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Daily Current Affairs 30.06.2022 (Malayalam) 

Important News: International 

ഓഫ്ലൈനിൈൂടെയ ും ഓൺലൈൻ മീഡിയത്തിൈൂടെയ ും സ്വതന്ത്രമായ 

സ്ുംസ്ാരും 

Why in News: 

 '2022 റെസിലന്െ് റെമ ോക്രസീസ് മേറ്റ്റ ന്െ് (RDS)' G7 രോജ്യങ്ങളു ോയി 

ഇന്ത്യ ഒപ്പുവച്ചു. 

 

Key points: 

 സിവിൽ സ ൂഹത്തിറല വയക്തിരളുറെ സവോതക്ന്ത്യം, അഭിക്രോയ 

സവോതക്ന്ത്യം എന്നിവ ഓൺലലൻ, ഓഫ്ലലൻ  ോർഗങ്ങളിലൂറെ 

സംരക്ഷിക്കുര എന്നതോണ് റെസിലന്െ് റെമ ോക്രസിസ് ക്രസ്തോവനയുറെ 

ക്രധോന ലക്ഷയം. 

 Resilient Democracies Statement ന ്രീഴിൽ, ആമഗോള റവല്ലുവിളിരൾക്ക് 

തുലയവും ഉൾറക്കോള്ളുന്നതും സുസ്ഥിരവു ോയ രരിഹോരങ്ങൾക്കോയി 
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ഇന്ത്യ ക്രവർത്തിക്കും, അമതോറെോപ്പം നിയ ങ്ങൾ 

അെിസ്ഥോന ോക്കിയുള്ള അന്ത്ോരോഷ്്ക്െ ക്ര ം സ്ഥിരീരരിക്കുരയും 

റെയ്ും. 

 G7 രോജ്യങ്ങളു ോയി ഒപ്പിട്ട '2022 റെസിലന്െ് റെമ ോക്രസിസ്' ക്രസ്തോവന 

2021-റല രോർബിൻ മബ ഓപ്പൺ റസോലസറ്റീസ് ക്രസ്തോവനയ്ക്്ക 

അനുസൃത ോണ്. 

Source: The Hindu 

EU സ്ഥാനാർത്ഥികള ടെ നിൈ 

Why in News: 

 യുറക്രയ്നിനും മ ോൾമെോവയ്ക്കും യൂമെോരയൻ യൂണിയൻ സ്ഥോനോർത്ഥി 

രദവി നൽരോൻ യൂമെോരയൻ രോർലറ ന്െ് മവോട്ട് റെയ്തു. 

 

Key points: 
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 മജ്ോർജ്ിയയിമലക്കുള്ള യൂമെോരയൻ യൂണിയന്റെ സ്ഥോനോർത്ഥിതവം 

യൂമെോരയൻ രോർലറ ന്െ് അംഗീരരിച്ചു. 

 27 യൂമെോരയൻ യൂണിയൻ അംഗരോജ്യങ്ങളുറെ മനതോക്കൾ തമ്മിലുള്ള 

െർച്ചരൾക്ക് മേഷ്ം യൂമെോരയൻ രൗൺസിൽ ക്രസിെന്െ് െോൾസ് 

ല ക്കൽ ക്രഖ്യോരനം നെത്തി. 

 27 അംഗ യൂമെോരയൻ യൂണിയനിൽ മെരുന്നതിന്,  ൂന്ന് രോജ്യങ്ങളും 

രോഷ്്ക്െീയവും സോമ്പത്തിരവു ോയ രരിഷ്കോരങ്ങളുറെ ഒരു രരമ്പര 

രൂർത്തിയോമക്കണ്ടതുണ്ട്. 

Source: All India Radio 

Important News: National 

രാഷ്്ന്ത്െപതി ഭവനിടൈ ആയ ഷ്് ടവൽനസ്് ടസ്ന്റർ (AWC). 

Why in News: 

 നയൂെൽഹിയിറല ക്രസിെൻെ് എമേറ്റിറല അെവോൻസ്ഡ് ആയുഷ്് 

റഹൽത്ത് റസന്െർ മരക്ര ആയുഷ്്  ക്ന്ത്ിയുറെ സോന്നിധയത്തിൽ 

രോഷ്്ക്െരതി ക്േീ രോംനോഥ് മരോവിര് ഉദ്ഘോെനം റെയ്തു. 

 

Key points: 

 ആയുഷ്്  ക്ന്ത്ോലയത്തിന്റെയും രോഷ്്ക്െരതി റസക്രമട്ടെിയറ്റിന്റെയും 

സംയുക്ത സംരംഭത്തിലൂറെ 2015 ജ്ൂലലയിൽ രോഷ്്ക്െരതിയുറെ 
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എമേറ്റിൽ എല്ലോ സംവിധോനങ്ങമളോെും രൂെിയ രോജ്യറത്ത ആദയറത്ത 

ആയുഷ്് റവൽനസ് ക്ലിനിര് (AWC) സ്ഥോരിത ോയി. 

