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"Weekly Current Affairs PDF in Malayalam| October 3rd 
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 

• 1971-പ്പല ബംഗ്ലായേശ് വിയമാചനേുദ്ധത്തിൽ 

വംശീേ നയനൂപക്ഷങ്ങൾപ്പകതിപ്പര 

പാകിസ്ഥാൻ സൈനയം നടത്തിേ 

അതിഗ്കമങ്ങൾ തിരിച്ചറിോൻ സബഡൻ 

ഭരണകടൂപ്പത്ത യഗ്പരിെികനു്ന ഗ്പയമേം രണ്്ട 

അയമരികൻ യകാൺഗ്രൈകുാർ 

ജനഗ്പതിനിധിൈഭേിൽ അവതരിെിച്ച.ു 

• വിവാഹയമാചന ൈമേത്ത് രർഭിണികളാേ 

ഗ്്രീകൾ വീണ്ടംു വിവാഹം കഴികനു്നതിന് 100 

േിവൈം കാത്തിരികണപ്പമന്ന് വയവസ്ഥ 

പ്പചയ്യുന്ന നിേമം റദ്ദാകനു്നതിന് ഒയ്ടാബർ 14 

ന് ജൊനിപ്പല കാബിനറ്റ് മഗ്രിമാർ 

അംരീകാരം നൽകി. 

• രണ്ട് േിവൈപ്പത്ത ഔയേയാരിക 

ൈന്ദർശനത്തിനാേി വിയേശകാരയ മഗ്രി 

യഡാ. എൈ് ജേശങ്കർ ഈജിപ്രിപ്പല 

പ്പകേ് യറാേിപ്പലത്തി. 

• ൈവീഡൻ പാർലപ്പമന്റ് ഉൾഫ് ഗ്കിയേഴ്സപ്പന 

രാജയത്തിപ്പന്റ പതുിേ ഗ്പധാനമഗ്രിോേി 

തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• ൈിയോളിപ്പല ഇരയൻ എംബൈിേുപ്പട 

വാർഷിക മൻുനിര ൈാംൈ് കാരിക 

പരിപാടിേുപ്പട എട്ടാമത് എഡിഷനാേ 

‘ൈാരംര്– േി പ്പഫേിവൽ ഓഫ ് ഇരയ ഇൻ 

റിെബ്ലിക് ഓഫ ്പ്പകാറിേ’ 2022 പ്പൈപ്റ്റംബർ 

30 മതുൽ ഒക് യടാബർ 14 വപ്പര ഓഫ് സലൻ 

യമാഡിൽ രാജയത്തടുനീളമളു്ള വിവിധ 

സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന.ു 

• 2018 മതുൽ കള്ളെണം പ്പവളുെികലംു 

തീഗ്വവാേ ധനൈഹാേവംു 

പരിയശാധികനു്നതിൽ 

പരാജേപ്പെട്ടതിപ്പനത്തടുർന്്ന, കഗു്പൈിദ്ധമാേ 

വിഭാരത്തിൽ പാകിസ്ഥാപ്പന 

ഉൾപ്പെടതു്തിേതിന് യശഷം ഫിനാൻഷയൽ 

ആക്ഷൻ ടാൈ് ക ് യഫാഴ് ൈിപ്പന്റ (FAFT) യഗ്ര 

ലിേിൽ നിന്ന് പറുത്തയുപാകാൻ 

ൈാധയതേുപ്പണ്ടന്്ന ഒര ു മാധയമ റിയൊർട്്ട 

അറിേിച്ച.ു 

• കിഷൻരംര, റാറ്റിൽ ജലസവേയതു 

നിലേങ്ങൾ ൈംബന്ധിച്്ച യലാകബാങ്ക് ഒര ു

"നിഷ്പക്ഷ വിേര്ദ്ധപ്പന" നിേമികകുേും 

യകാർട്്ട ഓഫ് ആർബിയഗ്ടഷൻ പ്പചേർമാനംു 

നിേമിച്ച.ു 

• ലിൈ് ഗ്ടൈ് UK ഗ്പധാനമഗ്രി സ്ഥാനം 

രാജിപ്പവകംു, ഇരയൻ വംശജോേ ൈുല്ല 

ഗ്ബാവർമാനംു രാജിവച്ച.ു 

• ISA േുപ്പട മനൂ്നാം അൈംബ്ലിേിൽ, യകഗ്ന്ദ ഊർജ, 

പനുരൽുൊേന ഊർജ മഗ്രി ആർ പ്പക ൈിംര് 

ഇന്റർനാഷണൽ യൈാളാർ അലേൻൈിപ്പന്റ 

ഗ്പൈിഡന്റാേി വീണ്ടംു തിരപ്പെടകുപ്പെട്ട.ു 

• കള്ളെണം പ്പവളുെികൽ, തീഗ്വവാേ 

ധനൈഹാേം എന്നിവപ്പേ കറുിച്ചളു്ള പാരീൈ് 

ആസ്ഥാനമാേുള്ള ആയരാള നിരീക്ഷക 

ൈംഘടനോേ ഫിനാൻഷയൽ ആക്ഷൻ 

ടാൈ് ക ്യഫാഴ് ൈിപ്പന്റ (FATF) യഗ്ര ലിേിൽ നിന്ന് 

പാകിസ്ഥാപ്പന നീകം പ്പചേരു . 

 

State News 

• പ്പതലങ്കാനപ്പേേും ആഗ്ന്ധാഗ്പയേശിപ്പനേും 

ബന്ധിെിച്്ച നല്ലമല യഫാറേ് യറഞ്ചിലപൂ്പട 

കടന്നയുപാകനു്ന കൃഷ്ണ നേിക് കറുപു്പക 

തകൂപുാലം നിർമികാൻ യകഗ്ന്ദ ൈർകാർ 

അനമുതി നൽകി. 

