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"Weekly Current Affairs PDF in Malayalam| October 1st Week 2022 
Important Current Affairs" 

 

കറന്റ് അഫയേഴ്സ് - LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, 

FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, 

IB ACIO, BIS, 10 -)o തരം , 12-)o തരം , ഡിഗ്രി 

തലത്തിലളു്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് 

മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവേ്കളു്ള ഗ്പധാനപ്പെട്ട 

വിവരങ്ങൾ. 

 

International News 

• തപ്പന്റ മൻുരാമിേുപ്പെ ബഹമുാനാർത്ഥം 

രാജ്യത്തിപ്പന്റ തലസ്ഥാനമാേ അസ്താനേുപ്പെ 

യപര് പനുർനാമകരണം പ്പെേത് മന്ൂ്ന 

വർഷത്തിന് യേഷം കസാകിസ്ഥാൻ 

ഗ്പസിഡന്റ് കാസിം-യജ്ാമാർട്്ട യൊകയേവ് 

പനുഃസ്ഥാപികംു. 

• വ് ളാഡിമിർ പെുിൻ റഷയേുപ്പെ 4 ഉയഗ്കനിേൻ 

ഗ്പയേേങ്ങളാേ പ്പഡാപ്പനറ്റ് സ് ക,് ലഹുാൻസ് ക,് 

പ്പകർസൺ, സയൊരിസിേ എന്നിവേുപ്പെ 

അപ്പനക് സാറ്റൺ ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• 2029പ്പല ഏഷയൻ വിന്റർ പ്പരേിംസിന് രൾഫ് 

അറബ് യേറ്റിപ്പല മൗണ്ടൻ റിയസാർട്ടിൽ 

ആതിയേേതവം വഹികാനളു്ള ഗ്േമത്തിൽ 

സൗേി അയറബയ വിജ്േിച്ച.ു 

• േബുാേിപ്പല ജ്ബൽ അലി വിയേജ്ിൽ 

രംഭീരമാേ ഒര ു പതുിേ ഹിന്ദ ു യക്ഷഗ്തം 

ഉേ്ഘാെനം പ്പെേതു . 

• ഒമ്പത് മാസത്തിനളു്ളിൽ ബർുകിന 

ഫായസാേുപ്പെ രണ്ടാം അട്ടിമറിപ്പേത്തെുർന്്ന 

കയാപ്റ്റൻ ഇഗ്ബാഹിം യഗ്ൊപ്പറ ഗ്പസിഡന്റാേി 

തിരപ്പെെകുപ്പെട്ടതാേി ഔയേയാരിക 

ഗ്പഖ്യാപനം നെത്തി. 
 

 

State News 
• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ ജ്ംരിൾ 

സഫാരി പാർക് ഹരിോനേിൽ നിർമികംു. 

• സംസ്ഥാനത്തിപ്പന്റ യക്ഷമ നെപെികളുപ്പെേും 

സാമഹൂിക സുരക്ഷാ പ്പനറ്റ് ഗ്സ്രാറ്റജ്ിേുപ്പെേും 

ഭാരമാേി പ്പതലങ്കാന സർകാർ ‘ആസാര’ 

പ്പപൻഷനകുൾ അവതരിെിച്ച.ു 

• ഷിയോങ്ങിപ്പല രാജ്്ഭവനിൽ, അരണുാെൽ 

ഗ്പയേേ് രവർണറാേ ഗ്ബിയരഡിേർ (യഡാ.) ബി 

ഡി മിഗ്േ (റിട്ട.) യമഘാലേ രവർണറാേി 

െമുതലയേറ്റ.ു 

• മഖു്യമഗ്രി ഓഫീസ് ഉയേയാരസ്ഥർ 

പറേുന്നതനസുരിച്്ച, ഉത്തർഗ്പയേേ് സർകാർ 

സംസ്ഥാനപ്പത്ത ആേയപ്പത്ത മന്ൂ്ന 

പ്പഗ്പാവിൻഷയൽ ആംഡ് യകാൺോബലുറി 

(PAC) ബറ്റാലിേനകുൾ സൃഷ്ടിച്ചതാേി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

 

National News 
• പട്ടികവർര വിഭാരങ്ങൾകളു്ള സംവരണം 6 

േതമാനത്തിൽ നിന്ന് 10 േതമാനമാേി 

ഉേർത്തി പ്പതലങ്കാന സർകാർ 

ഉത്തരവിറകി. 

