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Daily Current Affairs 27.05.2022 (Malayalam) 
Important News: India  

നാഷണൽ അച്ചീവ്മെന്റ് സർവവ (NAS) റിവപാർട്ട് 2021 

Why in News: 

 വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിലല സ്കൂ ൾ വിദ്യാഭ്യാസ, സാക്ഷരതാ വകുപ്പ് 

നാഷണൽ അച്ചീവ്ലമന്റ് സർവവ (NAS) 2021 റിവപ്പാർട്ട് പുറത്തിറക്കി. 

 

Key points: 

 വനരലത്ത വദ്ശീയ വനട്ട സർവവ 2017-ൽ നടത്തിയിരുന്നു. 

 III, V, VIII, X ക്ലാസുകളിലല കുട്ടികളുലട പഠന വശഷിയുലട സമന്ത്രമായ 

വിലയിരുത്തൽ സർവവ നടത്തി രാജ്യലത്ത സ്കൂ ൾ വിദ്യാഭ്യാസ 

സന്ത്രദ്ായലത്ത ഇത് വിലയിരുത്തുന്നു. 

 നാഷണൽ അച്ചീവ്ലമന്റ് സർവവയിൽ 3 മുതൽ 5 വലര ക്ലാസുകൾക്കുള 

രണിതം, ഭ്ാഷ, പരിസ്ഥിതി പഠനം (EVS), എട്ടാം ക്ലാസിലല ഭ്ാഷ, രണിതം, 

ശാസ്ന്ത്തം, വസാഷയൽ സയൻസ്, 10-ാാാം ക്ലാസിലല ഭ്ാഷ, കണക്ക്, 

ശാസ്ന്ത്തം, സാമൂഹിക ശാസ്ന്ത്തം, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവ ഉൾലപ്പടുന്നു. 

അതായത് വിഷയങ്ങളിലല വിദ്യാർത്ഥികളുലട കഴിവുകളും 

വിലയിരുത്തലപ്പടുന്നു. 
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 നാഷണൽ അച്ചീവ്ലമന്റ് സർവവ ന്ത്പകാരം, പാൻലെമിക് സമയത്ത് 

വീട്ടിൽ നിന്ന് പലെടുത്ത 80% വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സമന്ത്പായക്കാരുലട 

സഹായവത്താലട നന്നായി പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു. 

 24 ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വീട്ടിൽ െിജ്ിറ്റൽ ഉപകരണമില്ലാത്ത 

ന്ത്പശ്നമുണ്ടായിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും 45% വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ 

അനുഭ്വലത്ത "ആസവദ്ിപ്പിക്കുന്നത്" എന്ന് വിവശഷിപ്പിച്ചു, എന്നാൽ 38% 

വപർക്ക് പഠനത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉലണ്ടന്്ന റിവപ്പാർട്ട് ലെയ്തു. 

 നാഷണൽ അച്ചീവ്ലമന്റ് സർവവ ന്ത്പകാരം, വിവിധ വിഷയങ്ങളിലും 

ക്ലാസുകളിലും SC, ST, OBC വിദ്യാർത്ഥികളുലട ന്ത്പകടനം 

ലപാതുവിഭ്ാരത്തിലല വിദ്യാർത്ഥികലള അവപക്ഷിച്ച് തൃപ്തികരമല്ല. 

Source: The Hindu 

ഊർജ്ജ െന്ത്രാലയത്തിന്മറ പാർലമെന്ററി കൺസൾവട്ടറ്റീവ് കമ്മിറ്റി 

വയാഗം 

Why in News: 

 വകന്ത്ര ഊർജ്ജ  മന്ത്രി ന്ത്ശീ ആർ. സിങ്ങിന്ലറ അധയക്ഷതയിൽ ഊർജ്ജ 

മന്ത്രാലയത്തിന്ലറ പാർലലമന്ററി കൺസൾവട്ടറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയുലട 

വയാരം ഉത്തരാഖണ്ഡിലല ലതഹ്രിയിൽ വെർന്നു. 

 

Key points: 
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 ഊർജ് മന്ത്രാലയത്തിന്ലറ പാർലലമന്ററി കൺസൾവട്ടറ്റീവ് കമ്മിറ്റി 

വയാരത്തിന്ലറ അജ്ണ്ട 'ജ്ലവശഷി വർദ്ധിപ്പിവക്കണ്ടതുണ്ട്' 

എന്നതായിരുന്നു. 

