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Daily Current Affairs 18.05.2022 (Malayalam) 
Important News: India 

കാൻ ഫിലിിം ഫഫസ്റ്റിവൽ 2022 

 

Why in News: 

 കാൻ ഫെസ്റ്റിവലിന്ഫെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ചുവന്ന പരവതാനിയിൽ 

എക്കാലഫെയുും വലിയ ഔദദയാഗിക ഇന്ത്യൻ പ്പതിനിധി സുംഘഫെ 

ഒെുദചർന്നു. 

Key points: 

 2022 ഫെയ് 17 െുതൽ 28 വഫര പ്ൊൻസിൽ കാൻ െിലിും ഫെസ്റ്റിവൽ 

സുംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 

 കാൻ െിലിും ഫെസ്റ്റിവലിദലക്കുള്ള ഇന്ത്യയിഫല ഏറ്റവുും വലിയ 

പ്പതിനിധി സുംഘഫെ നയിച്ചത് ദകപ്ര ഇൻെർദെഷൻ ആൻഡ് 

ദപ്രാഡ്കാസ്റ്റിുംഗ് െപ്ന്ത്ി പ്രീ അനുരാഗ് താക്കൂൊണ്. 

 പ്ൊൻസിൽ നടന്ന ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഫൊെും 11 അുംഗങ്ങൾക്ക് ഫെഡ് 

കാർഫപറ്റിൽ തങ്ങളുഫട സാന്നിധയും അെിയിക്കാൻ അവസരും ലഭിച്ചു. 

 നാടൻ കലാകാരൻ പ്രീ. ൊദെ ഖാന് ഇന്ത്യൻ സുംഘെിഫല ആദയ 

അുംഗൊകാനുള്ള അവസരും ലഭിച്ചു. 

 ആദയൊയി, വിവിധ പ്പാദദരിക സിനിൊ കലാകാരന്മാർഫക്കാപ്പും പ്പെുഖ 

കലാകാരന്മാരുും ഇന്ത്യൻ പ്പതിനിധി സുംഘെിൽ ഉൾഫപ്പടുെിയിട്ടുണ്ട്.. 

Related Information- 

എന്താണ് കാൻ ഫിലിിം ഫഫസ്റ്റിവൽ? 
 കാൻ െിലിും ഫെസ്റ്റിവൽ, 1946-ൽ സ്ഥാപിതൊയ വാർഷിക 

ചലച്ചിപ്തദെള 

 പ്ൊൻസിഫല കാൻസ ് നഗരെിലാണ ് കാൻ െിലിും ഫെസ്റ്റിവൽ 

സുംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത ്
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 കാൻ െിലിും ഫെസ്റ്റിവൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുും ദഡാകയുഫെനെ്െികൾ 

ഉൾഫപ്പഫട ദലാകഫെമ്പാടുെുള്ള പുതിയ സിനിെകൾ പ്പദർരിപ്പിക്കുന്നു. 

Source: Navbharat Times  

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രാണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർടേഷൻ 

ഫരക്ടനാളജി (NIELIT) 

 

Why in News: 

 ദകപ്ര ഇലക്ദപ്ടാണിക്സ,് ഇൻെർദെഷൻ ഫടക്ദനാളജി, 

കമ്മ്യൂണിദക്കഷൻസ്, ഫെയിൽദവ െപ്ന്ത്ി പ്രീ അരവിനി വവഷ്ണവ് 2022 

ഫെയ് 17-ന ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്ട് ഓെ് ഇലക്ദപ്ടാണിക്സ് ആൻഡ് 

ഇൻെർദെഷൻ ഫടക്ദനാളജി (NIELIT) ഫസന്െർ ദല, എക്സ്റ്റൻഷൻ 

ഫസന്െർ കാർഗിൽ, കരകൗരല ഉൽപന്നങ്ങൾക്കുും വകെെി 

ഉൽപന്നങ്ങൾക്കുും ദവണ്ടിയുള്ള ഐടി പ്പാപ്തൊക്കിയ ഇൻകുദരഷൻ 

ഫസന്െർ എന്നിവ ഉദ്ഘാടനും ഫചയ്തു. 

