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കറനറ്് അഫയേഴ്സ് - LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, 

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

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

തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് 

മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവേക്ുള്ള ഗ്പധാനപ്പെട്ട 

വിവരങ്ങൾ. 

 

International News 

• പരമ്പരാരത വിതരണകാരാേ സൗദി 

അയറബ്യപ്പേേും ഇറാഖിപ്പനേും പിന്തള്ളി 

ഒകയ്ടാബ്റിൽ ഇന്തയേിയലകുള്ള ഏറ്റവും 

വലിേ എണ്ണ വിതരണകാരാേി റഷ്യ 

ഉേർന്നു. 

• ഉപ്പഗ്കേ്ൻ േുദ്ധത്തിനിടേിൽ ഇന്തയൻ 

പ്പപയഗ്ടാ-ഉൽെന്നങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 

വാങ്ങുന്ന രാജ്യമാേി പ്പനതർലാൻഡ്സ ്മാറി. 

• രാജ്യത്തുടനീളം രവൺപ്പമനറ്് വിരുദ്ധ 

ഗ്പതിയഷ്ധങ്ങൾ അലേടികുയമ്പാഴും 

കടുത്ത യസനേുപ്പട ശക്തി പ്പതളിേികാൻ 

ഇറാന്പ്പറ ശക്തമാേ അർദ്ധസസനിക 

പ്പറവലയൂഷ്ണറി രാർഡ ് ഒരു പുതിേ 

സാറ്റസലറ്റ ്യറാകറ്റ് വിയക്ഷപിച്ചു. 

• US ഗ്ടഷ്റി ഡിൊർട്ട് പ്പമനറ്് ഇന്തയേ് പ്പകാെം 

ഇറ്റലി, പ്പമക് സിയകാ, താേ് ലൻഡ്, വിേറ്റ് നാം 

എന്നിവപ്പേ കറൻസി യമാണിറ്ററിംര ്ലിസ്റ്റിൽ 

നിന്്ന നീകം പ്പെയ്തു. 

 

 

State News 

• ഹരിോന യഫാറസ്റ്റ ് ഡിൊർട്ട് പ്പമന്റും UN 

ഏജ്ൻസി യഫാർ ഇനറ്ർനാഷ്ണൽ 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റും (USAID) യെർന്്ന "ഗ്ടീസ് 

ഔട് സസഡ് യഫാപ്പറസ്റ്സ് ഇൻ ഇന്തയ (TOFI)" 

എന്ന പരിപാടി സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ചു. 

• സറസിംര് സൺ വാട്ടർ പ്പഫസ്റ്റ് 2022 

യമഘാലേേിപ്പല ഉമിേം തടാകത്തിൽ ഒരു 

മഹത്താേ സമാപന െടയങ്ങാപ്പട സമാപിച്ചു. 

• 2022 നവംബ്ർ 4 മുതൽ 7 വപ്പര 'യടാഖു 

എയമാംര് യബ്ർഡ ് കൗണ്്ട' (TEBC) എന്ന ആദയ 

പക്ഷി യഡാകയുപ്പമനയ്റഷ്ൻ ഇവനറ്് 

ആതിയേേതവം വഹികാൻ നാരാലാൻഡ് 

തയ്യാപ്പറടുകുന്നു. 

• ഈ വർഷ്ം, 2022 നവംബ്ർ 1 മുതൽ നവംബ്ർ 

9 വപ്പര പുഷ്കർ യമളേക് ് രാജ്സ്ഥാൻ 

ആതിയേേതവം വഹികുന്നതാേിരികും. 

• എല്ലാ വർഷ്വും നവംബ്ർ 9 ന ്ഉത്തരാഖണ്ഡ് 

സ്ഥാപക ദിനം ആെരികുന്നു. 

• US ഗ്ടഷ്റി ഡിൊർട്ട് പ്പമനറ്ിന്പ്പറ ഓഫീസ് 

ഓഫ ് പ്പടക് നികൽ അസിസ്റ്റൻസിന്പ്പറ 

സഹാേയത്താപ്പട മുനിസിെൽ യബ്ാണ്്ട 

പുറപ്പെടുവികുന്ന ഇന്തയേിപ്പല രണ്ടാമപ്പത്ത 

നരരമാേി വയഡാദര മാറി. 

