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Daily Current Affairs 19.05.2022 (Malayalam) 
Important News: International 

ബ്രിക്സ് വിദേശകാര്യ മബ്രിമാര്ുടെ ദ ാഗം 

Why in News: 

• 14-ാ മത് ബ്രിക്സ ്ഉച്ചകക ടിക്ക് തയ്യ റെടുക്കുന്നതിന യി ബ്രിക്സ ്

വികേശക ര്യ മബ്രിമ ര്ുറട കയ ഗം ചൈനയിൽ നടന്നു. 

 

Key points: 

• ചൈനയിൽ നടന്ന ബ്രിക്സ ്വികേശക ര്യ മബ്രിമ ര്ുറട മീറ്ിംഗ് ഒര്ു 

റവർൈവൽ ര്ൂപത്തില ണ് സംഘടിപ്പിച്ചിര്ിക്കുന്നത്, അത് ചൈനീസ് 

വികേശക ര്യ മബ്രി വ ങ് യി ആതികേയതവം വഹിക്കുന്നു. 

• BRICS വികേശക ര്യ മബ്രിമ ര്ുറട കയ ഗത്തിന്റെ വിഷയം 'ആകഗ ള 

വികസനത്തിന യുള്ള ഒര്ു പുതിയ യുഗത്തിൽ ഉയർന്ന നിലവ ര്മുള്ള BRICS 

പങ്ക ളിത്തം കബ്പ ത്സ ഹിപ്പിക്കുക' എന്നത ണ്. 

• ഇരയയുറട വികേശക ര്യ മബ്രി ക  . സുബ്രഹ്മണയം ജയശങ്കർ, സൗത്ത് 

ആബ്രിക്കൻ ഇന്െർന ഷണൽ െികലഷൻസ് ആൻ ് കക ഓപ്പകെഷൻ മബ്രി 

നകല ി പ ണ്ടർ, ബ്രസീൽ വികേശക ര്യ മബ്രി ക ർകല സ് ആൽരർകട  

ബ്ര കങ്ക  ബ്ര ങ്ക, െഷയൻ വികേശക ര്യ മബ്രി റസർജി ല വ്കെ വ് 

എന്നിവർ ബ്രിക്സ ്വികേശക ര്യ മബ്രിമ ര്ുറട കയ ഗത്തിൽ പറങ്കടുത്തു. 
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Related Facts 

എരാണ് BRICS ബ്ഗൂപ്പ്? 

• BRICS ബ്ഗൂപ്പിന്റെ ആശയം ആേയമ യി അവതര്ിപ്പിച്ചത് ബ്പമുഖ സ മ്പത്തിക 

ശ സ്ബ്തജ്ഞന യ ജിം ഒ നീൽ ആണ്. 

• ബ്രസീൽ, െഷ്യ, ഇരയ, ചൈന, േക്ഷിണ ബ്രിക്ക എന്നീ കല കത്തിറല അഞ്ച് 

മുൻനിര് വളർന്നുവര്ുന്ന സമ്പേ്വയവസ്ഥകളുറട ഒര്ു ബ്ഗൂപ്പ ണ് BRICS, ഇതിന്റെ 

ആേയ ഉച്ചകക ടി 2009 ൽ െഷയയിറല റയക്ക ററ്െിൻരർഗിൽ നടന്നു. 

Source: News on Air 

Important News: India 

സംസ്ഥാനങ്ങളിടെ ും ദകബ്ര ഭര്ണ  ബ്രദേശങ്ങളിടെ ും േുര്ിതാശവാസ 

കമ്മീഷണർമാര്ുടെ ും േുര്രനിവാര്ണ വകുപ്പുകളിടെ 

ടസബ്കട്ടറിമാര്ുടെ ും വാർഷിക സദമ്മളനം 

Why in News: 

• സംസ്ഥ നങ്ങളിറലയും കകബ്ര ഭര്ണ ബ്പകേശങ്ങളിറലയും േുര്ിത ശവ സ 

കമ്മീഷണർമ ര്ുറടയും േുര്രനിവ ര്ണ വകുപ്പ് റസബ്കടെിമ ര്ുറടയും 

വ ർഷിക സകമ്മളനം കകബ്ര ആഭയരര് റസബ്കടെി അജയ് കുമ ർ ഭല്ല 

ഉേ്ഘ ടനം റൈയ്തു. 

