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Daily Current Affairs 29.06.2022 (Malayalam) 

Important News: National 

ഇ-ലേണ ിംഗ് പ്ലാറ്ല്ാിം 

Why in News: 

 തപാൽ വകുപ്പിന്റെ ഇ-ലേണിിംഗ് ലപാർട്ടോയ ഡാക് കർമ്മലയാഗി 

ആവാസ ലകന്ദ്രിം റെയിൽലവ, ഇേക്ലന്ദ്രാണിക്സ്, ഐരി മന്ദ്രി ന്ദ്രീ 

അരവിനി വവഷ്ണവുിം കമ്മയൂണിലേഷൻ സഹമന്ദ്രി ന്ദ്രീ ലേവുസിൻ 

ചൗഹാനുിം ലചർന്ന് റെയ്ൻ ഓഡിലറാെിയത്തിൽ സിംഘരിപ്പിച്ച 

ചരങ്ങിൽ ഉേ്ഘാരനിം റചയ്തു. 

 

Key points: 

 എല്ലാ ഇരയാ ഗവൺറമന്െ് ജീവനോരുറരയുിം ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളിൽ 

കാരയക്ഷമത റകാണ്ടുവരുന്നതിനുിം േക്ഷയങ്ങൾ 

വകവരിേുന്നതിനുമായി ന്ദ്പധാനമന്ദ്രി ന്ദ്രീ നലരന്ദ്ര ലമാേി വിഭാവനിം 

റചയ്ത  'മിഷൻ കർമ്മലയാഗി' എന്ന കാഴ്ചപ്പാരിന് കീഴിൽ 'ഇൻെിെ്െയൂട്ടിൽ' 

ഇ-ലേണിിംഗ് ലപാർട്ടൽ വികസിപ്പിറച്ചരുത്തു. മിനിമിം ഗവൺറമന്െ്', 

'പരമാവധി ഭരണിം' എന്ന േക്ഷയലത്താറരയാണ് ബ്യൂലൊന്ദ്കസിയുറര 

ന്ദ്പവർത്തനക്ഷമതയിൽ മാറിം റകാണ്ടുവരുക. 
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 പരിപാരിയിൽ എട്ട് വയതയസ്ത വിഭാഗങ്ങളിേുള്ള ലമഘേൂത് 

അവാർഡുകളുിം റെയിൽലവ, കമ്മയൂണിലേഷൻസ്, ഇേക്ലന്ദ്രാണിക്സ് & 

ഇൻഫർലമഷൻ റരക്ലനാളജി മന്ദ്രി ന്ദ്രീ അരവിനി വവഷ്ണവ്, 

കമ്മയൂണിലേഷൻ സഹമന്ദ്രി ന്ദ്രീ ലേവുസിൻ ചൗഹാൻ എന്നിവർ 

ജീവനോർേ് സമ്മാനിച്ചു. 

 ലമഘേൂത് അവാർഡ് 1984-ൽ സ്ഥാപിതമായി, റമാത്തത്തിേുള്ള 

ന്ദ്പകരനത്തിനുിം മികവിനുിം ലേരീയ തേത്തിൽ തപാൽ വകുപ്പിന്റെ 

പരലമാന്നത അവാർഡാണിത്. 

 എട്ട് വിഭാഗങ്ങളിോയാണ് ലമഘേൂത് അവാർഡ് നൽകുന്നത്, അവാർഡ് 

ലജതാേൾേ് റമഡേുകളുിം സർട്ടിഫിേറുകളുിം 21,000 രൂപ കയാഷ് 

വന്ദ്പസുിം നൽകുിം. 

Source: Indian Express 
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12-ാമത്് ഇന്ത്യൻ ക ിം-2022 

Why in News: 

 12-ാാമത് ഇരയാ റകിം-2022 ആസൂന്ദ്തണിം റചയ്യുന്നതിനുള്ള ലയാഗിം ലകന്ദ്ര 

രാസവളിം മന്ദ്രി ലഡാ. മൻസുഖ് മാണ്ഡവയയുറര അധയക്ഷതയിൽ 

ലചർന്നു. 