Key Point: 

 നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്ട് ഓെ് ഇലക്ദപ്ടാണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻെർദെഷൻ 

ഫടക്ദനാളജി (NIELIT) IECT ദെഖലയിൽ ഔപചാരികവുും 

അനൗപചാരികവുൊയ അധയാപനങ്ങൾ നൽകുന്നദതാഫടാപ്പും ഏറ്റവുും 

പുതിയ സാദേതിക അെിവുകളുഫട ദെഖലകളിൽ വയവസായ 

അധിഷ്ഠ ിത നല്ല നിലവാരെുള്ള അധയാപനവുും പരിരീലനവുും 

വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്പവർെിക്കുന്നു. 

 NIELIT യുഫട പ്പധാന ലക്ഷ്യും രാജയഫെ അനൗപചാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 

ഗുണനിലവാരെുള്ള കമ്പയൂട്ടർ വിദയാഭയാസും ഉെപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഏക 

ഉെവിടൊയി ൊെുക എന്നതാണ്. 

 െറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾഫക്കാപ്പും, ഇൻെർദെഷൻ, ഇലക്ദപ്ടാണിക്സ്, 

കമ്മ്യൂണിദക്കഷൻ ഫടക്ദനാളജി (ഐഇസിടി) ദെഖലയിൽ 
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പരീക്ഷ്യ്ക്കുും സർട്ടിെിദക്കഷനുൊയി രാജയഫെ ഒരു പ്പധാന 

സ്ഥാപനൊയി ൊൊൻ ഇത് ലക്ഷ്യെിടുന്നു. 

Source: PIB 

'തിരഫെരുപ്പ് സേ്രത' എന്ന വിഷയത്തിൽ തിരഫെരുപ്പ് കമ്മീഷന്ഫറ് 

ടനതൃതവത്തിലുള്ള ജനാധിപതയ ്രൂപ്പ് ടയാരിം ടേർന്നു 

 

Why in News: 

 100 ജനാധിപതയ രാജയങ്ങളുഫട പോളിെദൊഫട ഇന്ത്യൻ തിരഫെടുപ്പ് 

കമ്മ്ീഷൻ 'തിരഫെടുപ്പ് സെപ്ഗത'ഫയക്കുെിച്ചുള്ള ഫഡദൊപ്കസി പ്ഗൂപ്പിന് 

ദനതൃതവും നൽകുും. 

Key points: 

• 'സമ്മ്ിറ്റ് ദൊർ ഫഡദൊപ്കസി'യുഫട ഭാഗൊയി, 'തിരഫെടുപ്പ് 

സെപ്ഗതഫയക്കുെിച്ചുള്ള ഫഡദൊപ്കസി പ്ഗൂപ്പിഫന ഇന്ത്യ നയിക്കുും. 

• സിവിൽ ഡിെൻസ്, ഫഡദൊപ്കസി, ഹ്യൂെൻ വെറ്റ്സ് എന്നിവയുഫട 

അണ്ടർ ഫസപ്കട്ടെി ഉപ്സ ഫസയയുഫട ദനതൃതവെിലുള്ള നാലുംഗ യുഎസ ്

പ്പതിനിധി സുംഘും നയൂഡൽഹ്ിയിഫല ഇലക്ടെൽ ഹ്ൗസിൽ നടന്ന 

ദയാഗെിൽ ഇക്കാരയും അെിയിച്ചു. 

• ഈ സദമ്മ്ളനെിൽ, ദലാകഫെ െറ്റ് ജനാധിപതയ രാജയങ്ങളുൊയി ഇന്ത്യ 

അതിന്ഫെ അെിവുും സാദേതിക വവദഗ്ധയവുും അനുഭവങ്ങളുും 

പേിടുും. 

