദ യമാ്ി മന്ൂ്ന ്ിവേപ്പത്ത 

അയമരികൻ േന്ദർേനം ആരംഭിച്ച.ു 

• പ്പവർെവൽ മീഡിേത്തിൽ ആ്യപ്പത്ത ഇരയ-

േുനണറ്റഡ് കിംഗ് ഡം യകാൺേലുർ ഡേയലാര് 

ഇരയൻ േർകാർ ആതിയഥേതവം 

വഹിച്ചിട്ടണ്ു്ട. 
 

Ranks and Reports News 
 

• 2018, 2020 റിയൊർട്ടകുളിപ്പല ഡാറ്റ 

ഗ്കമയകരകുൾ അവയലാകനം പ്പെേതതിന് 

യേഷം, യലാക ബിേിനേ് ഗ്രൂെകുളുപ്പര 

'ഡേൂിംര് ബിേിനേ്' റാങ്കിംരിപ്പന്റ 

ഗ്പേിദ്ധീകരണം നിർത്താൻ യലാക ബാങ്ക് 

ഗ്രൂെ് തീരമുാനിച്ച.ു 

• ഭക്ഷയേരുക്ഷേുപ്പര അഞ്്ച 

മാന്ണ്ഡങ്ങളിലളു്ള േംസ്ഥാനങ്ങളുപ്പര 

ഗ്പകരനം അളകനു്നതിനാേി യകഗ്ന്ദ ആയരാരയ 

കരുംുബയക്ഷമ മഗ്രി മൻേഖു് മാണ്ഡവയ ഫഡ്ു 

യേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻയഡർഡ്സ് അയതാറിറ്റി 

ഓഫ് ഇരയേുപ്പര (FSSAI) മനൂ്നാം േംസ്ഥാന 

ഭക്ഷയ േരുക്ഷാ േെൂിക (SFSI) പറുത്തിറകി. 

• 2050 ആകയുൊയഴകംു യലാകത്തിപ്പല 

മനൂ്നാമപ്പത്ത വലിേ ഇറകമുതികാരാേി 

ഇരയ മാറപു്പമന്്ന ഗ്ബിട്ടനിപ്പല അരാരാഗ്ര 

വയാപാര വകെു് പറുത്തവുിട്ട റിയൊർട്ടിൽ 

പറേുന്ന ു

• യവൾഡ് ഇന്റലക്െവൽ യഗ്പാെർട്ടി 

ഓർരനനയേഷൻ (WIPO) പറുത്തവുിട്ട 

യഗ്ലാബൽ ഇപ്പന്നായവഷൻ ഇൻഡക്സ് 2021 ൽ 

ഇരയ 46 -ആം സ്ഥാനത്താണ്. 

 

Appointments News 
 

• ഫിയനാ യപപ്പേെന്് സ് ബാങ്ക് (FPBL) ഇരയൻ നരൻ 

പങ്കജ് ഗ്തിപാഠിപ്പേ രണ്ട് വർഷയത്തക് 

ആ്യപ്പത്ത ഗ്ബാൻഡ് അംബാേഡറാേി 

നിേമിച്ച.ു 

• യഫേ്ബക്ു ഇരയ മൻു IAS ഉയ്യാരസ്ഥനാേ 

രാജീവ് അരർവാളിപ്പന പബ്ലിക് യപാളിേി 

ഡേറക്രറാേി നിേമിച്ച.ു 

• േമാധാനത്തിനളു്ള പ്പനായബൽ യജതാവ് 

നകലാഷ് േതയാർത്ഥിപ്പേ ഐകയരാഗ്ര 

പ്പേഗ്കട്ടറി ജനറൽ അയന്റാണിയോ രുപ്പട്ടറേ് 

76-ാാമത് േുഎൻ പ്പപാതേുഭേിൽ േുസ്ഥിര 

വികേന ലക്ഷയങ്ങളുപ്പര (SDG) 

അഭിഭാഷകനാേി നിേമിച്ച.ു 
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• രാജീവ് ബൻോലിപ്പന യവയാമോന 

മഗ്രാലേത്തിൽ പ്പേഗ്കട്ടറിോേി നിേമിച്ച.ു 

ബൻോൽ നിലവിൽ എേർ ഇരയേുപ്പര 

പ്പെേർമാനംു മായനജിംര് ഡേറക്രറമുാണ ്

(CMD). 

