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Daily Current Affairs 04.07.2022 (Malayalam) 

Important News: National 

ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ വീക്ക്-2022 ഗുജറാത്തിലെ ഗാന്ധി നഗറിൽ ഉദ്ഘാടനം 

ലെയ്ത ു 

Why in News: 

 ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ആഴ്ച 2022 ഗുജറാത്തിലെ ഗാന്ധിനഗറിൽ പ്രധാനമപ്ന്ത്ി 

പ്രീ നരേപ്ര രമാദി ഉദ്ഘാടനം ലെയ്തു. 

 

key points: 

 ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ വീക്ക്-2022 ന്ലറ െക്ഷ്യം സാരേതികവിദയയിരെക്കുള്ള 

പ്രരവരനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ജീവിത സൗകേയത്തിനായി രസവന 

വിതേണ സംവിധാനം കാേയക്ഷ്മമാക്കുക, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകലെ 

രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ്. 

 ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ വീക്ക്-2022 ന്ലറ തീം "നയൂ ഇന്ത്യ: ലടക്രനാെജി 

പ്രരൊദനം" എന്നതാണ്. 
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 ആധാർ, യുരിഐ, ഡിജിരൊക്കർ, രകാവിൻ വാക്സിരനഷൻ പ്ലാറ്റ്ര ാം, 

സർക്കാർ ഇ-മാർക്കറ്റ് രപ്ലസ്, ദീക്ഷ് പ്ലാറ്റ്ര ാം, ആയുഷ്മാൻ ഭാേത് 

തുടങ്ങിയ പ്രധാന രദ്ധതികൾക്കായുള്ള 'Indiastack.global' രൊഞ്ച് ലെയ്തു, 

ഇന്ത്യാസ്റ്റാക്കിനു കീഴിൽ നടപ്പിൊക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ലഹൽത്ത് മിഷൻ 

എന്നിവയും പ്രധാനമപ്ന്ത്ി രലേടുക്കുന്ന ഈ െടങ്ങിൽ നടക്കും. 

 ോജയലത്ത ടയർ-2, ടയർ-3 നഗേങ്ങെിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകലെ 

കലെത്തുന്നതിനും രിന്ത്ുണയ്ക്കുന്നതിനും 

രേിരരാഷിപ്പിക്കുന്നതിനും വിജയിക്കുന്നതിനുമുള്ള രദരീയ ഡീര് ലടക്

രനാെജി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്ലാറ്റ്ര ാമായ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ലജനസിസും ഈ 

രേിരാടിയിൽ സമാേംഭിക്കുന്നു. 

Source: News on Air 

ഡ്ഡാസ് സസക്കിൾ കാമ്പയിൻ 

Why in News: 

 ോജയത്തിന്ലറ 75-ാാാം സവാതപ്ന്ത്യത്തിന്ലറ രവെയിൽ ഇന്ത്യൻ 

കേരസനയും രവയാമരസനയും ഒരേസമയം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് 

പ്ദാസിരെക്കുള്ള െേിപ്തരേമായ സസക്ിംഗ് കയാമ്പയിൻ ആേംഭിച്ചു. 
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key points: 

 പ്ഡാസ് സസക്കിൾ എക്സല്രഡിഷൻ ടീമിൽ ഇേുരത് സസനികേും 

രവയാമരസനാംഗങ്ങെും ഉൾലപ്പടും, അത് സായുധ രസനയിലെയും 

രവയാമരസനയിലെയും കഴിവുള്ള േെ് വനിതാ ഓ ീസർമാർ നയിക്കും. 

 കാമ്പയിൻ നയൂഡൽഹിയിലെ രദരീയ യുദ്ധസ്മാേകത്തിൽ നിന്ന് ഫ്ലാഗ് 

ഓ ് ലെയ്തു, ഈ സംഘം 24 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സസക്കിെിൽ 

ആയിേത്തി അറുന്നൂറ് കിരൊമീറ്റർ ദൂേം താെും. 

 കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ വീേമൃതയു വേിച്ച ധീേ ജവാന്മാലേ 

ആദേിക്കുന്നതിനായി ഈ മാസം 26 ന് പ്ദാസിലെ കാർഗിൽ സമ്മർ 

ലമരമ്മാറിയെിൽ കയാമ്പയിൻ നടക്കും. 

 ഇന്ത്യൻ യുവാക്കെിൽ രദരീയതയുലട വികാേം വെർത്തുക എന്നതാണ് 

പ്ഡാസ് സസക്കിൾ അഭിയാന്ലറ പ്രധാന െക്ഷ്യം. സസക്കിൾ 

കാമ്പയിനിൽ വിവിധ സ്ഥെങ്ങെിൽ സ്കൂ ൾ കുട്ടികെുമായി 

ആരയവിനിമയം നടത്തും. 