 ആയുർമവദം, മയോഗ, ക്രരൃതിെിരിത്സ, യുനോനി, സിദ്ധ, 

മഹോ ിമയോപ്പതി എന്നീ വിഭോഗങ്ങളിൽ െിരിൽസോ സൗരരയങ്ങൾ 

അങ്കണവോെിരൾ വോഗ്ദോനം റെയ്ുന്നു, രൂെോറത രോഷ്്ക്െരതിയുറെ 

റസക്രമട്ടെിയറ്റിറല ഉമദയോഗസ്ഥർ, രോഷ്്ക്െരതിയുറെ എമേറ്റിറല 

തോ സക്കോർ എന്നിവരുറെ റ െിക്കൽ ആവേയങ്ങൾ നിെമവറ്റുന്നു. 

 ആയുഷ്് റവൽനസ് റസന്െർ രോജ്യത്തുെനീള ുള്ള വിവിധ സർക്കോർ 

വരുപ്പുരളിലും എയിംസ് മരോലുള്ള ക്രേസ്ത സ്ഥോരനങ്ങളിലും ഇത്തരം 

നിരവധി ക്ലിനിക്കുരളുറെ  ുൻഗോ ിയോയി ക്രവർത്തിക്കുന്നു. 

Source: PIB 

Important News: Defence 

പിഎസ്്എൽവി-സ്ി53 ററാക്കറ്റ് ഐഎസ്്ആർഒ പരീക്ഷിച്ച  

Why in News: 

 PSLV-C53 മെോക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്മരസ് െിസർച്ച് ഓർഗലനമസഷ്ൻ - 

ഐഎസ്ആർഒ രരീക്ഷിക്കും. 

 

Key points: 
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 PSLV-C53 മെോക്കറ്റ്  ൂന്ന് സിംഗപ്പൂർ ഉരക്ഗഹങ്ങളും (155 രിമലോക്ഗോം NUSAAR 

ഉരക്ഗഹവും 2.8 രിമലോക്ഗോം Scub-1 നോമനോ സോറ്റലലറ്റും സിംഗപ്പൂരിറല 

നനയോങ് റെര്മനോളജ്ിക്കൽ യൂണിമവഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വിമക്ഷരിക്കും). 

 ക്േീഹരി മരോട്ടയിറല സതീഷ്് ധവോൻ ബഹിരോരോേ മരക്രത്തിന്റെ 

രണ്ടോം വിമക്ഷരണത്തെയിൽ നിന്ന് രിഎസ്എൽവി-സി53 മെോക്കറ്റ് 

വിമക്ഷരിക്കും. 

 ബഹിരോരോേ വരുപ്പിന് രീഴിൽ രുതുതോയി രൂരീരരിച്ച റരോതു 

സ്ഥോരന ോയ നയൂ സ്മരസ് ഇന്ത്യ ലി ിറ്റെിന്റെ രണ്ടോ റത്ത സ ർപ്പിത 

വോണിജ്യ ദൗതയ ോണ് PSLV-C53 മെോക്കറ്റ്. 

 PSLV-C53 മെോക്കറ്റ് ക്രോഥ ിര മരമലോെ്, DS-EO 365 രിമലോക്ഗോം ഭൗ  

നിരീക്ഷണ ഉരക്ഗഹം, ഭൂ ധയമരഖ്യിൽ നിന്ന് 570 രിമലോ ീറ്റർ 

ഉയരത്തിലുള്ള ക്ഭ ണരഥത്തിമലക്ക് വിമക്ഷരിക്കും. 

Source: Indian Express 
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അഭയാസ്് - ലൈ-സ്പീഡ് എക്സ്പാൻഡബിൾ ഏരിയൽ ൊർടെറ്റ് (HEAT) 

വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച  

Why in News: 

 അഭയോസ് - ലഹ-സ്പീെ് എക്സ്രോൻെബിൾ ഏരിയൽ െോർറഗറ്റ് (HEAT) 

ഒെീഷ് തീരത്ത് െോരിരൂരിറല ഇന്െമക്ഗറ്റെ് റെേ് മെഞ്ചിൽ നിന്ന് (ITR) 

വിജ്യരര ോയി രരീക്ഷിച്ചു. 

