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"Monthly Current Affairs PDF in Malayalam| September 2021 

Important Current Affairs" 
 

 

കറനറ്് അഫയേഴ്സ് - LDC, LGS, SECRETARIAT 

ASSISTANT,VILLAGE FIELD ASSISTANT, HIGHCOURT 

ASSISTANT, BEVCO ASSISTANT, FOREST GUARD, KERALA 

POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തരം 

, 12-)o തരം , ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC 

പരീക്ഷകൾ, മറ്റ ് മത്സരപരീക്ഷകൾ 

എന്നിവേക്ുള്ള ഗ്പധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ. 

 

International News 
 

• സ്വകാരയ ബാങ്കുകൾ ഇറകുമതി 

പ്പെയ്യുന്നതിനുള്ള വിയേശനാണ്യം 

തീർന്നതിപ്പന തുടർന്്ന ഭക്ഷയ ഗ്പതിസ്ന്ധി 

രൂക്ഷമാേതിനാൽ ഗ്ശീലങ്ക അടിേന്തരാവസ്ഥ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഷാങ്ഹാേ ് ആസ്ഥാനമാേുള്ള നയൂ 

പ്പഡവലപ്പ്പമന്റ ് ബാങ്്ക (NDB) േുണണ്റ്റഡ് 

അറബ് എമിയററ്റ്സ്്, ഉറുയരവ, ബംഗ്ലായേശ് 

എന്നിവപ്പേ പുതിേ അംരരാജ്യങ്ങളാേി 

അംരീകരിച്ചു. 

• 2021 പ്പസ്പ്റ്റംബർ 3 ന് ജ്ൊനിപ്പല 

യടാകിയോേിപ്പല ഔയേയാരിക വസ്തിേിൽ 

ഒരു പാർട്ടി യനതൃതവ മത്സരത്തിൽ നിന്്ന 

പിന്മാറാൻ ജ്ൊൻ ഗ്പധാനമഗ്ന്തി യോഷിഹിയേ 

സ്ുര മാധയമങ്ങയളാട് പറഞ്ഞു. 

• യലാകായരാരയ സ്ംഘടന അംരീകരികാത്ത 

വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ജ്ബ്ബുകൾ ഉപയോരിച്്ച 

യകാവിഡ് -19 പ്പനതിപ്പര രണ്്ട വേസ്സുമുതൽ 

കുട്ടികൾക ് വാക്സിയനഷൻ നൽകിേ 

യലാകത്തിപ്പല ആേയപ്പത്ത രാജ്യമാേി കയൂബ 

മാറി. 

• യലാംര് മാർച്്ച -4 C യറാകറ്റിൽ, വടകൻ 

ണെനേിപ്പല ഷാൻക്സി ഗ്പവിശയേിപ്പല 

താേ് വാൻ ഉപഗ്രഹ വിയക്ഷപണ് യകഗ്രത്തിൽ 

നിന്്ന, ഒരു പുതിേ ഭൗമ നിരീക്ഷണ് 

ഉപഗ്രഹമാേ പ്പരാപ്പഫൻ -5 02 ണെന 

വിജ്േകരമാേി വിയക്ഷപിച്ചു. 

• ബിറ്റയ്കാേിപ്പന നിേമപരമാേ പ്പടൻഡറാേി 

അംരീകരികുന്ന യലാകത്തിപ്പല ആേയപ്പത്ത 

രാജ്യമാേി എൽ സ്ാൽവയഡാർ മാറി. ഈ 

നീകം രാജ്യപ്പത്ത നിരവധി പൗരന്മാർക് 

ആേയമാേി ബാങ്്ക യസ്വനങ്ങൾ 

ലഭയമാകുപ്പമന്്ന എൽ സ്ാൽവയഡാർ 

സ്ർകാർ അവകാശപ്പെട്ടു. 

• പ്പമായറായകാേുപ്പട പുതിേ 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തിോേി അസ്ീസ്് അഖ്ന്നൂച്ചിപ്പന 

രാജ്യപ്പത്ത രാജ്ാവ ് മുഹമ്മേ് ആറാമൻ 

നിേമിച്ചു. 

• േുണണ്റ്റഡ ് യേറ്റ്സ്്, േുണണ്റ്റഡ ് കിംഗ്ഡം, 

ഓസ്്യഗ്ടലിേ എന്നിവ പുതിേ പങ്കാളിത്തം 

"AUKUS" ഇയന്താ-പസ്ഫിക ്യമഖ്ലേക്ാേി ഒരു 

പുതിേ ഗ്തിരാഷ്ഗ്ട സ്ുരക്ഷാ പങ്കാളിത്തം 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഷാങ്ഹാേ ് യകാഓെയറഷൻ 

ഓർരണനയസ്ഷന്പ്പറ (SCO) ഒരു പൂർണ്ണ 

അംരമാേി ഇറാൻ ഔയേയാരികമാേി 

അംരീകരികപ്പെട്ടു. 

• കാനഡ ഗ്പധാനമഗ്ന്തി ജ്േിൻ ഗ്ടൂയഡാ 2021 

പ്പസ്പ്റ്റംബർ 20 ന ് 2021 പ്പല പാർലപ്പമനറ്് 

തിരപ്പഞ്ഞടുെിൽ വിജ്േിച്ചതിന് യശഷം 

രാജ്യപ്പത്ത ഗ്പധാനമഗ്ന്തിോേി 

യസ്വനമനുഷ്ഠ ികുന്നതിനുള്ള മൂന്നാം 

തവണ്പ്പത്ത വിജ്േമാണ്്. 

• 107 -ൽ യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും ഗ്പാേമുള്ള 

ഒയരപ്പോരു ഇരട്ടകളാേി രണ്്ട ജ്ാെനീസ്് 

സ്യഹാേരിമാപ്പര രിന്നസ്് യവൾഡ് 

പ്പറയകാർഡ്സ ്സ്ർട്ടിണഫ പ്പെയ്തു. 

• UN സ്്യപാൺസ്ർ പ്പെയ്ത സ്ുസ്ഥിര വികസ്ന 

പ്പസ്ാലയൂഷൻ പ്പനറ്റ് വർക ് (SDGN) സ്ുസ്ഥിര 

വികസ്ന ലക്ഷയങ്ങൾ (SDG) 

ണകവരികുന്നതിൽ ബംഗ്ലായേശിന്പ്പറ 

സ്ഥിരമാേ പുയരാരതിക ് ഗ്പധാനമഗ്ന്തി 

പ്പഷേഖ്്് ഹസ്ീനേക്് എസ്ഡിജ്ി യഗ്പാഗ്രസ്് 

അവാർഡ ്ലഭിച്ചു. 
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• ബിറ്റയ്കാേിൻ സ്ഥാപകൻ സ്യതാഷി 

നകായമായട്ടാേുപ്പട ഗ്പതിമ ഹംരറിേിൽ 

തുറന്നു. ഹംരറിേുപ്പട തലസ്ഥാനമാേ 

ബുഡാപ്പപേിലാണ്് പ്പവങ്കല ഗ്പതിമ 

അനാവരണ്ം പ്പെയ്തത്. 

• യലാകായരാരയ സ്ംഘടന (WHO) അതിന്പ്പറ 

വാേു രുണ്നിലവാര മാർഗ്ഗനിർയേശങ്ങളിൽ 

(AQG) കർശനമാേ പരിഷ്കരണ്ം ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ജ്ൊനിപ്പല മുൻ വിയേശകാരയ മഗ്ന്തി 

ഫയൂമിയോ കിഷിേ ഭരണ്കക്ഷിേുപ്പട 

യനതൃതവ തിരപ്പഞ്ഞടുെിൽ വിജ്േിച്ചു, 

അയേഹം രാജ്യത്തിന്പ്പറ അടുത്ത 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തിോകുപ്പമന്്ന ഉറൊകി. 

• സ്വേം ഗ്പതിയരാധത്തിനാേുള്ള 

രാജ്യത്തിന്പ്പറ കഴിവുകൾ 

വർദ്ധിെികുന്നതിനാേി ഉത്തര പ്പകാറിേ 

ഹവയസ്ാംര് -8 എന്ന പുതിേ 

ണഹെർയസ്ാണ്ിക് മിണസ്ൽ 

വിജ്േകരമാേി പരീക്ഷിച്ചു. 

 

State News 
 

• യകാവിഡ് -19 ൽ ഭർത്താകന്മാപ്പര നഷ്ടപ്പെട്ട 

സ്്ഗ്തീകപ്പള സ്ഹാേികുന്നതിനാേി 

മഹാരാഷ്ഗ്ട സ്ർകാർ "മിഷൻ വാത്സലയ" 

എന്ന ഗ്പയതയക േൗതയം ആരംഭിച്ചു. 

• സ്ംസ്ഥാനപ്പത്ത പ്പതാഴിലില്ലാത്ത 

േുവാകൾക് അവരുപ്പട കഴിവുകൾ 

വികസ്ിെികാനും യജ്ാലി സ്ാധയത 

വർദ്ധിെികാനും സ്ഹാേികുന്ന പുതിേ 

പദ്ധതിക ് പഞ്ചാബ് മഗ്ന്തിസ്ഭ അംരീകാരം 

നൽകി. 

• ഗ്തിപുരേിൽ യകഗ്ര ധനമഗ്ന്തി നിർമ്മലാ 

സ്ീതാരാമൻ നബാർഡും നബ്  

പ്പഫൗയണ്ടഷനും യെർന്്ന ആരംഭിച്ച എന്പ്പറ 

പദ്ധതി, എന്പ്പറ അവകാശം എന്ന പദ്ധതി 

യരാമതി ജ്ില്ലേിപ്പല കില്ല ഗ്രാമത്തിൽ തന്പ്പറ 

സ്രർശനത്തിന്പ്പറ രണ്ടാം േിവസ്വും 

സ്മാപന േിവസ്വും ഉേ്ഘാടനം പ്പെയ്തു. 

• ഒറാംര് നാഷണ്ൽ പാർകിൽ നിന്്ന മുൻ 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി രാജ്ീവ് രാന്ധിേുപ്പട യപര് 

നീകം പ്പെയ്യാൻ അസ്ം മഗ്ന്തിസ്ഭ 

തീരുമാനിച്ചു. 

• വിേയാർത്ഥികൾകിടേിൽ ശാസ്്ഗ്തീേ 

കാഴ്ചൊട ് വളർത്തിപ്പേടുകാനും ഭാവിേിൽ 

വിേയാർത്ഥികളാകാൻ അവപ്പര 

സ്ജ്ജരാകാനും മഹാരാഷ്ഗ്ട സ്ർകാർ 

പൂപ്പനക ് സ്മീപം പിംഗ്പി-െിഞ്ച് വാഡിൽ ഒരു 

യലായകാത്തര ശാസ്്ഗ്ത നരരം സ്ഥാപികാൻ 

തീരുമാനിച്ചു. 

• ഇന്തയേിപ്പല ആേയപ്പത്ത ഡുയരാംര് 

സ്ംരക്ഷണ് റിസ്ർവ ് പാൽക ് യബേുപ്പട 

വടകൻ ഭാരത്ത് സ്ഥാപികുപ്പമന്്ന തമിഴ്നാട് 

സ്ംസ്ഥാന സ്ർകാർ ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ ് രവർണ്ർ യബബി റാണ്ി മൗരയ 

വയക്തിപരമാേ കാരണ്ങ്ങൾ െൂണ്ടികാട്ടി, 

കാലാവധി പൂർത്തിോകുന്നതിന് ഏകയേശം 

രണ്്ട വർഷം മുമ്പ്, 2021 പ്പസ്പ്റ്റംബർ 08 ന് 

സ്ഥാനപ്പമാഴിേുപ്പമന്്ന ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• രുജ്റാത്ത ് സ്ർകാർ ഗ്പഖ്യാപിച്ചത്, 

യകാടികളുപ്പട പ്പപാതു യക്ഷമ പദ്ധതികൾ 

ഏപ്പറ്റടുകാൻ പദ്ധതിേിടുന്നു എന്നാണ്്. 

• ആഗ്ന്ധ സ്ർകാർ രജ്നീഷ ് കുമാറിപ്പന 

സ്ാമ്പത്തിക ഉപയേഷ്ടാവാേി നിേമിച്ചു. മുൻ 

SBI പ്പെേർമാനാേിരുന്ന രജ്നിഷ് കുമാറിന്പ്പറ 

കാബിനറ്റ ്റാങ്്ക സ്ഥാനത്ത് രണ്്ട വർഷമാണ്്. 

• വിജ്േ് രൂപാണ്ി രുജ്റാത്ത് മുഖ്യമഗ്ന്തി 

സ്ഥാനം രാജ്ിപ്പവച്ചു. അയേഹം രാജ്ി രവർണ്ർ 

ആൊരയ യേവഗ്വത്തിന ്സ്മർെിച്ചു. 

• ബിപ്പജ്പി നിേമസ്ഭാ യോരത്തിൽ 

രുജ്റാത്തിന്പ്പറ പുതിേ മുഖ്യമഗ്ന്തിോേി 

ഭൂയപഗ്ര പയട്ടലിപ്പന തിരപ്പഞ്ഞടുത്തു 

• പടിഞ്ഞാറൻ ഒഡീഷേിപ്പല 

കാർഷിയകാത്സവമാേ നുവാഖ്ാേ് ജ്ുഹാർ 

മതപരമാേ ആയവശയത്താപ്പടേും 

പാരമ്പരയയത്താപ്പടേും ആയഘാഷിച്ചു. 

• യകഗ്ര നവ, പുനരുപയോര ഊർജ്ജ 

മഗ്ന്താലേത്തിന്പ്പറ കണ്കുകൾ ഗ്പകാരം, 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി കിസ്ാൻ ഊർജ്ജ സ്ുരക്ഷാ 

ഏവം ഉത്തൻ മഹാഭിോൻ (PM-KUSUM) 

ഗ്പകാരം ഓഫ ് ഗ്രിഡ് യസ്ാളാർ പമ്പുകൾ 

സ്ഥാപികുന്നതിൽ രാജ്യപ്പത്ത മപ്പറ്റല്ലാ 

സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഹരിോന 

ഒന്നാമപ്പതത്തി. 

• പ്പെറുകിട ധാനയവിളകൾക് കർഷകർക് 

ശരിോേ വില നൽകുന്നത് ലക്ഷയമിട്ടുള്ള 

'മില്ലറ്റ് മിഷൻ' ആരംഭികുപ്പമന്്ന ഛത്തീസ്ഗഡ് 

മുഖ്യമഗ്ന്തി ഭൂയപഷ ്ബാരൽ 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
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• സ്ിവിൽ ഏവിയേഷൻ മഗ്ന്തി യജ്യാതിരാധിേ 

സ്ിന്ധയ പ്പതലങ്കാനേിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള 

ആേയപ്പത്ത "ആകാശത്തുനിന്്ന മരുന്്ന" പദ്ധതി 

ആരംഭിച്ചു. 

• നാരാലാൻഡിന്പ്പറ ആേയയത്തതും 

ഇന്തയേിപ്പല 61 -ാാമപ്പത്ത യസ്ാഫ്റ്റ് പ്പവേർ 

പ്പടകയ്നാളജ്ി പാർക് ഓഫ ് ഇന്തയേുപ്പട (STPI) 

യകഗ്രവും പ്പകാഹിമേിൽ ഉേ്ഘാടനം പ്പെയ്തു. 

• കയാപ്റ്റൻ അമരീരർ സ്ിംര് 

രാജ്ിപ്പവച്ചതിപ്പനത്തുടർന്്ന പഞ്ചാബിപ്പല 

പുതിേ മുഖ്യമഗ്ന്തിോേി യകാൺഗ്രസ്് 

വിേയാഭയാസ് മഗ്ന്തി െരൺജ്ിത് സ്ിംര് 

െന്നിപ്പേ തിരപ്പഞ്ഞടുത്തു. 

• മണ്ിെൂരിപ്പല രണ്്ട ഗ്പശസ്തമാേ ഉൽപന്നങ്ങൾ, 

മണ്ിെൂരിപ്പല ഉഗ്കുൽ ജ്ില്ലേിൽ 

കാണ്പ്പെടുന്ന ഹയത്തേ ് െില്ലി, അതുലയമാേ 

സ്ുരന്ധത്തിന ് യപരുയകട്ടതാണ്,് 

തപ്പമങ്യലാംര് മാൻഡാരിൻ ഓറഞ്ചിന് 

ഭൂമിശാസ്്ഗ്തപരമാേ സ്ൂെന (GI) ടാര് 

നൽകിേിട്ടുണ്്ട. 

• സ്ികിം സ്ർകാർ 'കൂെർ മഹ് സ്ീർ' 

ഗ്പായേശികമാേി 'കാറ്റ്ലി' എന്ന ് സ്ംസ്ഥാന 

മത്സയമാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

നിയോലിയസ്ാെിലസ്് പ്പഹക്സാരയനാപ്പലെിസ്് 

എന്നാണ്് കൂെർ മഹ്സ്ീറിന്പ്പറ ശാസ്്ഗ്തീേ 

നാമം. 

• യോരി ആേിതയനാഥിന്പ്പറ 

യനതൃതവത്തിലുള്ള ഉത്തർഗ്പയേശ് സ്ർകാർ 

യനാേിഡേക്ടുത്തുള്ള േമുന എക്സ്ഗ്പസ്് യവ 

ഇൻഡസ്്ഗ്ടിേൽ പ്പഡവലപ്പ്പമനറ്് അയതാറിറ്റി 

(YEIDA) ഗ്പയേശത്ത ് ഇലകയ്ഗ്ടാണ്ിക്സ് 

വയവസ്ാേപ്പത്ത 

യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനാേി ഒരു 

'ഇലക്യഗ്ടാണ്ിക് പാർക്' വികസ്ിെികാനുള്ള 

നിർയേശം അംരീകരിച്ചു. 

• കാംറൂപ ് ജ്ില്ലേിപ്പല ൊയ്ഗാവിൽ അസ്ം ഒരു 

ൊേപാർക് സ്ഥാപികുന്നു. ഈ 

യതേിലയത്താട്ടത്തിൽ പ്പറേിൽ, യപാർട്ട് 

കണ്കറ്്റിവിറ്റി, െരക,് പ്പവേർഹൗസ്് 

സ്ൗകരയങ്ങൾ, ൊേ അരകൽ, മിഗ്ശണ്ം, 

പായകജ്ിംര,് മറ്റ ് േൂട്ടിലിറ്റി യസ്വനങ്ങൾ 

എന്നിവ ഒയര രീതിേിൽ ഉണ്ടാകും. 

• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും ഉേർന്ന ഇലക്ഗ്ടിക് 

വാഹന ൊർജ്ിംര ് യേഷൻ ഹിമാെൽ 

ഗ്പയേശിപ്പല ലാഹൗളിപ്പല കസ്ാ ഗ്രാമത്തിലും 

സ്പിതി ജ്ില്ലേിലും ഉേ്ഘാടനം പ്പെയ്തു. 500 അടി 

ഉേരത്തിലാണ്് ഇലക്ഗ്ടിക് പ്പവഹികിൾ 

ൊർജ്ിംര് യേഷൻ സ്ഥാപിച്ചിരികുന്നത്. 

• നാരാലാൻഡിന്പ്പറ "മധുരമുള്ള കുകുമ്പറിന"് 

ഭൂമിശാസ്്ഗ്തപരമാേ തിരിച്ചറിേൽ (GI) ടാര് 

ലഭിച്ചത് കാർഷിക ഉൽപന്നമാേി േി 

ജ്ിയോഗ്രാഫികൽ ഇൻഡിയകഷൻസ്് ഓഫ ്

രുഡ്സ് (രജ്ിസ്്യഗ്ടഷനും സ്ംരക്ഷണ്വും) ആക്ട,് 

1999 -പ്പല വയവസ്ഥകൾ ഗ്പകാരമാണ്്. 

• അരുണ്ാെൽ ഗ്പയേശിപ്പല യലാഹിത് നേിേുപ്പട 

താഴപ്പത്ത ഭാരത്തുള്ള ഗ്ബഹ്മപുഗ്ത 

പീഠഭൂമിേിപ്പല ഹിരു തീർത്ഥാടന യകഗ്രമാേ 

‘പരശുരാമ കുണ്്ട’ വികസ്ിെികുന്നതിനുള്ള 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ഇന്തയൻ സ്ർകാർ 

ആരംഭിച്ചു. 

 

National News 
 

• യറാഡ ് രതാരത ണഹയവ മഗ്ന്താലേം പുതിേ 

വാഹനങ്ങൾക ് പുതിേ രജ്ിസ്്യഗ്ടഷൻ 

മാർക ് അവതരിെിച്ചു, അതാേത് "ഭാരത് 

സ്ീരീസ്് (BH-സ്ീരീസ്്)". 

• രക്ഷാ മഗ്ന്തിേും രാജ്് നാഥ് സ്ിംരും 

പൂപ്പനേിപ്പല ആർമി സ്്യപാർട്സ ് ഇൻേിററ്യൂട്ട് 

(ASI) സ്രർശികുകേും ആർമി സ്്യപാർട്സ് 

ഇൻേിറ്റയൂട്ട ് യേഡിേത്തിന ് "നീരജ്് യൊഗ്പ 

യേഡിേം" എന്ന ്യപരിടുകേും പ്പെയ്തു. 

• പഞ്ചാബിപ്പല അമൃത്സറിപ്പല ജ്ാലിേൻ 

വാലാബാര് സ്മാരകത്തിന്പ്പറ നവീകരിച്ച 

സ്മുച്ചേം ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര യമാേി 

രാജ്യത്തിന് സ്മർെിച്ചു, ജ്ാലിേൻവാലാബാര് 

കൂട്ടപ്പകാലേുപ്പട 102വർഷം 

തികേുന്നതിന്പ്പറ ഭാരമാേി. 

• യകഗ്ര ആേുഷ് മഗ്ന്തി സ്ർബാനര 

യസ്ായനാവാൾ 'ണവ യഗ്ബക്' യോര 

യഗ്പായട്ടായകാൾ പ്പമാണബൽ ആപ്ലിയകഷൻ 

നയൂഡൽഹിേിൽ ആരംഭിച്ചു. 

• ഓൾ ഇന്തയ ഇൻേിറ്റയൂട്ട ് ഓഫ ്

ആേുർയവേേിൽ (AIIA)യപാഷൻ മാഹ് - 2021 -

ന ് തുടകം കുറിച്ചുപ്പകാണ്്ട യകഗ്ര വനിതാ 

ശിശു വികസ്ന മഗ്ന്തി സ്മൃ തി സ്ുബിൻ ഇറാനി 

നയൂഗ്ടി രാർഡൻ ഉേ്ഘാടനം പ്പെയ്തു. 

• യജ്ണ്ലിേ ് പ്പവൽപ്പഫേർ സ്കീമിന്പ്പറ 

(JWS)നിലവിലുള്ള മാർഗ്ഗനിർയേശങ്ങൾ 

അവയലാകനം പ്പെയ്യുന്നതിന ് ഒരു കമ്മിറ്റി 

രൂപീകരികാൻ വാർത്താവിതരണ് 

ഗ്പയക്ഷപണ് മഗ്ന്താലേം തീരുമാനിച്ചു. 

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
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• ഇനറ്ർനാഷണ്ൽ യമാണ്ിറ്ററി ഫണ്്ട 

(IMF)ഇന്തയേക് ് 12.57ബിലയൺ ഗ്പയതയക 

യഗ്ഡാേിംര ്അവകാശങ്ങൾ അനുവേിച്ചു. 

• പ്ലാേികിനുള്ള ഒരു സ്ർകുലർ സ്ംവിധാനം 

യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനുള്ള പുതിേ 

പ്ലാറ്റയ്ഫാമാേ ഒരു പ്ലാേിക ്ഉടമ്പടി ആരംഭിച്ച 

ഏഷയേിപ്പല ആേയപ്പത്ത രാജ്യമാേി ഇന്തയ 

മാറി.  

• ആസ്ാേി കാ അമൃത് മയഹാത്സവം 

ആയഘാഷത്തിന്പ്പറ ഭാരമാേി ആേുഷ് 

മഗ്ന്താലേം ഒരു വർഷം പ്പകാണ്്ട 75 ലക്ഷം 

വീടുകളിൽ ഔഷധ സ്സ്യ ണതകൾ 

വിതരണ്ം പ്പെയ്യുക എന്ന ലക്ഷയയത്താപ്പട 

'ആേുഷ ് ആപ്പ്പക േവാർ' എന്ന യപരിൽ ഒരു 

കാമ്പേിൻ ആരംഭിച്ചു. 

• ണഗ്ടബൽ യകാ -ഓെയററ്റീവ് മാർകറ്റിംര് 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ് ഇന്തയ 

(TRIFED) വിയേശകാരയ മഗ്ന്താലേവുമാേി 

സ്ഹകരിച്്ച അടുത്ത 3 മാസ്ത്തിനുള്ളിൽ 

യലാകപ്പമമ്പാടുമുള്ള 75 ഇന്തയൻ 

മിഷനുകളിൽ/ എംബസ്ികളിൽ 

ആത്മനിർഭർ ഭാരത് യകാർണ്ർ 

സ്ഥാപികുന്നു. 

• ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര യമാേി "ശിക്ഷക് പർവ ് -

2021" ഉേ്ഘാടനം പ്പെയ്യുകേും വീഡിയോ 

യകാൺഫറൻസ്ിലൂപ്പട ഉേ്ഘാടന 

സ്യമ്മളനപ്പത്ത അഭിസ്ംയബാധന പ്പെയ്യുകേും 

പ്പെയ്തു. 

• യകഗ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ 

വയതിോന മഗ്ന്തി ഭൂയപരർ ോേവ് രാജ്യപ്പത്ത 

132 നരരങ്ങളിപ്പല വാേു മലിനീകരണ്ം 

നിേഗ്ന്തികുന്നതിനാേി PRANA എന്ന ഒരു 

യപാർട്ടൽ ആരംഭിച്ചു. 
 

 

• രാജ്സ്ഥാനിപ്പല ഒരു യേശീേപാതേിൽ 

എമർജ്ൻസ്ി ലാൻഡിംര് സ്ൗകരയം യകഗ്ര 

ഗ്പതിയരാധ മഗ്ന്തി രാജ്് നാഥ് സ്ിംരും യകഗ്ര 

ണഹയവ മഗ്ന്തി നിതിൻ രഡ്കരിേും ഉേ്ഘാടനം 

പ്പെയ്തു. 

• യബബി റാണ്ി മൗരയ രാജ്ി 

സ്മർെിച്ചതിപ്പനത്തുടർന്്ന ഒഴിഞ്ഞുകിടന്ന 

ആർമി പ്പഡപയൂട്ടി െീഫ്, ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ് 

രവർണ്റാേി വിരമിച്ച പ്പലഫ്റ്റനനറ് ് ജ്നറൽ 

രുർമിത് സ്ിംരിപ്പന രാഷ്ഗ്ടപതി രാം നാഥ് 

യകാവിര് നിേമിച്ചു. 

• ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര യമാേി രുജ്റാത്തിപ്പല 

അഹമ്മോബാേിപ്പല സ്ർോർധം ഭവൻ 

വീഡിയോ യകാൺഫറൻസ്ിംര് വഴി 

ഉേ്ഘാടനം പ്പെയ്തു. സ്ർോർധം ഘട്ടം- II കനയ 

ഛഗ്താലേ (പ്പപൺകുട്ടികളുപ്പട യഹാേൽ) 

പദ്ധതിേുപ്പട "ഭൂമി പൂജ്േും" അയേഹം 

നിർവഹിച്ചു. 

• ഇന്തയേിപ്പല ഏറ്റവും വലിേ ഓെൺ എേർ 

പ്പഫർണ്ി ഉത്തരാഖ്ണ്ഡിപ്പല റാണ്ിയഖ്ത്തിൽ 

ഉേ്ഘാടനം പ്പെയ്തു. 