 

Key points: 
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• സംസ്ഥ നങ്ങളിറലയും കകബ്ര ഭര്ണ ബ്പകേശങ്ങളിറലയും േുര്ിത ശവ സ 

കമ്മീഷണർമ ര്ുറടയും േുര്രനിവ ര്ണ വകുപ്പുകളുറട 

റസബ്കടെിമ ര്ുറടയും വ ർഷിക സകമ്മളനം നയൂ ൽഹിയിൽ 

സംഘടിപ്പിക്കുന്ന േവിേിന സകമ്മളനമ ണ്. 

• റതക്കുപടിഞ്ഞ െൻ മൺസൂണിറല ബ്പകൃതി േുര്രങ്ങറള കനര്ിട ൻ 

സംസ്ഥ നങ്ങളുറടയും കകബ്ര ഭര്ണ ബ്പകേശങ്ങളുറടയും തയ്യ റെടുപ്പ് 

അവകല കനം റൈയ്യുക എന്നത ണ് സകമ്മളനത്തിന്റെ ബ്പധ ന ലക്ഷയം. 

• റക വി ്-19 പ ൻറ മിക് മൂലം ര്ണ്ട് വർഷറത്ത ഇടകവളയ്ക്ക് കശഷം 

ആേയമ യി, വ ർഷിക സകമ്മളനം രിസിക്കൽ ആയി നയൂ ൽഹിയിൽ 

നടന്നു. 

•േുര്ര നിവ ര്ണത്തിന യി ഓകര്  സംസ്ഥ നത്തിനും േീർഘക ല 

അടിസ്ഥ ന സൗകര്യങ്ങൾ എങ്ങറന വികസിപ്പിക്ക ൻ കഴിയുറമന്ന് 

കറണ്ടത്തുകയ ണ് സകമ്മളനത്തിന്റെ ബ്പധ ന ലക്ഷയം. 

Source: All India Radio 
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സ്ബ്തീകളുമാ ി രന്ധടപ്പട്ട വിഷ ങ്ങളിൽ ദേശീ  വനിതാ കമ്മീഷൻ 

സംഘെിപ്പിച്ച ശിൽരശാെ 

Why in News: 

• സ്ബ്തീകളുമ യി രന്ധറപ്പട വിഷയങ്ങളിലും മ ധയമങ്ങളിറല സ്ബ്തീകളുറട 

ബ്പ തിനിധയത്തിലും ബ്ശദ്ധ കകബ്രീകര്ിക്കുന്നതിന യി കേശീയ വനിത  

കമ്മീഷൻ നയൂ ൽഹിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ശിൽപശ ല. 

 

Key points: 

• കേശീയ വനിത  കമ്മീഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ശിൽപശ ല മൂന്ന് സ കങ്കതിക 

റസഷനുകള യി തിര്ിച്ചിടുണ്ട് - 

1. 'മ ധയമ ബ്പവർത്തനങ്ങളിലും ഉള്ളടക്കത്തിലും മ ധയമങ്ങൾക്ക യുള്ള 

ലിംഗ-റസൻസിറ്ീവ് സൂൈകങ്ങൾ', 

2. 'സ്ബ്തീ മ ധയമ റബ്പ രഷണലുകൾ കനര്ിടുന്ന റവല്ലുവിളികൾ' 

3. സ്ബ്തീ ശ ക്തീകര്ണത്തിൽ മ ധയമങ്ങളുറട പങ്ക്', ഉൾറപ്പടുത്തിയിടുണ്ട്. 

• സ്ബ്തീകളുറട ബ്പശ്നങ്ങൾ പര്ിഹര്ിക്കുന്നതിനും സ്ബ്തീ 

ശ ക്തീകര്ണത്തിന്കെയും കനതൃതവത്തിന്കെയും കേകൾക്ക യി മ ധയമ 

പങ്ക ളികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്ല റ്്കര മുകൾ നൽകുക എന്നത ണ് 

ശിൽപശ ലയുറട ലക്ഷയം. 
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• സ്ബ്തീകളുറട അവക ശങ്ങൾ ലംഘിക്കറപ്പട ൽ അവർക്ക് ലഭയമ യ 

വിഭവങ്ങറള കുെിച്ച് റപ തുജനങ്ങറള അെിയിക്കുകയ ണ് 

ശിൽപശ ലയുറട ലക്ഷയം. 

