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Daily Current Affairs 25.05.2022 (Malayalam) 
Important News: International  

ക്വാഡ് ലീഡഡഴ്സ് ഉച്ചഡക്ാടിയിൽ പ്രധാനമപ്രി രങ്കെടുക്കുന്നു 

Why in News: 

• 2022 മെയ് 24-ന ്ജപ്പാനിമെ ട ാക്കിടയായിൽ ന ക്കുന്ന ക്വാഡ് െീടഡഴ്സ് 

ഉച്ചടക്ാ ിയിൽ പ്രധാനെപ്രി പ്രീ നടേപ്ര ടൊദി രമെ ുക്കുന്നു, ഇതിൽ 

ജപ്പാൻ പ്രധാനെപ്രി പ്രീ. ഫ്യൂെിടയാ ക്ിഷിദ, യുണൈറ്റഡ് ടേറ്റ്സ് ഓഫ്് 

അടെേിക്കയുമ  പ്രസിഡന്റ് ടജാസഫ്് ണൈഡനുും ഓസ്ടപ് െിയൻ 

പ്രധാനെപ്രി പ്രീ ആന്റൈി അൽൈനീസുും എന്നിവേുും ഉൾമപ്പ ുന്നു.. 

 

Key Points: 

• ക്വാഡ് ോജയങ്ങളുമ  തെവന്മാേുമ  േണ്ടാെമെ വയക്തിഗത 

െീറ്റിുംഗാൈിത്, അടതസെയും ക്വാഡിന്മറ ആമക് നാെ് െീറ്റിുംഗുക്ൾ 

ഇതുവമേ ന ന്നിട്ടുണ്ട്. 

• ക്വാഡ് ോജയങ്ങളുമ  ആദയ മവർച്വൽ െീറ്റിുംഗ് 2021 ൊർച്ചിൽ ന ന്നു, 

േണ്ടാെമെ മവർച്വൽ െീറ്റിുംഗ് 2021 മസര്റ്റുംൈറിൽ വാഷിുംഗ്ടൺ 

ഡിസിയിൽ ന ന്നു, െൂന്നാെമെ മവർച്വൽ െീറ്റിുംഗ് 2022 ൊർച്ചിൽ 

ന ന്നു. 
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• ഇടരാ-രസഫ്ിക്് ടെഖെയിമെ ദുേരങ്ങൾമക്കതിമേ ക്ൂ ുതൽ 

ഫ്െപ്രദവുും സെയൈന്ധിതവുൊയ പ്രതിക്േൈും 

സാധയൊക്കുന്നതിനായി ോഷ്പ് ീയക്കാർ ൊനുഷിക് സഹായെിനുും 

ദുേര നിവാേൈെിനുും (HADR) ഒേു ക്വാഡ് രൊളിെും പ്രഖയാരിച്ചു. 

• ക്വാഡിന്മറ പ്ക്ിയാത്മക്ൊയ അജണ്ട നിറടവറ്റുക് എന്ന െക്ഷ്യെിന് 

പ്രധാനെപ്രി ഊന്നൽ നൽക്ി. 

Related Facts 

എരാണ് ക്വാഡ് പ്രൂപ്പ്? 

• ഇരയ, യുഎസ്, ജപ്പാൻ, ഓസ്ടപ് െിയ എന്നിവയ്ക്കി യിെുള്ള 

അനൗരച്ാേിക് സ്പ് ാറ്റജിക്് ഡയടൊഗ് ടഫ്ാറൊൈ് ക്വാഡ് പ്ഗൂപ്പ്. 

• സവതപ്രവുും തുറന്നതുും സെൃദ്ധവുൊയ ഇടരാ-രസഫ്ിക്് ടെഖെ 

ഉറപ്പാക്കാനുും രിരുൈയ്ക്കാനുും ഇത് അുംഗോജയങ്ങമള ഒേുെിച്ച് 

മക്ാണ്ടുവേുന്നു. 

• ഇരയൻ െഹാസെുപ്ദും െുതൽ രസഫ്ിക്് സെുപ്ദും വമേയുള്ള 

സെുപ്ദസുേക്ഷ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഓസട്പ് െിയ, ഇരയ, ജപ്പാൻ, 

യുഎസ് എന്നിവമയ ഉൾമപ്പ ുെി 'ജനാധിരതയ സുേക്ഷ്ാ വപ്ജും' 

സ്ഥാരിക്കുക് എന്ന ആരയും 2012-ൽ ഷിൻടസാ അമൈ അവതേിപ്പിച്ചു, 

അതിന്മറ അ ിസ്ഥാനെിൽ ക്വാഡ് പ്ഗൂപ്പ് സ്ഥാരിച്ചു. 