• നാഷണൽ ഇൻേിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് പ്പെക് യനാളജ്ി 

(NIT) ഗ്േീനരറിൽ, ഗ്രീൻ പ്പെക് യനാളജ്ി (ഗ്രീൻ 

പ്പെയ്നാളജ്ി ഇൻകയുബഷൻ സൗകരയം) 

യകഗ്ന്ദീകരിച്്ച "ഗ്രീയനായവറ്റർ ഇൻകയുബഷൻ 

ഫൗയണ്ടഷൻ" എന്ന യപരിൽ ഒര ുപ്പെക് യനാളജ്ി 

കമ്പനി ഇൻകയുബറ്റർ ഉെൻ ആരംഭികംു. 

 

Defence News 
• മേകമുരന്ു്ന േൃംഖ്ല തകർകാൻ CBI 

ഓെയറഷൻ 'GARUDA' ആരംഭിച്ച.ു 

 

Summits and Conferences News 
• 2022 പ്പസപ്റ്റംബർ 28 മതുൽ 30 വപ്പര 

പ്പമ്സിയകാ സിറ്റിേിൽ നെന്ന േുപ്പനയസ്കാ-

യമാണ്ടിോക്ൾട്്ട 2022 യവൾഡ് 

യകാൺഫറൻസിൽ സാംസ്കാരിക സഹമഗ്രി 

ഗ്േീ അർജ്ൻു റാം യമഘവാളിപ്പന്റ 

യനതൃതവത്തിലളു്ള ഇരയൻ ഗ്പതിനിധി 

സംഘം പപ്പങ്കെതു്ത.ു 

• ഇന്റർനാഷണൽ യസാളാർ അലേൻസിപ്പന്റ 

അഞ്ചാമത് അസംബ്ലിേുപ്പെേും അനബുന്ധ 

ഗ്പവർത്തനങ്ങളുപ്പെേും കർട്ടൻ ററസർ 2022 

ഒയ്രാബർ 17-20 വപ്പര നയഡൂൽഹിേിൽ 

നെകംു. 
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Ranks and Reports News 

• UNESCO രാജ്യപ്പത്ത 50 എക് സ് ക്ലസൂീവ് 

പ്പഹറിയറ്റജ്് പ്പെക് സ് ററ്റൽ കരകൗേല 

വസ്തു കളുപ്പെ പട്ടിക പറുത്തിറകി. 

• മഹാമാരി മലൂം 2020ൽ 56 േേലക്ഷം 

ഇരയകാർ േരിഗ്േരായേകാപ്പമന്ന് യലാക 

ബാങ്ക് റിയൊർട്്ട പ്പെേതു . 

 

Appointments News 

• മതുിർന്ന IAS ഉയേയാരസ്ഥൻ സനുിൽ ബർതവാൾ 

വാണിജ്യ പ്പസഗ്കട്ടറിോേി െമുതലയേറ്റ.ു 

• മതുിർന്ന ഇരയൻ യപാലീസ് സർവീസ് (IPS) 

ഓഫീസർമാരാേ സയുജ്ാേ് ലാൽ 

തായവാപ്പസൻ, അനീഷ് േോൽ സിങ് 

എന്നിവപ്പര േോഗ്കമം പ്പസൻഗ്െൽ റിസർവ് 

യപാലീസ് യഫാഴ് സിപ്പന്റേും (CRPF) ഇയരാ-

െിബറ്റൻ യബാർഡർ യപാലീസിപ്പന്റേും (ITBP) 