• ബ്ാങ്്ക നിരകിന്പ്പറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

ഏകീകൃത സവർണ വില ആരംഭികുന്ന 

ഇന്തയേിപ്പല ആദയ സംസ്ഥാനമാേി യകരളം 

മാറി. 

• യപാർയവാറിമിപ്പല സഞ്ജ്േ ് പ്പസന്റർ യഫാർ 

എജ്യുയകഷ്നിപ്പല മയനാഹർ പരീകർ 

പ്പമയമാറിേൽ ഹാളിൽ നടന്ന െടങ്ങിൽ 

മുഖയമഗ്ന്തി ഗ്പയമാദ് സാവന്്ത പർെിൾ 

പ്പഫസ്റ്റിന്പ്പറ യലായരാ ഗ്പകാശനം പ്പെയ്തു. 

• 2023 അവസാനയത്താപ്പട ഒഡീഷ്പ്പേ യെരി 

രഹിതമാകാനാണ് ഒഡീഷ് സർകാർ 

ലക്ഷയമിടുന്നപ്പതന്്ന മുഖയമഗ്ന്തി നവീൻ 

പട്നാേിക ്ഗ്പഖയാപിച്ചു. 
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National News 

• ഈ വർഷ്ം ഇന്തയ, 2022 നവംബ്ർ 15 ന് 

സ് കൂളുകളിലും ഉന്നത വിദയാഭയാസ 

സ്ഥാപനങ്ങളിലും ‘ജ്നജ്ാതിേ രൗരവ് ദിവസ്’ 

രംഭീരമാേി ആയഘാഷ്ികുപ്പമന്്ന 

വിദയാഭയാസ മഗ്ന്താലേം അറിേിച്ചു. 

• സലഫ് സേൻസ് ഡാറ്റേക്ുള്ള ഇന്തയേിപ്പല 

ആദയപ്പത്ത നാഷ്ണൽ റിയൊസിറ്ററി ശാസ്ഗ്ത 

സായങ്കതിക മഗ്ന്തി ജ്ിയതഗ്ര സിംര് 

അനാച്ഛാദനം പ്പെയ്തു. 

• യഗ്ബ്ാഡ് യരജ്് ശൃംഖലേുപ്പട 82 ശതമാനവും 

സവദയുതീകരണം പൂർത്തിോകിേതാേി 

ഇന്തയൻ പ്പറേിൽയവ അറിേിച്ചു. 

• യകഗ്ര രവൺപ്പമനറ് ് പ്പപൻഷ്ൻകാർകാേി 

ഡിജ്ിറ്റൽ സലഫ ് സർട്ടിഫികറ്റുകൾ 

യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനാേി ഇന്തയാ 

രവൺപ്പമന്റിന്പ്പറ പ്പപൻഷ്ൻ, 

പ്പപൻഷ്യനഴ് സ് പ്പവൽപ്പഫേർ വകുെ്, 

യപഴ് സണൽ, പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസ് ആൻഡ് 

പ്പപൻഷ്ൻ മഗ്ന്താലേം, രാജ്യവയാപകമാേി 

ഒരു കാമ്പേിൻ ആരംഭിച്ചു. 

 

Defence News 

• ആർമി കമാൻഡർമാരുപ്പട സയമളനം 

നയൂഡൽഹിേിൽ ആരംഭിച്ചു. 

 

Summits and Conferences News 

• പതിയനഴാമത് ഗ്പവാസി ഭാരതീേ ദിവസ് 

കൺപ്പവൻഷ്നിൽ രോന ഗ്പസിഡനറ് ് യഡാ. 

മുഹമദ് ഇർഫാൻ അലി 

മുഖയാതിേിോേിരികും. 