• നാരാ േമാധാന െർച്ചകൾകളു്ള 

ഇരനിലകാരനാേ ആർ എൻ രവിേുപ്പര രാജി 

ഇരയൻ േർകാർ അംരീകരികനു്ന.ു 

• േുനണറ്റഡ് കിംഗ് ഡത്തിപ്പന്റ മൻു ഗ്പധാനമഗ്രി Rt 

Hon യരാർഡൻ ഗ്ബൗണിപ്പന യലാകായരാരയ 

േംഘരനേുപ്പര ആയരാള അംബാേഡറാേി 

നിേമിച്ചതാേി യലാകായരാരയ േംഘരന 

ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 
 

Business News 
 

• നലഫ് ഇൻഷറുൻേ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇരയ (LIC) അതിപ്പന്റ വികേന 

ഓഫീേർമാരപു്പര ഗ്പയതയക 

ഉപയോരത്തിനാേി ഒര ു പതുിേ പ്പമാനബൽ 

ആെ് ‘ഗ്പരതി’ പറുത്തിറകി. 

 

Banking News 
 

• RBI മാസ്റ്റർകാർഡിന് നിേഗ്രണം 

ഏർപ്പെരതു്തിേതിപ്പന തരുർന്്ന പ്പേേ് ബാങ്ക് 

ഉപയഭാക്താകൾക് പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡകുൾ 

വാഗ് ദാനം പ്പെയ്യുന്നതിനാേി വിേേുമാേി 

േഹകരിച്ച.ു 

• രാജയപ്പത്ത േുവാകപ്പളേും 

ോയങ്കതികജ്ഞാനികപ്പളേും ലക്ഷയമിരനു്ന 

ഒര ു പ്പമാനബൽ-ആ്യ പ്പഗ്കഡിറ്റ് 

കാർഡിനാേി വൺകാർഡമുാേി ഒര ു ബന്ധം 

സ്ഥാപികപു്പമന്്ന പ്പഫഡറൽ ബാങ്ക് 

ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• ഇരയാ പ്പഡറ്റ് പ്പറേലയഷൂൻ കെനി ലിമിറ്റഡ് 

(IDRCL) എന്ന യപരിൽ ഒര ു അേറ്റ് മായനപ്പമ െന്റ് 

കെനി (AMC) േർകാർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടണ്ു്ട. 
 

 

Economy News 
 

• ഓർരനനയേഷൻ യഫാർ ഇകയണാമിക് 

യകാ-ഓെയറഷൻ ആൻഡ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് 

(OECD) നരെ ു ോെത്തിക വർഷത്തിൽ 

ഇരയേുപ്പര വളർച്ചാ പ്പഗ്പാജക്ഷൻ 9.7%ആേി 

കറുച്ച,ു 20 യബേിേ് യപാേിന്റു കൾ (bps) കറുച്ച.ു 

• ഏഷയൻ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ബാങ്ക് (ADB) നരെ് 

ോെത്തിക വർഷയത്തകളു്ള ഇരയേുപ്പര 

ോെത്തിക വളർച്ചാ ഗ്പവെനം 2021-22 (FY22) 

10 േതമാനമാേി താഴ്ത്തി. 

 

Schemes News 
 

• ്കൂ ൾ, കടു്ടികാലം, അധയാപകൻ, 

മതുിർന്നവർകളു്ള വി്യാഭയാേം 

എന്നിവേ്കാേി പതുിേ പാഠയപദ്ധതികൾ 

വികേിെികനു്നതിന് യകഗ്ന്ദ വി്യാഭയാേ 

മഗ്രാലേം 12 അംര േമിതി രപൂീകരിച്ച.ു 

 

Awards News 
 

• 2021 പ്പല 73 -ാാമത് നഗ്പംനരം എമ്മി 

അവാർഡ് ്ാന െരങ്ങ് പ്പേപ്റ്റംബർ 19 -ന് 

കാലിയഫാർണിേേിപ്പല യലാേ് 

ഏഞ്ചൽേിൽ നരന്ന.ു 

• ഗ്ബിയരഡിേർ എേ് വി േരേവതി, മിലിട്ടറി 

നഴ് സിംര് േർവീേ് പ്പഡപയടൂ്ടി ഡേറക്രർ ജനറൽ, 

നാഷണൽ യലാറൻേ് നനറ്റിംയരൽ 

അവാർഡ് 2020 നൽകി ആ്രിച്ച.ു 

• ബിൽ ആൻഡ് പ്പമലിൻഡ യരറ്റ്േ് 

ഫൗയണ്ടഷപ്പന്റ നല്ല ആയരാരയവംു യക്ഷമവംു 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനാേി 2021-പ്പല 