• പഞ്ചാബ് ൈർകാർ ജീവനകാർക് പഴേ 

പ്പപൻഷൻ പദ്ധതി പനുഃസ്ഥാപികാൻ 

തീരമുാനിച്ച.ു 

• പ്പതലങ്കാന സഹേരാബാേി ഹലീമിന് ‘യമാേ് 

യപാെലുർ ജിഐ’ അവാർഡ് ലഭിച്ച.ു 
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National News 

• രവാളിയോറിപ്പല മൻു ഭരണാധികാരികളാേ 

ൈിന്ധയാൈിപ്പന്റ വിശാലമാേ ജേ് വിലാൈ് 

മഹലിൽ ഗ്പമഖു മറാത്ത കമാൻഡർമാരപു്പട 

ചരിഗ്തം ചിഗ്തീകരികനു്ന രാലറി കം 

എ്സിബിഷൻ യകഗ്ന്ദ ആഭയരര മഗ്രി അമിത് 

ഷാ ഉേ്ഘാടനം പ്പചേരു . 

• മയത്സയാൽൊേനത്തിൽ ഇരയ യലാകത്ത് 

മനൂ്നാം സ്ഥാനത്താപ്പണന്ന് യകഗ്ന്ദ ഫിഷറീൈ്, 

മൃരൈംരക്ഷണം, ക്ഷീരയമഖലാ ൈഹമഗ്രി 

യഡാ. എൽ മരുകുൻ അടതു്തിപ്പട പറെ.ു 

• 2023-24 വിപണന ൈീൈണിൽ എല്ലാ റാബി 

വിളകൾകംു മിനിമം താങ്ങവുില (MSP) 

വർധിെികാൻ യകഗ്ന്ദ മഗ്രിൈഭ അംരീകാരം 

നൽകി. 

• പ്പകവാേിേേിൽ ഗ്പധാനമഗ്രി യമാേി മിഷൻ 

സലഫ് ഗ്പസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച.ു 

 

Defence News 

• ഇയൊഴപ്പത്ത ൈാമ്പത്തിക വർഷത്തിപ്പല 

ആറ് മാൈത്തിനളു്ളിൽ ഇരയ 8,000 യകാടി 

രപൂേുപ്പട ഗ്പതിയരാധ കേറ്റമുതി രജിേർ 

പ്പചേരു , 2025 ഓപ്പട വാർഷിക കേറ്റമുതി 

ലക്ഷയം 35,000 യകാടി സകവരികാനാണ് 

ലക്ഷയമിടനു്നത്. 

• ഇരയൻ കമ്പയടൂ്ടർ എമർജൻൈി 

പ്പറൈ് യപാൺൈ് ടീമംു (CERT-IN) പവർ-

CSIRTകളും യചർന്ന് വിജേകരമാേി 

രപൂകൽെന പ്പചേ് ത് നടെിലാകിേ 

സൈബർ പ്പൈകയരൂിറ്റി അഭയാൈമാേ “PowerEX” 

പപ്പങ്കടകുാൻ 193 പവർ പ്പൈ്ടർ 

േൂട്ടിലിറ്റികപ്പള ക്ഷണിച്ച.ു 

• ഇരയൻ യനവി പ്പൈേിലിംര് ചാമ്പയൻഷിെ് 

2022 യകരളത്തിപ്പല മരകാർ വാട്ടർമാൻഷിെ് 

പരിശീലന യകഗ്ന്ദത്തിൽ നടത്താൻ 

ഏഴിമലേിപ്പല ഇരയൻ യനവൽ അകാേമി 

ഒരങു്ങനു്ന.ു 

• അഗ്നി സഗ്പം നയ ൂ ജനയറഷൻ ബാലിേിക് 

മിസൈൽ ഒഡീഷ തീരത്ത് ഒയ്ടാബർ 21 ന് 

ഇരയ വിജേകരമാേി പരീക്ഷിച്ച.ു 

• വിശാഖപട്ടണത്ത് ഇരരുാജയങ്ങളും തമ്മിലളു്ള 

വർദ്ധിച്ചവുരനു്ന തഗ്രപരമാേ 

ൈഹകരണത്തിന് അനൈുൃതമാേി ഇരയൻ, 

േുഎൈ് സൈനയങ്ങൾ മന്ൂ്ന േിവൈപ്പത്ത 

ൈംേുക്ത മാനഷുിക ൈഹാേ അഭയാൈം 

നടത്തി. 
 

Summits and Conferences News 

• േബുാേിപ്പല യലാക യബ്ലാക് പ്പചേിൻ 

ഉച്ചയകാടി 2022 ഒയ്ടാബർ 17, 18 

തീേതികളിൽ അറ്റ് ലാന്റിൈ്, േി പാമിൽ 

നടകംു. 

• യഗ്ലാബൽ േൂത്ത് ലീഡർഷിെ് പ്പൈന്റർ 

അതിപ്പന്റ ആേയ പരിപാടിോേ യഗ്ലാബൽ 

േൂത്ത് സൈമറ്റ് ൈമ്മിറ്റിപ്പന്റ ഉേ്ഘാടനയത്താപ്പട 

ഒയ്ടാബർ 20 ന് ബംഗ്ലായേശിൽ നിന്ന് ോഗ്ത 

ആരംഭികാൻ ഒരങു്ങകുോണ്. 