പതുിേ ഡേറ്രർ ജ്നറലകുളാേി നിേമിച്ച.ു 

• യകഗ്ന്ദം ഞാേറാഴ് ച ഗ്പാബലയത്തിൽ വന്ന 

മതുിർന്ന തലത്തിലളു്ള ബയയൂറാഗ്കാറ്റിക് 

പനുഃസംഘെനേുപ്പെ ഭാരമാേി മതുിർന്ന 

ബയയൂറാഗ്കാറ്റാേ അജ്േ് ഭാേവുിപ്പന പ്പഡപയടൂ്ടി 

തിരപ്പെെെു് കമ്മീഷണറാേി നിേമിച്ച.ു 

• ഇരയൻ ഓർഡിനൻസ് ഫാ്രറി സർവീസിപ്പന്റ 

(IOFS) 1985 ബാച്്ച ഓഫീസറാേ സഞജീവ് 

കിയഷാർ, എം പ്പക ഗ്രാരിപ്പന്റ യജ്ാലിേിൽ 

നിന്്ന ഇറങ്ങിേതിന ു യേഷം 01-10-2022 മതുൽ 

ഇരയൻ ഓർഡിനൻസ് ഫാ്രറിേുപ്പെ 

ഡേറ്രർ ജ്നറലാേി െമുതലയേറ്റ.ു 

• GAIL (ഇരയ) ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ പ്പെേർമാനംു 

മായനജ്ിംര് ഡേറ്രറമുാേി സന്ദീപ് കമുാർ രുപ്ത 

െമുതലയേറ്റ.ു 

• ഇരയൻ വംേജ്നാേ യഡാ. വിയവക് 

മർൂത്തിപ്പേ യലാകായരാരയ സംഘെനേുപ്പെ 

എ്സികയടൂ്ടീവ് യബാർഡിൽ രാജ്യത്തിപ്പന്റ 

ഗ്പതിനിധിോേി ഗ്പവർത്തികാൻ US 

ഗ്പസിഡന്റ് യജ്ാ റബഡൻ നാമനിർയേേം 

പ്പെേതു . 

• മതുിർന്ന നേതഗ്രജ്ഞൻ സിബി യജ്ാർജ്ിപ്പന 

ജ്ൊനിപ്പല അെതു്ത ഇരയൻ 

അംബാസഡറാേി നിേമിച്ച.ു 

• SBI ജ്നറൽ ഇൻഷറുൻസിപ്പന്റ പതുിേ MD േും 

CEO േുമാേി കിയഷാർ കമുാർ 

പ്പപാലേുാസവുിപ്പന നിേമിച്ച.ു 

• മൻു െീഫ് ജ്േിസാേ പ്പക ജ്ി ബാലകൃഷ്ണൻ 

ഹിന്ദ ു ഇതര േളിതർക് പട്ടികജ്ാതി പേവി 

നൽകണപ്പമന്ന ആവേയം അയനവഷികാനളു്ള 

കമ്മീഷപ്പന്റ അധയക്ഷനാകംു. 

• ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ ഇൻപ്പവേ് പ്പമന്റ് 

മായനയജ്ഴ് സ് റഗ്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ (ബാങ്ക് 

ഓഫ് ഇരയ മയെൂവൽ ഫണ്്ട സ്) CEO ആേി 

യമാഹിത് ഭാട്ടിേപ്പേ നിേമിച്ച.ു 

• YES ബാങ്കിപ്പന്റ MD േും CEO േുമാേി ഗ്പോര് 

കമുാറിപ്പന മന്ൂ്ന വർഷയത്തക് 

നിേമികനു്നതിന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 

അംരീകാരം നൽകി. 

 

Business News 

• പ്പഡബിറ്റ്, പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡകുൾകളു്ള 

ഓൺറലൻ യപേ് പ്പമന്റിപ്പന്റ നിേമങ്ങളും 

നിേഗ്രണങ്ങളും മാറ്റി. 

 

Banking News 

• ആയരാള സമ്പേ് വയവസ്ഥപ്പേ െടു്ടപു്പപാളു്ളന്ന 

പണപ്പെരെുവംു ഭൗമ-രാഗ്ഷ്ടീേ 

പിരിമറുകുങ്ങളും വഴിതിരിച്ചവുിട്ട,ു പലിേ 

നിരക് ഉേർത്തനു്നതിൽ കെൂതുൽ പ്പസൻഗ്െൽ 

ബാങ്കകുൾ േുഎസ് പ്പഫഡറൽ റിസർവിൽ 

യെരാൻ നിർബന്ധിതരാേി. 

• ഒര ു വർഷയത്തക് ഗ്പവർത്തനരഹിതമാേ 

കാർഡകുൾ നിർജ്ജീവമാകനു്നതിന് റിസർവ് 

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയേുപ്പെ (RBI) പതുിേ 

മാനേണ്ഡങ്ങൾ കാരണം, കെുിശ്ശികേുള്ള 

പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് യബസ് ജ്റൂലേിപ്പല 80 

േേലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഓരേിൽ 77.99 

േേലക്ഷമാേി കറുെ.ു 

• 2,000 രപൂ വപ്പരേുള്ള ഇെപാെകുൾകളു്ള 

േൂണിറഫഡ് യപേ് പ്പമന്റ് ഇന്റർയഫസിൽ (UPI) 

റയുപ പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോരികനു്നതിന് 

നിരക് ഈൊകിപ്പേന്ന് നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് 

യകാർെയറഷൻ ഓഫ് ഇരയ (NPCI) അറിേിച്ച.ു 

• DAKSH- റിസർവ് ബാങ്കിപ്പന്റ അഡവാൻസ്ഡ് 

സെൂർറവസറി യമാണിറ്ററിംര് സിേം RBI 

യലാഞ്്ച പ്പെയ്യുന്ന.ു 
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• പരാതി പരിഹാര സംവിധാനങ്ങളുപ്പെ 

