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Daily Current Affairs 20.05.2022 (Malayalam)  
Important News: India 

സ ോവ-റിഗ്പ മെഡിക്കൽ  ിസ്റ്റമെക്കുറിച്ചുള്ള ദ്വിദ്ിന സദ്ശീയ 

ശിൽപശോല 

Why in News: 

• ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള നാഷണൽ സ ാവ-റിഗ്പ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട്,  ിക്ിിം, നിംഗ്യാൽ ടിബറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ്  യൻ ് 

(എൻഐടി) എന്നിവയുമായി  ഹകരിച്ച് വടക്ുകിഴക്ൻ 

 ിംസ്ഥാനങ്ങളിലല സ ാവ-റിഗ്പ ന്ത്രാക്ടീഷണർമാർക്ായി സ ാവ-

റിഗ്പലയക്ുറിച്ചുള്ള ദ്വിദ്ിന സദ്ശീയ ശിൽരശാല  ിംഘടിപ്പിച്ചു. 
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Key points: 

• 2022 ലമയ് 20 മുതൽ 21 വലര സ ാവ-റിഗ്പ ലമഡിക്ൽ 

 ിസ്റ്റലത്തക്ുറിച്ചുള്ള രണ്ട് ദ്ിവ ലത്ത സദ്ശീയ ശിൽരശാല 

 ിംഘടിപ്പിക്ുിം. 

• സ ാവ-റിഗ്പ ലമഡിക്ൽ  ിസ്റ്റലത്തക്ുറിച്ചുള്ള ശിൽരശാലയുലട 

ഔരചാരിക ഉദ്്ഘാടനിം 2022 ലമയ് 21-ന് ഗ്ാിംഗ്്സടാക്ിലല മനൻ 

സകന്ത്രയിൽ നടക്ുിം. 

• ഗ്ാിംഗ്്സടാക്ിൽ നടക്ുന്ന ശിൽരശാലയിൽ വടക്ുകിഴക്ൻ 

 ിംസ്ഥാനങ്ങൾലക്ാപ്പിം ഇരയയിലലമ്പാടുമുള്ള രരമ്പരാഗ്ത സ ാവ-

റിഗ്പ ന്ത്രാക്ടീഷണർമാർ രലെടുക്ുിം. 

• സ ാവ-റിഗ്പയുലട അടിസ്ഥാന തതവിം ഇനിപ്പറയുന്ന അഞ്ച് 

സരായിന്റുകളുലട അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവരിക്ാിം: 

 ഒരു സരാഗ്ിം  ുഖലപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി 

ശരീരലത്ത കണക്ാക്ുന്നു  

 സരാഗ്ശാരി 

 റിപ്പല്ലന്റുകൾ ഉരസയാഗ്ിച്ചുള്ള ചികിത്സയുലട രീതി 

 മരുന്ന് 

 ലമറ്റീരിയ ലമഡിക്, ഫാർമ ി, ഫാർമസക്ാളജി. 

Related Facts: 

• സ ാവ-റിഗ്പ, 2500 വർഷത്തിലധികിം ചരിന്ത്തമുള്ള സലാകത്തിലല ഏറ്റവുിം 

രഴക്സമറിയതുിം നന്നായി സരഖലപ്പടുത്തലപ്പട്ടതുമായ ലമഡിക്ൽ 

രാരമ്പരയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. 

• സ ാവ-റിഗ്പ വവദ്യശാ ്ന്ത്തിം ന്ത്രാസദ്ശികമായി ആിംചി എന്നുിം 

അറിയലപ്പടുന്നു. 

• വടക്ുകിഴക്ൻ  ിംസ്ഥാനങ്ങളായ ലഡാക്്, ഹിമാചൽ ന്ത്രസദ്ശ്, 

അരുണാചൽ ന്ത്രസദ്ശ്,  ിക്ിിം, ഡാർജിലിിംഗ്് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ ാവ-

റിഗ്പ  ന്ത്മ്പദ്ായിം വളലര ന്ത്രചാരമുള്ള ഒരു ചികിത്സാ  ന്ത്മ്പദ്ായമാണ്.. 