• 14-ാാമത ് യവൾഡ് സ്പൈ് യകാൺഗ്രൈ് 2023 

പ്പഫഗ്ബവുരി 16 മതുൽ 18 വപ്പര 

മഹാരാഗ്രേിപ്പല നവി മംുസബേിപ്പല 

ൈിഡ് യകാ എക് ൈിബിഷൻ ആൻഡ് 

കൺപ്പവൻഷൻ പ്പൈന്ററിൽ നടകംു. 

 

Ranks and Reports News 

• വാണിജയ വയവൈാേ മഗ്രാലേം 

പറുത്തിറകിേ പഠനത്തിൽ 

പറേുന്നതനൈുരിച്്ച, 2022പ്പല യലാജിേിക് ൈ് 

ഇൻഡക് ൈ് ചാർട്ടിൽ യനട്ടം സകവരിച്ച 15 

ൈംസ്ഥാനങ്ങളിലംു യകഗ്ന്ദ ഭരണ 

ഗ്പയേശങ്ങളിലംു ആഗ്ന്ധാഗ്പയേശ്, അൈം, 

രുജറാത്ത് എന്നീ മന്ൂ്ന ൈംസ്ഥാനങ്ങളാണ് 

ഉള്ളത.് 

• പബ്ലിക് അഫയേഴ് ൈ് ഇൻഡക് ൈ്-2022ൽ 

വലിേ ൈംസ്ഥാനങ്ങളുപ്പട വിഭാരത്തിൽ 

ഹരിോന ഒന്നാം സ്ഥാനപ്പത്തത്തി. 

• പതുിേ മൾട്ടി ഡേമൺഷണൽ യപാവർട്ടി 

ഇൻഡ്സ ് (MPI) ഗ്പകാരം 2005-06 നംു 2019-21 നംു 

ഇടേിൽ ഇരയേിൽ ോരിഗ്േയയരഖേ്ക് 

താപ്പഴേുള്ളവരപു്പട എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് 415 

േശലക്ഷം ആളുകൾ കറുെ.ു 
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• ഓരേിൽ മയുകഷ് അംബാനിേുപ്പട 

യനതൃതവത്തിലളു്ള റിലേൻൈ് ജിയോ 

ആേയമാേി രാജയപ്പത്ത ഏറ്റവംു വലിേ 

ലാൻഡ് സലൻ യൈവന ോതാവാേി മാറി. 

• ശരാശരി പ്പമാസബൽ യവരതേുപ്പട ആയരാള 

റാങ്കിംരിൽ ഇരയ മന്ൂ്ന സ്ഥാനങ്ങൾ തായഴക് 

യപാേി. 

• ോരിഗ്േയം, പണപ്പെരെും, പട്ടിണി എന്നിവേുപ്പട 

അളവ് കണകിപ്പലടകുാപ്പത, പ്പൈന്റി 

മിലയണേർമാരപു്പട - 830 യകാടി രപൂേിൽ 

കടൂതുൽ (100 മിലയൺ യഡാളർ) ആ്രിേുള്ള 

വയക്തികളുപ്പട വളർച്ചപ്പേകറുിച്ചളു്ള 

യലാകത്തിപ്പല ആേയപ്പത്ത ആയരാള 

പഠനത്തിൽ ഇരയ മനൂ്നാം സ്ഥാനത്താപ്പണന്ന് 

ഒര ുപതുിേ റിയൊർട്്ട പ്പവളിപ്പെടതു്തി. 

• 2021-ൽ 43 രാജയങ്ങളിൽ 40-ാാാം സ്ഥാനപ്പത്ത 

അയപക്ഷിച്്ച, പ്പമർൈർ CFS യഗ്ലാബൽ 

പ്പപൻഷൻ ൈചൂികേിൽ ഇരയ 44 

രാജയങ്ങളിൽ 41-ാാാം സ്ഥാനപ്പത്തത്തി. 

• HCL സ്ഥാപകൻ ശിവ ് നാടാർ 1,161 യകാടി രപൂ 

വാർഷിക ൈംഭാവനേുമാേി രാജയപ്പത്ത 

ഏറ്റവംു ഉോരമന്കനാേ വയക്തിോേി ഒന്നാം 

സ്ഥാനപ്പത്തത്തി. 

 