Source: PIB 
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Important News: Polity 

വിദദശ സംഭാവന നിയഡ്ന്ത്ണ നിയമം 

Why in News: 

 വിരദര സംഭാവന നിയന്്ത്േണ നിയമം (എ ്സിആർഎ) രകപ്ര 

ആഭയന്ത്േ മപ്ന്ത്ാെയം രഭദഗതി ലെയ്ത ്ബന്ധുക്കൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ 

കൂടുതൽ രണം അയയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതുൾലപ്പലടയുള്ള 

വയവസ്ഥകൾ ഉൾലപ്പടുത്തി. 

 

key points: 

 രഭദഗതി ലെയ്ത  െട്ടം അനുസേിച്ച്, ഇരപ്പാൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് സർക്കാേിലന 

അറിയിക്കാലത 10 െക്ഷ്ം േൂര അയയ്ക്കാൻ അനുവാദമുെ്, തുക 

കവിഞ്ഞാൽ, വയക്തികൾക്ക് 30 ദിവസം മുമ്പ് സർക്കാേിലന 

അറിയിക്കാൻ മൂന്ന് മാസലത്ത സമയമുെ്. ആണ്. 

 രഭദഗതി ലെയ്ത  െട്ടത്തിന് കീഴിൽ, 'േജിസ്രപ്ടഷൻ' അലെേിൽ 'മുൻകൂർ 

അനുമതി' വിഭാഗത്തിൽ െഭിച്ച  െുകെുലട വിനിരയാഗത്തിനായി 
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ബാേ് അക്കൗെുകൾ തുറക്കുന്നതിലനക്കുറിച്ച് സർക്കാേിലന 

അറിയിക്കാൻ സംഘടനകൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം നൽകിയിട്ടുെ്. 

 വിരദര  െ് സവീകേിക്കുന്ന ഒേു സ്ഥാരനം/വയക്തി അതിന്ലറ 

ഔരദയാഗിക ലവബ്സസറ്റിൽ ഓരോ രാദത്തിെും അത്തേം 

സംഭാവനകൾ പ്രഖ്യാരിക്കണലമന്ന രഴയ വയവസ്ഥയും രുതിയ 

നിയമത്തിൽ എടുത്തുകെഞ്ഞു. 

Source: Hindustan Times 

Important News: Sports 

ജസ്ഡ്രീത് ബുംറ 

 

 ഇംഗ്ലെിന്ലറ സ്റ്റുവർട്ട് രപ്ബാഡിന്ലറ ഒേു ഓവറിൽ 29 റൺസ് രനടി, 

പ്ബയാൻ ൊറയുലട ലറരക്കാർഡ് ഒേു റണ്ണിന് തകർത്തുലകാെ് ലടസ്്റ്റ 

പ്കിക്കറ്റിൽ ഒേു ഓവറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് എന്ന രൊക 
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ലറരക്കാർഡ് ഇന്ത്യയുലട സ്റ്റാൻഡ്-ഇൻ കയാര്റ്റൻ ജസ്പ്രീത് ബുംറ 

സവന്ത്മാക്കി. 

 രൊക ലറരക്കാർഡ് 18 വർഷമായി ൊറയുലട രരേിൊയിേുന്നു - 2003-04 

ലെ ഒേു ലടസ്്റ്റ മത്സേത്തിൽ, ദക്ഷ്ിണാപ് ിക്കൻ ഇടംകയ്യൻ സ്പിന്നർ 

രറാബിൻ രീരറ്റഴ്സണിന്ലറ ഓവറിൽ 28 റൺസ് രനടി. 

  മുൻ ഓസര്പ്ടെിയൻ താേം രജാർജ്ജ് ലബയ്െിയും ഒരോവറിൽ 28 റൺസ് 

രനടിലയേിെും ബൗെറികെുലട എണ്ണത്തിൽ ൊറയ്ക്്ക 

രിന്നിൊയിേുന്നു. 

Source: Times of India 

രരുൾ ൌധരിയുലട ദൊസ് ഏഞ്ചൽസിൽ രുതിയ ദദശീയ ലറദക്കാർഡ് 

 

 രൊസ് ഏഞ്ചൽസിൽ നടന്ന സൗെ് റണ്ണിംഗ് മീറ്റിനിലട ഇന്ത്യൻ 

സ്പ്രിന്റർ രേുൾ ൌധേി രദരീയ ലറരക്കാർഡ് സ്ഥാരിച്ചു, വനിതകെുലട 

3000 മീറ്റർ ഇനത്തിൽ ഒമ്പത് മിനിറ്റിൽ താലഴ സമയലമടുത്ത ോജയലത്ത 

ആദയ കായികതാേമായി. 

