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Daily Current Affairs 05.07.2022 (Malayalam) 

Important News: International 

QS Best Student Cities Ranking, 2023 

Why in News: 

 ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഗ്ലാബൽ ഹയർ എഡ്യൂഗ്േഷൻ അനലിസ്്റ്റ 

'ക്വാക്വരെല്ലി സൈമണ്ട്ൈ് (QS) 2023 രല ക്യുഎൈ് മിക്ച്ച വിദ്യാർത്ഥി 

നഗെങ്ങളുരെ റാങ്ിിംഗ് പുറത്തിറേി. 

 

key points: 

 2023-രല ക്യുഎൈ് രബസ്്റ്റ സ്റ്റുഡ്ന്റ് ൈിറ്റി റാങ്ിിംഗിൽ ലണ്ടൻ മിക്ച്ച 

നഗെമായി തിെരെെുേരെട്ടു, ൈിഗ്യാളുിം മയൂണിച്ചുിം െണ്ടുിം മൂന്ുിം 

സ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. 

 2023രല ക്യുഎൈ് രബസ്്റ്റ സ്റ്റുഡ്ന്റ് ൈിറ്റി റാങ്ിിംഗ് പ്പക്ാെിം 

ലാറ്റിനഗ്മെിേൻ ൊജ്യങ്ങളിൽ ബയൂണൈ് അഗ്യഴ്ൈ ്ഒന്ാിം 

സ്ഥാനത്താണ്. 
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 QS രബസ്്റ്റ സ്റ്റുഡ്ന്റ് ൈിറ്റിക്ളുരെ റാങ്ിിംഗ്, 2023 അനുൈെിച്ച്, ഇന്ത്യയിരല 

ഏറ്റവുിം ഉയർന് റാങ്ുള്ള നഗെിം മുിംസബയാണ്, അത് 

ആഗ്ഗാളതലത്തിൽ 103-ാാാിം സ്ഥാനത്താണ്. 

 ഈ വർഷിം ബാിംലൂർ 114-ാാാിം സ്ഥാനത്താണ് മുിംസബയ്േ് പിന്ിൽ, 

രെസന്യുിം ഡ്ൽഹിയുിം യഥാപ്ക്മിം 125-ഉിം 129-ഉിം സ്ഥാനത്താണ്.. 

 ക്യുഎൈ് രബസ്്റ്റ സ്റ്റുഡ്ന്റ് ൈിറ്റി റാങ്ിിംഗ്, യൂണിഗ്വഴ്സിറ്റി സ്റ്റാൻഗ്ഡ്ർഡ്്, 

താങ്ങാനാവുന് വില, ജ്ീവിത നിലവാെിം, ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് 

പഠിേുന് മുൻക്ാല വിദ്യാർത്ഥിക്ളുരെ ക്ാഴ്ചൊെുക്ൾ മുതലായവ 

ഉൾരെരെ, പഠിോനുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയുരെ തീെുമാനത്തിന് 

പ്പൈക്തമായ ഘെക്ങ്ങരളേുറിച്ചുള്ള ൈവതപ്ന്ത് ഡ്ാറ്റ നൽക്ുന്ു. 

Source: Times of India 

ഹൈടെക് വിമാനവാൈിനിക്കപ്പൽ ഫുജിയാൻ 

Why in News: 

 സെന അതിന്രറ ആദ്യ പുതുതലമുറ തഗ്േശീയ 

വിമാനവാഹിനിേെലായ സെെ് 003, ഫുജ്ിയാൻ പുറത്തിറേി. 

 

key points: 
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 തായ്വാനിനെുത്ത് സ്ഥിതി രെയ്യുന് സെനയുരെ ക്ിഴേൻ 

തീെപ്പഗ്ദ്ശത്തിന്രറ ഗ്പെിലാണ് ഫുജ്ിയാൻ അറിയരെെുന്ത്. 

