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Daily Current Affairs 23.05.2022 (Malayalam) 
Important News: International  

സ്വിറ്റ്സ്ർലൻഡിലല ദാവ ാസ്ിൽ നടന്ന വലാക സ്ാമ്പത്തിക 

വ ാറത്തിന്ലറ  ാർഷിക സ്വേളനം 

Why in News: 

• വേൾഡ് ഇക്കവ ോമിക് വ ോറത്തിന്ററ േോർഷിക വ ോഗം 2022 റമ ് 22 

മുതൽ 2022 റമ  ്26 േറെ സ്വിറ്റ്സ്ർലൻഡിറല ദോവേോസ്ിൽ നടന്നു, 

ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സ്ംഘറത്ത ന ിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ േോ ിജ്യ 

േയേസ്ോ  മപ്ന്ത്ി പ്രീ. രി ൂഷ് വഗോ ലോ ്. 

 

Key points: 

• ഈ േർഷം നടന്ന വേൾഡ് ഇക്കവ ോമിക് വ ോറത്തിന്ററ േോർഷിക 

വ ോഗത്തിന്ററ േിഷ ം 'ചെിപ്തം ഒെു േഴിത്തിെിേിൽ' എന്നതോ ്. 

• വ ോഗത്തിൽ രറെടുത്ത ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സ്ംഘത്തിൽ ആവെോഗയ 

കുടുംബവേമ മപ്ന്ത്ി മൻസ്ുഖ് മോണ്ഡേയ, റരവപ്ടോളി ം പ്രകൃതി േോതക 

മപ്ന്ത്ി ഹർദീര് സ്ിംഗ് രുെി, മധയപ്രവദര്, തമിഴ്നോട്, ആപ്രോപ്രവദര്, 

മഹോെോഷ്പ്ട, കർ ോടക, റതലെോന എന്നീ ആറ് സ്ംസ്ഥോനങ്ങളിറല 

മുഖയമപ്ന്ത്ിമോെും ഉൾറെടുന്നു. , കൂടോറത മുതിർന്ന മപ്ന്ത്ിമോെും 
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മുതിർന്ന േയേസ്ോ ികളും പ്രതിനിധി സ്ംഘത്തിൽ 

ഉൾറെടുത്തി ിട്ടുണ്ട്. 

• ഉവപ്കനി ൻ പ്രസ്ിഡന്റ് വേോവളോഡിമർ റസ്റലൻസ്്കി,  ൂവറോരയൻ 

കമ്മീഷൻ പ്രസ്ിഡന്റ് ഉർസ്ുല വേോൺ റഡർ റല ്ൻ, ജ്ർമ്മൻ 

ചോൻസ്ലർ ഒലോ ് വഷോൾസ്് എന്നിേറെ വലോക സ്ോമ്പത്തിക 

വ ോറത്തിന്ററ േോർഷിക വ ോഗത്തിൽ സ്പീക്കറോ ി േ ിച്ചു. 

Related Facts 

എന്താണ് വലാക സ്ാമ്പത്തിക വ ാറം? 

• വേൾഡ് ഇക്കവ ോമിക് വ ോറം 1971-ൽ സ്ഥോരിതമോ , ലോവേച്ഛ ില്ലോറത 

പ്രേർത്തിക്കുന്ന ഒെു അന്ത്ോെോഷ്പ്ട സ്ംഘടന ോ ്, അതിന്ററ 

സ്ഥോരനം വലോസ്് ഷവോബിന്ററ റപ്കഡിറ്റ് ആ ്. 

• വേൾഡ് ഇക്കവ ോമിക് വ ോറത്തിന്ററ ആസ്ഥോനം സ്വിറ്റ്സ്ർലൻഡിറല 

ജ്നീേ ിലോ ്. 