• യകരളത്തിൽ, അർബ്ൻ പ്പമാബ്ിലിറ്റി ഇന്തയ 

യകാൺഫറൻസ് & എക്സ്യപാേുപ്പട 

പതിനഞ്ചാമത് പതിെ ് നവംബ്ർ 4 ന് 

പ്പകാച്ചിേിൽ ആരംഭിച്ചു. 
 

 

• COP27-ൽ കണ്ടൽകാടുകൾകാേുള്ള 

കാലാവസ്ഥാ സഖയത്തിൽ (MAC) ഇന്തയ 

യെരുന്നു. 

• ഉത്തരാഖണ്ഡ് രവർണർ ലഫറ്്റനനറ്് ജ്നറൽ 

രുർമിത് സിംര് (റിട്ട.) പ്പഡറാഡൂണിൽ ഇന്തയൻ 

നാഷ്ണൽ കാർയട്ടാഗ്രാഫിക് 

അയസാസിയേഷ്ന്പ്പറ (INCA) 42-ാാമത് 

അന്താരാഷ്്ഗ്ട യകാൺഗ്രസ് ഉദ്ഘാടനം പ്പെയ്തു. 

• പ്പടലിപ്പമഡിസിൻ പ്പസാസസറ്റി ഓഫ് 

ഇന്തയേും (TSI) യകരള ൊപ്റ്ററും യെർന്്ന 

പ്പകാച്ചിേിപ്പല അമൃത യഹാസ്പിറ്റലിൽ 

ഇനറ്ർനാഷ്ണൽ പ്പടലിപ്പമഡിസിൻ 

യകാൺഫറൻസിന്പ്പറ 18-ാാമത് പതിെ് 

സംഘടിെിച്ചു. 

• ദവിദിന ഗ്പധാനമഗ്ന്തി രതി ശക്തി 

മൾട്ടിയമാഡൽ ജ്ലപാത ഉച്ചയകാടി 

യകഗ്രമഗ്ന്തി സർബ്ാനര യസായനാവാൾ 

ഉദ്ഘാടനം പ്പെയ്യും. 

• വരാനിരികുന്ന G20 ഉച്ചയകാടിേിൽ 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര യമാദി ഹിമാെൽ 

ഗ്പയദശിൽ നിർമിച്ച ഗ്പായദശിക 

പുരാവസ്തു കൾ യലാക യനതാകൾക് 

സമാനികും. 

 

Ranks and Reports News 

• 2015 മുതൽ 2022 വപ്പരേുള്ള കാലേളവ് 

ഏറ്റവും െൂയടറിേ 8 വർഷ്ങ്ങളാകാൻ 

സാധയതേുപ്പണ്ടന്്ന WMO റിയൊർട്ട് നൽകി. 

• രാജ്യപ്പത്ത ഏറ്റവും വലിേ യകാർെയറഷ്നാേ 

റിലേൻസ് ഇൻഡസ്ഗ്ടീസ് ഇന്തയേിപ്പല 

ഏറ്റവും മികച്ച പ്പതാഴിൽദാതാവും 

ആയരാളതലത്തിൽ യജ്ാലി പ്പെയ്യുന്ന 20-

ാാമപ്പത്ത മികച്ച കമ്പനിേുമാേി മാറി. 

• 2022പ്പല ഏഷ്യേിപ്പല പവർ ബ്ിസിനസ്സ് 

വുമൺ ലിസ്റ്റിൽ മൂന്്ന ഇന്തയൻ വനിതകൾ 

ഇടംപിടിച്ചു. 

• QS ഏഷ്യ േൂണിയവഴ്സിറ്റി റാങ്കിംര് 2023 

അനുസരിച്്ച, ഇന്തയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് 

പ്പടകയ്നാളജ്ി (IIT) യബ്ാംപ്പബ് 

ദക്ഷിയണഷ്യേിപ്പല ഏറ്റവും മികച്ച 

വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനമാേി മാറി. 