ബംഗ്ലായ്േിപ്പല നഫറേ്ൂ നഫോ ബീഥർ 

യെഞ്്ച യമകർ അവാർഡിന് 

തിരപ്പെരകുപ്പെട്ട.ു 

• ബിൽ ആൻഡ് പ്പമലിൻഡ യരറ്റ്േ് 

ഫൗയണ്ടഷൻ വാർഷിക യരാൾകീെർ 

കാപ്പെേ് നിപ്പന്റ ഭാരമാേി വാർഷിക 

യരാൾകീെർമാർ 'യഗ്ലാബൽ യരാൾേ് 

അവാർഡകുൾ' 2021 ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

 

Agreements News 
 

• NPCI ഇന്റർനാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് ലിമിറ്റഡ് 

(NIPL) ലികവിഡ് ഗ്രൂെ് നഗ്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡമുാേി 

േഹകരിച്ച.ു 

• നീതി ആയോരിപ്പന്റ അരൽ ഇപ്പന്നായവഷൻ 

മിഷൻ ISROേുമാേും CBSEേുമാേും േഹകരിച്്ച 

ഇരയേിലരുനീളമളു്ള ്കൂ ൾ 

വി്യാർത്ഥികൾകാേി 'യ്പേ് െലഞ്്ച' 

ആരംഭിച്ച.ു 
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• ബിേിനേുകാർകംു േഹഗ്ോബ്ദകാർകംു 

വയാപാരികൾകംു വിേ പ്ലായറ്റ്ഫാമിൽ യകാ-

ഗ്ബാൻഡഡ് പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡകുൾ വാഗ് ദാനം 

പ്പെയ്യുന്നതിനാേി HDFC ബാങ്ക് ഗ്പമഖു യപപ്പേെന്റ ്

കെനിോേ യപരിഎമ്മമുാേി പങ്കാളിത്തം 

ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• േീ എന്റർനരൻപ്പമന്റ് എന്റർനഗ്പേേ് 

ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ (ZEEL) ഡേറക്രർ യബാർഡ് 

ഏകകണ്ഠമാേി കെനി യോണി പിയക്േഴ് സ ്

പ്പനറ്റവർകകുൾ ഇരയ (SPNI) ലേനത്തിന് 

അംരീകാരം നൽകി. ലേനത്തിപ്പന്റ ഭാരമാേി, 

എ്പിഎൻഐേുപ്പര ഓഹരി ഉരമകൾ 

എ്പിഎൻഐേിയലക് വളർച്ചാ മലൂധനം 

പകരംു, ഇത് അവപ്പര ലേിെിച്ച 

സ്ഥാപനത്തിപ്പല ഭരൂിഭാരം 

ഓഹരിേുരമകളാകംു. 

• ഭാരത് പ്പപയഗ്രാളിേം യകാർെയറഷൻ 

ലിമിറ്റഡംു (BPCL) SBI കാർഡംു യെർന്്ന ‘BPCL SBI 

കാർഡ് യകാ-ഗ്ബാൻഡഡ് റയുപ 

യകാൺരാപ്പക്റ്റ്ലേ് പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ്, 

ഇന്ധനവംു മറ്റ് ആനകുലൂയങ്ങളും വാഗ് ദാനം 

പ്പെയ്യുന്ന.ു 

 

Science and Technology News 
 

• 1909 -ൽ യലാകത്തിപ്പന്റ പ്പനറകുേിൽ 

നിൽകനു്ന ആ്യപ്പത്ത ആളുകളിൽ ഒരാളാേ 

കറതു്ത മനഷുയനാേ ആർട്ടിക് 

പരയയവക്ഷകനാേ മാതയ ു പ്പഹൻേപ്പന്റ 

യപരിലാണ് ഇന്റർനാഷണൽ 

ആയഗ്്രാണമികൽ േൂണിേൻ െഗ്ന്ദപ്പന്റ 

്ക്ഷിണഗ്ധവുത്തിപ്പല ഒര ു രർത്തത്തിന് 

യപരിട്ടത്. 

