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Daily Current Affairs 22th April 2022 (Malayalam) 
 

Important News: India 
 

മൂന്ന് നാഗാ ഗ്ഗൂപ്പുകളുമായുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാർ കകഗ്രം ഒരു 

െർഷകത്തക്ക് കൂടി നീട്ടി 

 
Why in News? 

 3 നാഗാ ഗ്ഗൂപ്പുകളുമായുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാർ കകഗ്ര സർക്കാർ ഒരു 

െർഷകത്തക്്ക കൂടി നീട്ടി.   
Key Points 

 ഗ്ഗൂപ്പുകളിൽ നാഷണൽ കസാഷയലിസ്റ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് നാഗാലാൻഡ്-NK 

(NSCN-NK), നാഷണൽ കസാഷയലിസ്റ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് നാഗാലാൻഡ്-

റികഫാർകമഷൻ (NSCN-R), നാഷണൽ കസാഷയലിസ്റ്റ ്കൗൺസിൽ ഓഫ് 

നാഗാലാൻഡ്-K-Kango (NSCN-K-Kango) എന്നിെ ഉൾവപ്പടുന്നു. 

 ഈ ഗ്ഗൂപ്പുകവളല്ാാം NSCN-IM, NSCN-K എന്നിെയുവട കെർപിരിഞ്ഞ 

െിഭാഗങ്ങളാണ.് 

 ആഭയന്തര മഗ്ന്താലയത്തിന്വറ ഗ്പസ്താെന ഗ്പകാരാം, NSCN-NK, NSCN-R 

എന്നിെയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ  2022 ഏഗ്പിൽ 28 മുതൽ 2023 ഏഗ്പിൽ 27 

െവര ഒരു െർഷകത്തക്്ക കൂടി നീട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. 
Note:  

 2021 വസപ്റാംബറിൽ NSCN-K യുവട നിക്കി സുമി െിഭാഗെുമായി കകഗ്രാം 

വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. 

 2015 ഓഗസ്റ്റിൽ NSCN (IM) മായി കകഗ്രാം ഒരു "വഗ്ഫയിാംെർക്്ക കരാർ" 

ഒപ്പുെച്ചു. 

മറ്്റ അനുബന്ധ സമാധാന ഉടമ്പടികൾ: 

 കബാകഡാ സമാധാന കരാർ, 2020 

 ഗ്ബൂ അകക്കാർഡ്, 2020 

 കാർബി ആാംക്ാാംഗ് കരാർ, 2021.  
Source: Indian Express 
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NITI ആകയാഗ്  ബാറ്ററി സവാപ്പിംഗ് നയത്തിന്വറ കരട് രൂപം 

പുറത്തിറക്കി 
 

Why in News? 

 ഓഹരി ഉടമകളുവട അഭിഗ്പായങ്ങൾക്കായി NITI ആകയാഗ ്കരട് ബാററി 

സവാപ്പിാംഗ ്നയാം പുറത്തിറക്കി. 
 

 
Key Points 

ഗ്രാഫ്റ്റ്റ് ബാറ്ററി സവാപ്പിംഗ് നയവത്തക്കുറിച്ച്: 

 ഈ നയത്തിന് കീഴിൽ, 40 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ജനസാംഖ്യയുള്ള എല്ാ 

വമകഗ്ടാവപാളിറൻ നഗരങ്ങളുാം ബാററി സവാപ്പിാംഗ ്വനറ്െർക്്ക 

െികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മുൻഗണന നൽകുാം. 

 െളരുന്ന നഗരങ്ങളിവല ഇരുചഗ്ക, മുച്ചഗ്ക ൊഹന െിഭാഗങ്ങളുവട ഗ്പാധാനയാം 

കണക്കിവലടുത്ത്, സാംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങൾ, UT ആസ്ഥാനങ്ങൾ, 5 

ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ജനസാംഖ്യയുള്ള നഗരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ാ ഗ്പധാന 

നഗരങ്ങളുാം രണ്ടാാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾവപ്പടുത്തുാം. 