Source: PIB 
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ഇന്ത്യയിമല അ െത്വെിന്മറ സ്റ്റോറ്റ ് റിസപോർട്ട് 

Why in News: 

• 'ഇരയയിലല അ മതവത്തിന്ലറ അവസ്ഥ' എന്ന റിസപ്പാർട്ട് 

ന്ത്രധാനമന്ത്രിക്ുള്ള  ാമ്പത്തിക ഉരസദ്ശക  മിതി (ഇഎ ി-രിഎിം) 

രുറത്തിറക്ി. 

 

Key points: 

• ജന ിംഖയയുലട സേമത്തിലുിം ലമാത്തത്തിലുള്ള വിക നത്തിലുിം 

സനരിട്ട്  വാധീനിം ലചലുത്തുന്ന രാജയലത്ത  വിവിധ 

ആവാ വയവസ്ഥകളുലട അ മതവത്തിന്ലറ  മന്ത്ഗ്മായ വിശകലനിം 

നൽകിലക്ാണ്ട് റിസപ്പാർട്ട് വിവരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്ുന്നു. 

• വരുമാന വിതരണിം, ലതാഴിൽ വിരണിയുലട ചലനാത്മകത, ആസരാഗ്യിം, 

വിദ്യാഭ്യാ ിം, ഗ്ാർഹിക  വിസശഷതകൾ എന്നിങ്ങലനയുള്ള ന്ത്രധാന 

സമഖലകൾ ഉൾലക്ാള്ളുന്ന റിസപ്പാർട്ട് രണ്ട് വിഭ്ാഗ്ങ്ങളായി 

തിരിച്ചിരിക്ുന്നു. 

• അ മതവ സ്റ്റാറ്റ ് റിസപ്പാർട്ട് അനു രിച്ച്, ഇരയയിലല 

ന്ത്ഗ്ാമന്ത്രസദ്ശങ്ങളിൽ 44.4% ഉയർന്ന  മ്പത്ത് സകന്ത്രീകരണമുണ്ട്, 

നഗ്രന്ത്രസദ്ശങ്ങളിലല 7.1% മാന്ത്തിം. 
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• ലതാഴിലില്ലായ്മ  നിരക്ുമായി ബന്ധലപ്പട്ട്, 2019 - 2020 വർഷലത്ത 

ലതാഴിലില്ലായ്മ  നിരക്് 4.8% ആലണന്നുിം ഇരയയിലല ലതാഴിൽ 

ജന ിംഖയാ അനുരാതിം 46.8% ആലണന്നുിം റിസപ്പാർട്ട് കാണിക്ുന്നു. 

•  നാഷണൽ ഫാമിലി ലഹൽത്ത്  ർസവ-5 (2019-21) ന്ത്രകാരിം 97% 

വീടുകൾക്ുിം വവദ്യുതി നൽകിയിട്ടുലണ്ടന്നുിം 70% രൗരന്മാർക്് 

ലമച്ചലപ്പട്ട ശുചിതവ സ വനങ്ങളുിം 96% രൗരന്മാർക്ുിം  ുരേിതമായ 

കുടിലവള്ളിം ലഭ്യമാലണന്നുിം റിസപ്പാർട്ട് കാണിക്ുന്നു. ,. 

Source: PIB 

'ഇന്ത്യയുമെ ചിന്ത്കളുമെ അവസലോകനം  വരോജിൽ നിന്ന് പുത്ിയ 

ഇന്ത്യയിസലക്ക്' എന്ന വിഷയെിൽ അന്ത്ോരോഷ്്െ മ െിനോറിന്മറ 

ഉദ്്ഘോെനം. 

Why in News: 

• ഡൽഹി  ർവ്വകലാശാല  ിംഘടിപ്പിച്ച 'ഇരയയുലട ചിരകളുലട 

അവസലാകനിം  വരാജ് മുതൽ നവ-്ഇരയ വലര' എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന 

അരാരാഷ്ന്ത്ട ല മിനാർ സകന്ത്ര ആഭ്യരര,  ഹകരണ മന്ത്രി ന്ത്ശീ അമിത് ഷാ 

ഉദ്്ഘാടനിം ലചയ്തു. 