• ആവഗോള, പ്രോവദരിക, േയോേസ്ോ ിക അജ്ണ്ടകൾ െൂരറെടുത്തുന്നതിന് 

പ്രമുഖ െോഷ്പ്ടീ , ബിസ്ിനസ്്, സ്ോമൂഹിക, അക്കോദമിക് വനതോക്കൾക്ക് 

ഒെു റരോതു പ്ലോറ്റ്വ ോം പ്രദോനം റചയ്യോൻ വേൾഡ് ഇക്കവ ോമിക് വ ോറം 

ലേയമിടുന്നു. 

Source: The Hindu 

Important News: India 

രാജാറാം വ ാഹൻ വറായിയുലട 250-ാം ജന്മ ാർഷികം 

Why in the news: 

• െോജ്ോ റോം വമോഹൻ വറോ ി ുറട 250-ാോാം ജ്ന്മേോർഷികം 2022 റമ ് 22 

മുതൽ 2023 റമ  ്22 േറെ വകപ്ര സ്ോംസ്കോെിക മപ്ന്ത്ോല ത്തിന്ററ 

ആേിമുഖയത്തിൽ 'ആസ്ോദി കോ അമൃത് മവഹോത്സേ്' ആചെിക്കും. 

Key points: 

• െോജ്ോ റോം വമോഹൻ വറോ ് നടത്തി  േിേിധ സ്ോമൂഹിക രെിഷ്കെ  

പ്രേർത്തനങ്ങൾ ജ്നങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അേതെിെിക്കുക എന്നതോ ് ഈ 

രെിരോടി ുറട പ്രധോന ലേയം. 
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• റകോൽക്കത്ത ിറല സ്ോൾട്ട് വലക്ക് െോജ്ോ റോം വമോഹൻ വറോ ് ലലപ്ബറി 

 ൗവണ്ടഷനിലും റകോൽക്കത്ത ിറല സ് ൻസ്് സ്ിറ്റി 

ഓഡിവറ്റോറി ത്തിലുമോ ് ചടങ്ങ് സ്ംഘടിെിച്ചിെിക്കുന്നത്. 

• ചടങ്ങിൽ സ്ോംസ്കോെിക മപ്ന്ത്ി പ്രീ ജ്ി.റക. െോജ്ോ റോം വമോഹൻ വറോ ി ുറട 

പ്രതിമ  ലത്തിൽ അനോച്ഛോദനം റചയ്തു. 

• ചടങ്ങിൽ കുട്ടികൾക്കോ ി റസ്മിനോറും കവിസ്് വപ്രോപ്ഗോമും 

സ്ംഘടിെിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടോറത റോം വമോഹൻ വറോ ി ുറട ജ്ീേിതത്തിന്ററ 

േിേിധ േരങ്ങറളക്കുറിച്ചുള്ള മൾട്ടിമീഡി  അേതെ േും ചടങ്ങിൽ 

അേതെിെിച്ചു. 

Related Facts 

• െോജ്ോ റോം വമോഹൻ വറോ ് (1772 - 1833) ഒെു ഇന്ത്യൻ 

രെിഷ്കർത്തോേോ ിെുന്നു. രല ചെിപ്തകോെന്മോെും അവേഹറത്ത "ബംഗോൾ 

നവേോത്ഥോനത്തിന്ററ രിതോേ്" ആ ി ക ക്കോക്കുന്നു. 

• സ്തി, ബഹുേോെയതവം, ലരരേ േിേോഹം, ജ്ോതി േയേസ്ഥ തുടങ്ങി  

ലഹന്ദേ ആചോെങ്ങൾറക്കതിറെ അവേഹം കുെിരു ുദ്ധം 

നടത്തുക ും സ്വത്തിൽ സ്്പ്തീകളുറട അേകോരം ആേരയറെടുക ും 

റചയ്തു. 

• 1828-ൽ െോജ്ോറോം വമോഹൻ വറോ ് സ്ഥോരിച്ചതോ ് പ്ബഹ്മസ്മോജ്ം. 

• 1817-ൽ വഡേിഡ് ഹോറെ ുറട സ്ഹോ വത്തോറട അവേഹം കൽക്കട്ട ിൽ 

ഹിരു വകോവളജ്് സ്ഥോരിച്ചു. 