Related Facts 

ദേശീ  വനിതാ കമ്മീഷൻ 

• കേശീയ വനിത  കമ്മീഷൻ 1990-റല കേശീയ വനിത  കമ്മീഷൻ ആക്ട് 

ബ്പക ര്ം 1992 ജനുവര്ിയിൽ ഒര്ു നിയമപര്മ യ സ്ഥ പനമ യി കേശീയ 

വനിത  കമ്മീഷൻ ര്ൂപീകര്ിച്ചു. 

• കേശീയ വനിത  കമ്മീഷൻ 1992 ജനുവര്ി 31-ന് ജയരി പട്ന യിക്കിന്റെ 

അധയക്ഷതയിൽ ര്ൂപീകര്ിച്ചു. 

• കേശീയ വനിത  കമ്മീഷനിൽ ഒര്ു റൈയർകപഴ്സണും റമമ്പർ റസബ്കടെിയും 

മറ്് അഞ്ച് അംഗങ്ങളും ഉൾറപ്പടുന്നു. 

Source: PIB 
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കാൻ ഫിെിം ടഫസ്റ്റിവെിൽ ഇരയൻ രവെി ൻ ഉേ്ഘാെനം ടെയ്ത ു 

Why in News: 

• ക ൻ രിലിം റരസ്റ്റിവലിൽ ഇരയൻ േി ഇരയൻ പവലിയൻ 

വ ർത്ത വിതര്ണ ബ്പകക്ഷപണ മബ്രി അനുര് ഗ് സിംഗ് ത ക്കൂർ ഉേ്ഘ ടനം 

റൈയ്തു. 

 

Key points: 

• ഇരയൻ പവലിയന്റെ ഉേ്ഘ ടനകത്ത റട പ്പം കഗ വയിൽ നടക്കുന്ന 

ഇരയയുറട 53-ാ മത് അര ര് ഷ്ബ്ട ൈലച്ചിബ്തകമളയുറട കപ സ്റ്റെും 

കകബ്രമബ്രി അനുര് ഗ് ത ക്കൂർ പുെത്തിെക്കി. 

• ക ൻ രിലിം റരസ്റ്റിവലിറന പ്പം സംഘടിപ്പിച്ച മ ർച്ച്  ു രിലിം 

റരസ്റ്റിവലിൽ ഇരയക്ക് രഹുമതിയുറട ര് ജയം എന്ന പേവി ലഭിച്ചു. 

• ഇരയയിൽ വികേശ സിനിമകളുറട നിർമ്മ ണത്തിനും 

ൈിബ്തീകര്ണത്തിനും $ 260,000 എന്ന പര്ിധിയിൽ 30 ശതമ നം വറര് കയ ഷ് 

അസിസ്റ്റൻസ് കബ്പ ത്സ ഹനങ്ങൾ നൽകും. 

• ക ൻ രിലിം റരസ്റ്റിവലിറല ഇരയൻ പവലിയന്റെ ഉേ്ഘ ടന കവളയിൽ, 

ഇരയയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വികേശ സിനിമകൾക്ക് 15% അറല്ലങ്കിൽ അതിൽ 

കൂടുതൽ ഇരയൻ വയക്തികറള നിയമിക്കുന്നതിന് 65,000 ക  ളെിന്റെ 

അധിക കര ണസ് വ ഗ്ദ നം റൈയ്യുറമന്ന് ബ്പഖയ പിച്ചു.. 
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Related Facts 

എരാണ് ഇരയ ുടെ അരാര്ാഷ്ബ്െ െെച്ചിദബ്താത്സവം? 

• 1952-ൽ മുംചരയിൽ ഇന്െർന ഷണൽ രിലിം റരസ്റ്റിവൽ ഓര് ഇരയ 

ആര്ംഭിച്ചു. 

• 2004-ൽ കഗ വയിൽ അര ര് ഷ്ബ്ട ൈലച്ചികബ്ത ത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു. 

അതിനുകശഷം എല്ല  വർഷവും കഗ വയിൽ അര ര് ഷ്ബ്ട 

ൈലച്ചികബ്ത ത്സവം സംഘടിപ്പിക്കറപ്പടുന്നു. 

