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"Weekly Current Affairs PDF in Malayalam| October 2nd 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 

• യലാകത്തിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത സിംരിൾ ചാർജർ 

നിേമം അംരീകരികനു്നതിന് േൂയറാപയൻ 

േൂണിേൻ പാർലപ്പമന്റ് അംരീകാരം നൽകി. 

• അടതു്ത മാസം നടകനു്ന ഇടകാല 

പ്പതരപ്പെടെുിന് മയുന്നാടിോേി മൻു േുഎസ് 

ഗ്പസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി തളുസി രബ്ബാർഡ് 

പ്പഡയമാഗ്കാറ്റിക് പാർട്ടിേിൽ നിന്ന് 

ഇറങ്ങകുോപ്പണന്്ന ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ബംഗ്ലായദ്ശിപ്പല സിവിൽ 

സർവീസകുാർകളു്ള ഫീൽഡ് 

അഡ്മിനിയഗ്രേഷനിപ്പല 53-ാാമത ് കൊസിറ്റി 

ബിൽഡിംര് യഗ്പാഗ്രാം മസറൂിേിപ്പല 

നാഷണൽ പ്പസന്റർ യഫാർ രുഡ് 

രയവണൻസിൽ (NCGC) ഉദ്്ഘാടനം പ്പചേതു . 

• വാതക സമ്പന്നമാേ പ്പമഡിറ്റയറനിേൻ 

കടലിൽ ദ്ീർഘകാലമാേി നിലനിൽകനു്ന 

സമഗു്ദ് അതിർത്തി തർകം 

അവസാനിെികാൻ പ്പലബനനംു ഇഗ്സായേലംു 

ഒര ു"ചരിഗ്തപരമാേ" കരാറിൽ എത്തിയച്ചർന്ന.ു 

 

 

• ചചനീസ് കമ്മ്യണൂിസ്റ്റ് പാർട്ടിേുപ്പട സഗു്പധാന 

20-ാാമത ് യദ്ശീേ യകാൺഗ്രസിന് 

ദ്ിവസങ്ങൾക് മമു്പ്, ഗ്പസിഡന്റ് ഷി 

ജിൻപിങ്ങിനംു അയേഹത്തിപ്പന്റ സീയറാ-

യകാവിഡ് നേത്തിനംു എതിപ്പര ചചനേിൽ 

ഒര ു അപർൂവ ഗ്പതിയഷധം നടന്നതാേി 

റിയൊർട്്ട പ്പചയ്യപ്പെട്ട.ു 

• ഇറാഖ്ിപ്പന്റ ഗ്പസിഡന്റാേി അബ്ദൾു ലത്തീഫ് 

റാഷിദ്ിപ്പന തിരപ്പെടകുപ്പെട്ട.ു 

 

State News 

• ഛത്തീരഗഢ് മഖു്യമഗ്രി ഭയൂപഷ് ബായരൽ 

സംസ്ഥാനത്തിപ്പന്റ സവരം ഒളിമ്പിക്സ് 

ഉദ്്ഘാടനം പ്പചേതു . 

• ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദ്ി രുജറാത്തിപ്പല 

പ്പമായധര ഗ്രാമപ്പത്ത രാജയപ്പത്ത ആദ്യപ്പത്ത 

24×7 സൗയരാർജ്ജ ഗ്രാമമാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• മലോറ്റർൂ ഡിവിഷന ു കീഴിൽ പ്പകാച്ചിേിൽ 

നിന്ന് 50 കിയലാമീറ്റർ അകപ്പലേുള്ള 

അഭേരണയം ഇയകാ ടറൂിസം യകഗ്രത്തിൽ 

സൂക്ഷിച്ചിരികനു്ന 300 പളു്ളിമാനകുപ്പളേും 

സാമ്പാർ മാനകുപ്പളേും കാട്ടിയലക് 

തറുന്നവുിടംു. 

• ഹിമാചൽ ഗ്പയദ്ശിപ്പല ബിലാരപൂ രിപ്പല 

യകാൾഡം ബർമാനേിൽ യകഗ്ര േുവജനകാരയ 

കാേിക മഗ്രി അനരുാര് സിംര് താകർൂ ജല 

കാേിക യകഗ്രം ഉദ്്ഘാടനം പ്പചേതു . 

• സംസ്ഥാന സർകാർ നടൊകിേ പാത്ത്- 

യഗ്ബകിംര് പരിഷ്കാരങ്ങപ്പള അഭിനരിച്്ച, 

ആഗ്രേുപ്പട പഠന പരിവർത്തന (SALT) 

പദ്ധതിക് യലാകബാങ്ക് 250 മിലയൺ യഡാളർ 

നിരപുാധിക വാേപ നൽകി. 