• യകഗ്ര യറാഡ ് രതാരത മഗ്ന്തി നിതിൻ രഡ്കരി 

ഒരു ആർട്ടിഫിഷയൽ ഇന്റലിജ്ൻസ്് ഊർജ്ജ 

പദ്ധതിോേ ‘iRASTE’ ആരംഭിച്ചു. 

• േുഎസ്് ആസ്ഥാനമാേുള്ള യറാകി മൗണ്ടൻ 

ഇൻേിറ്റയൂട്ട ് (RMI), RMI ഇന്തയ എന്നിവേുമാേി 

സ്ഹകരിച്്ച നിതി ആയോര് 

ഉപയഭാക്താകളുമാേും വയവസ്ാേവുമാേും 

ഗ്പവർത്തിച്്ച പൂജ്യം മലിനീകരണ് വിതരണ് 

വാഹനങ്ങൾ യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനാേി 

ശൂനയ എന്ന യപരിൽ ഒരു കാമ്പേിൻ 

ആരംഭിച്ചു. 

• പ്പസ്ൻഗ്ടൽ യബാർഡ ്ഓഫ ്ഇൻഡേറക്ട ്ടാക്സസ്് 

ആൻഡ ് കേംസ്് (CBIC) കുശിനരർ 

എേർയപാർട്ട് കേംസ്് യനാട്ടിണഫഡ് 

എേർയപാർട്ടാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• യലാക്സഭാ ടിവിേും രാജ്യസ്ഭാ ടിവിേും 

ലേിെിച്്ച നിർമ്മിച്ച സ്ൻസ്േ് ടിവി 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര യമാേി ഉപരാഷ്ഗ്ടപതി 

എം പ്പവങ്കയ്യ നാേിഡുവും യലാക് സ്ഭാ സ്പീകർ 

ഓം ബിർളേും യെർന്്ന സ്മാരംഭിച്ചു. 

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/9636/kerala-high-court-assistant-batch-malayalam-live-classes-by-adda247
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• ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര യമാേിേുപ്പട 

അധയക്ഷതേിൽ യെർന്ന യകഗ്ര മഗ്ന്തിസ്ഭ, 

പ്പടലിയകാം യമഖ്ലേിപ്പല നിരവധി 

ഘടനാപരവും ഗ്പഗ്കിോപരവുമാേ 

പരിഷ്കാരങ്ങൾക ് അംരീകാരം നൽകി, 

യരാരബാധിതരാേ പ്പടലിയകാം 

യസ്വനോതാകൾക ് ആശവാസ്ം നൽകാൻ, 

ഉേർന്ന യതാതിൽ കടപ്പകണ്ിേിൽ പ്പപടുന്നു. 

• നിേമ-നീതിനയാേ മഗ്ന്താലേത്തിനു 

കീഴിലുള്ള നീതിനയാേ വകുെ ് പ്പടലി-

യലാേുപ്പട കീഴിൽ ബഹുജ്ന രജ്ിസ്്യഗ്ടഷൻ 

യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനാേി "ഏക ് പഹൽ" 

കാപ്പമ്പേൻ് ആരംഭിച്ചു. 

• യകഗ്ര വാണ്ിജ്യ -വയവസ്ാേ മഗ്ന്തി പീേുഷ് 

യരാേൽ നിയക്ഷപകർകും 

ബിസ്ിനസ്ുകൾകുമാേി 'യേശീേ ഏകജ്ാലക 

സ്ംവിധാനം (NSWS)' ആരംഭിച്ചു. 

• വാണ്ിജ്യ മഗ്ന്താലേം പ്പസ്പറ്്റംബർ 20 മുതൽ 

26 വപ്പര 'വാണ്ിജ്യ സ്പ്ത' ആയഘാഷികാൻ 

തീരുമാനിച്ചു. ഈ സ്പ്താഹിൽ, 

രാജ്യത്തുടനീളം ഇന്തയേുപ്പട ഉേർന്നുവരുന്ന 

സ്ാമ്പത്തിക ശക്തി ഗ്പേർശിെികുന്നതിന് 

നിരവധി പരിപാടികളും പരിപാടികളും 

സ്ംഘടിെികും. 

• പ്പപൻഷൻ ഫണ്്ട പ്പറരുയലറ്ററി ആൻഡ് 

പ്പഡവലപ്പ്പമന്റ ് അയതാറിറ്റി (PFRDA) 2021 

ഒകയ്ടാബർ 01 നാഷണ്ൽ പ്പപൻഷൻ സ്ിേം 

േിവസ്് (NPS േിവസ്്) ആേി ആെരികും. 

• ഗ്പധാനമഗ്ന്തി ഡിജ്ിറ്റൽ പ്പഹൽത്ത ് മിഷൻ 

(NDHM), ഗ്പധാനമഗ്ന്തി ഡിജ്ിറ്റൽ പ്പഹൽത്ത് 

മിഷൻ (PM-DHM) എന്ന ് പുനർനാമകരണ്ം 

പ്പെയ്ത പ്പസ്പറ്്റംബർ 27 ന് രാജ്യവയാപകമാേി 

ഗ്പഖ്യാപികുപ്പമന്്ന ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര 

യമാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു . 

• FASTER (ഇലകയ്ഗ്ടാണ്ിക് പ്പറയകാർഡുകളുപ്പട 

യവരവും സ്ുരക്ഷിതവുമാേ ഗ്ടാൻസ്മിഷൻ) 

എന്ന ഇലകയ്ഗ്ടാണ്ിക ് സ്ംവിധാനത്തിന് 

സ്ുഗ്പീം യകാടതി അംരീകാരം നൽകി. 

• മറ്റ ് രാജ്യങ്ങൾകിടേിൽ ജ്ർമ്മനിപ്പേേും 

േുണണ്റ്റഡ് കിംഗ്ഡപ്പത്തേും യതാൽെിച്്ച 

2022മുതൽ 2027വപ്പര ആറ ് വർഷയത്തക് 

ആണ്യവാർജ്ജത്തിന്പ്പറ സ്മാധാനപരമാേ 

ഉപയോരം യഗ്പാത്സാഹിെികുന്ന ഒരു ഗ്പമുഖ് 

സ്ഥാപനമാേ ഇന്റർനാഷണ്ൽ ആയറ്റാമിക് 

എനർജ്ി ഏജ്ൻസ്ി (IAEA)േുപ്പട ബാഹയ 

ഓഡിറ്ററാേി ഇന്തയ തിരപ്പഞ്ഞടുകപ്പെട്ടു. 

• യകഗ്ര ഭവന - നരരകാരയ മഗ്ന്തി, ഹർേീപ് 

സ്ിംര ് പുരി സ്വച്്ഛ സ്ർയവക്ഷൻ 2022 - ന്പ്പറ 

ഏഴാം പതിെ് പുറത്തിറകി. നരര 

ഗ്പയേശങ്ങളിപ്പല വാർഷിക ശുെിതവ 

സ്ർയവേുപ്പട ഏഴാമപ്പത്ത പതിെ്, അതിന് 

കീഴിൽ ജ്ില്ലാ റാങ്കിംര ് ആേയമാേി 

അവതരിെിച്ചു. 

• സ്ാമൂഹിക നീതി ശാക്തീകരണ് മഗ്ന്താലേം 

മുതിർന്ന പൗരന്മാർകാേി 'എൽഡർ ണലൻ' 

എന്ന യപരിൽ ഇന്തയേിപ്പല ആേയപ്പത്ത പാൻ-

ഇന്തയ പ്പഹൽെ് ണലൻ ആരംഭിച്ചു. 

• മാനസ്ികവും ശാരീരികവുമാേ 

ണവകലയങ്ങൾ അനുഭവികുന്ന 

കുട്ടികൾ/സ്യഹാേരങ്ങൾകുള്ള കുടുംബ 

പ്പപൻഷനാേി വികലാംരരാേ ആഗ്ശിതരുപ്പട 

വരുമാന പരിധി വർദ്ധിെികാൻ ഗ്പതിയരാധ 

മഗ്ന്താലേവും യകഗ്ര സ്ർകാരും 

തീരുമാനിച്ചു. 

 

Defence News 
 

• തമിഴ്നാട്ടിപ്പല പ്പെണന്നേിൽ തയേശീേമാേി 

നിർമ്മിച്ച യകാേ ് രാർഡ് കെലാേ ‘വിഗ്രഹ’ 

രക്ഷാ മഗ്ന്തി രാജ്് നാഥ് സ്ിംര ് രാജ്യത്തിന് 

സ്മർെിച്ചു. 

• ഇന്തയൻ നാവികയസ്നേും ജ്ർമ്മൻ 

നാവികയസ്നേും സ്ംേുക്തമാേി ഇയന്താ-

പസ്ഫിക് വിനയാസ്ം 2021പ്പല ഇന്തയൻ 

മഹാസ്മുഗ്േത്തിപ്പല പ്പേമന ് സ്മീപമുള്ള 

ഏഡൻ ഉൾകടലിൽ അഭയാസ്ഗ്പകടനം 

നടത്തി. 

• ഇന്തയൻ നാവിക കെൽ, INSതബാർ, 2021ജ്ൂൺ 

മുതൽ 2021പ്പസ്പ്റ്റംബർ വപ്പര 

ആഗ്ഫികേിപ്പലേും േൂയറാെിപ്പലേും 

തുറമുഖ്ങ്ങൾ സ്രർശിച്ചു. 

• പ്പസ്പ്റ്റംബർ 3മുതൽ 16 വപ്പര റഷയേിപ്പല 

നിഷ്നിേിൽ നടകുന്ന മൾട്ടി യനഷൻ 

അഭയാസ്മാേ ZAPAD 2021ൽ ഇന്തയൻ ണസ്നയം 

പപ്പങ്കടുകും. 

• അടുത്ത ഗ്പതിയരാധ എക്സ്്യപാ 2022ൽ 

രുജ്റാത്ത ്ആതിയഥേതവം വഹികും. 

• സ്ിംരെൂർ-ഇന്തയ മാരിണടം ഉഭേകക്ഷി 

വയാോമത്തിന്പ്പറ (SIMBEX) 28-ാാമത് പതിെ് 

പ്പസ്പ്റ്റംബർ 02 മുതൽ 2021 വപ്പര നടന്നു. 

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
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• ഇന്തയൻ നാവികയസ്നേും യറാേൽ 

ഓസ്് യഗ്ടലിേൻ നാവികയസ്നേും തമ്മിലുള്ള 

ഉഭേകക്ഷി നാവികാഭയാസ്മാേ AUSINDEX- 

ന്പ്പറ നാലാം പതിെ ് പ്പസ്പറ്്റംബർ 06, 2021 

മുതൽ ആരംഭിച്ചു, 2021 പ്പസ്പ്റ്റംബർ 10 വപ്പര 

തുടരും. 

• എേർ െീഫ് മാർഷൽ ആർപ്പകഎസ്് ഭേൗരിേ 

ഹവാേിേിപ്പല യജ്ാേിന്റ ് യബസ്് യപൾ 

ഹാർബർ-ഹികാമിൽ 2021-പ്പല മൂന്്ന േിവസ്ം 

നീണ്ടുനിന്ന പസ്ഫിക് എേർ െീഫ്സ് 

സ്ിയമ്പാസ്ിേത്തിൽ പപ്പങ്കടുത്തു. 

• യരാവേിപ്പല പൻജ്ിമിനു സ്മീപമുള്ള INS 

ഹൻസ് യബസ്ിൽ നടന്ന െടങ്ങിൽ ഇന്തയൻ 

നാവികയസ്നേക്് രാഷ്ഗ്ടപതിേുപ്പട നിറം 

രാഷ്ഗ്ടപതി രാം നാഥ് യകാവിര് നൽകി. 

• ഇന്തയേിപ്പല ആേയപ്പത്ത ആണ്വ-മിണസ്ൽ 

ഗ്ടാകിംര ് കെൽ, INS ഗ്ധുവ,് 

ആഗ്ന്ധാഗ്പയേശിപ്പല വിശാഖ്പട്ടണ്ത്ത ് നിന്്ന 

കമ്മീഷൻ പ്പെയ്തു. 

• ഷാങ്ഹാേ ് യകാഓെയറഷൻ 

ഓർരണനയസ്ഷൻ (SCO) അംരരാജ്യങ്ങൾ 

തമ്മിലുള്ള സ്ംേുക്ത ഭീകരവാേ 

വയാോമമാേ പീസ്ഫു ൾ മിഷൻ -2021 എന്ന 

വയാോമത്തിൽ 200 ഉയേയാരസ്ഥർ ഉൾപ്പെടുന്ന 

ഇന്തയൻ ണസ്നിക സ്ംഘം പപ്പങ്കടുകുന്നു. 

• പ്പസ്പ്തംബർ 16-18 വപ്പര നയൂഡൽഹിേിൽ 

സ്ംഘടിെിച്ച ഇന്തയൻ ആർമി െീഫിന്പ്പറ 

യകാൺയേവിന്പ്പറ എട്ടാമത് എഡിഷൻ, 

ഇന്തയൻ ആർമിേിപ്പല മുൻ ണസ്നിക 

യമധാവികളുപ്പട യസ്വനവും. 

• നാഷണ്ൽ യകഡറ്റ ് യകാർപ്സിന്പ്പറ (NCC) 

സ്മഗ്രമാേ അവയലാകനത്തിനാേി 

ഗ്പതിയരാധ മഗ്ന്താലേം ഒരു ഉന്നതതല വിേഗ്ധ 

സ്മിതി രൂപീകരിച്ചു. 

• ഇന്തയ -യനൊൾ സ്ംേുക്ത ണസ്നിക 

പരിശീലന വയാോമത്തിന്പ്പറ 15 -ാാമത് 

പതിെ ് സ്ൂരയ കിരൺ 2021 പ്പസ്പ്റ്റംബർ 20 

മുതൽ ഉത്തരാഖ്ണ്ഡിപ്പല പിയത്താറരഡിൽ 

നടകും. 

• ഉഭേകക്ഷി വയാോമത്തിന്പ്പറ മൂന്നാം 

പതിൊേ 'സ്മുഗ്േശക്തി' പ്പസ്പ്റ്റംബർ 20 

മുതൽ പ്പസ്പ്റ്റംബർ 22 വപ്പരോണ്് പ്പഷഡയൂൾ 

പ്പെയ്തിരികുന്നത്. 

• പ്പസ്പ്റ്റംബർ 26 മുതൽ 29 വപ്പര 

പ്പകാൽകത്തേിൽ ഇന്തയൻ ണസ്നയം 

"ബിയജ്ാേ സ്ംസ്കൃ തി മയഹാത്സവം" 

സ്ംഘടിെികും. 

• ഗ്പതിയരാധ മഗ്ന്താലേം ഇന്തയൻ 

ണസ്നയത്തിനാേി 118 ഗ്പധാന േുദ്ധ 

ടാങ്കുകൾ, MBT- കൾ അർജ്ുൻ Mk-1A എന്നിവ 

വാങ്ങും. 

• ഡിഫൻസ്് റിസ്ർച്്ച ആൻഡ ് പ്പഡവലപ്പ്പമനറ്് 

ഓർരണനയസ്ഷൻ (DRDO) ‘ആകാശ് ണഗ്പം’ 

എന്ന ആകാശ് മിണസ്ലിന്പ്പറ പുതിേ 

പതിെിന്പ്പറ വിജ്േകരമാേ ആേയ 

പരീക്ഷണ്ം ഒഡീഷേിപ്പല െണ്ഡിെൂരിപ്പല 

ഇനറ്യഗ്രറ്റഡ് പ്പടേ ്യറഞ്ചിൽ (ITR)നടത്തി. 

• നാഷണ്ൽ യകഡറ്റ ് യകാർപ്സിന്പ്പറ (NCC)34-

ാാമത് ഡേറക്ടർ ജ്നറലാേി പ്പലഫറ്്റനനറ്് 

ജ്നറൽ രുർബീർപാൽ സ്ിംര ്െുമതലയേറ്റു. 

 

Summits and Conferences News 
 

• മൾട്ടി-പ്പസ്ക്ടറൽ പ്പടക്നികൽ ആൻഡ് 

ഇകയണ്ാമിക ് യകാെയറഷൻ (BIMSTEC) 

രാജ്യങ്ങളുപ്പട വീഡിയോ 

യകാൺഫറൻസ്ിംരിലൂപ്പട ബംരാൾ 

ഉൾകടലിന്പ്പറ 8-ാാമത് കാർഷിക വിേഗ്ധരുപ്പട 

യോരം ഇന്തയ ആതിയഥേതവം വഹിച്ചു. 

• റഷയേിപ്പല വ്ലാഡിയവായോകിൽ 

സ്ംഘടിെിച്ച ആറാമത് ഈയേൺ 

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. 

• 2022 ഡിസ്ംബർ 1 മുതൽ ഇന്തയ G 20 

ഗ്പസ്ിഡന്റ ്സ്ഥാനം വഹികും, കൂടാപ്പത 2023 

ൽ ആേയമാേി G 20 യനതാകളുപ്പട ഉച്ചയകാടി 

വിളികും. 

• ഇന്തയൻ ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര യമാേി 

വീഡിയോ യകാൺഫറൻസ്ിംരിലൂപ്പട 13 -

ാാമത് BRICS ഉച്ചയകാടിേുപ്പട അധയക്ഷനാേി. 

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
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• നയൂഡൽഹിേിപ്പല ണഹേരാബാേ് ഹൗസ്ിൽ 

ഇന്തയേും ഓസ്് യഗ്ടലിേേും ആേയമാേി 2 + 2 

മഗ്ന്തിമാരുപ്പട സ്ംഭാഷണ്ം നടന്നു. 

• ഇന്തയേും േുണണ്റ്റഡ് യേറ്റ്സ്് ഓഫ് 

അയമരികേും (USA) "ണേമറ്റ് ആക്ഷൻ 

ആൻഡ ് ഫിനാൻസ്് പ്പമാബിണലയസ്ഷൻ 

ഡേയലാര് (CAFMD)" ആരംഭിച്ചു. 

• ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര യമാേി 2021 പ്പസ്പറ്്റംബർ 

24 ന് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസ്ിേിപ്പല ണവറ്റ് 

ഹൗസ്ിൽ നടകുന്ന ആേയ വയക്തിപരമാേ 

QUAD (കവാണഗ്ഡലറൽ പ്പസ്കയൂരിറ്റി ഡേയലാര്) 

യനതാകളുപ്പട ഉച്ചയകാടിേിൽ പപ്പങ്കടുകുന്നു. 

• ഇന്തയ-ആഗ്ഫിക ഗ്പതിയരാധ സ്ംഭാഷണ്ം, ഒരു 

പതിവ ് പരിപാടിോേി, േവിവത്സര പ്പഡഫ് 

എകസ്്്യപാ ണസ്നിക 

ഗ്പേർശനയത്താടനുബന്ധിച്്ച സ്ംഘടിെികാൻ 

ഇന്തയാ രവൺപ്പമന്റ ്നിർയേശിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• 2021 നവംബർ 19, 20 തീേതികളിൽ 

ബീഹാറിപ്പല നളരേിപ്പല നവ നളര 

മഹാവിഹര കാമ്പസ്ിൽ ഇന്തയ ആേയമാേി 

ആയരാള ബുദ്ധമത സ്യമ്മളനം 

സ്ംഘടിെികും. 

• ഷാങ്ഹാേ് യകാഓെയറഷൻ 

ഓർരണനയസ്ഷന്പ്പറ (SCO) കൗൺസ്ിൽ ഓഫ് 

യേറ്റ്സ്് 21 -ാാമത് യോരം ണഹഗ്ബിഡ് 

യഫാർമാറ്റിൽ 2021 പ്പസ്പറ്്റംബർ 17 -ന് 

താജ്ികിസ്ഥാനിപ്പല േുഷാൻപ്പബേിൽ നടന്നു. 

• ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര യമാേി മൂന്്ന േിവസ്പ്പത്ത 

അയമരികൻ സ്രർശനം ആരംഭിച്ചു. 

• പ്പവർെവൽ മീഡിേത്തിൽ ആേയപ്പത്ത ഇന്തയ-

േുണണ്റ്റഡ ് കിംഗ്ഡം യകാൺസ്ുലർ ഡേയലാര് 

ഇന്തയൻ സ്ർകാർ ആതിയഥേതവം 

വഹിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• യകഗ്ര ആഭയന്തരമഗ്ന്തിേും സ്ഹകരണ് 

മഗ്ന്തിേുമാേ അമിത് ഷാ നയൂഡൽഹി 

ഇരിരാരാന്ധി ഇൻയഡാർ യേഡിേത്തിൽ 

ആേയമാേി നടകുന്ന യേശീേ സ്ഹകരണ് 

സ്യമ്മളനം (യസ്ഖ്രിതാ സ്യമ്മളനം) 

ഉേ്ഘാടനം പ്പെയ്തു. 

• നയൂയോർകിൽ നടകുന്ന 

ഐകയരാഷ്ഗ്ടസ്ഭേുപ്പട 76 -ാാമത് 

പ്പപാതുസ്ഭേുപ്പട (UNGA) ഇന്തയൻ ഗ്പധാനമഗ്ന്തി 

നയരഗ്ര യമാേി ഗ്പസ്ംരിച്ചു. 

• നയൂഡൽഹിേിൽ നടന്ന നാലാമത് ഇന്തയ-US 

ആയരാരയ സ്ംവാേത്തിൽ ഇന്തയൻ ഗ്പതിനിധി 

സ്ംഘത്തിന ് യകഗ്ര ആയരാരയ കുടുംബയക്ഷമ 

സ്ഹമഗ്ന്തി യഡാ. ഭാരതി ഗ്പവീൺ പവാർ 

യനതൃതവം നൽകി. 

 

Ranks and Reports News 
 

• അമൂൽ, രുജ്റാത്ത ് യകാ -ഓെയററ്റീവ ് മിൽക് 

മാർകറ്റിംര ് പ്പഫഡയറഷൻ (GCMMF) 

റായബാബാങ്കിന്പ്പറ 2021 പ്പല ആയരാള യടാെ ്20 

ക്ഷീര കമ്പനികളുപ്പട പട്ടികേിൽ 18 -ാാാം 

സ്ഥാനയത്തക് രണ്്ട സ്ഥാനങ്ങൾ താഴന്്നു. 

• ണടംസ്് ഹേർ എഡയുയകഷൻ (THE) യവൾഡ് 

േൂണ്ിയവഴ്സിറ്റി റാങ്കിംര ്2022 ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഹുറുൻ റിസ്ർച്്ച ഇൻേിറ്റയൂട്ട ് ഹുറുൻ ഇന്തയ 

ഫയൂച്ചർ േൂണ്ിയകാൺ ലിേ ് 2021 

പുറത്തിറകി, അതനുസ്രിച്്ച യലാകത്തിപ്പല 

മൂന്നാമപ്പത്ത വലിേ േൂണ്ിയകാൺ/ോർട്ടെ് 

ആവാസ്വയവസ്ഥോണ് ്ഇന്തയ. 

• ബാങ്്ക ഓഫ ്ബയറാഡ, 2021 പ്പഫഗ്ബുവരി, മാർച്്ച 

മാസ്ങ്ങളിൽ ഇലകയ്ഗ്ടാണ്ിക്സ ് ആൻഡ് 

ഇൻഫർയമഷൻ പ്പടക്യനാളജ്ി മഗ്ന്താലേം 

(MeitY) നൽകിേ സ്്യകാർകാർഡിൽ ബാങ്്ക 

പ്പമാത്തം 86% മാർയകാപ്പട 1 -ആം 

സ്ഥാനത്താപ്പണ്ന്്ന ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• യകഗ്ര വിേയാഭയാസ് മഗ്ന്തി ധർയമഗ്ര ഗ്പധാൻ 

NIRF ഇന്തയ റാങ്കിംര് 2021 പ്പസ്പ്റ്റംബർ 09, 2021 

ന് വീഡിയോ യകാൺഫറൻസ്ിംര് വഴി 

പുറത്തിറകി. 

• ണടം മാരസ്ിൻ '2021 പ്പല ഏറ്റവും 

സ്വാധീനമുള്ള 100 ആളുകളുപ്പട' വാർഷിക 

പട്ടിക പുറത്തിറകി. ണടം മാരസ്ിൻ 

പുറത്തിറകിേ 2021 പ്പല യലാകത്തിപ്പല 

ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള 100 യപരിൽ 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര യമാേി, പശ്ചിമ ബംരാൾ 

മുഖ്യമഗ്ന്തി മമത ബാനർജ്ി, സ്ീറം 

ഇൻേിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് ഇന്തയ സ്ിഇഒ ആേർ 

പൂനവല്ല എന്നിവരും ഇടം യനടി. 
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https://t.me/Adda247Kerala
https://www.adda247.com/product-testseries/9116/kerala-high-court-assistant-2021-online-test-series
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• ഇന്തയേിപ്പല നരര ആസ്ൂഗ്തണ് യശഷി 

വർദ്ധിെികുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ 

അവതരിെികുന്ന 'ഇന്തയേിപ്പല നരര 

ആസ്ൂഗ്തണ് യശഷിേിപ്പല പരിഷ്കാരങ്ങൾ' 

എന്ന യപരിൽ NITI ആയോര് ഒരു റിയൊർട്ട് 

ആരംഭിച്ചു. 

• 2018, 2020 റിയൊർട്ടുകളിപ്പല ഡാറ്റ 

ഗ്കമയകടുകൾ അവയലാകനം പ്പെയ്തതിന് 

യശഷം, യലാക ബിസ്ിനസ്് ഗ്രൂെുകളുപ്പട 

'ഡൂേിംര് ബിസ്ിനസ്്' റാങ്കിംരിന്പ്പറ 

ഗ്പസ്ിദ്ധീകരണ്ം നിർത്താൻ യലാക ബാങ്്ക 

ഗ്രൂെ ്തീരുമാനിച്ചു. 

• ഭക്ഷയസ്ുരക്ഷേുപ്പട അഞ്ച് 

മാനേണ്ഡങ്ങളിലുള്ള സ്ംസ്ഥാനങ്ങളുപ്പട 

ഗ്പകടനം അളകുന്നതിനാേി യകഗ്ര ആയരാരയ 

കുടുംബയക്ഷമ മഗ്ന്തി മൻസ്ുഖ്് മാണ്ഡവയ 

ഫുഡ ് യസ്ഫറ്്റി ആൻഡ് ോൻയഡർഡ്സ് 

അയതാറിറ്റി ഓഫ ് ഇന്തയേുപ്പട (FSSAI) മൂന്നാം 

സ്ംസ്ഥാന ഭക്ഷയ സ്ുരക്ഷാ സ്ൂെിക (SFSI) 

പുറത്തിറകി. 

• 2050 ആകുയമ്പായഴകും യലാകത്തിപ്പല 

മൂന്നാമപ്പത്ത വലിേ ഇറകുമതികാരാേി 

ഇന്തയ മാറുപ്പമന്്ന ഗ്ബിട്ടനിപ്പല അന്താരാഷ്ഗ്ട 

വയാപാര വകുെ് പുറത്തുവിട്ട റിയൊർട്ടിൽ 

പറേുന്നു 

• യവൾഡ ് ഇനറ്ലക്െവൽ യഗ്പാെർട്ടി 

ഓർരണനയസ്ഷൻ (WIPO) പുറത്തുവിട്ട 

യഗ്ലാബൽ ഇപ്പന്നായവഷൻ ഇൻഡക്സ ് 2021 ൽ 

ഇന്തയ 46 -ആം സ്ഥാനത്താണ്്. 

 

Appointments News 
 

• മൂന്്ന സ്്ഗ്തീകൾ ഉൾപ്പെപ്പട ഒൻപത് പുതിേ 

ജ്ഡ്ജിമാർ സ്ുഗ്പീം യകാടതി ജ്ഡ്ജിമാരാേി 

സ്തയവാെകം പ്പൊല്ലിപ്പകാടുത്തു. 