ഫലഗ്പാപ്തി വർദ്ധിെികനു്നതിന്, 2023 ഏഗ്പിൽ 

1-നകം ഒര ു ഇയന്റണൽ ഓംബഡ്ു സ്മാപ്പന (IO) 

നിേമികാൻ പ്പഗ്കഡിറ്റ് ഇൻഫർയമഷൻ 

കമ്പനികയളാെ് റിസർവ് ബാങ്ക് (RBI) 

അഭയർത്ഥിച്ച.ു 

• ഗ്പയതയക ഉപയോര യകസകുൾകാേി 

ഡിജ്ിറ്റൽ രപൂേുപ്പെ നിേഗ്രിത പരീക്ഷണ 

യലാഞ്ചകുൾ ഉെൻ ആരംഭികപു്പമന്്ന റിസർവ് 

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ (RBI) അറിേിച്ച.ു 

 

Economy News 

• ഇരയേുപ്പെ കറന്റ് അകൗണ്്ട പ്പഡഫിസിറ്റ് (CAD) 

ഒര ു രാജ്യത്തിപ്പന്റ യപേ് പ്പമന്റ് ബാലൻസിൻപ്പറ 

ഗ്പധാന സെൂകമാേ 2022-23 സാമ്പത്തിക 

വർഷത്തിപ്പന്റ ആേയ പാേത്തിൽ GDP േുപ്പെ 2.8% 

ആേ 23.9 ബിലയൺ യഡാളറാേി വർദ്ധിച്ച.ു 

• 2022 പ്പസപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ 1.47 ലക്ഷം 

യകാെി GST സമാഹരിച്ച.ു 

• പ്പസന്റർ യഫാർ യമാണിറ്ററിംര് ഇരയൻ 

ഇകയണാമിേുപ്പെ (CMIE) കണകകുൾ ഗ്പകാരം, 

ഗ്രാമീണ, നരര യമഖ്ലകളിപ്പല പ്പതാഴിൽ 

പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിച്ചതിനാൽ പ്പസപ്തംബറിൽ 

ഇരയേിപ്പല പ്പതാഴിലിോേമ നിരക് 6.43 

േതമാനമാേി കറുെ.ു 

• WTO പറുത്തവുിട്ട പതുിേ കണകകുൾ ഗ്പകാരം, 

യലാക വയാപാര വയാപാരത്തിപ്പന്റ വളർച്ച 2023-

ൽ 1 േതമാനമാേി കറുോൻ 

സാധയതേുപ്പണ്ടന്നംു ഈ വർഷം ഏഗ്പിലിൽ 

നെത്തിേ മൻു ഗ്പവെനത്തിൽ നിന്്ന 3 

േതമാനമാേി കറുേുപ്പമന്നംു ഗ്പവെികനു്ന.ു 

• ഇരയേുപ്പെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച 2022ൽ 5.7 

േതമാനമാേി കറുേുപ്പമന്്ന UNCTAD റിയൊർട്്ട 

പ്പെേതു . 

• ഉേർന്ന പണപ്പെരെുത്തിനിെേിൽ ഡിമാൻഡ് 

തണെുിച്ചതിപ്പന്റ ഫലമാേി പ്പസപ്റ്റംബറിൽ 

ഇരയേുപ്പെ യസവന വയവസാേത്തിപ്പല 

വളർച്ച ആറ് മാസപ്പത്ത ഏറ്റവംു താഴ്ന്ന 

നിലേിയലക് കറുെതാേി ഒര ു സവകാരയ 

സർയവ വയക്തമാകനു്ന.ു 

• യലാകബാങ്ക് അതിപ്പന്റ 2022-23 (FY23) പ്പല 

േോർത്ഥ പ്പമാത്ത ആഭയരര ഉൽൊേന (GDP) 

വളർച്ചാ ഗ്പവെനം ഇരയേുപ്പെ മൻു 

എേിയമറ്റാേ 7.5% ൽ നിന്ന് 6.5% ആേി കറുച്ച.ു 
 

Schemes News 
• േുവ എഴുത്തകുാപ്പര ഉപയേേികനു്നതിനളു്ള 

ഗ്പധാനമഗ്രിേുപ്പെ പദ്ധതിോേ YUVA 2.0 (േുവ, 

വരാനിരികനു്ന, ബഹമുഖു് രെേിതാകൾ) 