 ഇരയയുലട ന്ത്പതിശീർഷ ഉദ്്വമനം വലാക ശരാശരിയുലട 

മൂന്നിലലാന്നിൽ താലഴയാണ്, അവതസമയം വികസിത രാജ്യങ്ങളുലട 

ന്ത്പതിശീർഷ ഉദ്വ്മനം ആവരാള ശരാശരിയുലട നാവലാ ആവറാ 

ഇരട്ടിയാണ്. 

 ന്ത്ശവദ്ധയമായി, വലാകത്തിലല വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ഉദ്്വമനത്തിന്ലറ 80 

ശതമാനവും സംഭ്ാവന ലെയ്യുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, പാരീസ് ഉടരടിയുലട 

ലവളിച്ചത്തിൽ, ഹരിത ഊർജ്ജം സവീകരിക്കാൻ ഇരയാ രവൺലമന്റ് 

ലക്ഷയമിടുന്നു. 

 ഊർജ്ത്തിന്ലറ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശയം നിറവവറ്റുന്നതിലനാപ്പം 

കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനലത്ത വനരിടാൻ ഉെിതമായ ന്ത്കമീകരണങ്ങൾ 

ലെയ്യുകയുമാണ് വയാരത്തിന്ലറ ന്ത്പധാന ലക്ഷയം. 

 2030 ഓലട വ ാസിൽ ഇതര ഇന്ധന വന്ത്സാതസ്സുകളിൽ നിന്ന് 500 GW 

കകവരിക്കാൻ ഇരയ ലക്ഷയമിടുന്നു. 

Source: PIB 

ആവ ാഹൻ 4.0:  ണ്ട് ദിവസമത്ത െീറ്റിംഗ് ആ ംഭിക്കുന്നു 

Why in News: 

 തപാൽ വകുപ്പിലലയും ഇരയ വപാസ്്റ്റ വപയ്ലമന്റ്സ് ബാെിലലയും (IPPB) 

മുതിർന്ന ഉവദ്യാരസ്ഥരുലട ദ്വിദ്ിന വയാരം ഷിംലയിൽ ഉദ്്ഘാടനം 

ലെയ്തു. 
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Key Point: 

 രാജ്യലത്ത എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ബാെിംര് ലസാലയൂഷനുകൾ 

നൽകുന്നതിനും രാജ്യത്ത് സാരത്തിക ഉൾലപ്പടുത്തൽ യജ്ഞം മുവന്നാട്ട് 

ലകാണ്ടുവപാകുന്നതിനുമുള വഴികൾ െർച്ച ലെയ്യുകയും െർച്ച 

ലെയ്യുകയും ലെയ്യുക എന്നതാണ് വയാരത്തിന്ലറ അജ്ണ്ട. 

 മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, കർഷകർ, കുടിവയറ്റ ലതാഴിലാളികൾ, സ്ന്ത്തീകൾ 

എന്നിവർക്ക് വീടുവതാറുമുള ന്ത്പവർത്തനക്ഷമമായ ബാെിംര് 

വസവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി തപാൽ വകുപ്പിന്ലറ വലാകത്തിലല 

ഏറ്റവും വലിയ തപാൽ ശൃംഖല IPPB ന്ത്പവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. 

 ഇരയാ വപാസ്്റ്റ വപയ്ലമന്റ്സ് ബാെ് (IPPB) 100% ഇകവിറ്റി ഇരയാ 

രവൺലമന്റിന്ലറ ഉടമസ്ഥതയിലുള കമ്മയൂണിവക്കഷൻസ് 

മന്ത്രാലയത്തിന്ലറ തപാൽ വകുപ്പിന് കീഴിൽ സ്ഥാപിച്ചു. 

 IPPB 2018 ലസപ്റ്റംബർ 1-ന ്ബഹുമാനലപ്പട്ട ന്ത്പധാനമന്ത്രി ന്ത്ശീ നവരന്ത്ര വമാദ്ി 

ആരംഭ്ിച്ചു. ഇരയയിലല സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ആക്സസ് 

ലെയ്യാവുന്നതും താങ്ങാനാവുന്നതും വിശവസനീയവുമായ ബാെ് 

ഉണ്ടാക്കുക എന്ന കാഴ്ചപ്പാവടാലടയാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത്. 