• ആെിൾ േഹസ്ഥാപകനാേ സ്റ്റീവ് 

യവാ്നിോക് നഗ്പവറ്റീർ യ്പേ് എന്ന പതുിേ 

ബഹിരാകാേ സ്റ്റാർട്ടെ് ആരംഭിച്ച.ു 
 

 

Sports News 
 

• ഇരയേുപ്പര പങ്കജ് അ്വാനി 2021 ഏഷയൻ 

്നൂ കർ ൊെയൻഷിെ് അമീർ േർയഖാഷിപ്പന 

പരാജേപ്പെരതു്തി യനരി. 

• പ്പതലങ്കാനേിപ്പല ജവഹർലാൽ പ്പനഹ്റു  

യസ്റ്റഡിേത്തിൽ നരകനു്ന 60 -ാാമത് യ്േീേ 

ഓെൺ അത് ലറ്റിക്സ് ൊെയൻഷിെിൽ 

േവർണം യനരനു്നതിനാേി വനിതകളുപ്പര 1500 

മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ പഞ്ചാബിപ്പന്റ ഹർമിളൻ 

കൗർ പ്പബേ്ൻേ് 4: 05.39 പ്പേകൻഡ് 

പ്പറയകാർഡ് േൃരിച്ച.ു 

• ELO യററ്റിംര് 2500 കരന്നതിന ു യേഷം 

ഇരയേുപ്പര ആർ രാജ ഋതവിക് പ്പെസ്സ് 

ഗ്രാൻഡ്ൊസ്റ്ററാേി. 

• ഇരയേുപ്പര ഡി രുയകഷ് ഈ മാേപ്പത്ത 

തരുർച്ചോേ രണ്ടാമപ്പത്ത രർൂണപ്പമന്റാേ 

യനാർയവ പ്പെേ് ഓെൺ 2021 മായസ്റ്റഴ്സ് 

വിഭാരത്തിൽ വിജേിച്ച.ു 

• ബീജിംര് 2022 വിന്റർ ഒളിെിക്സ് അതിപ്പന്റ 

ഔയ്യാരിക മഗു്്ാവാകയം, "ഒരമുിച്്ച പങ്കിട്ട 

ഭാവിക് യവണ്ടി", നരര തലസ്ഥാന 

മയേൂിേത്തിൽ നരന്ന െരങ്ങിൽ 

അവതരിെിച്ച.ു 

• സ്റ്റാർ ഇരയൻ കയേൂിസ്റ്റ് പങ്കജ് അ്വാനി IBSF 6-

പ്പറഡ് ്നൂ കർ യലാകകെിൽ പാകി്താപ്പന്റ 

ബാബർ മേീഹിപ്പനതിപ്പര നഫനലിൽ 

വിജേിച്്ച തപ്പന്റ 24-ാാമത് യലാക കിരീരം യനരി. 

• നവംബർ 24 മതുൽ ഡിേംബർ 5 വപ്പര 

ഇവിപ്പരേുള്ള കലിംര യസ്റ്റഡിേത്തിൽ പരുഷു 

യഹാകി ജനൂിേർ യലാകകെിന് ഒഡീഷ 

ആതിഥയം വഹികംു. 

 

Books and authors News 
 

• േിഖ്കാരപു്പര ഒൻപതാമത് രുര ു രുര ു യതജ് 

ബഹാ്റൂിപ്പന്റ 400 -ാാാം ജന്മവാർഷികത്തിപ്പന്റ 

ഭാരമാേി 'ഗ്പതിയരാധത്തിൽ തിളങ്ങനു്ന േിഖ് 

േൂത്ത് ഓഫ് ഇരയ' എന്ന പ ു് തകം യകഗ്ന്ദ 

ഗ്പതിയരാധ മഗ്രി രാമ നാഥ് േിംര് 

നയഡൂൽഹിേിൽ ഗ്പകാേനം പ്പെേതു . 

• കായവരി ബംോേ് രെിച്ച "ഗ്തീ ഖാൻേ്: ആന്റ ്

്ി എമർജൻേ് ഓഫ് നയ ൂഇരയ" എന്ന യപരിൽ 

ഒര ുപ ു് തകം ഗ്പേിദ്ധീകരിച്ചിട്ടണ്ു്ട. 

• യെതൻ ഭരത് തപ്പന്റ പതുിേ യനാവൽ ‘400 

യഡേസ്’ 2021 ഒയക്രാബർ 08 -ന് പറുത്തിറകംു. 