  

Key points: 
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•  ഡൽഹി യൂണിസവഴ് ിറ്റിയുലട ശതാബ്ദി ആസഘാഷങ്ങളുലട 

സ്മരണാർത്ഥിം യൂണിസവഴ് ിറ്റിയിലല ലരാളിറ്റിക്ൽ  യൻ ് വിഭ്ാഗ്ിം 

ഈ മൂന്്ന ദ്ിവ ലത്ത  ിസമ്പാ ിയിം  ിംഘടിപ്പിച്ചു. 

• ഡൽഹി യൂണിസവഴ് ിറ്റി സ്ഥാരിതമായതിന്ലറ 100 വർഷിം 

രൂർത്തിയാക്ിയതിന്ലറ സ്മരണയ്ക്ായാണ് ഈ ചടങ്ങ് ആസഘാഷിച്ചത്. 

• ' വരാജ് മുതൽ നവ്-ഇരയ വലരയുള്ള ഇരയയുലട ആശയങ്ങളുലട 

അവസലാകനിം' എന്ന  ിസമ്പാ ിയത്തിന്ലറ ന്ത്രധാന ലേയിം ഇരയൻ 

നവീകരണലത്തക്ുറിച്ച് രാജയലത്ത യുവാക്ലള രരിശീലിപ്പിക്ുക 

എന്നതാണ്.. 

Source: PIB 

Important News: Economy  

മഡവലപ്മെന്റ് ബോങ്കിന്മറ സബോർഡ് ഓഫ് ഗവർസേഴ് ിന്മറ ഏഴോെത്് 

വോർഷിക സയോഗം 

Why in News: 

• നയൂ ലഡവലര്ലമന്റ് ബാെിന്ലറ സബാർഡ് ഓഫ് ഗ്വർസണഴ് ിന്ലറ 

ഏഴാമത് വാർഷിക സയാഗ്ിം ധനമന്ത്രി ന്ത്ശീമതി. നിർമല  ീതാരാമൻ 

നയൂഡൽഹിയിൽ വീഡിസയാ സകാൺഫറൻ ിലൂലട ഉദ്്ഘാടനിം ലചയ്തു. 
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Key points: 

• ന്ത്ബ ീൽ, വചന, റഷയ, ദ്േിണാന്ത്ഫിക് എന്നിവിടങ്ങളിലല 

ഗ്വർണർമാർ/ബദ്ൽ ഗ്വർണർമാർ, ബിംഗ്ലാസദ്ശ്, യുവണറ്റഡ് അറബ് 

എമിസററ്റ് ് (യുഎഇ) എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രുതിയ അിംഗ്ങ്ങളുിം 

ഏഴാിം വാർഷിക സയാഗ്ത്തിൽ രലെടുത്തു. 

• നയൂ ലഡവലര്ലമന്റ് ബാെിന്ലറ സബാർഡ് ഓഫ് ഗ്വർസണഴ് ിന്ലറ 

ഏഴാമത് വാർഷിക സയാഗ്ത്തിന്ലറ ഈ വർഷലത്ത തീിം "NDB: Optimizing the 

Development Impact" എന്നതാണ്. 

• ഈ സയാഗ്ത്തിൽ നിർമല  ീതാരാമൻ ന്ത്രഖയാരിച്ചു, നടപ്പ്  ാമ്പത്തിക 

വർഷത്തിൽ ഇരയയുലട  ാമ്പത്തിക വളർച്ച 8.9 ശതമാനമായി 

കണക്ാക്ലപ്പടുന്നു, ഇത് എല്ലാ ന്ത്രധാന  മ്പദ്്വയവസ്ഥകളിലുിം ഏറ്റവുിം 

ഉയർന്നതാണ്. 

• വളർന്നുവരുന്ന വിരണി  മ്പദ്്വയവസ്ഥയുലട വിശവ നീയമായ 

വിക ന രൊളിയായി  വയിം സ്ഥാരിക്ുക എന്നതാണ് രുതിയ 

വിക ന ബാെിന്ലറ ന്ത്രധാന ലേയിം. 

Related Facts: 

What is New Development Bank? 