• ജനാധിപതയവുൊയി രന്ധഫപ്പട്ട വിഷയങ്ങളിൽ പരിപാടികളുും 

സുംവാദങ്ങളുെുള്ള 'സമ്മ്ിറ്റ് ദൊർ ഫഡദൊപ്കസി' ഈ വർഷഫെ ഏറ്റവുും 

വലിയ പ്പവർെനങ്ങളിഫലാന്നാണ്. 
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Related Information- 

ഇന്തയൻ തിരഫെരുപ്പ് കമ്മീഷൻ 

• ഇന്ത്യയിഫല ദകപ്ര, സുംസ്ഥാന തിരഫെടുപ്പ് പ്പപ്കിയകൾ 

നടെുന്ന ഒരു സവയുംഭരണ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനൊണ് 

ഇന്ത്യൻ തിരഫെടുപ്പ് കമ്മ്ീഷൻ. ദലാക്സഭ, രാജയസഭ, 

സുംസ്ഥാന അസുംബ്ലികൾ, രാഷ്പ്ടപതി, ഉപരാഷ്പ്ടപതി 

എന്നിവയിദലക്കുള്ള തിരഫെടുപ്പുകളുും ഇന്ത്യയിൽ 

തിരഫെടുപ്പ് കമ്മ്ീഷൻ നടെുന്നു. 

Source: All India Radio 

വികലാിംരരുഫര നനപുണയ വികസനിം, പുനരധിവാസിം, ശാക്തീകരണിം 

എന്നിവയ്കായി സിആർസിയുഫര ടസവനങ്ങൾ 

 

Why in News: 

 വികലാുംഗരുഫട വനപുണയ വികസനും, പുനരധിവാസും, രാക്തീകരണും 

എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ദകാദമ്പാസിറ്റ് െീജിയണൽ ഫസന്െെിന്ഫെ 

(സിആർസി) ദസവനങ്ങൾ ഷിദല്ലാങ്ങിൽ ദകപ്ര സാെൂഹ്ിക നീതി, 

രാക്തീകരണ സഹ്െപ്ന്ത്ി പ്പതിെ ഭൗെിക് ഉദ്ഘാടനും ഫചയ്തു. 

Key points: 

 ദെഘാലയയിഫല ഷിദല്ലാുംഗിലുള്ള യു ദസാദസാ താും 

ഓഡിദറ്റാെിയെിലാണ് പരിപാടി സുംഘടിപ്പിച്ചത്. 

 പുതുതായി സ്ഥാപിതൊയ CRC യുഫട പ്പധാന ലക്ഷ്യും ഭിന്നദരഷിക്കാർക്ക് 

അവരയ ദസവനങ്ങൾ നൽകുകയുും ദെഘാലയ സുംസ്ഥാനഫെ ൊനവ 

വിഭവദരഷി വികസനെിൽ സഹ്ായിക്കുകയുും ഫചയ്യുക എന്നതാണ്. 
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 ദെഘാലയയിഫല ഈസ്്റ്റ ഖാസി ഹ്ിൽസ് ജില്ലയിഫല ഉുംസാവ്ലിയിൽ CRC 

യുഫട സ്ഥിരും ഘടന സ്ഥാപിക്കുും. 

 വികലാുംഗർക്ക് വനപുണയ വികസന പരിരീലനും നടെുന്നതിനുും 

അതുദപാഫല തഫന്ന വിവിധ വിഭാഗെിലുള്ള വികലാുംഗരുഫട 

പുനരധിവാസ ദസവനങ്ങൾ നടെുന്നതിനുും CRC സഹ്ായിക്കുും. 

Source: PIB 

Important News: Economy 

ടേശീയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉപടേശക സേിതിയുഫര (എൻഎസ്എസി) നാലാേത് 

ടയാരിം 

 

Why in News: 

 ഇന്ത്യൻ ഗവൺഫെന്െിഫല കാരിനറ്റ് െപ്ന്ത്ി പ്രീ പിയൂഷ് ദഗായൽ, 

നാഷണൽ സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ് അവഡവസെി കൗൺസിലിന്ഫെ (NSAC) നാലാെത് 

ദയാഗെിൽ അധയക്ഷ്ത വഹ്ിച്ചു. 