• അമിതാവ് യഘാഷിപ്പന്റ "ജംരിൾ നാമ" 

ഇയൊൾ US ആസ്ഥാനമാേുള്ള അലി 

യേഥിേുപ്പര േംരീതവംു േബ്ദവംു 

ഉൾപ്പകാളു്ളന്ന ഒര ു ഓഡിയോ ബക്ു ആേി 

പറുത്തിറങ്ങി. 
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• വിജേ് യരാഖപ്പല രെിച്ച "്ി യലാംര് പ്പരേിം: 

നെനീേ് ഇരയേുമാേി എങ്ങപ്പന െർച്ച 

നരത്തനു്ന"ു എന്നതാണ് ഈ പ ു് തകത്തിപ്പന്റ 

യപര്. 

• നിരപുമ റാവ ു രെിച്ച "തകർന്ന ഹിമാലേം: 

ഇരയ-നെന ബന്ധങ്ങളിപ്പല ഭതൂകാല 

നിഴലകുൾ എങ്ങപ്പനോണ്" എന്ന യപരിൽ ഒര ു

പ ു് തകം രെിച്ച.ു 

 

Obituaries News 
 

• ഗ്പമഖു ഒഡിേ എഴുത്തകുാരിേും ോമഹൂിക 

ഗ്പവർത്തകേും പഗ്തഗ്പവർത്തകേുമാേ 

മയനാരമ യമാഹപഗ്ത അരരിച്ച.ു 

• ഗ്പേ്ത നേദ്ധാരിക ഭൗതികോഗ്്തജ്ഞനംു 

ഗ്പപഞ്ചോഗ്്തജ്ഞനമുാേ പ്പഗ്പാഫേർ തന ു

പത്മനാഭൻ അരരിച്ച.ു 

• ഇംഗ്ലണ്ടിപ്പല ഏറ്റവംു മികച്ച നഗ്്രകർമാരിൽ 

ഒരാളും യരാട്ടൻഹാം യഹാട്്ട്പറിപ്പന്റ 

പ്പറയകാർഡ് യരാൾ യ്കാററമുാേ ജിമ്മി ഗ്രീവസ് 

അരരിച്ച.ു 

• അഖിൽ ഭാരതീേ അഖാര പരിഷത്ത് 

ഗ്പേിഡന്റ് മഹര് നയരഗ്ന്ദ രിരി അരരിച്ച.ു 

• അരണുാെൽ ഗ്പയ്േിപ്പല മൻു രവർണറംു 

ഡൽഹി യപാലീേ് കമ്മീഷണറമുാേ േുധ് വിർ 

േിംര് ്്് വാൾ അരരിച്ച.ു 

 

Important Days 
 

• എല്ലാ വർഷവംു പ്പേപ്റ്റംബർ 21 ന് 

ആയരാളമാേി അൽഷിയമഴ് സ് ്ിനം 

ആെരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു പ്പേപ്റ്റംബർ 21 ന് 

അരാരാഗ്ര േമാധാന ്ിനം യലാകപ്പമൊരംു 

ആെരികനു്ന.ു UN ജനറൽ അേംബ്ലി 24 

മണികർൂ അഹിംേേും പ്പവരിനിർത്തലംു 

ആെരിച്്ച േമാധാനത്തിപ്പന്റ ആ്ർേങ്ങൾ 

േക്തിപ്പെരതു്തനു്നതിനളു്ള ്ിനമാേി 

ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു, പ്പേപ്റ്റംബറിപ്പല അവോന 

ഞാേറാഴ് േ അവോനികനു്ന മഴുുവൻ ആഴ്േേും 

ബധിരരപു്പര അരാരാഗ്ര വാരമാേി (IWD) 

ആെരികനു്ന.ു 2021 ൽ, IWD 2021 പ്പേപ്റ്റംബർ 20 

മതുൽ 26 വപ്പര ആെരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു പ്പേപ്റ്റംബർ 22 -ന് ആയരാള 

കാണ്ടാമൃരം ്ിനമാേി ആെരികനു്ന.ു 

• അരാരാഗ്ര ആംരയഭാഷാ ്ിനം (IDSL) വർഷം 

യതാറംു പ്പേപ്റ്റംബർ 23 ന് യലാകപ്പമൊരംു 

ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• യലാക ഫാർമേിസ്റ്റ് ്ിനം എല്ലാ വർഷവംു 

പ്പേപ്റ്റംബർ 25 ന് ആയരാളമാേി 

ആെരികനു്ന.ു ആയരാരയം 

പ്പമച്ചപ്പെരതു്തനു്നതിൽ ഒര ു ഫാർമേിസ്റ്റിപ്പന്റ 

പങ്കിപ്പനകറുിച്്ച അവയബാധം 

േൃരികനു്നതിനാണ് ഈ ്ിനം 

ആയഘാഷികനു്നത്. 