• ഉംതാം വിയേജിപ്പല മയനാഹരമാേ ഉംഗ്ട ൂ

നദ്ിേിൽ ഒയക്ോബർ 13-ന് ആരംഭികനു്ന 

'യമഘ കോക് പ്പഫസ്റ്റിവൽ, 2022' എന്ന നാല് 

ദ്ിവസം നീണ്ടനുിൽകനു്ന പ്പമരാ യഗ്ലാബൽ 

അഡവഞ്ചർ സ് യപാർട് സ് വിരമേത്തിന് 

ആതിയേേതവം വഹികാൻ യമഘാലേ 

ഒരങു്ങകുോണ.് 

• സംസ്ഥാനപ്പത്ത കരർൂ, ദ്ിണ്ടിരൽ 

ജിേകളിലാേി 11,806 പ്പഹക്േർ 

വയാപിച്ചകുിടകനു്ന രാജയപ്പത്ത ആദ്യപ്പത്ത 

കടവർൂ പ്പെൻഡർ യലാറിസ് സാങ്്ചവറി 

തമിഴ് നാട ്സർകാർ വിജ്ഞാപനം പ്പചേതു . 
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National News 

• എോ ജീവനകാർകംു ചസബർ സുരക്ഷാ 

അവയബാധം സൃഷ്ടികനു്നതിനാേി, ഇരയൻ 

റിനയവൂബിൾ എനർജി പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ്

ഏജൻസി ലിമിറ്റഡ് (IREDA) "ചസബർ 

ജാഗ്രതാ ദ്ിവസ്" ആചരികനു്ന.ു 

• ഇരയൻ യറാഡ് സ് യകാൺഗ്രസിപ്പന്റ 81-ാാമത് 

വാർഷിക സയമ്മ്ളനം ലക് നൗവിൽ യകഗ്ര 

യറാഡ് രതാരത ചഹയവ മഗ്രി നിതിൻ 

രഡ്കരി ഉദ്്ഘാടനം പ്പചേതു . 

• 2025 ഓപ്പട ബഹിരാകാശ സമ്പദ്് വയവസ്ഥ 13 

ബിലയൺ യഡാളറിപ്പലത്തംു. 

• ഷാങ്്ഹാേ് സഹകരണ സംഘടനേുപ്പട 

ഇരയേിപ്പല ഭീകരവിരദു്ധ അഭയാസത്തിൽ 

പപ്പങ്കടകുപു്പമന്്ന പാകിസ്ഥാൻ സ്ഥിരീകരിച്ച.ു 

• ചനപണുയ വികസന-സംരംഭകതവ 

മഗ്രാലേവംു (MSDE) നയനൂപക്ഷ കാരയ 

മഗ്രാലേവംു യചർന്ന് “യബടിേൻ ബയനൻ 

കശുാൽ” സംഘടിെിച്ച.ു 

• നിതിൻ രഡ്കരി പ്പെക്സ്-ഫയവുൽ യഗ്രോംര് 

ചഹഗ്ബിഡ് EV േിൽ പ്പടായോട്ട ചപലറ്റ് 

യഗ്പാജക്േ് അവതരിെിച്ച.ു 

• ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദ്ി 75 ഡിജിറ്റൽ 

ബാങ്കിംര് േൂണിറ്റകുൾ (DBUs) ഒയക്ോബർ 16 ന് 

രാജയത്തിന് സമർെികംു. 

• 17-ാാമത ് ഗ്പവാസി ഭാരതീേ ദ്ിവസ് 

കൺപ്പവൻഷൻ 2023 ജനവുരിേിൽ 

മധയഗ്പയദ്ശിപ്പല ഇൻയഡാറിൽ നടകംു. 

 

Defence News 

• ഇരയൻ നാവികയസനാ കെലാേ തർകാഷ് 

IBSAMAR VII-നാേി ദ്ക്ഷിണാഗ്ഫികേിപ്പലത്തി. 
 

 

Summits and Conferences News 

• ചലഫ് - ചലഫ് ചസ്റ്റൽ യഫാർ ദ് 

എൻവയോൺപ്പമന്റിന ു കീഴിൽ അവയബാധം 

വളർത്തനു്നതിനളു്ള അഗ്നി തതവ കാമ്പേിൻ 

ഇയൊൾ വിജ്ഞാന ഭാരതിേുപ്പട (VIBHA) 

സഹകരണയത്താപ്പട പവർ ഫൗയണ്ടഷൻ 

ഓഫ ്ഇരയ നടത്തനു്ന.ു 

• സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മഗ്രി ഗ്ശീ 

യജയാതിരാദ്ിതയ എം. സിരയ നാലാമത് 

പ്പഹലി-ഇരയ ഉച്ചയകാടി 2022 ഉദ്്ഘാടനം 

പ്പചേതു . 

• ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദ്ിേുപ്പട 

അധയക്ഷതേിൽ യചർന്ന യകഗ്ര മഗ്രിസഭാ 

യോരം വടക ു കിഴകൻ യമഖ്ലേ്കളു്ള 

ഗ്പധാനമഗ്രിേുപ്പട വികസന സംരംഭത്തിന് 

(PM-DevINE) അംരീകാരം നൽകി. 

 

Ranks and Reports News 

• “വിദ്യാഭയാസം 4.0 റിയൊർട്്ട” 2022 യവൾഡ് 

ഇകയണാമിക് യഫാറം (WEF) പറുത്തിറകി. 

• ആയരാള പട്ടിണി സചൂികേിൽ 121 

രാജയങ്ങളിൽ 107-ാാാം സ്ഥാനത്താണ് ഇരയ. 

• 2023 പ്പല ചടംസ് ഹേർ എജയയുകഷൻ 

റാങ്കിംര് ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു ഈ വർഷം ബാംഗ്ലരൂിപ്പല 

ഇരയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ ് സേൻസ്, ഇരയൻ 

സർവ്വകലാശാലകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം 

കരസ്ഥമാകി. 

