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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 തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC 

പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ 

എന്നിവേ്കുള്ള ഗ്പധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ. 

 

International News 

• കസാകിസ്ഥാന്പ്പറ ഗ്പസിഡനറ്ാേി വീണ്ും 

തിരപ്പെടുകപ്പെട്ടത് - കാസിം-യ ാമാർട്ട് 

യടാകയേവ ്

• രാ യത്ത് 18 വേസ്സ് ഗ്പാേമുള്ള യവാട്ടിംര് 

വിയവചനമാപ്പെന്്ന വിധിച്ച സുഗ്പീം യകാടതി 

- നയൂസിലൻഡ ്

• ഇന്ത്യേിയലകുള്ള ഏറ്റവും വലിേ വളം 

വിതരെകാരാേി മാറിേ രാ യം – റഷ്യ 

• യനൊളിപ്പല ദാദൽദുര  ില്ലേിൽ നിന്്ന 

തുടർച്ചോേി ഏഴാം തവെേും 

തിരപ്പെടുെിൽ വി േിച്ചത് - യഷ്ർ 

ബഹാദൂർ ദയൂബ 

• ഇയന്ത്ാ-പസഫിക ് യമഖലേിപ്പല 

സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷേക്ും 

സമൃദ്ധികും യവണ്ിേുള്ള ഗ്പതിബദ്ധത 

ഗ്പകടിെിച്ചത് – ഇന്ത്യ 

 

 

State News 
• തമിഴ് നാട്ടിപ്പല യകാേമ്പത്തൂരിൽ ' ംയബാ 

ഗ്ടേലുകൾ' ആരംഭിച്ച സയേതം - ആനമല 

കടുവാ സയേതം 

• ഇന്ത്യ-ആഗ്ഫിക ഹാകയത്താൺ 2022 

ഉദ്ഘാടനം പ്പചയ്ത മുഖയമഗ്ന്ത്ി - യോരി 

ആദിതയനാഥ് 

• നനനി തടാകം റീചാർ ് പ്പചയ്യുന്ന മഴപ്പവള്ള 

സംഭരെിോേ സുഖത്തൽ തടാകത്തിന് 

ചുറ്റുമുള്ള വരണ് ഗ്പയദശപ്പത്ത എല്ലാ 

നിർമ്മാെ ഗ്പവർത്തനങ്ങളും നിയരാധിച്ചത് - 

ഉത്തരാഖണ്ഡ ്നഹയകാടതി 

 

National News 
• AI സംബന്ധിച്ച ആയരാള പോളിത്തത്തിന്പ്പറ 

പ്പചേർമാൻ സ്ഥാനം ഗ്ഫാൻസിൽ നിന്്ന 

ഏപ്പറ്റടുകുന്നത് – ഇന്ത്യ 

• '75 ഗ്കിയേറ്റീവ് നമൻഡ്സ ് ടുമായറാ' 

എന്നതിനാേുള്ള '53 മെികൂർ ചലഞ്ച'് 

ഉദ്ഘാടനം പ്പചയ്തത് - അനുരാര് സിംര് 

താകൂർ 

• ഹരിത തുറമുഖത്തിനും ഷ്ിെിംരിനുമാേി 

ഇന്ത്യേിപ്പല ആദയപ്പത്ത പ്പസനറ്ർ ഓഫ് 

എക് സലൻസ് ആരംഭിച്ചത് - സർബാനന്ദ 

യസായനാവാൾ 

• 2023-25 കാലേളവിയലകുള്ള 

ഇനറ്ർനാഷ്െൽ ഇലക് യഗ്ടാ പ്പടക് നികൽ 

കമ്മീഷ്ൻ (IEC) നവസ് ഗ്പസിഡൻസിേും 

സ് ഗ്ടാറ്റ ിക ് മായന ് പ്പമനറ് ് യബാർഡ ് (SMB) 

പ്പചേറും യനടിേ രാ യം – ഇന്ത്യ 

• േൂയറാെ്, പ്പതയക അയമരിക, കിഴകൻ 

ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിപ്പല 

വിപെികളിയലക് 2025-26 ഓപ്പട ഒരു ഗ്പധാന 

കേറ്റുമതികാേി ഇന്ത്യൻ പ്പറേിൽയവ 

പദ്ധതിേിടുന്ന പ്പഗ്ടേിൻ - വയന്ദ ഭാരത് 

 