• ഇരയേിൽ, എല്ലാ വർഷവംു പ്പേപ്റ്റംബർ 25 ന് 

പണ്ഡിറ്റ് ്ീന്ോൽ ഉപാധയാേേുപ്പര 

ജന്മവാർഷികയത്താരനബുന്ധിച്്ച അയരയാ്േ 

്ിനം ആെരികനു്ന.ു 

 

Miscellaneous News 
 

• ഇരയൻ പ്പറേിൽയവ കാറ്ററിംര് ആൻഡ് 

രറൂിേം യകാർെയറഷൻ (IRCTC) 

നകയകാർകകുേും യകാർയഡലിേ 

ഗ്കേൂിേമുാേി M/s വാട്ടർയവേ് ലീഷർ രറൂിേം 

നഗ്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് നരത്തനു്ന കരാർ 

ഒെിരകുേും പ്പെേതു . 

• CISF ഉയ്യാരസ്ഥ രീത േയമാട്ട 

ആഗ്ഫികേിലംു റഷയേിലംു സ്ഥിതിപ്പെയ്യുന്ന 

രണ്്ട പ്പകാരമുരുികൾ കേറിേ ഏറ്റവംു 

യവരതയേറിേ ഇരയകാരിോേി. 

• ‘്ി ഹിമാലേൻ ഫിലിം പ്പഫസ്റ്റിവൽ -2021’ 

(THFF) പ്പന്റ ആ്യ പതിെ് പ്പേപ്റ്റംബർ 24 മതുൽ 

28 വപ്പര ലഡാകിപ്പല യലേിൽ ആരംഭികംു. 

• ഇരയേിപ്പല രണ്്ട ബീച്ചകുൾ കരൂി "ബ്ല ൂ ലാര്" 

േർട്ടിഫിയകഷൻ നൽകി, ഒര ു അരാരാഗ്ര 

ഇയകാ പ്പലവൽ രാര്, രാജയപ്പത്ത പ്പമാത്തം 

ബീച്ചകുളുപ്പര എണ്ണം 10. 
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എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കമുളു്ള പ്രധാന 

കറുിപ്പകുൾ: (STATIC TAKEAWAYS) 
 

• യകഗ്ന്ദ നിേമ, നീതിനയാേ മഗ്രി: കിരൺ 

റിജിജ.ു 

• പഞ്ചാബ് രവർണർ: ബൻവാരിലാൽ 

പയുരാഹിത്. 

• മണിെർൂ മഖുയമഗ്രി: എൻ. ബിയരൻ േിംര്; 

രവർണർ: ലാ. രയണേൻ. 

• േികിം മഖുയമഗ്രി: പി എേ് യരാപ്പല. 

• േികിം രവർണർ: രംരാ ഗ്പോ്്. 

• യലാക ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: വാഷിംഗ് രൺ ഡിേി, 

േുനണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്േ്. 

• യലാക ബാങ്ക് രപൂീകരണം: ജനൂല 1944. 

• യലാക ബാങ്ക് ഗ്പേിഡന്റ്: യഡവിഡ് മാൽപാേ്. 

• ഫിയനാ യപേ് പ്പമന്റ് ബാങ്കിപ്പന്റ പ്പെേർമാൻ: 

പ്പഗ്പാഫ. മയഹഗ്ന്ദ കമുാർ ൌഹാൻ. 

• ഫിയനാ യപപ്പേെന്് സ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത്: 13 

ജനൂല 2006. 

• ഫിയനാ യപപ്പേെന്് സ് ബാങ്കിപ്പന്റ MDേും CEOേും: 

ഋഷി രുമത. 

• ഫിയനാ യപപ്പേെന്് സ് ബാങ്കിപ്പന്റ ആസ്ഥാനം: 

മംുനബ, മഹാരാഗ്ര. 

• LIC ആസ്ഥാനം: മംുനബ; 

• LIC സ്ഥാപിച്ചത്: 1 പ്പേപ്റ്റംബർ 1956; 

• LIC പ്പെേർമാൻ: എം ആർ കമുാർ 

• നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇരയ MD േും CEO േും: ്ിലീപ് അേ്പ്പബ. 

• നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇരയ ആസ്ഥാനം: മംുനബ. 

• നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇരയ സ്ഥാപിച്ചത്: 2008. 