• യവൾഡ് ചവഡ് ഫണ്ട് യഫാർ യനച്ചറിപ്പന്റ 

(WWF) ഏറ്റവംു പതുിേ ലിവിംര് പ്ലാനറ്റ് 

റിയൊർട്്ട അനസുരിച്്ച, കഴിെ 50 

വർഷത്തിനിപ്പട യലാകപ്പമമ്പാടമുളു്ള 

സരതനികൾ, പക്ഷികൾ, ഉഭേജീവികൾ, 

മത്സയങ്ങൾ എന്നിവേിപ്പല വനയജീവികളുപ്പട 

എണ്ണത്തിൽ 69 ശതമാനം കറുവണു്ടാേതാേി 

റിയൊർട്്ട പ്പചയ്യപ്പെട്ട.ു 

 

Appointments News 

• ലഗൂ്ബികന്റ ്നിർമ്മ്ാതാകളാേ രൾഫ് ഓേിൽ 

ഇരയേുപ്പട ഗ്ബാൻഡ് അംബാസഡറാേി 

ഇരയൻ ഗ്കികറ്റ് താരം രമൃ തി മരാന ഒെവുച്ച.ു 

• അയസാസിയേഷൻ ഓഫ് മയചൂവൽ ഫണ്ടസ ് ഇൻ 

ഇരയേുപ്പട (AMFI) പ്പചേർമാനാേി എ 

ബാലസഗു്ബഹ്മണയപ്പനേും വയവസാേ 

യബാഡിേുപ്പട ചവസ് പ്പചേർയപഴ് സണാേി 

രാധിക രുപ്തപ്പേേും വീണ്ടംു തിരപ്പെടതു്ത.ു 
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• മൻു ബാങ്കറാേ അനര് നാരാേൺ 

യരാപാലകൃഷ്ണൻ പ്പസകയരൂിറ്റീസ് ആൻഡ് 

എക് സ് യചഞ്്ച യബാർഡ് ഓഫ ് ഇരയേുപ്പട 

(SEBI) നാലാമപ്പത്ത മഴുുവൻ സമേ അംരമാേി 

(WTM) ചമുതലയേറ്റ.ു 

• ജമ്മ് ു കശ്മീർ, ലഡാക്, കർണാടക 

ചഹയകാടതികളിൽ രണ്ട് ജഡ്ജിമാപ്പര ചീഫ് 

ജസ്റ്റിസമുാരാേി നിേമിച്ചതാേി യകഗ്ര 

സർകാർ അറിേിച്ച.ു 

• ജസ്റ്റിസ് ഡി ചവ ചഗ്രചഡൂിപ്പന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് 

ഉദ്േ് ഉയമഷ് ലളിത ് തപ്പന്റ പിൻരാമിോേി 

നിേമിച്ച.ു 

• സൗരവ് രാംരുലിക് പകരം 1983പ്പല 

ഇരയേുപ്പട യലാകകെ് ഹീയറാോേ യറാജർ 

ബിന്നി BCCI േുപ്പട പതുിേ ഗ്പസിഡന്റാകംു. 

• ഭവുയനശവറിൽ നിന്നളു്ള യലാക് സഭാംരമാേ 

അപരാജിത സാരംരി ഇന്റർ പാർലപ്പമന്ററി 

േൂണിേപ്പന്റ (IPU) എക് സികയടൂ്ടീവ് കമ്മ്ിറ്റി 

അംരമാേി തിരപ്പെടകുപ്പെട്ട.ു 

• വിയദ്ശകാരയ മഗ്രാലേത്തിപ്പല യജാേിന്റ ്

പ്പസഗ്കട്ടറിോേ യഡാ ആദ്ർശ് ചസവകപ്പേ 

കചുവറ്റിപ്പല അടതു്ത ഇരയൻ 

അംബാസഡറാേി നിേമിച്ച.ു 

 

Business News 

• മൻു ഇരയൻ ഗ്കികറ്റ് താരം മയഹഗ്ര സിംര് 

യധാണി രരഡു എേ് യറാസ് യപസ് നിർമ്മ്ിച്ച 

നതൂന ഫീച്ചറകുളുള്ള 'യഗ്ദ്ാണി' എന്ന യപരിൽ 

ഇരയേിൽ നിർമ്മ്ിച്ച കയാമറ യഗ്ഡാൺ 

പറുത്തിറകി. 

• ഐകയരാഗ്ഷ്ടസഭേുപ്പട യഗ്ലാബൽ ഇംപാക്േ് 

(UNGC) സംരംഭത്തിൽ JSW സ്റ്റീൽ യചർന്ന.ു 
 

 

Banking News 

• പ്പസൻഗ്ടൽ ബാങ്ക് ഡിജിറ്റൽ കറൻസിപ്പേ 

(CBDC) കറുിച്്ച അവയബാധം 

സൃഷ്ടികനു്നതിനാേി RBI കൺപ്പസപ്റ്റ് യനാട്്ട 

പറുത്തിറകി 

• പപൂ്പനേിൽ സ്ഥിതി പ്പചയ്യുന്ന യസവ വികാസ് 

യകാ-ഓെയററ്റീവ് ബാങ്കിപ്പന്റ ചലസൻസ് 

മതിോേ മലൂധനത്തിപ്പന്റ അഭാവവംു 

ഭാവിേിപ്പല വരമുാന സാധയതേും കാരണം 

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ (RBI) റോകി. 

• ഒര ു അസറ്റ് പനുർനിർമ്മ്ാണ കമ്പനി (ARC) 

സ്ഥാപികനു്നതിനളു്ള ഏറ്റവംു കറുെ 

മലൂധനം നിലവിപ്പല 100 യകാടി രപൂേിൽ 

നിന്ന് 300 യകാടി രപൂോേി റിസർവ് ബാങ്ക് 

ഉേർത്തി. 