• യസ്റ്ററ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ ് അഗ്രികൾച്ചർ 

റിയൊർട്ട് 2022 FAO ഗ്പസിദ്ധീകരിച്ചു. 
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• പ്പേയല്ലായസ്റ്റാൺ, കിളിമഞ്ചായരാ നാഷ്ണൽ 

പാർക് എന്നിവേുൾപ്പെപ്പട നിരവധി UNESCO 

േുപ്പട യലാക സപതൃക സസറ്റുകളിപ്പല 

ഹിമാനികൾ 2050 ഓപ്പട അഗ്പതയക്ഷമാകും. 

• പ്പസൻസസ്, നാഷ്ണൽ യപാെുയലഷ്ൻ 

റജ്ിസ്റ്റർ (npr) എന്നിവേുമാേി ബ്ന്ധപ്പെട്ട െില 

ഡാറ്റായബ്സുകൾ നിർണാേക 

ഇൻഫർയമഷ്ൻ ഇൻഗ്ഫാസ്ഗ്ടക്ചറാേി 

സർകാർ ഗ്പഖയാപിച്ചു. 

• രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 576 ഭാഷ്കളുപ്പടേും 

ഗ്പായദശിക ഭാഷ്കളുപ്പടേും ഫീൽഡ് 

വീഡിയോഗ്രഫി ഉപയോരിച്്ച ആഭയന്തര 

മഗ്ന്താലേം ഒരു മാതൃഭാഷ്ാ സർയവ 

വിജ്േകരമാേി പൂർത്തിോകി. 

 

Appointments News 

• റിലേൻസ് ഇൻഡസ്ഗ്ടീസ് പ്പക വി 

കാമത്തിപ്പന അഞ്ച ് വർഷ്യത്തക് 

കമ്പനിേുപ്പട സവതഗ്ന്ത ഡേറക്ടറാേി 

നിേമിച്ചു. 

• യദശീേ സ്മാരക അയതാറിറ്റി (NMA) 

പ്പെേർമാനാേി പ്പഗ്പാഫസർ കിയഷ്ാർ കുമാർ 

ബ്സപ്പേ നിേമിച്ചു. 

• 4 വർഷ്ത്തിന ് യശഷ്ം നിേമ കമീഷ്ൻ 

രൂപീകരിച്ചു; ജ്സ്റ്റിസ് റിതു രാജ്് അവസ്തിപ്പേ 

പ്പെേർയപഴ് സണാേി നിേമിച്ചു. 

• ജ്സ്റ്റിസ് ഡി സവ െഗ്രെൂഡ് ഇന്തയേുപ്പട 

പുതിേ െീഫ് ജ്സ്റ്റിസാേി സതയഗ്പതിജ്ഞ 

പ്പെയ്യും. 

• ഒളിമ്പിക് സ് സവർണപ്പമഡൽ യജ്താവ് നീരജ്് 

യൊഗ്പപ്പേ സവിറ്റ് സർലൻഡ ് ടൂറിസം 

'ഗ്ഫണ്്ടഷ്ിെ ്അംബ്ാസഡറാേി' നിേമിച്ചു. 
 

 

Business News 

• 255 ഇലക്ഗ്ടിക് ബ്ാറ്ററിേിൽ ഗ്പവർത്തികുന്ന 

ബ്സുകൾ (ഇ-ബ്സുകൾ) 

വികസിെികുന്നതിനാേി ഏഷ്യൻ 

പ്പഡവലപ്പ്പമന്റ് ബ്ാങ്്ക (ADB) ഗ്രീൻപ്പസൽ 

എക്സ്ഗ്പസ് സഗ്പവറ്റ ് ലിമിറ്റഡുമാേി (GEPL) 40 

മിലയൺ യഡാളറിന്പ്പറ സാമ്പത്തിക 

പായകജ്ിൽ ഒെുവച്ചു. 

 

Banking News 

• ശക്തമാേ വായ്പ വിൽെന, ഉേർന്ന പലിശ 

വരുമാനം, കുറഞ്ഞ വയവസ്ഥകൾ 

എന്നിവോൽ, പ്പസപ്റ്റംബ്റിൽ അവസാനിച്ച 

പാദത്തിൽ യസ്റ്ററ്റ ് ബ്ാങ്്ക ഓഫ ് ഇന്തയേുപ്പട 

അറ്റാദാേം 74 ശതമാനം വർധിച്്ച 13,265 യകാടി 

രൂപോേി ഉേർന്നു. 