 ഫുജ്ിയാന്രറ ആരക് ഭാെിം 80,000 െൺ ആണ്, ഇത് നിലവിൽ സെനയിൽ 

ലഭയമായ സെനീൈ് ക്ാെിയറുക്ഗ്ളോൾ വളരെ ക്ൂെുതലാണ്, ക്ൂൊരത 

യുഎൈ് ഗ്നവിയുരെ വിമാനവാഹിനിേെലുക്ൾേ് തുലയവുമാണ്. 

 ഫുജ്ിയാൻ നിലവിൽ മറ്റ് െണ്ട് ക്ാെിയറുക്ളുമായി ഗ്െർന്ു - 

ഷാൻഗ്ഡ്ാിംഗ്, ലിഗ്യാണിിംഗ്, സെന പ്പവർത്തിെിേുന്ു. 

 ഏറ്റവുിം പുതിയ വിഗ്ക്ഷ്പണ ൈാഗ്ങ്തിക്വിദ്യ ഉപഗ്യാഗിച്ചാണ് 

ഫയൂജ്ിയാൻ നിർമ്മിച്ചിെിേുന്ത് - ഇലക്്ഗ്പ്ൊമാരെറ്റിക്് എയർപ്ക്ാഫ്റ്റ് 

ഗ്ലാഞ്ച് ൈിസ്റ്റിം, ആദ്യിം വിക്ൈിെിരച്ചെുത്തത് യുഎൈ് ഗ്നവിയാണ്. 

Source: Times of India 

Important News: National 

പരിശീലനാർത്ഥികൾക്ക് നനരിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക സൈായത്തിനായി 

ഡിബിെി പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു 

Why in News: 

 നാഷണൽ അപ്പന്റീൈ്ഷിെ് രപ്പാഗ്മാഷൻ സീ്ിം (NAPS) സനപുണയ 

വിക്ൈന, ൈിംെിംഭക്തവ മപ്ന്ത്ാലയിം (MSDE) ഡ്യറക്ട് രബനിഫിറ്റ് പ്ൊൻസഫർ 

(DBT) ഗ്പ്പാപ്ഗാമിന്രറ ഭാഗമാേി, ഇതിന്രറ ൈഹായഗ്ത്താരെ എല്ലാ 

രപ്െയിനിക്ൾേുിം ഗ്നെിട്ട് ൈർോർ ൈാമ്പത്തിക് ൈഹായിം നൽക്ുിം. 
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key points: 

 ൊജ്യത്ത് അപ്പന്റീൈ്ഷിെുിം പെിശീലന പെിപാെിക്ളുിം 

ഗ്പ്പാത്സാഹിെിേുന്തിനുിം പെിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾേ് ൈാമ്പത്തിക് 

ൈഹായിം നൽക്ുന്തിനുമുള്ള ലക്ഷ്യഗ്ത്താരെ 2016 ഓഗസ്്റ്റ 19-ന ്

നാഷണൽ അപ്പന്റീൈ്ഷിെ് രപ്പാഗ്മാഷൻ സീ്ിം (NAPS) ആെിംഭിച്ചു. 

 ഈ പദ്ധതിയുരെ ലക്ഷ്യിം സി്ൽ ഇന്ത്യയ്േ് ക്ീഴിൽ അപ്പന്റീൈ്ഷിെ് 

ഗ്പ്പാത്സാഹിെിേുക്യുിം അതിന്രറ ൈാധ്യതക്ൾ തിെിച്ചറിയാൻ 

ൈഹായിേുക്യുിം രെയ്യുക് എന്താണ്. 

 തീപ്വമായ സനപുണയ വിക്ൈനത്തിലൂരെ അവെുരെ ക്ഴിവുക്ൾ 

പെമാവധ്ി വർധ്ിെിേുന്തിനിെയിൽ അപ്പന്റീൈുക്രള 

നിയമിേുന്തിനുിം ശെിയായ ഗ്ജ്ാലിക്ൾ ക്രണ്ടത്താൻ അവരെ 

ൈഹായിേുന്തിനുിം രതാഴിലുെമക്രള ഗ്പ്പെിെിേുക് എന്താണ് 

ഗ്പ്പാപ്ഗാിം ലക്ഷ്യമിെുന്ത്. 