• എൻഡ്-ട-ുഎൻഡ് ഡിജിചറ്റയസഷൻ 

യസവനങ്ങൾ നൽകനു്നതിനളു്ള ആദ്യപ്പത്ത 

ഫിൻപ്പടക് പങ്കാളിോേി വാേനാ 

പ്പനറ്റ് വർകമുാേി സഹകരികാൻ 

സമ്മ്തിച്ചതാേി IDBI ബാങ്ക് അറിേിച്ച.ു 

• ഏറ്റവംു ഉേർന്ന 101 സ് യറ്റജിംര്, സവിംര് 

എന്നിവേ്കളു്ള യലാക പ്പറയകാർഡ് സൗത്ത് 

ഇരയൻ ബാങ്ക് സവരമാകി. 

• ഒന്നിലധികം സാമ്പത്തിക യമഖ്ല 

പ്പറരുയലറ്റർമാരപു്പട നിേഗ്രണ പരിധിേിൽ 

വരനു്ന നതൂന ഉൽെന്നങ്ങളുപ്പട പരീക്ഷണം 

സുരമമാകനു്നതിന് ഇന്റർ-ഓെറബിൾ 

പ്പറരുയലറ്ററി സാൻഡ് യബാക് സിനാേി SEBI ഒര ു

സ്റ്റാൻയഡർഡ് ഓെയററ്റിംര് നടപടിഗ്കമം 

പറുത്തിറകി. 

 

Economy News 

• കഴിെ വർഷപ്പത്ത അയപക്ഷിച്്ച ഈ 

സാമ്പത്തിക വർഷം ഗ്പതയക്ഷ നികതുി 

പിരിവ് 23 ശതമാനം വർധിച്്ച എട്്ട ലക്ഷത്തി 

പ്പതാണ്ണറൂ്റി എട്ടാേിരം യകാടി രപൂോേി. 

• ആയരാള മാരയത്തിപ്പന്റ രപിൽഓവർ 

ഇഫക്റ്റകുൾ കാരണം ഇരയേുപ്പട വളർച്ച ഈ 

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിപ്പല 7% ൽ നിന്ന് 2023-

24 ൽ (FY24) 5.2% ആേി കതു്തപ്പന കറുേുപ്പമന്്ന 

യനാമറു ഗ്പവചികനു്ന.ു 

• NPCI ഇന്റർനാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് സ് ലിമിറ്റഡംു 

(NIPL) േൂയറാപയൻ യപേ് പ്പമന്റ ് യസവന 

ദ്ാതാവാേ യവൾഡ് ചലനംു ഒര ു

യകാർെയറഷൻ സ്ഥാപിച്ച,ു അതിലപൂ്പട 

ഇരയകാർക് ഉടൻ തപ്പന്ന േൂയറാെിലടുനീളം 

UPI (േുചണറ്റഡ് യപേ് പ്പമന്റ ് ഇന്റർയഫസ്) വഴി 

യപേ് പ്പമന്റു കൾ നടത്താനാകംു. 

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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• ഇരയേുപ്പട GDP വളർച്ച ഈ സാമ്പത്തിക 

വർഷത്തിപ്പല 7.4 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 6.8 

ശതമാനമാേി IMF കറുച്ച.ു 

• വയാവസാേിക ഉൽൊദ്ന സചൂിക (IIP) 2022 

ഓരസ്റ്റിൽ 0.8% സയങ്കാചം യരഖ്പ്പെടതു്തി. 

 

Schemes News 

• എത്തയനാൾ പ്പെൻഡിംര് യഗ്പാഗ്രാം പലിശ 

സബ് സിഡി രകീമിന് കീഴിലളു്ള വാേപകൾ 

വിതരണം പ്പചയ്യുന്നതിനളു്ള സമേപരിധി 

യകഗ്രം മാർച്്ച 31 വപ്പര നീട്ടിേിട്ടണ്ു്ട. 

• യകഗ്ര ആയരാരയ കടുംുബയക്ഷമ മഗ്രാലേം 

യലാക മാനസികായരാരയ 

ദ്ിനയത്താടനബുരിച്്ച 

സംസ്ഥാനങ്ങളിലടുനീളം പ്പടലി പ്പമന്റൽ 

പ്പഹൽത്ത് അസിസ്റ്റൻസംു പ്പനറ്റ് വർകിംരും 

(പ്പടലി-MANAS) ആരംഭിച്ച.ു 

• യകരള വാട്ടർ അയതാറിറ്റി (KWA) പ്പകാച്ചി 

നരരത്തിനാേി മലിനജല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ 

തയ്യാറാകനു്ന.ു 

 

Agreements News 

• ടർചബൻ പ്പടക് ഉപയോരിച്്ച ചഹഗ്ബിഡ് EVS 

വികസിെികാൻ അയശാക് പ്പലേ് ലാൻഡംു IIT 

മഗ്ദ്ാസംു ചകയകാർകനു്ന.ു 

• കൽകരി രയാസിഫിയകഷൻ 

അടിസ്ഥാനമാകിേുള്ള പ്ലാന്റു കൾ 

സ്ഥാപികനു്നതിനാേി യകാൾ ഇരയ (CIL), NLC 

ഇരയ എന്നിവേുമാേി ഭാരത ് പ്പഹവി 

ഇലഗ്ക്േികൽസ് (BHEL) ധാരണാപഗ്തം ഒെവുച്ച.ു 
 

 

Science and Technology News 

• ഇരയേിപ്പല ഉപയോക്താകൾകാേി 

ആയരാള റിവാർഡ് യഗ്പാഗ്രാമാേ യപ്ല 

യപാേിന്റു കൾ അവതരിെികാൻ രൂരിൾ 

ഒരങു്ങനു്ന.ു 

• ഹിമാചൽ ഗ്പയദ്ശിപ്പല ഊനേിൽ ഇരയൻ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് ഇൻഫർയമഷൻ 

പ്പടക് യനാളജി (IIT) ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദ്ി 

ഉദ്്ഘാടനം പ്പചേതു . 