•  നയൂ ലഡവലര്ലമന്റ് ബാെ് എന്നത് 2014-ൽ BRICS രാജയങ്ങൾ (ന്ത്ബ ീൽ, 

റഷയ, ഇരയ, വചന, ദ്േിണാന്ത്ഫിക്) സ്ഥാരിച്ച ഒരു ബഹുമുഖ വിക ന 

ബാൊണ്. 

• രുതിയ വിക ന ബാെ് 2015-ൽ ന്ത്രവർത്തനമാരിംഭ്ിച്ചു. 

• നയൂ ലഡവലര്ലമന്റ് ബാെിന്ലറ ആസ്ഥാനിം വചനയിലല 

ഷാങ്ഹായിലാണ്. 

• നയൂ ലഡവലര്ലമന്റ് ബാെ് ഇതുവലര 7.1 ബിലയൺ സഡാളറിന് ഇരയയിൽ 

21 രദ്ധതികൾക്് അിംഗ്ീകാരിം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

Source: PIB 
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Important News: Sports 

സലോക സബോക് ിംഗ് ചോമ്പ്യൻഷിപിൽ ഇന്ത്യൻ ത്ോരം നിഖോത്്  റീൻ  

 വർേം സനെി 

Why in News: 

 ഇസ്താിംബൂളിൽ നടക്ുന്ന വനിതാ സലാക ചാമ്പയൻഷിപ്പിന്ലറ ഫ്

വളലവയ്റ്റ് (52 കിസലാന്ത്ഗ്ാിം) വിഭ്ാഗ്ത്തിൽ ഇരയൻ സബാക് ർ നിഖത് 

 രീൻ  വർണിം സനടി. 

  

Key points 

• ഈ കിരീടിം സനടിയ സശഷിം, സലാക ചാമ്പയനാകുന്ന ഇരയയിൽ നിന്നുള്ള 

അഞ്ചാമലത്ത ഇരയൻ വനിതാ സബാക്സറായി നിഖത്  രീൻ മാറി. 

• തായ്ലൻഡിന്ലറ ജിത്സരാങ് ജൂതാമ ിലന 5-0ന് രരാജയലപ്പടുത്തി 

ഇരയൻ സബാക് ർ നിഖത്  രീൻ കിരീടിം സനടി. 

• ലഫന്ത്ബുവരിയിൽ നടന്ന ന്ത്രശസ്തമായ  ്ന്ത്ടാൻഡ്ജ ലമസമാറിയലിൽ രണ്ട് 

 വർണിം സനടിയ ആദ്യ ഇരയൻ വനിതാ സബാക് റായിരുന്നു നിഖത് 

 രീൻ. 

• നിഖത്  റീന് മുമ്പ്, എിം  ി സമരി സകാിം,  രിതാ സദ്വി, ലജന്നി ആർ 

എൽ, സലഖ ലക  ി എന്നിവർ വനിതാ സബാക് ിിംഗ്ിൽ ഇരയക്ായി 

 വർണിം സനടിയിട്ടുണ്ട്. 
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Important Days 

സലോക സത്നീച്ച ദ്ിനം 

  

• എല്ലാ വർഷവുിം ലമയ് 20 സലാക സതനീച്ച ദ്ിനമായി ആസഘാഷിക്ുന്നു. 

• ഈ വർഷലത്ത സലാക സതനീച്ച ദ്ിനത്തിന്ലറ ന്ത്രസമയിം " Bee engaged: Build 

Back Better for Bees " എന്നതാണ്. 

• ഈ വർഷലത്ത സലാക സതനീച്ച ദ്ിനസത്താടനുബന്ധിച്ച്, സകന്ത്ര കൃഷി, 

കർഷക സേമ മന്ത്രാലയിം ഗ്ുജറാത്തിൽ ഒരു വലിയ സദ്ശീയ രരിരാടി 

 ിംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിന്ലറ ന്ത്രധാന ലേയിം സതനീച്ച വളർത്തൽ 

സന്ത്രാത്സാഹിപ്പിക്ുകയുിം രാജയലത്ത ലചറുകിട കർഷകർക്് രരമാവധി 

സനട്ടങ്ങൾ വകവരിക്ുകയുിം ലചയ്യുക എന്നതാണ്. 