 ൈർോർ DBT സീ്ിം അവതെിെിേുന്ഗ്താരെ, അതിന്രറ വിഹിതിം 

നാഷണൽ ൈക്്ിൽ രഡ്വലപ്രമന്റ് ഗ്ക്ാർെഗ്റഷൻ (എൻഎൈ്ഡ്ിൈി) 
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മുഗ്േന രപ്െയിനിക്ളുരെ ബാങ്് അേൗണ്ടുക്ളിഗ്ലേ് പ്പതിമാൈിം 1500 

െൂപ ഗ്നെിട്ട് പ്ൊൻസഫർ രെയ്യരെെുിം. . 

 ൈർോെിന്രറ രഡ്ലിവറി ൈിംവിധ്ാനിം രമച്ചരെെുത്തുക്യുിം 

പണത്തിന്രറയുിം വിവെങ്ങളുരെയുിം ഒഴുേ് ഗ്വഗത്തിലാേുക്യുിം 

ൈുെക്ഷ് നൽക്ുക്യുിം തട്ടിെുക്ളുരെ എണ്ണിം ക്ുറയ്േുക്യുിം 

രെയ്തുരക്ാണ്്ട ഗ്ക്ഷ്മ പദ്ധതിക്ളിൽ നിലവിലുള്ള പ്പപ്ക്ിയ 

പെിഷ്െ്ിേുക് എന് പ്പധ്ാന ലക്ഷ്യഗ്ത്താരെ 2013 ജ്നുവെി 1-ന് DBT 

അവതെിെിച്ചു. 

Source: Indian Express 

Source: Indian Express 

Important News: Environment 

സസയങ്ങളിൽ ഹനനരെറ്റ് ആഗിരണം 

Why in the news: 

 ൈൈയങ്ങളിരല സനഗ്പ്െറ്റ് ആഗിെണരത്ത നിയപ്ന്ത്ിേുന് 

ബിംഗളൂെുവിരല ൊറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടരമന്റൽ റിൈർച്ചിരല 

(NCBS-TIFR) നാഷണൽ രൈന്റർ ഓഫ് ബഗ്യാളജ്ിേൽ ൈയൻൈൈിരല 

ഗഗ്വഷക്െുരെ ഗ്നതൃതവത്തിലുള്ള ഗഗ്വഷക്ർ ഒെു പുതിയ പാത 

ക്രണ്ടത്തി. 
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key points: 

 സനഗ്പ്െറ്റ് ആഗിെണിം, റൂട്ട് വിക്ൈനിം, ൈ്രപ്െൈ് ഗ്ൊളറൻൈ് എന്ിവ 

നിയപ്ന്ത്ിേുന് ജ്ീൻ പ്ൊൻൈ്പ്ക്ിപ്ഷൻ ഘെക്ിം MADS27; സമഗ്പ്ക്ാ-RNA, 

miR444 വഴി ൈജ്ീവമാേുന്ു. 

 സനഗ്പ്െറ്റ് ആഗിെണിം വർദ്ധിെിേുന്തിനുിം ഗ്വെുക്ളുരെ വിക്ൈനിം 

വർദ്ധിെിേുന്തിനുിം രെെിരയ ക്ൂെുതൽ ൈമ്മർേിം ൈഹിോൻ 

ൈഹായിേുന്തിനുിം 'miR444' ഉപഗ്യാഗിോരമന്് പുതിയ ക്രണ്ടത്തൽ 

ൈൂെിെിേുന്ു. 

 ഒെു രെെിയുരെ വളർച്ചയ്േ് ആവശയമായ ഏറ്റവുിം പ്പധ്ാനരെട്ട മാഗ്പ്ക്ാ 

നയൂപ്െിയന്റുക്ളിൽ ഒന്ാണ് സനപ്െജ്ൻ. 

 റൂട്ട് ൈിസ്റ്റിം ആർേിരെക്ചർ, പൂവിെുന് ൈമയിം, ഇലക്ളുരെ വിക്ൈനിം 

മുതലായവ നിയപ്ന്ത്ിേുന് ജ്ീഗ്നാിം-സവഡ്് ജ്ീൻ എക്സ്പ്പഷൻ 

നിയപ്ന്ത്ിേുന്തിലുിം സനഗ്പ്െറ്റുക്ൾേ് ഒെു പങ്ുണ്ട്. 