 

Key points: 

 ഈ വർഷറത്ത 12-ാാമത് ഇരയാ റകിം-2022 പരിപാരിയുറര തീിം "വിഷൻ 

2030 - റകമുിം റപലന്ദ്രാറകമിേൽസുിം ഇരയറയ നിർമ്മിേുക" 

എന്നതാണ്. 

 2022 ഒക്ലരാബ്ർ 6 മുതൽ 8 വറര ഫിേിയുമായി സഹകരിച്ച് 

റകമിേൽസ് ആൻഡ് റപലന്ദ്രാറകമിേൽസ് വകുപ്പ് സിംഘരിപ്പിേുന്ന 

ഏഷയ-പസഫിക് ലമഖേയിറേ റകമിേൽ, റപലന്ദ്രാറകമിേൽ 

ലമഖേയിറേ ഏറവുിം വേിയ ഇവന്െുകളിറോന്നാണ് 12-ാാമത് ഇരയാ 

റകിം-2022. 
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 ഇരയൻ റകമിേൽ എക്സിബ്ിഷൻ, ഇരയൻ റകമിേൽ 

വയവസായത്തിന്റെയുിം വിവിധ വയവസായ ലമഖേകളുറരയുിം 

(രാസവസ്തുേൾ, റപലന്ദ്രാറകമിേൽസ്, അലന്ദ്ഗാറകമിേൽ 

വയവസായങ്ങൾ, ന്ദ്പന്ദ്കിയകൾ, യന്ദ്രങ്ങൾ തുരങ്ങിയവ) വേിയ 

സാധയതകൾ ന്ദ്പേർരിപ്പിോൻ േക്ഷയമിരുന്നു. 

 ലോകത്തിറേ ഏറവുിം വേിയ ആൊമറത്ത രാസവസ്തു  ഉൽപ്പാേക രാജയിം 

മാന്ദ്തമല്ല, 175-േധികിം രാജയങ്ങളിലേേ് രാസവസ്തു േൾ കയറുമതി 

റചയ്യുകയുിം റചയ്യുന്നു, ഇത് ഇരയയുറര റമാത്തിം കയറുമതിയുറര 13 

രതമാനിം വരുിം. 

Source: PIB 

വൈറ് ഗുഡ്സ നുള്ള PLI സക്ിം 

Why in News: 

 വവറ് ഗുഡ്സിനായുള്ള (എസി, എൽഇഡി വേറുകൾ) പിഎൽഐ 

സ്കീമിന്റെ രണ്ടാിം ഘട്ടത്തിന് കീഴിൽ 1,368 ലകാരി രൂപയുറര 

ന്ദ്പതിബ്ദ്ധതയുള്ള നിലക്ഷപത്തിൽ 15 കമ്പനികറള തിരറെരുത്തു.. 
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Key points: 

 രണ്ടാിം ഘട്ടത്തിൽ േഭിച്ച 19 അലപക്ഷകൾ വിേയിരുത്തിയ ലരഷിം, 1,368 

ലകാരി രൂപയുറര ന്ദ്പതിബ്ദ്ധതയുള്ള നിലക്ഷപമുള്ള 15 കമ്പനികറള 

തിരറെരുത്തു.  

 ഇരയയിറേ എയർകണ്ടീഷണർ, എൽഇഡി വേറ് വയവസായിം 

എന്നിവയ്ോയി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഘരക ഇലോസിെിം 

സൃഷ്ടിേുന്നതിനുിം ഇരയറയ ആലഗാള വിതരണ രൃിംഖേയുറര 

അവിഭാജയ ഘരകമാേുന്നതിനുമായി വവറ് ഗുഡ്സിറേ PLI സ്കീിം 

രൂപകൽപ്പന റചയ്തിരിേുന്നു. 

 വവറ് ഗുഡ്സ് (എയർ കണ്ടീഷനെുകളുിം എൽഇഡി വേറുകളുിം) 

റന്ദ്പാഡക്ഷൻ േിങ്ക്ഡ് ഇൻറസന്െീവ് സ്കീിം (പിഎൽഐ സ്കീിം) 2021 

ഏന്ദ്പിേിൽ ലകന്ദ്രമന്ദ്രിസഭ അിംഗീകരിച്ചു. 