 സവാപ്പ ്വചയ്യാെുന്ന ബാററികളുള്ള ൊഹനങ്ങൾ ബാററിയില്ാവത 

െിൽക്കുാം, ഇത ്ഇെി ഉടമകൾക്്ക കുറഞ്ഞ ൊങ്ങൽ വചലെിന്വറ 

ആനുകൂലയാം നൽകുന്നു. 
Note:  

 ്ാസക്ഗായിൽ നടന്ന COP26 ഉച്ചകകാടിയിൽ, കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ 

തീഗ്െത 45% കുറയ്ക്കാനുാം 2030-ഓവട നമ്മുവട കഫാസിൽ ഇതര 

ഊർജകേഷി 500 GW ആക്കാനുാം 2030-ഓവട നമ്മുവട ഊർജ്ജ 

ആെേയകതയുവട 50% നിറകെറാനുാം ഇന്തയ ഗ്പതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. 2070 

ഓവട പൂജയാം കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ ലക്ഷയാം കകെരിക്കാനുാം 

സാധിക്കുവമന്ന് ഇന്തയ കരുതുന്നു. 

 CO2 ഉദ്െ്മനത്തിൽ ഗ്പധാന പങ്കുെഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ ്കറാഡ് ഗതാഗത 

കമഖ്ല. 

 തകേേീയ ബാററി നിർമ്മാണ കേഷി െർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇന്തയയിവല 

ഇലക്ഗ്ടിക് (കഹഗ്ബിഡ്) ൊഹനങ്ങളുവട ഫാസ്റ്റർ അകഡാപ്ഷൻ ആൻഡ് 

മാനുഫാക്ചറിാംഗ ്(വഫയിാം) I, II, വഗ്പാഡക്ഷൻ ലിങ്ക്ഡ ്ഇൻവസന്റീെ് (PLI) 

ഓൺ അഡവാൻസ്ഡ ്വസൽ (ACC) ബാററി കസ്റ്റാകറജ് (ACC) 
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തുടങ്ങിയ നിരെധി സഹായ സാംരാംഭങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്്ട.  
Source: ET 

 

കൊകത്തിവെ ഏറ്റെും നീളകമറിയതും ഉയരമുള്ളതുമായ തുരങ്കം 

ഹിമാചൽ ഗ്പകേശിൽ 

 
Why in News? 

 ലഡാക്കിവല സാൻസ്കർ താഴ്െരയ്ക്കുാം ഹിമാചൽ ഗ്പകദ്േിവല ലാഹൗൾ 

താഴെ്രയ്ക്കുാം ഇടയിലുള്ള 16,580 അടി ഉയരമുള്ള ഷിൻകു-ലാ ചുരത്തിന് 

താവഴയുള്ള കലാകത്തിവല ഏറെുാം നീളാം കൂടിയ കഹകെ ടണൽ 

ഇന്തയയിൽ സ്ഥാപിതമാകുാം.  
 

 
 
Key Points 

 2025-ഓവട ടണൽ സജ്ജമാകുാം, കൂടാവത ലഡാക്കിനുാം ഹിമാചലിനുാം 

ഇടയിൽ എല്ാ കാലാെസ്ഥയിലുാം കണക്റിെിറി നൽകുാം. 

 ഷിൻകു-ലാ ടണലിന് 4.25 കികലാമീറർ നീളമുണ്ടാകുവമന്ന് കബാർഡർ കറാഡ്

സ ്ഓർഗകനകസഷൻ (ബിആർഒ) ചീഫ് ലഫ്റനന്റ ്ജനറൽ രാജീെ് ചൗധരി 

അറിയിച്ചു. 
Note:  

 മുൻ ഇന്തയൻ ഗ്പധാനമഗ്ന്തി അടൽ ബിഹാരി ൊജ്കപയിയുവട കപരിലുള്ള 

അടൽ ടണൽ, ഇന്തയയിവല ഹിമാചൽ ഗ്പകദ്േിവല കല-മണാലി 

കഹകെയിൽ ഹിമാലയത്തിവല കിഴക്കൻ പിർ പഞ്ചൽ കഗ്േണിയിൽ 

കറാഹ്താങ ്പാസിന് കീഴിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു കഹകെ ടണലാണ്.  