• SCO ആസ്ഥാനം: ബീജിംര്, നെന 

• SCO പ്പേഗ്കട്ടറി ജനറൽ: വ് ളാഡിമിർ 

യനായറാവ് 

• SCO സ്ഥാപിച്ചത്: 15 ജൺൂ 2001 

• SCO സ്ഥിരം അംരങ്ങൾ: നെന, റഷയ, 

താജികിസ്ഥാൻ, കോകിസ്ഥാൻ, 

ഉേ്പ്പബകിസ്ഥാൻ, കിർരിസ്ഥാൻ ഇരയ, 

പാകിസ്ഥാൻ, ഇറാൻ 

• WIPO ആസ്ഥാനം: ജനീവ, േവിറ്റ്േർലൻഡ്; 

• WIPO സ്ഥാപിച്ചത്: 14 ജനൂല 1967; 

• WIPO അംരതവം: 193 അംരരാജയങ്ങൾ; 

• WIPO ഡേറക്രർ ജനറൽ: ഡാരൻ രാങ്. 

• HDFC ബാങ്കിപ്പന്റ ആസ്ഥാനം: മംുനബ, 

മഹാരാഗ്ര; 

• HDFC ബാങ്കിപ്പന്റ MD േും CEO േും: േേിധർ 

ജര്ീഷൻ; 

• HDFC ബാങ്കിപ്പന്റ രാര് നലൻ: നിങ്ങളുപ്പര 

യലാകം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാകനു്ന.ു 

• യപരിഎം HQ: യനാേിഡ, ഉത്തർഗ്പയ്േ്; 

• യപരിഎം സ്ഥാപകനംു CEO േും: വിജേ് യേഖർ 

േർമ്മ; 

• യപരിഎം സ്ഥാപിച്ചത്: 2009. 

• േുനണറ്റഡ് യനഷൻേ് ആസ്ഥാനം 

നയയൂോർക്, USA. 

• 1945 ഒയക്രാബർ 24 നാണ് ഐകയരാഗ്രേഭ 

സ്ഥാപിതമാേത്. 

• അയന്റാണിയോ രുപ്പട്ടറേ് 

ഐകയരാഗ്രേഭേുപ്പര പ്പേഗ്കട്ടറി ജനറലാണ്. 

• ബധിരരപു്പര യലാക പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 23 പ്പേപ്റ്റംബർ 1951, യറാം, 

ഇറ്റലി; 

• ബധിരരപു്പര യലാക പ്പഫഡയറഷപ്പന്റ ഗ്പേിഡന്റ് : 

യജാേഫ് മയുറ. 

• കാനഡ തലസ്ഥാനം: ഒട്ടാവ; നാണേം: 

കയനഡിേൻ യഡാളർ. 

• UP തലസ്ഥാനം: ലക്നൗ; 

• UP രവർണർ: ആനന്ദിപ്പബൻ പയട്ടൽ; 

• UP മഖുയമഗ്രി: യോരി ആ്ിതയനാഥ്. 

• അേം രവർണർ: ജര്ീഷ് മഖുി; 

• അേം മഖുയമഗ്രി: ഹിമര ബിേവ േർമ്മ. 

• യഫേ്ബക്ു സ്ഥാപിച്ചത്: പ്പഫഗ്ബവുരി 2004; 

• യഫേ്ബക്ു CEO: മാർക് േകർബർര്; 

• യഫേ്ബക്ു ആസ്ഥാനം: കാലിയഫാർണിേ, 

േുനണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്േ്. 

• ോെത്തിക േഹകരണ-വികേന 

ആസ്ഥാനം: പാരീേ്, ഗ്ഫാൻേ് 

• ോെത്തിക േഹകരണത്തിനംു 

വികേനത്തിനമുളു്ള സ്ഥാപനം: 30 

പ്പേപ്റ്റംബർ 1961. 

• ലഡാകിപ്പന്റ പ്പലഫ്റ്റനന്റ് രവർണർ: രാധ കൃഷ്ണ 

മാത്തർൂ. 
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• ബംഗ്ലായ്േ് ഗ്പധാനമഗ്രി: പ്പഷേ്ഖ് ഹേീന; 

തലസ്ഥാനം: ധാക; നാണേം: രാക. 

• ബംഗ്ലായ്േ് ഗ്പേിഡന്റ്: അബ്ദൽു ഹമീ്് 

• പ്പേേ് ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: മംുനബ, 

മഹാരാഗ്ര. 

