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Daily Current Affairs 01.07.2022  

Important News: International 

ഇന്റർനനറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടൽ സംബന്ധിച്ച യുഎൻ റിപ്പോർട്ട് 

Why in News: 

 ഇന്റർനനറ്റ് ഷട്ട്ഡൗൺ സംബന്ധിച്ച ഐക്യരാഷ്്രസഭയുനര റിപ്പാർട്ട് 

അനുസരിച്ച്, ഇന്റർനനറ്റ് ഷട്ട്ഡൗൺ ആളുക്ളുനര സുരക്ഷനയയും 

പ്ക്ഷമനെയും ബാധിക്കുക്യും വിവരങ്ങളുനര ഒഴുക്കിനന 

തരസ്സനപരുെുക്യും സമ്പദ്വയവസ്ഥനയ പ്ദാഷക്രമായി 

ബാധിക്കുക്യും നെയ്യുന്നു. 

 

Key points: 

 ഓൺലൈൻ വിവരങ്ങളുനരയും ആശയവിനിമയ 

സംവിധാനങ്ങളുനരയും ഉപപ്യാഗം മനഃപൂർവം തരസ്സനപരുെുന്നതിന് 

ഒരു ഗവൺനമന്റിന്നറ പ്പരിൽ അനെങ്കിൽ അതിന്നറ പ്പരിൽ 

സവീക്രിക്കുന്ന നരപരിക്ളാണ് ഇന്റർനനറ്റ് ഷട്ട്ഡൗൺ. 
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 KeepItOn സഖ്യം അനുസരിച്ച്, 2016-2021 വനര 74 രാജ്യങ്ങളിൈായി 931 

ഇന്റർനനറ്റ് ഷട്ട്ഡൗൺ ഉണ്ടായി. 

 റിപ്പാർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യ 106 തവണ ഇന്റർനനറ്റ് ക്ണക്ഷൻ 

തരയുക്പ്യാ തരസ്സനപരുെുക്പ്യാ നെയ്തു, അതിൽ 85 തവണ ഇന്ത്യയുനര 

ഇന്റർനനറ്റ് ഷട്ട്ഡൗൺ ജ്മ്മു ക്ശ്മീരിൽ നരന്നിട്ടുണ്ട്. 

 റിപ്പാർട്ട് അനുസരിച്ച്, 2016-2021 വനരയുള്ള ഇന്റർനനറ്റ് 

ഷട്ട്ഡൗണുക്ളുനര ്പധാന ക്ാരണം സാമൂഹിക്, രാഷ്്രീയ, അനെങ്കിൽ 

സാമ്പെിക് പരാതിക്ളുമായി ബന്ധനപട്ട ്പതിപ്ഷധങ്ങളും  രാഷ്്രീയ 

്പതിസന്ധിക്ളുമാണ് ആ പശ്ചാെൈെിൽ, സിവിൽ നസാലസറ്റി 

്ഗൂപുക്ൾ പ്രഖ്നപരുെിയിട്ടുള്ള ഇന്റർനനറ്റ് ഷട്ട്ഡൗണുക്ളുനര 

പക്ുതിപ്യാളം ആണ്.. 

Source: The Hindu 

യുണൈറ്റഡ് പ്നഷൻസ് ഓഷയൻ പ് ോൺഫറൻസ്: 'ബ്ലൂ ഡീൽ' 

Why in News: 

 സാമ്പെിക് വിക്സനെിനായി സമു്ദവിഭവങ്ങളുനര സുസ്ഥിരമായ 

ഉപപ്യാഗം സാധയമാക്കുന്നതിന് 2022 നൈ ഐക്യരാഷ്്രസഭയുനര സമു്ദ 

സപ്മ്മളനെിൽ ഒരു "ബ്ലൂ ഡീൽ" അംഗീക്രിച്ചു.. 

 

Key points: 
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 യുലണറ്റഡ് പ്നഷൻസ് പ്ക്ാൺഫറൻസ് ഓൺ പ്്രഡ് ആൻഡ് നഡവൈപ്

നമന്റ് (UNCTAD) അനുസരിച്ച്, ആപ്ഗാള വയാപാരം, നിപ്ക്ഷപം, സുസ്ഥിര 

സമു്ദ സമ്പദ്വയവസ്ഥ എന്നിവ സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള 

നവീക്രണനെ ബ്ലൂ ഡീൽ ഉൾനക്കാള്ളുന്നു. 