• മുൻ യേറ്റ ് ബാങ്്ക ഓഫ ് ഇന്തയ 

(SBI)പ്പെേർമാനാേ രജ്നിഷ ് കുമാറിപ്പന 2021 

ഓരേ് 30ന് യഹായങ്കാങ് ആൻഡ് ഷാങ്ഹാേ് 

ബാങ്കിംര ് യകാർെയറഷൻ (HSBC)ഏഷയാ 

എനറ്ിറ്റിേുപ്പട സ്വതഗ്ന്ത ഡേറക്ടറാേി 

നിേമിച്ചു 

• ലഡാക് യമഖ്ലേിപ്പല ഹാൻപ്പലേിപ്പല ഇന്തയൻ 

ഇൻേിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് 

ആസ്്യഗ്ടാഫിസ്ിക് സ്ിന്പ്പറ (IIA)ഇന്തയൻ 

യജ്യാതിശാസ്്ഗ്ത നിരീക്ഷണ്ാലേത്തിൽ 

െുമതലേുള്ള എഞ്ചിനീേറാേ യഡാർപ്പജ് 

ആംഗ്ചു കിപ്പന അന്താരാഷ്ഗ്ട യജ്യാതിശാസ്്ഗ്ത 

േൂണ്ിേന്പ്പറ (IAU)േശസ്കര അംരമാേി 

ഗ്പയവശിെിച്ചു. 

• തമിഴ് നാട ് രവർണ്ർ ബൻവാരിലാൽ 

പുയരാഹിതിന് പഞ്ചാബിന്പ്പറേും യകഗ്രഭരണ് 

ഗ്പയേശമാേ െണ്ഡീരഡിന്പ്പറേും അധിക 

െുമതല നൽകി. 

• യടാകിയോ ഒളിമ്പിക് പ്പവള്ളി പ്പമഡൽ 

യജ്താവാേ മീരാഭാേ ് ൊനുവിപ്പന 

ആഡിഡാസ്് ആർത്തവെഗ്കം കൂടുതലാേി 

നിലനിർത്തുന്നതിനാേി രൂപകൽെന 

പ്പെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിേ ഉൽെന്ന 

കണ്ടുപിടിത്തത്തിന്പ്പറ '' യേ ഇൻ യപ്ല '' 

കാപ്പമ്പേ് നിന്പ്പറ മുഖ്മുഗ്േോേി. 

• പ്പസ്ൻഗ്ടൽ യബാർഡ ് ഓഫ ് ഡേറക്ട് 

ടാക്സസ്ിന്പ്പറ പ്പെേർമാനാേി IRS ഓഫീസ്ർ പ്പജ് 

ബി യമാഹപഗ്തപ്പേ നിേമിച്ച .ു 

• രാജ്സ്ഥാൻ യകഡറിൽ നിന്നുള്ള 1988 ബാച്്ച IPS 

ഉയേയാരസ്ഥനാേ പങ്കജ്് കുമാർ സ്ിംര്, 

അതിർത്തി സ്ുരക്ഷാ യസ്നേുപ്പട (BSF) പുതിേ 

ഡേറക്ടർ ജ്നറലാേി (DG) െുമതലയേറ്റ .ു 

• രാജ്യസ്ഭാ പ്പെേർമാൻ എം പ്പവങ്കയ്യ നാേിഡു 

2018മുതൽ രാജ്യസ്ഭാ പ്പസ്ഗ്കയട്ടറിേറ്റിൽ 

പ്പസ്ഗ്കട്ടറിോേ യഡാ പി പി പ്പക 

രാമൊരയലുവിപ്പന പ്പസ്ഗ്കട്ടറി ജ്നറലാേി 

നിേമിച്ചു. 

• ഓഹരി വിറ്റഴികലിന്പ്പറ ഉടമസ്ഥതേിലുള്ള 

േീൽ കമ്പനിോേ രാഷ്ഗ്ടീേ ഇസ്പത് നിരം 

ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ (RINL)പ്പെേർമാനും മായനജ്ിംര് 

ഡേറക്ടറുമാേി അതുൽ ഭട്ടിപ്പന നിേമിച്ചു. 

• പ്പപാതുയമഖ്ലാ എനറ്ർണഗ്പസ്് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് 

ഇന്തയ ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ ആേയ വനിതാ 

പ്പെേർയപഴ്സണ്ും മായനജ്ിംര ് ഡേറക്ടറുമാേി 

വർത്തിക ശുേ െുമതലയേറ്റു. 

• സ്്കവാഷ് റാകറ്റ്സ്് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ്ഇന്തയ 

(SRFI)പ്പസ്ഗ്കട്ടറി ജ്നറൽ ണസ്റസ്് യപാഞ്ചപ്പേ 

ASF-ന്പ്പറ 41-ാാമത് വാർഷിക 

പ്പപാതുയോരത്തിൽ ഏഷയൻ സ്്കവാഷ് 

പ്പഫഡയറഷന്പ്പറ (ASF)ണവസ്് ഗ്പസ്ിഡനറ്ാേി 

ഏകകണ്ഠ മാേി തിരപ്പഞ്ഞടുത്തു. 

• ഇന്തയൻ വനിതാ യഹാകി താരം റാണ്ി 

രാംപാൽ, ഗ്കികറ്റ ് താരം സ്മൃ തി മരാന 

എന്നിവപ്പര കമ്പനിേുപ്പട ഗ്ബാൻഡ് 

അംബാസ്ഡർമാരാേി ഇകവിറ്റാസ്് സ്്യമാൾ 

ഫിനാൻസ്് ബാങ്്ക (ESFB)തിരപ്പഞ്ഞടുത്തു. 

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
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• േുണണ്റ്റഡ് ഇന്തയ ഇൻഷുറൻസ്് കമ്പനി 

ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ പ്പെേർമാൻ-കം-മായനജ്ിംര് 

ഡേറക്ടറാേി S.L.ഗ്തിപതിപ്പേ യകഗ്ര സ്ർകാർ 

തിരപ്പഞ്ഞടുത്തു. 

• കേറ്റുമതി-ഇറകുമതി ബാങ്്ക ഓഫ് 

ഇന്തയേുപ്പട (EXIM ബാങ്്ക) പുതിേ മായനജ്ിംര് 

ഡേറക്ടറാേി (MD)സ്ർകാർ ഹർഷ ഭൂയപഗ്ര 

ബംരാരിപ്പേ നിേമിച്ചു. 

• അയശാക ബിൽഡയ്കാൺ മായനജ്ിംര് 

ഡേറക്ടറും പ്പഗ്പായമാട്ടറുമാേ സ്തീഷ ് പയരഖ്് 

ഇനറ്ർനാഷണ്ൽ യറാഡ് പ്പഫഡയറഷന്പ്പറ 

(IRF)ഇന്തയ ൊപറ്്ററിന്പ്പറ ഗ്പസ്ിഡനറ്ാേി 

െുമതലയേറ്റു. 

• ടാറ്റ AIA ണലഫ ് ഇൻഷുറൻസ്് ഇന്തയൻ 

അത് ലറ്റും ഒളിമ്പിക് സ്വർണ്ണ പ്പമഡൽ 

യജ്താവുമാേ നീരജ്് യൊഗ്പേുമാേി ഗ്ബാൻഡ് 

അംബാസ്ഡറാേി ഒരു മൾട്ടി ഇേർ ഗ്ബാൻഡ് 

പങ്കാളിത്തം ഒെുവേക്ുന്നു. 

• IDFC ഫേ് ബാങ്കിന്പ്പറ മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടറും 

െീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസ്റുമാേി 

(‘MD,CEO’)വി.ണവേയനാഥപ്പന വീണ്ടും 

നിേമികുന്നതിന് റിസ്ർവ് ബാങ്്ക 

(RBI)അംരീകാരം നൽകി. 

• സ്ർകാർ ഉടമസ്ഥതേിലുള്ള വളം 

സ്ഥാപനമാേ നാഷണ്ൽ പ്പഫർട്ടിണലയസ്ഴ്സ് 

ലിമിറ്റഡ് (NFL)നിർപ്പലപ ് സ്ിംര ് റാേിപ്പേ 

കമ്പനിേുപ്പട പ്പെേർമാനും മായനജ്ിംര് 

ഡേറക്ടറുമാേി നിേമിച്ചു. 

• ഇന്തയേിപ്പല കൺയഗ്ടാളർ ആൻഡ ് ഓഡിറ്റർ 

ജ്നറൽ (CAG), 2024മുതൽ 2027വപ്പര മൂന്്ന 

വർഷയത്തക് ഏഷയൻ ഓർരണനയസ്ഷൻ 

ഓഫ ് സ്ുഗ്പീം ഓഡിറ്റ ് ഇൻേിറ്റയൂഷന്പ്പറ 

(ASOSAI)അസ്ംബ്ലിേുപ്പട പ്പെേർമാനാേി ജ്ിസ്ി 

മുർമു തിരപ്പഞ്ഞടുകപ്പെട്ടു. 

• മുൻIPSഉയേയാരസ്ഥനാേ ഇഖ്്ബാൽ സ്ിംര് 

ലാൽപുരപ്പേ യേശീേ നയൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ 

പ്പെേർമാനാേി നിേമിച്ചു. പഞ്ചാബ് 

സ്വയേശിോേ അയേഹം സ്ിഖ്് 

തത്തവെിന്തപ്പേകുറിച്്ച നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ 

രെിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• പ്പവബ് യസ്വന ോതാവാേ ോഹൂ അതിന്പ്പറ 

പുതിേ െീഫ ് എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസ്ർ (CEO) 

ആേി ജ്ിം ലാൻയസ്ാണ്ിപ്പന തിരപ്പഞ്ഞടുത്തു. 

• മുൻ യകഗ്രമഗ്ന്തി വിജ്േ് യരാേലിപ്പന രാന്ധി 

സ്മൃ തിേുപ്പടേും േർശന സ്മിതിേുപ്പടേും 

(GSDS) ണവസ്് പ്പെേർമാനാേി നിേമിച്ചു. 

• മഹീഗ്രേുപ്പടേും മഹീഗ്രേുപ്പടേും മുൻ 

മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടർ പവൻ കുമാർ 

യരാേങ്കപ്പേ ഇന്തയൻ നാഷണ്ൽ സ്്യപസ്് 

പ്പഗ്പായമാഷൻ ഓതണറയസ്ഷൻ 

പ്പസ്ന്ററിന്പ്പറ (ഇൻ-സ്്യപസ്്) 

പ്പെേർയപഴ്സണ്ാേി നിേമിച്ചു. 

• അയഡാബ് ഇന്തയേുപ്പട ണവസ്് ഗ്പസ്ിഡന്റും 

മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടറുമാേി ഗ്പതിവ 

യമാഹപഗ്തപ്പേ നിേമികുപ്പമന്്ന േുഎസ്് പ്പടക് 

ഭീമനാേ അയഡാബ് ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• നാഷണ്ൽ കമ്പനി യലാ അെയലറ്റ് 

ണഗ്ടബയൂണ്ലിന്പ്പറ (NCLAT) അെയലറ്റ് 

ണഗ്ടബയൂണ്ലിന്പ്പറ പുതിേ ആക്ടിംര് 

പ്പെേർയപഴ്സണ്ാേി ജ്േിസ്് എം. 

യവണ്ുയരാപാലിപ്പന നിേമിച്ചു. 

• ഒളിമ്പിക ് കൗൺസ്ിൽ ഓഫ ് ഏഷയേുപ്പട 

ആക്ടിംര് ഗ്പസ്ിഡനറ്ാേി പ്പഷേഖ്് ് അഹ്മേ് 

അൽ-ഫഹേ് അൽ-സ്ബാഹ് സ്വിസ്് വയാജ് 

വിൊരണ്േിൽ അെീൽ നൽകിേതിനാൽ 

ഇന്തയേുപ്പട രാജ് രൺധീർ സ്ിംര് 

െുമതലയേറ്റു. 

• മുൻ സ്ുഗ്പീം യകാടതി ജ്ഡ്ജി, ജ്േിസ്് (റിട്ട.) 

ഇരു മൽയഹാഗ്ത ഒരു വർഷയത്തക ് ഡൽഹി, 

ഡിസ്്ഗ്ടികറ്്റ് ഗ്കികറ്റ് അയസ്ാസ്ിയേഷൻ 

(DDCA) എന്നിവരുപ്പട പുതിേ ഓംബുഡ്സ്മാൻ 

കം എത്തിക്സ് ഓഫീസ്ർ ആേിരികും. 

• യേറ്റ് ബാങ്്ക ഓഫ ് ഇന്തയേുപ്പട യഗ്ലാബൽ 

പ്പഡപയൂട്ടി CTO, അമിത് സ്ക്യസ്ന RBI 

ഇപ്പന്നായവഷൻ ഹബ്ബിൽ െീഫ് പ്പടകയ്നാളജ്ി 

ഓഫീസ്ർ (CTO) ആേി യെർന്നു. 

• നാഷണ്ൽ സ്്യമാൾ ഇൻഡസ്്ഗ്ടീസ്് 

യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ (NSIC) 

പ്പെേർമാൻ കം മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടർ (CMD) 

ആേി അൽക നംരിേ അയറാറപ്പേ നിേമിച്ചു. 

• ഫിയനാ യപേ്പ്പമനറ്്സ്് ബാങ്്ക (FPBL) ഇന്തയൻ 

നടൻ പങ്കജ്് ഗ്തിപാഠിപ്പേ രണ്്ട വർഷയത്തക് 

ആേയപ്പത്ത ഗ്ബാൻഡ് അംബാസ്ഡറാേി 

നിേമിച്ചു. 

• യഫസ്്ബുക് ഇന്തയ മുൻ IAS ഉയേയാരസ്ഥനാേ 

രാജ്ീവ ് അരർവാളിപ്പന പബ്ലിക് യപാളിസ്ി 

ഡേറക്ടറാേി നിേമിച്ചു. 

• സ്മാധാനത്തിനുള്ള പ്പനായബൽ യജ്താവ് 

ണകലാഷ ് സ്തയാർത്ഥിപ്പേ ഐകയരാഷ്ഗ്ട 

പ്പസ്ഗ്കട്ടറി ജ്നറൽ അനയ്റാണ്ിയോ രുപ്പട്ടറസ്് 

76-ാാമത് േുഎൻ പ്പപാതുസ്ഭേിൽ സ്ുസ്ഥിര 

വികസ്ന ലക്ഷയങ്ങളുപ്പട (SDG) 

അഭിഭാഷകനാേി നിേമിച്ചു. 

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
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• രാജ്ീവ ് ബൻസ്ാലിപ്പന യവയാമോന 

മഗ്ന്താലേത്തിൽ പ്പസ്ഗ്കട്ടറിോേി നിേമിച്ചു. 

ബൻസ്ാൽ നിലവിൽ എേർ ഇന്തയേുപ്പട 

പ്പെേർമാനും മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടറുമാണ്് 

(CMD). 

• നാരാ സ്മാധാന െർച്ചകൾകുള്ള 

ഇടനിലകാരനാേ ആർ എൻ രവിേുപ്പട രാജ്ി 

ഇന്തയൻ സ്ർകാർ അംരീകരികുന്നു. 

• േുണണ്റ്റഡ ് കിംഗ്ഡത്തിന്പ്പറ മുൻ 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി Rt Hon യരാർഡൻ ഗ്ബൗണ്ിപ്പന 

യലാകായരാരയ സ്ംഘടനേുപ്പട ആയരാള 

അംബാസ്ഡറാേി നിേമിച്ചതാേി 

യലാകായരാരയ സ്ംഘടന ഗ്പഖ്യാപിച്ചു 

• േുണണ്റ്റഡ ് ഗ്ബൂവറീസ്ിന്പ്പറ െീഫ് 

മാർകറ്റിംര ് ഓഫീസ്ർ യേബഗ്ബത മുഖ്ർജ്ി 

2021-2022ഓഡിറ്റ് ബയൂയറാ ഓഫ് 

സ്ർകുയലഷന്പ്പറ (ABC)പ്പെേർമാനാേി 

ഏകകണ്ഠ മാേി തിരപ്പഞ്ഞടുകപ്പെട്ടു. 

• സ്ാമ്പത്തിക യസ്വന കമ്പനിോേ 

മാേർകാർഡ ് ഇൻയകാർെയററ്റഡ,് ആയരാള 

ഗ്ബാൻഡ ്അംബാസ്ഡറാേി എകാലപ്പത്തേും 

ഉേർന്ന യററ്റിംര ് ഉള്ള പ്പെസ്സ ് കളികാരനാേ 

മാഗ്നസ്് കാൾസ്പ്പന തിരപ്പഞ്ഞടുത്തു. 

• എമറിറ്റസ്് എഡിറ്ററും ആനര ബസ്ാർ ഗ്രൂെ് 

ഓഫ ് പബ്ലിയകഷൻസ്ിന്പ്പറ ണവസ്് 

പ്പെേർമാനുമാേ അവീക ് സ്ർകാർ 

രാജ്യപ്പത്ത ഏറ്റവും വലിേ വാർത്താ 

ഏജ്ൻസ്ിോേ ഗ്പസ്് ഗ്ടേ് ഓഫ് ഇന്തയേുപ്പട 

(PTI) പ്പെേർമാനാേി വീണ്ടും 

തിരപ്പഞ്ഞടുകപ്പെട്ടു. 

• കാവിൻപ്പകേർ ണഗ്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ 

പ്പെേർമാനും മായനജ്ിംര ്ഡേറക്ടറുമാേ , സ്ി 

പ്പക രംരനാഥപ്പന 2022പ്പസ്പ്റ്റംബറിൽ 

നാഷണ്ൽ മായനജ്്പ്പമന്റ ് കൺപ്പവൻഷൻ 

നടകുന്നതുവപ്പര ഒരു വർഷയത്തക ് ഓൾ 

ഇന്തയ മായനജ്്പ്പമന്റ് അയസ്ാസ്ിയേഷന്പ്പറ 

(AIMA)ഗ്പസ്ിഡനറ്ാേി നിേമിച്ചു. 

 

Business News 
 

• ണലഫ ് ഇൻഷുറൻസ്് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇന്തയ (LIC) LIC ഏജ്ന്റുമാർകാേി ഡിജ്ിറ്റൽ 

യപെർ രഹിത പരിഹാരമാേ "ANANDA" േുപ്പട 

പ്പമാണബൽ ആപ്ലിയകഷൻ പുറത്തിറകി. 

• ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്പ്പറ ഉടമസ്ഥതേിലുള്ള ഡിജ്ിറ്റൽ 

യപേ്പ്പമനറ്് യവേിോേി PhonePeക് 

ഇൻഷുറൻസ്് പ്പറരുയലറ്ററി ആൻഡ് 

പ്പഡവലപ്പ്പമന്റ ് അയതാറിറ്റി ഓഫ ് ഇന്തയ 

(IRDAI) േുപ്പട ഇൻഷുറൻസ്് യഗ്ബാകിംര് 

ണലസ്ൻസ്് ലഭിച്ചു. 

• ഉപയഭാക്താകൾകിടേിൽ സ്മ്പർകരഹിത 

യപേ് പ്പമനറ്ുകൾ യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനും 

യഗ്പരിെികുനത്തിനും - RuPay - # യഫായല്ലാ 

പേ്പ്പമന്റ്റ ് ഡിേൻസ്ിങ ് എന്ന 

തഗ്ന്തഗ്പധാനമാേ ഗ്പൊരണ്ം ആരംഭിച്ചു. 

• പ്പനതർലാൻഡ്സ ് ആസ്ഥാനമാേുള്ള പ്പഗ്പാസ്സ്് 

NV ഇന്തയൻ ഡിജ്ിറ്റൽ യപേ്പ്പമനറ്് 

ോതാകളാേ ബിൽപ്പഡസ്ക ് സ്വന്തമാകി 

ഫിൻപ്പടക ് യസ്വന ബിസ്ിനസ്ാേ PayUമാേി 

ലേിെികുപ്പമന്്ന ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• HDFC ണലഫ് എകണ്സ്ഡ് ണലഫ് 

ഇൻഷുറൻസ്് കമ്പനിേിൽ ഒരു ഓഹരി, പണ് 

ഇടപാടിന്പ്പറ 100 ശതമാനം ഓഹരി 6,887 

യകാടി രൂപേക്് സ്വന്തമാകുപ്പമന്്ന 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ണലഫ് ഇൻഷുറൻസ്് യകാർെയറഷൻ ഓഫ ്

ഇന്തയ (LIC) ഓെൺ മാർകറ്റ് ഏപ്പറ്റടുകലിലൂപ്പട 

ബാങ്്ക ഓഫ് ഇന്തയേുപ്പട 3.9 ശതമാനം 

(15,90,07,791 ഓഹരികൾ) വാങ്ങിേിട്ടുണ്്ട. 

• PhonePe ,PhonePe Pulse എന്ന യപരിൽ ഒരു യവേി 

ആരംഭിച്ചു. ഡിജ്ിറ്റൽ യപേ് പ്പമനറ്ുകളിപ്പല 

ഡാറ്റ ഉൾകാഴ്ചകളും ഗ്പവണ്തകളുമുള്ള 

ഇന്തയേിപ്പല ആേയപ്പത്ത സ്ംയവേനാത്മക 

യവേിോണ് ്പൾസ്്. 

• ജ്ാർഖ്ണ്ഡ് സ്ംസ്ഥാനപ്പത്ത നാല് 

പട്ടണ്ങ്ങളിൽ പ്പമച്ചപ്പെട്ട യസ്വന 

വിതരണ്ത്തിനാേി ജ്ലവിതരണ് 

ഇൻഗ്ഫാസ്്ഗ്ടക്ചർ വികസ്ിെികുന്നതിനും 

നരര തയേശ സ്ഥാപനങ്ങളുപ്പട (ULBs) യശഷി 

ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാേി ഏഷയൻ 

പ്പഡവലപ്പ്പമന്റ് ബാങ്കും (ADB) 112 മിലയൺ 

യഡാളർ വായ്പേും ഒെിട്ടു. 

• മഹാരാഷ്ഗ്ട സ്ംസ്ഥാനപ്പത്ത ഗ്രാമീണ് 

സ്മ്പേ് വയവസ്ഥ ഉേർത്താൻ 

സ്ഹാേികുന്നതിന് ഗ്രാമീണ് കണ്ക്റ്റിവിറ്റി 

പ്പമച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന ് അധിക 

ധനസ്ഹാേമാേി ഇന്തയ സ്ർകാരും ഏഷയൻ 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ് ബാങ്കും (ADB) 300 മിലയൺ 

യഡാളർ വായ്പ ഒെിട്ടു. 

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
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• നാഷണ്ൽ യപേ്പ്പമനറ്്സ്് യകാർെയറഷൻ 

ഓഫ ് ഇന്തയ (NPCI), ഫിസ്ർവ ് ഇൻക.് 

ഫിഫ്പ്പടകുകൾകും ബാങ്കുകൾകും റുയപ 

പ്പഗ്കഡിറ്റ ് കാർഡുകൾ നൽകുന്നതിന് 

ആവശയമാേ യസ്വനങ്ങളുപ്പട ഒരു നിരോണ്് 

nFiNi, ഇത് ബാങ്്ക സ്്യപാൺസ്ർ പ്പെയ്ത പ്പഗ്കഡിറ്റ് 

കാർഡുകൾ സ്ഹകരികാൻ ഫിൻപ്പടകിപ്പന 

ഗ്പാപ്തമാകും. 

• ഗ്പമുഖ് ണവേയുതി യമഖ്ലോേ NBFC, പവർ 

ഫിനാൻസ്് യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡ് (PFC), 

അതിന്പ്പറ ആേയ േൂയറാ ഗ്രീൻ യബാണ്്ട 

വിജ്േകരമാേി പുറത്തിറകി. 7 വർഷപ്പത്ത 

േൂയറാ 300 മിലയൺ യബാണ്ടിന്പ്പറ വില 1.841 

ശതമാനമാണ്്. 

• ണലഫ ് ഇൻഷുറൻസ്് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇന്തയ (LIC) അതിന്പ്പറ വികസ്ന 

ഓഫീസ്ർമാരുപ്പട ഗ്പയതയക 

ഉപയോരത്തിനാേി ഒരു പുതിേ പ്പമാണബൽ 

ആെ ്‘ഗ്പരതി’ പുറത്തിറകി. 

• ഏഷയാമണ്ി 2021 യപാൾ അനുസ്രിച്്ച, 

ഇന്തയേിപ്പല ലിേുപ്പെയ്ത കമ്പനികളിൽ HDFC 

ബാങ്കിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യവാട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട, 

ഇത് ബാങ്കിന ് ഇന്തയേിപ്പല ഏറ്റവും മികച്ച 

കമ്പനി എന്ന ബഹുമതി യനടിപ്പകാടുത്തു. 

 

Banking News 
 

• റിസ്ർവ ് ബാങ്്ക ഓഫ ് ഇന്തയ ഇൻയഡാ-യനൊൾ 

പ്പറമിറ്റൻസ്് പ്പഫസ്ിലിറ്റി സ്കീമിന ് കീഴിലുള്ള 

ഫണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫർ പരിധി ഓയരാ ഇടപാടിനും 

50,000 രൂപേിൽ നിന്്ന 2 ലക്ഷം രൂപോേി 

വർദ്ധിെിച്ചു. 

• യേറ്റ് ബാങ്്ക ഓഫ ് ഇന്തയ, ജ്മ്മു കശ്മീരിപ്പല 

ഗ്ശീനരറിപ്പല ോൽ തടാകത്തിൽ ഒരു ഹൗസ്് 

യബാട്ടിൽ യഫ്ലാട്ടിംര് എടിഎം 

തുറന്നിരികുന്നു. 
 

 

• റിസ്ർവ ് ബാങ്്ക ഓഫ ് ഇന്തയ (RBI) 2021 

പ്പസ്പ്റ്റംബർ 01 ന ് നിങ്ങളുപ്പട 

ഉപയഭാക്താവിപ്പന (KYC) മാനേണ്ഡങ്ങൾ 

അറിേുന്ന െില വയവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചതിന് 

ആക്സിസ്് ബാങ്കിന ് 25 ലക്ഷം രൂപ പിഴ 

െുമത്തി. 

• റിസ്ർവ ് ബാങ്്ക ഓഫ ് ഇന്തയ പ്പപാതുയമഖ്ലാ 

ബാങ്കാേ UCO ബാങ്കിപ്പന സ്ാമ്പത്തിക, 

പ്പഗ്കഡിറ്റ ് പ്പഗ്പാണഫൽ 

പ്പമച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള യഗ്പാംപറ്്റ് 

കറകറ്്റീവ ് ആക്ഷൻ (PCA) െട്ടകൂടിൽ നിന്്ന 

എടുത്തു. 

• കച്ചവട ഉപയഭാക്താകൾക ് ബിസ്ിനസ്സ് 

യപേ്പ്പമനറ്ുകൾ യഗ്പാസ്സ്സ് പ്പെയ്യുന്നതിനാേി 

കർണ്ാടക ബാങ്്ക 'WisePOSGo' എന്്ന വിളികുന്ന 

ഓൾ ഇൻ വൺ യപാേിനറ്് ഓഫ ് പ്പസ്േിൽസ്് 

(POS) ണസ്വെിംര് പ്പമഷീൻ പുറത്തിറകി. 

• ണലഫ ് ഇൻഷുറൻസ്് യകാർെയറഷൻ ഓഫ ്

ഇന്തയേുപ്പട (LIC) ഗ്പാരംഭ പബ്ലിക് ഓഫറിംര് 

നിേഗ്ന്തികുന്നതിന ് 10 മർച്ചന്റ ് ബാങ്കർമാപ്പര 

യകഗ്ര സ്ർകാർ നിേമിച്ചു. 