Key points: 

 ദദരീയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉപദദരക സെിതിയുഫട (എൻഎസ്എസി) നാലാെത് 

ദയാഗും ഡൽഹ്ിയിൽ നടന്നു. 

 വിവിധ സുംരുംഭങ്ങളിലൂഫടയുും പരിപാടികളിലൂഫടയുും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് 

ഇദക്കാസിസ്റ്റും രക്തിഫപ്പടുെുക എന്നതാണ് ദയാഗെിന്ഫെ പ്പധാന 

ലക്ഷ്യും. 

 നാവിക് പ്ഗാൻഡ് ചലഞ്ച് ദയാഗെിൽ പിയൂഷ് ദഗായൽ ആരുംഭിച്ചു, 

ഇതിന്ഫെ പ്പധാന ലക്ഷ്യും നാവിക് ഒരു ജിദയാ ഫപാസിഷനിുംഗ് 

ഫസാലയൂഷനായി സവീകരിക്കുന്നത് ദപ്പാത്സാഹ്ിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. 

 NavIC-ൽ പഫേടുക്കാൻ, പഫേടുക്കുന്നവർ സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ് ഇന്ത്യയുഫട ഫവര്

വസറ്റിൽ അദപക്ഷ്ിക്കണും. NavIC പ്പവർെനക്ഷ്െൊക്കിയ 
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ദപ്ഡാണുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്പവർെിക്കുന്ന 

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കുള്ള പരിഹ്ാരങ്ങൾ കഫണ്ടെുക എന്നതാണ് ഈ 

സുംരുംഭെിന്ഫെ പ്പധാന ലക്ഷ്യും. 

Related Information 

എന്താണ് ടേശീയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉപടേശക സേിതി (NSAC)? 
 ഇന്ത്യാ ഗവൺഫെന്െിനഫ്െ വയവസായ, ആഭയന്ത്ര വയാപാരും 

ദപ്പാത്സാഹ്ിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വകുപ്പ ് ദദരീയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ ് ഉപദദരക 

സെിതി രൂപീകരിച്ചു. 

 ഈ കൗൺസിലിനഫ്െ പ്പധാന ലക്ഷ്യും, രാജയെ ് ഇഫന്നാദവഷനുും 

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുും പരിദപാഷിപ്പിക്കുന്നതിന ് രക്തൊയ ഒരു 

ആവാസവയവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന ് ഇന്ത്യാ ഗവൺഫെന്െിന ്

ആവരയൊയ ഉപദദരും നൽകുക എന്നതാണ.് 

 ദദരീയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ ്ഉപദദരക സെിതിയുഫട അധയക്ഷ്ൻ ദകപ്ര വാണിജയ 

വയവസായ െപ്ന്ത്ിയാണ്. 

Source: The Hindu 

Important News: Agriculture  

സിന്ധ്യ ഇനിടഷയറ്റീവിഫനാപ്പിം സിംവാേ് 

Why in News: 

 

 സിവിൽ ഏവിദയഷൻ െപ്ന്ത്ി പ്രീ ദജയാതിരാദിതയ എും സിന്ധയ 

രാജയെുടനീളെുള്ള വിവിധ കർഷകരുൊയി "സുംവാദ് വിെ ്

സിന്ധയ" സുംരുംഭെിന് കീഴിൽ കർഷക ദപ്ഡാണുകളുഫട ദനട്ടങ്ങളുും 

ഫവല്ലുവിളികളുും ചർച്ച ഫചയ്തു. 
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Key points: 

 സിന്ധയ ഇനിദഷയറ്റീവിഫനാപ്പും സുംവാദ് ഒരു ഫവർചവൽ രൂപെിൽ 

സുംഘടിപ്പിച്ചു. 