വിേയാഭയാസ മഗ്രാലേത്തിപ്പന്റ ഉന്നത 

വിേയാഭയാസ വകെു് ഒയ്രാബർ 2 ന് ആരംഭിച്ച.ു 

• അനരുാര് സിംര് താകറൂംു കിരൺ റിജ്ിജ്വുംു 

ഫിറ്റ് ഇരയ ഗ്ഫീഡം റൺ 3.0 അവതരിെിച്ച.ു 

• 500 േിവസം പ്പകാണ്ട് 25,000 പ്പമാറബൽ 

െവറകുൾ സ്ഥാപികാൻ 26,000 യകാെി രപൂ 

സർകാർ അനവുേിച്ച.ു 

• എമർജ്ൻസി പ്പഗ്കഡിറ്റ് റലൻ രയാരണ്ടി 

സ്കീമിന് (ECLGS) കീഴിൽ 1,500 യകാെി രപൂ വപ്പര 

വാേപ ലഭയമാകാൻ യകഗ്ന്ദ ധനമഗ്രി 

വിമാനകമ്പനികൾക് അനമുതി നൽകി. 

• ഡൽഹി റഹയകാെതി ജ്ഡ്ജി ജ്േിസ് േിയനേ് 

കമുാർ േർമ്മപ്പേ UAPA റഗ്െബയണൂലിപ്പന്റ 

ഗ്പിറസഡിംര് ഓഫീസറാേി സർകാർ 

നിേമിച്ച.ു 

 

Awards News 
• സവീഡിഷ് ോഗ്സ്തജ്ഞനാേ സവായന്റ പായബാ 

2022 പ്പല ഫിസിയോളജ്ി അപ്പേങ്കിൽ 

പ്പമഡിസിൻ യനാബൽ സമ്മാനം "വംേനാേം 

സംഭവിച്ച യഹാമിനിനകുളുപ്പെേും മനഷുയ 

പരിണാമത്തിപ്പന്റേും 

ജ്ീയനാമകുപ്പളകറുിച്ചളു്ള" കപ്പണ്ടത്തലകുൾക് 

യനെി. 

• പപൂ്പന ആസ്ഥാനമാേുള്ള ഇരയൻ ഇൻേിറ്റയട്ൂ്ട 

ഓഫ് യഗ്ൊെികൽ പ്പമറ്റീരിയോളജ്ിേിപ്പല 

(IITM) ോഗ്സ്തജ്ഞോേ യറാ്സി മാതയ ു യകാളിന് 

അയമരികൻ ജ്ിയോഫിസികൽ േൂണിേപ്പന്റ 

(AGU) 2022 യേയവഗ്ന്ദലാൽ പ്പമയമ്മാറിേൽ 

പ്പമഡൽ ലഭിച്ച.ു 

• മൻു ജ്ർമ്മൻ ൊൻസലർ എൻപ്പജ്ല 

പ്പമർകലിന് UNHCR പ്പന്റ നാൻസൻ 

അഭോർത്ഥി അവാർഡ് ലഭിച്ച.ു 
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• 2022 പ്പല SASTRA രാമാനജു്ൻ സമ്മാനം USA 

േിപ്പല പ്പബർക് ലിേിപ്പല കാലിയഫാർണിേ 

സർവകലാോലേിപ്പല േുങ്കിംര് ൊങ് 

അസിേന്റ് പ്പഗ്പാഫസറിന് നൽകംു. 

• കിവി ഇരയൻ ഹാൾ ഓഫ് പ്പഫേിം അവാർഡ് 

2022 ൽ വിയേേകാരയ മഗ്രി എസ് ജ്േേങ്കർ 

പപ്പങ്കെതു്ത.ു 

 

Agreements News 

• നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇരയേും (NPCI) ഒമാനിപ്പല പ്പസൻഗ്െൽ 

ഫിനാൻഷയൽ സ്ഥാപനവംു ഒമാനിൽ റയുപ 

പ്പഡബിറ്റ് കാർഡ് അവതരിെികനു്നതിനളു്ള 

െരിഗ്തപരമാേ ധാരണാപഗ്തത്തിൽ ഒെവുച്ച.ു 

• യറാേൽ നയസൂിലൻഡ് നാവികയസനേും 

ഇരയൻ നാവികയസനേും റവറ്റ് ഷിെിംര് 

ഇൻഫർയമഷൻ എയക്സ്ചഞ്ചിപ്പന്റ റകമാറ്റം 

സംബന്ധിച്ച കരാർ ഒെിട്ട.ു 

 