Source: The Hindu 

Important News: Defense 

Mk III സ് വാഡ്ഡൺ 

Why in News: 

 തലേരീയ അഡവാൻസ്ഡ് വേറ് റഹേിലകാപ്റർ Mk III സ്കവാന്ദ്ഡൺ 

ഗുജൊത്തിറേ ലപാർബ്രെിൽ ഇരയൻ ലകാെ് ഗാർഡിന്റെ 

ലസവനത്തിൽ ഉൾറപ്പരുത്തി. 
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Key points: 

 ന്ദ്പധാനമന്ദ്രി ന്ദ്രീ നലരന്ദ്ര ലമാേിയുറര 'ആത്മനിർഭർ ഭാരത്' എന്ന 

കാഴ്ചപ്പാരിന് അനുസൃതമായി റസർച്ച് ആൻഡ് റെസ്കയൂ (എസ്എആർ), 

മാരിവരിം സർവവേൻസ് ലമഖേകളിൽ സവാന്ദ്രയതവിം 

വകവരിേുന്നതിനുള്ള ഒരു ചുവരുറവയ്പ്പായി Mk III സ്കവാന്ദ്ഡൺ 

രൂപീകരിച്ചു. 

 Mk III റഹേിലകാപ്റർ തലേരീയമായി നിർമ്മിച്ചിരിേുന്നത് ഹിരുസ്ഥാൻ 

എയലൊലനാട്ടിക്സ് േിമിറഡ് (HAL) ആണ്. 

 Mk III സ്കവാന്ദ്ഡനിൽ അതയാധുനിക ഉപകരണങ്ങളായ ഇേക്ലന്ദ്രാ 

ഒപ്റിേൽ റസൻസെുകൾ, രക്തി എഞ്ചിനുകൾ, ഒരു ഫുൾ ഗ്ലാസ് 

ലകാേ്പിറ്, ഉയർന്ന തീന്ദ്വതയുള്ള റസർച്ച്വേറ്, ഒരു നൂതന 

ആരയവിനിമയ സിംവിധാനിം, ഒരു ഓലട്ടാമാറിക് ഡിറക്ഷൻ സിെിം, 

കൂരാറത ഒരു SAR ലഹാമർ, വിപുേമായ െഡാർ എന്നിവ 

സജ്ജീകരിച്ചിരിേുന്നു. . 

 നിേവിൽ 13 ALH Mk-III വിമാനങ്ങൾ ഘട്ടിം ഘട്ടമായി ഇരയൻ ലകാെ് 

ഗാർഡിൽ ഉൾറപ്പരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നാേ് വിമാനങ്ങൾ 

ലപാർബ്രെിൽ നിേയുെപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
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 സർവീസിൽ ന്ദ്പലവരിച്ചതിനുലരഷിം, ALH Mk-III വിമാനങ്ങൾ േിയു തീരത്ത് 

ആേയമായി രാന്ദ്തിയിൽ SAR ഉൾറപ്പറര നിരവധി ന്ദ്പവർത്തന േൗതയങ്ങൾ 

നരത്തി. 

Source: Indian Express 

ഓപ്പലേഷൻ സങ്കൽപ് 

Why in News: 

 ഇരയൻ നാവികലസനയുറര റെൽത്ത് ന്ദ്ഫിലഗറ്, ഐഎൻഎസ് തൽവാർ, 

ഇരയയുറര നാവിക താൽപ്പരയങ്ങൾ സിംരക്ഷിേുന്നതിനായി ഗൾഫിറേ 

ഇരയൻ നാവികലസനയുറര തുരർച്ചയായ മൂന്നാിം വർഷത്തിന്റെ 

സ്മരണയ്ോയി നരത്തുന്ന ഓപ്പലെഷൻ സങ്കൽപ്പിനായി നിേവിൽ 

വിനയസിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

Key points: 

 2019 ജൂണിൽ ഒമാൻ ഉൾേരേിൽ വയാപാര കപ്പേുകൾേ് ലനറരയുണ്ടായ 

ആന്ദ്കമണറത്തത്തുരർന്ന് ഗൾഫ് ലമഖേയിറേ സുരക്ഷാ സാഹചരയിം 

ലമാരമായ സാഹചരയത്തിൽ ഇരയൻ നാവികലസന ഗൾഫ് ലമഖേയിൽ 

'ഓപ് സങ്കൽപ്' എന്ന ലകാഡ് മാരിവരിം റസകയൂരിറി ഓപ്പലെഷൻസ് 

ആരിംഭിച്ചു. 
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 ലഹാർമുസ് കരേിരുേിേൂറര കരന്നുലപാകുന്ന ഇരയൻ പതാക 

കപ്പേുകൾേ് സുരക്ഷിതമായ കരന്നുലപാകൽ ഉെപ്പാേുകയാണ് 

ഓപ്പലെഷൻ സങ്കൽപിന്റെ ന്ദ്പധാന േക്ഷയിം. 