Defence News 
• സൗത്ത ് പ്പവയേൺ കമാൻഡ ് ഇനറ്യഗ്രറ്റഡ് 

ഫേർ പവർ എക്സർനസസ് നടത്തിേ സ്ഥലം 

- രാ സ്ഥാൻ 

• കരവാങ്ങിൽ തുടകമാേ ഇന്ത്യ-

ഇയന്ത്ായനഷ്യ സംേുക്ത അഭയാസം - രരുഡ 

ശക്തി 2022 
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Summits and Conferences News 

• ഷ്ാങ്ഹാേ ് യകാർെയറഷ്ൻ 

ഓർരനനയസഷ്ന്പ്പറ (SCO) ഔയദയാരിക 

പ്പവബ് നസറ്റ ്സമാരംഭിച്ചത് – ഇന്ത്യ 

• ഷ്ാങ്ഹാേ ് യകാർെയറഷ്ൻ 

ഓർരനനയസഷ്ന്പ്പറ (SCO) 2023 ന്പ്പറ 

ഗ്പയമേം - സുരക്ഷിത SCO േ് കാേി 

• ഇൻയഡാ-പസഫിക് റീ ിേെൽ ഡേയലാര് 

2022 ന്പ്പറ നാലാം പതിെ് ആരംഭിച്ച സ്ഥലം - 

നയൂഡൽഹി 

• ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റിം അയസാസിയേഷ്ന്പ്പറ 

(IORA) 22-ാാമത് മഗ്ന്ത്ിമാരുപ്പട യോരം നടന്നത് - 

ബംഗ്ലായദശിപ്പല ധാകേിൽ 

 

Ranks and Reports News 

•  ൽ  ീവൻ മിഷ്നിൽ ഉന്നത റാേുകളുള്ള 

 ില്ലകളിൽ ഒന്നാമപ്പതത്തിേ UP േിപ്പല  ില്ല - 

ഷ്ാ ഹാൻപൂർ  ില്ല 

• നടംസ് ഹേർ എ യുയകഷ്ൻ 

എംയലാേബിലിറ്റി റാേിംരിൽ ആദയ 50 

സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും 28 സ്ഥാനം ഇടം 

യനടിേത് - IIT ഡൽഹി 

 

Appointments News 

• പുരുഷ്ന്മാരുപ്പട ഗ്രൂമിംര ് ഗ്ബാൻഡാേ 

അർബൻ രഗ്ബുവിന്പ്പറ ഗ്ബാൻഡ് 

അംബാസഡറാേി നിേമിച്ചത് - സൂരയകുമാർ 

ോദവ ്

 

Business News 

• ഏകയദശം 7,000 യകാടി രൂപേക്് കുടിപ്പവള്ള 

കമ്പനിോേ ബിസ് യലരിപ്പേ സവന്ത്മാകിേത് 

– ടാറ്റ 
 

 

Banking News 

• ഇന്ത്യേിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻോൾ പ്പചയ്ത 

ഗ്രിഡ്-ഇന്ററാക്ടീവ് റിനയൂവബിൾ പവർ 

കൊസിറ്റി ഉള്ളത് - കർൊടക 

• ഇലകയ്ഗ്ടാെിക ് ബാേ് രയാരനറ്ി 

നൽകുന്നതിനാേി കാനറ ബാേ് 

സഹകരിച്ചത് -  NeSL-മാേി 

• ഇന്ത്യേിപ്പല ആദയപ്പത്ത േികർ അധിഷ്ഠ ിത 

പ്പഡബിറ്റ ്കാർഡാേ FIRSTAP അവതരിെിച്ചത് - 

IDFC FIRST ബാേ് 

 