Source: PIB 
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ക്വാഡ് സ്ഡക്ാളർഷിപ്പ് ങ്കെഡലാഷിപ്പ് ഡപ്രാപ്രാാം 

Why in News: 

• ക്വാഡ് ഉച്ചടക്ാ ിയിൽ രാസ്പ്തും, സാടെതിക്വിദയ, എഞ്ചിനീയറിുംഗ്, 

ഗൈിതരാസ്പ്തും എന്നീ ടെഖെക്ളിമെ സഖയക്ക്ഷ്ിക്മള ഒേുെിച്ച് 

മക്ാണ്ടുവോൻ ക്വാഡ് സ്ടക്ാളർഷിപ്പ് ടരാെുള്ള ഒേു രുതിയ 

മഫ്ടൊഷിപ്പ് ടപ്രാപ്ഗാും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ടജാ ണൈഡൻ ആേുംഭിച്ചു. 

 

Key points: 

• അടെേിക്കൻ സർവ്വക്ൊരാെക്ളിൽ സയൻസ്, മ ക്്ടനാളജി, 

എഞ്ചിനീയറിുംഗ്, ൊെൊറ്റിക്സ് എന്നിവയിൽ ൈിേുദാനരേ ൈിേുദവുും 

ടഡാക്ടറൽ ൈിേുദവുും ടന ുന്ന യുണൈറ്റഡ് ടേറ്റ്സ്, ജപ്പാൻ, 

ഓസ്ടപ് െിയ, ഇരയ എന്നിവി ങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദയാർത്ഥിക്ൾക്ക് 

ക്വാഡ് സ്ടക്ാളർഷിപ്പ് നൽക്ുും. 

• ക്വാഡ് സട്ക്ാളർഷിപ്പ് എല്ലാ വർഷവുും മൊെും നൂറ് 

വിദയാർത്ഥിക്ൾക്ക് നൽക്ുും, അതിന് ക്ീഴിൽ ഓടോ ക്വാഡ് പ്ഗൂപ്പ് 

ോജയങ്ങളിൽ നിന്നുും 25 വിദയാർത്ഥിക്ൾക്ക് ഇത് നൽക്ുും. 
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• വിദയാർത്ഥിക്ൾക്ക് നല്ല വിദയാഭയാസ അവസേങ്ങൾ െഭിക്കുന്ന 

ഇെേെിെുള്ള സുംേുംഭങ്ങളിമൊന്നാൈിത്. 

• അ ുെ തെെുറയിമെ രാസ്പ്തജ്ഞേുും സാടെതിക് വിദഗ്ധേുും തമ്മിൽ 

ൈന്ധും സ്ഥാരിക്കുക് എന്നതാൈ് ഈ സുംേുംഭെിന്മറ പ്രധാന െക്ഷ്യും. 

Source: Indian Express 

Important News: India 

ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഡിജിറ്റൽ മിഷന്ങ്കെ ക്ീഴിൽ ആഡരാരയ ഡരഖക്ളുങ്കട 

രരിരാലനത്തിനുള്ള 'ABHA' ങ്കമാബൈൽ ആപ്ലിഡക്കഷൻ 

Why in News: 

 ആയുഷ്മാൻ ഭാേത് ഡിജിറ്റൽ െിഷനു ക്ീഴിെുള്ള ആടോഗയ ടേഖക്ളുമ  

രേിരാെനെിനായി ABHA മൊണൈൽ ആപ്ലിടക്കഷന്മറ രേിഷ്കേിച്ച 

രതിപ്പ് നാഷൈൽ മഹൽെ് അടതാറിറ്റി പ്രഖയാരിച്ചു. 