 ൊൈവളങ്ങളിരല സനഗ്പ്െറ്റുക്ളുരെ അമിത ഉപഗ്യാഗിം രവള്ളത്തിലുിം 

മണ്ണിലുിം സനഗ്പ്െറ്റുക്ളുരെ ഗ്ശേെണത്തിഗ്ലേ് നയിേുന്ു. ഈ 

ഗ്ശേെണിം മണ്ണിന്രറയുിം ജ്ലത്തിന്രറയുിം മലിനീക്െണിം 

ക്ുറയ്േുക്യുിം ഹെിതഗൃഹ വാതക്ങ്ങളുരെ ൈിംഭാവന 

വർദ്ധിെിേുക്യുിം രെയ്യുന്ു. 
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Source: The Hindu 

Important News: Defence 

വിശാഖപട്ടണത്ത് ALH സ്കവാരഡൺ INAS 324 

Why in News: 

 ഇന്ത്യൻ ഗ്നവൽ എയർ ൈ്ക്വാപ്ഡ്ൺ 324 വിശാേപട്ടണരത്ത 

ഐഎൻഎൈ് ഗ്ദ്ഗയിൽ നെന് ക്മ്മീഷനിിംഗ് െെങ്ങിൽ സവൈ് 

അഡ്മിറൽ ബിശവജ്ിത് ദ്ാസഗു പ്ത, സവഎൈ്എിം, സവഎൈ്എിം, വിഎൈ്എിം, 

ഫ്ലാഗ് ഓഫീൈർ ക്മാൻഡ്ിിംഗ് ഇൻ െീഫ്, ഈഗ്സ്റ്റൺ ഗ്നവൽ ക്മാൻഡ്്, 

ഇന്ത്യൻ നാവിക്ഗ്ൈനയിൽ ഉൾരെെുത്തി. 

 

Key points: 

 ക്ിഴേൻ ക്െൽത്തീെത്ത് തഗ്േശീയമായി െൂപക്ൽെന രെയ്ത ് നിർമ്മിച്ച 

അഡ്വാൻസഡ് സലറ്റ് രഹലിഗ്ക്ാപ്റ്റർ (ALH) Mk III (MR) രഹലിഗ്ക്ാപ്റ്ററുക്ൾ 

പ്പവർത്തിെിേുന് നാവിക്ഗ്ൈനയുരെ ആദ്യ ൈ്ക്വാപ്ഡ്ൺ ആണ് ഈ 

യൂണിറ്റ്. 

 "Kestrels" എന് െഹൈയനാമമുള്ള INAS 324 ഒെു ഇെപിെിയൻ പക്ഷ്ിയാണ്, 

അതിന് നല്ല രൈൻൈറി ക്ഴിവുക്ളുണ്ട്, അത് വിമാനരത്തയുിം ഈ എയർ 

ൈ്ക്വാപ്ഡ്ന്രറ ഉഗ്േശയരത്തയുിം ൈൂെിെിേുന്ു. 
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 ALH Mk III രഹലിഗ്ക്ാപ്റ്ററുക്ളിൽ അതയാധ്ുനിക് നിെീക്ഷ്ണ 

റഡ്ാറുക്ളുിം ഇലക്്ഗ്പ്ൊ ഒപ്റ്റിേൽ രൈൻൈറുക്ളുിം ഉൾരെരെയുള്ള 

അതയാധ്ുനിക് ഉപക്െണങ്ങൾ ൈജ്ജീക്െിച്ചിെിേുന്ു. 