• െോജ്ോറോം വമോഹൻ വറോ ി ുറട ഏറ്റേും പ്രരസ്തമോ  മോസ്ിക സ്ംബദ് 

കൗമുദി ആ ിെുന്നു. രപ്തസ്വോതപ്ന്ത്യം, ഉന്നത വസ്േന സ്ഥോനങ്ങളിൽ 

ഇന്ത്യക്കോറെ ഉൾറെടുത്തൽ, എക്സികയൂട്ടീേിറന ും ജ്ുഡീഷയറിറ  ും 

വേർറരടുത്തുക തുടങ്ങി  േിഷ ങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾറെടുന്നു. 

• മുഗൾ ചപ്കേർത്തി അക്ബർ െണ്ടോമൻ െോജ്ോ റോം വമോഹൻ വറോ ിക്ക് െോജ് 

രദേി നൽകി. 

Source: PIB 
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Important News: Economy 

വനരിട്ടുള്ള  ിവദശ നിവേപം (എഫ്ഡിഐ) 

Why in News: 

• 2021-22 സ്ോമ്പത്തിക േർഷത്തിൽ 83.57 ബിലയൺ  ുഎസ്് വഡോളറിന്ററ 

ഏറ്റേും ഉ ർന്ന േോർഷിക േിവദര വനെിട്ടുള്ള നിവേരം (എഫ്ഡിഐ) 

ഇന്ത്യ വെഖറെടുത്തി. 

 

Key points: 

• മുൻ സ്ോമ്പത്തിക േർഷമോ  2020-21 (USD 12.09 ബില്ലയൺ) അവരേിച്ച് 2021-

22 സ്ോമ്പത്തിക േർഷത്തിൽ (USD 21.34 ബിലയൺ) നിർമ്മോ  

വമഖലകളിവലക്കുള്ള എഫ്ഡിഐ ഇകവിറ്റി ഒഴുക്ക് 76% േർദ്ധിച്ചു. 

• എഫ്ഡിഐ ഇകവിറ്റി ഒഴുക്കിറല മുൻനിെ നിവേരക െോജ്യങ്ങളുറട 

കോെയത്തിൽ, 'സ്ിംഗെൂർ' 27% റകോണ്ട് ഒന്നോമറതത്തി, അവമെിക്ക ും 

(18%) മൗറീഷയസ്ും (16%) മുൻനിെ സ്ംസ്ഥോനങ്ങളോ ി. 
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• 'കമ്പയൂട്ടർ വസ്ോ ്റ്റ്റേ റും ഹോർഡ്റേ റും 2021-22 സ്ോമ്പത്തിക 

േർഷത്തിൽ എ ്ഡിഐ ഇകവിറ്റി േെേിന്ററ മുൻനിെ 

സ്വീകർത്തോക്കളോ ി ഉ ർന്നു, തുടർന്്ന വസ്േന വമഖല (12%), 

ഓവട്ടോറമോലബൽ േയേസ്ോ ം (12%) എന്നിേ  ഥോപ്കമം ഉ ർന്ന 

സ്വീകർത്തോക്കളുറട വമഖല ോ ി ഉ ർന്നു.  

• ഇന്ത്യ ിറല 'കമ്പയൂട്ടർ വസ്ോ ്റ്റ്റേ ർ ആൻഡ് ഹോർഡ്റേ ർ' 

വമഖല ്ക്ക് കീഴിൽ, 2021-22 സ്ോമ്പത്തിക േർഷത്തിൽ കർ ോടക (53%), 

ഡൽഹി (17%), മഹോെോഷ്പ്ട (17%) എന്നിേ ോ ് എഫ്ഡിഐ ഇകവിറ്റി േെേ് 

കൂടുതൽ ലേിച്ച പ്രധോന സ്ംസ്ഥോനങ്ങൾ.  