• IIT രുവാഹത്തി: ‘PARAM KAMRUPA’ സെൂർ 

കമ്പയടൂ്ടർ സൗകരയം ഗ്പസിഡന്റ് ഗ്ദ്ൗപതി മർുമ ു

ഉദ്്ഘാടനം പ്പചേതു . 

 

Sports News 

• മയലഷയേിപ്പല കവാലാലംപരൂിപ്പല ചഹ 

എൻഡ് സ് നകൂർ ക്ലബിൽ നടന്ന പ്പബസ്റ്റ് ഓഫ് 

7 പ്പഗ്ഫേിമകുളുപ്പട ചഫനലിൽ 

ഇരയകാരനാേ പങ്കജ് അദ്വാനി തപ്പന്റ യലാക 

ബിേയാർഡ് സ് ചാമ്പയൻഷിെ് (150-അെ്) 

കിരീടം അഞ്ചാം തവണേും നിലനിർത്തി, 

അങ്ങപ്പന ആയരാള തലത്തിൽ 25-ാാാം 

കിരീടം യനടി പ്പറയകാർഡ് സൃഷ്ടിച്ച.ു 

• ഇരയൻ പരുഷു യഹാകി ടീം ഡിഫൻഡറംു 

ചവസ് കയാപ്റ്റനമുാേ ഹർമൻഗ്പീത് സിംര് 

രണ്ടാം വർഷവംു FIH പ്പപ്ലേർ ഓഫ് ദ് ഇേർ 

ആേി തിരപ്പെടകുപ്പെട്ട.ു 

• പ്പറഡ ് ബൾു ചഗ്ഡവർ മാക് സ് പ്പവർസ്റ്റാെൻ 

ഒര ു നാടകീേമാേ മഴപ്പേത്തടുർന്്ന ജാെനീസ് 

ഗ്രാൻഡ് ഗ്പിക് സിൽ വിജേിച്ചതിന് യശഷം 

യഫാർമലു വൺ യലാക ചാമ്പയനാേി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്കികറ്റ് കൗൺസിൽ (ICC) 

2022 പ്പസപ്റ്റംബറിപ്പല ICC പ്പപ്ലേർ ഓഫ ്ദ് മര് 

അവാർഡ് യജതാകപ്പള ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ഗ്കിസ്റ്റയായനാ പ്പറാണാൾയഡാ 700 ക്ലബ് കരിേർ 

യരാളുകൾ തികച്്ച  പ്പറയകാർഡ് യനടി. 

• അടതു്ത വർഷം ഒയക്ോബറിൽ നടകനു്ന 

യദ്ശീേ പ്പരേിംസിപ്പന്റ 37-ാാമത ് എഡിഷൻ 

യരാവേിൽ നടകപു്പമന്്ന ഇരയൻ ഒളിമ്പിക് 

അയസാസിയേഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ച.ു 

• 36-ാാമത ് യദ്ശീേ പ്പരേിംസിൽ രുജറാത്തിപ്പന്റ 

പജൂ പയട്ടൽ യോരാസനേിൽ സവർണം 

യനടനു്ന ആദ്യ കാേികതാരമാേി മാറി. 

• തമിഴ് നാട്ടിപ്പല പ്പഹാസൂരിപ്പല എംഎസ് 

യധാണി യഗ്ലാബൽ സ് കളൂിൽ മൻു ഇരയൻ 

കയാപ്റ്റനംു പ്പചചന്ന സൂെർ കിംര് സ് 

നാേകനമുാേ മയഹഗ്ര സിംര് യധാണി സെൂർ 

കിംര് സ് അകാദ്മി ഉദ്്ഘാടനം പ്പചേതു . 

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
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• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് 

അയസാസിയേഷൻ ഫട്ുയബാൾ (FIFA), ഓൾ 

ഇരയ ഫട്ുയബാൾ പ്പഫഡയറഷപ്പന്റ (AIFF) 

പങ്കാളിത്തയത്താപ്പടേും യകഗ്ര 

രവൺപ്പമന്റിപ്പന്റ പിരണുയോപ്പടേും 

ഫട്ുയബാൾ യഫാർ സ് കളുൂകൾകാേി രാജയത്ത് 

പദ്ധതി ആരംഭിച്ച.ു 

• കാേിക ഗ്പകടനത്തിപ്പന്റേും കാേിക 

മയനാഭാവത്തിപ്പന്റേും ഉജ്ജവല ഗ്പകടനത്തിന് 

യശഷം 36-ാാമത ് യദ്ശീേ പ്പരേിംസിന് 

സമാപനം കറുികനു്ന.ു 

• ഇരയൻ ഡിസ് കസ് യഗ്താ താരം കമൽഗ്പീത് 

കൗറിപ്പന ഉയത്തജക മരന്ു്ന 

ലംഘനപ്പത്തത്തടുർന്്ന 2022 മാർച്്ച 29 മതുൽ 

മന്ൂ്ന വർഷയത്തക് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 

വിലകിേതാേി അത് ലറ്റിക് സ് ഇന്റഗ്രിറ്റി 

േൂണിറ്റ് (AIU) ഒയക്ോബർ 12 ന് ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