Appointments News 

• യലാവാക് റിെബ്ലികിപ്പല ഇരയൻ 

അംബാൈഡറാേി അപർൂവ ഗ്ശീവാ്രവപ്പേ 

നിേമിച്ച.ു 

• രാഗ്രപതി ഗ്േൗപതി മർുമ ു ഇരയേുപ്പട പതുിേ 

ചീഫ് ജേിൈാേി യഡാ. ജേിൈ് ഡി സവ 

ചഗ്ന്ദചഡൂിപ്പന നിേമിച്ച.ു 

• അോനി എേർയപാർട്്ടൈ് അതിപ്പന്റ ചീഫ് 

എ്സികയടൂ്ടീവ് ഓഫീൈറാേി അരൺു 

ബൻൈലിപ്പന നിേമിച്ച.ു 

• ഇരയൻ രവൺപ്പമന്റ് ഭാരതി ോൈിപ്പന 

ധനമഗ്രാലേത്തിപ്പല എപ്പക്്പൻഡിച്ചർ 

വകെുിപ്പല കൺയഗ്ടാളർ ജനറൽ ഓഫ് 

അകൗണ്ടസ് (CGA) ആേി നിേമിച്ച.ു 

• പ്പബംരളൂര ു ആസ്ഥാനമാേുള്ള IT കമ്പനിേിൽ 

നിന്ന് രാജിവച്ച ഇൻയഫാൈിൈ് മൻു ഗ്പൈിഡന്റ ്

രവികമുാർ എൈ്, യകാഗ്നിൈന്റ് 

അയമരികേുപ്പട ഗ്പൈിഡന്റാേി ചമുതലയേറ്റ.ു 

• എൽ വി ഗ്പൈാേ് ഐ ഇൻേിറ്റയടൂ്ടിപ്പന്റ 

എ്സികയടൂ്ടീവ് പ്പചേറാേ യഡാ ഗ്പശാര് രാർര്, 

ഗ്പശ്രമാേ അകാേമിേ 

ഒഫ്രാൽയമാളജികൽ ഇന്റർനാഷണലിൈിപ്പന്റ 

(AOI) അംരമാേി തിരപ്പെടകുപ്പെട്ട.ു 

• കർണാടകേിപ്പല മതുിർന്ന യനതാവ് 

മല്ലികാർജൻു ഖാർപ്പര തപ്പന്റ എതിരാളിോേ 

ശശി തരരൂിപ്പന പരാജേപ്പെടതു്തി 24 

വർഷത്തിനിപ്പട ആേയ രാന്ധി ഇതര 

യകാൺഗ്രൈ് അധയക്ഷനാേി. 

• യപടിഎം യപേ് പ്പമന്റ് ബാങ്ക് േീയപഗ്ന്ദ ൈിംര് 

റായത്താറിപ്പന ചീഫ് പ്പഗ്പാഡക്റ്റ് ആൻഡ് 

പ്പടക് യനാളജി ഓഫീൈർ എന്ന പേവിക് 

പറുപ്പമ ഇടകാല ചീഫ് എക് ൈികയടൂ്ടീവ് 

ഓഫീൈറാേി (CEO) നിേമിച്ച.ു 

• മൻു ൈിവിൽ ഏവിയേഷൻ പ്പൈഗ്കട്ടറി ഗ്പേീപ് 

ൈിംര് ഖയരാലപ്പേ ഇരയ യഗ്ടഡ് പ്പഗ്പായമാഷൻ 

ഓർരസനയൈഷപ്പന്റ (ITPO) പ്പചേർമാനംു 

മായനജിംര് ഡേറ്ടറമുാേി നിേമിച്ച.ു 

• ആേിതയ-L1 േൗതയത്തിപ്പന്റ ഗ്പിൻൈിെൽ 

ൈേന്റിോേി യഡാ.ശങ്കരൈഗു്ബഹ്മണയപ്പന 

ഇരയൻ യ്പൈ് റിൈർച്്ച ഓർരസനയൈഷൻ 

നിേമിച്ച.ു 

 

Business News 

• സലഫ് ഇൻഷറുൻൈ് കമ്പനി (LIC) ‘LIC ധൻ 

വർഷ’ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച.ു 

• പ്പഡൽ പ്പടക് യനാളജീൈ്, NTT എന്നിവേിൽ 

നിന്നളു്ള ൈായങ്കതികവിേയകളും 

പരിഹാരങ്ങളും ഗ്പയോജനപ്പെടതു്തി, 

യഹാംഗ്രൗൺ ഫിൻപ്പടക് പ്ലാറ്റ് യഫാമാേ 

യഫാൺയപ, ഇരയേിപ്പല ആേയപ്പത്ത ഗ്രീൻ 

ഡാറ്റാ പ്പൈന്റർ ആരംഭികനു്നതാേി 

ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 
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Banking News 
• RBL ബാങ്കംു ബക്ു സമ യഷാേും യചർന്ന് "യപ്ല" 

എന്ന യപരിൽ ഒര ു പതുിേ പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് 

പറുത്തിറകനു്നത് ഇരയൻ ഉപയഭാക്താകളുപ്പട 

വിയനാേ മലൂയം രണയമാേി 

വർദ്ധിെികനു്നതാേിരികംു. 

• HDFC പ്പൈകയരൂിറ്റീൈ് ഇരയേിൽ ആേയമാേി 

ഗ്്രീകൾക് മാഗ്തമളു്ള ഡിജിറ്റൽ പ്പൈന്റർ (DC) 

തറുകനു്നതാേി ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

 

Economy News 
• CII-EY റിയൊർട്്ട അനൈുരിച്്ച, യഫാറിൻ 

ഡേറക്റ്റ് ഇൻപ്പവപ്പൈ്മ െന്റിന് (FDI) വളർച്ചാ 

ൈാധയതകൾ വാര്ദ്ധാനം പ്പചയ്യുന്ന ഇരയേ്ക് 

അടതു്ത അഞ്്ച വർഷത്തിനളു്ളിൽ 475 

ബിലയൺ യഡാളർ FDI േിൽ വരപു്പമന്്ന 

ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• ഇരയൻ കൃഷിേുപ്പട ൈായങ്കതിക വിേയേുപ്പട 

യനതൃതവത്തിലളു്ള പരിവർത്തനത്തിപ്പന്റ 

യകഗ്ന്ദത്തിൽ യഗ്ഡാണകുൾ 

സ്ഥാപികനു്നതിലപൂ്പട രാജയത്തിപ്പന്റ GDP 1-1.5% 

വർദ്ധിെികാനംു അടതു്ത കറുച്്ച 

വർഷങ്ങളിൽ കറുെത് അഞ്്ച ലക്ഷം 

പ്പതാഴിലവൈരങ്ങൾ ൈൃരികാനംു 

കഴിേുപ്പമന്്ന യവൾഡ് ഇകയണാമിക് യഫാറം 

(WEF) ഒര ുപതുിേ റിയൊർട്ടിൽ പറെ.ു 

 

Schemes News 
• ഗ്പധാനമഗ്രി കിൈാൻ ൈമ്മാൻ ൈയമ്മളനം 

2022 നയഡൂൽഹിേിപ്പല ഇരയൻ 

അഗ്രികൾച്ചറൽ റിൈർച്്ച ഇൻേിറ്റയടൂ്ടിൽ 

ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ന്ദ യമാേി ഉേ്ഘാടനം 

പ്പചയ്യും. 