• 2021-22 സ്ോമ്പത്തിക േർഷത്തിൽ റമോത്തം എഫ്ഡിഐ ഇകവിറ്റി ഒഴുക്കിൽ 

38% േിഹിതേുമോ ി കർ ോടക ോ ് ഏറ്റേും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന 

സ്ംസ്ഥോനം, മഹോെോഷ്പ്ട ും (26%) ഡൽഹി ും (14%) റതോട്ടുരിന്നിൽ 

നിൽക്കുന്നു.. 

Source: PIB 

കാർഷിക, ഗ്രാ ീണ ല ാഴിലാളികൾക്കുള്ള അഖിവലന്തയ ഉപവ ാക്തൃ 

 ില സ്ൂചിക 

Why in News: 

  കോർഷിക, പ്ഗോമീ  റതോഴിലോളികൾക്കോ ുള്ള അഖിവലന്ത്യോ 

ഉരവേോക്തൃ േില സ്ൂചിക റതോഴിൽ മപ്ന്ത്ോല ം രുറത്തിറക്കി. 

 

 

 

 

 

 

 

Key points: 
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 കോർഷിക പ്ഗോമീ  റതോഴിലോളികൾക്കോ ുള്ള അഖിവലന്ത്യോ 

ഉരവേോക്തൃ േില സ്ൂചിക ഏപ്രിൽ മോസ്ത്തിൽ രുറത്തിറക്കി, 

 കോർഷിക, പ്ഗോമീ  റതോഴിലോളികൾക്കുള്ള അഖിവലന്ത്യോ ഉരവേോക്തൃ 

േില സ്ൂചിക  ഥോപ്കമം 10 വരോ ിന്റ് ഉ ർന്ന് 1108 വരോ ിന്റും 1119 

വരോ ിന്റുമോ ി. 

 കർഷകറത്തോഴിലോളികളുറട ും പ്ഗോമീ  റതോഴിലോളികളുറട ും 

റരോതു സ്ൂചിക ിറല േർധനേിന് പ്രധോന രെുേഹിച്ചത് അെി, 

വഗോതമ്പ് മോേ്, വജ്ോേർ, ബജ്്റ, റോഗി, രച്ചക്കറികൾ, രഴങ്ങൾ 

എന്നിേ ുറട േില  ഥോപ്കമം 7.32, 7.13 വരോ ിന്റുകവളോളം 

േർദ്ധിച്ചതോ ്. 

 സ്ൂചിക ിറല ഉ ർച്ച ും തകർച്ച ും ഓവെോ സ്ംസ്ഥോനങ്ങളിലും 

േയതയോസ്റെട്ടിെിക്കുന്നു, 1275 വരോ ിന്റുമോ ി തമിഴ്നോട് സ്ൂചിക 

രട്ടിക ിൽ മുകളിൽ, 880 വരോ ിന്റുമോ ി ഹിമോചൽ പ്രവദര് ഏറ്റേും 

തോറഴ ോ ്. 

 CPI-AL, CPI-RL എന്നിേറ  അടിസ്ഥോനമോക്കി ുള്ള ര റെെുെ നിെക്ക് 2022 

 ഥോപ്കമം  ഏപ്രിലിൽ 6.44% ഉം 6.67% ഉം , 2022 മോർച്ചിൽ  6.09%, 6.33% ആ ്.. 

All-India Consumer Price Index Number (General & Group-wise): (Source PIB) 

Group Agricultural Labourers Rural Labourers 

  March 2022 April 2022 March 2022 April 2022 

General Index 1098 1108 1109 1119 

Food 1025 1035 1032 1043 

Pan, Supari, etc. 1914 1917 1924 1926 

Fuel & Light 1222 1233 1216 1226 
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Clothing, Bedding &Footwear 1147 1162 1179 1195 

Miscellaneous 1168 1177 1172 1181 

Source: PIB 

Important News: Défense 

ഇന്തയൻ നാ ികവസ്നയുലട NASM-SR  ിസസ്ൽ  ിജയകര ായി 

പരീേിച്ചു 

Why in News: 

 ഒഡീഷ ിറല ബോലവസ്ോറിറല ഇന്റവപ്ഗറ്റഡ് റടസ്്റ്റ വറഞ്ചിൽ സ്ീക്കിംഗ് 

റഹലിവകോര്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ നോേികവസ്ന ഒെു തവേരീ  വനേൽ 

ആന്റി-ഷിെ് മിലസ്ൽ NASM-SR േിജ് കെമോ ി രെീേിച്ചു.. 