Economy News 

• 2023-പ്പല ഇന്ത്യേുപ്പട GDP 5.9% ആേി കുറച്്ച 

ഗ്പവചനം നടത്തിേത് - യരാൾഡ്മാൻ സാച്്ചസ് 

• ഇന്ത്യേുപ്പട വളർച്ചാ നിരക് 2022ൽ 6.6% ആേി 

കുറച്ചത് – OECD 

• FY23 പ്പല ഇന്ത്യേുപ്പട GDP ഗ്പവചനം 7.3% ൽ 

നിന്്ന 7% ആേി കുറച്ചത് – CRISIL 

• 2022  ൂനല-പ്പസപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ 

ഇന്ത്യേുപ്പട പ്പതാഴിലില്ലായ്മ നിരക് കുറെത് 

- 7.2% ആേി 

• 2023 സാമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ ഇന്ത്യേുപ്പട 

കറനറ്് അകൗണ്് പ്പഡഫിസിറ്റ ് GDP േുപ്പട 

എഗ്ത ആേി കെകാകുന്നു - 3-3.2% 

• 2014-20 ൽ AYUSH 17 ശതമാനം വർധിച്്ച 18.1 

ബിലയൺ യഡാളറിപ്പലത്തിേതാേി 

അറിേിച്ചത് - ഗ്ശീ സർബാനന്ദ യസായനാവാൾ 

 

Schemes News 

• BCCI പിരിച്ചുവിട്ട നാലംര യദശീേ പ്പസലക്ഷൻ 

കമ്മിറ്റിേുപ്പട യനതൃതവം വഹിച്ചത് - യചതൻ 

ശർമ്മ 

• ആദിവാസി കുട്ടികൾകിടേിൽ 

അപ്പമ്പേത്്ത ് യഗ്പാത്സാഹിെികുന്നതിനാേി 

സർകാർ സ്ഥാപിച്ച അകാദമികളുപ്പട എണ്ണം 

– 100 

• യദശീേ ആത്മഹതയ തടേൽ തഗ്ന്ത്ം 

പുറത്തിറകിേത് - ആയരാരയ കുടുംബയക്ഷമ 

മഗ്ന്ത്ാലേം 
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Awards News 

• 2022 ൽ രാന്ധി മയണ്ല പുരസ്കാരം ലഭിച്ച 

ടിബറ്റൻ ആത്മീേ യനതാവ ്– ദനലലാമ 

• 2022-പ്പല സാഹിതയത്തിനുള്ള JCB സമ്മാനം 

യനടിേത് -  ഖാലിദ്  ായവദ് 

• 2022 ൽ സുമിഗ്ത ചരത് റാം അവാർഡ ്ലഭിച്ച 

കഥക് ഗ്പഭാഷ്ക -  ഉമാ ശർമ്മ 

• 2022പ്പല UNESCO േുപ്പട മദൻ ീത് സിംര് 

പുരസ് കാരം ലഭിച്ചത് - ഗ്ഫാോ മാ-ഇഹ് 

സുയലം യോങ്്ങ 

• 2022 പ്പല UNEP േുപ്പട ‘ചാമ്പയൻസ് ഓഫ ് ദ 

എർത്ത’് ൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ -  പൂർെിമ യദവി 

ബർമാൻ 

• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവും മൂലയവത്താേ 

കമ്പനികളിപ്പലാന്നാേി യഗ്പാക്ടർ ആൻഡ് 

രാംബിൾ (P&G) അടുത്തിപ്പട 

അംരീകരികുകേും "പാർട്ണർ ഓഫ ്ദി ഇേർ 

2022" എന്ന ബഹുമതി നൽകുകേും പ്പചയ്ത 

കമ്പനി  - മഗ്ടിക് സ് 

• യഡാ. അബ്ദുൾ കലാം യസവാ പുരസ് കാരം 

ലഭിച്ച RK േുപ്പട INNO ഗ്രൂെിന്പ്പറ ഏറ്റവും 

ഗ്പാേം കുറെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാൾ - രവി 

കുമാർ സാരർ. 

• ഇന്ത്യാ രവൺപ്പമന്റിന്പ്പറ േുവ നകാരയ, 

കാേിക മഗ്ന്ത്ാലേം ഗ്പഖയാപിച്ച 2021-പ്പല 

യദശീേ സാഹസിക അവാർഡ് 

യപരിട്ടിരികുന്നത് - "പ്പടൻസിങ് യനാർപ്പര 

അഡവഞ്ചർ അവാർഡ്" (TNNAA) 

• FICCI േുപ്പട ആദരസൂചകമാേി 2022 പ്പല 

നലഫ ് നടം അച്ചീവ് പ്പമനറ്് അവാർഡ് 

ലഭിച്ചത് - രായ ഗ്ന്ദ പവാർ 

• 2021-22 വർഷ്യത്തക ് സവച്്ഛ വിദയാലേ 

പുരസ് കാരം ലഭിച്ച സ് കൂളുകൾ - 39 
 

 