 9.02 കികലാമീറർ നീളത്തിൽ, കലാകത്തിവല 10,000 അടിക്്ക മുകളിലുള്ള 

ഏറെുാം കദ്ർഘയകമറിയ കഹകെ സിാംഗിൾ-ടയൂബ് ടണലാണ് ഇത.് 
Source: TOI 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

ഇന്ത്യയിവെ ആേയവത്ത കപാർട്ടബിൾ കസാളാർ കമൽക്കൂര സംെിധാനം 

ഗാന്ധിനഗറിൽ അെതരിപ്പിച്ചു 

 
Why in News? 

 ഇന്തയയിവല ആദ്യവത്ത കപാർട്ടബിൾ കസാളാർ റൂഫ്കടാപ്പ് സിസ്റ്റാം 

ഗുജറാത്തിവല ഗാന്ധിനഗറിവല സവാമിനാരായൺ അക്ഷരധാാം കക്ഷഗ്ത 

സമുച്ചയത്തിൽ ഉദ്്ഘാടനാം വചയ്തു. 
Key Points 

 കക്ഷഗ്ത സമുച്ചയത്തിൽ 10 PV കപാർട്്ട സാംെിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത ്

ജർമ്മൻ െികസന ഏജൻസിയായ Deutsche Gesellschaft fur Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 ഇന്തയയിലുടനീളാം പുനരുപകയാഗ ഊർജ നഗരങ്ങൾ 

െികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കകഗ്ര നയൂ ആൻഡ് റിനയൂെബിൾ എനർജി 

മഗ്ന്താലയത്തിന്വറ പദ്ധതിക്്ക കീഴിലാണ് ഈ സാംെിധാനങ്ങൾ 

സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

 കമക്്ക ഇൻ ഇന്തയ പദ്ധതിക്്ക കീഴിൽ കസാളാർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുവട മുൻനിര 

നിർമ്മാതാക്കളായ നയൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള വസർകൊവടക് പെർ 

സിസ്റ്റാംസ ്ലിമിറഡ് (SPSL) ആണ് പിെി കപാർട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.. 
 
Source: Business Standard 
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ഓയിൽ ഇന്ത്യ െിമിറ്റര് (OIL) അസമിൽ ഇന്ത്യയിവെ ആേയവത്ത 

ശുദ്ധമായ ഗ്ഗീൻ ഹഹഗ്രജൻ പ്ലാന്റ് കമ്മീഷൻ വചയ്യുന്നു 

 
Why in News? 

 ഓയിൽ ഇന്തയ ലിമിറഡ് (OIL) അസമിൽ "ഇന്തയയിവല ആദ്യവത്ത 99.999% 

േുദ്ധമായ" ഹരിത കഹഗ്ഡജൻ പ്ലാനറ്് കമ്മീഷൻ വചയ്തു.  
Key Points 

 ആസാമിവല കജാർഹത്ത് പമ്പ് കസ്റ്റഷനിൽ ഗ്പതിദ്ിനാം 10 കികലാഗ്ഗാാം 

സ്ഥാപിത കേഷിയുള്ള ഇന്തയയിവല ആദ്യവത്ത 99.999% േുദ്ധമായ ഗ്ഗീൻ 

കഹഗ്ഡജൻ കപലറ് പ്ലാന്റ ്കമ്മീഷൻ വചയ്തുവകാണ്്ട ഓയിൽ ഇന്തയ 

ലിമിറഡ് ഇന്തയയിവല ഗ്ഗീൻ കഹഗ്ഡജൻ സമ്പദ്െ്യെസ്ഥയികലക്കുള്ള ആദ്യ 

സുഗ്പധാന ചുെടുെയ്പ്പ് നടത്തി. 