 

Economy News 

• 2027 ഓപ്പട ജ്ൊപ്പനേും ജ്ർമനിപ്പേേും 

മറികടന്്ന യലാകത്തിപ്പല മൂന്നാമപ്പത്ത വലിേ 

സമ്പദ് വയവസ്ഥോേി മാറാനുള്ള 

പാതേിലാണ ്ഇന്തയപ്പേന്നും, 2030 ഓപ്പട ഇന്തയ 

മൂന്നാമപ്പത്ത വലിേ യസ്റ്റാക് മാർകറ്റ് 

ആകുപ്പമന്നും, യമാർരൻ സ്റ്റാൻലി പറേുന്നു. 

• ഇന്തയേുപ്പട അന്തിമ യസാവറിൻ ഗ്രീൻ 

യബ്ാണ്്ട ഗ്ഫേിംവർകിന ് യകഗ്ര ധനകാരയ, 

യകാർെയററ്റ് കാരയ മഗ്ന്തി നിർമല 

സീതാരാമൻ അംരീകാരം നൽകി. 

• മൂഡീസ് ഇൻപ്പവസ്റ്റർ സർവീസസ് 2022 

കലണ്ടർ വർഷ്ത്തിൽ ഇന്തയേുപ്പട 

സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ ഗ്പവെനം 70 യബ്സിസ് 

യപാേിന്റ ്കുറച്്ച 7 ശതമാനമാകി. 

 

Schemes News 

• യകഗ്ര ഗ്രാമവികസന, പഞ്ചാേത്തീരാജ്് മഗ്ന്തി 

രിരിരാജ്് സിംര് ‘ഗ്രാമവികസനത്തിനാേുള്ള 

പഞ്ചാേത്തീരാജ്് സ്ഥാപനങ്ങളിപ്പല 

അംരങ്ങൾകുള്ള അജ്ണ്ട’ എന്ന ബ്ുക് പ്പലറ്റ് 

ഗ്പകാശനം പ്പെയ്തു. 

• അടൽ ഇപ്പന്നായവഷ്ൻ മിഷ്ൻ (AIM), നിതി 

ആയോര് അടൽ നയൂ ഇന്തയ െലഞ്ചിന്പ്പറ 

(ANIC) രണ്ടാം പതിെിന്പ്പറ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 

സ്ഗ്തീ യകഗ്രീകൃത പ്പവല്ലുവിളികൾ 

ആരംഭിച്ചു. 
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Awards News 

• 2021-പ്പല നാഷ്ണൽ യലാറൻസ് സനറ്റിംയരൽ 

അവാർഡുകൾ (NFNA) രാഷ്്ഗ്ടപതി ഭവനിപ്പല 

നഴ്സിംര് പ്പഗ്പാഫഷ്ണലുകൾക് ഇന്തയൻ 

ഗ്പസിഡന്റ ് ഗ്ശീമതി ഗ്ദൗപതി മുർമു 

സമാനിച്ചു. 

• അന്താരാഷ്് ഗ്ട കന്നഡ രത് ന 

പുരസ് കാരത്തിന് മുൻ രാജ്കുടുംബ്ാംരം 

േദുവീർ കൃഷ്ണരാജ് ൊമരാജ് (YKC) വാദിോർ 

തിരപ്പഞ്ഞടുകപ്പെട്ടു. 

• ഫിഷ്റീസ് യമഖലേക്് കീഴിലുള്ള മികച്ച 

അഗ്രിബ്ിസിനസ് അവാർഡാേ "ഇന്തയ 

അഗ്രിബ്ിസിനസ് അവാർഡ ് 2022" 

നൽകപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിപ്പലാന്നാേി 

നാഷ്ണൽ ഫിഷ്റീസ് പ്പഡവലപ് പ്പമനറ്് 

യബ്ാർഡ് (NFDB), സഹദരാബ്ാദ് മാറി. 