• ഗ്പധാനമഗ്രി ഭാരതീേ ജൻ ഉർവരക് 

പരിയോജന-ഒര ു രാഗ്രം ഒര ു വളം എന്ന 

പദ്ധതിക് ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ന്ദ യമാേി 

തടുകം കറുിച്ച.ു 

 

Awards News 
• ൈംസ്ഥാന രവൺപ്പമന്റിപ്പന്റ 

അഭിഗ്പാേത്തിൽ, ൈംസ്ഥാന രപൂീകരണ 

േിനമാേ നവംബർ 1 ന്, YSR സലഫ് സടം 

അച്ചീവ് പ്പമന്റ,് YSR അച്ചീവ് പ്പമന്റ-്2022 

അവാർഡകുളുപ്പട ൈമർെണപ്പത്ത 

അടോളപ്പെടതു്തംു. 

• AIPH (ഇന്റർനാഷണൽ അയൈാൈിയേഷൻ 

ഓഫ് യഹാർട്ടികൾച്ചറൽ പ്പഗ്പാഡയയൂൈഴ് ൈ്) 

യവൾഡ് ഗ്രീൻ ൈിറ്റി അവാർഡ് 2022 പ്പന്റ 

ഗ്രാൻഡ് യജതാവാേി പ്പതലങ്കാനേിപ്പല 

സഹേരാബാേ് നരരം ആേരികപ്പെട്ട.ു 

• ഗ്ശീലങ്കൻ എഴുത്തകുാരൻ പ്പഷഹാൻ 

കരണുാതിലക തപ്പന്റ "േി പ്പൈവൻ മൺൂൈ് 

ഓഫ ് മാലി അൽയമഡ" എന്ന കൃതിക് 2022 

പ്പല ഗ്ബിട്ടപ്പന്റ ബകുർ സഗ്പൈ് യനടി. 

• 2022പ്പല ബാലൺ ഡി ഓർ പരുൈ് കാരങ്ങൾ 

അലക് ൈിേ പപു്പറ്റല്ലൈും കരീം പ്പബൻപ്പൈമേും 

യനടി. 

• ബി.പ്പജ.പിേുപ്പട യനതൃതവത്തിലളു്ള 

യകഗ്ന്ദത്തിപ്പന്റ ഫ് ളാര്ഷിെിന് കീഴിൽ, 

ഗ്പധാനമഗ്രി ആവാൈ് യോജന - അർബൻ 

(പിഎംഎസവ-േു) ഭവന പദ്ധതി വിതരണം 

പ്പചേരു . 

• BFSI വിഭാരത്തിന് കീഴിലളു്ള ഡിജിറ്റൽ 

പരിവർത്തനത്തിപ്പല മികച്ച 

ൈഗ്മ്പോേങ്ങൾകാേി യകാൺപ്പഫഡയറഷൻ 

ഓഫ ് ഇരയൻ ഇൻഡഗ്്ടി (CII) ഏർപ്പെടതു്തിേ 

യേശീേ ഡിജിറ്റൽ ഗ്ടാൻൈ് യഫാർയമഷൻ 

അവാർഡകുൾ, “DX 2022 അവാർഡകുൾ” 

കർണാടക ബാങ്ക് കരസ്ഥമാകി. 

 

Agreements News 

• ഗ്്രീകപ്പളേും പ്പപൺകടു്ടികപ്പളേും 

ശാക്തീകരികനു്നതിനംു ഗ്കികറ്റിലപൂ്പട 

ഉൾപ്പെടതു്തലംു ലിംരൈമതവവംു 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനമുാേി 

ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്കികറ്റ് കൗൺൈിലംു (ICC) 

UNICEF ഉം ഒര ു ആയരാള പങ്കാളിത്തം 

ആരംഭിച്ച.ു 

• ൈംയോജിത ധാനയ വാണിജയ പ്ലാറ്റ് യഫാമാേ 

Arya.ag േുപ്പടേും ഗ്ഫണ്ടസ് ഓഫ ്വിമൻൈ് യവൾഡ് 

ബാങ്കിംര് ഇരയ (FWWB ഇരയ) േുപ്പടേും 

ൈഹകരണയത്താപ്പട േുസണറ്റഡ് യനഷൻൈ് 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് യഗ്പാഗ്രാം (UNDP) രുജറാത്തി 

ജില്ലകളാേ ജാംനരർ, േവാരക യേവഭമൂി 

എന്നിവിടങ്ങളിൽ യഗ്പാജ്ട് എക് ൈൽ 

നടെിലാകനു്ന.ു 
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Science and Technology News 

• ഇരയൻ ൈ് യപൈ് റിൈർച്്ച 

ഓർരസനയൈഷപ്പന്റ (ISRO) ഏറ്റവംു 

ഭാരയമറിേ യറാകറ്റ് LVM3, 2022 ഒയ്ടാബർ 23-

ന് ആഗ്ന്ധാഗ്പയേശിപ്പല ഗ്ശീഹരിയകാട്ടേിപ്പല 

ൈ് യപൈ് യപാർട്ടിൽ നിന്ന് ഗ്ബിട്ടീഷ് ോർട്ടെ് 

വൺപ്പവബ് യഗ്ബാഡ് ബാൻഡ് 

കമ്മയണൂിയകഷൻ ഉപഗ്രഹങ്ങളുപ്പട 36 

ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിയക്ഷപികംു. 