 പണമില്ലാത്ത സരദ്്വയവസ്ഥലയ വന്ത്പാത്സാഹിപ്പിക്കാനും െിജ്ിറ്റൽ 

ഇരയയുലട കാഴ്ചപ്പാടിവലക്്ക സംഭ്ാവന നൽകാനും IPPB ലക്ഷയമിടുന്നു.. 

Source: The Hindu 
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ജമ്മു കശ്മീ ിൽ  ണ്ട് ദിവസമത്ത ലാമവൻഡർ മെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപിച്ചു 

Why in News: 

 വകന്ത്രഭ്രണ ന്ത്പവദ്ശമായ ജ്മ്മു കാശ്മീരിൽ, ശാസ്ന്ത്ത സാവെതിക 

മന്ത്രാലയത്തിന്ലറ കീഴിലുള ശാസ്ന്ത്ത സാവെതിക രവവഷണ 

കൗൺസിൽ വദ്ാെ ജ്ില്ലയിലല ഭ്ാലദ്ർവ പട്ടണത്തിൽ രണ്ട് ദ്ിവസലത്ത 

ലാലവൻെർ ഉത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു. 

 

Key points: 

 ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഒരു ജ്ില്ല എന്ന പരിപാടി വന്ത്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി 

വകന്ത്ര രവൺലമന്റ് അവരാമ മിഷന്ലറ കീഴിലാണ് ലാലവൻെർ ഉത്സവ് 

സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 

 ഭ്ാവദ്ർവയിൽ ആദ്യമായി ലാലവൻെർ ഉത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു, 

അതിനാൽ ഭ്ാവദ്ർവാ താഴ്വരലയ ലാലവൻെർ തലസ്ഥാനമായി 

അംരീകരിക്കലപ്പട്ടു. 

 അവരാമ മിഷനുമായി ബന്ധലപ്പട്ട കർഷകരുലട വരുമാനം 

വർധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷയവത്താലടയാണ് ലാലവൻെർ ഉത്സവ് 

സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
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 ലാലവൻെർ ഉത്സവ വവളയിൽ, അവരാമ മിഷന്ലറ കീഴിൽ ഭ്ാലദ്ർവാ 

താഴ്വരയിലല വിവിധ ന്ത്രാമങ്ങളിൽ ലാലവൻെർ ഓയിൽ 

വവർതിരിലച്ചടുക്കുന്നതിനുള ആറ് പ്ലാന്റുകളും ഉദ്്ഘാടനം ലെയ്തു. 

Related Facts: 

എരാണ് അവ ാെ െിഷൻ? 

 സുരന്ധവയവസായത്തിന്ലറയും ന്ത്രാമീണ ലതാഴിലവസരങ്ങളുലടയും 

വളർച്ചലയ വന്ത്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കൃഷി, സംസ്കരണം, ഉൽപന്ന 

വികസനം എന്നിവയിൽ ആവശയമായ ഇടലപടലുകളിലൂലട സുരന്ധ 

(സുരന്ധം) വമഖലയിൽ കാരയമായ മാറ്റം ലകാണ്ടുവരിക എന്നതാണ് 

അവരാമ മിഷന്ലറ ലക്ഷയം. 

 ഈ ദ്ൗതയത്തിലൂലട, സുരന്ധവയവസായത്തിൽ ഉയർന്ന െിമാൻെുള 

അത്തരം അവശയ എണ്ണകൾക്കായി സുരന്ധവിളകളുലട കൃഷി 

വന്ത്പാത്സാഹിപ്പിക്കാനാകും. 

 'ലമവരാളിക് മിന്റ്' വപാലുള മറ്റ് െില അവശയ എണ്ണകളുലട 

ഉൽപാദ്നത്തിലും കയറ്റുമതിയിലും ആവരാള ന്ത്പതിനിധികളാകാൻ ഈ 

ദ്ൗതയം ഇരയൻ കർഷകലരയും അവരാമ (സുരന്ധം) വയവസായലത്തയും 

സഹായിക്കുന്നു. 

Source: Akashwani 
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Important News: Economy 

പദ്ധതി 'നിഗ' 

Why in News: 

 വന്ത്പാജ്ക്റ്റ് 'നിരാഹ്' െൽഹി കസ്റ്റംസ് രുരുന്ത്രാമിലല ഐസിെി രാർഹി 

ഹർസരുവിൽ ആരംഭ്ിച്ചു. 