 

Key points: 

 െെോെും ഇലരമ്ക്െോ-ഒര്റ്റിക്കൽ െോർറഗറ്റിംഗ ്സിേവും ഉൾറപ്പറെ ഐെിആർ 

വിനയസിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ ക്െോക്കിംഗ ്റസൻസെുരൾ നിരീക്ഷിച്ച,  ുൻരൂട്ടി 

നിശ്ചയിച്ച തോഴ്ന്ന ഉയരത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് രോതയിൽ ക്ഗൗണ്്ട അധിഷ്ഠ ിത 

രൺമക്െോളെിൽ നിന്ന് െോർറഗറ്റ് എയർക്രോഫ്റ്റ് രെത്തി. 
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 െിഫൻസ് െിസർച്്ച ആൻെ് റെവലര്റ ന്െ ്ഓർഗലനമസഷ്ന്റെ (DRDO) 

എയമെോമനോട്ടിക്കൽ റെവലര്റ ന്െ ്എേോബ്ലിഷ്്റ ന്െ ്ആണ് ഈ അഭയോസം 

രൂരരൽപ്പന റെയ്ുരയും വിരസിപ്പിറച്ചെുക്കുരയും റെയ്തിരിക്കുന്നത്. 

 അഭയോസ് - ലഹ-സ്പീെ് എക്സ്രോൻെബിൾ ഏരിയൽ െോർറഗറ്റ് 

റവഹിക്കിൾ വോഹനത്തിന് ക്രോരംഭ മവഗത നൽരുന്ന ഇരട്ട അണ്ടർ-സ്ലഗ് 

ബൂേെുരൾ ഉരമയോഗിക്കുരറയന്ന ലക്ഷയമത്തോറെ രുെത്തിെക്കി. 

 െോർറഗറ്റ് എയർക്രോഫ്റ്റിൽ നോവിമഗഷ്നോയി ല മക്രോ-ഇലര്മക്െോ 

റ ക്കോനിക്കൽ സിേംസ് അധിഷ്ഠ ിത ഇനർഷ്യൽ നോവിമഗഷ്ൻ സിേം 

സജ്ജീരരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒപ്പം  ോർഗനിർമദേത്തിനും 

നിയക്ന്ത്ണത്തിനു ുള്ള ലൈറ്റ് രൺമക്െോൾ രമ്പയൂട്ടെിറനോപ്പം വളറര 

തോഴ്ന്ന ഉയരത്തിലുള്ള ലൈറ്റിനോയി തമേേീയ മെെിമയോ 

ആൾട്ടി ീറ്റെും ക്ഗൗണ്ട് രൺമക്െോൾ മേഷ്നും തമ്മിലുള്ള എൻക്രിര്റ്റ് 

റെയ്ത  ആേയവിനി യത്തിനുള്ള െോറ്റ ലിങ്കും സജ്ജീരരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

Source: Times of India 

Important News: Economy 

ബിസ്ിനസ്് റിറഫാും ആക്ഷൻ പ്ലാനിന് (BRAP 2020) കീഴിൈ ള്ള 

സ്ുംസ്ഥാനങ്ങള ടെ/ റകന്ത്ര ഭരണ  ന്ത്പറേശങ്ങള ടെ വിൈയിര ത്തൽ 

റിറപാർട്ട് 

Why in News: 

 ബിസിനസ് െിമഫോം ആക്ഷൻ പ്ലോൻ (BRAP 2020) ക്രരോരം മരക്ര ധനരോരയ, 

മരോർപ്പമെറ്റ് രോരയ  ക്ന്ത്ി ക്േീ തി നിർ ല സീതോരോ ൻ നയൂെൽഹിയിൽ 

മരക്ര വോണിജ്യ, വയവസോയ, ഉരമഭോക്തൃരോരയ, ഭക്ഷയ, റരോതുവിതരണ, 

റെര്ലേൽസ്  ക്ന്ത്ി ക്േീ രിയൂഷ്് മഗോയലിന്റെ സോന്നിധയത്തിൽ  

 ൂലയനിർണയ െിമപ്പോർട്ട് രുെത്തിെക്കി. 
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Key points: 

 ഈ വർഷ്റത്ത  ൂലയനിർണ്ണയ െിമപ്പോർട്ടിൽ "BRAP 2020", 

വിവരങ്ങളിമലക്കുള്ള ക്രമവേനം, ഏരജ്ോലര സംവിധോനം, റതോഴിൽ, 

രരിസ്ഥിതി, മ ഖ്ലോ തിരിച്ചുള്ള രരിഷ്കോരങ്ങൾ, ഒരു ക്രമതയര 

ബിസിനസിന്റെ ജ്ീവിത െക്രവു ോയി ബന്ധറപ്പട്ട  റ്റ് രരിഷ്കോരങ്ങൾ 

എന്നിങ്ങറന 15 ബിസിനസ് നിയക്ന്ത്ണ മ ഖ്ലരറള ഉൾറക്കോള്ളുന്ന 301 

റ ച്ചറപ്പെുത്തൽ മരോയിന്െുരൾ ഉൾറക്കോള്ളുന്നു. 