 

Agreements News 

• ജ്ൊൻ ബ്ാങ്്ക യഫാർ ഇനറ്ർനാഷ്ണൽ 

യകാെയറഷ്നുമാേി (JBIC) നാഷ്ണൽ 

ഇൻപ്പവസ്റ്റ് പ്പമന്റ ് ആൻഡ ് ഇൻഗ്ഫാസ്ഗ്ടക്ചർ 

ഫണ്്ട (NIIFL) ധാരണാപഗ്തം (MOU) ഒെുവച്ചു. 

• DAY-NRLM-ന ് കീഴിൽ ഫലഗ്പദമാേ 

ഭരണസംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപികുന്നതിന് 

പിന്തുണ നൽകുന്നതിനാേി ഗ്രാമവികസന 

മഗ്ന്താലേം (MoRD) യവദിസ് 

ഫൗയണ്ടഷ്നുമാേി ധാരണാപഗ്തം ഒെുവച്ചു. 

 

Science and Technology News 

• സ് സകറൂട്ടിന്പ്പറ ആദയ യറാകറ്റ് 

ഗ്ശീഹരിയകാട്ടേിൽ നിന്്ന വിയക്ഷപികും. 
 

 

Sports News 

• സഫനലിൽ കുസവത്തിപ്പന 2-0ന് 

യതാൽെിച്്ച സൗരവ ് യഘാഷ്ാൽ നേിച്ച 

ഇന്തയൻ പുരുഷ് ടീം ഏഷ്യൻ സ്കവാഷ് ് ടീം 

ൊമ്പയൻഷ്ിെിപ്പല ആദയ സവർണം യനടി. 

• ഇന്തയൻ താരം സൂരയകുമാർ ോദവ് ടി20േിൽ 

1000 റൺസ് തികേക്ുന്ന ആദയ ഇന്തയൻ 

താരമാേി മാറി. 

• ICC ഹാൾ ഓഫ് പ്പഫേിം: ശിവനാരാേണ 

െരർയപാൾ, ഷ്ാർലറ്റ് എയഡവർഡ്സ്, അബ്ദുൾ 

ഖാദർ എന്നിവപ്പര തിരപ്പഞ്ഞടുത്തു. 

• ഉത്തർഗ്പയദശ് സർകാർ 2023-2024 

കാലേളവിൽ യഖയലാ ഇന്തയ നാഷ്ണൽ 

േൂണിയവഴ്സിറ്റി പ്പരേിംസിന ് നാല് 

നരരങ്ങളിൽ ആതിയേേതവം വഹികും. 

• IBA വനിതാ യലാക യബ്ാക്സിംര് ൊമ്പയൻഷ്ിെ് 

2023 ന ്ഇന്തയ ആതിയേേതവം വഹികും. 

• അന്താരാഷ്ഗ്്ട T20േിൽ 4000 റൺസ് 

തികേക്ുന്ന െരിഗ്തത്തിപ്പല ആദയ 

ബ്ാറ്ററാേി ഇന്തയൻ താരം വിരാട് യകാഹ് ലി 

െരിഗ്തം രെിച്ചു. 

• ആറ ് തവണ ൊമ്പയനാേ പ്പനാവാക് 

യജ്ായകാവിച്ചിപ്പന പരാജ്േപ്പെടുത്തി 19 

കാരനാേ ഡാനിഷ് ് കളികാരൻ യഹാൾരർ 

റൂൺ തന്പ്പറ ആദയ പുരുഷ് സിംരിൾ 2022 

മായസ്റ്റഴ്സ് കിരീടം പാരീസിൽ സവന്തമാകി. 

• അടുത്തിപ്പട, ഡബ്ിൾ ഒളിമ്പിക ് പ്പമഡൽ 

യജ്താവാേ പിവി സിന്ധു 2022 പ്പല ഫിറ്റ ്ഇന്തയ 

മൂവ് പ്പമനറ്ിന്പ്പറ ഫിറ്റ് ഇന്തയ സ്കൂ ൾ വീക് 

സംരംഭത്തിനാേി "തൂഫാൻ & തൂഫാനി" എന്ന 

െിഹ്നം പുറത്തിറകി. 