• ചഗ്ന്ദോൻ-3 2023 ഓരേിൽ വിയക്ഷപികംു: 

ഇരയൻ ബഹിരാകാശ രയവഷണ സ്ഥാപനം 

(ISRO) 2023 ജണൂിൽ മനൂ്നാമപ്പത്ത ചാഗ്ന്ദ േൗതയം 

വിയക്ഷപികാൻ പദ്ധതിേിടനു്ന.ു 

 

Sports News 

• യവരത, കരതു്ത്, വഴകം, ഈട,് േഷു് കരമാേ 

അരരീക്ഷത്തിൽ അതിജീവികാനളു്ള 

കഴിവ് എന്നിവ കാരണം പ്പൈർബിേൻ 

ശാഗ്്രജ്ഞർ പ്പൈർബിേൻ പ്പടന്നീൈ് 

കളികാരനാേ പ്പനാവാക് യജായകാവിച്ചിപ്പന്റ 

യപരിൽ ഒര ുപതുിേ ഇനം വണ്ടിന് യപരിട്ട.ു 

• മൻു ഐറിഷ് പ്പഗ്പാഫഷണൽ യബാക് ൈർ 

പ്പബർണാഡ് ഡണ്ണിപ്പന ഇരയൻ 

യബാക് ൈിംരിപ്പന്റ സഹ-പ്പപർയഫാമൻൈ് 

ഡേറ്ടറാേി (HPD) തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• 2023പ്പല AFC ഏഷയൻ കെിപ്പന്റ ആതിയേേ 

അയൈാൈിയേഷനാേി ഖത്തർ ഫട്ു യബാൾ 

അയൈാൈിയേഷപ്പന (QFA) 

സ്ഥിരീകരിച്ചതാേി ഏഷയൻ ഫട്ു യബാൾ 

യകാൺപ്പഫഡയറഷൻ (AFC) എക് ൈികയടൂ്ടീവ് 

കമ്മിറ്റി അറിേിച്ച.ു 

• 2023 പ്പല FIFA വനിതാ യലാകകെ് 

ഓൈ് യഗ്ടലിേേുപ്പടേും നയൈൂിലൻഡിപ്പന്റേും 

ഔയേയാരിക ചിഹ്നമാേി തൈുനിപ്പേ 

(ഫട്ു യബാൾ യഗ്പമിോേ പ്പപൻരവിൻ) 

അനാച്ഛാേനം പ്പചേരു . 

• പ്പമൽറ്റ് വാട്ടർ ചാമ്പയൻൈ് പ്പചൈ് ടറൂിപ്പന്റ 

എട്ടാമപ്പത്തേും അവൈാനപ്പത്തേും കവാർട്ടർ 

സഫനലിൽ അർജൻു എറിപ്പരേ് ൈിപ്പേ 

യതാൽെിച്ച ടർൂണപ്പമന്റിലപൂ്പട മാഗ്നൈ് 

കാൾൈൺ പ്പമൽറ്റ് വാട്ടർ ചാമ്പയൻൈ് പ്പചൈ് 

ടർൂ 2022 കിരീടം ൈവരമാകി. 

• യഖയലാ ഇരയ േൂത്ത് പ്പരേിംൈിപ്പന്റ 

അഞ്ചാമത് എഡിഷൻ 2023 ജനവുരി 31 മതുൽ 

പ്പഫഗ്ബവുരി 11 വപ്പര മധയഗ്പയേശിൽ നടകംു. 
 

Books and authors News 

• രാജയൈഭാ പാർലപ്പമന്റ് അംരം യഡാ അമർ 

പട് നാേികിപ്പന്റ ‘പാൻപ്പഡമിക് 

ഡിൈ് റപ് ഷൻൈംു ഒഡീഷാൈ് പ്പലസ്സൺൈ്  

ഇൻ രവർണൻൈ്’ എന്ന പ ു് രകം ഒഡീഷ 

മഖുയമഗ്രി നവീൻ പട് നാേിക് ഗ്പകാശനം 

പ്പചേരു . 

• MBBS യകാഴ് ൈ് പ ു് രകങ്ങളുപ്പട ഹിന്ദി പതിെ് 

മധയഗ്പയേശിപ്പല യഭാൊലിൽ ആഭയരര മഗ്രി 

അമിത ്ഷാ പറുത്തിറകി. 

• ഇരയൻ റവനയ ൂ ൈർവീൈ് (IRS) യജാേിന്റ് 

കമ്മീഷണറംു GST, കേം & നാർയകാട്ടിക്, 

േൂത്ത് ഇൻഫ്ലപു്പവൻൈറമുാേ ൈഹിൽ യൈത്ത് 

തപ്പന്റ 'എ കൺഫയൂ് ഡ് സമൻഡ് യോറി' എന്ന 

പ ു് രകം ഗ്പകാശനം പ്പചേരു . 

 

Important Days 

• എല്ലാ വർഷവംു ഒയ്ടാബർ 17 ന് ആയരാള 

ോരിഗ്േയ നിർമാർജന േിനമാേി ആചരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു ഒയ്ടാബർ 17 ന് യലാക യഗ്ടാമ 

േിനമാേി ആചരികനു്ന.ു 

• ഒയ്ടാബർ 15 ആയരാള സകകഴുകൽ 

േിനമാേി ആചരികനു്ന.ു ആയരാള 

സകകഴുകൽ േിനത്തിപ്പന്റ ഈ വർഷപ്പത്ത 

ഗ്പയമേം "ൈാർവഗ്തിക സക 

ശചുിതവത്തിനാേി ഒന്നികകു" എന്നതാണ്. 