Agreements News 

• ഉേർന്ന ഗ്പവർത്തനക്ഷമതേുള്ള 

കമ്പയൂട്ടിംരിൽ സഹകരെത്തിനുള്ള 

കരാറിൽ EU വുമാേി ഒെുവച്ചത് – ഇന്ത്യ 

 

Science and Technology News 

• ഈേിപ്പട ISRO കൗണ്്ഡൗൺ ആരംഭിച്ച 

ദൗതയം - PSLV-C54   

 

Sports News 

• 22-ാാമത് FIFA യലാകകെ് 2022 ആരംഭിച്ചത് - 

ഖത്തറിപ്പല അൽ യഖാറിൽ 

• 2022 ൽ യഫാർമുല വൺ യറസിംരിൽ നിന്്ന 

വിരമിച്ച  ർമ്മൻ യറസിംര ് നഗ്ഡവർ - 

പ്പസബാേയൻ പ്പവറ്റൽ 

• ആറാം ATP നഫനൽ സിംരിൾസ് കിരീടം 

യനടിേത് - പ്പനാവാക് യ ായകാവിച്്ച 

• പതിനഞ്ചാമത് ഏഷ്യൻ എേർരൺ 

ചാമ്പയൻഷ്ിെിൽ 28 സവർെത്തിൽ 25 

എണ്ണവും യനടിേത് – ഇന്ത്യ 

• ഏഷ്യൻ കെ് യടബിൾ പ്പടന്നിസിൽ പ്പമഡൽ 

യനടുന്ന ആദയ ഇന്ത്യൻ വനിത - മാെിക ബഗ്ത 

• 34-ാാമത് അണ്ർ 13 യദശീേ ബാഡ്മിന്റൺ 

ചാമ്പയൻഷ്ിെിൽ ആൺകുട്ടികളുപ്പടേും 

പ്പപൺകുട്ടികളുപ്പടേും സിംരിൾസ് 

ചാമ്പയരാേത് - പ്പതലോനേുപ്പട നിശാന്്ത് 

ഭൂകയേും ഒഡീഷ്േുപ്പട തൻവി പഗ്തിേും 

• അഞ്ച ് യലാകകെുകളിൽ സ് യകാർ പ്പചയ്യുന്ന 

ആദയ പുരുഷ് താരം - ഗ്കിേയായനാ 

പ്പറാൊൾയഡാ 

 

Obituaries News 

• ഈേിപ്പട അന്ത്രിച്ച മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുടയ്ബാൾ 

കയാപ്റ്റൻ - ബാബു മെി 

 

Important Days 

• യലാക പ്പടലിവിഷ്ൻ ദിനം 2022 - നവംബർ 21 

• യലാക ശിശുദിനം 2022 - നവംബർ 20 

• യലാക ശിശുദിനത്തിന്പ്പറ ഗ്പയമേം -

"ഉൾപ്പെടുത്തൽ, ഓയരാ കുട്ടികും യവണ്ി" 

• യലാക നപതൃക വാരം - 19–25 നവംബർ 

• യലാക മത്സയപ്പത്താഴിലാളി ദിനം - നവംബർ 21 

• ഷ്ഹീദി ദിവസ് അഥവാ 'രുരു യത ് 

ബഹാദൂറിന്പ്പറ' രക്തസാക്ഷി ദിനം - 

നവംബർ 24 
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• സ്ഗ്തീകൾപ്പകതിരാേ അതിഗ്കമങ്ങൾ 

ഇല്ലാതാകുന്നതിനുള്ള അന്ത്ാരാഷ്്ഗ്ട ദിനം 

2022 - നവംബർ 25. 

• യദശീേ ക്ഷീരദിനം - നവംബർ 26 

• ഇന്ത്യൻ ഭരെഘടനാ ദിനം - നവംബർ 26 

 

Miscellaneous News 
• CDP േുപ്പട കാലാവസ്ഥാ ഗ്പവർത്തന 

പട്ടികേിൽ ഇടംപിടിച്ച ദക്ഷിയെഷ്യേിപ്പല 

ആദയ നരരം – മുംനബ 

• ഈേിപ്പട 2022 നവംബർ 23-ന് തന്പ്പറ 

സ്ഥാപനത്തിന്പ്പറ 25 ആം വർഷ്ം 

ആയഘാഷ്ിച്ച സ്ഥാപനം - ഗ്പസാർ ഭാരതി 

• കാശ്മീർ സർവകലാശാലേിപ്പല വാർഷ്ിക 

േുവ യനാത്സവമാേ ‘സൺസൽ-2022’ 