 നിലെിലുള്ള 500kW കസാളാർ പ്ലാന്റ് 100 kW അകയാൺ എക്സ്കചഞ്്ച 

വമാംഗ്ബൻ (AEM) ഇലക്കഗ്ടാകലസർ അകറ ഉപകയാഗിച്്ച ഉത്പാദ്ിപ്പിക്കുനന് 

കെദ്യുതിയിൽ നിന്ന ്പ്ലാന്റ് ഗ്ഗീൻ കഹഗ്ഡജൻ ഉത്പാദ്ിപ്പിക്കുന്നു. 

 ഈ പ്ലാന്റ ്ഭാെിയിൽ ഗ്ഗീൻ കഹഗ്ഡജന്വറ ഉത്പാദ്നാം ഗ്പതിദ്ിനാം 10 

കികലായിൽ നിന്ന് 30 കികലാ ആയി െർദ്ധിപ്പിക്കുവമന്ന് ഗ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 
Source: The Hindu 
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Important News: Economy 
ഇന്ത്യ കപാസ്റ്റ് കപയ്വമന്റ് ബാങ്്ക 'ഫ്റിൻക്ലൂകെഷൻ' ആരംഭിച്ചു 

 
Why in News? 

 ഫിൻവടക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്മയൂണിറിയുമായി സഹകരിച്്ച സാമ്പത്തിക 

ഉൾവപ്പടുത്തലിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുാം 

നെീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാംയുക്ത സാംരാംഭമായ ഫിൻക്ലൂകെഷൻ 

ആരാംഭിക്കുന്നതായി ഇന്തയ കപാസ്റ്റ് കപയവ്മന്റ് ബാങ്ക ്(ഐപിപിബി) 

ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 
 

 
 
Key Points  

ഫ്റിൻക്ലൂകെഷവന കുറിച്ച്: 

 പവങ്കടുക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുമായി സഹകരിച്്ച സാമ്പത്തിക പരിഹാരങ്ങൾ 

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്തയാ കപാസ്റ്റ ്കപയവ്മന്റ് ബാങ്കിന്വറ (IPPB) 

സ്ഥിരമായ പ്ലാറക്ഫാമാണ് ഫിൻക്ലൂകെഷൻ. 

 ഉപകഭാക്താക്കളികലക്്ക എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന അെകബാധജനയെുാം 

അനുകയാജയമായതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുാം കസെനങ്ങളുാം, ഐഡികയറ് 

വചയ്യാനുാം െികസിപ്പിക്കാനുാം െിപണനാം വചയ്യാനുാം ഫിൻക്ലൂകെഷൻ 

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകവള ക്ഷണിക്കുന്നു.  

ഇന്ത്യ കപാസ്റ്റ് കപയ്വമന്റ് ബാങ്കിവനക്കുറിച്ച് (IPPB): 

 കമ്മയൂണികക്കഷൻ മഗ്ന്താലയത്തിവല തപാൽ െകുപ്പിന ്കീഴിലാണ ്IPPB 

സ്ഥാപിതമായത്. ഇന്തയാ ഗെൺവമന്റിന് 100% ഇകവിറി ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 

സാംരാംഭമാണ ്IPPB. 

 2018 വസപ്താംബർ 1 ന ്ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നകരഗ്ര കമാദ്ി ഇത ്സമാരാംഭിച്ചു. 
Source: PIB 
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Important News: Award and Honours 
കരെിര് ആറ്റൻബകറായ്ക്ക് യുഎന്നിന്വറ ഏറ്റെും െിശിഷ്ടമായ 

പരിസ്ഥിതി അൊർര് െഭിച്ചു  

 
Why in News? 

 ഗ്പകൃതി സാംരക്ഷണത്തിനുാം അതിന്വറ പുനരുദ്ധാരണത്തിനുാം 

കെണ്ടിയുള്ള ഗകെഷണാം, കഡാകയുവമന്കറഷൻ, ൊദ്ങ്ങൾ എന്നിെയ്ക്കുള്ള 

സമർപ്പണത്തിന് കഡെിഡ് ആറൻബകറായ്ക്്ക ചാമ്പയൻസ് ഓഫ് എർത്ത് 

കലഫ ്കടാം അച്ചീെ്വമന്റ ്അൊർഡ് യുഎൻ എൻെകയാൺവമന്റ് 

കഗ്പാഗ്ഗാാം (UNEP) നൽകി. 
Key Points 

 ഈ കലഫ് കടാം അച്ചീെ്വമന്റ് അൊർഡ് ആകഗാള പരിസ്ഥിതി 

സമൂഹത്തിന ്െർഷത്തിൽ നൽകുന്നു. 1972-ൽ സവീഡനിവല 

കസ്റ്റാക്്കകഹാമിൽ നടന്ന മനുഷയ പരിസ്ഥിതിവയക്കുറിച്ചുള്ള ഐകയരാഷ്ഗ്ട 

സകമ്മളനത്തിന് 2022 അമ്പത ്െർഷാം തികയുന്നു, ഇത ്

പരിസ്ഥിതിവയക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യവത്ത അന്താരാഷ്ഗ്ട 

മീറിാംഗുകളിവലാന്നായിരുന്നു.  

 ഈ സകമ്മളനാം കലാകവമമ്പാടുമുള്ള പരിസ്ഥിതി മഗ്ന്താലയങ്ങളുവടയുാം 

ഏജൻസികളുവടയുാം രൂപീകരണത്തിന് ഗ്പകചാദ്നാം നൽകി, പരിസ്ഥിതിവയ 

കൂട്ടായി സാംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പുതിയ ആകഗാള കരാറുകൾക്്ക 

തുടക്കമിട്ടു, ഈ െർഷാം അതിന്വറ 50-ാാാാം ൊർഷികാം ആചരിക്കുന്ന 

യുഎൻഇപിയുവട രൂപീകരണത്തികലക്ക് അത് നയിച്ചു. 
 
യുഹൈറ്റര ്കനഷൻസ ്എൻെകയാൺവമന്റ ്കഗ്പാഗ്ഗാമിവനക്കുറിച്ചുള്ള 

െസ്തു തകൾ (UNEP): 

 ആസ്ഥാനാം: വനയ്കറാബി, വകനിയ 

 സ്ഥാപിതമായത്: 5 ജൂൺ 1972 

 എക്സികയൂട്ടീെ് ഡയറക്ടർ: ഇംഗർ ആൻകരഴ്സൺ. 
Source: DT 
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Important News: Important Days 
 

ഏഗ്പിൽ 22, അന്ത്ാരാഷ്ഗ്ട മാതൃഭൂമി േിനം 
 

 
Why in News? 

 എല്ാ െർഷെുാം ഏഗ്പിൽ 22-ന് അന്താരാഷ്ഗ്ട മാതൃഭൂമി ദ്ിനാം (എർത്ത് കഡ) 

ആചരിക്കുന്നു. 
Key Points 

 2022 വല അന്താരാഷ്ഗ്ട മാതൃഭൂമി ദ്ിനത്തിന്വറ തീാം "നമ്മുവട ഗ്ഗഹത്തിൽ 

നികക്ഷപിക്കുക" എന്നതാണ.് 

 യുഎൻ ജനറൽ അസാംബ്ലി (UNGA) 2009-ൽ അാംഗീകരിച്ച ഒരു 

ഗ്പകമയത്തിലൂവട ഏഗ്പിൽ 22 വന അന്താരാഷ്ഗ്ട ഭൂമി ദ്ിനമായി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു. 

 1972-ൽ കസ്റ്റാക്്കകഹാമിൽ നടന്ന യുഎൻ കകാൺഫറൻസ് മാനെ പരിസ്ഥിതി 

ആകഗാള അെകബാധത്തിനുാം, ജൂൺ 5-ന് കലാക പരിസ്ഥിതി ദ്ിനത്തിനുാം, 

ഐകയരാഷ്ഗ്ടസഭയുവട പരിസ്ഥിതി പരിപാടിക്കുാം (UNEP) തുടക്കാം കുറിച്ചു. 
Source: un.org 
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