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Daily Current Affairs 01.04.2022 (Malayalam) 
Important News: World 

എനർജി ട്രാൻസിഷൻസ് ഔട്ട്ലുക്ക് 2022 

 
Why in News 

 ഇന്റർനാഷണൽ റിനയൂവബിൾ എനർജി ഏജൻസി (ഐററന) ബബർലിൻ എനർജി 

ട്രാൻസിഷൻ ഡയറലാഗിൽ റവൾഡ് എനർജി ട്രാൻസിഷൻസ ് ഔട്ട്ലുക്ക ് 2022 

പുറത്തിറക്കി.  
Key Points 
വേൾഡ ്എനർജി ട്രാൻസിഷൻസ ്ഔട്ടല്ുക്ക ്2022 ന്റെ കറെത്തലുകൾ:  

 നിലവിബല ഊർജ്ജ ട്പതിസന്ധിബയ അഭിസംറബാധന ബെയ്യുന്ന ട്രസവകാല 

ഇരബപരലുകൾ ഊർജ്ജ സംട്കമണത്തിനബ്റ മധയ-ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉറച്ച 

ട്രദ്ധ നൽകണം. 

 ഉയർന്ന റ ാസിൽ ഇന്ധന വില, ഊർജ്ജ സുരക്ഷ്ാ ആരങ്കകൾ, കാലാവസ്ഥാ 

വയതിയാനത്തിനബ്റ അരിയന്തരാവസ്ഥ എന്നിവ രുദ്ധമായ ഊർജ്ജ 

സംവിധാനത്തിറലക്ക ് റവഗത്തിൽ നീറങ്ങണ്ടതിനബ്റ ആവരയകതബയ 

അരിവരയിരുന്നു. 

 ഔട്ടല്ുക്ക,് ലഭയമായ സാറങ്കതിക വിദയകബള അരിസ്ഥാനമാക്കി മുൻഗണനാ 

റമഖലകളും ട്പവർത്തനങ്ങളും സജ്ജമാക്കുന്നു, 2030-ഓബര അത് നൂറ്റാണ്ടിനബ്റ 

മധയറത്താബര പൂജയം കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കകവരിക്കുന്നതിന ് അത ്

സാക്ഷ്ാത്കരിറക്കണ്ടതുണ്്ട. 

 ഔട്ടല്ുക്ക ് കവദയുതീകരണവും കാരയക്ഷ്മതയും ഊർജ്ജ സംട്കമണത്തിനബ്റ 

ട്പധാന ൊലകങ്ങളായി കാണുന്നു, പുനരുപറയാഗിക്കാവുന്നവ കരട്ഡജൻ, 

സുസ്ഥിര ബറയാമാസ ്എന്നിവയാൽ ട്പവർത്തനക്ഷ്മമാക്കബെരുന്നു. 

 റദരീയമായി നിർണ്ണയിച്ച സംഭാവനകളിബല അഭിലാഷവും ഗ്ലാസറ്ഗാ കാലാവസ്ഥാ 

ഉരമ്പരിക്ക ് കീഴിലുള്ള റദരീയ ഊർജ്ജ പദ്ധതികളും 1.5 ഡിട്ഗി ബസൽഷയസിന ്

അനുസൃതമായി നിറക്ഷ്പ തട്ന്തങ്ങൾക്ക ്ഉറെും മാർഗ്ഗനിർറേരവും നൽകണം.. 

ഇന്ത്യയുറര ഊർജ്ജ പരിേർത്തനം: 

 രാജയബത്ത സ്ഥാപിതമായ റിനയൂവബിൾ എനർജി (RE) റരഷി 150.54 GW ആണ ്

(സൗറരാർജ്ജം: 48.55 GW, കാറ്റ:് 40.03 GW, ബെറുകിര ജലകവദയുത: 4.83 GW, ബറയാ-

പവർ: 10.62 GW, വലിയ ജലകവദയുത: 46.2021 GW). ആണറവാർജ്ജബത്ത 

അരിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അതിനബ്റ സ്ഥാപിത കവദയുതി റരഷി 6.78 GW ആണ.് 

 റലാകത്തിബല നാലാമബത്ത ഏറ്റവും വലിയ കാറ്റാരി രക്തിയുള്ള രാജയമാണ ്ഇന്തയ. 
Source: DTE 
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Important News: India 

ട്പധാനമട്ന്ത്ി ആോസ് വയാജന (PMAY)-ട്രാമിൻ 

 
Why in News 

 അരുത്തിബര, ട്പധാനമട്ന്തി നറരട്ര റമാദി മധയട്പറദരിൽ ട്പധാനമട്ന്തി ആവാസ ്

റയാജന (പിഎംഎകവ)-ട്ഗാമീൺ ഗുണറഭാക്താക്കളുബര 5.21 ലക്ഷ്ം വീരുകൾ 

ഉദഘ്ാരനം ബെയ്തു, അതിനബ്റ ഉരമകൾക്ക ് പുതിയ വീരുകൾ കകമാറുന്ന 'ട്ഗര 

ട്പറവരനം' എന്ന െരങ്ങിലും പബങ്കരുത്തു.  
Key Points 
 രാജയത്ത ്ഇതുവബര പിഎംഎകവ പദ്ധതി ട്പകാരം 2.5 റകാരി വീരുകൾ നിർമ്മിച്ചു, 

ഇതിൽ രണ്്ട റകാരി ട്ഗാമട്പറദരങ്ങളിൽ ഉൾബെരുന്നു. 

 രാജയം സവാതട്ന്തയത്തിനബ്റ 75 വർഷം ആറഘാഷിക്കുന്ന റവളയിൽ, അരുത്ത 12 

മാസത്തിനുള്ളിൽ രാജയബത്ത എല്ലാ ജില്ലകളിലും 75 'അമൃത ്സറരാവർ' (കുളങ്ങൾ) 

നിർമ്മിക്കുബമന്ന ് ട്പതിജ്ഞബയരുക്കാനും ട്പധാനമട്ന്തി ജനങ്ങറളാര ് ആരവാനം 

ബെയ്തു. 

ട്പധാനമട്ന്ത്ി ആോസ് വയാജന (PMAY)-ട്രാമിറന കുെിച്ച്: 

 ട്പധാനമട്ന്തി ആവാസ ് റയാജന (PMAY)-ട്ഗാമിൻ (മുമ്പ ്ഇരിരാ ആവാസ ് റയാജന), 

ഇന്തയയിബല ട്ഗാമീണ ദരിട്ദർക്ക ് ഭവനം നൽകുന്നതിനായി ഇന്തയൻ സർക്കാർ 

സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സാമൂരിക റക്ഷ്മ പരിപാരിയാണ.് 

 നഗരങ്ങളിബല ദരിട്ദർക്കായി സമാനമായ ഒരു പദ്ധതി 2022-ഓബര എല്ലാവർക്കും വീര ്

എന്ന റപരിൽ 2015-ൽ ആരംഭിച്ചു. 

 ട്ഗാമങ്ങളിൽ ബിപിഎൽ ജനങ്ങൾക്ക ് വീരുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള 

ട്ഗാമവികസന മട്ന്താലയത്തിന്ബറ ട്പധാന മുൻനിര പരിപാരികളിബലാന്നായി 1985-

ൽ അന്നബത്ത ഇന്തയൻ ട്പധാനമട്ന്തിയായിരുന്ന രാജീവ ് ഗാന്ധിയാണ ് ഇരിരാ 

ആവാസ ്റയാജന ആരംഭിച്ചത.് 

Source: ET 
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Important News: State 

 

നാരാലാൻഡ്, ആസാം, മണിപ്പൂർ എന്നിേിരങ്ങളിൽ അഫ്സ്പയ്ക്ക് 

കീഴിലുള്ള അസവസ്ഥമായ ട്പവേശങ്ങൾ ഇന്ത്യാ രേൺറമന്െ് 

കുെയ്ക്കുന്നു 

 
Why in News 
 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക ് റരഷം നാഗാലാൻഡ്, ആസാം, മണിെൂർ എന്നിവിരങ്ങളിബല 

സായുധ റസനയുബര ട്പറതയക അധികാര നിയമത്തിന ് (AFSPA) കീഴിലുള്ള 

അസവസ്ഥമായ ട്പറദരങ്ങളുബര എണ്ണം  ഇന്തയാ ഗവൺബമന്റ ്കുറച്ചു. 

 2014-ബന അറപക്ഷ്ിച്ച്, 2021-ൽ തീട്വവാദ സംഭവങ്ങളിൽ 74 രതമാനം കുറവുണ്ടായി. 

Key Points 
 ട്പറദരങ്ങളിബല സ്ഥിതിഗതികളിൽ കാരയമായ പുറരാഗതി ഉണ്ടായതിനാൽ, AFSPA 

നിയമം 01.04.2022 മുതൽ 23 ജില്ലകളിൽ നിന്നും പൂർണമായും, 1 ജില്ലയിൽ നിന്നും 

ഭാഗികമായും നീക്കം ബെയ്യുന്നു. 

 2004 മുതൽ മുഴുവൻ മണിെൂരിലും (ഇം ാൽ മുനിസിൊലിറ്റി ട്പറദരം ഒഴിബക) 

മുഴുവൻ AFSPA നിയമം ട്പാബലയത്തിൽ ഉണ്ട.് മണിെൂരിബല 6 ജില്ലകളിബല 15 

റപാലീസ ് റേഷൻ ഏരിയകൾ 01.04.2022 മുതൽ ട്പാബലയത്തിൽ വരുന്ന 

വിജ്ഞാപനത്തിൽ നിന്ന ്ഒഴിവാക്കബെരും. 

 1995 മുതൽ നാഗാലാൻഡിൽ മുഴുവനായും അസവസ്ഥമായ ട്പറദര വിജ്ഞാപനം 

ട്പാബലയത്തിൽ ഉണ്ട്. നാഗാലാൻഡിബല 7 ജില്ലകളിബല 15 റപാലീസ ്റേഷനുകളിൽ 

നിന്ന ്01.04.2022 മുതൽ AFSPA നിയമം  പിൻവലിക്കുന്നു. 

Note:  
 AFSPA ട്പകാരമുള്ള ഡിേർബ്ഡ ്ഏരിയ വിജ്ഞാപനം 2015-ൽ ട്തിപുരയിൽ നിന്നും 

2018-ൽ റമഘാലയയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും നീക്കം ബെയ്യബെട്ടു. 

 സായുധ റസന (ട്പറതയക അധികാരങ്ങൾ) നിയമം, 1958 സുരക്ഷ്ാ റസനയ്ക്ക ്

എവിബരയും ഓെററഷൻ നരത്താനും മുൻകൂർ വാറനറ്ുകളില്ലാബത ആബരയും 

അറേ ്ബെയ്യാനും ട്പറതയക അധികാരങ്ങൾ നൽകുന്നു.  

Source: Indian Express 
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MyGov- ജമ്മു കാശ്മീരിന് വേെിയുള്ള പൗര ഇരറപരൽ പ്ലാറ്വഫാം 

 
Why in News 
 പൗരന്മാരുബര ഇരപഴകൽ എന്ന ആരയം മുറന്നാട്ട ് ബകാണ്ടുറപാകുന്നതിനും 

ഇന്തയയുബര ആദയബത്ത റകട്രഭരണ ട്പറദരമായ ജമ്മു & കാശ്മീരിൽ ‘നല്ല ഭരണം’ എന്ന 

ലക്ഷ്യം കകവരിക്കുന്നതിനുമായി ജമ്മു & കശ്മീരിബല ബല ്റ്റനന്റ ് ഗവർണർ 

മറനാജ ്സിൻര  MyGov  ആരംഭിച്ചു. 
Key Points 
 MyGov ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ എന്നത ് ഏബതാരു റകട്ര ഭരണ ട്പറദരത്തിനും 

റവണ്ടിയുള്ള ആദയബത്ത MyGov ആണ.് 
About MyGov: 
 ഇന്തയയുബര സാമൂരികവും സാമ്പത്തികവുമായ പരിവർത്തനത്തിനായുള്ള 

ആറരാഗയകരമായ ആരയങ്ങളുബരയും വീക്ഷ്ണങ്ങളുബരയും ഒരു സമ്പർക്കമുഖം 

സൃഷ്ടിച്ചുബകാണ്്ട സർക്കാരിബന സാധാരണക്കാരിറലക്ക ് അരുെിക്കുക എന്ന 

ആരയറത്താബര 2014 ജൂകല 26-ന ്ട്പധാനമട്ന്തി നറരട്ര റമാദി MyGov ആരംഭിച്ചു. 

 പങ്കാളിത്ത ഭരണം എന്ന ആരയം മുറന്നാട്ട ് ബവച്ചുബകാണ്്ട, MyGov റേറ്റ ്

ഇൻേൻസുകൾ നരെിലാക്കാൻ സർക്കാർ തുരക്കമിട്ടു, രരിയാന, മരാരാഷ്ട്ര, 

അസം, മധയട്പറദര,് മണിെൂർ, അരുണാെൽ ട്പറദര,് ട്തിപുര, , ഉത്തരാഖണ്ഡ,് റഗാവ, 

തമിഴ്നാര,് ഉത്തർട്പറദര,് ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജാർഖണ്ഡ,് നാഗാലാൻഡ്, രിമാെൽ ട്പറദര ്

എന്നിങ്ങബന 15 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇൻേൻസുകൾ വിജയകരമായി നരെിലാക്കി. 
Source: PIB 
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ഇന്െർനാഷണൽ ട്കൂയിസ് റരർമിനൽ 2024 ജൂലലയിൽ കമ്മീഷൻ 

റെയ്ും 

 

            Why in News 

 മുംകബ ഇനറ്ർനാഷണൽ ട്കൂയിസ ് ബരർമിനൽ, ബിപിഎക്സ-്ഇരിര റഡാക്കിൽ 

വരുന്ന ഐക്കണിക് സീ ട്കൂയിസ ് ബരർമിനൽ 2024 ജൂകലയിൽ കമ്മീഷൻ 

ബെയ്യബെരുബമന്ന ്ട്പതീക്ഷ്ിക്കുന്നു. 

 സാഗർമാലയുബര 7 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന റവളയിൽ മുംകബ തുറമുഖ 

അറതാറിറ്റി ബെയർറപഴസ്ൺ രാജീവ ് ജറലാട്ടയാണ ് ഇക്കാരയം അറിയിച്ചത ് - 

രാജയത്തിനബ്റ തുറമുഖ-റനതൃതവ വികസനത്തിനായുള്ള ഇന്തയാ 

ഗവൺബമനറ്ിനബ്റ ട്പധാന പരിപാരിയാണ് സാഗർമാല. 
Key Points 
 ബരർമിനലിന ് ട്പതിവർഷം 200 കെലുകളും 1 ദരലക്ഷ്ം യാട്തക്കാരും കകകാരയം 

ബെയ്യാനുള്ള റരഷി ഉണ്ടായിരിക്കും. 

 ബമാത്തം പദ്ധതിബച്ചലവായ Rs. 495 റകാരി രൂപയിൽ 303 റകാരി മുംകബ തുറമുഖ 

അറതാറിറ്റിയും ബാക്കി സവകാരയ ഓെറററ്റർമാരും വരിക്കും. 

സാരർമാലറയക്കുെിച്ച്: 

 ഇന്തയയുബര കരൽത്തീരത്തിനബ്റയും ജലപാതകളുബരയും മുഴുവൻ സാധയതകളും 

തുറന്നുകാട്ടി, ഇന്തയയുബര റലാജിേിക്സ ്റമഖലയിബല ട്പകരനത്തിൽ ഒരു െുവരുമാറ്റം 

ബകാണ്ടുവരാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു റദരീയ സംരംഭമാണ ്സാഗർമാല. 

 ഒപ്റ്റികമസ ് ബെയ്ത ഇൻട് ാസ്ട്രക്ചർ നിറക്ഷ്പത്തിലൂബര ആഭയന്തര, എക്സിം 

െരക്കുകളുബര റലാജിേിക് ബെലവ ് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് സാഗർമാലയുബര 

കാഴ്ചൊര.് 
Source: PIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

Important News: Defence 

2022 ഇന്ത്യ- ട്ഫാൻസ് നാേിക അഭ്യാസത്തിന്റെ 20-ാം പതിപ്പ് േരുണ - 2022 

 
Why in News 

 ഇന്തയൻ-ട് ഞ്ച ് നാവിക റസനകൾ തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷ്ി നാവിക 

അഭയാസത്തിന്ബറ 20-ാാാം പതിെ ്- ‘വരുണ’ അറബിക്കരലിൽ 2022 മാർച്ച ്30 മുതൽ 

ഏട്പിൽ 03 വബര നരത്തബെരുന്നു. 
Key Points 
 രണ്്ട നാവികറസനകൾ തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷ്ി നാവിക അഭയാസങ്ങൾ 1993-ലാണ ്

ആരംഭിച്ചത.് 

 ഈ അഭയാസത്തിന ് 2001-ൽ 'വരുണ' എന്ന ് നാമകരണം ബെയ്യബെട്ടു, ഇത ് ഇന്തയ- 

ട് ാൻസ ്തട്ന്തപരമായ ഉഭയകക്ഷ്ി ബന്ധത്തിനബ്റ ഒരു സുട്പധാന ഭാഗമായി മാറി. 