 

Key Points: 

• െുമ്പ് NDHM മഹൽെ് മറടക്കാർഡ്സ് ആപ്പ് എന്നറിയമപ്പട്ടിേുന്ന ABHA ആപ്പ്, 

ഗൂഗിൾ ടപ്ല ടോറിൽ െഭയൊൈ്. 
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• രുതുക്കിയ ആയുഷ്മാൻ ഭാേത് മഹൽെ് അക്കൗണ്ട് (ഓറ) മൊണൈൽ 

ആപ്ലിടക്കഷൻ ക്ൂ ുതൽ പ്രാടയാഗിക്ൊക്കുക്യുും, ഉരടയാഗക്ഷ്െത 

മെച്ചമപ്പ ുെുന്നതിനായി, രുതിയ ഒേു ഉരടയാക്തൃ ഇന്റർടഫ്സ് (UI) 

ടച്ർക്കുക്യുും മച്യ്തു, രുതിയ ആപ്ലിടക്കഷന്മറ സഹായടൊമ  

ഏമതാേു വയക്തിക്കുും ABHA ആപ്പ്, െിെിൽ അവേുമ  മപ്രാണഫ്ൽ 

എഡിറ്റ് മച്യ്യാൻ ക്ഴിയുും. അമല്ലെിൽ ABHA വിൊസും ഉരടയാഗിച്ച് ABHA 

നമ്പർ (14 അക്കങ്ങൾ) അൺെിെ് മച്യ്യുക്. 

• രുതിയ ABHA ആപ്പിന്മറ സഹായടൊമ , ആടോഗയ സുംൈന്ധിയായ 

മറടക്കാർഡുക്ളുും ഡിജിറ്റൽ േൂരെിൽ ഈ ആപ്പിടെക്ക് 

ടച്ർക്കാവുന്നതാൈ്. 

• ABHA ആപ്പ് നിെവിൽ Google Play Store-ൽ െഭയൊൈ്, അതിന്മറ IOS രതിപ്പ് 

ഉ ൻ രുറെിറങ്ങുും. 

Source: The Hindu 

സവച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ അർൈൻ  2.0 ന് ക്ീഴിൽ സവച്ഛ് സർഡേക്ഷൻ 2023 

ആരാംഭിച്ചു 

Why in News: 

• ഭവന, നഗേക്ാേയ െപ്രാെയും മസപ്ക്ട്ടറി സവച്ഛ് ഭാേത് െിഷൻ അർൈൻ 2.0 

ന ്ക്ീഴിൽ സവച്ഛ് സർടവക്ഷ്ൻ 2023 ആേുംഭിച്ചു.. 
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Key points: 

• സവച്ഛ് സർടവക്ഷ്ൻ 2023-ന്മറ ൊെിനയ േഹിത നഗേങ്ങളുമ  തീും 'ടവേ്  ു 

മവൽെ് ' എന്നതാൈ്. 

• സവച്ഛ് സർടവക്ഷ്ന്മറ 3 ഘട്ടങ്ങമള അടരക്ഷ്ിച്ച് സവച്ഛ് സർടവക്ഷ്ൻ 

2023ന്മറ 4 ഘട്ടങ്ങളായി വിെയിേുെുും. 

• രൗേന്മാേുമ  സ്ഥിേീക്േൈെിന്മറയുും ടപ്രാസസ്ിുംഗ് 

സൗക്േയങ്ങളുമ യുും ഫ്ീൽഡ് വിെയിേുെൽ െൂന്നാും ഘട്ടെിെുും സവച്ഛ് 

സർടവക്ഷ്ൻ 2023 മെ നാൊും ഘട്ടെിെുും ആേുംഭിക്കുും. 

• സവച്ഛ് സർടവക്ഷ്ൻ 2023 െൂന്ന ്R-ക്ളുമ  തതവെിന് െുൻഗൈന നൽക്ുന്നു 

- Reduce, Recycle, Reuse അതായത് Reduce Waste, Recycle, Reuse. 

Related Facts: 

സവച്ഛ് സർഡേക്ഷൻ 

• നഗേ രുച്ിതവ നിെവാേും മെച്ചമപ്പ ുെുന്നതിനുും വെിയ ടതാതിെുള്ള 

രൗേ രൊളിെും ടപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുൊയി നഗേങ്ങമള 

ടപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒേു െത്സേ ച്ട്ടക്കൂ ് എന്ന നിെയിൽ 

ഭവന, നഗേക്ാേയ െപ്രാെയും 2016-ൽ സവച്ഛ് സർടവക്ഷ്ൻ ആേുംഭിച്ചു.. 