 ഫിഷറീസ്, അക്വാക്ൾച്ചർ, തീരപ്ദശ രൂറിസം, ക്രൽ ഗതാഗതം, ഓഫ്

പ്ഷാർ പുനരുപപ്യാഗ ഊർജ്ം, ആവാസവയവസ്ഥ പ്സവനങ്ങൾ, സമു്ദ 

ജ്നിതക് വിഭവങ്ങൾ എന്നിവയുൾനപനര സമു്ദ സമ്പദ്വയവസ്ഥയുനര 

സുസ്ഥിര വിക്സനെിൽ നിന്ന് തീരപ്ദശ, ദവീപ് വിക്സവര രാജ്യങ്ങൾക്ക് 

്പപ്യാജ്നം പ്നരുക് എന്നതാണ് ബ്ലൂ ഡീൈിന്നറ ്പധാന ൈക്ഷയം. 

 വിക്സവര രാജ്യങ്ങൾക്ക് നതാഴിൈവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ബ്ലൂ 

ഡീൽ സഹായക്മാക്ും, അതിന്നറ സഹായപ്ൊനര ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് 

വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. 

Source: Times of India 

Important News: National 

'സംരംഭ  ഇന്ത്യ' പരിപോടി 

Why in News: 

 ്പധാനമ്ന്ത്ി ്ശീ നപ്ര്ര പ്മാദി ഡൽഹിയിൽ സംഘരിപിച്ച 'സംരംഭക് 

ഇന്ത്യ' പരിപാരിയിൽ പനങ്കരുെു. 
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Key points: 

 'എംഎസ്എംഇ ്പക്രനം നമച്ചനപരുെുക്യും തവരിതനപരുെുക്യും 

നെയ്യുക്' (റാംപ്) പദ്ധതി, 'ആദയനെ എംഎസ്എംഇ ക്യറ്റുമതിക്കാരുനര 

പ്ശഷി വർദ്ധിപിക്കൽ' (സിബിഎഫ്ടിഇ) പദ്ധതി, '്പധാനമ്ന്ത്ിയുനര 

നതാഴിൽ ജ്നപ്റഷൻ പദ്ധതിയുനര' (പിഎംഇജ്ിപി) പുതിയ സൗക്രയങ്ങൾ 

തുരങ്ങിയ ്പധാന സംരംഭങ്ങൾക്ക് ്പധാനമ്ന്ത്ി തുരക്കം ക്ുറിച്ചു. 

ക്ൂരാനത നെയ്തു. 

 'എന്റർ്പണർ ഇന്ത്യ' പരിപാരിയിൽ, ്പധാനമ്ന്ത്ി 2022-23 

വർഷപ്െക്കുള്ള പിഎംഇജ്ിപിയുനര ഗുണപ്ഭാക്താക്കൾക്ക് 

ഡിജ്ിറ്റൈായി സഹായം ലക്മാറി, 2022 നൈ എംഎസ്എംഇ ഐഡിയ 

ഹാക്കപ്ൊണിന്നറ ഫൈങ്ങൾ ്പഖ്യാപിക്കുക്യും 2022 നൈ പ്ദശീയ 

എംഎസ്എംഇ അവാർഡുക്ൾ വിതരണം നെയ്യുക്യും നെയ്തു. 

 MSME ഐഡിയ ഹാക്കപ്ൊൺ, 2022, വയക്തിക്ളുനര സർഗ്ഗാത്മക്ത, 

ഏറ്റവും പുതിയ സാപ്ങ്കതിക്വിദയക്ൾ സവീക്രിക്കൽ, 

MSMEക്ൾക്കിരയിൽ നവീക്രണം എന്നിവ പ്്പാത്സാഹിപിക്കുന്നതിനും 

പിന്ത്ുണയ്ക്കുന്നതിനും ൈക്ഷയമിരുന്നു. 
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Source: PIB 

Important News: State 

ഔറംഗബോദും ഒസ്മോനോബോദും 

Why in News: 

 ഔറംഗബാദ് നഗരെിന്നറ പ്പര് ഷാംബാജ്ി നഗർ എന്നും ഒസ്മാനാബാദ് 

നഗരെിന്നറ പ്പര് ധാരാശിവ് എന്നും മാറ്റാനുള്ള നിർപ്േശെിന് ഉദ്ധവ് 

താക്കനറ മ്ന്ത്ിസഭ അംഗീക്ാരം നൽക്ി. 