• ബാങ്്ക ഓഫ ് ബയറാഡ ഡിജ്ിറ്റൽ ബാങ്കിംര് 

പ്ലാറ്റയ്ഫാമാേ 'യബാബ് യവൾഡ'് 

ആരംഭികുപ്പമന്്ന ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• DBS ബാങ്്ക തങ്ങളുപ്പട യകാർെയററ്റ് 

േേന്റുകൾകാേി സ്വിഫറ്്റ് യഗ്ലാബൽ 

യപേ് പ്പമനറ് ് ഇപ്പന്നായവഷൻ (GPI) സ്ഹകരിച്്ച 

അതിർത്തി കടന്നുള്ള യപേ് പ്പമന്റുകൾകാേി 

തത്സമേ ഓൺണലൻ ഗ്ടാകിംര് ആരംഭിച്ചു. 

• യപടിഎം പേ്പ്പമനറ്്സ്് ബാങ്്ക ലിമിറ്റ ് (PPBL) 

ഇന്തയേിപ്പല ആേയപ്പത്ത ഫാേ ്ടാര് അധിഷ്ഠ ിത 

പ്പമയഗ്ടാ പാർകിംര് സ്ൗകരയം ഡൽഹി പ്പമയഗ്ടാ 

പ്പറേിൽ യകാർെയറഷനുമാേി (DMRC) 

പങ്കാളിത്തയത്താപ്പട കശ്മീരി യരറ്റ് പ്പമയഗ്ടാ 

യേഷനിൽ ആരംഭിച്ചു. 

• റിസ്ർവ ് ബാങ്്ക ഓഫ ് ഇന്തയ പ്പറരുയലറ്ററി 

സ്ാൻഡ് യബാക് സ്ിന് (RS) കീഴിലുള്ള 

മൂന്നാമപ്പത്ത കൂട്ടായ്മേുപ്പട തീം 'MMSME വായ്പ' 

എന്്ന ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• RBI മാേർകാർഡിന് നിേഗ്ന്തണ്ം 

ഏർപ്പെടുത്തിേതിപ്പന തുടർന്്ന പ്പേസ്് ബാങ്്ക 

ഉപയഭാക്താകൾക് പ്പഗ്കഡിറ്റ ് കാർഡുകൾ 

വാഗ്ദാനം പ്പെയ്യുന്നതിനാേി വിസ്േുമാേി 

സ്ഹകരിച്ചു. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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https://t.me/Adda247Kerala
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/9137/bank-foundation-batch-ibps-clerk-po-2021-malayalam-live
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• രാജ്യപ്പത്ത േുവാകപ്പളേും 

സ്ായങ്കതികജ്ഞാനികപ്പളേും ലക്ഷയമിടുന്ന 

ഒരു പ്പമാണബൽ-ആേയ പ്പഗ്കഡിറ്റ് 

കാർഡിനാേി വൺകാർഡുമാേി ഒരു ബന്ധം 

സ്ഥാപികുപ്പമന്്ന പ്പഫഡറൽ ബാങ്്ക 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഇന്തയാ പ്പഡറ്റ ് പ്പറസ്ലയൂഷൻ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് 

(IDRCL) എന്ന യപരിൽ ഒരു അസ്റ്റ് 

മായനജ്്പ്പമന്റ ് കമ്പനി (AMC) സ്ർകാർ 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• ARCക് യഗ്ഫാഡ ്യലാൺസ്് വിൽകാൻ RBI വായ്പ 

നൽകുന്നവപ്പര അനുവേികുന്നു 

• ോൻയഡർഡ ് അസ്റ്റുകളുപ്പട 

പ്പസ്കയൂരിണറ്റയസ്ഷൻ സ്ംബന്ധിച്്ച റിസ്ർവ ്

ബാങ്്ക മാർഗ്ഗനിർയേശങ്ങൾ 

പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• റിസ്ർവ ് ബാങ്്ക ഓഫ ് ഇന്തയ 2021-22 

സ്ാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്പ്പറ രണ്ടാം 

പകുതിേിയലകുള്ള വഴികളും മാർഗ്ഗങ്ങളും 

(WMA) പുയരാരമികുന്നതിനുള്ള പരിധി 

നിശ്ചേിച്ചു. 

• RBL ബാങ്കിന ് 1949 പ്പല ബാങ്കിംര ് പ്പറരുയലഷൻ 

ആക്റ്റ് വയവസ്ഥകൾ പാലികാത്തതിന് 

റിസ്ർവ ്ബാങ്്ക ഓഫ ്ഇന്തയ (RBI) 2 യകാടി രൂപ 

പിഴ െുമത്തി. 

• ഇന്തയൻ ഓവർസ്ീസ്് ബാങ്കിന്പ്പറ (IOB) 

യഗ്പാംപറ്്റ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ (PCA) 

നിേഗ്ന്തണ്ങ്ങൾ നീകം പ്പെയ്യുന്നതാേി 

റിസ്ർവ ്ബാങ്്ക ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

 

Economy News 
 

• പ്പപൻഷൻ ഫണ്്ട പ്പറരുയലറ്ററി ആൻഡ് 

പ്പഡവലപ്പ്പമന്റ ് അയതാറിറ്റി 

(പിഎഫആ്ർഡിഎ) നാഷണ്ൽ പ്പപൻഷൻ 

സ്ിേത്തിന്പ്പറ (NPS) ഗ്പയവശന ഗ്പാേം 65 ൽ 

നിന്്ന 70 വർഷമാകി. 

• ‘യഗ്ലാബൽ മായഗ്കാ ഔട്ട്ലുക് 2021-22’ 

റിയൊർട്ടിയലകുള്ള ഓരേീൽ നവീകരിച്ച 

,മൂഡീസ്് ഇൻപ്പവയേഴ്സ് സ്ർവീസ്്, കലണ്ടർ 

വർഷത്തിപ്പല (CY) 2021 പ്പല ഇന്തയേുപ്പട 

വളർച്ചാ ഗ്പവെനം 9.6 ശതമാനമാേി 

നിലനിർത്തി. 

• അയമരിക ആസ്ഥാനമാേുള്ള നിയക്ഷപ 

ബാങ്്ക, യമാർരൻ ോൻലി 2021-22 സ്ാമ്പത്തിക 

വർഷത്തിൽ (FY2022) ഇന്തയേുപ്പട GDP വളർച്ചാ 

ഗ്പവെനം 10.5 ശതമാനമാേി നിലനിർത്തുന്നു. 

• GST വരുമാനം ആരേിൽ തുടർച്ചോേ രണ്ടാം 

മാസ്ത്തിൽ 1 ഗ്ടിലയൺ മാർകിന ് 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 കണ്ട 24.4% സ്യങ്കാെത്തിൽ 

നിന്്ന. 

• യകഗ്ര ധനകാരയ, യകാർെയററ്റ ് കാരയ മഗ്ന്തി 

ഗ്ശീമതി നിർമല സ്ീതാരാമൻ ഫിനാൻഷയൽ 

പ്പേബിലിറ്റി ആൻഡ ് പ്പഡവലപ്പ്പമനറ്് 

കൗൺസ്ിലിന്പ്പറ (FSDC) 24 -ാാമത് 

യോരത്തിൽ അധയക്ഷത വഹിച്ചു. 

• S&P യഗ്ലാബൽ യററ്റിംരുകൾ ഇന്തയേുപ്പട 

വളർച്ചാ ഗ്പവെനം പരിഷ്കരിച്ചു, ഇയൊൾ 2021-

22 (FY22) ൽ സ്ാമ്പത്തിക വളർച്ച 9.5 

ശതമാനവും 2022-23 (FY23) ൽ 7.0 ശതമാനവും 

വളർച്ച ഗ്പതീക്ഷികുന്നു. 

• േുണണ്റ്റഡ ് യനഷൻസ്് യഗ്ടഡ ് ആനറ്് 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ് യകാൺഫറൻസ്് (UNCTAD) 

2020-ൽ 7 ശതമാനം െുരുങ്ങലിപ്പനതിപ്പര 2021-

ൽ ഇന്തയേുപ്പട സ്ാമ്പത്തിക വളർച്ചാനിരക് 

നാല് വർഷപ്പത്ത ഏറ്റവും ഉേർന്ന നിരകാേ 

7.2 ശതമാനത്തിപ്പലത്തുപ്പമന്്ന 

അഭിഗ്പാേപ്പെട്ടു. 

• ഓർരണനയസ്ഷൻ യഫാർ ഇകയണ്ാമിക് 

യകാ-ഓെയറഷൻ ആൻഡ ് പ്പഡവലപ് പ്പമനറ്് 

(OECD) നടെു സ്ാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 

ഇന്തയേുപ്പട വളർച്ചാ പ്പഗ്പാജ്ക്ഷൻ 9.7%ആേി 

കുറച്ചു, 20 യബസ്ിസ്് യപാേിനറ്ുകൾ (bps) 

കുറച്ചു. 

• ഏഷയൻ പ്പഡവലപ് പ്പമനറ്് ബാങ്്ക (ADB) നടെ് 

സ്ാമ്പത്തിക വർഷയത്തകുള്ള ഇന്തയേുപ്പട 

സ്ാമ്പത്തിക വളർച്ചാ ഗ്പവെനം 2021-22 (FY22) 

10 ശതമാനമാേി താഴത്്തി. 

• 2021-22 (FY22) സ്ാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 

ഇന്തയേുപ്പട പ്പമാത്ത ആഭയന്തര ഉൽപാേന 

വളർച്ച (GDP) 9 ശതമാനമാേി ICRA പരിഷ്കരിച്ചു. 

യനരപ്പത്ത ഈ നിരക ്8.5% ആേിരുന്നു. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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• പ്പടക ് വയവസ്ാേത്തിനാേുള്ള രാജ്യപ്പത്ത 

ഗ്പമുഖ് യഗ്ടഡ് യബാഡിേിൽ നിന്നുള്ള ഒരു 

റിയൊർട്ട് അനുസ്രിച്്ച, ഇന്തയേിപ്പല ഗ്കിപയ്റ്റാ 

വയവസ്ാേത്തിന ് 2030 ഓപ്പട 

നിയക്ഷപത്തിന്പ്പറേും പ്പെലവ ്

ലാഭത്തിന്പ്പറേും രൂപത്തിൽ 184 ബിലയൺ 

യഡാളർ സ്ാമ്പത്തിക മൂലയം യെർകാൻ 

കഴിേും. 

• യകാർെയററ്റ ് അഫയേഴ്സ ് മഗ്ന്താലേം (MCA) 

കമ്പനി നിേമ കമ്മിറ്റിേുപ്പട കാലാവധി ഒരു 

വർഷം കൂട്ടി , അതാേത് 2022 പ്പസ്പ്റ്റംബർ 16 

വപ്പര നീട്ടി. 

 

Schemes News 
 

• ജ്മ്മു കശ്മീരിൽ ലഫ്റ്റനന്റ ് രവർണ്ർ മയനാജ്് 

സ്ിൻഹ സ്വാഗ്ശേ ഗ്രൂെ ് (SHG) സ്്ഗ്തീകൾക് 

'സ്ാത്ത്' എന്ന യപരിൽ ഗ്രാമീണ് 

സ്ംരംഭങ്ങളുപ്പട തവരിതപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതി 

ആരംഭിച്ചു. 

• റിസ്ർവ ് ബാങ്്ക ഓഫ ് ഇന്തയ (RBI) പുതിേ 

അംപ്പഗ്ബല്ല എന്റിറ്റി (NUE) ണലസ്ൻസ്ുകളിൽ 

അയപക്ഷകൾ പരിയശാധികുന്നതിനും 

ശുപാർശകൾ നൽകുന്നതിനും ഒരു കമ്മിറ്റി 

രൂപീകരികും. 

• ജ്മ്മ  ുകശ്മീരിൽ പ്പലഫ്റ്റനന്റ ്രവർണ്ർ മയനാജ്് 

സ്ിൻഹ ‘ഒൺ ഗ്രാമപഞ്ചാേത്ത് - ഒൺ DIGI-യപ 

സ്ഖ്ി’ എന്ന യപരിൽ ഒരു പുതിേ േൗതയം 

ആരംഭിച്ചു. പാംയപാറിപ്പല ജ്മ്മു കശ്മീർ 

സ്ംരംഭകതവ വികസ്ന ഇൻേിറ്റയൂട്ടിൽ 

േൗതയം ആരംഭിച്ചു. 

• ഇന്തയേുപ്പട നിർമാണ് യശഷി 

വർദ്ധിെികുന്നതിന ് ഓയട്ടാ, ഓയട്ടാ-

ഘടകങ്ങൾ, യഗ്ഡാൺ 

വയവസ്ാേങ്ങൾകാേുള്ള പ്പഗ്പാഡക്ഷൻ 

ലിങ്്കഡ് ഇൻപ്പസ്ന്റീവ ് (PLI) പദ്ധതിക ് യകഗ്ര 

മഗ്ന്തിസ്ഭ അംരീകാരം നൽകി. 

• സ്കൂ ൾ, കുട്ടികാലം, അധയാപകൻ, 

മുതിർന്നവർകുള്ള വിേയാഭയാസ്ം 

എന്നിവേക്ാേി പുതിേ പാഠയപദ്ധതികൾ 

വികസ്ിെികുന്നതിന ് യകഗ്ര വിേയാഭയാസ് 

മഗ്ന്താലേം 12 അംര സ്മിതി രൂപീകരിച്ചു. 

• 2021 യലാക ടൂറിസ്ം േിനയത്താടനുബന്ധിച്്ച 

ടൂറിസ്ം മഗ്ന്താലേം സ്ംഘടിെിച്ച 

പരിപാടിേിൽ യലാക്സഭാ സ്പീകറാേ ഓം ബിർള 

NIDHI 2.0 (നാഷണ്ൽ ഇനറ്യഗ്രറ്റഡ് ഡാറ്റായബസ്് 

ഓഫ ് യഹാസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്്ഗ്ടി) എന്ന 

പദ്ധതി ഉേ്ഘാടനം പ്പെയ്തു. 

• ആസ്ാേി കാ അമൃത് മയഹാത്സവത്തിന്പ്പറ 

ഭാരമാേി, യകഗ്ര മഗ്ന്തി യഡാ. ജ്ിയതഗ്ര സ്ിംര് 

(യകഗ്ര സ്ംസ്ഥാന (സ്വതഗ്ന്ത െുമതല) ശാസ്്ഗ്ത 

സ്ായങ്കതിക മഗ്ന്തി) "जनCARE" എന്ന യപരിൽ 

"അമൃത്ഗ്രാൻഡ ്െലഞ്ച ്യഗ്പാഗ്രാം" ആരംഭിച്ചു. 

 

Awards News 
 

• ഒഡീഷേിൽ ജ്നിച്ച നയൂയറാ സ്ർജ്ൻ 

യഡാ.ബസ്ന്്ത കുമാർ മിഗ്ശേക്് ഗ്പശസ്തമാേ 

അയമരികൻ അയസ്ാസ്ിയേഷൻ ഓഫ ്

നയൂയറാളജ്ികൽ സ്ർജ്ന്പ്പറ 

'നയൂയറാസ്ർജ്റിേിപ്പല ഇനറ്ർനാഷണ്ൽ 

ണലഫ് ണടം അച്ചീവ്പ്പമനറ്് അവാർഡ'് 

ലഭിച്ചു. 

• റമൺ മഗ്സപ്പസ് അവാർഡ ് 2021അവാർഡ് 

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 ഗ്രിഡ ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ ് ഇന്തയ 

ലിമിറ്റഡ ് (പവർഗ്രിഡ്), ഭാരത സ്ർകാരിന്പ്പറ 

ഊർജ് മഗ്ന്താലേത്തിന ് കീഴിലുള്ള മഹാരത്ന 

C.P.S.U.യലാകപ്പമമ്പാടുമുള്ള 71 

ഓർരണനയസ്ഷനുകളിൽ പവർഗ്രിഡ ് എട്ടാം 

റാങ്്ക യനടി, അങ്ങപ്പന ഈ അവാർഡ് യനടിേ 

ഏക പ്പപാതുയമഖ്ലാ സ്ഥാപനവും ഇന്തയേിപ്പല 

ആേയ രണ്്ട കമ്പനികളിൽ ഒന്്ന. 

• 2021പ്പസ്പ്റ്റംബർ 5,രാഷ്ഗ്ടപതി രാം നാഥ് 

യകാവിര് 2021 -പ്പല യേശീേ അധയാപക 

അവാർഡ ്നൽകി. 

• എഴുത്തുകാരി നമിത യരാഖ്പ്പല ഏഴാമപ്പത്ത 

ോമിൻ ഹസ്ാരിക വുമൺ ഓഫ ് സ്ബ്േൻസ്് 

അവാർഡിന ്അർഹോേി. 

• വംശനാശത്തിന്പ്പറ വകിൽ നിന്്ന 

രുരുതരമാേ വംശനാശഭീഷണ്ി യനരിടുന്ന 

മൂന്്ന ആമകപ്പള സ്ംരക്ഷികുന്നതിനുള്ള 

ഇന്തയൻ ജ്ീവശാസ്്ഗ്തജ്ഞനാേ ണശയലഗ്ര 

സ്ിംരിന ് പ്പബഹ്ലർ ആമ സ്ംരക്ഷണ് 

അവാർഡ ്ലഭിച്ചു. 
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• ഇന്തയൻ പരസ്യോതാവ ് രയമശ് നാരാേൺ, 

AdAsia 2021പ്പല ഏഷയൻ പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് 

അഡവർണടസ്ിംര് 

അയസ്ാസ്ിയേഷനുകളുപ്പട (AFAA)ഹാൾ ഓഫ് 

പ്പഫേിമിൽ ഇടംപിടികും. 

• യരാൾഡൻ യറാക ് പ്പറേിൽയവ വർക് യഷാെ് 

(GOC),തിരുച്ചിറെള്ളി ഉർജ്ജ സ്ംരക്ഷണ് 

മായനജ്് പ്പമന്റിന്പ്പറ മികവിനുള്ള 22 -ാാമത് 

യേശീേ അവാർഡ് യകാൺപ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് 

ഇന്തയൻ ഇൻഡസ്്ഗ്ടിേുപ്പട (CII)വിവിധ ഉർജ്ജ 

സ്ംരക്ഷണ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്്ച 

നടെിലാകിേതിന ്യനടി. 

• രെേിതാവ ് സ്ൂസ്ന്ന ോർകിന്പ്പറ 

'പിറപ്പനസ്ി' എന്ന യനാവലിന് ഫിക്ഷൻ 2021 -

പ്പല വനിതാ സ്മ്മാനം ലഭിച്ചു. യനാവലിേും 

ബുകർ യജ്താവുമാേ പ്പബർണ്ാഡിൻ 

ഇവരിയോ ഈ വർഷം വനിതാ സ്മ്മാന 

ജ്ഡ്ജിംര് പാനലിന ്യനതൃതവം നൽകി. 

• ഉപ-സ്ഹാറൻ ആഗ്ഫികേിപ്പല ഭക്ഷയസ്ുരക്ഷ 

പ്പമച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന ് ണഹേരാബാേ് 

ആസ്ഥാനമാേുള്ള ഇന്റർനാഷണ്ൽ യഗ്കാപ്സ് 

റിസ്ർച്്ച ഇൻേിറ്റയൂട്ട ് യഫാർ േി പ്പസ്മി-

ആരിഡ ് യഗ്ടാെികിന് (ICRISAT) 2021-പ്പല 

ആഗ്ഫികൻ ഫുഡ ്ണഗ്പസ്് ലഭിച്ചു. 

• രണ്ിതശാസ്്ഗ്തജ്ഞൻ ആനര ് കുമാറിന് 

സ്വാമി ഗ്ബഹ്മാനര ് അവാർഡ ് 2021 നൽകി, 

വിേയാഭയാസ് യമഖ്ലേിപ്പല 

സ്ംഭാവനകൾകാേി 'സ്ൂെർ 30' എന്ന 

സ്ംരംഭത്തിലൂപ്പട, IIT ഗ്പയവശന പരീക്ഷേക്് 

പാവപ്പെട്ട വിേയാർത്ഥികപ്പള തയ്യാറാകുന്നു. 

• വിേയാഭയാസ് മഗ്ന്താലേം നടത്തുന്ന നാഷണ്ൽ 

ഇൻേിറ്റയൂട്ട ് ഓഫ ് ഓെൺ സ്കൂ ൾ (NIOS), 

വിേയാഭയാസ്യത്താടുള്ള നൂതനമാേ 

സ്മീപനത്തിന ് UNESCOേുപ്പട ആയരാള 

അംരീകാരം യനടി. 

• യഫ്ലാറൻസ്് ണനറ്റിംയരൽ അവാർഡ് 

രുജ്റാത്തിപ്പല സ്ർ സ്ോജ്ിറാവു ജ്നറൽ 

ആശുപഗ്തിേിൽ നിന്നുള്ള ഭാനുമതി രീവാല 

എന്ന നഴ്സിന ്നൽകും. 

• മഹാരാഷ്ഗ്ടേിപ്പല മുംണബേിൽ നിന്നുള്ള 12 

വേസ്സുള്ള പരിസ്ഥിതി ഗ്പവർത്തകനാേ 

അോൻ ശംക്തപ്പേ "2021 ഇനറ്ർനാഷണ്ൽ 

േംര് ഇയകാ ഹീയറാ" എന്ന ് നാമകരണ്ം 

പ്പെയ്തു. 

• 2021 പ്പല 73 -ാാമത് ണഗ്പംണടം എമ്മി 

അവാർഡ ് ോന െടങ്്ങ പ്പസ്പറ്്റംബർ 19 -ന് 

കാലിയഫാർണ്ിേേിപ്പല യലാസ്് 

ഏഞ്ചൽസ്ിൽ നടന്നു. 

• ഗ്ബിയരഡിേർ എസ്് വി സ്രസ്വതി, മിലിട്ടറി 

നഴ്സിംര് സ്ർവീസ്് പ്പഡപയൂട്ടി ഡേറക്ടർ 

ജ്നറൽ, നാഷണ്ൽ യഫ്ലാറൻസ്് ണനറ്റിംയരൽ 

അവാർഡ ്2020 നൽകി ആേരിച്ചു. 

• ബിൽ ആൻഡ ് പ്പമലിൻഡ യരറ്റസ്്് 

ഫൗയണ്ടഷന്പ്പറ നല്ല ആയരാരയവും യക്ഷമവും 

യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനാേി 2021-പ്പല 

ബംഗ്ലായേശിപ്പല ണഫറൂസ്് ണഫസ്ാ ബീഥർ 

യെഞ്ച ് യമകർ അവാർഡിന് 

തിരപ്പഞ്ഞടുകപ്പെട്ടു. 

• ബിൽ ആൻഡ് പ്പമലിൻഡ യരറ്റ്സ്് ഫൗയണ്ടഷൻ 

വാർഷിക യരാൾകീെർ കാപ്പമ്പേ് നിന്പ്പറ 

ഭാരമാേി വാർഷിക യരാൾകീെർമാർ 

'യഗ്ലാബൽ യരാൾസ്് അവാർഡുകൾ' 2021 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• നാഷണ്ൽ ഇൻേിറ്റയൂട്ട ് ഓഫ ് റൂറൽ 

പ്പഡവലപ്പ്പമൻറ് ഉം പഞ്ചാേത്ത് രാജ്് ഉം, 

ഗ്രാമവികസ്ന മഗ്ന്താലേത്തിന്പ്പറ 

ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 15 സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 

നിന്നുള്ള 75 ഭിന്നയശഷികാരാേ 

ഉയേയാരാർത്ഥികൾക് ഹുനാർബാസ്് 

അവാർഡുകൾ സ്മ്മാനിച്ചു. 

• 2021 പ്പല ശാസ്്ഗ്ത -സ്ായങ്കതിക വിേയേക്ുള്ള 

ശാന്തി സ്വരൂപ ് ഭട്നരർ സ്മ്മാനം, കൗൺസ്ിൽ 

യഫാർ സ്േനറ്ിഫിക ് ആൻഡ് 

ഇൻഡസ്്ഗ്ടിേൽ റിസ്ർച്ചിന്പ്പറ (CSIR) 80 -ാാമത് 

സ്ഥാപക േിനത്തിലാണ്് ഗ്പഖ്യാപിച്ചത്. 

• 2021 പ്പല UNHCR നാൻസ്ൻ അഭോർത്ഥി 

അവാർഡ ് യജ്താവാേി പ്പേമനിൽ നിന്നുള്ള 

ഒരു മാനുഷിക സ്ംഘടനപ്പേ ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

 

Agreements News 
 

• ഭാരത് സ്വീെ ്എന്ന ഭാരത് യപേുപ്പട യപാേിനറ്് 

ഓഫ ് പ്പസ്േിൽ (POS) ബിസ്ിനസ്സിനാേി 

ആക്സിസ്് ബാങ്്ക ഭാരത് യപേുമാേി 

ഒത്തുയെർന്നു. 

• ഗ്പതിയരാധ മഗ്ന്താലേവും ഇന്തയ 

രവൺപ്പമന്റും US ഗ്പതിയരാധ വകുെും എേർ-

യലാഞ്ച് പ്പെയ്ത ആളില്ലാ ഏരിേൽ 

പ്പവഹികിളിനാേി (ALUAV) ഒരു യഗ്പാജ്ക്ട് 

കരാർ (PA) ഒെുവച്ചു. 

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


           "Monthly Current Affairs PDF in Malayalam | September 2021 Important Current Affairs" 

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

 

• ണമയഗ്കാ, പ്പെറുകിട, ഇടത്തരം 

വയവസ്ാേങ്ങൾക് (MSME) പ്പഗ്കഡിറ്റ ് പിന്തുണ് 

നൽകുന്നതിനാേി HDFC ബാങ്്ക നാഷണ്ൽ 

സ്്യമാൾ ഇൻഡസ്്ഗ്ടീസ്് യകാർെയറഷനുമാേി 

(NSIC) ഒരു ധാരണ്ാപഗ്തം ഒെിട്ടു. 

• NPCI ഇനറ്ർനാഷണ്ൽ യപേ് പ്പമനറ് ് ലിമിറ്റഡ് 

(NIPL) ലികവിഡ ് ഗ്രൂെ ്ണഗ്പവറ്റ ്ലിമിറ്റഡുമാേി 

സ്ഹകരിച്ചു. 

• നീതി ആയോരിന്പ്പറ അടൽ ഇപ്പന്നായവഷൻ 

മിഷൻ ISROേുമാേും 

CBSEേുമാേുംസ്ഹകരിച്്ച 

ഇന്തയേിലുടനീളമുള്ള സ്കൂ ൾ 

വിേയാർത്ഥികൾകാേി 'സ്്യപസ്് െലഞ്ച'് 

ആരംഭിച്ചു. 

• ബിസ്ിനസ്ുകാർകും സ്ഹഗ്സ്ാബ്ദകാർകും 

വയാപാരികൾകും വിസ് പ്ലാറ്റ്യഫാമിൽ യകാ-

ഗ്ബാൻഡഡ ് പ്പഗ്കഡിറ്റ ് കാർഡുകൾ വാഗ്ദാനം 

പ്പെയ്യുന്നതിനാേി HDFC ബാങ്്ക ഗ്പമുഖ് 

യപേ്പ്പമനറ്് കമ്പനിോേ യപടിഎമ്മുമാേി 

പങ്കാളിത്തം ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• സ്ീ എനറ്ർണടൻപ്പമന്റ ് എനറ്ർണഗ്പസ്സ്് 

ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ (ZEEL) ഡേറക്ടർ യബാർഡ് 

ഏകകണ്ഠ മാേി കമ്പനി യസ്ാണ്ി പികയ്െഴ്സ് 

പ്പനററ്വർകുകൾ ഇന്തയ (SPNI) ലേനത്തിന് 

അംരീകാരം നൽകി. ലേനത്തിന്പ്പറ 

ഭാരമാേി, എസ്പിഎൻഐേുപ്പട ഓഹരി 

ഉടമകൾ എസ്പിഎൻഐേിയലക് വളർച്ചാ 

മൂലധനം പകരും, ഇത് അവപ്പര ലേിെിച്ച 

സ്ഥാപനത്തിപ്പല ഭൂരിഭാരം 

ഓഹരിേുടമകളാകും. 