 "സുംവാദ് വിെ് സിന്ധയ" സുംരുംഭും, കൃഷിക്കുള്ള ഒരു ഉപകരണൊയി 

ദപ്ഡാണുകൾ ഉപദയാഗിക്കുന്നതിഫനക്കാൾ ദപ്ഡാണുകളുഫട 

ഗുണങ്ങഫളക്കുെിച്ച് കർഷകഫര ദരാധവാന്മാരാക്കാൻ 

ലക്ഷ്യെിട്ടുള്ളതാണ്. 

 "സുംവാദ് വിെ് സിന്ധയ" സുംരുംഭെിന് ദനതൃതവും നൽകിയത് 

സിവിൽ ഏവിദയഷൻ െപ്ന്ത്ാലയെിഫല ദപ്ഡാൺ ഡിവിഷനിഫല 

പ്പിൻസിപ്പൽ ദജായിന്െ് ഫസപ്കട്ടെി പ്രീ ആുംരർ ദുഫരയാണ്. 

 "സുംവാദ് വിെ് സിന്ധയ" സുംരുംഭെിന് കീഴിൽ, ദപ്ഡാണുകളുൊയി 

രന്ധഫപ്പട്ട വിവിധ സർക്കാർ നയങ്ങൾ സിവിൽ ഏവിദയഷൻ െപ്ന്ത്ി 

കർഷകരുൊയി പേുഫവക്കുകയുും സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച വിവിധ 

പദ്ധതികൾ കർഷകർക്ക് എങ്ങഫന പ്പദയാജനഫപ്പടുൊഫെന്ന് 

കർഷകഫര ദരാധവത്കരിക്കുകയുും ഫചയ്തു. 

Source: PIB 

Important Days 

അന്താരാഷ്്ര േയൂസിയിം േിനിം 

 
 അന്ത്ാരാഷ്പ്ട െയൂസിയും ദിനും എല്ലാ വർഷവുും ഫെയ് 18 ന് ആചരിക്കുന്ന 

ഒരു ആദഗാള ദിനൊണ്. 

 ഇന്െർനാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓെ് െയൂസിയുംസ് വർഷും ദതാെുും 

അന്ത്ാരാഷ്പ്ട െയൂസിയും ദിനും സുംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 

 2022 ഫല അന്ത്ാരാഷ്പ്ട െയൂസിയും ദിനെിന്ഫെ തീും "െയൂസിയങ്ങളുഫട 

രക്തി" എന്നതാണ്. 
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 ഇന്െർനാഷണൽ െയൂസിയും ദിനും ആരുംഭിച്ചത് 1977 ലാണ്, ഇത് 

ആരുംഭിച്ചത് ഇന്െർനാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓെ് െയൂസിയുംസ് ആണ്. 

 അന്ത്ാരാഷ്പ്ട െയൂസിയും ദിനെിന്ഫെ പ്പധാന ലക്ഷ്യും െയൂസിയങ്ങൾ 

ദനരിടുന്ന വിവിധ ഫവല്ലുവിളികൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അവസരും 

നൽകുക എന്നതാണ്. 

Related Information 

ഇന്തയയിഫല ്പശസ്തോയ േയൂസിയങ്ങൾ 

 നാഷണൽ െയൂസിയും, നയൂഡൽഹ്ി 

 നാഷണൽ ഗാലെി ഓെ് ദൊദഡൺ ആർട്ട്, ഫരുംഗളൂരു 

 വിക്ദടാെിയ ഫെദമ്മ്ാെിയൽ ഹ്ാൾ (VMH), ഫകാൽക്കെ 

 ഏഷയാറ്റിക് ഫസാവസറ്റി, ഫകാൽക്കെ 

 നാഷണൽ െയൂസിയും ഓെ് നാച്ചുെൽ ഹ്ിസ്റ്റെി (NMNH), 

നയൂഡൽഹ്ി 

Source: The Hindu 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT

