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Daily Current Affairs 16.03.2022 (Malayalam) 
Important News: India 

വനമേഖലയുടെ ഇെടെെലിലൂടെ 13 പ്െധാന നദികളുടെ െുനരുജ്ജീവനം 

 
Why in News 

 കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി വനം വേുപ്പ ് മന്ദ്രി ഭൂകപരർ യാദവ,് കേന്ദ്ര ജലശക്തി മന്ദ്രി 

ഗകജന്ദ്ര സിംഗ ്ഷെഖാവത്ത ്എന്നിവർ സംയുക്തമായി വനം ഇടഷപടലുേളിലൂഷട 13 

ന്ദ്പധാന നദിേളുഷട പുനരുജ്ജീവനഷത്തക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പദ്ധതി 

റികപ്പാർട്ടുേൾ (ഡിപിആർ) പുറത്തിറക്കി.  

Key Points 

 ഝലം, ഷെനാബ്, രവി, ബിയാസ,് സത്ലജ,് യമുന, ന്ദ്ബഹ്മപുന്ദ്ത, ലുനി, നർമദ, 

കഗാദാവരി, മഹാനദി, േൃഷ്ണ, ോകവരി എന്നിവയാണ ്ഡിപിആർ പുറത്തിറക്കിയ 13 

നദിേൾ. 

 ഡിപിആറുേൾക്ക ്നാെണൽ ക ാറകേെൻ & ഇകക്കാ ഷഡവലപഷ്മന്റ ്കബാർഡ ്

(MoEF&CC) ധനസഹായം നൽേി, ഷഡറാഡൂണിഷല ഇരയൻ േൗൺസിൽ ഓ  ്

ക ാറസ്ന്ദ്ടി റിസർച്ച ്& എഡയൂകക്കെൻ (ICFRE) ഡിപിആറുേൾ തയ്യാറാക്കി. 

 13 നദിേൾ ഷമാത്തത്തിൽ 18,90,110 െതുരന്ദ്ശ േികലാമീറ്റർ വിസ്തൃ തിയുളള് ഷമാത്തം 

തട ന്ദ്പകദശം ഉൾഷക്കാള്ളുന്നു, ഇത് രാജയത്തിനഷ്റ ഭൂമിശാസ്ന്ദ്തപരമായ 

ന്ദ്പകദശത്തിന്ഷറ 57.45% ന്ദ്പതിനിധീേരിക്കുന്നു. 

 നിർവെിക്കഷപ്പട്ട നദീതീരങ്ങളിൽ 202 കപാെേനദിേൾ ഉൾഷപ്പഷട 13 നദിേളുഷട 

നീളം 42,830 േികലാമീറ്ററാണ.് 

 സംരക്ഷണം, വനവൽക്കരണം, വൃഷ്ടി സംസ്കരണം, പാരിസ്ഥിതിേ പുനഃസ്ഥാപനം, 

ഈർപ്പം സംരക്ഷണം, ഉപജീവനം ഷമച്ചഷപ്പടുത്തൽ, വരുമാനം ഉണ്ടാക്കൽ, 

നദീതീരങ്ങൾ, ഇകക്കാ പാർക്കുേൾ എന്നിവ വിേസിപ്പിച്ചുഷോണ്്ട ജനങ്ങളിൽ 

അവകബാധം വളർത്തിഷക്കാണ്ടുള്ള ഇകക്കാടൂറിസം എന്നിവയിൽ DPR ന്ദ്ശദ്ധ 

കേന്ദ്രീേരിക്കുന്നു. 

 13 ഡിപിആറുേളുഷട നിർദ്ദിഷ്ട േയുമുകലറ്റീവ് ബജറ്്റ 19,342.62 കോടി രൂപയാണ.്.  

 2021 നവംബറിൽ ഗ്ലാസക്ഗായിൽ നടന്ന CoP-26-ൽ നടന്ന പഞ്ചാമൃത 

ന്ദ്പതിബദ്ധതയികലക്കുള്ള രാജയത്തിനഷ്റ പുകരാഗതിഷയ ഇത് ശക്തിഷപ്പടുത്തും, 

അതിലൂഷട 2030-ഓഷട ന്ദ്പവെിക്കഷപ്പട്ട ോർബൺ പുറരള്ളൽ ഒരു ബിലയൺ ടൺ 

േുറയ്ക്കുഷമന്നും 2030 ഓഷട പുനരുപകയാഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജം ഉപകയാഗിച്ച ്ഊർജ 

ആവശയേതയുഷട 50 ശതമാനം നിറകവറ്റുഷമന്നും ഇരയ വാഗ്ദാനം ഷെയ്തു. 2030 ഓഷട 

ക ാസിൽ ഊർജ്ജ കശെി 500 ജിഗാവാട്ടായി ഉയർത്തും, 2030 ഓഷട അതിന്ഷറ സമ്പദ്
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വയവസ്ഥയുഷട ോർബൺ തീന്ദ്വത 45 ശതമാനം േുറയ്ക്കുേയും 2070 ഓഷട  പൂജയം 

എമിെൻ കനടുേയും ഷെയ്യും..   

Note: നദിേൾക്കായുള്ള അരാരാെ്ന്ദ്ട ന്ദ്പവർത്തന ദിനം എല്ലാ വർെവും മാർച്ച ് 14 ന ്

ആക ാെിക്കുന്നു. 

Source: Indian Express 

ടേഡിക്കൽ, ടവൽനസ് െൂറിസത്തിനായുള്ള മദശീയ തപ്രവും 

മറാഡ്മാപ്ും 

 
Why in News 
 ഇരയഷയ ഒരു ഷമഡിക്കൽ, ഷവൽനസ ് ടൂറിസം ഷഡേികനെനായി 

കന്ദ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന ് കേന്ദ്ര ഗവൺഷമന്റ ് മന്ദ്രാലയങ്ങൾ, സംസ്ഥാന 

സർക്കാരുേൾ, സവോരയ കമഖല എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ ശക്തമായ ഒരു െട്ടക്കൂടും 

സമനവയവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി, ടൂറിസം മന്ദ്രാലയം ഷമഡിക്കൽ, ഷവൽനസ ്

ടൂറിസത്തിനായി ഒരു കദശീയ തന്ദ്രവും കറാഡ്മാപ്പും രൂപീേരിച്ചു.. 

Key Points 

 ഷമഡിക്കൽ ടൂറിസത്തിനഷ്റ കന്ദ്പാത്സാഹനത്തിനായി ഒരു സമർപ്പിത സ്ഥാപന 

െട്ടക്കൂട ്നൽേുന്നതിനായി, ടൂറിസം മന്ദ്രാലയം, മന്ദ്രി (ടൂറിസം) ഷെയർമാനായി 

ഒരു നാെണൽ ഷമഡിക്കൽ ആൻഡ് ഷവൽനസ ്ടൂറിസം കബാർഡ ്രൂപീേരിച്ചു. 

 നടന്നുഷോണ്ടിരിക്കുന്ന ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളുഷട ഭാഗമായി, ടൂറിസം മന്ദ്രാലയം, 

'ഇൻഷന്ദ്േഡിബിൾ ഇരയ' ന്ദ്ബാൻഡ് ലലനിന ് േീഴിൽ, വിവിധ വികനാദസഞ്ചാര 

കേന്ദ്രങ്ങഷളയും ഉൽപ്പന്നങ്ങഷളയും കന്ദ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി, വികദശഷത്ത 

ന്ദ്പധാനഷപ്പട്ടതും സാധയതയുള്ളതുമായ വിപണിേളിൽ ആകഗാള അച്ചടി, 

ഇലേ്കന്ദ്ടാണിേ,് ഓൺലലൻ മാധയമ ന്ദ്പൊരണങ്ങൾ രാജയം പുറത്തിറക്കുന്നു.  

 ലവദയെിേിത്സയ്ക്കായി ഇരയയികലക്ക ്വരുന്ന വികദശ യാന്ദ്തക്കാർക്ക ് ന്ദ്പകതയേ 

ആവശയത്തിനായി നൽോവുന്ന 'ഷമഡിക്കൽ വിസ' അവതരിപ്പിച്ചു. 

 156 രാജയങ്ങൾക്കായി 'ഇ- ഷമഡിക്കൽ വിസ', 'ഇ-ഷമഡിക്കൽ അറ്റൻഡന്റ ് വിസ' 

എന്നിവയും അവതരിപ്പിച്ചു. 

 ഷമഡിക്കൽ/ടൂറിസം കമളേൾ, ഷമഡിക്കൽ കോൺ റൻസുേൾ, ഷവൽനസ ്

കോൺ റൻസുേൾ, ഷവൽനസ ് കമളേൾ, അനുബന്ധ കറാഡുേൾ എന്നിവയിൽ 

പഷെടുക്കുന്നതിന ്നാെണൽ അന്ദ്േഡികറ്റെൻ കബാർഡ ്ക ാർ കഹാസ്പിറ്റലുേൾ & 

ഷഹൽത്ത ് ഷേയർ ഷന്ദ്പാലവകഡഴ്സ ് (NABH) അംഗീോരമുള്ള ഷമഡിക്കൽ ടൂറിസം 

കസവന ദാതാക്കൾക്ക ് മാർക്കറ്റ ് ഷഡവലപഷ്മന്റ ് അസിേൻസ ് സ്കീമിന ് േീഴിൽ 

ടൂറിസം മന്ദ്രാലയം സാമ്പത്തിേ സഹായം നൽേുന്നു.. 
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െൂറിസം േപ്രാലയത്തിന്ടറ േറ്്റ പ്െധാന െദ്ധതികൾ: 

• സവകദശ ്ദർശൻ പദ്ധതി 

• ഐക്കണിേ് ടൂറിേ ്ലസറ്റുേൾ ഇനികെയറ്റീവ ്

• കദകഖാ അപ്നാകദശ് ോമ്പയിൻ 

• ന്ദ്പശാദ ്സ്കീം 

Source: PIB 

 

ഉഡാൻ സ്കീേിന് കീഴിലുള്ള 405 വിോനത്താവളങ്ങൾ 

 
Why in News 
 നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏജൻസിയായ എയർകപാർട്ട ് അകതാറിറ്റി ഓ  ് ഇരയ (AAI), 948 

റൂട്ടുേൾ അനുവദിച്ചു, അതിൽ 8 ഷഹലികപാർട്ടുേളും 2 വാട്ടർ എയകറാകന്ദ്ഡാമുേളും 

ഉൾഷപ്പഷട 65 വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഉൾഷപ്പടുന്ന 405 റൂട്ടുേൾ 09.03.2022 വഷര UDAN-ന ്

േീഴിൽ ന്ദ്പവർത്തനക്ഷമമാക്കി.. 

Key Points 

ഉഡാൻ െദ്ധതിടയക്കുറിച്ച:് 

 ന്ദ്പാകദശിേ കവയാമഗതാഗതഷത്ത ഉകത്തജിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധാരണക്കാർക്ക ്

താങ്ങാനാവുന്ന വിമാനയാന്ദ്ത സാധയമാക്കുന്നതിനുമായി 21-10-2016-ന ് സിവിൽ 

ഏവികയെൻ മന്ദ്രാലയം റീജിയണൽ േണേ്റ്റിവിറ്റി സ്കീം (ആർസിഎസ)് - ഉഡാൻ 

(ഉകദ കദശ്ക ആം നാന്ദ്ഗിേ്) ആരംഭിച്ചു. 

 UDAN-ന്ഷറ അവാർഡ് ലഭിച്ച റൂട്ടുേളിൽ ഉൾഷപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആർസിഎസ ്

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന ്നവീേരണം/വിേസനം ആവശയമുള്ളതുമായ 

ഒരു വിമാനത്താവളം, "കസവനം ഷെയ്യഷപ്പടാത്തതും താഴന്്നതുമായ 

വിമാനത്താവളങ്ങളുഷട പുനരുജ്ജീവനം" സ്കീമിന ് േീഴിലാണ ്

വിേസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത.് 

 എയർകപാർട്ട ് അകതാറിറ്റി ഓ  ് ഇരയ (AAI), RCS ലൈറ്റുേളുഷട 

ന്ദ്പവർത്തനത്തിനായി UDAN-ന് േീഴിൽ ഇതുവഷര 14 വാട്ടർ എയകറാകന്ദ്ഡാമുേളും 36 

ഷഹലിപാഡുേളും ഉൾഷപ്പഷട 154 RCS എയർകപാർട്ടുേൾ േഷണ്ടത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 വയബിലിറ്റി ഗയാപ്പ ് ണ്ടിംഗിന ്(VGF) പുറഷമ, കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന ഗവൺഷമന്റുേൾ, 

എയർകപാർട്ട ്ഓപ്പകററ്റർമാർ എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ ്ഇളവുേൾ തിരഷെടുത്ത 

എയർലലൻ ഓപ്പകററ്റർമാർക്ക ്(SAOs) വിപുലീേരിക്കുന്നു.  

Source: PIB 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

'ഉെമ ാക്തൃ ശാക്തീകരണ വാരം' 

 
Why in News 

 ആസാദി ോ അമൃത് മകഹാത്സവത്തിനഷ്റ ഭാഗമായി പുകരാഗമന ഇരയയുഷട 75 

വർെഷത്ത മഹത്തായ െരിന്ദ്തഷത്തയും അതിന്ഷറ ജനങ്ങളുഷടയും സംസ്

ോരത്തിന്ഷറയും കനട്ടങ്ങളുഷടയും മഹതവവും സ്മരണയും 

ആക ാെിക്കുന്നതിനായി 2022 മാർച്ച ്14-ന ്ഉപകഭാക്തൃ ോരയ വേുപ്പ ്“ഉപകഭാക്തൃ 

ശാക്തീേരണ വാരം” ആരംഭിച്ചു. 

Key Points 

  ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദയ സംരംഭത്തിൽ, ഡിപ്പാർട്ടഷ്മന്റിന ് േീഴിലുള്ള 

സം ടനേളുഷട  ീൽഡ ് യൂണിറ്റുേൾ, അതായത,് ബയൂകറാ ഓ  ് ഇരയൻ 

ോൻകഡർഡ്സ ് (BIS), ഇരയൻ ഇൻേിറ്റയൂട്ട ്ഓ  ്ലീഗൽ ഷമകന്ദ്ടാളജി (IILM) റാഞ്ചി, 

നാെണൽ കോഓപ്പകററ്റീവ ്േൺസയൂകമഴസ് ് ഷ ഡകറെൻ ഓ  ്ഇരയ ലിമിറ്റഡ് 

(NCCF), നാെണൽ ഷടേ ് ഹൗസും (NTH) റീജിയണൽ റ റൻസ ് ോൻകഡർഡ് 

ലകബാറട്ടറിേളും (RRSL) ആന്ദ്ന്ധാന്ദ്പകദശ,് അസം, ബിഹാർ, െണ്ഡീഗഡ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, 

ഡൽഹി, ഗുജറാത്ത,് ഹരിയാന, ഹിമാെൽ ന്ദ്പകദശ,് ജമ്മു േശ്മീർ, ജാർഖണ്ഡ ് , 

േർണാടേ, കേരളം, മധയന്ദ്പകദശ,് മഹാരാെ്ന്ദ്ട, ഒഡീെ, പഞ്ചാബ,് രാജസ്ഥാൻ, 

തമിഴ്നാട,് ഷതലൊന, ഉത്തർന്ദ്പകദശ,് ഉത്തരാഖണ്ഡ,് പശ്ചിമ ബംഗാൾ 

എന്നിവിടങ്ങളിഷല 85-ലധിേം ന്ദ്ഗാമങ്ങളിൽ ഉപകഭാക്തൃ കബാധവൽക്കരണവും 

ന്ദ്ഗാമീണ ന്ദ്പവർത്തന പരിപാടിേളും സം ടിപ്പിച്ചു. 

 ഔട്ടറ്ീച്ച ് കന്ദ്പാന്ദ്ഗാമുേൾ എന്നത ് ഉപകഭാക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം 2019, ഇരയൻ 

ോൻകഡർഡ് മാർക്കുേൾ, ഹാൾമാർക്ക്ഡ ്ആഭരണങ്ങൾ, സിആർഎസ ് മാർക്ക,് 

മുൻേൂട്ടി പാകക്കജുഷെയ്ത െരക്കുേളുഷട വിശദാംശങ്ങൾ, േൃതയമായ 

തൂക്കങ്ങളുഷടയും അളവുേളുഷടയും ഉപകയാഗം എന്നിവഷയക്കുറിച്ച ്അവകബാധം 

സൃഷ്ടിക്കുേയും ഒരു ഉപകഭാക്താവിഷന എങ്ങഷന കലാഡ് ഷെയ്യണം എന്നതിഷന 

േുറിച്ച ്ഉപകഭാക്താക്കഷള അറിയിക്കുേയും ഷെയ്തു. കദശീയ ഉപകഭാക്തൃ ഷഹൽപ്പ ്

ലലൻ നമ്പറായ 14404 അഷല്ലെിൽ 1800-11-4000 എന്ന നമ്പറിൽ പരാതി 

അറിയിക്കുേയ്യും ഷെയ്യാം. 

Source: newsonair 
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Important News: State 

ടനറ്റ് സീമറാ മറാഡ്മാപ്് വിശദോയി വിവരിക്കുന്ന ആദയ ദക്ഷിമണഷ്യൻ 

നഗരോയി േുംബൈ 

 
Why in News 

 മുംലബയിഷല ോലാവസ്ഥാ ന്ദ്പവർത്തന പദ്ധതി (MCAP) 2050-ഓഷട സമ്പൂർണ്ണ 

ോർബൺ നയൂന്ദ്ടാലിറ്റിയിഷലത്തുേഷയന്ന മഹത്തായ ലക്ഷയം ഷവച്ചിട്ടുണ്്ട, അത് 

ഗ്ലാസക്ഗായിഷല COP-26-ൽ ന്ദ്പതിജ്ഞാബദ്ധമായ 2070 എന്ന രാജയത്തിനഷ്റ 

ലക്ഷയകത്തക്കാൾ രണ്്ട പതിറ്റാണ്്ട മുമ്പാണ്. 

Key Points 

 ോലാവസ്ഥാ വയതിയാനത്തിനഷ്റ ഷവല്ലുവിളിേഷള കനരിടാൻ നഗരത്തിന ് 30 

വർെഷത്ത കറാഡ് മാപ്പായി ന്ദ്പവർത്തിക്കാൻ പദ്ധതി ലക്ഷയമിടുന്നു. 

 േഴിെ ആറ ് മാസമായി ഹരിതഗൃഹ വാതേത്തിനഷ്റയും (GHG) ന്ദ്പേൃതിദത്ത 

ന്ദ്ഗീൻ േവർ ഇൻഷവന്ററിയുഷടയും അപേടസാധയത വിലയിരുത്തിയ കശെം, 

കവൾഡ് റികസാഴസ് ് ഇൻേിറ്റയൂട്ട ് (WRI), ഇരയ, C40 സിറ്റിസ ് ഷനറ്റവ്ർക്ക ്

എന്നിവയുഷട സാകെതിേ പിരുണകയാഷട BMC പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. 

 ഊർജ്ജവും ഷേട്ടിടങ്ങളും, സുസ്ഥിര മാലിനയ സംസ്കരണം, സുസ്ഥിര െലനാത്മേത, 

നഗര ഹരിതവും ലജവലവവിധയവും, വായു ഗുണനിലവാരം, നഗര 

ഷവള്ളഷപ്പാക്കം, ജലവിഭവ മാകനജഷ്മനറ്് എന്നിങ്ങഷന ആറ് കമഖലേളിൽ MCAP 

ന്ദ്ശദ്ധ കേന്ദ്രീേരിക്കുന്നു. 

 പദ്ധതിയുഷട ഇടക്കാല, ദീർ ോല ലക്ഷയങ്ങളിൽ 2030-ഓഷട ോർബൺ 

പുറരള്ളലിൽ 30 ശതമാനം േുറവ,് 2040-ഓഷട 44 ശതമാനം േുറവും , 2050-ഓഷട അറ്റ-

പൂജയത്തിൽ എത്തിക്കാനും പദ്ധതി ഉൾഷപ്പടുന്നു. 

Source: ET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

രാജ്യടത്ത ആദയടത്ത ഡിജ്ിറ്റൽ വാട്ടർ ൈാങ്ക് 'AQVERIUM' 

 
 

 

Why in News 

 രാജയഷത്ത ആദയഷത്ത ഡിജിറ്റൽ വാട്ടർ ബാെ ് 'AQVERIUM' ഷബംഗളൂരുവിൽ 

ആരംഭിച്ചു.  