Science and Technology News 

• ഇരയൻ ബഹിരാകാേ രയവഷണ 

സ്ഥാപനത്തിപ്പല മതുിർന്ന ോഗ്സ്തജ്ഞൻ 

അനിൽ കമുാറിപ്പന ഇന്റർനാഷണൽ 

ആയഗ്സ്രായനാട്ടികൽ പ്പഫഡയറഷപ്പന്റ (IAF) 

റവസ് ഗ്പസിഡന്റാേി നിേമിച്ച.ു 

• പ്പെസ് ലേുപ്പെ CEO ആേ എയലാൺ മസ് ക,് 

പ്പെസ് ല വാഹനങ്ങളിപ്പല ഓയട്ടാറപലറ്റ് 

റഗ്ഡവിംര് അസിസ് റ്റന്റിപ്പന്റ അയത 

ആർട്ടിഫിഷയൽ ഇന്റലിജ്ൻസ് (AI) 

യസാഫ് റ്റ് പ്പവേറംു പ്പസൻസറകുളും 

ഉപയോരികനു്ന ഹയമൂയനാേിഡ് “ഒപ്റ്റിമസ്” 

യറായബാട്ടിപ്പന്റ ഒര ുയമാഡൽ പറുത്തിറകി. 

 

Sports News 

• പ്പറഡ് ബളു്ളിപ്പന്റ റഗ്ഡവർ പ്പസർജ്ിയോ 

പ്പപരസ് സിംരെർൂ യഫാർമലു 1 ഗ്രാൻഡ് ഗ്പി 

2022 പ്പന്റ യജ്താവാേി. 

• ഇരയൻ കയാപ്റ്റൻ യരാഹിത് േർമ്മ 400 T20 

കളികനു്ന ആേയ ഇരയൻ താരമാേി മാറി. 

രുവാഹത്തിേിൽ 

േക്ഷിണാഗ്ഫികേ് പ്പകതിരാേ പരമ്പരേിപ്പല 

രണ്ടാം T20േിലാണ് ഇരയൻ കയാപ്റ്റൻ ഈ 

യനട്ടം യനെിേത്. 

• ഓസ് യഗ്െലിേേിപ്പല സിഡ് നി സെൂർയഡാമിൽ 

നെന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ബാസ് കറ്റ് യബാൾ 

പ്പഫഡയറഷപ്പന്റ (FIBA) വനിതാ 

ബാസ് കറ്റ് യബാൾ യലാകകെിൽ അയമരിക 

റെനപ്പേ (83-61) പരാജ്േപ്പെെതു്തി. 

• 2019-2020 പ്പല രഞജി യഗ്ൊഫി ൊമ്പയൻമാരാേ 

സൗരാഗ്ഷ്ടപ്പേ രാജ്് യകാട്ടിൽ എട്്ട വികറ്റിന് 

യതാൽെിച്ചാണ് പ്പറേ് ഓഫ് ഇരയേുപ്പെ െീം 

ഇറാനി കെ് കിരീെം യനെിേത്. 

 

Books and authors News 

• BR അംയബദ് കറപു്പെ ജ്ീവെരിഗ്തം അെതു്ത മാസം 

എഴുതപു്പമന്്ന യകാൺഗ്രസ് യനതാവ് േേി തരർൂ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

 

Obituaries News 

• കാറ്റ് െർറബൻ നിർമ്മാതാകളാേ സുയലാൺ 

എനർജ്ി ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ സ്ഥാപകേും 

പ്പെേർമാനമുാേ തളുസി തരി (64) അരരിച്ച.ു 

• നെൻ അരൺു ബാലി (79) 2022 ഒക് യൊബർ 7-ന് 

അരരിച്ച.ു 

 

Important Days 

• യലാകപ്പമമ്പാെമുളു്ള വയോജ്നങ്ങളുപ്പെ 

അരാരാഗ്ഷ്ട േിനമാേി ഒയ്രാബർ 1 

ആെരികനു്ന.ു  

• ഒയ്രാബർ ആേയ േിവസമാണ് യലാക 

സസയാഹാര േിനം ആയഘാഷികനു്നത്.  

• കാെിേുപ്പെ ഉപയോരം 

ആയഘാഷികനു്നതിനംു 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനമുാേി എോ 

വർഷവംു ഒയ്രാബർ 1 ന് അരാരാഗ്ഷ്ട കാെി 

േിനം ആെരികനു്ന.ു 

• ഐകയരാഗ്ഷ്ടസഭ ഒക് യൊബർ മാസത്തിപ്പല 

ആേയ തിങ്കളാഴ് ച യലാക ഹാബിറ്റാറ്റ് േിനമാേി 

ആെരികനു്ന.ു 

• കൃഷികാേി ഉപയോരികനു്ന മൃരങ്ങളുപ്പെ 

യലാക േിനം: ഒയ്രാബർ 02. 