 

Key points: 
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 പ്രതിവെോധ ഗവേഷ  േികസ്ന സ്ംഘടന (DRDO) ആ ് NASM-SR 

മിലസ്ൽ േികസ്ിെിറച്ചടുത്തത്. 

 NASM-SR ഒെു പ്ഹസ്വദൂെ മിലസ്ലോ ്, അത് 55 കിവലോമീറ്റർ ദൂെരെിധി ും 

385 കിവലോപ്ഗോം േോെേുമുണ്ട്. 

 നോേികവസ്ന ിൽ നിലേിൽ ഉരവ ോഗിക്കുന്ന സ്ീ ഈഗിൾ 

മിലസ്ലുകൾക്ക് രകെമോ ിെിക്കും NASM-SR മിലസ്ൽ. 

 NASM-SR-ന ്100 കിവലോപ്ഗോം േോർറഹഡ് ഉണ്ട്, സ്ബ്-വസ്ോ ിക് 

കഴിേുകളുണ്ട്, അതോ ത് മോക് 0.8-ൽ രബ്ദത്തിന്ററ വേഗത ്ക്ക് തോറഴ 

രറക്കോൻ ഇതിന് കഴിേുണ്ട്. 

 NASM-SR ന ്രെമോേധി േിവേര  ഉ െം 3 കിവലോമീറ്റർ ആ ്, കൂടോറത 

സ്മുപ്ദനിെെിൽ നിന്ന് 5 മീറ്റർ ഉ െത്തിൽ മിലസ്ലിന് കുതിക്കോൻ 

കഴി ും. 

 NASM-SR-ന്ററ ഒെു പ്രധോന സ്േിവരഷത, കെ ിൽ നിന്ന് കടലിറല 

കെലുകറള ലേയമിടോനും അത് റേടിേ ്ക്കോൻ കഴി ും എന്നതോ ്.. 

Source: Indian Express 
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ഇന്തയൻ ആർ ിലയ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ള വഗ്പാജക്ട്  ാർലഡക്ക് 

Why in News: 

• ആർമി റപ്ട ിനിംഗ് കമോൻഡ് നയൂഡൽഹി ിറല 'േോർറഗ ിം റിസ്ർച്ച് 

ആൻഡ് റഡേലര്റമന്റ് റസ്ന്റർ' േികസ്ിെിക്കുന്നതിന് 

ഗോരിനഗറിറല നോഷ ൽ ഡി ൻസ്്  ൂ ിവേഴ്സ്ിറ്റി ുമോ ി 

(ആർആർ ു) ധോെ ോരപ്തത്തിൽ ഒെുേച്ചു. 

 

Key points: 

• റേർചവൽ റി ോലിറ്റി േോർറഗ ിമുകൾ െൂരകൽെന റചയ്യുന്നതിനോ ി 

ആർട്ടി ിഷയൽ ഇന്റലിജ്ൻസ്് (AI) ഉരവ ോഗിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ിറല 

ഇത്തെത്തിലുള്ള ആദയറത്ത സ്ിമുവലഷൻ അടിസ്ഥോനമോക്കി ുള്ള 

രെിരീലന വകപ്രമോ ിെിക്കും 'േോർറഗ ിം റിസ്ർച്ച് ആൻഡ് റഡേലര്

റമന്റ് റസ്ന്റർ'. 