 മാെിസെിം രൈർച്ച് ആൻഡ്് രറൈക്്യൂ (SAR) എന് അവെുരെ പ്പധ്ാന 

ഗ്റാളുക്ൾേ് പുറഗ്മ, ഈ രഹലിഗ്ക്ാപ്റ്ററുക്ൾ ഹയുമാനിഗ്റ്ററിയൻ 

അൈിസ്റ്റൻൈ് ആൻഡ്് ഡ്ിൈാസ്റ്റർ റിലീഫ് (HADR) പ്പവർത്തനങ്ങൾേുിം 

മസറൻ ക്മാൻഗ്ഡ്ാക്ളുമായുള്ള പ്പഗ്തയക് പ്പവർത്തനങ്ങൾേുിം 

വിനയൈിോവുന്താണ്. 

Source: PIB 

Important News: Science & Tech 

ബൈിരാകാശ െൂറിസം 

Why in News: 

 വിർജ്ിൻ ഗാലക്്റ്റിക്്, ൈഗ്്പൈ് എക്്ൈ്, ബ്ലൂ ഒറിജ്ിൻ തുെങ്ങിയ വാണിജ്യ 

ക്മ്പനിക്ൾേിെയിൽ ൈ്ഗ്പൈ് െൂറിൈിം മത്സെിം വളെുന് 

ൈാഹെെയത്തിൽ ഗ്റാേറ്റ് വിഗ്ക്ഷ്പണിം ക്ാലാവസ്ഥരയയുിം ഓഗ്ൈാൺ 

പാളിരയയുിം പ്പതിക്ൂലമായി ബാധ്ിേുരമന്് ഒെു പുതിയ പഠനിം 

ക്രണ്ടത്തി. 
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Key points: 

 ഗ്റാേറ്റ് വിഗ്ക്ഷ്പണങ്ങളിൽ നിന്ുള്ള മണിം പുറന്ത്ള്ളുന്ത് മറ്റ ്

ഗ്പ്ൈാതസ്സുക്ഗ്ളോൾ അന്ത്െീക്ഷ്രത്ത െൂൊോൻ വളരെ 

ഫലപ്പദ്മാരണന്് ഗഗ്വഷക്ർ ക്രണ്ടത്തി. 

 അതിഗ്വഗിം വളെുന് ബഹിൊക്ാശ െൂറിൈിം വയവൈായത്തിന്രറ പതിവ് 

വിഗ്ക്ഷ്പണങ്ങൾ "ഓഗ്ൈാൺ ഗ്ശാഷണിം മാറ്റുന്തിൽ ഗ്മാൺപ്െിയൽ 

ഗ്പ്പാഗ്ട്ടാഗ്ോൾ സക്വെിച്ച പുഗ്ൊഗതിരയ ദ്ുർബലരെെുത്തുിം" എന്് 

ഗഗ്വഷക്ർ അഭിപ്പായരെെുന്ു. 

 ഗ്മാൺപ്െിയൽ ഗ്പ്പാഗ്ട്ടാഗ്ോൾ 1987-ൽ ഗ്മാൺപ്െിയലിൽ അിംഗീക്െിച്ച 

ഒെു ൈുപ്പധ്ാന അന്ത്ർഗ്േശീയ ഉെമ്പെിയാണ്, ക്ൂൊരത ഓഗ്ൈാൺ-

ഡ്ീപ്ലിറ്റിിംഗ് രമറ്റീെിയലുക്ൾ (ODS) എന്് വിളിേരെെുന്ന 100 

ൊൈവസതുേളുരെ ഉൽപാദ്നവുിം ഉപഗ്ഭാഗവുിം നിയപ്ന്ത്ിേുന്തിലൂരെ 

ഭൂമിയുരെ ഓഗ്ൈാൺ പാളി ൈിംെക്ഷ്ിോൻ ലക്ഷ്യമിെുന്ു. 

 ഐക്യൊഷ്പ്െൈഭയുരെ പെിസ്ഥിതി പെിപാെി (UNEP) പ്പക്ാെിം, ഈ 

ഉെമ്പെി ഇല്ലായിെുരന്ങ്ിൽ, 2050-ഓരെ ഓഗ്ൈാൺ ഗ്ശാഷണിം നിലവിരല 

നിലരയ അഗ്പക്ഷ്ിച്ച് പത്തിെട്ടിയിലധ്ിക്ിം വർധ്ിേുമായിെുന്ു. 

Source: Indian Express 
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