ഉദ്ഘാടനം പ്പചയ്തത് - പ്പലഫ്റ്റനനറ്് രവർെർ 

മയനാ ് സിൻഹ 

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കുമുള്ള 

പ്രധാന കുറിപ്പുകൾ: (STATIC 
TAKEAWAYS) 

• UNICEF ആസ്ഥാനം: നയൂയോർക്, നയൂയോർക്, 

േുനെറ്റഡ ്യേറ്റ്സ്; 

• UNICEF സ്ഥാപിതമാേത്: 11 ഡിസംബർ 1946; 

• േുെിപ്പസഫ് യമധാവി: കാതറിൻ എം. റസ്സൽ. 

• FIFA ഗ്പസിഡന്റ്:  ിോനി ഇൻഫാനറ്ിയനാ; 

• FIFA സ്ഥാപിതമാേത്: 21 പ്പമേ ്1904; 

• FIFA ആസ്ഥാനം: സൂറിച്്ച, സവിറ്റ്സർലൻഡ്. 

• ആർകിയോള ികൽ സർയവ ഓഫ ് ഇന്ത്യ 

സ്ഥാപകൻ : അലക്സാണ്ർ കണ്ണിംര്ഹാം; 

• ആർകിയോള ികൽ സർയവ ഓഫ ് ഇന്ത്യ 

സ്ഥാപിതമാേത് : 1861; 

• ആർകിയോള ികൽ സർയവ ഓഫ ് ഇന്ത്യ 

ഡേറക്ടർ  നറൽ : വി. വിദയാവതി, IAS; 

• ആർകിയോള ികൽ സർയവ ഓഫ ് ഇന്ത്യ 

മാതൃസംഘടന : സാംസ്കാരിക മഗ്ന്ത്ാലേം; 

• ആർകിയോള ികൽ സർയേ ഓഫ് 

ഇന്ത്യേുപ്പട ആസ്ഥാനം : നയൂഡൽഹി. 

• യദശീേ ചലച്ചിഗ്ത വികസന യകാർെയറഷ്ൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1975, മുംനബ; 

• യദശീേ ചലച്ചിഗ്ത വികസന യകാർെയറഷ്ൻ 

ആസ്ഥാനം: മുംനബ. 

• തമിഴ്നാട് തലസ്ഥാനം: പ്പചനന്ന; 

• തമിഴ്നാട് മുഖയമഗ്ന്ത്ി: എം പ്പക ോലിൻ; 

• തമിഴ്നാട് രവർെർ: ആർ എൻ രവി. 

• UNESCO സ്ഥാപിതമാേത്: 16 നവംബർ 1945; 

• UNESCO ആസ്ഥാനം: പാരീസ്, ഗ്ഫാൻസ്; 

• UNESCO അംരങ്ങൾ: 193 രാ യങ്ങൾ; 

• UNESCO തലവൻ: ഓഗ്ഡി അയസാപ്പല. 

• ഗ്പസാർ ഭാരതി ആസ്ഥാനം: നയൂഡൽഹി; 

• ഗ്പസാർ ഭാരതി സിഇഒ: രൗരവ് ദവിയവദി. 

• ഇയന്ത്ായനഷ്യ തലസ്ഥാനം:  കാർത്ത; 

• ഇയന്ത്ായനഷ്യൻ കറൻസി: ഇയന്ത്ായനഷ്യൻ 

റുപിേ; 

• ഇയന്ത്ായനഷ്യ ഗ്പസിഡന്റ്: യ ായകാ 

വിയഡായഡാ. 

• ഉത്തരാഖണ്ഡ ്രവർെർ: രുർമിത് സിംര്; 

• ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖയമഗ്ന്ത്ി: പുഷ്കർ സിംര് 

ധാമി; 

• ഉത്തരാഖണ്ഡ് തലസ്ഥാനങ്ങൾ: പ്പഡറാഡൂൺ 

(ശീതകാലം), നരർനസൻ (യവനൽകാലം). 

• യനൊൾ തലസ്ഥാനം: കാഠ്മണ്ഡു; 

• യനൊൾ കറൻസി: യനൊളീസ് രൂപ; 

• യനൊൾ ഗ്പസിഡനറ്്: ബിധയ യദവി ഭണ്ഡാരി. 
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