 

Books and authors News 

• ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര യമാദിേുപ്പട 

യനട്ടങ്ങപ്പളേും പാരമ്പരയപ്പത്തേും കുറിച്ചുള്ള 

രണ്്ട പുസ്തകങ്ങൾ ദുബ്ാേിൽ സനപുണയ 

വികസന സംരംഭകതവ സഹമഗ്ന്തി രാജ്ീവ് 

െഗ്രയശഖർ ഗ്പകാശനം പ്പെയ്തു. 

• "വിൻനിംര് ദി ഇന്നർ ബ്ാറ്റിൽ ഗ്ബ്ിംര് ദി 

പ്പബ്സ്റ്റ് യവർഷ്ൻ ടു ഗ്കികറ്റിയലക്" എന്ന 

തലപ്പകട്ടിൽ പ്പഷ്േൻ് വാട് സൺ ഒരു പുതിേ 

പുസ്തകം രെിച്ചു. 
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Obituaries News 

• ഇന്തയേിപ്പല ഏറ്റവും ഗ്പാേം കൂടിേ യവാട്ടർ 

ശയാം ശരൺ യനരി തന്പ്പറ 34-ാാമത് യവാട്ട് 

യരഖപ്പെടുത്തി മൂന്്ന ദിവസത്തിന് യശഷ്ം 

2022 നവംബ്ർ 5 ന് ഹിമാെൽ ഗ്പയദശിപ്പല 

കൽെേിപ്പല വീട്ടിൽ വച്്ച അന്തരിച്ചു. 

 

Important Days 

• സി വി രാമന്പ്പറ 134-ാാാം ജ്ന്മവാർഷ്ികം 

ഇന്തയ നവംബ്ർ 7 ന് ആയഘാഷ്ികുന്നു. 

• യദശീേ കാൻസർ അവയബ്ാധ ദിനം 2022 

എല്ലാ വർഷ്വും നവംബ്ർ 7 ന ് ഇന്തയേിൽ 

ആയഘാഷ്ികുന്നു. 

• േുദ്ധത്തിലും സാേുധ സംഘട്ടനത്തിലും 

പരിസ്ഥിതി െൂഷ്ണം തടേുന്നതിനുമുള്ള 

അന്താരാഷ്ഗ്്ട ദിനം UN നവംബ്ർ 6 ന് 

ആെരികുന്നു. 

• എക്സ്-യറ എന്നറിേപ്പെടുന്ന എക്സ-്

യറഡിയേഷ്ൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന്പ്പറ 

ബ്ഹുമാനാർത്ഥം എല്ലാ വർഷ്വും നവംബ്ർ 8 

ന് യലാക യറഡിയോഗ്രാഫി ദിനം 

ആെരികുന്നു. 2022 പ്പല യലാക 

യറഡിയോഗ്രാഫി ദിനത്തിന്പ്പറ ഗ്പയമേം 

"യരാരികളുപ്പട സുരക്ഷേുപ്പട മുൻനിരേിൽ 

യറഡിയോഗ്രാഫർമാർ" എന്നതാണ്. 

• എല്ലാ വർഷ്വും നവംബ്ർ 7 ശിശു 

സംരക്ഷണ ദിനമാേി ആെരികുന്നു.  

• നവംബ്ർ 9 മുതൽ നവംബ്ർ 14 വപ്പര 

യലാകപ്പമമ്പാടും എല്ലാ വർഷ്വും 

ശാസ്ഗ്തത്തിന്പ്പറേും സമാധാനത്തിന്പ്പറേും 

അന്താരാഷ്ഗ്്ട വാരമാേി ആെരികുന്നു. 
 

 

• എല്ലാ വർഷ്വും നവംബ്ർ 9-ന ്യദശീേ നിേമ 

യസവന ദിനമാേി ആെരികുന്നു. 

• സമാധാനത്തിനും വികസനത്തിനുമുള്ള 

യലാക ശാസ്ഗ്ത ദിനം നവംബ്ർ 10 ന് 

ആെരികുന്നു. 