Key Points 
 എല്ലാവർക്കും േുടിഷവള്ളവും ശുെീേരണവും ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള സുസ്ഥിര 

സംരംഭങ്ങളിൽ ലവദഗധ്യമുള്ള അേവാന്ദ്ോ ്റ്റ ്ഷവകഞ്ചഴസ് ്എന്ന േമ്പനിയാണ ്

ഈ സംരംഭം ഏഷറ്റടുത്തിരിക്കുന്നത.് 

 വിവര സാകെതിേ വിദയ, ലനപുണയ വിേസനം, സംരംഭേതവം എന്നിവയ്ഷക്കാപ്പം 

സുസ്ഥിരവും ഹരിതവുമായ സാകെതിേവിദയേൾ സംകയാജിപ്പിക്കുന്ന വളഷര 

സവികശെമായ ഒരു േണ്ടുപിടുത്തമാണിത്. 

 ഡിജിറ്റൽ വാട്ടർ ഡാറ്റ ബാെ ് എന്നത ് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 

കന്ദ്സാതസ്സുേളിൽ നിന്നുമുള്ള 'വാട്ടർ ഡാറ്റ' യുഷട േയൂകററ്റഡ് ലിോയി 

മനസ്സിലാക്കാം, ഇത് െില ഷപാതുവായ വിേസന ഷവല്ലുവിളിേഷള കനരിടാൻ 

േൂടുതൽ സഹായിക്കും.. 

Source: newsonair 

Important News: Personality 

ആപ്രാപ്െമദശ് േുൻ ഗവർണർ  കുേുദ്ടൈൻ മജ്ാഷ്ി അരരിച്ചു 

 
 ആന്ദ്ന്ധാന്ദ്പകദശ ് മുൻ ഗവർണറായിരുന്ന േുമുദ്ഷബൻ മണിശെർ കജാെി (88) 

അരരിച്ചു. 

 േുമുദഷ്ബൻ കജാെി 1985 നവംബർ 26 മുതൽ 1990 ഷ ന്ദ്ബുവരി 7 വഷര 

ആന്ദ്ന്ധാന്ദ്പകദശിന്ഷറ ഗവർണറായിരുന്നു. 

 ശാരദാ മുഖർജിക്ക ് കശെം സംസ്ഥാനഷത്ത രണ്ടാമഷത്ത വനിതാ 

ഗവർണറായിരുന്നു അവർ. 
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 കജാെി മൂന്ന ്തവണ രാജയസഭാംഗമായിരുന്നു. 

Source: newsonair 

 

Important News: Important Days 

മദശീയ വാക്സിമനഷ്ൻ ദിനം 

 
Why in News 
 കദശീയ വാക്സികനെൻ ദിനം എല്ലാ വർെവും മാർച്ച ്16 ന ്ആെരിക്കുന്നു. 

Key Points 

 മാരേ കരാഗങ്ങൾഷക്കതിഷര ന്ദ്പതികരാധകശെി വിേസിപ്പിക്കാൻ നഷമ്മ 

സഹായിക്കുന്നതിന ്വാക്സിനുേൾ അതയരാകപക്ഷിതമാണ.് 

 2022 ഷല കദശീയ വാക്സികനെൻ ദിനത്തിനഷ്റ തീം 'വാക്സിനുേൾ എല്ലാവർക്കും 

കവണ്ടി ന്ദ്പവർത്തിക്കുന്നു' എന്നതാണ.്.  

History:  

 1995 മാർച്ച ് 16 നാണ ് പൾസ ് കപാളികയാ ഇമ്മയൂലണകസെൻ കന്ദ്പാന്ദ്ഗാം 

ന്ദ്പവർത്തനക്ഷമമായതിന ് കശെം ആദയമായി ഈ ദിനം ഔകദയാഗിേമായി 

ആെരിച്ചത.് 

 1988-ൽ ആരംഭിച്ച കലാോകരാഗയ സം ടനയുഷട (WHO) കഗ്ലാബൽ കപാളികയാ 

നിർമ്മാർജ്ജന സംരംഭത്തിന ്േീഴിലാണ ്ഓറൽ കപാളികയാ വാേ്സിനഷ്റ ആദയ 

കഡാസ ്1995-ൽ നൽേിയത.് 

 എന്നിരുന്നാലും കപാളികയായ്ഷക്കതിരായ വാേ്സികനെൻ 1978-ൽ 

ആരംഭിച്ചിരുന്നു, 2014 മാർച്ച ്27-ന ്ഇരയഷയ കപാളികയാ വിമുക്തമായി കലാോകരാഗയ 

സം ടന ന്ദ്പഖയാപിച്ചു. 
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