 

Books and authors News 

• 46-ാാമത ് വേലാർ രാമവർമ രമാരക 

സാഹിതയ പരുസ് കാരം 'മീശ' എന്ന 

യനാവലിന് ഗ്പശരത മലോള സാഹിതയകാരൻ 

എസ് ഹരീഷിന് ലഭിച്ച.ു 

 

Obituaries News 

• ഗ്ബിട്ടീഷ് ചഗ്കം സീരീസാേ ഗ്കാകർ ആന്റ ്

ദ്ി ഹാരി യപാട്ടർ മവൂി ഗ്ഫാചഞ്ചസിേിപ്പല 

നടനംു യപരയുകട്ട മതുിർന്ന യകാമികമുാേ 

യറാബി യകാൾപ്പഗ്ടേ്ൻ 72-ാാാം വേസ്സിൽ 

അരരിച്ച.ു 

 

 

Important Days 

• എോ വർഷവംു ഒയക്ോബർ 10 ന് യലാക 

മാനസികായരാരയ ദ്ിനം ആചരികനു്ന.ു 

• 1874-ൽ സവിസ് തലസ്ഥാനമാേ യബണിൽ 

േൂണിയവഴ്സൽ യപാസ്റ്റൽ േൂണിേൻ 

സ്ഥാപിതമാേതിപ്പന്റ വാർഷികമാേ 

ഒയക്ോബർ 9-ന് എോ വർഷവംു യലാക തപാൽ 

ദ്ിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• ഒയക്ോബർ 9 ന് ഇരയൻ വിയദ്ശ യസവന 

ദ്ിനമാേി ആചരികനു്ന.ു 

• ഇരയൻ ചസനയം 2022 ഒയക്ോബർ 9-ന് 

പ്പടറിയട്ടാറിേൽ ആർമിേുപ്പട 73-ാാമത് 

ചറസിംര് യഡ ആയഘാഷിച്ച.ു 

• പ്പപൺകടു്ടികളുപ്പട അരാരാഗ്ഷ്ട ദ്ിനമാേി 

ഒയക്ോബർ 11 ന് ആചരികനു്ന.ു 

• യലാക സരിവാത ദ്ിനം 2022 ഒയക്ോബർ 12-ന് 

ആചരികനു്ന.ു 2022 പ്പല യലാക സരിവാത 

ദ്ിനത്തിപ്പന്റ ഗ്പയമേം "ഇത ് നിങ്ങളുപ്പട 

ചകേിലാണ്, നടപടിപ്പേടകുകു" എന്നതാണ്. 

• ദ്രുര സാധയത കറുേ്കനു്നതിനളു്ള 

അരാരാഗ്ഷ്ട ദ്ിനം 2022 ഒയക്ോബർ 13 ന് 

ആചരികനു്ന.ു 

• സ്റ്റാൻയഡർഡ് അളവകുൾ, 

സായങ്കതികവിദ്യകൾ, വയവസാേങ്ങൾ 

എന്നിവ ഉപയോരികനു്നതിപ്പന്റ 

ഗ്പാധാനയപ്പത്തകറുിച്്ച അവയബാധം 

വളർത്തനു്നതിനാേി എോ വർഷവംു 

ഒയക്ോബർ 14 ന് യലാക നിലവാര ദ്ിനമാേി 

ആചരികനു്ന.ു 

• എോ വർഷവംു, ഒയക്ോബർ 14 ന് അരാരാഗ്ഷ്ട 

ഇ-യവസ്റ്റ ്ദ്ിനം ആചരികനു്ന.ു 

• കാഴ് ച ചവകലയം, കാഴ് ച സംരക്ഷണം, 

കണ്ണമുാേി ബരപ്പെട്ട മറ്റ് ഗ്പശ്നങ്ങൾ 

എന്നിവപ്പേകറുിച്്ച അവയബാധം 

സൃഷ്ടികനു്നതിനാേി എോ വർഷവംു 

ഒയക്ോബർ രണ്ടാമപ്പത്ത വയാഴാഴ് ച യലാക കാഴ് ച 

ദ്ിനം ആചരികനു്ന.ു 

• ഗ്പശരത എേ് യറാസ് യപസ് ശാഗ്രതജ്ഞനംു 

ഇരയേുപ്പട മൻു രാഗ്ഷ്ടപതിേുമാേിരനു്ന 

യഡാ.എ.പി.പ്പജ.അബ്ദൾു കലാമിപ്പന്റ 

ജന്മവാർഷികത്തിപ്പന്റ രമരണേ്കാോണ് 

ഒയക്ോബർ 15 ന് യലാക വിദ്യാർത്ഥി ദ്ിനമാേി 

ആചരികനു്നത്. 

• യലാകപ്പമമ്പാടമുളു്ള ഗ്രാമീണ ഗ്രതീകളുപ്പട 

അരാരാഗ്ഷ്ട ദ്ിനമാേി ഒയക്ോബർ 15 

ആയഘാഷികനു്ന.ു 
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Miscellaneous News 

• ആയരാള ഭക്ഷയ ഗ്പതിസരിക് മറപുടിോേി 

IFC ഒര ുഫിനാൻസിംര് പ്ലായറ്റ്ഫാം ആരംഭിച്ച.ു 

• ഹീയറാ യമായട്ടായകാർെ് Vida V1 ഇലഗ്ക്േിക് 

രകൂ ട്ടർ ഇരയേിൽ പറുത്തിറകി. Vida V1 

ഇലഗ്ക്േിക് രകൂ ട്ടർ ഇരയേിൽ 2,499 രപൂേ്ക് 

ബക്ു പ്പചയ്യാൻ തടുങ്ങി. 