Source: PIB 

അര്ുണാെൽ ബ്രദേശിന്ടറ ദസെ െണൽ  രദ്ധതി 

Why in News: 

• തബ്രബ്പധ നമ യ കസല ടണൽ പദ്ധതി അര്ുണ ൈൽ ബ്പകേശില ണ് 

നിർമ്മിച്ചിര്ിക്കുന്നത്. 

 

Key points: 

• അര്ുണ ൈൽ ബ്പകേശിറല റവസ്്റ്റ ക റമങ് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി റൈയ്യുന്ന ഈ 

തുര്ങ്ക പദ്ധതി റസല  പ സിന് ഒര്ു രേൽ അച്ചുതണ്ട് നൽകുന്നു. 
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• അര്ുണ ൈൽ ബ്പകേശിറല റസല ടണൽ പദ്ധതി 13,700 അടി ഉയര്ത്തില ണ് 

സ്ഥിതി റൈയ്യുന്നത്. അതിന്റെ നീളം 300 കികല മീറ്െിൽ കൂടുതല ണ്. 

• കര ർ ർ കെ  ്സ് ഓർഗചനകസഷന ണ് റസല ടണൽ നിർമ്മിക്കുന്നത്. 

ര്ണ്ട് തുര്ങ്കങ്ങളും ഒര്ു ലിങ്ക് കെ  ും അടങ്ങുന്നത ണ് പദ്ധതി. 

• പുതുത യി നിർമ്മിച്ച തുര്ങ്കങ്ങൾ തമ്മിൽ രന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണക്ടിവിറ്ി 

കെ  ് േൂര്ം 1,200 മീറ്െ യിര്ിക്കും, 13,000 അടിയിലധികം ഉയര്ത്തിൽ 

നിർമ്മിച്ച ഏറ്വും നീളകമെിയ തുര്ങ്കങ്ങളിറല ന്ന ണ് ടണൽ 2. 

Source: Indian Express 

Important News: Defence 

ഇരയൻ ദനവി P8I വിമാനം 

Why in News: 

• ഇരയൻ ബ്പതികര് ധ മബ്രി ബ്ശീ ര് ജ്ന േ് സിംഗ് മുംചര സരർശന കവളയിൽ 

ഇരയൻ കനവിയുറട P8I കല ംഗ് കെഞ്ച് മ ര്ിചടം റെക്കചണസൻസ് ആന്െി 

സര്മചെൻ വ ർറരയർ എയർബ്ക ര്റ്ിൽ ഇരയൻ ന വികകസനയുറട 

വിവിധ കഴിവുകൾ ബ്പേർശിപ്പിച്ചു. 

 

 

 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

Key points: 

• സന്േർശന കവളയിൽ, ഇരയൻ ന വികകസന േീർഘേൂര് നിര്ീക്ഷണം, 

ഇലക്കബ്ട ണിക് യുദ്ധം, ഇകമജെി ഇന്െലിജൻസ്, ASW േൗതയങ്ങൾ, 

അതയ ധുനിക മിഷൻ സയൂടുകളും റസൻസെുകളും ഉപകയ ഗിച്ച് തിര്യൽ, 

ര്ക്ഷ ബ്പവർത്തന കശഷി എന്നിവ ബ്പേർശിപ്പിച്ചു. 

• P8I വിമ നങ്ങൾ 2013-ൽ ഇരയൻ കസനയിൽ ഉൾറപ്പടുത്തി. 

• മൾടി കമ  ് െ  ർ, ഇലക്കബ്ട ണിക് ഇന്െലിജൻസ് സിസ്റ്റം, കസ കണ  

കര യ്, ഇലക്കബ്ട  ഒപ്റ്ിക,് ഇൻബ്ര റെ ് കയ മെകൾ, നൂതന ആയുധങ്ങൾ 

തുടങ്ങിയ അതയ ധുനിക റസൻസെുകൾ P-8I വിമ നത്തിൽ 

ഉൾറപ്പടുത്തിയിടുണ്ട്. 

• എതിര് ളികളുറട നീക്കങ്ങൾ നിര്ീക്ഷിക്ക ൻ അര ര് ഷ്ബ്ട അതിർത്തി, 

നിയബ്രണ കര്ഖ, യേ ർത്ഥ നിയബ്രണ കര്ഖ എന്നിവയ്റക്ക പ്പം P-8I 

വിമ നങ്ങൾ ഉപകയ ഗിച്ചു. 

Source: PIB 
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