• 68-ാാമത് യേേീേ വനയജ്ീവി വാരായഘാഷം 

2022 ഒയ്രാബർ 2 മതുൽ 8 വപ്പര 

ഇരയേിലെുനീളം ആെരികനു്ന.ു 
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• കെുിപ്പവള്ള, േെുിതവ വകെു് (DDWS), ജ്ലേക്തി 

മഗ്രാലേം 2022 ഒയ്രാബർ 2-ന് സവച്്ഛ ഭാരത് 

േിവസ് (SBD) ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• ോഗ്സ്തവംു സായങ്കതിക വിേയേും, 

മനഷുയാവസ്ഥ പ്പമച്ചപ്പെെതു്തനു്നതിനളു്ള 

അവരപു്പെ സംഭാവനകളും 

ആയഘാഷികനു്നതിനാേി എോ വർഷവംു 

ഒയ്രാബർ 4 മതുൽ 10 വപ്പര യലാക 

ബഹിരാകാേ വാരം (WSW) ആെരികനു്ന.ു 

• എോ വർഷവംു ഒയ്രാബർ 01 മതുൽ 31 വപ്പര 

സ്തനാർബേു യബാധവൽകരണ മാസം (BCAM) 

ആെരികനു്ന.ു 

• 1932 ഒക് യൊബർ 8-ന് ഇരയൻ യവയാമയസന 

നിലവിൽ വന്ന.ു യവയാമയസന നിലവിൽ 

വന്നിട്ട് ഇന്ന് 90 വർഷം തികേുകോണ്. 

• യലാക യേോെന പക്ഷി േിനം 2022 ഒയ്രാബർ 8 

ന് ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• എോ വർഷവംു ഒയ്രാബർ 7 ന് യലാക പരതു്തി 

േിനമാേി ആെരികനു്ന.ു 2022-പ്പല യലാക 

പരതു്തി േിനാെരണത്തിപ്പന്റ ഗ്പയമേം 

"പരതു്തിക് നേ ഭാവി പ്പനയ്യുക" എന്നതാണ്. 

• യലാക പ്പസറിഗ്ബൽ പാൾസി േിനം ഒയ്രാബർ 

6 ന് ആെരികനു്ന.ു 2022 പ്പല യലാക പ്പസറിഗ്ബൽ 

പാൾസി േിനത്തിപ്പന്റ ഗ്പയമേം 

"േേലക്ഷകണകിന് കാരണങ്ങൾ" 

എന്നതാണ്. 

 

Miscellaneous News 

• പ്പെറന്നേിപ്പല മഹീഗ്ന്ദ യവൾഡ് സിറ്റിേിൽ 

ഒര ു ഫാ്രറി തറുന്നയതാപ്പെ താേ് വാനിപ്പല 

പ്പപരായഗ്ൊൺ, ഇരയേിൽ ഉൽൊേന യകഗ്ന്ദം 

സ്ഥാപികനു്ന മനൂ്നാമപ്പത്ത ആെിൾ 

വിതരണകാരാേി. 

• MSME മഗ്രാലേത്തിന് കീഴിലളു്ള 

നിേമപരമാേ സ്ഥാപനമാേ ഖ്ാേി ആൻഡ് 

വിയേജ്് ഇൻഡഗ്സ്രി കമ്മീഷൻ (KVIC) നയ ൂ

ഡൽഹിേിപ്പല ഡിേി ഹാത്തിൽ പരമ്പരാരത 

വയവസാേ യമളേുപ്പെ പനുരജു്ജീവനത്തിനാേി 

ഫണ്ട് സ് കീം (SFURTI) സംഘെിെികനു്ന.ു 

• നിേമസഭാ പ്പതരപ്പെെെുിന് മമു്പ് ജ്മ്മ ു

കശ്മീരിപ്പല പഹാരി സമേുാേത്തിന് 

പട്ടികവർര (ST) പേവിേും രാഗ്ഷ്ടീേ 

സംവരണവംു ലഭികപു്പമന്്ന യകഗ്ന്ദ ആഭയരര 

മഗ്രി അമിത് ഷാ ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ പഞ്ചസാര 

ഉൽൊേകരംു ഉപയഭാക്താവംു, രണ്ടാമപ്പത്ത 

വലിേ കേറ്റമുതികാരംു ആേി ഇരയ ഉേർന്ന.ു 
 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കമുളു്ള പ്രധാന 