• ഇന്തയേിൽ എല്ലാ വർഷ്വും നവംബ്ർ 11 ന് 

യദശീേ വിദയാഭയാസ ദിനം ആെരികുന്നു. 

• എല്ലാ വർഷ്വും നവംബ്ർ മാസത്തിപ്പല 

രണ്ടാമപ്പത്ത വയാഴാഴ്ച യലാകം യലാക ഉപയോര 

ദിനം ആെരികുന്നു. 2022പ്പല യലാക ഉപയോര 

ദിനത്തിന്പ്പറ ഗ്പയമേം "നമുപ്പട ആയരാരയം" 

എന്നതാണ്. 

• 1947-ൽ മഹാത്മാരാന്ധി ഡൽഹിേിപ്പല 

ആകാശവാണി സരർശിച്ചതിന്പ്പറ 

സ്മരണേക്ാേി എല്ലാ വർഷ്വും നവംബ്ർ 12-

ന് പ്പപാതു യസവന ഗ്പയക്ഷപണ ദിനം 

ആയഘാഷ്ികുന്നു. 

• നവംബ്ർ 12 ന് യലാക നയുയമാണിേ ദിനം 

ആെരികുന്നു. 

 

Miscellaneous News 

• 2022 ഒക് യടാബ്റിപ്പല ICC പ്പെേർ ഓഫ് മന്്ത 

പുരസ് കാരത്തിനാേി വിരാട് 

യകാഹ് ലിപ്പേേും നിദാ ദാറിപ്പനേും 

തിരപ്പഞ്ഞടുകപ്പെട്ടു. 

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രധാന 

കുറിപ്പുകൾ:(STATIC TAKEAWAYS) 

• റിലേൻസ് ഇൻഡസ്ഗ്ടീസ് സ്ഥാപിച്ചത്: 8 പ്പമേ് 

1973, മഹാരാഷ്്ഗ്ട; 

• റിലേൻസ് ഇൻഡസ്ഗ്ടീസ് ആസ്ഥാനം: 

മുംസബ്; 

• റിലേൻസ് ഇൻഡസ്ഗ്ടീസ് സ്ഥാപകൻ: 

ധീരുഭാേ് അംബ്ാനി. 

• ഉത്തരാഖണ്ഡ ്രവർണർ: രുർമിത് സിംര്; 

• ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖയമഗ്ന്തി: പുഷ്കർ സിംര് 

ധാമി; 

• ഉത്തരാഖണ്ഡ ്ജ്നസംഖയ: 1.01 യകാടി (2012); 

• ഉത്തരാഖണ്ഡ് തലസ്ഥാനങ്ങൾ: പ്പഡറാഡൂൺ 

(ശീതകാലം), സരർസസൻ (യവനൽകാലം). 

• ISRO പ്പെേർമാൻ: എസ്. യസാമനാേ്; 
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• ISRO സ്ഥാപിതമാേ തീേതി: 1969 ഓരസ്റ്റ് 15; 

• ISRO സ്ഥാപകൻ: യഡാ. വിഗ്കം സാരാഭാേ്; 

• സ്സകറൂട്ട് എേയറാസ്യപസിന്പ്പറ 

സ്ഥാപകനും CEO േും: പവൻ കുമാർ െരന; 

• സ്സകറൂട്ട ് എേയ്റാസ്യപസ് സ്ഥാപിച്ചത്: 12 

ജ്ൂൺ 2018; 

• സ് സകറൂട്ട ് എേ് യറാസ് യപസ് 

പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ് സ്ഥാനം: സഹദരാബ്ാദ്. 

• യരാവ തലസ്ഥാനം: പനാജ്ി; 

• യരാവ മുഖയമഗ്ന്തി: ഗ്പയമാദ് സാവന്്ത; 

• യരാവ രവർണർ: എസ്.ഗ്ശീധരൻ പിള്ള. 

• സവിറ്റ്സർലൻഡ് കറൻസി: സവിസ് ഗ്ഫാങ്്ക; 

• സവിറ്റ്സർലൻഡ് തലസ്ഥാനം: യബ്ൺ. 
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