• "Metaverse-Enabled Gameplay" േഴി ലസ്നികറെ രെിരീലിെിക്കുന്നതിനും 

ലസ്നികെുറട തപ്ന്ത്ങ്ങൾ രെീേിക്കുന്നതിനും േോർറഗ ിംസ്് 

റിസ്ർച്ച് ആൻഡ് റഡേലര്റമന്റ് റസ്ന്റർ ലസ്നയം ഉരവ ോഗിക്കും. 
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• നിർദിഷ്ട  ുദ്ധ മോതൃക  ുദ്ധങ്ങൾക്കും അതുവരോറല തറന്ന തീപ്േേോദ 

േിെുദ്ധ പ്രേർത്തനങ്ങൾക്കും തീപ്േേോദ േിെുദ്ധ 

പ്രേർത്തനങ്ങൾക്കുമോ ി െൂരകൽെന റചയ്തിട്ടുള്ളതോ ്. 

• േോർറഗ ിം റിസ്ർച്ച് ആൻഡ് റഡേലര്റമന്റ് റസ്ന്റർ 

നയൂഡൽഹി ിറല ലസ്നിക വമഖല ോ ി േികസ്ിെിക്കും. 

Source: Indian Express 

Important Days 

വലാക ആ  ദിനം 2022 

 

• എല്ലോ േർഷേും റമ ് 23 വലോക ആമ ദിനമോ ി ആചെിക്കുന്നു. 

• ഈ േർഷറത്ത 2022 റല വലോക ആമ ദിനത്തിന്ററ തീം "റരൽപ്ബത്ത്" 

ആ ്. 

• വലോക ആമ ദിനം ആദയമോ ി ആചെിച്ചത് 1990-ൽ അവമെിക്കൻ ടർട്ടിൽ 

ററസ്്കയൂ (ATR) ആ ്, തുടർന്ന് എല്ലോ േർഷേും വലോക ആമ ദിനം 

ആവഘോഷിക്കറെടുന്നു. 

• അനധികൃത കടത്ത്, േിവദര േേയ േയേസ്ോ ം, 

ആേോസ്േയേസ്ഥ ുറട നോരം, ആവഗോളതോരനം, േളർത്തുമൃഗങ്ങളുറട 

േയോരോെം എന്നിേ ിൽ നിന്ന് ആമകറള സ്ംെേിക്കുക എന്നതോ ് ഇത് 

ലേയമിടുന്നത്. 
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Related Facts: 

ഇന്തയയിൽ ആ കളുലട സ്ംരേണത്തിനുള്ള നടപടികൾ  

• ഒലിേ് റിഡ്ലി, പ്ഗീൻ ടർട്ടിൽ, വലോഗർറഹഡ്, വഹോക്സ്ബ്ിൽ, 

റലതർബോക്ക് എന്നിേ ഉൾറെടുന്ന അഞ്ച് ഇനം കടലോമകൾ ഇന്ത്യ ിൽ 

കോ റെടുന്നു. 

• ഒലിേ് റിഡ്ലി, റലതർബോക്ക്, വലോഗർറഹഡ് എന്നിേ IUCN ററഡ് ലിസ്റ്റിൽ 

'േൾനറബിൾ' ആ ി രട്ടികറെടുത്തി ിട്ടുണ്ട്, അവതസ്മ ം വഹോക്സ്്

ബിൽ ആമറ  'പ്കിട്ടിക്കൽ േംരനോരേീഷ ി വനെിടുന്ന' രട്ടിക ിലും 

രച്ച ആമറ   ഐ ുസ്ിഎൻ േീഷ ി വനെിടുന്ന ഇനങ്ങളോ ും 

രട്ടികറെടുത്തി ിട്ടുണ്ട്.  

• ഇന്ത്യ ിറല ആമകളുറട സ്ംെേ ം ഇന്ത്യൻ േനയജ്ീേി സ്ംെേ  

നി മം 1972, റഷഡയൂൾ I പ്രകോെമോ ് റചയ്യുന്നത്, കൂടോറത 

ലജ്േലേേിധയ സ്ംെേ േും ഗംഗോ രുനെുജ്ജീേന രെിരോടി ും 

േഴി ആമകൾ ഇന്ത്യ ിൽ സ്ംെേിക്കറെടുന്നു. 

Source: Indian Express 
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