• യഹാളിവഡ്ു നടൻ യടാം ഗ്കേൂിസ് 

ബഹിരാകാശത്ത് സിനിമ പ്പചയ്യുന്ന ആദ്യ 

നടനാേി മാറി. 

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കമുളു്ള പ്രധാന 

കറുിപ്പകുൾ: (STATIC TAKEAWAYS) 

• േൂണിയവഴ്സൽ യപാസ്റ്റൽ േൂണിേൻ ആസ്ഥാനം: 

യബൺ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• േൂണിയവഴ്സൽ യപാസ്റ്റൽ േൂണിേൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 9 ഒയക്ോബർ 1874; 

• േൂണിയവഴ്സൽ യപാസ്റ്റൽ േൂണിേൻ ഡേറക്േർ 

ജനറൽ: മസാഹിയകാ പ്പമപ്പറ്റയകാ. 

• രരഡു എേ് യറാസ് യപസിപ്പന്റ സ്ഥാപകനംു CEO 

േും: അഗ്നിശവർ ജേഗ്പകാശ്. 

• ഛത്തീരഗഢ് തലസ്ഥാനം: റാേപൂ ർ; 

• ഛത്തീരഗഡ് മഖു്യമഗ്രി: ഭയൂപഷ് ബായരൽ; 

• ഛത്തീരഗഡ് രവർണർ: അനസുൂേ േുപ്പകേ്. 

• യരാവ തലസ്ഥാനം: പനാജി; 

• യരാവ മഖു്യമഗ്രി: ഗ്പയമാദ്് സാവര്; 

• യരാവ രവർണർ: എസ്.ഗ്ശീധരൻ പിള്ള. 

• ICC സ്ഥാപിതമാേത്: 1909 ജൺൂ 15; 

• ICC പ്പചേർമാൻ: പ്പഗ്രര് ബാർയക്ല; 

• ICC CEO : പ്പജഫ് അലാർഡിസ്; 

• ICC ആസ്ഥാനം: ദ്ബുാേ്, േുചണറ്റഡ് അറബ് 

എമിയററ്റ്സ്. 

• AMFI സ്ഥാപിതമാേത്: 22 ഓരസ്റ്റ് 1995; 
 

 

• AMFI CEO: N.S.പ്പവങ്കയടഷ് (23 Oct 2017–); 

• AMFI ആസ്ഥാനം: മംുചബ. 

• ഗ്ശീ ആർ പ്പക മാത്തർൂ, ലഡാക് പ്പലഫ്റ്റനന്റ് 

രവർണർ 

• ലഡാക് എംപി, ഗ്ശീ ജംോങ്് പ്പസറിംര് 

നംരയാൽ 

• ഗ്ശീ ആർ പ്പക സിംര്, യകഗ്ര ഊർജ മഗ്രി 

• രുജറാത്ത് തലസ്ഥാനം: രാരിനരർ; 

• രുജറാത്ത് രവർണർ: ആചാരയ യദ്വഗ്വത്; 

• രുജറാത്ത് മഖു്യമഗ്രി: ഭയൂപഗ്രഭാേ് പയട്ടൽ. 

• ഓൾ ഇരയ ഫട്ുയബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 23 ജൺൂ 1937; 

• ഓൾ ഇരയ ഫട്ുയബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• ഓൾ ഇരയ ഫട്ുയബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

ഗ്പസിഡന്റ്: കലയാണ് ചൗപ്പബ; 

• FIFA ഗ്പസിഡന്റ്: ജിോനി ഇൻഫാന്റിയനാ; 

• FIFA സ്ഥാപിതമാേത്: 21 പ്പമേ് 1904; 

• FIFA ആസ്ഥാനം: സറൂിച്്ച, സവിറ്റ്സർലൻഡ്. 

• യവൾഡ് ചലനിപ്പന്റ CEO : രിപ്പേസ് ഗ്രാപിപ്പനറ്റ് 

• യവൾഡ് ചലനിപ്പന്റ പ്പഡപയടൂ്ടി CEO : മാർക്-

പ്പഹൻറി പ്പഡസ് യപാർട്ടസ് 

• NIPL പ്പന്റ CEO : റിയതഷ് ശകു്ല 

• RBI രവർണർ: ശക്തികാര ദ്ാസ് 

• യകഗ്ര ധനമഗ്രി: നിർമല സീതാരാമൻ 

• യകഗ്ര നിേമ-നീതി മഗ്രി: കിരൺ റിജിജ ു

• രാജസ്ഥാൻ മഖു്യമഗ്രി: അയശാക് പ്പരയലാട്ട് 

• കർണാടക മഖു്യമഗ്രി: ബസവരാജ് 

പ്പബാചമ്മ് 

• J&K രവർണർ: മയനാജ് സിൻഹ 

• ലഡാക് രവർണർ: രാധാകൃഷ്ണ മാത്തർൂ 

• SEBI സ്ഥാപിതമാേത്: 12 ഏഗ്പിൽ 1992; 

• SEBI പ്പസക്േർ: പ്പസകയരൂിറ്റീസ് മാർകറ്റ്; 

• SEBI ആസ്ഥാനം: മംുചബ; 

• SEBI പ്പചേർയപഴ് സൺ: മാധബി പരുി ബച്ു്ച. 