 ന്ദ്പതിലരാധ മന്ദ്രാേയിം, വിലേരകാരയ മന്ദ്രാേയിം, ഷിപ്പിിംഗ് മന്ദ്രാേയിം, 

റപലന്ദ്രാളിയിം, ന്ദ്പകൃതി വാതക മന്ദ്രാേയിം, ഡിജി ഷിപ്പിിംഗ് 

എന്നിവയുൾറപ്പറര എല്ലാവരുറരയുിം  പങ്കാളിതലത്താറരയുിം  

ഏലകാപനലത്താറരയുമാണ്  ഓപ്പലെഷൻ സങ്കൽപ് മുലന്നാട്ട് ലപാകുന്നത്. 

Source: PIB 

Important News: Environment 

പര സ്ഥ ്  ലോേ ഡ്പലേശങ്ങൾ 

Why in News: 

 എല്ലാ സിംരക്ഷിത ന്ദ്പലേരങ്ങൾേുിം വനയജീവി സലങ്കതങ്ങൾേുിം 

ലേരീയ പാർേുകൾേുിം ചുറുിം ഒരു കിലോമീറർ ചുറളവിൽ ഇലോ 

റസൻസിറീവ് ലസാണുകൾ സ്ഥാപിോനുള്ള സുന്ദ്പീിം ലകാരതി 

ഉത്തരവിറനതിറര ലകരളത്തിറേ കർഷകർ ന്ദ്പതിലഷധത്തിോണ്. 
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 നാഷണൽ വവൽഡ് വേഫ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ (2002-2016) ന്ദ്പകാരിം, ലേരീയ 

പാർേുകളുറരയുിം വനയജീവി സലങ്കതങ്ങളുറരയുിം അതിർത്തിയിൽ 

നിന്ന് 10 കിലോമീറെിനുള്ളിറേ സ്ഥേങ്ങൾ അസാധാരണമായ 

സാഹചരയങ്ങളിൽ പരിസ്ഥിതി േുർബ്േ ലമഖേകൾ അറല്ലങ്കിൽ ഇലോ 

റസൻസിറീവ് ലസാണുകൾ (ESZs) ആയി വിജ്ഞാപനിം റചയ്തിട്ടുണ്്ട. 10 

കിലോമീറർ പരിധി കൂട്ടുകലയാ കുെയ്േുകലയാ റചയ്യാിം. 

 പരിസ്ഥിതി റസൻസിറീവ് ഏരിയ ഒരു "ലഷാേ് അബ്്ലസാർബ്െുിം" 

അതുലപാറേ സിംരക്ഷിത ന്ദ്പലേരങ്ങൾേുള്ള ഒരു സിംന്ദ്കമണ 

ലമഖേയായി ന്ദ്പവർത്തിോൻ രൂപകൽപ്പന റചയ്തിരിേുന്നു. 

 പാരിസ്ഥിതികമായി റസൻസിറീവ് ഏരിയകൾ സമീപത്ത് നരേുന്ന 

ചിേ മനുഷയ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങൾ "േുർബ്േമായ ആവാസവയവസ്ഥ"യിൽ 

ന്ദ്പതികൂേമായ ആഘാതിം കുെയ്േുക എന്നതാണ് ന്ദ്പധാന േക്ഷയിം. 

 പരിസ്ഥിതി ലോേ ന്ദ്പലേരങ്ങൾ കറണ്ടത്തുന്നതിനായി ലകന്ദ്ര സർോർ 

ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറിയുിം കസ്തൂ രിരിംഗൻ കമ്മിറിയുിം രൂപീകരിച്ചു. 

Source: The Hindu 
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