Source: PIB 
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ഇരയയിങ്കല ക്ാലാേസ്ഥാ പ്രേർത്തനങ്ങൾ തവരിതങ്കപ്പടുത്തുന്നതിന് 

ഡലാക് സാമ്പത്തിക് ഡൊൊം നടത്തുന്ന പ്രമങ്ങൾ 

Why in News: 

• ഇരയയിമെ ക്ാൊവസ്ഥാ പ്രവർെനങ്ങളുും ക്ാർൈൺ ക്ുറയ്ക്കാനുള്ള 

പ്രെങ്ങളുും തവേിതമപ്പ ുെുന്നതിന് ടൊക് സാമ്പെിക് ടഫ്ാറും 

ക്ാൊവസ്ഥാ പ്രവർെന സഖയെിന്മറ ഇരയൻ വിഭാഗും േൂരീക്േിച്ചു. 

 

Key points: 

• ടവൾഡ് ഇക്കടൈാെിക്് ടഫ്ാറെിന്മറ ക്ാൊവസ്ഥാ  ാസ്ക്് ടഫ്ാഴ്

സിന്മറ ഭാഗൊയി ഇരയൻ ടസന, ധവളരപ്ത ദൗതയും 2070-ൽ 

നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള െക്ഷ്യങ്ങൾ ണക്വേിക്കാൻ െക്ഷ്യെി ുന്നു. 

• ഇരയയിമെ ക്ാർൈൺ ൈഹിർഗെന നിേക്ക് ക്ുറയ്ക്കുക് എന്നതാൈ് 

ഇരയൻ രാഖയുമ  പ്രധാന െക്ഷ്യും. 

• 2070-ഓമ  ക്ാർൈൺ ക്ുറഞ്ഞ ോജയൊയി ൊറാനാൈ് ഇരയ 

െക്ഷ്യെി ുന്നത്. 

• ക്ുറഞ്ഞ ക്ാർൈൺ ഉദ്വെനെിനായുള്ള ഇരയയുമ  ക്ാമമ്പയ്നിൽ, 

പ്രധാനെപ്രി നടേപ്ര ടൊദിയുമ  രഞ്ചാെൃതും എന്ന അഭിൊഷ പ്രടെയും 

നിറടവറ്റുന്നതിനായി സർക്കാേുും ൈിസിനസ്ുും െറ്റ ്രൊളിക്ളുും 

ഉൾമപ്പ ുും. 
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• ടവൾഡ് ഇക്കടൈാെിക്് ടഫ്ാറെിന്മറ ഇര്യൻ വിഭാഗും ടൊക് 

സാമ്പെിക് ടഫ്ാറെിന്മറ ഇരയയിമെ ക്ാൊവസ്ഥാ  ാസ്ക്് ടഫ്ാഴ്

സിന്മറ ഭാഗൊയി പ്രവർെിക്കുും. 

Source: News on Air 

Important News: State 

ഷിരുയി ലില്ലി ങ്കെസ്റ്റിേൽ 2022 

 

• സുംസ്ഥാനതെ ഷിേുയി െില്ലി മഫ്േിവൽ 2022-ന്മറ നാൊും രതിപ്പ് 

െൈിപ്പൂേിൽ സുംഘ ിപ്പിച്ചു 

• ഷിേുയി െില്ലി രൂവിമന ക്ുറിച്ച് അവടൈാധും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി 

െൈിപ്പൂർ സർക്കാേിന്മറ  ൂറിസും വക്ുപ്പ് എല്ലാ വർഷവുും ഈ വാർഷിക് 

ഉത്സവും സുംഘ ിപ്പിക്കുന്നു. 

• ഷിേുയി െില്ലി രൂക്കൾ വിേിയുന്ന സെയൊയതിനാൽ എല്ലാ വർഷവുും 

ഏപ്രിൽ, മെയ് ൊസങ്ങളിൽ ഷിേുയി െില്ലി ഉത്സവും ന ക്കുന്നു. 

• െൈിപ്പൂേിമെ ഉപ്ഖുൽ ജില്ലയിൽ ൊപ്തും ക്ാൈമപ്പ ുന്ന ഷിേുയി െില്ലി രൂവ് 

ടൊക്മെവിമ യുും നട്ടുരി ിപ്പിക്കാൻ ക്ഴിയില്ല.. 
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Related Facts 

ഷിരുയി ലില്ലി 

• െൈിപ്പൂേിന്മറ സുംസ്ഥാന രുഷ്പൊൈ് ഷിേുയി െില്ലി, െൂന്ന ി ഉയേവുും 

െൈിയുമ  ആക്ൃതിയിെുള്ള നീെ-രിെ് രൂക്കളുും. 

• ഇതിന്മറ രാസ്പ്തീയ നാെും െിെിയും െക്ലിനിയ എന്നാൈ്. 