 മത്സേത്തിലെ മൂന്നാം സ്ഥാനം 8 മിനിറ്റ് 57.19 ലസക്കൻഡിൽ രാേുൾ 

ഉറപ്പിച്ചു. 
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 ആറു വർഷം മുമ്പ് നയൂഡൽഹിയിൽ സൂേയ രൊംഗനാഥന്ലറ 9 മിനിറ്റും 

4.5 ലസക്കൻഡും എന്ന ലറരക്കാർഡ് തകർത്ത് രേുൾ രുതിയ രൊക 

ലറരക്കാർഡ് തകർത്തു. 

 രനേലത്ത, ലെസന്നയിൽ നടന്ന രദരീയ ൊമ്പയൻഷിപ്പിൽ വനിതകെുലട 

3000 മീറ്റർ സ്റ്റീപ്പിൾ രെസ് കിേീടം രേുൾ ൌധേി രനടിയിേുന്നു. 

Source: News on Air 

Important Days 

അന്ത്ാരാഷ്്ഡ്ട സഹകരണ  ദിനം 

Why in News: 

 1923 മുതൽ രൊകലമമ്പാടുമുള്ള സഹകേണസംഘങ്ങൾ 

അടയാെലപ്പടുത്തുകയും 1995-ൽ ഐകയോഷ്പ്ടസഭയുലട ജനറൽ 

അസംബ്ലിയിൽ ഔരദയാഗികമായി പ്രഖ്യാരിക്കുകയും ലെയ്തു. 

 

Key points: 
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 ഈ വർഷം, സഹകേണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്ലറ സംഭാവനകൾ 

ഉയർത്തിക്കാട്ടുക എന്ന െക്ഷ്യരത്താലട ജൂസെ 2 അന്ത്ാോഷ്പ്ട 

സഹകേണ ദിനം ആരഘാഷിക്കുന്നു. 

 ഈ വർഷലത്ത അന്ത്ാോഷ്പ്ട സഹകേണ ദിനത്തിന്ലറ പ്രരമയം 

'സഹകേണങ്ങൾ ഒേു ലമച്ചലപ്പട്ട രൊകം നിർമ്മിക്കുന്നു' എന്നതാണ്. 

 സഹകേണ സംഘങ്ങലെ കുറിച്ച് അവരബാധം വെർത്തുക, 

അന്ത്ാോഷ്പ്ട ഐകയദാർഢ്യം, സാമ്പത്തിക കാേയക്ഷ്മത, സമതവം, 

രൊകസമാധാനം തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങെുലട ആരയങ്ങൾ 

രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അന്ത്ാോഷ്പ്ട സഹകേണ 

ദിനത്തിന്ലറ െക്ഷ്യം. 

Source: The Hindu 

ദൊക കായിക രഡ്തഡ്രവർത്തക ദിനം 

 

 രവൾഡ് സ്രരാർട്സ് രജണെിസ്്റ്റസ് ദിനം - അന്ത്ാോഷ്പ്ട സ്രരാർട്സ് 

രജണെിസ്്റ്റ ദിനം എന്നും അറിയലപ്പടുന്നു, എൊ വർഷവും ജൂസെ 2 ന് 

ആെേിക്കുന്നു. 

 1994-ൽ ഇന്റർനാഷണൽ സര്രാർട്സ് പ്രസ് അരസാസിരയഷൻ 

അതിന്ലറ 70-ാാാം വാർഷികത്തിന്ലറ ബഹുമാനാർത്ഥം 
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ആരഘാഷിക്കാൻ തീേുമാനിച്ചരപ്പാഴാണ് രൊക സ്രരാർട്സ ്രജണെിസ്്റ്റ

സ ്ദിനം ആദയമായി ആരഘാഷിച്ചത്. 

 രൊകത്തിലെ എൊ കായിക മാധയമപ്രവർത്തകലേയും ആദേിക്കുക 

എന്ന െക്ഷ്യരത്താലടയാണ് രൊക കായിക രപ്തപ്രവർത്തക ദിനം 

ആരഘാഷിക്കുന്നത്. 

 രലത്താൻരതാം നൂറ്റാെിൽ സര്രാർട്സ് രജണെിസം വികസിക്കാൻ 

തുടങ്ങി, എന്നാൽ അത് എസെറ്റ് സ്രരാർട്സിൽ പ്രദ്ധ രകപ്രീകേിച്ചു. 

 ഇേുരതാം നൂറ്റാെ് സ്രരാർട്സ് രജണെിസത്തിന്ലറ ജനപ്രീതിയിൽ ഒേു 

വഴിത്തിേിവ് കെു. 1880-ൽ, വർത്തമാനപ്പപ്തത്തിന്ലറ 0.4 രതമാനം 

മാപ്തരമ സ്രരാർട്സിനായി നീക്കിവച്ചിേുന്നുള്ളൂ, എന്നാൽ 1920-കെിൽ ഈ 

കണക്ക് 20 രതമാനമായി ഉയർന്നു, കാേണം രപ്തങ്ങൾ സ്രരാർട്സിലന 

മാപ്തം ഉൾലപ്പടുത്തി.  

Source: Navbharat Times 
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