 

Key points: 

 അഹമ്മദ്നഗറിനൈ നിസാംഷാഹി രാജ്വംശെിനൈ സിേി ജ്നറൽ മാൈിക്് 

അംബാർ 1610-ൽ ഔറംഗബാദ് സ്ഥാപിച്ചു, അക്കാൈെ് നഗരെിന് 

ഖ്ിർക്കി അനെങ്കിൽ ഖ്ഡ്കി എന്ന് പ്പരിട്ടു. 
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 1626-ൽ മാൈിക്് അംബറിന്നറ മരണപ്ശഷം മാൈിക്് അംബറിന്നറ മക്ൻ 

ഫപ്െ ഖ്ാൻ ഔറംഗബാദ് നഗരെിന്നറ പ്പര് ഫപ്െപൂർ എന്നാക്കി 

മാറ്റി. 

 1653-ൽ, മുഗൾ െ്ക്വർെിയായ ഔറംഗസീബ് നഡക്കാൻ 

ആ്ക്മിക്കുക്യും ഔറംഗബാദ് നഗരെിൽ തന്നറ തൈസ്ഥാനം 

സ്ഥാപിക്കുക്യും നെയ്തു, അതിന് ഔറംഗപ്സബ് ഔറംഗബാദ് എന്ന് 

പ്പരിട്ടു. 

Source: Indian Express 

Important News: Science & Technology 

നോസയുനട  യോപ്പ്റോൺ ദൗത്യം 

Why in News: 

 നാസ വിപ്ക്ഷപിച്ച ക്യാപ്പ്റാൺ ദൗതയം. 

 

Key points: 

 • ക്യാപ്പ്റാൺ ഒരു ലമപ്്ക്ാപ്വവ് ഓവൻ വൈിപമുള്ള CubeSat ആണ്, 

നവറും 55 പൗണ്ട് (25 ക്ിപ്ൈാ) ഭാരമുണ്ട്. 
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 ക്യാപ്പ്റാൺ - സിസ്ൈൂണാർ ഓപ്ട്ടാണമസ് നപാസിഷനിംഗ് സിറം നരക്്

പ്നാളജ്ി ഓപപ്റഷനുക്ളും നാവിപ്ഗഷൻ പരീക്ഷണവും രൂപക്ൽപന 

നെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അദവിതീയ, ദീർഘവൃൊക്ൃതിയിൈുള്ള െ്ര 

പരി്ക്മണപഥം പരിപ്ശാധിക്കുന്നതിനാണ്, ഇത് നിയർ-നറക്്റ്റിൈീനിയർ 

ഹാപ്ൈാ ഓർബിറ്റ് (NRHO) എന്നറിയനപരുന്നു. 

 ക്യാപ്പ്റാണിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സവയംഭരണ നാവിപ്ഗഷൻ പ്സാഫ്റ്റ്

നവയർ ആണ് CAPS (സിസ്ൈൂണാർ ഓപ്ട്ടാണമസ് നപാസിഷനിംഗ് സിറം). 

 CAPS വിജ്യക്രമായി പരീക്ഷിച്ചാൽ, ഭൂമിനയ അരിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 

്രാക്കിംഗിനന മാ്തം ആ്ശയിക്കാനത ഭാവിയിനൈ ബഹിരാക്ാശ 

വാഹനങ്ങൾ അവയുനര സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഈ പ്സാഫ്റ്റ്നവയർ 

അനുവദിക്കും. 