• തങ്ഖുൽ ടഗാപ്തക്കാർ ഇതിമന പ്രാടദരിക്ൊയി ക്ഷ്ടസാങ് 

 ിപ്ൊടവാൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇതിന്  ിപ്ൊടവാൈിന്മറ ടരേിൊൈ് 

അറിയമപ്പ ുന്നത്. 

Source: News on Air 

Important News: Economy 

േിഡേര നിഡക്ഷര സൗക്രയ ഡരാർട്ടൽ 

Why in News: 

• ടഫ്ാറിൻ ഇൻമവേ്മെന്റ് മപ്രാടൊഷൻ ടൈാർഡിന് രക്േെുള്ള 

ടഫ്ാറിൻ ഇൻമവേ്മെന്റ് മഫ്സിെിടറ്റഷൻ ടരാർട്ടൽ (എഫ്്ഐഎഫ്്) 

അതിന്മറ 5 വർഷമെ പ്രവർെനും രൂർെിയാക്കി.. 
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Key points: 

• ടഫ്ാറിൻ ഇൻമവേ്മെന്റ് മഫ്സിെിടറ്റഷൻ ടരാർട്ടൽ 2017 മെയ് 24-ന് 

ആേുംഭിച്ചു. 

• വിടദര നിടക്ഷ്ര സൗക്േയ ടരാർട്ടെിന്മറ ടനാഡൽ വക്ുപ്പായി 

വാൈിജയ വയവസായ െപ്രാെയും പ്രവർെിക്കുന്നു. 

•  ടഫ്ാറിൻ ഇൻമവേ്മെന്റ് മഫ്സിെിടറ്റഷൻ ടരാർട്ടൽ (എഫ്്ഐഎഫ്്) 

നിെവിൽ വന്നതിന് ടരഷെുള്ള 5 വർഷെിനുള്ളിൽ, 853 വിടദര 

ടനേിട്ടുള്ള നിടക്ഷ്ര (എഫ്്ഡിഐ) നിർടേരങ്ങൾ രേിഹേിച്ചു, ഇതിന്മറ 

സഹായടൊമ  വിടദര ടനേിട്ടുള്ള നിടക്ഷ്രും (എഫ്്ഡിഐ) 39% 

വർദ്ധിച്ചു. 

• ടഫ്ാറിൻ ഇൻമവേ്മെന്റ് മഫ്സിെിടറ്റഷൻ ടരാർട്ടെിന്മറ പ്രധാന 

െക്ഷ്യും ഇരയയിൽ ടനേിട്ടുള്ള വിടദര നിടക്ഷ്രും (എഫ്ഡിഐ) 

വർദ്ധിപ്പിക്കുക് എന്നതാൈ്. 

• വിടദരനിടക്ഷ്ര മഫ്സിെിടറ്റഷൻ ടരാർട്ടെിന്മറ സഹായടൊമ  

എഫ്ഡിഐ നിർടേരങ്ങളുമ  മരൻഡൻസി നിയപ്രിക്കാൻ ൈന്ധമപ്പട്ട 

െപ്രാെയങ്ങൾ/വക്ുപ്പുക്ൾക്കുള്ള എസ്എുംഎസ് വഴിയുും ഇമെയിൽ 

വഴിയുും ഓടട്ടാടെറ്റഡ് അടെർട്ടുക്ൾ ഉരടയാഗിക്കുന്നു. 

• എഫ്ഡിഐ നയും/എഫ്്ഇഎും അനുസേിച്ച് ആവരയൊയ 

അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി വിടദര നിടക്ഷ്ര സൗക്േയ ടരാർട്ടെിൽ 

സെർപ്പിച്ച നിർടേരങ്ങൾ ൈന്ധമപ്പട്ട അഡ്മിനിസ്ടപ് റ്റീവ് 

െപ്രാെയെിനുും വിടദരക്ാേയ െപ്രാെയെിനുും (എുംഇഎ), റിസർവ് 

ൈാെ് ഓഫ്് ഇരയയ്ക്കുും (ആർൈിഐ) ണക്ൊറുന്നതിന് രുറമെ 

ആവരയൊയ സുേക്ഷ് നിയപ്രൈങ്ങൾ അനുെതിക്ൾക്കായി ഇത് 

ആഭയരേ െപ്രാെയെിനുും (എുംഎച്ച്എ) അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 

Source: Times of India 
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