 ഇരു നാവികറസനകളുബരയും കെലുകൾ, അന്തർവാരിനികൾ, സമുട്ദ പറട്രാളിംഗ് 

വിമാനങ്ങൾ, യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, ബരലിറകാപ്റ്ററുകൾ എന്നിവയുൾബെബര വിവിധ 

യൂണിറ്റുകൾ അഭയാസത്തിൽ പബങ്കരുക്കുന്നു. 
Source: India Today 

Important News: Science 

ബഹിരാകാശ അേശിഷ്ടങ്ങളുറര നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാൻ 

ഐഎസ്ആർഒ 

 
Why in News 
 ബരിരാകാര അവരിഷ്ടങ്ങൾ ബരിരാകാരബത്ത ഇന്തയൻ ആസ്തികൾക്ക ്

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന സാരെരയത്തിൽ, ബനറ്റവ്ർക്ക ് റ ാർ സ്

റപസ ് ഒബ്ജക്റ്റ ് ട്രാക്കിംഗ ് ആൻഡ് അനാലിസിസ ് (NETRA) പദ്ധതിക്ക ് കീഴിൽ 

പുതിയ റഡാറുകളും ഒപ്റ്റിക്കൽ ബരലിസറ്കാെുകളും വിനയസിച്ചുബകാണ്്ട ഇന്തയൻ 
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ബരിരാകാര ഗറവഷണ സ്ഥാപനം (ISRO) അതിനബ്റ പരിട്കമണ അവരിഷ്ടങ്ങൾ 

ട്രാക്കുബെയ്യാനുള്ള കഴിവ ്വികസിെിക്കുന്നു. 

Key Points 

 റനട്തയുബര കീഴിൽ  ലട്പദമായ നിരീക്ഷ്ണ, ട്രാക്കിംഗ ് രൃംഖല 

സ്ഥാപിക്കുന്നതിനബ്റ ഭാഗമായി 1,500 കിറലാമീറ്റർ പരിധിയുള്ള ബരിരാകാര 

അവരിഷ്ടങ്ങൾ ട്രാക്കിംഗ ്റഡാറും ഒപ്റ്റിക്കൽ ബരലിസ്റകാെും ഉൾബെരുത്തും. 

സ്വപസ് ജങ്്ക: 

 ബരിരാകാര ജങ്്ക അബല്ലങ്കിൽ അവരിഷ്ടങ്ങളിൽ ബെലവഴിെ്െ ററാക്കറ്റ ്ഘട്ടങ്ങൾ, 

നിർജ്ജീവമായ ഉപട്ഗരങ്ങൾ, ബരിരാകാര വസ്തുക്കളുബര രകലങ്ങൾ, ആനറ്ി 

സാറ്റകലറ്റ ് (ASAT) സിേത്തിനബ്റ  ലമായുണ്ടാകുന്ന അവരിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ 

അരങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

 റലാ എർത്ത ്ഓർബിറ്റിൽ (LEO) രരാരരി 27,000 kmph റവഗതയിൽ ആഞ്ഞരിക്കുന്ന 

ഈ വസ്തുക്കൾ വളബര വലിയ ഉയർത്തുന്നു, കാരണം ബസന്റീമീറ്റർ വലിെമുള്ള 

രകലങ്ങൾ റപാലും ഉൾബെരുന്ന കൂട്ടിയിരികൾ ഉപട്ഗരങ്ങൾക്ക ് മാരകമായ 

നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിറയക്കാം. 

വനട്ത പദ്ധതി: 

 ഇന്തയൻ ഉപട്ഗരങ്ങൾക്ക ്അവരിഷ്ടങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകരങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി 

കബണ്ടത്തുന്നതിന ്ഉപറയാഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണിത.് 

 ഇതിനബ്റ ട്പവർത്തനം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, മറ്റ് ബരിരാകാര 

രക്തികബളറൊബല ബരിരാകാര സാരെരയ അവറബാധത്തിൽ (എസഎ്സഎ്) 

ഇന്തയയ്ക്കും കഴിവ ്ലഭിക്കും. 

Note: നിലവിൽ, ട്രീരരിറക്കാട്ട ററഞ്ചിൽ (ആട്ന്ധട്പറദര)് ഇന്തയ ഒരു മൾട്ടി ഒബ്ജക്റ്റ ്

ട്രാക്കിംഗ ് റഡാർ ഉപറയാഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇതിന ് പരിമിതമായ ററഞ്ച ്

മാട്തറമയുള്ളൂ. 
Source: The Hindu 
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