• എല്ലാ വർഷവംു ഒയ്ടാബർ 20 ന് ആചരികനു്ന 

ആയരാള ആയരാരയ ൈംരക്ഷണ 

പരിപാടിോണ് യലാക 

ഓേിയോപ്പപായറാൈിൈ് േിനം. 

• നമ്മപു്പട സേനംേിന ജീവിതത്തിൽ 

സ്ഥിതിവിവരകണകകുളുപ്പട ഗ്പാധാനയം 

തിരിച്ചറിേുന്നതിനാണ് 2022 പ്പല യലാക 

സ്ഥിതിവിവരകണക് േിനം വർഷം യതാറംു 

ഒയ്ടാബർ 20-ന് ആയഘാഷികനു്നത്. 
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• എല്ലാ വർഷവംു ഒയ്ടാബർ 20 ന്, 

ഭക്ഷണത്തിപ്പന്റ മലൂയം ൈംരക്ഷികകുേും 

ഭാവി തലമറുകൾക് അയത ൈയന്ദശം 

സകമാറകുേും പ്പചയ്യുന്ന പാചക വിേഗ് ധപ്പര 

ആേരികനു്നതിനാേി അരാരാഗ്ര പ്പഷഫ് 

േിനം ആചരികനു്ന.ു "ആയരാരയകരമാേ ഭാവി 

വളർത്തകു" എന്നതാണ് ഈ വർഷപ്പത്ത 

ഗ്പയമേം. 

• ഡയടൂ്ടികിപ്പട വീരമൃതയ ു വരിച്ച പത്ത് CRPF 

ജവാന്മാരപു്പട തയാരപ്പത്തോണ് ഒക് യടാബർ 21 

ന് അനു് െരികനു്നത്. 

• എല്ലാ വർഷവംു ഒയ്ടാബർ 20 ന് ഇരയ 

യേശീേ ഐകയോർഢ്യ േിനം ആചരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു ഒക് യടാബർ 3-ാാാം 

ബധുനാഴ് ചോണ് ആയരാള അരസ്സ്  േിനം 

ആചരികനു്നത്. 

• ഒക് യടാബർ 22 -ന് ഇന്റർനാഷണൽ ൈ് റ്റട്ടറിംര് 

അവേർനൈ് യഡ (ISAD) അപ്പല്ലങ്കിൽ 

അരർയേശീേ മരുടിെ് യബാധവതകരണ േിനം 

ആയഘാഷികനു്ന.ു 

 

Miscellaneous News 

• ഇരയേിപ്പല ആേയപ്പത്ത അലമുിനിേം ഗ്ഫേ്റ്റ് 

റാകാേ 61 BOBRNALHSM1, ഭവുയനശവർ 

പ്പറേിൽയവ യേഷനിൽ പ്പറേിൽയവ മഗ്രി 

അശവിനി സവഷ്ണവ് ഉേ്ഘാടനം പ്പചേരു . 

• ഡൽഹി ൈർകാർ നയഡൂൽഹിേിപ്പല 

പ്പൈൻഗ്ടൽ പാർകിൽ ‘േിയേ ജലായവാ, പടയക 

നഹിൻ’ (വിളകകുൾ കത്തികകു, പടകമല്ല) 

കാമ്പേിൻ ആരംഭിച്ച.ു 

• ഇരയേുപ്പട ഏക ൈമഗ്രമാേ ഇന്റർനാഷണൽ 

യഗ്ടഡ് പ്പഫേറിപ്പന്റേും യകാൺഫറൻൈിപ്പന്റേും 

അഞ്ചാമത് എഡിഷൻ, വിൻഡർജി ഇരയ 2023 

ഒക് യടാബർ 4 2023 മതുൽ ഒയ്ടാബർ 6 വപ്പര 

നടകംു. 
 

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കമുളു്ള പ്രധാന 

കറുിപ്പകുൾ: (STATIC TAKEAWAYS) 

• ICC സ്ഥാപിതമാേത്: 1909 ജൺൂ 15; 

• ICC പ്പചേർമാൻ: പ്പഗ്രര് ബാർയൈ; 

• ICC CEO: പ്പജഫ് അലാർഡിൈ്; 

• ICC ആസ്ഥാനം: േബുാേ്, േുസണറ്റഡ് അറബ് 

എമിയററ്റ്ൈ്; 

• UNICEF സ്ഥാപിതമാേത്: 1946; 

• UNICEF ആസ്ഥാനം: നയയൂോർക് ൈിറ്റി, USA; 

• UNICEF ഡേറ്ടർ ജനറൽ: കാതറിൻ എം. 

റസ്സൽ; 

• UNICEF അംരതവം: 192. 

• ഇന്റർനാഷണൽ അയൈാൈിയേഷൻ ഓഫ് 

യഹാർട്ടികൾച്ചർ പ്പഗ്പാഡയയൂൈഴ് ൈ് (AIPH) 

പ്പൈഗ്കട്ടറി ജനറൽ: ടിം ഗ്ബേർൈിഫ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ അയൈാൈിയേഷൻ ഓഫ് 

യഹാർട്ടികൾച്ചർ പ്പഗ്പാഡയയൂൈഴ്സ ് (AIPH) 

ആസ്ഥാനം: ഓയക്്ഫാർഡ്ഷേർ, േുസണറ്റഡ് 

കിംഗ് ഡം (UK). 

• പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് പ്പൈന്റർ ആസ്ഥാനം: 

പ്പബംരളൂര,ു കർണാടക; 

• പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് പ്പൈന്റർ സ്ഥാപിതമാേത്: 

1994. 

• CII, ഡേറ്ടർ ജനറൽ: ചഗ്ന്ദജിത് ബാനർജി 

• ഇരയേുപ്പട ധനമഗ്രി: നിർമല ൈീതാരാമൻ 

• അോനി എേർയപാർട്്ട പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ് 

സ്ഥാനം: അഹമ്മോബാേ്; 

• അോനി എേർയപാർട്്ട സ്ഥാപിതമാേത്: 2 

ഓരേ് 2019; 

• അോനി എേർയപാർട്്ട മാതൃ ൈംഘടന: 

അോനി ഗ്രൂെ്. 

• യലാവാക് റിെബ്ലിക് (പ്പലാവാകയ) 

തലസ്ഥാനം: ഗ്ബാറ്റിലാവ; 

• യലാവാക് റിെബ്ലിക് (പ്പലാവാകയ) കറൻൈി: 

േൂയറാ; 

• യലാവാക് റിെബ്ലിക് (പ്പലാവാകയ) ഗ്പൈിഡന്റ്: 

ൈുൈാന കപയുട്ടാവ. 

• അകാേമിേ ഒഫ്രാൽയമാളജികൽ 

ഇന്റർനാഷണലിൈ് ഗ്പൈിഡന്റ്: യമരി-യജാൈ് 

യടാസൈനൺ; 

• അകാേമിേ ഒഫ്രാൽയമാളജികൽ 

ഇന്റർനാഷണലിൈ് സ്ഥാപിതമാേത്: ഏഗ്പിൽ 

10, 1976. 

• യകാഗ്നിൈന്റ ് ചീഫ് എ്സികയടൂ്ടീവ് ഓഫീൈർ 

(CEO): ഗ്ബോൻ ഹംഗ്ഫീൈ്; 
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• യകാഗ്നിൈന്റ് ആസ്ഥാനം: നയയൂജഴ് സി, 

േുസണറ്റഡ് യേറ്റ്ൈ് ഓഫ് അയമരിക (USA). 

• യവൾഡ് അയൈാൈിയേഷൻ ഓഫ ് കകുസ ്

പ്പൈാസൈറ്റിേുപ്പട ആസ്ഥാനം: പാരീൈ്, 

ഗ്ഫാൻൈ്; 

• യവൾഡ് അയൈാൈിയേഷൻ ഓഫ ് കകുസ ്

പ്പൈാസൈറ്റീൈ് സ്ഥാപിതമാേത്: 1928 

ഒയ്ടാബറിൽ. 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഓേിയോപ്പപായറാൈിൈ് 

ഫൗയണ്ടഷൻ പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ് സ്ഥാനം: 

നിയോൺ, ൈവിറ്റ്ൈർലൻഡ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഓേിയോപ്പപായറാൈിൈ് 

ഫൗയണ്ടഷൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 1998; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഓേിയോപ്പപായറാൈിൈ് 

ഫൗയണ്ടഷൻ ഗ്പൈിഡന്റ്: പ്പഗ്പാഫ. സൈറൈ് 

കെൂർ. 

• TRAI സ്ഥാപിതമാേത്: 20 പ്പഫഗ്ബവുരി 1997; 

• TRAI ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• TRAI പ്പചേർയപഴ് സൺ: രാം യൈവക് ശർമ്മ; 

• TRAI പ്പൈഗ്കട്ടറി: ൈുനിൽ പ്പക. രുപ്ര. 

• പ്പൈൻഗ്ടൽ റിൈർവ് യപാലീൈ് യഫാഴ് സ് 

ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി 

• പ്പൈൻഗ്ടൽ റിൈർവ് യപാലീൈ് യൈന 

രപൂീകരിച്ചത്: 27 ജസൂല 1939; 

• പ്പൈൻഗ്ടൽ റിൈർവ് യപാലീൈ് യഫാഴ് സ് 

ഡേറ്ടർ ജനറൽ, CRPF: യഡാ ൈയുജാേ് ലാൽ 

തായവാപ്പൈൻ, IPS. 

• യഫാൺയപേുപ്പട CEO : ൈമീർ നിരം 

• യഫാൺയപേുപ്പട ആസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂര,ു 

കർണാടക. 

• ISRO പ്പചേർമാൻ: എൈ്. യൈാമനാേ്; 

• ISRO സ്ഥാപിതമാേ തീേതി: 1969 ഓരേ് 15; 

• ISRO സ്ഥാപകൻ: യഡാ. വിഗ്കം ൈാരാഭാേി.  

• ഇരയ യഗ്ടഡ് പ്പഗ്പായമാഷൻ 

ഓർരസനയൈഷൻ ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• ഇരയ യഗ്ടഡ് പ്പഗ്പായമാഷൻ 

ഓർരസനയൈഷൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 1 

ഏഗ്പിൽ 1977. 

• ഇരയേുപ്പട ഗ്പതിയരാധ മഗ്രി: രാജ് നാേ് ൈിംര് 

• ISRO പ്പചേർമാൻ: എൈ് യൈാമനാേ് 

• േുഎൻ പ്പൈഗ്കട്ടറി ജനറൽ: അയന്റാണിയോ 

രുപ്പട്ടറൈ് 

• രുജറാത്ത് മഖുയമഗ്രി: ഭയൂപഗ്ന്ദ ഭാേ് പയട്ടൽ 
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