• സലാക സതനീച്ച ദ്ിനസത്താടനുബന്ധിച്ച്  ിംഘടിപ്പിച്ച  സമളനത്തിൽ 

സകന്ത്ര മന്ത്രി ന്ത്ശീ നസരന്ത്ര  ിിംഗ്് സതാമർ, ജമു കശ്മീരിലല രുൽവാമ, 

ബരിസപ്പാര, ജമു, കർണാടകയിലല തുിംകൂർ, ഉത്തർന്ത്രസദ്ശിലല 

 ഹാറൻരൂർ, രൂലന എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഹണി ലടസ്റ്റിിംഗ്് ലാബുിം 

 ിം ്കരണ യൂണിറ്റുിം ലവർചവൽ ഉദ്്ഘാടനിം ലചയ്തു. 

• സതനീച്ച വളർത്തലിന്ലറ തുടക്ക്ാരനായ ആന്റൺ ജാൻ യുിം 1734 

ലമയ് 20-ന ്ജനിച്ചു. 

• സലാസവനിയയുലട നിർസേശത്തിന് സശഷിം, 2017-ൽ ഐകയരാഷ്ന്ത്ട ഭ് 

ലമയ് 20 സലാക സതനീച്ച ദ്ിനമായി ന്ത്രഖയാരിച്ചു. 

Source: PIB 
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സദ്ശീയ വംശനോശഭീഷേി സനരിെുന്ന ജീവജോലങ്ങളുമെ ദ്ിനം 

 

• സലാകലമമ്പാടുിം വിംശനാശഭ്ീഷണി സനരിടുന്ന ജീവികലള 

 ിംരേിസക്ണ്ടതിന്ലറ ആവശയകത ഉയർത്തിക്ാട്ടുന്നതിനായി എല്ലാ 

വർഷവുിം ലമയ് മാ ത്തിലല മൂന്നാമലത്ത ലവള്ളിയാഴ്ച സദ്ശീയ 

വിംശനാശഭ്ീഷണി സനരിടുന്ന ജീവജാലങ്ങളുലട ദ്ിനിം ആചരിക്ുന്നു. 

• വിംശനാശഭ്ീഷണി സനരിടുന്ന ജീവിവർഗ്ങ്ങളുലട സദ്ശീയ ദ്ിനിം 2022 

ന്ലറ തീിം "ആവാ വയവസ്ഥ രുനഃസ്ഥാരിക്ുന്നതിനുള്ള ന്ത്രധാന 

ജീവജാലങ്ങലള വീലണ്ടടുക്ൽ" എന്നതാണ്. 

• സദ്ശീയ വിംശനാശഭ്ീഷണി സനരിടുന്ന ജീവജാലങ്ങളുലട ദ്ിനാചരണിം 

സഡവിഡ് സറാബിൻ ണുിം വിംശനാശഭ്ീഷണി സനരിടുന്ന 

ജീവജാലങ്ങളുലട കൂട്ടായ്മയുിം സചർന്ന് 2006-ൽ ആരിംഭ്ിച്ചു, യു.എ ് 

ല നറ്റ് സ്ഥാരിച്ച ചരിന്ത്തരരമായ സദ്ശീയ വിംശനാശഭ്ീഷണി സനരിടുന്ന 

ജീവജാലങ്ങളുലട ദ്ിനിം 2006-ൽ നിലവിൽ വന്നു. 

• വിംശനാശഭ്ീഷണി സനരിടുന്ന ജീവികലള, അവയുലട ആവാ  

വയവസ്ഥകലള  ിംരേിക്ുന്നതിനുിം  ിംരേിക്ുന്നതിനുിം നടരടി 

 വീകരിസക്ണ്ടതിന്ലറ ആവശയകതലയക്ുറിച്ച് അവസബാധിം 

വളർത്തുക എന്നതാണ് ഈ  ിംരിംഭ്ത്തിന്ലറ ന്ത്രധാന ലേയിം. 

Source: ENDANGERED SPECIES COALITION 
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