• ഹിമാചൽ ഗ്പയദ്ശ് തലസ്ഥാനം: ഷിംല 

(യവനൽകാലം), ധർമ്മ്ശാല (ശീതകാലം); 

• ഹിമാചൽ ഗ്പയദ്ശ് മഖു്യമഗ്രി: ജേ് റാം 

താകർൂ; 

• ഹിമാചൽ ഗ്പയദ്ശ് രവർണർ: രായജഗ്ര 

വിശവനാേ് അർയലകർ. 

• േൂയറാപയൻ േൂണിേൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 1 

നവംബർ 1993, മാഗ്രേിച്്ച, പ്പനതർലാൻഡ്സ്; 

• േൂയറാപയൻ േൂണിേൻ സ്ഥാപകർ: ജർമ്മ്നി, 

ഗ്ഫാൻസ്, ഇറ്റലി, പ്പനതർലാൻഡ്സ്, പ്പബൽജിേം, 

ലക്സംബർര്. 
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• അരത തടേുന്നതിനളു്ള അരാരാഗ്ഷ്ട 

ഏജൻസി CEO: പീറ്റർ യഹാളണ്ട്; 

• അരത തടേുന്നതിനളു്ള അരാരാഗ്ഷ്ട 

ഏജൻസി സ്ഥാപിതമാേത്: 1975; 

• അരത തടേുന്നതിനളു്ള അരാരാഗ്ഷ്ട 

ഏജൻസിേുപ്പട ആസ്ഥാനം: ലണ്ടൻ, 

േുചണറ്റഡ് കിംഗ് ഡം. 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പടലികമ്മ്യണൂിയകഷൻ 

േൂണിേൻ ആസ്ഥാനം: ജനീവ, 

സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പടലികമ്മ്യണൂിയകഷൻ 

േൂണിേൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 1865 പ്പമേ് 17; 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പടലികമ്മ്യണൂിയകഷൻ 

േൂണിേൻ പ്പസഗ്കട്ടറി ജനറൽ: ഹൗലിൻ 

ഷായവാ. 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഓർരചനയസഷൻ യഫാർ 

സ്റ്റാൻയഡർചഡയസഷൻ പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ്: 

ജനീവ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഓർരചനയസഷൻ യഫാർ 

സ്റ്റാൻയഡർചഡയസഷൻ സ്ഥാപിതമാേത:് 23 

പ്പഫഗ്ബവുരി 1947, ലണ്ടൻ, േുചണറ്റഡ് കിംഗ് ഡം; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഓർരചനയസഷൻ യഫാർ 

സ്റ്റാൻയഡർചഡയസഷൻ ഗ്പസിഡന്റ:് ഉൽറിക 

ഗ്ഫാപ്പങ്ക. 

• WADA ആസ്ഥാനം: യമാൺഗ്ടിേൽ, കാനഡ; 

• WADA ഗ്പസിഡന്റ:് പ്പഗ്കേഗ് റീഡി; 

• WADA സ്ഥാപിതമാേത:് 10 നവംബർ 1999. 

• ഇരയൻ ഒളിമ്പിക് അയസാസിയേഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1927; 

• ഇരയൻ ഒളിമ്പിക് അയസാസിയേഷൻ 

ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• ഇരയൻ ഒളിമ്പിക് അയസാസിയേഷൻ 

ഗ്പസിഡന്റ്: ആദ്ിൽ സുമാരിവാല; 

• ഇരയൻ ഒളിമ്പിക് അയസാസിയേഷൻ 

പ്പസഗ്കട്ടറി ജനറൽ: രാജീവ് യമത്ത. 

• ഇന്റർ-പാർലപ്പമന്ററി േൂണിേൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1889; 

• ഇന്റർ പാർലപ്പമന്ററി േൂണിേൻ ആസ്ഥാനം: 

ജനീവ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• ഇന്റർ പാർലപ്പമന്ററി േൂണിേൻ ഗ്പസിഡന്റ്: 

സാബർ പ്പഹാചസൻ ചൗധരി; 

• ഇന്റർ പാർലപ്പമന്ററി േൂണിേൻ പ്പസഗ്കട്ടറി 

ജനറൽ: മാർട്ടിൻ ചയുങ്കാങ്്. 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ യഫാർ ദ്ി 

കൺസർയവഷൻ ഓഫ ് യനച്ചർ 

പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ്: ഗ്രന്ഥി, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ യഫാർ ദ്ി 

കൺസർയവഷൻ ഓഫ ് യനച്ചർ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 5 ഒയക്ോബർ 1948, 

യഫാപ്പണ്ടേ്ൻെ,ൂ ഗ്ഫാൻസ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ യഫാർ ദ്ി 

കൺസർയവഷൻ ഓഫ് യനച്ചർ സ്ഥാപകൻ: 

ജലൂിേൻ ഹക്സ്ലി; 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ യഫാർ ദ്ി 

കൺസർയവഷൻ ഓഫ് യനച്ചർ സിഇഒ: 

ഗ്ബയൂണാ ഒപ്പബർപ്പല; 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ യഫാർ ദ്ി 

കൺസർയവഷൻ ഓഫ് യനച്ചർ മഗു്ദ്ാവാകയം: 

ജീവിതത്തിനംു ഉപജീവനത്തിനംു 

യവണ്ടിേുള്ള ഐകയം. 

• യമഘാലേ തലസ്ഥാനം: ഷിയോംര്; 

• യമഘാലേ മഖു്യമഗ്രി: യകാൺറാഡ് യകാങ്കൽ 

സാങ്മ; 

• യമഘാലേ രവർണർ: ഡി.മിഗ്ശ (അധിക 

ചമുതല). 
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