കറുിപ്പകുൾ: (STATIC TAKEAWAYS) 

• പ്പസൻഗ്െൽ റിസർവ് യപാലീസ് യഫാഴ് സ് 

ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി, ഇരയ; 

• പ്പസൻഗ്െൽ റിസർവ് യപാലീസ് യസന 

രപൂീകരിച്ചത്: 27 ജ്റൂല 1939; 

• പ്പസൻഗ്െൽ റിസർവ് യപാലീസ് യസനേുപ്പെ 

മഗു്ോവാകയം: യസവനവംു വിേവസ്തതേും; 

• ITBP സ്ഥാപിതമാേത്: 24 ഒയ്രാബർ 1962; 

• ITBP ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി, ഇരയ. 

• കസാകിസ്ഥാൻ ഗ്പസിഡന്റ്: കാസിം-

യജ്ാമാർട്്ട യൊകയേവ്; 

• കസാകിസ്ഥാൻ കറൻസി: കസാകിസ്ഥാൻ 

പ്പെംപ്പര. 

• റഷയേുപ്പെ തലസ്ഥാനം: യമായസ്കാ 

• ഉപ്പഗ്കേനിപ്പന്റ തലസ്ഥാനം: റകവ് 

• റഷയേുപ്പെ ഗ്പസിഡന്റ്: വലാഡിമിർ പെുിൻ 

• ഉപ്പഗ്കേ്ൻ ഗ്പസിഡന്റ്: യവായളാഡിമർ 

പ്പസപ്പലൻസ്കി 

• ഉപ്പഗ്കേ്ൻ രപൂീകരണം: 24 ഓരേ് 1991 

• അരാരാഗ്ഷ്ട ബാസ്കറ്റ്യബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 18 ജ്ൺൂ 1932; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ബാസ്കറ്റ്യബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ്: റമസ്, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ബാസ്കറ്റ്യബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

ഗ്പസിഡന്റ്: ഹമാപ്പന നിോങ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ബാസ്കറ്റ്യബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

പ്പസഗ്കട്ടറി ജ്നറൽ: ആൻഗ്ഡിോസ് സാഗ്ലിസ്. 

• കാേിക പ്പസഗ്കട്ടറി: ഗ്േീമതി. സുജ്ാത 

െതർുയവേി 

• സ് യപാർെ് സ് അയതാറിറ്റി ഓഫ് ഇരയേുപ്പെ 

ഡേറ്രർ ജ്നറൽ: ഗ്േീ സന്ദീപ് ഗ്പധാൻ 

• ഫിറ്റ് ഇരയേുപ്പെ അംബാസഡർ: റിപ ു ോമൻ 

പ്പബവ് ലി 

• യകഗ്ന്ദ നിേമ-നീതി മഗ്രിമാർ: ഗ്േീ കിരൺ 

റിജ്ിജ് ു
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• GAIL (ഇരയ) ലിമിറ്റഡ് ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• GAIL (ഇരയ) ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമാേത്: 1984. 

• ഐകയരാഗ്ഷ്ടസഭേുപ്പെ ആസ്ഥാനം: 

നയയൂോർക്, USA; സ്ഥാപിതമാേത്: 24 

ഒയ്രാബർ 1945. 

• ഐകയരാഗ്ഷ്ടസഭേുപ്പെ പ്പസഗ്കട്ടറി ജ്നറൽ: 

അയന്റാണിയോ രുപ്പട്ടറസ്. 

• ഇരയൻ എേർയഫാഴ് സ് ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• ഇരയൻ എേർയഫാഴ് സ് സ്ഥാപിതമാേത്: 8 

ഒയ്രാബർ 1932, ഇരയ; 

• ഇരയൻ എേർയഫാഴ് സ് എേർ െീഫ് മാർഷൽ: 

രായകഷ് കമുാർ സിംര് ബേൗരിേ. 

• റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ (RBI): േക്തികാര 

ോസ് 

• റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയേുപ്പെ (RBI) 

ആസ്ഥാനം: മംുറബ 

• യകഗ്ന്ദ ഊർജ്, പതുിേ, പനുരപുയോര ഊർജ് 

മഗ്രി: ഗ്േീ ആർ.പ്പക 

• ഇന്റർനാഷണൽ യസാളാർ അലേൻസിപ്പന്റ 

ആസ്ഥാനം: രുരഗു്രാം, ഹരിോന, ഇരയ 
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