 9 ക്രധോന മ ഖ്ലരളിൽ (ബിസിനസ് ലലസൻസ്, റഹൽത്ത് റരയർ, 

ലീഗൽ റ മക്െോളജ്ി, സിനി ോ ഹോൾ, മഹോസ്പിറ്റോലിറ്റി, ഫയർ എൻഒസി, 

റെലിമരോം,  ൂവി ഷ്ൂട്ടിംഗ്, െൂെിസം) 72 രരിഷ്കോരങ്ങമളോറെ BRAP 2020-ൽ 

റസക്ടർ തിരിച്ചുള്ള രരിഷ്കോരങ്ങൾ ആദയ ോയി അവതരിപ്പിച്ചു. 

 സംസ്ഥോനങ്ങളും മരക്ര ഭരണ ക്രമദേങ്ങളും നെപ്പിലോക്കുന്ന 

രരിഷ്കോരങ്ങളുറെ ഗുണനിലവോരറത്ത രുെിച്ച് രമ്പനിരളിൽ നിന്ന് 

ഫീെ്ബോക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഫീെ്ബോക്ക് അധിഷ്ഠ ിത ക്രക്രിയ ഈ വർഷ്ം 

DPIIT ആരംഭിച്ചു. 

 2014  ുതൽ, െിപ്പോർട്ട്റ ന്െ് മഫോർ റക്രോമ ോഷ്ൻ ഓഫ് ഇൻെസ്ക്െി 

ആന്െ് ഇന്മെണൽ മക്െെ് (DPIIT) രോജ്യത്ത് ഒരു നിമക്ഷരര-സൗഹൃദ 

ആവോസവയവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുര എന്ന ലക്ഷയമത്തോറെ ബിസിനസ് രരിഷ്്
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രരണങ്ങൾ നെത്തുന്നതിന് ബിസിനസ് െിമഫോം ആക്ഷൻ പ്ലോൻ (BRAP) 

രുെത്തിെക്കി. 

Source: The Hindu 

Important Days 

അരാരാഷ്്ന്ത്െ ഛിന്നന്ത്െൈ േിനും 

 

 അന്ത്ോരോഷ്്ക്െ ഛിന്നക്ഗഹ ദിനം എല്ലോ വർഷ്വും ജ്ൂൺ 30 ന് 

ആമഗോളതലത്തിൽ ആെരിക്കുന്നു. 

 ഈ വർഷ്റത്ത അന്ത്ോരോഷ്്ക്െ ഛിന്നക്ഗഹ ദിനത്തിന്റെ തീം "റെെുത് 

 മനോഹരം" എന്നതോണ്. 

 ഛിന്നക്ഗഹ ആഘോതങ്ങളുറെ അരരെറത്ത രുെിച്ച് റരോതുജ്നങ്ങറള 

അവമബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും, ഭൂ ിക്ക് സ ീര ുള്ള ഒരു 

വിേവസനീയ ോയ വസ്തു  ഭീഷ്ണിയുറെ രോരയത്തിൽ മലോരറ മ്പോെു ുള്ള 

ക്രതിസന്ധി ആേയവിനി യ ക്രവർത്തനങ്ങറളക്കുെിച്ച് 
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റരോതുജ്നങ്ങറള അെിയിക്കുന്നതിനു ോയി എല്ലോ വർഷ്വും 

അന്ത്ോരോഷ്്ക്െ ഛിന്നക്ഗഹ ദിനം വയോരര ോയി ആെരിക്കുന്നു. 

 2016-ൽ, ജ്ൂൺ 30-ന് ഐരയരോഷ്്ക്െ റരോതുസഭ അന്ത്ോരോഷ്്ക്െ ഛിന്നഗ്രഹ 

ദിന ോയി ക്രഖ്യോരിക്കുരയും അത് നെപ്പിലോക്കുന്നതിനോയി A/RES/71/90 

എന്ന ക്രമ യം ഐരയരോഷ്്ക്െ റരോതുസഭ അംഗീരരിച്ചു. 

 െഷ്യൻ റഫെമെഷ്നോയ ലസബീരിയയിൽ തുംഗസ്ര 

ആഘോതത്തിന്റെ വോർഷ്ിരം ആമഘോഷ്ിക്കുന്നതിനും ഛിന്നക്ഗഹ 

ആഘോത ഭീഷ്ണിറയ രുെിച്ച് റരോതുജ്ന അവമബോധം 

വളർത്തുന്നതിനു ോയി എല്ലോ വർഷ്വും 1908 ജ്ൂൺ 30 ന് അന്ത്ോരോഷ്്ക്െ 

ഛിന്നക്ഗഹ ദിനം ആെരിക്കുന്നു. 

Source: Livemint 
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