• ഭാരത് പ്പപയഗ്ടാളിേം യകാർെയറഷൻ 

ലിമിറ്റഡും (BPCL) SBI കാർഡും യെർന്്ന ‘BPCL SBI 

കാർഡ് യകാ-ഗ്ബാൻഡഡ ് റുയപ 

യകാൺടാകറ്്റ്പ്പലസ്് പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ,് 

ഇന്ധനവും മറ്റ് ആനുകൂലയങ്ങളും വാഗ്ദാനം 

പ്പെയ്യുന്നു. 

• നാഷണ്ൽ യപേ് പ്പമനറ്് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇന്തയ (NPCI) സ്വകാരയയമഖ്ലേിപ്പല 

വായ്പകാരാേ YES ബാങ്കുമാേി സ്ഹകരിച്്ച 

ആേയമാേി ‘റുയപ ഓൺ-േി-യരാ’ 

യകാൺടാകറ്്റ്പ്പലസ്് യപേ് പ്പമനറ്് 

പ്പസ്ാലയൂഷനുകൾ പുറത്തിറകി. 

 

Science and Technology News 
 

• ഇന്തയൻ ഇൻേിററ്യൂട്ട ് ഓഫ ് പ്പടകയ്നാളജ്ി (IIT) 

മഗ്ോസ്് ഇ-മാലിനയത്തിന്പ്പറ (ഇലക്യഗ്ടാണ്ിക് 

മാലിനയങ്ങൾ) ഗ്പശ്നം പരിഹരികുന്നതിനാേി 

ഒരു നൂതന ഡിജ്ിറ്റൽ യമാഡൽ 

വികസ്ിെികുന്നതിനാേി ഗ്പവർത്തികുന്നു. 

• ഇന്തയൻ ഇൻേിറ്റയൂട്ട ്ഓഫ ്പ്പടകയ്നാളജ്ി (IIT), 

യറാൊർ, കാൺപൂർ, ഡൽഹി 

േൂണ്ിയവഴ്സിറ്റിേുപ്പട ഫാകൽറ്റി ഓഫ ്

മായനജ്്പ്പമന്റ ് േഡീസ്് എന്നിവ 

സ്ംേുക്തമാേി "ഉഗ്ബീത്ത ് ണലഫ്" എന്ന 

യപരിൽ ഒരു ലിവിംര്-സ്സ്യ അധിഷ്ഠ ിത 

എേർ പയൂരിഫേർ ആരംഭിച്ചു. 

• കാർഷിക മാലിനയത്തിൽ നിന്്ന ണജ്വ 

ഇഷ്ടികകൾ പ്പകാണ്്ട നിർമ്മിച്ച ഇന്തയേിപ്പല 

ആേയപ്പത്ത പ്പകട്ടിടം ണഹേരാബാേ് IITേിൽ 

ഉേ്ഘാടനം പ്പെയ്തു. 

• ണഹേരാബാേ് ആസ്ഥാനമാേുള്ള സ്് ണപസ്് 

പ്പടകയ്നാളജ്ി ോർട്ടൊേ സ്്ണകറൂട്ട് 

എേ് യറാസ്് യപസ്് ഇന്തയൻ ബഹിരാകാശ 

രയവഷണ് സ്ംഘടനേുമാേി (ISRO) 

ഔയേയാരികമാേി ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്ന 

ആേയ സ്വകാരയ കമ്പനിോേി മാറി. 

• ഇന്തയൻ ഇൻേിററ്യൂട്ട ് ഓഫ ് പ്പടകയ്നാളജ്ി (IIT) 

യബാംപ്പബ, ഭാഷാ വിവർത്തകനാേ 'യഗ്പാജ്കറ്്റ് 

ഉഡാൻ' വിേയാഭയാസ്ത്തിന്പ്പറ ഭാഷാ തടസ്സം 

മറികടകാൻ ആരംഭിച്ചു, ഇത് 

സ്യരശങ്ങളുപ്പട ഒഴുകിപ്പന 

തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. 
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• സ്് യപസ്് എക് സ്ിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ണലവ് 

സ്്ഗ്ടീം അനുസ്രിച്്ച, പൂർണ്മാേും 

സ്ഞ്ചാരികൾ സ്ഞ്ചരിച്ച ആേയപ്പത്ത 

പരിഗ്കമണ് വിമാനമാേ ഇൻസ്പിയരഷൻ 4-ന്പ്പറ 

ഗ്കൂ ഇയൊൾ ഔയേയാരികമാേി 

ഗ്ഭമണ്പഥത്തിപ്പലത്തികഴിഞ്ഞു. 

• അടുത്ത തലമുറ ഡിജ്ിറ്റൽ 

യസ്വനങ്ങളുപ്പടേും കൺസ്ൾട്ടിംരിന്പ്പറേും 

ആയരാള യനതാവാേ ഇൻയഫാസ്ിസ്്, ബി 2 

ബി, ബി 2 സ്ി വാങ്ങുന്നവർക ് ണഹെർ-

പ്പസ്പ്പെന്റഡ,് വയക്തിരതമാകിേ 

ഓംനിൊനൽ വാണ്ിജ്യ അനുഭവങ്ങൾ 

സ്ുരക്ഷിതമാേി എത്തികാൻ സ്ംരംഭങ്ങപ്പള 

സ്ഹാേികുന്നതിന ് ഇൻയഫാസ്ിസ്് 

ഇകവിയനാക്സ് ആരംഭിച്ചു. 

• 1909 -ൽ യലാകത്തിന്പ്പറ പ്പനറുകേിൽ 

നിൽകുന്ന ആേയപ്പത്ത ആളുകളിൽ ഒരാളാേ 

കറുത്ത മനുഷയനാേ ആർട്ടിക് 

പരയയവക്ഷകനാേ മാതയു പ്പഹൻസ്ന്പ്പറ 

യപരിലാണ്് ഇനറ്ർനാഷണ്ൽ 

ആസ്്യഗ്ടാണ്മികൽ േൂണ്ിേൻ െഗ്രന്പ്പറ 

േക്ഷിണ്ഗ്ധുവത്തിപ്പല ഒരു രർത്തത്തിന് 

യപരിട്ടത്. 

• ആെിൾ സ്ഹസ്ഥാപകനാേ േീവ് 

യവാസ്നിോക ് ണഗ്പവറ്റീർ സ്്യപസ്് എന്ന 

പുതിേ ബഹിരാകാശ ോർട്ടെ് ആരംഭിച്ചു. 

 

Sports News 
 

• യടബിൾ പ്പടന്നീസ്ിൽ, ഇന്തയൻ പാഡ് ലർ 

ഭവിനപ്പബൻ പയട്ടൽ യടാകിയോേിൽ 

നടകുന്ന 2020 പാരാലിമ്പിക ് പ്പരേിംസ്ിൽ 

വനിതാ സ്ിംരിൾസ്് ഉച്ചയകാടിേിൽ 

െരിഗ്തപരമാേ പ്പവള്ളി പ്പമഡൽ യനടി.  

• മാക്സ് പ്പവർോെപ്പന (പ്പറഡ് ബുൾ - 

പ്പനതർലാനറ്്സ്്) പ്പബൽജ്ിേൻ ഗ്രാൻഡ് ഗ്പിക്സ് 

2021 വിജ്േിോേി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• R -2 വനിതകളുപ്പട 10 m എേർ ണറഫിൾ 

ോൻഡിംര് SH 1 മത്സരത്തിൽ പ്പപാറാഡിേം 

മുകളിപ്പലത്തി, പാരാലിമ്പിക്സിൽ സ്വർണ്ണ 

പ്പമഡൽ യനടുന്ന ആേയ ഇന്തയൻ വനിതോേി 

ഷൂട്ടർ ആവണ്ി യലഖ്ര െരിഗ്തം രെിച്ചു. 

• യടാകിയോ പാരാലിമ്പിക്സ് 2020 പ്പല 

പുരുഷന്മാരുപ്പട ണഹജ്മ്പ ് T 47 ഇനത്തിൽ 

ഇന്തയേുപ്പട നിഷാേ് കുമാർ പ്പവള്ളി പ്പമഡൽ 

യനടി. 

• പ്പെസ്സിൽ, ഇന്തയൻ ഗ്രാൻഡ്മാേർ എസ്് പി 

യസ്തുരാമൻ 2021 പ്പല ബാഴ്സയലാണ് ഓെൺ 

പ്പെസ്സ ് ടൂർണ്പ്പമനറ്് കിരീടം യനടി, ഒൻപത് 

റൗണ്ടുകളിൽ യതാൽകാപ്പത, ആറ് 

മത്സരങ്ങൾ വിജ്േിച്്ച മൂന്്ന സ്മനിലയോട് 

കൂടി വിജ്േം യനടി. 

• യടാകിയോ പാരാലിമ്പിക്സിൽ പുരുഷന്മാരുപ്പട 

ജ്ാവലിൻ യഗ്താ F64 ണഫനൽ മത്സരത്തിൽ 

ഇന്തയേുപ്പട സ്ുമിത് ആന്റിൽ സ്വർണ്ണ 

പ്പമഡൽ യനടി, ഈ ഗ്പഗ്കിേേിൽ 68.55 മീറ്റർ 

പുതിേ യലാക പ്പറയകാർഡ് എറിഞ്ഞു. 

• ഇന്തയൻ ഓൾ റൗണ്ടർ ഗ്കികറ്റ ് താരം േുവർട്ട് 

ബിന്നി 2021 ഓരേ ്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 പ്പഡേൽ് 

പ്പേേൻ് 2021 ഓരേ ് 31 ന് എല്ലാ 

ഗ്കികറ്റുകളിൽ നിന്നും വിരമികൽ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• യടാകിയോ പാരാലിമ്പിക്സ ് 2020 ൽ, ഇന്തയൻ 

ഷൂട്ടർ സ്ിംര് രാജ്് അോന P1 പുരുഷന്മാരുപ്പട 

10 മീറ്റർ എേർ പിേൾ SH1 ണഫനലിൽ 2021 

ഓരേ ്31 ന് 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 ജ്മ്പ ് 2.07 മീറ്റയറാപ്പട 

പ്പവള്ളി യനടിേതിനാൽ 11 -ാാമത് പ്പമഡൽ 

യജ്താവാേി. 

• അവാനി യലഖ്ാര വനിതകളുപ്പട 50 മീറ്റർ 

ണറഫിൾ 3 പ്പപാസ്ിഷനുകളിൽ SH1 445.9 

സ്്യകാർ യനടി പ്പവങ്കല പ്പമഡൽ യനടി, 

പാരാലിമ്പിക്സിൽ രണ്്ട പ്പമഡലുകൾ യനടുന്ന 

ആേയ ഇന്തയൻ വനിതോേി. 

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
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• അസ്ക ഷൂട്ടിംര ് യറഞ്ചിൽ നടന്ന P4 - മിക്സഡ് 

50 മീറ്റർ പിേൾ SH1 ണഫനലിൽ ഇന്തയൻ 

ഷൂട്ടർമാരാേ മനീഷ ് നർവാളും സ്ിംരരാജ്് 

അധാനേും േഥാഗ്കമം സ്വർണ്ണവും 

പ്പവള്ളിേും യനടി. 

• പാരാലിമ്പിക്സ ് 2020 ൽ, ഇന്തയേുപ്പട വയക്തിരത 

ആർച്ചർ ഹർവീരർ സ്ിംര് പുരുഷന്മാരുപ്പട 

വയക്തിരത റികർവ ് ഓെണ്ിൽ പ്പവങ്കല 

പ്പമഡൽ യനടി. 

• യടാകിയോ പാരാലിമ്പിക്സ ് 2020-ൽ ഇന്തയ 

അഞ്ച ് പ്പമഡലുകളും എട്ട് പ്പവള്ളിേും ആറ് 

പ്പവങ്കലവും ഉൾപ്പെപ്പട 19 പ്പമഡലുകയളാപ്പട 

എകാലയത്തേും ഉേർന്ന പ്പറയകാർഡ് യനടി. 

• മാക്സ ് പ്പവർോെൻ (പ്പറഡ ് ബുൾ-

പ്പനതർലാനറ്്സ്്) ഡച്്ച ഗ്രാൻഡ് ഗ്പിക്സ് 2021 

യഫാർമുല യനടി. 

• മുൻ ഓസ്് യഗ്ടലിേൻ യപസ്ർ യഷാൺ 

ണടറ്റിപ്പന പുതുയച്ചരി ഗ്കികറ്റ ് ടീമിന്പ്പറ 

ബൗളിംര ് പരിശീലകനാേി നിേമിച്ചു, 

യപാണ്ടിയച്ചരിേിപ്പല ഗ്കികറ്റ് 

അയസ്ാസ്ിയേഷൻ വൃത്തങ്ങൾ. 

• പ്പകാൽകത്തേിപ്പല വിയവകാനര േുഭഭാരതി 

ഗ്കിരംരനിൽ ഡയുറാൻഡ് കെിന്പ്പറ 130 -ാാമത് 

പതിെിന് തുടകമാേി. 

• യപാർച്ചുരീസ്് കയാപ്റ്റൻ ഗ്കിേയായനാ 

പ്പറാണ്ാൾയഡാ പുരുഷന്മാരുപ്പട അന്താരാഷ്ഗ്ട 

ഫുടയ്ബാളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യരാളുകൾ 

യനടിേതിന്പ്പറ യലാക പ്പറയകാർഡ് തകർത്തു. 

• ഡാനിേൽ റികിോർയഡാ (മോരൻ, 

ഓസ്്യഗ്ടലിേൻ-ഇറ്റാലിേൻ) ഇറ്റലിേിപ്പല 

ഓയട്ടായഗ്ഡായമാ നാസ്ിയോണ്ൽ യമാൻസ് 

ഗ്ടാകിൽ നടന്ന യഫാർമുല വൺ ഇറ്റാലിേൻ 

ഗ്രാൻഡ് ഗ്പിക്സ് 2021 കിരീടം യനടി. 9 

വർഷത്തിനിപ്പട മോരന്പ്പറ ആേയ 

വിജ്േമാണ്ിത്. 

• പുരുഷ വിഭാരത്തിൽ, നയൂയോർകിപ്പല 

ആർതർ ആപ്പഷ യേഡിേത്തിൽ േുഎസ്് 

ഓെൺ പുരുഷ സ്ിംരിൾസ്് ണഫനലിൽ 

പ്പനാവാക ് യജ്ായകാവിച്ചിപ്പന 6-4, 6-4, 6-4 ന് 

പരാജ്േപ്പെടുത്തി ഡാനിയേൽ പ്പമഡ് പ്പവയേവ് 

തന്പ്പറ ആേയ ഗ്രാൻഡ്് ാം യഗ്ടാഫി ഉേർത്തി. 

• ോർ ഇന്തയൻ യരാൾഫ് താരം ജ്ീവ ് മിൽഖ്ാ 

സ്ിംര ് കാേികരംരപ്പത്ത മികച്ച 

യനട്ടങ്ങൾകുള്ള അംരീകാരമാേി 10 

വർഷപ്പത്ത േുബാേ് യരാൾഡൻ വിസ് 

ലഭികുന്ന യലാകത്തിപ്പല ആേയപ്പത്ത 

പ്പഗ്പാഫഷണ്ൽ യരാൾഫ ്കളികാരനാേി. 

• ഒകയ്ടാബർ, നവംബർ മാസ്ങ്ങളിൽ 

UAEേിലും ഒമാനിലും നടകുന്ന 

ടൂർണ്പ്പമനറ്ിനാേി മുൻ ഇന്തയൻ കയാപ്റ്റൻ 

എംഎസ്് യധാണ്ി ടീമിപ്പന ഉപയേശികുപ്പമന്്ന 

BCCI അറിേിച്ചു. 

• യകാവിഡ ് -19 പാൻപ്പഡമിക ് െൂണ്ടികാട്ടി 

യടാകിയോ പ്പരേിംസ്ിന ് ഒരു ടീമിപ്പന 

അേേക്ാൻ വിസ്മ്മതിച്ചതിന ് ശിക്ഷോേി 

2022 ബീജ്ിംര ് വിനറ്ർ ഒളിമ്പിക്സിൽ നിന്്ന 

അന്താരാഷഗ്്ട ഒളിമ്പിക ് കമ്മിറ്റി (IOC) ഉത്തര 

പ്പകാറിേപ്പേ ഔയേയാരികമാേി സ്സ്്പ്പപൻഡ് 

പ്പെയ്തു. 

• 290 മത്സരങ്ങൾക് യശഷം 390 വികറ്റുകൾ 

യനടിേ ലസ്ിത് മലിംര T20 ഗ്കികറ്റിൽ നിന്്ന 

വിരമികൽ ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 2011 ൽ പ്പടേിൽ 

നിന്നും 2019 ൽ ഏകേിന മത്സരങ്ങളിൽ 

നിന്നും അയേഹം ഇതിനകം വിരമിച്ചിരുന്നു. 

• ഇംഗ്ലണ്്ട പ്പടേ് കയാപ്റ്റൻ യജ്ാ റൂട്ടും 

അേർലണ്ടിപ്പല എമിേർ റിച്ചാർഡ്സണ്ും 2021 

ഓരേിപ്പല ICC പ്പപ്ലയേഴ്സ് ഓഫ ് േി മാസ്ത്തിപ്പല 

വിജ്േികളാേി തിരപ്പഞ്ഞടുകപ്പെട്ടു. 

• മുൻ സ്ിംബാബ് പ്പവ നാേകനും വികറ്റ ്കീെർ 

ബാറ്റ് സ്മാനും ആേ ഗ്ബണ്ടൻ പ്പടേ് ലർ 

അന്താരാഷഗ്്ട ഗ്കികറ്റിൽ നിന്്ന വിരമികൽ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ഇന്തയേുപ്പട പങ്കജ്് അേവാനി 2021 ഏഷയൻ 

സ്നൂ കർ ൊമ്പയൻഷിെ് അമീർ സ്ർയഖ്ാഷിപ്പന 

പരാജ്േപ്പെടുത്തി യനടി. 

• പ്പതലങ്കാനേിപ്പല ജ്വഹർലാൽ പ്പനഹ്റു 

യേഡിേത്തിൽ നടകുന്ന 60 -ാാമത് യേശീേ 

ഓെൺ അത് ലറ്റിക്സ ് ൊമ്പയൻഷിെിൽ 

സ്വർണ്ം യനടുന്നതിനാേി വനിതകളുപ്പട 1500 

മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ പഞ്ചാബിന്പ്പറ ഹർമിളൻ 

കൗർ പ്പബേൻ്സ്് 4: 05.39 പ്പസ്കൻഡ് 

പ്പറയകാർഡ് സ്ൃഷ്ടിച്ചു. 

• ELO യററ്റിംര ് 2500 കടന്നതിനു യശഷം 

ഇന്തയേുപ്പട ആർ രാജ് ഋതവിക ് പ്പെസ്സ് 

ഗ്രാൻഡ്മാേറാേി. 

• ഇന്തയേുപ്പട ഡി രുയകഷ ് ഈ മാസ്പ്പത്ത 

തുടർച്ചോേ രണ്ടാമപ്പത്ത ടൂർണ്പ്പമനറ്ാേ 

യനാർയവ പ്പെസ്് ഓെൺ 2021 മായേഴ്സ് 

വിഭാരത്തിൽ വിജ്േിച്ചു. 

• ബീജ്ിംര് 2022 വിനറ്ർ ഒളിമ്പിക്സ് അതിന്പ്പറ 

ഔയേയാരിക മുഗ്ോവാകയം, "ഒരുമിച്്ച പങ്കിട്ട 

ഭാവിക ് യവണ്ടി", നരര തലസ്ഥാന 

മയൂസ്ിേത്തിൽ നടന്ന െടങ്ങിൽ 

അവതരിെിച്ചു. 

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
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• ോർ ഇന്തയൻ കയൂേിേ ്പങ്കജ്് അേവാനി IBSF 6-

പ്പറഡ് സ്നൂ കർ യലാകകെിൽ പാകിസ്താന്പ്പറ 

ബാബർ മസ്ീഹിപ്പനതിപ്പര ണഫനലിൽ 

വിജ്േിച്്ച തന്പ്പറ 24-ാാമത് യലാക കിരീടം 

യനടി. 

• നവംബർ 24 മുതൽ ഡിസ്ംബർ 5 വപ്പര 

ഇവിപ്പടേുള്ള കലിംര യേഡിേത്തിൽ 

പുരുഷ യഹാകി ജ്ൂനിേർ യലാകകെിന് 

ഒഡീഷ ആതിഥയം വഹികും. 

• ലൂേിസ്് ഹാമിൽട്ടൺ (പ്പമഴ്സിഡസ്്-യഗ്രറ്റ് 

ഗ്ബിട്ടൻ), F1 റഷയൻ ഗ്രാൻഡ ് ഗ്പിക്സ ് 2021 യനടി. 

ഇത് അയേഹത്തിന്പ്പറ നൂറാമപ്പത്ത ഗ്രാൻഡ് 

ഗ്പീ വിജ്േമാണ്്. 

• ഇംഗ്ലണ്്ട ഗ്കികറ്റ ് ഓൾറൗണ്ടർ പ്പമാേീൻ അലി 

പ്പടേ് മത്സരത്തിൽ നിന്്ന വിരമികൽ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• അയമരികേിപ്പല സ്ൗത്ത ് ഡയകാട്ടേിപ്പല 

ോങ്്കടണ്ിൽ നടന്ന 2021 പ്പല യലാക 

അപ്പമ്പേത്്ത് ൊമ്പയൻഷിെിൽ ടീം ഇന്തയേുപ്പട 

വില്ലാളികൾ മൂന്്ന പ്പവള്ളി പ്പമഡലുകൾ യനടി. 

• പ്പെക് റിെബ്ലികിപ്പല ഓസ്്ഗ്ടാവേിൽ 

നടകുന്ന ഓസ്്ഗ്ടാവ ഓെണ്ിൽ വനിതാ 

ഡബിൾസ്് ണഫനലിൽ ഇന്തയേുപ്പട സ്ാനിേ 

മിർസ്േും ണെനീസ്് പങ്കാളിോേ ഷാങ് 

ഷുവാേിേും വനിതാ ഡബിൾസ്് കിരീടം 

യനടി. 

• റൂകി യകാളിൻ യമാറികാവ 19-9 

വിജ്േത്തിയലക് അവസ്ാന അർദ്ധ 

യപാേിന്റ ് ഉറെിച്ചതിന് യശഷം അയമരിക 

2021 ണറഡർ കെ ് കരസ്ഥമാകി, ണറഡർ 

കെ ് െരിഗ്തത്തിപ്പല 28 യപാേിനറ്് യഫാർമാറ്റ് 

വന്നതിന് യശഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിേ 

വിജ്േമാണ്ിത്. 
 

 

• അബുോബി പ്പഷേഖ്്് സ്ാേിേ് യേഡിേത്തിൽ 

പ്പകാൽകത്ത ണനറ്റ ് ണറയഡഴ് സ്ിപ്പനതിപ്പര 

മുംണബ ഇന്തയൻസ്ിന്പ്പറ (MI) 

മത്സരത്തിനിപ്പട ഇന്തയൻ ഗ്പീമിേർ ലീര് (IPL) 

െരിഗ്തത്തിൽ ഒപ്പരാറ്റ ടീമിപ്പനതിപ്പര 1000 

റൺസ്് യനടുന്ന ആേയ കളികാരനാണ്് 

യരാഹിത് ശർമ്മ. 

• ഇനറ്ർനാഷണ്ൽ ഗ്കികറ്റ ് കൗൺസ്ിൽ 

വരാനിരികുന്ന ടി 20 യലാകകെിന്പ്പറ 

ഔയേയാരിക രാനവും ഇന്തയൻ ബാറ്റിംര് 

ഇതിഹാസ്ം വിരാട ് യകാലിേുപ്പടേും പ്പവേ് 

ഇൻഡീസ്് നാേകൻ കീയറാൺ 

പ്പപാള്ളാർഡിന്പ്പറേും 'അവതാരങ്ങൾ' 

ഉൾപ്പകാള്ളുന്ന ഒരു ഗ്പൊരണ് െിഗ്തവും 

പുറത്തിറകി. 

 

Books and authors News 
 

• യഹാളിവുഡ ് നടി ആഞ്ജ്ലീന യജ്ാളി 

അടുത്തിപ്പട തന്പ്പറ വരാനിരികുന്ന പുസ്തകം 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു, "നിങ്ങളുപ്പട അവകാശങ്ങൾ 

അറിേുക, അവപ്പര അവകാശപ്പെടുക: 

േുവാകൾക ്ഒരു ണരഡ്". 

• ഇന്തയേിപ്പല ഏറ്റവും അംരീകൃത 

പഗ്തഗ്പവർത്തകരിപ്പലാരാളാേ വീർ സ്ംഘ് വി 

എ റൂഡ് ണലഫ് എന്ന യപരിൽ ഒരു 

ഓർമ്മകുറിെ് പുറത്തിറകി. 

• നടി തമന്ന ഭാട്ടിേ തന്പ്പറ 'ബാക് ടു േി റൂട്ട്സ്്' 

എന്ന പുസ്തകം പുറത്തിറകി. 

• യകഗ്ര സ്ാംസ്കാരിക മഗ്ന്തി ഗ്ശീ കിഷൻ പ്പറഡ്ഡി 

രംരപുരം, ഉത്പ പ്പക. ബാനർജ്ി രെിച്ച ''രീത 

യരാവിര: ജ്േയേവേുപ്പട േിവയ ഒഡീസ്ി'' എന്ന 

പുസ്തകം ഗ്പകാശനം പ്പെയ്തു. 

• ഉേേ ് ഭാട്ടിേ രെിച്ച "ബുള്ളറ്റ്സ്് ഓവർ 

യബാംപ്പബ: സ്തയ ആൻഡ ് ഹിരി ഫിലിം 

രയാങേ്ർ" എന്ന യപരിൽ ഒരു പുതിേ പുസ്തകം 

പുറത്തിറകി. 

• മുൻ IASഉയേയാരസ്ഥനും ഗ്പശസ്ത കവിേുമാേ 

ഗ്ശീമതി സ്മാഹരിച്ച 'ഹരിോന 

എൻവിയറാപ്പെന്റ ് ആൻഡ ് പ്പപാലൂഷൻ 

യകാഡ്' എന്ന പുസ്തകം ഹരിോന മുഖ്യമഗ്ന്തി 

മയനാഹർ ലാൽ ഗ്പകാശനം പ്പെയ്തു. 

• BJP MP സ്ുഗ്ബഹ്മണ്യൻ സ്വാമി രെിച്ച 

‘ഇന്തയേിൽ മനുഷയാവകാശവും 

ഭീകരവാേവും’ എന്ന യപരിൽ ഒരു 

പുസ്തകമുണ്്ട. 

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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• പുലിറ്റ് സ്ർ ണഗ്പസ്് യനടിേ ഗ്പശസ്ത ഫിക്ഷൻ 

എഴുത്തുകാരിോേ ജ്ുംപാ ലാഹിരി, 

'ഗ്ടാൻയ്റ്റിങ ് ണമപ്പസ്ൽഫ ് ആൻഡ് 

ഓയഥഴ് സ്്' എന്ന യപരിൽ തന്പ്പറ പുതിേ 

പുസ്തകം പുറത്തിറകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു, ഇത് ഒരു 

വിവർത്തക എന്ന നിലേിലുള്ള അവളുപ്പട 

ഗ്പവർത്തനപ്പത്ത എടുത്തുകാണ്ികും. 

• സ്ിഖ്കാരുപ്പട ഒൻപതാമത് രുരു രുരു യതജ്് 

ബഹാേൂറിന്പ്പറ 400 -ാാാം 

ജ്ന്മവാർഷികത്തിന്പ്പറ ഭാരമാേി 

'ഗ്പതിയരാധത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന സ്ിഖ് ് േൂത്ത് 

ഓഫ ് ഇന്തയ' എന്ന പുസ്തകം യകഗ്ര ഗ്പതിയരാധ 

മഗ്ന്തി രാജ്നാഥ് സ്ിംര് നയൂഡൽഹിേിൽ 

ഗ്പകാശനം പ്പെയ്തു. 

• കായവരി ബംസ്ാേ് രെിച്ച "ഗ്തീ ഖ്ാൻസ്്: 

ആന്റ് േി എമർജ്ൻസ്് ഓഫ ് നയൂ ഇന്തയ" എന്ന 

യപരിൽ ഒരു പുസ്തകം ഗ്പസ്ിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• യെതൻ ഭരത് തന്പ്പറ പുതിേ യനാവൽ ‘400 

യഡയ്സ’് 2021 ഒകയ്ടാബർ 08 -ന ്പുറത്തിറകും. 

• അമിതാവ ് യഘാഷിന്പ്പറ "ജ്ംരിൾ നാമ" 

ഇയൊൾ US ആസ്ഥാനമാേുള്ള അലി 

യസ്ഥിേുപ്പട സ്ംരീതവും ശബ്ദവും 

ഉൾപ്പകാള്ളുന്ന ഒരു ഓഡിയോ ബുക് ആേി 

പുറത്തിറങ്ങി. 

• വിജ്േ് യരാഖ്പ്പല രെിച്ച "േി യലാംര് പ്പരേിം: 

ണെനീസ്് ഇന്തയേുമാേി എങ്ങപ്പന െർച്ച 

നടത്തുന്നു" എന്നതാണ്് ഈ പുസ്തകത്തിന്പ്പറ 

യപര്. 

• നിരുപമ റാവു രെിച്ച "തകർന്ന ഹിമാലേം: 

ഇന്തയ-ണെന ബന്ധങ്ങളിപ്പല ഭൂതകാല 

നിഴലുകൾ എങ്ങപ്പനോണ്്" എന്ന യപരിൽ ഒരു 

പുസ്തകം രെിച്ചു. 

• കുൽഗ്പീത് ോേവ ് രെിച്ച "േി ബാറ്റിൽ ഓഫ് 

പ്പറസ്ാംര് ലാ" എന്ന യപരിൽ ഒരു പുതിേ 

പുസ്തകം പുറത്തിറകി. 

• ണമ ണലഫ ് ഇൻ ഫുൾ : വർക,് ഫാമിലി , 

ഔർ ഫയൂച്ചർ, എന്ന അവരുപ്പട പുസ്തകത്തിൽ 

ഇഗ്ര നൂേി യജ്ാലി പ്പെയ്യുന്ന സ്്ഗ്തീകളുപ്പട 

ജ്ീവിതത്തിൽ സ്ംഘടനാ പിന്തുണ് 

വഹികുന്ന ഗ്പാധാനയത്തിൽ ഗ്ശദ്ധ 

യകഗ്രീകരികുന്നു. 

 

Obituaries News 
 

• ഗ്പമുഖ് ബംരാളി എഴുത്തുകാരനാേ 

ബുദ്ധയേവ ്രുഹ അന്തരിച്ചു. 

• മുൻ ഇന്തയൻ ഗ്കികറ്റ ് താരവും 

പരിശീലകനുമാേ വസ്ൂ പരഞ്ജ്പ്പപ 

അന്തരിച്ചു. സ്ുനിൽ രവാസ്് കർ, േിലീപ് 

പ്പവങ് സ്ർകാർ, രാഹുൽ ഗ്ോവിഡ്, സ്ച്ചിൻ 

പ്പതണ്ടുൽകർ, യരാഹിത് ശർമ്മ തുടങ്ങിേ 

ഗ്പമുഖ്രുപ്പട ഉപയേഷ്ടാവാേി അയേഹം 

കണ്കാകപ്പെട്ടു. 

• ബിര് യബാസ്് 13 യജ്താവ ് സ്ിദ്ധാർത്ഥ ് ശുേ 

അന്തരിച്ചു 

• മുതിർന്ന കശ്മീരി വിഘടനവാേി യനതാവും 

ഓൾ പാർട്ടീസ്് ഹുറിേത്ത് 

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. 

• ഇനറ്ർനാഷണ്ൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി (IOC) മുൻ 

ഗ്പസ്ിഡന്റ ്ജ്ാക്ക്സ് യറാര് അന്തരിച്ചു. 

• 39 വർഷമാേി യകാമേിലാേിരുന്ന മുൻ 

ഗ്ഫാൻസ്് ഫുട്യബാൾ താരം ജ്ീൻ പിേറി 

ആഡംസ്് അന്തരിച്ചു. 

• മുൻ യകഗ്ര ആയരാരയ പ്പസ്ഗ്കട്ടറി യകശവ് 

യേശിരാജ്ു "അകയൂട്ട് പ്പകായറാണ്റി 

സ്ിൻയഗ്ഡാം" മൂലം അന്തരിച്ചു. 

• BBC ഹിരിേുപ്പട ആേയ വാർത്താ 

ഗ്പയക്ഷപകോേിരുന്ന രജ്നി കൗൾ 

ഹരിോനേിപ്പല ഫരീോബാേിൽ അന്തരിച്ചു. 

• മുതിർന്ന രാജ്യസ്ഭാ MPേും മുൻ 

യകഗ്രമഗ്ന്തിേുമാേ ഓസ്കാർ പ്പഫർണ്ാണ്ടസ്് 

അന്തരിച്ചു. മുതിർന്ന യകാൺഗ്രസ്് യനതാവ് 

മൻയമാഹൻ സ്ിംരിന്പ്പറ UPA സ്ർകാരിൽ 

രതാരത, യറാഡ്, ണഹയവകൾ, പ്പതാഴിൽ, 

പ്പതാഴിൽ എന്നിവേുപ്പട യകഗ്ര കാബിനറ്റ് 

മഗ്ന്തിോേി യസ്വനമനുഷ്ഠ ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• ഗ്പശസ്ത എഴുത്തുകാരനും ജ്മ്മു കശ്മീർ 

അകാേമി ഓഫ് ആർട്ട്, കൾച്ചർ ആൻഡ് 

ലാംയരവജ് ് മുൻ പ്പസ്ഗ്കട്ടറിേുമാേ അസ്ീസ്് 

ഹാജ്ിനി അന്തരിച്ചു. 
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• 1991 വപ്പര യസ്ാവിേറ്റ് േൂണ്ിേപ്പന 

ഗ്പതിനിധീകരിച്ച ഉയഗ്കനിേൻ ഗ്ടാക ് ആൻഡ് 

ഫീൽഡ ് അത് ലറ്റ് ഡബിൾ ഒളിമ്പിക ് ഹാമർ 

യഗ്താ യരാൾഡ് പ്പമഡൽ യജ്താവ് േൂറി 

പ്പസ്ഡിഖ് ്അന്തരിച്ചു. 

• മുൻ ഇന്തയൻ ഫുടയ്ബാളറും യമാഹൻ ബരാൻ 

കയാപ്റ്റനുമാേ ഭബാനി യറാേ് അന്തരിച്ചു. 

• ഗ്പമുഖ് ഒഡിേ എഴുത്തുകാരിേും സ്ാമൂഹിക 

ഗ്പവർത്തകേും പഗ്തഗ്പവർത്തകേുമാേ 

മയനാരമ യമാഹപഗ്ത അന്തരിച്ചു. 

• ഗ്പശസ്ത ണസ്ദ്ധാന്തിക 

ഭൗതികശാസ്്ഗ്തജ്ഞനും 

ഗ്പപഞ്ചശാസ്്ഗ്തജ്ഞനുമാേ പ്പഗ്പാഫസ്ർ തനു 

പത്മനാഭൻ അന്തരിച്ചു. 

• ഇംഗ്ലണ്ടിപ്പല ഏറ്റവും മികച്ച 

സ്്ണഗ്ടകർമാരിൽ ഒരാളും യടാട്ടൻഹാം 

യഹാട്ടസ്്പറിന്പ്പറ പ്പറയകാർഡ ് യരാൾ 

സ്്യകാററുമാേ ജ്ിമ്മി ഗ്രീവ്സ്് അന്തരിച്ചു. 

• അഖ്ിൽ ഭാരതീേ അഖ്ാര പരിഷത്ത് 

ഗ്പസ്ിഡന്റ ്മഹന്്ത നയരഗ്ര രിരി അന്തരിച്ചു. 

• അരുണ്ാെൽ ഗ്പയേശിപ്പല മുൻ രവർണ്റും 

ഡൽഹി യപാലീസ്് കമ്മീഷണ്റുമാേ 

േുധ് വിർ സ്ിംര് േേ് വാൾ അന്തരിച്ചു. 

• വനിതാ അവകാശ ഗ്പവർത്തകേും ഗ്പശസ്ത 

എഴുത്തുകാരിേുമാേ കമലാ ഭാസ്ിൻ 

അർബുേവുമാേി പ്പപാരുതി മരിച്ചു. 

 

Important Days 
 

• പ്പടേുകൾപ്പകതിരാേ അന്താരാഷ്ഗ്ട േിനം 

ഓരേ ്29 ന് ആയരാളമാേി ആെരികുന്നു. 

• എല്ലാ വർഷവും ആരേ് 29 ഇന്തയേിൽ 

യേശീേ കാേിക േിനമാേി ആെരികുന്നു. 

• ഇന്തയേിൽ, എല്ലാ വർഷവും ഓരേ ് 30 ന് 

യേശീേ പ്പെറുകിട വയവസ്ാേ േിനം 

ആയഘാഷികപ്പെടുന്നു, പ്പെറുകിട 

വയവസ്ാേങ്ങപ്പള അവരുപ്പട പ്പമാത്തത്തിലുള്ള 

വളർച്ചാ സ്ാധയതകൾകും വർഷത്തിൽ 

അവരുപ്പട വികസ്നത്തിന ് ലഭികുന്ന 

അവസ്രങ്ങൾകുമാേി പിന്തുണ്േക്ാനും 

യഗ്പാത്സാഹിെികാനും. 

• ഐകയരാഷ്ഗ്ടസ്ഭ എല്ലാ വർഷവും ഓരേ് 30 

ന് ആയരാളതലത്തിൽ നിർബന്ധിത 

തിയരാധാനങ്ങളുപ്പട ഇരകളുപ്പട അന്താരാഷ്ഗ്ട 

േിനം ആെരികുന്നു. 

• 2021 ഓരേ ് 31 -നാണ് ് ആഗ്ഫികൻ 

വംശജ്ർകുള്ള അന്താരാഷ്ഗ്ട േിനം 

ആേയമാേി ആയഘാഷികുന്നത്. 

• 2009 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും പ്പസ്പറ്്റംബർ 02 ന് 

യലാക നാളിയകര േിനം ആെരികുന്നു. 

• പ്പസ്പ്റ്റംബർ 5 ഇന്തയേിലുടനീളം അധയാപക 

േിനമാേി ആയഘാഷികുന്നു. 

• എല്ലാ വർഷവും പ്പസ്പ്റ്റംബർ 05 -നാണ്് 

അന്താരാഷഗ്്ട ൊരിറ്റി േിനം ആെരികുന്നത്. 

• വാേുവിന്പ്പറ രുണ്നിലവാരം 

പ്പമച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനും 

സ്ുരമമാകുന്നതിനുമാേി പ്പസ്പറ്്റംബർ 07 ന് 

ആയരാളതലത്തിൽ നീല 

ആകാശത്തിനാേുള്ള അന്താരാഷ്ഗ്ട 

ശുദ്ധവാേു േിനം ആെരികുന്നു. 

• ഇന്തയേുപ്പട 75 -ആം സ്വാതഗ്ന്തയേിനത്തിന്പ്പറ 

സ്മരണ്ാർത്ഥം, ഇന്തയൻ സ്ർകാർ 'ആസ്ാേി 

കാ അമൃത് മയഹാത്സവം' ആയഘാഷികുന്നു. 

• എല്ലാ വർഷവും പ്പസ്പ്റ്റംബർ 8 ന ് ആയരാള 

സ്ാക്ഷരതാ േിനം ആയരാളമാേി 

ആെരികുന്നു. 

• ആഗ്കമണ്ത്തിൽ നിന്്ന വിേയാഭയാസ്പ്പത്ത 

സ്ംരക്ഷികുന്നതിനുള്ള അന്താരാഷ്ഗ്ട േിനം 

പ്പസ്പ്റ്റംബർ 9 ന ് ആയരാളമാേി 

ആെരികുന്നു. 

• ഇനറ്ർനാഷണ്ൽ അയസ്ാസ്ിയേഷൻ യഫാർ 

സ്ൂേിണസ്ഡ് ഗ്പിവൻഷൻ (IASP) എല്ലാ 

വർഷവും പ്പസ്പറ്്റംബർ 10 ന ് യലാക 

ആത്മഹതയാ ഗ്പതിയരാധ േിനം (WSPD) 

ആെരികുന്നു. 

• എല്ലാ വർഷവും പ്പസ്പ്റ്റംബർ 9 നാണ് ് യലാക 

EV േിനം ആെരികുന്നത്. േിവസ്ം ഇ-

പ്പമാബിലിറ്റിേുപ്പട ആയഘാഷം 

അടോളപ്പെടുത്തുന്നു. 

• നാഷണ്ൽ മിഷൻ യഫാർ േീൻ രംര 2021 

പ്പസ്പ്റ്റംബർ 09 ന ് നൗല ഫൗയണ്ടഷനുമാേി 

യെർന്്ന ഹിമാലേൻ േിവസ്് സ്ംഘടിെിച്ചു. 

• എല്ലാ വർഷവും പ്പസ്പറ്്റംബർ 12-ന് 

അന്താരാഷഗ്്ടതലത്തിൽ േക്ഷിണ്-േക്ഷിണ് 

സ്ഹകരണ്േിനമാേി ആെരികുന്നു. 

• എല്ലാ വർഷവും പ്പസ്പറ്്റംബർ രണ്ടാം 

ശനിോഴ്ചോണ്് യലാക ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ േിനം 

ആെരികുന്നത്. 2021 പ്പസ്പ്റ്റംബർ 11, 2021 -ൽ 

ഈ േിനം ആെരികുന്നു. 
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• ഹിരി േിവസ്് അപ്പല്ലങ്കിൽ ഹിരി േിനം എല്ലാ 

വർഷവും പ്പസ്പ്റ്റംബർ 14 -ന് ഇന്തയേുപ്പട 

ഔയേയാരിക ഭാഷ എന്ന നിലേിൽ 

ഹിരിേുപ്പട ജ്നഗ്പീതി അടോളപ്പെടുത്തുന്നു. 

• യലാക ലിംയഫാമ അവയബാധ േിനം (WLAD) 

എല്ലാ വർഷവും പ്പസ്പറ്്റംബർ 15 ന് 

ആയരാളമാേി ആെരികുന്നു. 

• ഇന്തയേിൽ, എല്ലാ വർഷവും പ്പസ്പ്റ്റംബർ 15 ന് 

എഞ്ചിനീേർ േിനം ആയഘാഷികപ്പെടുന്നു. 

രാഷ്ഗ്ടത്തിന്പ്പറ വികസ്നത്തിന് 

എഞ്ചിനീേർമാരുപ്പട സ്ംഭാവനകൾ 

അംരീകരികുന്നതിനാണ് ് ഈ േിനം 

ആയഘാഷികുന്നത്. 

• അന്താരാഷഗ്്ട ജ്നാധിപതയ േിനം എല്ലാ 

വർഷവും പ്പസ്പ്റ്റംബർ 15 ന് ആയരാളമാേി 

ആെരികുന്നു. 

• ഓയസ്ാൺ പാളിേുപ്പട 

യശാഷണ്പ്പത്തകുറിച്ചുള്ള അവയബാധം 

ഗ്പെരിെികുന്നതിനും അത് 

സ്ംരക്ഷികുന്നതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ 

യതടുന്നതിനും എല്ലാ വർഷവും പ്പസ്പറ്്റംബർ 

16 ന് ഓയസ്ാൺ പാളി 

സ്ംരക്ഷികുന്നതിനുള്ള അന്താരാഷ്ഗ്ട േിനം 

(യലാക ഓയസ്ാൺ േിനം) ആെരികുന്നു. 

• യരാരികളുപ്പട സ്ുരക്ഷേക്ാേി ആയരാള 

അവയബാധം സ്ൃഷ്ടികുന്നതിനും ആയരാരയ 

പരിരക്ഷ സ്ുരക്ഷിതമാകുന്നതിനുള്ള 

ഗ്പതിബദ്ധത കാണ്ികാൻ ആളുകപ്പള 

യഗ്പരിെികുന്നതിനും പ്പസ്പറ്്റംബർ 17 -ന് 

യലാക യരാരി സ്ുരക്ഷാ േിനം ആെരികുന്നു. 

• മുളേുപ്പട രുണ്ങ്ങപ്പളകുറിച്്ച അവയബാധം 

സ്ൃഷ്ടികുന്നതിനും ണേനംേിന 

ഉൽെന്നങ്ങളിൽ അതിന്പ്പറ ഉപയോരം 

യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനും എല്ലാ വർഷവും 

പ്പസ്പ്റ്റംബർ 18 ന് യലാക മുള േിനം 

ആെരികുന്നു. 

• അന്താരാഷഗ്്ട തുലയ ശമ്പള േിനം പ്പസ്പറ്്റംബർ 

18 ന് ആയഘാഷികുന്നു. േിനത്തിന്പ്പറ 

ഉേ്ഘാടന പതിെ ് 2020 വർഷത്തിൽ 

ആെരിച്ചു. 

• യലാകപ്പമമ്പാടുമുള്ള ജ്ലയഗ്സ്ാതസ്സുകപ്പള 

സ്ംരക്ഷികുന്നതിനും ജ്ല 

നിരീക്ഷണ്ത്തിലും പ്പപാതുജ്ന 

അവയബാധവും പങ്കാളിത്തവും 

വർദ്ധിെികുന്നതിനാേി 2003 മുതൽ എല്ലാ 

വർഷവും പ്പസ്പ്റ്റംബർ 18 ന് യലാക ജ്ല 

നിരീക്ഷണ് േിനം ആെരികുന്നു. 

• അന്താരാഷഗ്്ട തീരയേശ ശുെീകരണ് േിനം 

പരമ്പരാരതമാേി പ്പസ്പറ്്റംബറിപ്പല 

മൂന്നാമപ്പത്ത ശനിോഴ്ചോണ്് നടത്തുന്നത്. 2021 

ൽ, ഈ േിവസ്ം പ്പസ്പറ്്റംബർ 18 ന് 

നടത്തപ്പെടുന്നു. 

• എല്ലാ വർഷവും പ്പസ്പറ്്റംബറിപ്പല 

മൂന്നാമപ്പത്ത ശനിോഴ്ചോണ്് പ്പറഡ ് പാണ്ട 

സ്ംരക്ഷണ് ഗ്പശ്നങ്ങപ്പളകുറിച്ചുള്ള പ്പപാതുജ്ന 

അവയബാധവും പിന്തുണ്േും 

വർദ്ധിെികുന്നതിനാേി അന്താരാഷ്ഗ്ട പ്പറഡ് 

പാണ്ട േിനം (IRPD) ആയഘാഷികുന്നത്. 

• എല്ലാ വർഷവും പ്പസ്പറ്്റംബർ 21 ന് 

ആയരാളമാേി അൽഷിയമഴ്സ ് േിനം 

ആെരികുന്നു. 

• എല്ലാ വർഷവും പ്പസ്പറ്്റംബർ 21 ന് 

അന്താരാഷഗ്്ട സ്മാധാന േിനം 

യലാകപ്പമമ്പാടും ആെരികുന്നു. UN ജ്നറൽ 

അസ്ംബ്ലി 24 മണ്ികൂർ അഹിംസ്േും 

പ്പവടിനിർത്തലും ആെരിച്്ച 

സ്മാധാനത്തിന്പ്പറ ആേർശങ്ങൾ 

ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള േിനമാേി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• എല്ലാ വർഷവും, പ്പസ്പറ്്റംബറിപ്പല അവസ്ാന 

ഞാേറാഴ്ച അവസ്ാനികുന്ന മുഴുവൻ 

ആഴ്ചേും ബധിരരുപ്പട അന്താരാഷ്ഗ്ട 

വാരമാേി (IWD) ആെരികുന്നു. 2021 ൽ, IWD 

2021 പ്പസ്പ്റ്റംബർ 20 മുതൽ 26 വപ്പര 

ആെരികുന്നു. 

• എല്ലാ വർഷവും പ്പസ്പ്റ്റംബർ 22 -ന ് ആയരാള 

കാണ്ടാമൃരം േിനമാേി ആെരികുന്നു. 

• അന്താരാഷഗ്്ട ആംരയഭാഷാ േിനം (IDSL) 

വർഷം യതാറും പ്പസ്പ്റ്റംബർ 23 ന് 

യലാകപ്പമമ്പാടും ആയഘാഷികുന്നു. 
 

 

http://www.adda247.com/ml/
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• യലാക ഫാർമസ്ിേ് േിനം എല്ലാ വർഷവും 

പ്പസ്പ്റ്റംബർ 25 ന് ആയരാളമാേി 

ആെരികുന്നു. ആയരാരയം 

പ്പമച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു ഫാർമസ്ിേിന്പ്പറ 

പങ്കിപ്പനകുറിച്്ച അവയബാധം 

സ്ൃഷ്ടികുന്നതിനാണ്് ഈ േിനം 

ആയഘാഷികുന്നത്. 

• ഇന്തയേിൽ, എല്ലാ വർഷവും പ്പസ്പ്റ്റംബർ 25 ന് 

പണ്ഡിറ്റ ് േീനേോൽ ഉപാധയാേേുപ്പട 

ജ്ന്മവാർഷികയത്താടനുബന്ധിച്്ച അയന്തയാേേ 

േിനം ആെരികുന്നു. 

• ഐകയരാഷ്ഗ്ടസ്ഭ എല്ലാ വർഷവും 

പ്പസ്പ്റ്റംബർ 26 ആണ്വ ആേുധങ്ങളുപ്പട 

സ്മ്പൂർണ്ണ ഉന്മൂലനത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ഗ്ട 

േിനമാേി ആെരികുന്നു. 

• ഇനറ്ർനാഷണ്ൽ പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് 

എൻവയോൺപ്പമനറ്ൽ പ്പഹൽത്ത ് (IFEH) എല്ലാ 

വർഷവും പ്പസ്പ്റ്റംബർ 26 യലാക പരിസ്ഥിതി 

ആയരാരയ േിനമാേി ആെരികാൻ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• യലാകപ്പമമ്പാടുമുള്ള നേികപ്പള 

പിന്തുണ്േക്ുകേും സ്ംരക്ഷികുകേും 

നിലനിർത്തുകേും പ്പെയയ്യണ്ടതിന്പ്പറ 

ആവശയകതപ്പേകുറിച്്ച ആയരാള 

അവയബാധം വളർത്തുന്നതിനാേി 2005 

മുതൽ എല്ലാ വർഷവും പ്പസ്പ്റ്റംബർ നാലാം 

ഞാേറാഴ്ചോണ്് യലാക നേികളുപ്പട േിനം 

ആയഘാഷികുന്നത്. 

• എലിെനി മനുഷയരിലും മൃരങ്ങളിലും 

ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്പതയാഘാതങ്ങപ്പളകുറിച്ചുള്ള 

അവയബാധം വർദ്ധിെികുന്നതിനും യരാരം 

തടേുന്നതിനുള്ള വിവരങ്ങളും ഉപയേശങ്ങളും 

നൽകുന്നതിനും എലിെനി 

നിേഗ്ന്തികുന്നതിനുള്ള ഗ്ശമങ്ങൾ 

നടത്തുന്നതിനുമാണ് ്പ്പസ്പ്തംബർ 28 -ന ്യലാക 

റാബിസ്് േിനം ആയഘാഷികുന്നത്. 

• സ്ാർവഗ്തിക വിവരങ്ങളിയലകുള്ള ഗ്പയവശന 

േിനം (സ്ാധാരണ്ോേി വിവരേിനമാേി 

അറിേപ്പെടുന്നു) എല്ലാ വർഷവും 

പ്പസ്പ്റ്റംബർ 28 ന് ആയരാളമാേി 

ആെരികുന്നു. 

• ഭക്ഷയവസ്തു കളുപ്പട നഷ്ടം പരിഹരികാനുള്ള 

ആയരാള ഗ്ശമങ്ങപ്പള 

യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനും 

നടെിലാകുന്നതിനുമാേി 2020 മുതൽ 

പ്പസ്പ്റ്റംബർ 29 നു ഭക്ഷയനഷ്ടത്തിന്പ്പറേും 

മാലിനയത്തിന്പ്പറേും അന്താരാഷ്ഗ്ട 

അവയബാധ േിനം ആയഘാഷികുന്നു. 

• യലാകഹൃേേേിനം എല്ലാവർഷവും 

പ്പസ്പ്റ്റംബർ 29 ന ് ആയഘാഷികുന്നത് 

ഹൃയഗ്ോരത്തിയലകും അതുമാേി ബന്ധപ്പെട്ട 

ആയരാരയഗ്പശ്നങ്ങളിയലകും ജ്നങ്ങളുപ്പട ഗ്ശദ്ധ 

ആകർഷികുന്നതിനാണ്്. 

• എല്ലാ വർഷവും പ്പസ്പറ്്റംബർ 30 ന് 

അന്താരാഷഗ്്ട വിവർത്തന േിനം 

ആെരികുന്നു. ഇനറ്ർനാഷണ്ൽ 

പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ് ഗ്ടാൻയ്യറ്റഴ്സ ് (FIT) 1953 ൽ 

സ്ഥാപിതമാേതുമുതൽ ഈ േിവസ്ം 

സ്ംഘടിെികുന്നു. 

• 2021 പ്പല യലാക സ്മുഗ്േ േിനം പ്പസ്പറ്്റംബർ 30 ന് 

ആയരാളമാേി ആെരികുന്നു. 

 

Miscellaneous News 
 

• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും ഉേർന്ന സ്ിനിമാ 

തിയേറ്റർ ഈേിപ്പട ലഡാകിൽ ഉേ്ഘാടനം 

പ്പെയ്യപ്പെട്ടു, അതിന്പ്പറ ആേയ പ്പമാണബൽ 

ഡിജ്ിറ്റൽ മൂവി തിയേറ്റർ യലേിപ്പല പൽോൻ 

ഗ്പയേശത്ത ്11,562 അടി ഉേരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. 

• യകഗ്രഭരണ് ഗ്പയേശമാേ ലഡാക് മഞ്ഞു 

പുള്ളിെുലിപ്പേ (പാന്തർ േൂണ്ിക) പുതിേ 

സ്ംസ്ഥാന മൃരമാേും കറുത്ത കഴുത്തുള്ള 

പ്പഗ്കേിപ്പന (ഗ്രസ്് നിഗ്കിയകാളിസ്്) പുതിേ 

സ്ംസ്ഥാന പക്ഷിോേും ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• ISKCON സ്ഥാപകൻ ഗ്ശീല ഭക്തിയവോന്ത സ്വാമി 

ഗ്പഭുപാേേുപ്പട 125 -ാാാം 

ജ്ന്മവാർഷികയത്താടനുബന്ധിച്്ച ഗ്പധാനമഗ്ന്തി 

നയരഗ്ര യമാേി 125 രൂപേുപ്പട ഗ്പയതയക സ്മാരക 

നാണ്േം പുറത്തിറകി. 