• പ്പേേ് ബാങ്ക് MDേും CEOേും: ഗ്പോര് കമുാർ. 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്ക് MDേും CEOേും: േയാം 

ഗ്േീനിവാേൻ; 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: ആലവു, 

യകരളം; 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്ക് സ്ഥാപകൻ: പ്പകപി 

യഹാർമിേ്; 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത്: 23 ഏഗ്പിൽ 1931. 

• ADB ഗ്പേിഡന്റ്: മോത്സുരു അോകാവ; 

ആസ്ഥാനം: മനില, ഫിലിെീൻേ്. 

• യോണി പിയക്േഴ് സ് പ്പനറ്റ് വർകസ് ഇരയ 

ആസ്ഥാനം: മംുനബ; 

• യോണി പിയക്േഴ് സ് പ്പനറ്റ് വർകസ് ഇരയ 

സ്ഥാപിച്ചത്: 30 പ്പേപ്റ്റംബർ 1995. 

• യലാക ബധിര ഗ്പേിഡന്റ് പ്പഫഡയറഷൻ: 

യജാേഫ് പ്പജ. മപു്പറ. 

• ബധിരരപു്പര യലാക പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 23 പ്പേപ്റ്റംബർ 1951, യറാം, 

ഇറ്റലി. 

• യലാക പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് ്ി പ്പഡഫ് 

പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ് സ്ഥാനം: പ്പഹൽേിങ്കി, 

ഫിൻലാൻഡ്. 

• വി്യാഭയാേ മഗ്രി: ധർയമഗ്ന്ദ ഗ്പധാൻ. 

• ഭാരത് പ്പപയഗ്രാളിേം യകാർെയറഷൻ 

ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ CND: അരൺു കമുാർ േിംര്; 

• ഭാരത് പ്പപയഗ്രാളിേം യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥാനം: മംുനബ; 

• ഭാരത് പ്പപയഗ്രാളിേം യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1952. 

• SBI കാർഡ് MDേും CEOേും: രാമ യമാഹൻ റാവ ു

അമര; 

• SBI കാർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്: ഒയക്രാബർ 1998; 

• SBI കാർഡ് ആസ്ഥാനം: രുരഗു്രാം, ഹരിോന. 

• അരാരാഗ്ര യജയാതിോഗ്്ത േൂണിേൻ 

ആസ്ഥാനം: പാരീേ്, ഗ്ഫാൻേ്; 

• അരാരാഗ്ര യജയാതിോഗ്്ത േൂണിേൻ 

സ്ഥാപിച്ചത്: 28 ജനൂല 1919; 

• അരാരാഗ്ര യജയാതിോഗ്്ത േൂണിേൻ 

ഗ്പേിഡന്റ്: എവിൻ വാൻ ഡിയഷാക്. 

• ഒഡീഷ മഖുയമഗ്രി: നവീൻ പട് നാേികംു 

രവർണറമുാണ് രയണേി ലാൽ. 

• ഹിമാെൽ ഗ്പയ്േ് രവർണർ: രായജഗ്ന്ദ 

വിേവനാഥ് ആർയലകർ; 

• ഹിമാെൽ ഗ്പയ്േ് മഖുയമഗ്രി: ജേ് റാം 

താകർൂ. 

• യലാകായരാരയ േംഘരനേുപ്പര ഗ്പേിഡന്റ്: 

പ്പരയഗ്ഡാേ് അ്ായനാം. 

• യലാകായരാരയ േംഘരനേുപ്പര ആസ്ഥാനം: 

ജനീവ, േവിറ്റ്േർലൻഡ്. 

• WHO സ്ഥാപിച്ചത്: 7 ഏഗ്പിൽ 1948. 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഫാർമേയടൂ്ടികൽ 

പ്പഫഡയറഷൻ ആസ്ഥാനം: യഹര്, 

പ്പനതർലാന്് സ്. 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഫാർമേയടൂ്ടികൽ 

പ്പഫഡയറഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്: 25 പ്പേപ്റ്റംബർ 

1912. 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഫാർമേയടൂ്ടികൽ 

പ്പഫഡയറഷൻ ഗ്പേിഡന്റ്: പ്പഡാമിനിക് 

യജാർ്ാൻ. 

 

 

 
 

 

             

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
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/9849/kerala-village-field-assistant-batch-malayalam-live-classes-by-adda247
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/9882/kerala-highcourt-assistant-batch-malayalam-live-classes-by-adda247