 

key points: 

 ബിസിനസ്്സ ലെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് കലണ്ടയ്നർ ന്ത്ടാക്കിംരും 

സമയബന്ധിതമായ ക്ലിയറൻസുകളും നിരീക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് 

നിരാഹ് പദ്ധതിയുലട ലക്ഷയം. 

 ലന്ത്പാജ്ക്റ്റ് നിരാഹ് എന്നത് ഐസിടിഎം (ഐസിെി കലണ്ടയ്നർ 

ന്ത്ടാക്കിംര് ലമാെയൂൾ) ഉപവയാരിച്ച് കലണ്ടയ്നറുകൾ ന്ത്ടാക്ക് 

ലെയ്യുന്നതിനുള ഒരു സംരംഭ്മാണ്, ഇത് ഐസിെിക്കുളിലല 

കലണ്ടയ്നർ െലനത്തിന്ലറ മികച്ച ദ്ൃശയപരതയ്ക്്ക സഹായിക്കും. 

 നിരാഹ് വന്ത്പാജ്ക്റ്റ് ദ്ീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന കലണ്ടയ്നറുകൾ 

വവരത്തിലാക്കാനും സമയബന്ധിതമായ ക്ലിയറൻസുകൾ 

നിരീക്ഷിക്കാനും കസ്റ്റംസിലന സഹായിക്കും, അതുവഴി ലീെ് 
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ന്ത്പിവന്റീവ് ലെക്കുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലനാപ്പം ബിസിനസ്സ് ലെയ്യുന്നത് 

എളുപ്പമാക്കുന്നു. 

 കവസ്റ്റാെിയൻ എം/എസുമായി സഹകരിച്ച് ICTM 

വികസിപ്പിലച്ചടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

 സംഘടിത സവമ്മളനത്തിൽ പലെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നിരാഹ് 

പദ്ധതിയുലട കലവ് ലെവമാ നൽകി. 

Source: The Hindu 

Important News: Defense 

സർവവ മവസൽ (വെജർ) വന്ത്പാജക്ടിന് കീഴിലുള്ള  ണ്ടാെമത്ത കപൽ 

ഡയറക്ടർഷിപ് 

Why in News: 

 ഇരയൻ നാവികവസനയ്ക്കുവവണ്ടി എൽ ആൻെ് ടി ഷിപ്പ് 

ബിൽെിംരുമായി സഹകരിച്ച് ജ്ിആർഎസ്ഇ നിർമ്മിക്കുന്ന നാല് 

സർവവ ലവസൽ (ന്ത്പധാന) പദ്ധതികളിൽ രണ്ടാമവത്തത്, ഷിപ്പ് െയറക്ടർ, 

ലെകന്നയിലല കാട്ടുപളിയിൽ ആരംഭ്ിച്ചു. 

 

Key points: 
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 14 വനാട്ട് ന്ത്കൂയിസ് വവരതയിലും പരമാവധി 18 വനാട്ട് (വനാട്ടുകൾ) 

വവരതയിലും ന്ത്പവർത്തിക്കാനാണ് െയറക്ടർഷിപ്പ് രൂപകൽപ്പന 

ലെയ്തിരിക്കുന്നത്. 

 ലമയ്ക്ക് ഇൻ ഇരയ സംരംഭ്ത്തിന് കീഴിൽ തവേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച 

െയറക്ടർഷിപ്പ് തവേശീയമായി വികസിപ്പിെ്െ DMR 249-A സ്റ്റീൽ 

ഉപവയാരിക്കുന്നു. 

 ഈ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ, ഇരയൻ നാവികവസന ബംരാൾ ഉൾക്കടലിൽ 

ആദ്യമായി ജ്ലബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. 

 നാല് SVL കപ്പലുകളിൽ മൂലന്നണ്ണം GRSEയുലടയും L&T ഷിപ്പ് 

ബിൽെിംരിന്ലറയും സഹകരണവത്താലട കാട്ടുപളിയിലല L&T യിൽ 

ഭ്ാരികമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 വനരലത്ത  സ്്റ്റ ക്ലാസ് കപ്പൽ 'സന്ധയക്' ലകാൽക്കത്തയിലല 

ജ്ിആർഎസ്ഇയിൽ വിവക്ഷപിച്ചിരുന്നു. 

Source: PIB 
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