• കയനഡിേൻ നരരമാേ ബർണ്ബി 

പ്പസ്പ്റ്റംബർ 5 രൗരി ലയങ്കഷ ് േിനമാേി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• െണ്ഡീരഡ് പ്പറേിൽയവ യേഷന് (CRS) 

ോഗ്തകാർക ് ഉേർന്ന നിലവാരമുള്ളതും 

യപാഷകസ്മൃദ്ധവുമാേ ഭക്ഷണ്ം 

നൽകുന്നതിനാേി 5 നക്ഷഗ്ത ‘ഈറ്റ ് ണററ്റ് 

യേഷൻ’ സ്ർട്ടിഫിയകഷൻ ലഭിച്ചു. 

• ഇന്തയേിപ്പല ഏറ്റവും ഉേരം കൂടിേ വാേു 

ശുദ്ധീകരണ് ടവർ യകഗ്രഭരണ് ഗ്പയേശമാേ 

െണ്ഡീരഡിൽ ഉേ്ഘാടനം പ്പെയ്തു. 

• ഭാരത് പ്പഹവി ഇലക്ഗ്ടികൽസ്് ലിമിറ്റഡ് 

(BHEL) ണഹേരാബാേിപ്പല ഇന്തയേിപ്പല 

ആേയപ്പത്ത തയേശീേമാേി രൂപകൽെന പ്പെയ്ത 

ണഹ ആഷ ് കൽകരി രയാസ്ിഫിയകഷൻ 

അധിഷ്ഠ ിത പ്പമഥയനാൾ പ്പഗ്പാഡക്ഷൻ പ്ലാനറ്് 

ഉേ്ഘാടനം പ്പെയ്തു. 
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• വാേുവിൽ നിന്്ന കാർബൺ ണഡ 

ഓകണ്സ്ഡ ് പിടിപ്പച്ചടുകാൻ രൂപകൽെന 

പ്പെയ്ത യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും വലിേ പ്ലാനറ്് 

ഐ്ാൻഡിൽ ഗ്പവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 

• ഉത്തർഗ്പയേശിപ്പല അലിരഡിൽ രാജ് മയഹഗ്ര 

ഗ്പതാപ് സ്ിംര ് യേറ്റ് േൂണ്ിയവഴ്സിറ്റിക് 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര യമാേി തറകല്ലിട്ടു. 

• ടാറ്റാ േീൽ അതിന്പ്പറ ജ്ംഷഡ്പൂ ർ വർക്സിൽ, 

സ്്യഫാടന െൂള വാതകത്തിൽ നിന്്ന യനരിട്ട് 

CO2 യവർതിരിപ്പച്ചടുകുന്ന ഇന്തയേിപ്പല 

ആേയപ്പത്ത കാർബൺ കയാപ്ചർ പ്ലാനറ്് 

കമ്മീഷൻ പ്പെയ്തു. 

• യഫാർഡ ് യമായട്ടാർ കമ്പനി ഇന്തയേിൽ 

കാറുകൾ നിർമ്മികുന്നത് നിർത്തി, 

ഏകയേശം 2 ബിലയൺ യഡാളർ പുനർ 

സ്ംഘടന ൊർജ്ുകൾ യരഖ്പ്പെടുത്തും, 

കഴിഞ്ഞ മായനജ്്പ്പമനറ്് അതിന്പ്പറ മൂന്്ന 

വലിേ വിപണ്ികളിപ്പലാന്നാേി മാറിേ ഒരു 

രാജ്യത്ത് ഇത് രണ്യമാേി കുറഞ്ഞു. 

• ഇന്തയൻ പ്പറേിൽയവ കാറ്ററിംര് ആൻഡ് 

ടൂറിസ്ം യകാർെയറഷൻ (IRCTC) 

ണകയകാർകുകേും യകാർയഡലിേ 

ഗ്കൂേിസ്ുമാേി M/s വാട്ടർയവസ്് ലീഷർ 

ടൂറിസ്ം ണഗ്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് നടത്തുന്ന കരാർ 

ഒെിടുകേും പ്പെയ്തു. 

• CISF ഉയേയാരസ്ഥ രീത സ്യമാട്ട 

ആഗ്ഫികേിലും റഷയേിലും 

സ്ഥിതിപ്പെയ്യുന്ന രണ്്ട പ്പകാടുമുടികൾ 

കേറിേ ഏറ്റവും യവരതയേറിേ 

ഇന്തയകാരിോേി. 

• ‘േി ഹിമാലേൻ ഫിലിം പ്പഫേിവൽ -2021’ 

(THFF) ന്പ്പറ ആേയ പതിെ ് പ്പസ്പ്റ്റംബർ 24 

മുതൽ 28 വപ്പര ലഡാകിപ്പല യലേിൽ 

ആരംഭികും. 

 

 

• ഇന്തയേിപ്പല രണ്്ട ബീച്ചുകൾ കൂടി "ബ്ലൂ ഫ്ലാര്" 

സ്ർട്ടിഫിയകഷൻ നൽകി, ഒരു അന്താരാഷ്ഗ്ട 

ഇയകാ പ്പലവൽ ടാര്, രാജ്യപ്പത്ത പ്പമാത്തം 

ബീച്ചുകളുപ്പട എണ്ണം 10. 

• 'രുലാബ് െുഴലികാറ്റ'് വടകുപടിഞ്ഞാറൻ 

തീരങ്ങളിലും പശ്ചിമ-മധയ ബംരാൾ 

ഉൾകടലിലും കരകവിഞ്ഞതിപ്പന തുടർന്്ന 

ഇന്തയൻ കാലാവസ്ഥാ വകുെ് (IMD) 

ഒഡീഷേക്ും ആഗ്ന്ധേക്ും പ്പറഡ് അലർട്ട് 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

• യഡാ എംജ്ി രാമെഗ്രൻ പ്പസ്ൻഗ്ടൽ (DRM) 

അപ്പല്ലങ്കിൽ പ്പെണന്ന പ്പസ്ൻഗ്ടൽ പ്പറേിൽയവ 

യേഷന് സ്ൗയരാർജ്ജത്തിലൂപ്പട 100 ശതമാനം 

ഊർജ്ജം ലഭികും. 

• ജ്ുഡിമ, അസ്മിൽ നിന്നുള്ള ഭവനങ്ങളിൽ 

നിർമ്മിച്ച അരി വീഞ്ഞ,് രാജ്സ്ഥാനിൽ 

നിന്നുള്ള യസ്ാജ്ത് പ്പമഹരി (പ്പഹന്ന) 

എന്നിവേക് ്ഭൂമിശാസ്്ഗ്തപരമാേ സ്ൂെന (GI) 

ടാര് ലഭിച്ചു. 

• യേശീേ ബാസ്കറ്റയ്ബാൾ അയസ്ാസ്ിയേഷൻ 

(NBA) യബാളിവുഡ ് നടൻ രൺവീർ സ്ിംരിപ്പന 

ഇന്തയേുപ്പട ഗ്ബാൻഡ് അംബാസ്ഡറാേി 

നിേമിച്ചു. 

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രധാന 

കുറിപ്പുകൾ: 

(STATIC TAKEAWAYS) 
 

• യകഗ്ര യറാഡ് രതാരത, ണഹയവ മഗ്ന്തി: 

നിതിൻ ജ്േറാം രഡ്കരി. 

• മഹാരാഷ്ഗ്ട രവർണ്ർ: ഭരത് സ്ിംര് 

യകാശയാരി; 

• മഹാരാഷ്ഗ്ട തലസ്ഥാനം: മുംണബ; 

• മഹാരാഷ്ഗ്ട മുഖ്യമഗ്ന്തി: ഉദ്ധവ ്താകപ്പറ. 

• ഇന്തയേുപ്പട 48 -ാാമത് െീഫ് ജ്േിസ്് (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: കയാപറ്്റൻ അമരീരർ 

സ്ിംര്. 
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• പഞ്ചാബ് രവർണ്ർ: ബൻവാരിലാൽ 

പുയരാഹിത്. 

• ഗ്തിപുര മുഖ്യമഗ്ന്തി: ബിപ്ലബ് കുമാർ യേബ്; 

രവർണ്ർ: സ്തയയേവ് നയരൻ ആരയ. 

• അൾജ്ീരിേ തലസ്ഥാനം: അൾജ്ിയേഴ്സ്; 

• അൾജ്ീരിേ നാണ്േം: അൾജ്ീരിേൻ േിനാർ; 

• അൾജ്ീരിേ ഗ്പസ്ിഡനറ്്: അബ്ദൽമാദ്ജിേ് 

പ്പടയബ്ബാൺ. 

• ഇന്തയൻ ഇൻേിററ്യൂട്ട ് ഓഫ് 

ആസ്്യഗ്ടാഫിസ്ിക്സ് (IIA) രവൺപ്പമനറ്ിപ്പല 

സ്േൻസ്് ആൻഡ ് പ്പടകയ്നാളജ്ി വകുെിന്പ്പറ 

(DST) ഒരു സ്വേംഭരണ് സ്ഥാപനമാണ്.് 

ഇന്തയേുപ്പട ആസ്ഥാനം പ്പബംരളൂരു ആണ്;് 

• ഇനറ്ർനാഷണ്ൽ ആസ്്യഗ്ടാണ്മികൽ 

േൂണ്ിേൻ (IAU) ആസ്ഥാനം: പാരീസ്്, ഗ്ഫാൻസ്്. 

• അഡിഡാസ്് സ്ഥാപകൻ: അയഡാൾഫ് ഡാ്ർ; 

• അഡിഡാസ്് സ്ഥാപിച്ചത്: 18 ഓരേ് 1949; 

• അഡിഡാസ്് പ്പഹഡക്വാർയട്ടഴ്സ:് 

പ്പഹർയസ്ാപ്പജ്നൗറാച്്ച, ജ്ർമ്മനി; 

• അഡിഡാസ്് CEO: കാസ്പർ പ്പറാർേഡ്. 

• PayU CEO: യലാറനറ് ്പ്പല യമാേൽ ; 

• PayUസ്ഥാപിച്ചത്: 2006; 

• ബിൽപ്പഡസ്ക് സ്ഥാപകൻ (കൾ): എം.എൻ. 

ഗ്ശീനിവാസ്ു; അജ്േ് കൗശൽ; കാർത്തിക് 

രണ്പതി; 

• ബിൽപ്പഡസ്ക് ആസ്ഥാനം: മുംണബ; 

• ബിൽപ്പഡസ്ക് സ്ഥാപിച്ചത്: 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 ഗ്പസ്ിഡന്റ്: യരാതബാേ 

രാജ്പക്പ്പസ്. 

• അസ്ം രവർണ്ർ: ജ്രേീഷ ്മുഖ്ി; 

• അസ്ം മുഖ്യമഗ്ന്തി: ഹിമന്ത ബിശവ ശർമ്മ. 

• പ്പസ്ൻഗ്ടൽ യബാർഡ് ഓഫ ് ഡേറക്ട ് ടാക്സസ്് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1924; 

• പ്പസ്ൻഗ്ടൽ യബാർഡ് ഓഫ ് ഡേറക്ട ് ടാക്സസ്് 

ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി. 

• ആക്സിസ്് ബാങ്്ക CEO: അമിതാഭ ്ൌധരി; 

• ആക്സിസ്് ബാങ്്ക ആസ്ഥാനം: മുംണബ; 

• ആക്സിസ്് ബാങ്്ക സ്ഥാപിച്ചത്: 3 ഡിസ്ംബർ 

1993, അഹമ്മോബാേ്. 

• പുതിേ വികസ്ന ബാങ്്ക ആസ്ഥാനം: 

ഷാങ്ഹാേ,് ണെന; 

• പുതിേ വികസ്ന ബാങ്്ക ഗ്പസ്ിഡനറ്:് 

മാർയകാസ്് ഗ്പായഡാ യഗ്ടാേയ്ജ്ാ; 

• പുതിേ വികസ്ന ബാങ്്ക സ്ഥാപകൻ: BRCS; 

• പുതിേ വികസ്ന ബാങ്്ക സ്ഥാപിച്ചത്: 15 

ജ്ൂണല 2014. 

• വാർത്താവിതരണ് ഗ്പയക്ഷപണ് മഗ്ന്തി: 

അനുരാര് സ്ിംര് ഠാകൂർ. 

• 1965 ഡിസ്ംബർ 1 നാണ് ്BSF രൂപീകരിച്ചത്; 

• BSF ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി; 

• ITBP സ്ഥാപിച്ചത്: 24 ഒക്യടാബർ 1962; 

• ITBP ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി, ഇന്തയ. 

• രാജ്യസ്ഭാ അധയക്ഷ: എം. പ്പവങ്കയ്യ നാേിഡു; 

• രാജ്യസ്ഭ സ്ഥാപിച്ചത്: 3 ഏഗ്പിൽ 1952; 

• രാജ്യസ്ഭേുപ്പട കാലാവധി: 6 വർഷം. 

• രാഷ്ഗ്ടീേ ഇസ്പത് നിരം ലിമിറ്റഡ ് സ്ഥാപിച്ചത്: 

1982 പ്പഫഗ്ബുവരി 18; 

• രാഷ്ഗ്ടീേ ഇസ്പാറ്റ് നിരം ലിമിറ്റഡ ് ആസ്ഥാനം: 

വിശാഖ്പട്ടണ്ം. 

• ആക്സിസ്് ബാങ്്ക CEO: അമിതാഭ ്ൌധരി; 

• ആക്സിസ്് ബാങ്്ക ആസ്ഥാനം: മുംണബ; 

• ആക്സിസ്് ബാങ്്ക സ്ഥാപിച്ചത്: 3 ഡിസ്ംബർ 

1993, അഹമ്മോബാേ്. 

• RBI േുപ്പട 25 -ാാമത് രവർണ്ർ: ശക്തികാന്്ത 

ോസ്്; ആസ്ഥാനം: മുംണബ; സ്ഥാപിച്ചത്: 1 

ഏഗ്പിൽ 1935, പ്പകാൽകത്ത. 

• പവർഗ്രിഡ ്സ്ഥാപിച്ചത്: 23 ഒകയ്ടാബർ 1989; 

• പവർഗ്രിഡ ്ആസ്ഥാനം: രുഡ്ഗാവ്, ഇന്തയ. 

• ISKCON സ്ഥാപിച്ചത്: 13 ജ്ൂണല 1966, 

നയൂയോർക,് േുണണ്റ്റഡ് യേറ്റ്സ്്; 

• ISKCON ആസ്ഥാനം: മാോപൂർ, പശ്ചിമ 

ബംരാൾ. 

• IMF ആസ്ഥാനം: വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസ്ി േു. 

• IMF മായനജ്ിംര ് ഡേറക്ടറും പ്പെേർമാനും: 

ഗ്കിേലീന യജ്ാർജ്ിവ; 

• IMF െീഫ ്ഇകയണ്ാമിേ്: രീത യരാപിനാഥ്. 

• മഹാരാഷ്ഗ്ട രവർണ്ർ: ഭരത് സ്ിംര് 

യകാശയാരി; 

• മഹാരാഷ്ഗ്ട തലസ്ഥാനം: മുംണബ; 

• മഹാരാഷ്ഗ്ട മുഖ്യമഗ്ന്തി: ഉദ്ധവ ്താകപ്പറ. 

• എഞ്ചിനീയേഴ്സ ് ഇന്തയ ലിമിറ്റഡ ് സ്ഥാപിച്ചത്: 

1965. 

• HDFC ണലഫ ്ആസ്ഥാനം: മുംണബ; 

• HDFC ണലഫ ്സ്ിഇഒ: വിഭ പടൽകർ; 

• HDFC ണലഫ ്സ്ഥാപിച്ചത്: 2000. 
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• ഏഷയൻ സ്്കവാഷ ് പ്പഫഡയറഷൻ ആസ്ഥാനം: 

കവാലാലംപൂർ, മയലഷയ; 

• ഏഷയൻ സ്്കവാഷ ് പ്പഫഡയറഷൻ ജ്നറൽ 

പ്പസ്ഗ്കട്ടറി: ഡങ്കൻ െിേു; 

• ഏഷയൻ സ്്കവാഷ് പ്പഫഡയറഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്: 

1980. 

• LIC ആസ്ഥാനം: മുംണബ; 

• LIC സ്ഥാപിച്ചത്: 1 പ്പസ്പ്റ്റംബർ 1956; 

• LIC പ്പെേർമാൻ: എം ആർ കുമാർ 

• യഫാൺയപേുപ്പട CEO: സ്മീർ നിരം 

• യഫാൺയപേുപ്പട ആസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂരു, 

കർണ്ാടക. 

• തമിഴ്നാട് തലസ്ഥാനം: പ്പെണന്ന. 

• തമിഴ്നാട് മുഖ്യമഗ്ന്തി: എംപ്പക ോലിൻ. 

• തമിഴ്നാട് രവർണ്ർ: ബൻവാരിലാൽ 

പുയരാഹിത്. 

• തമിഴ്നാട് സ്ംസ്ഥാന നൃത്തം: ഭരതനാടയം. 

• ഓസ്്യഗ്ടലിേൻ ഗ്പധാനമഗ്ന്തി: സ്്യകാട്ട് 

യമാറിസ്ൺ; 

• ഓസ്്യഗ്ടലിേ തലസ്ഥാനം: കാൻബറ; 

• ഓസ്്യഗ്ടലിേൻ കറൻസ്ി: ഓസ്്യഗ്ടലിേൻ 

യഡാളർ. 

• ഇകവിറ്റാസ്് സ്്യമാൾ ഫിനാൻസ്് ബാങ്്ക (ESFB) 

ആസ്ഥാനം: പ്പെണന്ന; 

• ESFB േിപ്പല MDേും CEOേും: വാസ്ുയേവൻ പി 

എൻ 

• േുണണ്റ്റഡ ് ഇന്തയ ഇൻഷുറൻസ്് കമ്പനി 

ലിമിറ്റഡ ്ആസ്ഥാനം: പ്പെണന്ന; 

• േുണണ്റ്റഡ ് ഇന്തയ ഇൻഷുറൻസ്് കമ്പനി 

ലിമിറ്റഡ ്സ്ഥാപിച്ചത്: 18 പ്പഫഗ്ബുവരി 1938; 

• േുണണ്റ്റഡ ് ഇന്തയ ഇൻഷുറൻസ്് കമ്പനി 

ലിമിറ്റഡ ്CEO: ഗ്ശീ രിരീഷ ്രാധാകൃഷ്ണൻ. 

• യകഗ്ര ഭക്ഷയ സ്ംസ്കരണ് വയവസ്ാേ മഗ്ന്തി: 

പശുപതി കുമാർ പരാസ്്; 

• ഭക്ഷയ സ്ംസ്കരണ് വയവസ്ാേ സ്ഹമഗ്ന്തി: 

ഗ്പഹ്ലാേ് സ്ിംര് പയട്ടൽ. 

• ജ്ൊൻ തലസ്ഥാനം: യടാകിയോ; 

• ജ്ൊൻ കറൻസ്ി: ജ്ാെനീസ്് പ്പേൻ; 

• യരാഗ്തകാരയ മഗ്ന്തി: അർജ്ുൻ മുണ്ട; 

• TRIFED സ്ഥാപിച്ചത് 1987 ആരേ ്6 നാണ്്. 

• കേറ്റുമതി-ഇറകുമതി ബാങ്്ക ഓഫ ്ഇന്തയ 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1 ജ്നുവരി 1982; 

• കേറ്റുമതി-ഇറകുമതി ബാങ്്ക ഓഫ ്ഇന്തയ 

ആസ്ഥാനം: മുംണബ, മഹാരാഷ്ഗ്ട. 

• ഇനറ്ർനാഷണ്ൽ യറാഡ് പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1948; 

• ഇനറ്ർനാഷണ്ൽ യറാഡ് പ്പഫഡയറഷൻ 

ആസ്ഥാനം: ജ്നീവ, സ്വിറ്റ്സ്ർലൻഡ്. 

• ലഫ്. രവർണ്ർമാരും െണ്ഡീരഡിപ്പല 

ഭരണ്ാധികാരികളും: ബൻവാരിലാൽ 

പുയരാഹിത്. 

• രുജ്റാത്ത ്മുഖ്യമഗ്ന്തി: വിജ്േ് രൂപാണ്ി; 

• രുജ്റാത്ത ്രവർണ്ർ: ആൊരയ യേവഗ്വത്. 

• ആഗ്ന്ധാഗ്പയേശ് രവർണ്ർ: ബിശവഭൂഷൺ 

ഹരിെരൻ; 

• ആഗ്ന്ധാഗ്പയേശ് മുഖ്യമഗ്ന്തി: ണവ.എസ്്. 

ജ്രൻയമാഹൻ പ്പറഡ്ഡി; 

• ആഗ്ന്ധാഗ്പയേശ് തലസ്ഥാനങ്ങൾ: 

വിശാഖ്പട്ടണ്ം (എക്സികയൂട്ടീവ് തലസ്ഥാനം), 

കുർണ്ൂൽ (ജ്ുഡീഷയൽ തലസ്ഥാനം), 

അമരാവതി (നിേമനിർമ്മാണ് തലസ്ഥാനം).  

• UCO ബാങ്്ക ആസ്ഥാനം: പ്പകാൽകത്ത; 

• UCO ബാങ്്ക MD േും CEO േും: അതുൽ കുമാർ 

യരാേൽ; 

• UCO ബാങ്്ക സ്ഥാപകൻ: ഘനശയാം ോസ്് ബിർള; 

• UCO ബാങ്്ക സ്ഥാപിച്ചത്: 6 ജ്നുവരി 1943. 

• കർണ്ാടക ബാങ്്ക ആസ്ഥാനം: മംരലാപുരം; 

• കർണ്ാടക ബാങ്്ക CEO: മഹാബയലശവര 

എംഎസ്്; 

• കർണ്ാടക ബാങ്്ക സ്ഥാപിച്ചത്: 18 പ്പഫഗ്ബുവരി 

1924. 

• HDFC ബാങ്കിന്പ്പറ ആസ്ഥാനം: മുംണബ, 

മഹാരാഷ്ഗ്ട; 

• HDFC ബാങ്കിന്പ്പറ MDേും CEOേും: ശശിധർ 

ജ്രേീഷൻ; 

• HDFC ബാങ്കിന്പ്പറ ടാര് ണലൻ: നിങ്ങളുപ്പട 

യലാകം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നു. 

• UNESCO ആസ്ഥാനം: പാരീസ്്, ഗ്ഫാൻസ്്. 

• UNESCO യമധാവി: ഓഗ്ഡി അസ്ൂപ്പല. 

• UNESCO സ്ഥാപിച്ചത്: 16 നവംബർ 1945. 

• UNESCO എക്സികയൂട്ടീവ് ഡേറക്ടർ: പ്പഹൻറിയേറ്റ 

എച്്ച. യഫാർ. 

• UNESCO സ്ഥാപിച്ചത്: 11 ഡിസ്ംബർ 1946. 

• UNESCO ആസ്ഥാനം: നയൂയോർക,് േുണണ്റ്റഡ് 

യേറ്റ്സ്്. 

• IDFC ഫേ ്ബാങ്്ക ആസ്ഥാനം: മുംണബ; 

• IDFC ഫേ ്ബാങ്്ക സ്ഥാപിച്ചത്: ഒക്യടാബർ 2015 

• നാഷണ്ൽ പ്പഫർട്ടിണലയസ്ഴ്സ ് ലിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥാനം: യനാേിഡ; 

• നാഷണ്ൽ പ്പഫർട്ടിണലയസ്ഴ്സ ് ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1 പ്പസ്പ്റ്റംബർ 1979. 
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• ADB ഗ്പസ്ിഡനറ്്: മസ്ാത്സുരു അസ്ാകാവ; 

ആസ്ഥാനം: മനില, ഫിലിെീൻസ്്. 

• മഹാരാഷ്ഗ്ട രവർണ്ർ: ഭരത് സ്ിംര് 

യകാശയാരി; 

• മഹാരാഷ്ഗ്ട തലസ്ഥാനം: മുംണബ; 

• മഹാരാഷ്ഗ്ട മുഖ്യമഗ്ന്തി: ഉദ്ധവ ്താകപ്പറ. 

• ബാങ്്ക ഓഫ ് ബയറാഡ ആസ്ഥാനം: വയഡാേര, 

രുജ്റാത്ത,് ഇന്തയ; 

• ബാങ്്ക ഓഫ ് ബയറാഡ പ്പെേർമാൻ: ഹസ്മു ഖ്് 

അധിേ; 

• ബാങ്്ക ഓഫ ് ബയറാഡ MDേും CEOേും: 

സ്ഞ്ജ്ീവ് െേ. 

• 1960 ൽ അന്തരിച്ച പ്പഗ്പാഫസ്ർ എർവിൻ 

റിംരലും യഡാ. യനാർമൻ ഫാർബയറാേും 

യെർന്നാണ്് IASP സ്ഥാപിച്ചത്. 

• ണെന തലസ്ഥാനം: ബീജ്ിംര്; 

• ണെന കറൻസ്ി: പ്പറൻമിൻബി; 

• ണെന ഗ്പസ്ിഡന്റ്: ഷി ജ്ിൻപിംര്. 

• എൽ സ്ാൽവയഡാർ തലസ്ഥാനം: സ്ാൻ 

സ്ാൽവയഡാർ; 

• എൽ സ്ാൽവയഡാർ ഗ്പസ്ിഡന്റ്: നാേിബ് 

ബുപ്പകപ്പല. 

• മുഖ്താർ അബ്ബാസ്് നഖ്് വി നയൂനപക്ഷ 

കാരയങ്ങളുപ്പട ബഹുമാനപ്പെട്ട യകഗ്ര 

കാബിനറ്റ ്മഗ്ന്തിോണ്്. 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ ്സ്ഥാപിച്ചത്: 9 നവംബർ 2000; 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ ്രവർണ്ർ: പ്പലഫറ്്റനനറ്് ജ്നറൽ 

രുർമിത് സ്ിംര്; 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ ്മുഖ്യമഗ്ന്തി: പുഷ്കർ സ്ിംര് ധാമി; 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ ് തലസ്ഥാനങ്ങൾ: പ്പഡറാഡൂൺ 

(ശീതകാലം), പ്പരേർപ്പസ്േൻ് (യവനൽ). 

• ഐ്ാൻഡ ്തലസ്ഥാനം: പ്പറയ്ക ്ജ്ാവിക്; 

• ഐ്ാൻഡ ് കറൻസ്ി: ഐ്ാൻഡിക് 

യഗ്കാണ്; 

• ഐ്ാൻഡ ്ഭൂഖ്ണ്ഡം: േൂയറാെ്. 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ ്സ്ഥാപിച്ചത്: 9 നവംബർ 2000; 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ ്രവർണ്ർ: പ്പലഫറ്്റനനറ്് ജ്നറൽ 

രുർമിത് സ്ിംര്; 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ ്മുഖ്യമഗ്ന്തി: പുഷ്കർ സ്ിംര് ധാമി; 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ ് തലസ്ഥാനങ്ങൾ: പ്പഡറാഡൂൺ 

(ശീതകാലം), പ്പരേർപ്പസ്േൻ് (യവനൽ). 

• അയഡാബ് CEO: ശാന്തനു നാരാേൺ; 

• അയഡാബ് സ്ഥാപിച്ചത്: ഡിസ്ംബർ 1982; 

• അയഡാബ് ആസ്ഥാനം: കാലിയഫാർണ്ിേ, 

േുണണ്റ്റഡ ്യേറ്റ്സ്്. 

• പ്പമായറായകാ തലസ്ഥാനം: റബാത്ത്; 

• പ്പമായറായകാ നാണ്േം: പ്പമായറാകൻ േിർഹം; 

• പ്പമായറായകാ ഭൂഖ്ണ്ഡം: ആഗ്ഫിക. 

• ഒഡീഷ മുഖ്യമഗ്ന്തി: നവീൻ പട്നാേികും 

രവർണ്റുമാണ്് രയണ്ശി ലാൽ. 

• ഹരിോന തലസ്ഥാനം: െണ്ഡീരഡ;് 

• ഹരിോന രവർണ്ർ: ബരാരു േത്താഗ്താേ; 

• ഹരിോന മുഖ്യമഗ്ന്തി: മയനാഹർ ലാൽ ഖ്ട്ടാർ. 

• ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമഗ്ന്തി: ഭൂയപഷ് ബായരൽ; 

ഛത്തീസ്ഗഡ് രവർണ്ർ: അനുസ്ൂേ ഉപ്പകേ്. 

• പ്പതലങ്കാന തലസ്ഥാനം: ണഹേരാബാേ്; 

• പ്പതലങ്കാന രവർണ്ർ: തമിളിണസ് 

സ്ൗരരരാജ്ൻ; 

• പ്പതലങ്കാന മുഖ്യമഗ്ന്തി: പ്പക. െഗ്രയശഖ്ർ റാവു. 

• ISRO പ്പെേർമാൻ: പ്പക.ശിവൻ; 

• ISRO ആസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂരു, കർണ്ാടക; 

• ISRO സ്ഥാപിതമാേത്: 15 ഓരേ ്1969. 

• BCCI പ്പസ്ഗ്കട്ടറി: ജ്േ ്ഷാ. 

• BCCI ഗ്പസ്ിഡന്റ്: സ്ൗരവ ്രാംരുലി. 

• BCCIേുപ്പട ആസ്ഥാനം: മുംണബ, മഹാരാഷ്ഗ്ട; 

സ്ഥാപിച്ചത്: ഡിസ്ംബർ 1928. 

• അന്താരാഷഗ്്ട ഒളിമ്പിക ് കമ്മിറ്റി ആസ്ഥാനം: 

ലൗസ്ാൻ, സ്വിറ്റ്സ്ർലൻഡ്. 

• അന്താരാഷഗ്്ട ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ഗ്പസ്ിഡനറ്:് 

യതാമസ്് ബാച്്ച. 

• അന്താരാഷഗ്്ട ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്: 

23 ജ്ൂൺ 1894 (പാരീസ്്, ഗ്ഫാൻസ്്). 

• ഒളിമ്പിക ് കൗൺസ്ിൽ ഓഫ ് ഏഷയ 

പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ്സ്: കുണവറ്റ് സ്ിറ്റി, കുണവറ്റ്; 

• ഒളിമ്പിക ് കൗൺസ്ിൽ ഓഫ ് ഏഷയ 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1982 നവംബർ 16. 

• DBS ബാങ്്ക ഇന്തയ ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ മായനജ്ിംര് 

ഡേറക്ടറും സ്ിഇഒേും: സ്ുയരാജ്ിത് യഷാം. 

• DBS ബാങ്്ക ഇന്തയ ലിമിറ്റഡ ് ആസ്ഥാനം: 

മുംണബ, മഹാരാഷ്ഗ്ട. 
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• DBS ബാങ്്ക ഇന്തയ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിച്ചത്: 2014. 

• യപടിഎം യപേ് പ്പമനറ്് ബാങ്്ക ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ 

എംഡിേും സ്ിഇഒേും: സ്തീഷ ്കുമാർ രുപ്ത. 

• യപടിഎം യപേ്പ്പമനറ്്സ്് ബാങ്്ക ലിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥാനം: യനാേിഡ, ഉത്തർഗ്പയേശ്. 

• RBIേുപ്പട 25 -ാാമത് രവർണ്ർ: ശക്തികാന്്ത 

ോസ്്; ആസ്ഥാനം: മുംണബ; സ്ഥാപിച്ചത്: 1 

ഏഗ്പിൽ 1935, പ്പകാൽകത്ത. 

• NITI ആയോര് രൂപീകരിച്ചത്: 1 ജ്നുവരി 2015; 

• NITI ആയോര് ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി; 

• NITI ആയോര് അധയക്ഷൻ: നയരഗ്ര യമാേി; 

• NITI ആയോര് CEO: അമിതാഭ ്കാന്്ത. 

• CBIC അധയക്ഷൻ: എം. അജ്ിത് കുമാർ; 

• CBIC സ്ഥാപിച്ചത്: 1 ജ്നുവരി 1964. 

• നാസ് അഡ്മിനിസ്്യഗ്ടറ്റർ: ബിൽ പ്പനൽസ്ൺ. 

• നാസ്േുപ്പട ആസ്ഥാനം: വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസ്ി, 

േുണണ്റ്റഡ ്യേറ്റ്സ്്. 

• നാസ് സ്ഥാപിച്ചത്: 1 ഒകയ്ടാബർ 1958. 

• സ്്യപസ്് എക്സ് സ്ഥാപകനും സ്ിഇഒേും: 

ഇയലാൺ മസ്ക്. 

• സ്് യപസ്് എക് സ്് സ്ഥാപിച്ചത്: 2002. 

• സ്് യപസ്് എക് സ്് ആസ്ഥാനം: 

കാലിയഫാർണ്ിേ, േുണണ്റ്റഡ് യേറ്റസ്്് ഓഫ് 

അയമരിക. 

• ഇൻയഫാസ്ിസ്് സ്ഥാപിച്ചത്: 7 ജ്ൂണല 1981; 

• ഇൻയഫാസ്ിസ്് CEO : സ്ലിൽ പയരഖ്്; 

• ഇൻയഫാസ്ിസ്് ആസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂരു. 

• ടാറ്റാ േീൽ സ്ഥാപിച്ചത്: 25 ഓരേ ് 1907, 

ജ്ംഷഡ്പൂ ർ; 

• ടാറ്റ േീൽ സ്ഥാപകൻ: ജ്ംപ്പസ്റ്റ്ജ്ി ടാറ്റ; 

• ടാറ്റ േീൽ ആസ്ഥാനം: മുംണബ. 

• യഫാർഡ ്യമായട്ടാർ യകാ CEO: ജ്ിം ഫാർലി; 

• യഫാർഡ് യമായട്ടാർ യകാ സ്ഥാപകൻ: പ്പഹൻറി 

യഫാർഡ്; 

• യഫാർഡ് യമായട്ടാർ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത്: 16 

ജ്ൂൺ 1903; 

• യഫാർഡ ് യമായട്ടാർ യകാ ആസ്ഥാനം: 

മിഷിരൺ, േുണണ്റ്റഡ് യേറ്റ്സ്്. 

• വാർത്താവിനിമേ മഗ്ന്തി: അശവിനി ണവഷ്ണവ്. 

• NCC സ്ഥാപിച്ചത്: 16 ഏഗ്പിൽ 1948; 

• NCC ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി. 

• പവർ ഫിനാൻസ്് യകാർെയറഷൻ 

ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി; 

• പവർ ഫിനാൻസ്് യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 16 ജ്ൂണല 1986; 

• പവർ ഫിനാൻസ്് യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

പ്പെേർമാനും മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടറും: ആർ 

എസ്് ധില്ലൻ. 

• നാരാലാൻഡിന്പ്പറ മുഖ്യമഗ്ന്തി: നീഫിേു 

റിയോ; നാരാലാൻഡ് രവർണ്ർ: ആർ എൻ 

രവി 

• യവൾഡ ് ബാംബൂ ഓർരണനയസ്ഷൻ 

ആസ്ഥാനം: ആന്പ്പറവർപ,് പ്പബൽജ്ിേം. 

• യലാക മുള സ്ംഘടന സ്ഥാപിച്ചത്: 2005. 

• യവൾഡ ് ബാംബൂ ഓർരണനയസ്ഷൻ 

എക്സികയൂട്ടീവ് ഡേറക്ടർ: സ്ൂസ്ൻ ലൂയകാസ്്. 

• പ്പറഡ ് പാണ്ട പ്പനറ്റ് വർക ് സ്ഥാപകൻ: ഗ്ബോൻ 

വിലയംസ്്. 

• പ്പറഡ് പാണ്ട പ്പനറ്റ് വർക് ആസ്ഥാനം: േൂജ്ിൻ, 

ഒറിയരാൺ. 

• യകഗ്ര നിേമ, നീതിനയാേ മഗ്ന്തി: കിരൺ 

റിജ്ിജ്ു. 

• പഞ്ചാബ് രവർണ്ർ: ബൻവാരിലാൽ 

പുയരാഹിത്. 

• മണ്ിെൂർ മുഖ്യമഗ്ന്തി: എൻ. ബിയരൻ സ്ിംര്; 

രവർണ്ർ: ലാ. രയണ്ശൻ. 

• സ്ികിം മുഖ്യമഗ്ന്തി: പി എസ്് യരാപ്പല. 

• സ്ികിം രവർണ്ർ: രംരാ ഗ്പസ്ാേ്. 

• യലാക ബാങ്്ക ആസ്ഥാനം: വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസ്ി, 

േുണണ്റ്റഡ ്യേറ്റ്സ്്. 

• യലാക ബാങ്്ക രൂപീകരണ്ം: ജ്ൂണല 1944. 

• യലാക ബാങ്്ക ഗ്പസ്ിഡനറ്്: യഡവിഡ് 

മാൽപാസ്്. 

• ഫിയനാ യപേ് പ്പമനറ്് ബാങ്കിന്പ്പറ പ്പെേർമാൻ: 

പ്പഗ്പാഫ. മയഹഗ്ര കുമാർ ൌഹാൻ. 

• ഫിയനാ യപേ്പ്പമനറ്്സ്് ബാങ്്ക സ്ഥാപിച്ചത്: 13 

ജ്ൂണല 2006. 

• ഫിയനാ യപേ്പ്പമനറ്്സ്് ബാങ്കിന്പ്പറ MDേും 

CEOേും: ഋഷി രുപ്ത. 

• ഫിയനാ യപേ്പ്പമനറ്്സ്് ബാങ്കിന്പ്പറ 

ആസ്ഥാനം: മുംണബ, മഹാരാഷ്ഗ്ട. 

• LIC ആസ്ഥാനം: മുംണബ; 

• LIC സ്ഥാപിച്ചത്: 1 പ്പസ്പ്റ്റംബർ 1956; 

• LIC പ്പെേർമാൻ: എം ആർ കുമാർ 

• നാഷണ്ൽ യപേ് പ്പമനറ്് യകാർെയറഷൻ ഓഫ ്

ഇന്തയ MD േും CEO േും: േിലീപ് അസ്്പ്പബ. 

• നാഷണ്ൽ യപേ് പ്പമനറ്് യകാർെയറഷൻ ഓഫ ്

ഇന്തയ ആസ്ഥാനം: മുംണബ. 

• നാഷണ്ൽ യപേ് പ്പമനറ്് യകാർെയറഷൻ ഓഫ ്

ഇന്തയ സ്ഥാപിച്ചത്: 2008. 
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• SCO ആസ്ഥാനം: ബീജ്ിംര,് ണെന 

• SCO പ്പസ്ഗ്കട്ടറി ജ്നറൽ: വ് ളാഡിമിർ യനായറാവ ്

• SCO സ്ഥാപിച്ചത്: 15 ജ്ൂൺ 2001 

• SCO സ്ഥിരം അംരങ്ങൾ: ണെന, റഷയ, 

താജ്ികിസ്ഥാൻ, കസ്ാകിസ്ഥാൻ, 

ഉസ്്പ്പബകിസ്ഥാൻ, കിർരിസ്ഥാൻ ഇന്തയ, 

പാകിസ്ഥാൻ, ഇറാൻ 

• WIPO ആസ്ഥാനം: ജ്നീവ, സ്വിറ്റസ്്ർലൻഡ്; 

• WIPO സ്ഥാപിച്ചത്: 14 ജ്ൂണല 1967; 

• WIPO അംരതവം: 193 അംരരാജ്യങ്ങൾ; 

• WIPO ഡേറക്ടർ ജ്നറൽ: ഡാരൻ ടാങ്. 

• HDFC ബാങ്കിന്പ്പറ ആസ്ഥാനം: മുംണബ, 

മഹാരാഷ്ഗ്ട; 

• HDFC ബാങ്കിന്പ്പറ MD േും CEO േും: ശശിധർ 

ജ്രേീഷൻ; 

• HDFC ബാങ്കിന്പ്പറ ടാര് ണലൻ: നിങ്ങളുപ്പട 

യലാകം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നു. 

• യപടിഎം HQ: യനാേിഡ, ഉത്തർഗ്പയേശ്; 

• യപടിഎം സ്ഥാപകനും CEO േും: വിജ്േ് യശഖ്ർ 

ശർമ്മ; 

• യപടിഎം സ്ഥാപിച്ചത്: 2009. 

• േുണണ്റ്റഡ ് യനഷൻസ്് ആസ്ഥാനം 

നയൂയോർക,് USA. 

• 1945 ഒകയ്ടാബർ 24 നാണ് ് ഐകയരാഷ്ഗ്ടസ്ഭ 

സ്ഥാപിതമാേത്. 

• അനയ്റാണ്ിയോ രുപ്പട്ടറസ്് 

ഐകയരാഷ്ഗ്ടസ്ഭേുപ്പട പ്പസ്ഗ്കട്ടറി 

ജ്നറലാണ്്. 

• ബധിരരുപ്പട യലാക പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 23 പ്പസ്പ്റ്റംബർ 1951, യറാം, 

ഇറ്റലി; 

• ബധിരരുപ്പട യലാക പ്പഫഡയറഷന്പ്പറ 

ഗ്പസ്ിഡന്റ ്: യജ്ാസ്ഫ ്മുയറ. 
 

 

• കാനഡ തലസ്ഥാനം: ഒട്ടാവ; നാണ്േം: 

കയനഡിേൻ യഡാളർ. 

• UP തലസ്ഥാനം: ലക്നൗ; 

• UP രവർണ്ർ: ആനരിപ്പബൻ പയട്ടൽ; 

• UP മുഖ്യമഗ്ന്തി: യോരി ആേിതയനാഥ്. 

• അസ്ം രവർണ്ർ: ജ്രേീഷ ്മുഖ്ി; 

• അസ്ം മുഖ്യമഗ്ന്തി: ഹിമന്ത ബിശവ ശർമ്മ. 

• യഫസ്്ബുക് സ്ഥാപിച്ചത്: പ്പഫഗ്ബുവരി 2004; 

• യഫസ്്ബുക് CEO: മാർക ്സ്കർബർര്; 

• യഫസ്്ബുക് ആസ്ഥാനം: കാലിയഫാർണ്ിേ, 

േുണണ്റ്റഡ ്യേറ്റ്സ്്. 

• സ്ാമ്പത്തിക സ്ഹകരണ്-വികസ്ന 

ആസ്ഥാനം: പാരീസ്്, ഗ്ഫാൻസ്് 

• സ്ാമ്പത്തിക സ്ഹകരണ്ത്തിനും 

വികസ്നത്തിനുമുള്ള സ്ഥാപനം: 30 

പ്പസ്പ്റ്റംബർ 1961. 

• ലഡാകിന്പ്പറ പ്പലഫറ്്റനനറ്് രവർണ്ർ: രാധ 

കൃഷ്ണ മാത്തൂർ. 

• ബംഗ്ലായേശ് ഗ്പധാനമഗ്ന്തി: പ്പഷേഖ്് ് ഹസ്ീന; 

തലസ്ഥാനം: ധാക; നാണ്േം: ടാക. 

• ബംഗ്ലായേശ് ഗ്പസ്ിഡന്റ്: അബ്ദുൽ ഹമീേ് 

• പ്പേസ്് ബാങ്്ക ആസ്ഥാനം: മുംണബ, 

മഹാരാഷ്ഗ്ട. 

• പ്പേസ്് ബാങ്്ക MDേും CEOേും: ഗ്പശാന്്ത കുമാർ. 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്്ക MDേും CEOേും: ശയാം 

ഗ്ശീനിവാസ്ൻ; 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്്ക ആസ്ഥാനം: ആലുവ, 

യകരളം; 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്്ക സ്ഥാപകൻ: പ്പകപി 

യഹാർമിസ്്; 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്്ക സ്ഥാപിച്ചത്: 23 ഏഗ്പിൽ 1931. 

• ADB ഗ്പസ്ിഡനറ്്: മസ്ാത്സുരു അസ്ാകാവ; 

ആസ്ഥാനം: മനില, ഫിലിെീൻസ്്. 

• യസ്ാണ്ി പിക്യെഴ്സ ് പ്പനറ്റ് വർക്ക്സ് ഇന്തയ 

ആസ്ഥാനം: മുംണബ; 

• യസ്ാണ്ി പിക്യെഴ്സ ് പ്പനറ്റ് വർക്ക്സ് ഇന്തയ 

സ്ഥാപിച്ചത്: 30 പ്പസ്പറ്്റംബർ 1995. 

• യലാക ബധിര ഗ്പസ്ിഡന്റ ് പ്പഫഡയറഷൻ: 

യജ്ാസ്ഫ് പ്പജ്. മുപ്പറ. 

• ബധിരരുപ്പട യലാക പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 23 പ്പസ്പറ്്റംബർ 1951, യറാം, 

ഇറ്റലി. 

• യലാക പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ് േി പ്പഡഫ് 

പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ്സ് സ്ഥാനം: പ്പഹൽസ്ിങ്കി, 

ഫിൻലാൻഡ്. 

• വിേയാഭയാസ് മഗ്ന്തി: ധർയമഗ്ര ഗ്പധാൻ. 
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• ഭാരത് പ്പപയഗ്ടാളിേം യകാർെയറഷൻ 

ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ CND: അരുൺ കുമാർ സ്ിംര;് 

• ഭാരത് പ്പപയഗ്ടാളിേം യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥാനം: മുംണബ; 

• ഭാരത് പ്പപയഗ്ടാളിേം യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1952. 

• SBI കാർഡ ്MDേും CEOേും: രാമ യമാഹൻ റാവു 

അമര; 

• SBI കാർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്: ഒകയ്ടാബർ 1998; 

• SBI കാർഡ് ആസ്ഥാനം: രുരുഗ്രാം, ഹരിോന. 

• അന്താരാഷഗ്്ട യജ്യാതിശാസ്്ഗ്ത േൂണ്ിേൻ 

ആസ്ഥാനം: പാരീസ്്, ഗ്ഫാൻസ്്; 

• അന്താരാഷഗ്്ട യജ്യാതിശാസ്്ഗ്ത േൂണ്ിേൻ 

സ്ഥാപിച്ചത്: 28 ജ്ൂണല 1919; 

• അന്താരാഷഗ്്ട യജ്യാതിശാസ്്ഗ്ത േൂണ്ിേൻ 

ഗ്പസ്ിഡന്റ്: എവിൻ വാൻ ഡിയഷാക്. 

• ഒഡീഷ മുഖ്യമഗ്ന്തി: നവീൻ പട്നാേികും 

രവർണ്റുമാണ്് രയണ്ശി ലാൽ. 

• ഹിമാെൽ ഗ്പയേശ് രവർണ്ർ: രായജ്ഗ്ര 

വിശവനാഥ് ആർയലകർ; 

• ഹിമാെൽ ഗ്പയേശ് മുഖ്യമഗ്ന്തി: ജ്േ് റാം 

താകൂർ. 

• യലാകായരാരയ സ്ംഘടനേുപ്പട ഗ്പസ്ിഡനറ്:് 

പ്പടയഗ്ഡാസ്് അോയനാം. 

• യലാകായരാരയ സ്ംഘടനേുപ്പട ആസ്ഥാനം: 

ജ്നീവ, സ്വിറ്റ്സ്ർലൻഡ്. 

• WHO സ്ഥാപിച്ചത്: 7 ഏഗ്പിൽ 1948. 

• ഇനറ്ർനാഷണ്ൽ ഫാർമസ്യൂട്ടികൽ 

പ്പഫഡയറഷൻ ആസ്ഥാനം: യഹര്, 

പ്പനതർലാനറ്്സ്്. 

• ഇനറ്ർനാഷണ്ൽ ഫാർമസ്യൂട്ടികൽ 

പ്പഫഡയറഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്: 25 പ്പസ്പറ്്റംബർ 

1912. 

• ഇനറ്ർനാഷണ്ൽ ഫാർമസ്യൂട്ടികൽ 

പ്പഫഡയറഷൻ ഗ്പസ്ിഡനറ്്: പ്പഡാമിനിക് 

യജ്ാർോൻ. 

• ഇന്തയേുപ്പട 48 -ാാമത് െീഫ ് ജ്േിസ്് (CJI): 

നൂതലപതി പ്പവങ്കട രമണ്; 

• സ്ുഗ്പീം യകാടതി സ്ഥാപിതമാേത്: 26 ജ്നുവരി 

1950. 

• നാരാലാൻഡിന്പ്പറ മുഖ്യമഗ്ന്തി: നീഫിേു 

റിയോ; നാരാലാൻഡ ് രവർണ്ർ: ജ്രേീഷ് 

മുഖ്ി. 

• ഓഡിറ്റ ് ബയൂയറാ ഓഫ ് സ്ർകുയലഷൻസ്് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1948; 
 

• ഓഡിറ്റ ് ബയൂയറാ ഓഫ ് സ്ർകുയലഷൻസ്് 

ആസ്ഥാനം: മുംണബ. 

• HDFC ബാങ്കിന്പ്പറ ആസ്ഥാനം: മുംണബ, 

മഹാരാഷ്ഗ്ട; 

• HDFC ബാങ്കിന്പ്പറ MDേും CEOേും: ശശിധർ 

ജ്രേീഷൻ; 

• HDFC ബാങ്കിന്പ്പറ ടാര് ണലൻ: നിങ്ങളുപ്പട 

യലാകം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നു. 

• ഐകയരാഷ്ഗ്ടസ്ഭേുപ്പട ആസ്ഥാനം: 

നയൂയോർക,് േുഎസ്്എ; സ്ഥാപിച്ചത്: 24 

ഒകയ്ടാബർ 1945. 

• ഐകയരാഷ്ഗ്ടസ്ഭേുപ്പട പ്പസ്ഗ്കട്ടറി ജ്നറൽ: 

അനയ്റാണ്ിയോ രുപ്പട്ടറസ്്. 

• ഇനറ്ർനാഷണ്ൽ പ്പഹൽത്ത് ഓഫ ്

എൻവയോൺപ്പമനറ്ൽ പ്പഹൽത്ത് 1986 ൽ 

സ്ഥാപിതമാേത് ഇംഗ്ലണ്ടിപ്പല ലണ്ടനിലാണ്്. 

• പ്പെേർമാൻ DRDO: യഡാ ജ്ി സ്തീഷ് പ്പറഡ്ഡി. 

• DRDO ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി. 

• DRDO സ്ഥാപിച്ചത്: 1958. 

• NCC സ്ഥാപിച്ചത്: 16 ഏഗ്പിൽ 1948; 

• NCC ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി. 

• മാേർകാർഡ് ആസ്ഥാനം: നയൂയോർക,് 

േുണണ്റ്റഡ ്യേറ്റ്സ്്. 

• മാേർകാർഡ് ഗ്പസ്ിഡനറ്്: ണമകൽ മീബാച്്ച. 

• ICRA സ്ഥാപിച്ചത്: 16 ജ്നുവരി 1991; 

• ICRA CEO: എൻ. ശിവരാമൻ. 

• NASSCOM പ്പെേർയപഴ്സൺ: യരഖ് എം യമയനാൻ; 

• NASSCOM ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി; 

• NASSCOM സ്ഥാപിച്ചത്: 1 മാർച്്ച 1988. 

• ജ്ൊൻ തലസ്ഥാനം: യടാകിയോ; 

• ജ്ൊൻ കറൻസ്ി: ജ്ാെനീസ്് പ്പേൻ 

• IAEA ആസ്ഥാനം: വിേന്ന, ഓസ്്ഗ്ടിേ; 

• IAEA സ്ഥാപിച്ചത്: 29 ജ്ൂണല 1957. 

• അരുണ്ാെൽ ഗ്പയേശ് മുഖ്യമഗ്ന്തി: യപമ ഖ്ണ്ഡു; 

• അരുണ്ാെൽ ഗ്പയേശ് രവർണ്ർ: ബി ഡി മിഗ്ശ. 

• PTI ആസ്ഥാനം സ്ഥലം: നയൂഡൽഹി. 

• PTI സ്ഥാപിച്ചത്: 27 ഓരേ ്1947. 

• RBI േുപ്പട 25 -ാാമത് രവർണ്ർ: ശക്തികാന്്ത 

ോസ്്; ആസ്ഥാനം: മുംണബ; സ്ഥാപിച്ചത്: 1 

ഏഗ്പിൽ 1935, പ്പകാൽകത്ത. 

• RBL ബാങ്്ക സ്ഥാപിച്ചത്: ആരേ് 1943; 

• RBL ബാങ്്ക ആസ്ഥാനം: മുംണബ; 

• RBL ബാങ്്ക MD &CEO :വിശവവിർ അഹൂജ് 

• യകാർെയററ്റ് കാരയ മഗ്ന്തി: നിർമ്മലാ 

സ്ീതാരാമൻ. 
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• യവൾഡ ് ഹാർട്ട് പ്പഫഡയറഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്: 

2000. 

• യവൾഡ ് ഹാർട്ട ് പ്പഫഡയറഷൻ ആസ്ഥാനം: 

ജ്നീവ, സ്വിറ്റ്സ്ർലൻഡ്. 

• യവൾഡ ് ഹാർട്ട് പ്പഫഡയറഷൻ പ്പെേർമാൻ: 

രാജ്ീവ ്രുപ്ത. 

• ഉത്തര പ്പകാറിേേുപ്പട തലസ്ഥാനം: 

യപയാങയാങ്; 

• ഉത്തര പ്പകാറിേേുപ്പട പരയമാന്നത യനതാവ:് 

കിം യജ്ാങ ്ഉൻ; 

• ഉത്തര പ്പകാറിേൻ നാണ്േം: ഉത്തര 

പ്പകാറിേൻ വിജ്േിച്ചു. 

• ഇന്തയൻ ഓവർസ്ീസ്് ബാങ്്ക ആസ്ഥാനം: 

പ്പെണന്ന; 

• ഇന്തയൻ ഓവർസ്ീസ്് ബാങ്്ക CEO: പാർത്ഥ 

ഗ്പതിം പ്പസ്ൻരുപ്ത; 

• ഇന്തയൻ ഓവർസ്ീസ്് ബാങ്്ക സ്ഥാപിച്ചത്: 10 

പ്പഫഗ്ബുവരി 1939. 

• നാഷണ്ൽ യപേ് പ്പമന്റ ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇന്തയ MD േും CEO േും: േിലീപ് അസ്്പ്പബ. 

• നാഷണ്ൽ യപേ് പ്പമന്റ ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇന്തയ ആസ്ഥാനം: മുംണബ. 

• നാഷണ്ൽ യപേ് പ്പമന്റ ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇന്തയ സ്ഥാപിച്ചത്: 2008. 

• YESബാങ്്ക ആസ്ഥാനം: മുംണബ, മഹാരാഷ്ഗ്ട. 

• YESബാങ്്ക MD േും CEO േും: ഗ്പശാന്്ത കുമാർ. 

• ഇനറ്ർനാഷണ്ൽ പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ്

ഗ്ടാൻയ്യറ്റഴ്സ് ഗ്പസ്ിഡനറ്്: പ്പകവിൻ കവിർക്. 

• ഇനറ്ർനാഷണ്ൽ പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ്

ഗ്ടാൻയ്യറ്റഴ്സ് പ്പസ്ഗ്കട്ടറി ജ്നറൽ: റിേൽ 

പാകയുറ്റ ്

• ഇനറ്ർനാഷണ്ൽ മാരിണടം 

ഓർരണനയസ്ഷൻ ആസ്ഥാനം: ലണ്ടൻ, 

േുണണ്റ്റഡ ്കിംഗ്ഡം. 

• ഇനറ്ർനാഷണ്ൽ മാരിണടം 

ഓർരണനയസ്ഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്: 17 മാർച്്ച 

1948. 

• ഇനറ്ർനാഷണ്ൽ മാരിണടം 

ഓർരണനയസ്ഷൻ പ്പസ്ഗ്കട്ടറി ജ്നറൽ: 

കിറ്റാക ്ലിം. 
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