Source: Livemint 

Important News: Economy 

ബിസിനസ് റിപ്ഫോം ആക്ഷൻ പ്ലോൻ-2020 

Why in News: 

 ബിസിനസ് റിപ്ഫാം ആക്ഷൻ പ്ലാൻ-BRAP 2020 ധനമ്ന്ത്ി നിർമൈ 

സീതാരാമൻ നയൂഡൽഹിയിൽ ്പക്ാശനം നെയ്തു. 
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Key points: 

 ബിസിനസ് റിപ്ഫാം ആക്ഷൻ പ്ലാൻ-2020 നരപിൈാക്കുന്നതിന്നറ 

അരിസ്ഥാനെിൽ, മിക്ച്ച പ്നട്ടം ലക്വരിച്ച ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങനള 

(ആ്ന്ധ ്പപ്ദശ്, ഗുജ്റാെ്, ഹരിയാന, ക്ർണാരക്, പഞ്ചാബ്, നതൈങ്കാന, 

തമിഴ്നാര്) തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 

 ബിസിനസ് റിപ്ഫാം ആക്ഷൻ പ്ലാൻ-2020 സമർപിച്ച റിപ്പാർട്ട് 

അനുസരിച്ച്, ഹിമാെൽ ്പപ്ദശ്, മധയ്പപ്ദശ്, മഹാരാഷ്്ര, ഒഡീഷ, 

ഉെരാഖ്ണ്്ഡ, ഉെർ്പപ്ദശ് എന്നിവ രാർനഗറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുനര 

വിഭാഗെിൽ ഉൾനപരുെിയിട്ടുണ്ട്, അസം, ഛെീസ്ഗഡ്, പ്ഗാവ, 

ജ്ാർഖ്ണ്്ഡ, പ്ക്രളം , രാജ്സ്ഥാൻ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവ 

ആസ്പിപ്രഷനൽ പ്ററ്റ്സ് വിഭാഗെിൽ ഉൾനപരുെിയിട്ടുണ്ട്. 

 റിപ്പാർട്ട് അനുസരിച്ച്, ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിപ്ക്കാബാർ, ബീഹാർ, 

െണ്ഡീഗഡ്, ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു, ദാ്ദ ആൻഡ് നഗർ ഹപ്വൈി, ഡൽഹി, 

ജ്മ്മു ക്ശ്മീർ, മണിപൂർ, പ്മഘാൈയ, നാഗാൈാൻഡ്, പുതുപ്ച്ചരി, ്തിപുര 

എന്നിവ വളർന്നുവരുന്ന ബിസിനസ് ഇപ്ക്കാസിറം വിഭാഗെിൽ 

ഉൾനപരുെിയിട്ടുണ്ട്. 
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 ബിസിനസ് റിപ്ഫാം ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്നറ ൈക്ഷയം സംസ്ഥാനങ്ങളുനര 

മിക്ച്ച സ്മ്പദായങ്ങളിൽ നിന്ന് പരസ്പര പഠനെിന്നറ ഒരു സംസ്കാരം 

പ്്പാത്സാഹിപിക്കുക്യും ഓപ്രാ സംസ്ഥാനെും പ്ക്്ര ഭരണ 

്പപ്ദശങ്ങളിൈും ബിസിനസ് അവസരങ്ങൾ നമച്ചനപരുെുക്യും 

നെയ്യുക് എന്നതാണ്. 

Source: Business Times 

Important Appointment 

ഏ നോഥ് ഷിൻനഡ 

 

 മഹാരാഷ്്രയുനര പുതിയ മുഖ്യമ്ന്ത്ിയായി ഏക്നാഥ് ഷിൻനഡ 

സതയ്പതിജ്ഞ നെയ്ത  ്അധിക്ാരപ്മറ്റപ്പാൾ ബിനജ്പി പ്നതാവ് പ്ദപ്വ്ര 

ഫഡ്നാവിസ് ഉപമുഖ്യമ്ന്ത്ിയായി സതയ്പതിജ്ഞ നെയ്തു. 

 ഏക്നാഥ് ഷിൻനഡ മഹാരാഷ്്ര സംസ്ഥാനെിന്നറ 20-ാാമത് 

മുഖ്യമ്ന്ത്ിയായി. 

 ഏക്നാഥ് ഷിൻനഡ 1964 നഫ്ബുവരി 9 ന് ഒരു ഹിരു മറാെ 

ക്ുരുംബെിൈാണ് ജ്നിച്ചത്. 
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 ഏക്നാഥ് ഷിൻനഡ 2009, 2014, 2019 വർഷങ്ങളിൽ നിയമസഭാംഗമായി 

തിരനഞ്ഞരുക്കനപട്ടതിന് പ്ശഷം 2004-ൽ താനനയിനൈ പ്ക്ാ്പി-

പഞ്ച്പഖ്ാഡി സീറ്റിൽ നിന്ന് ആദയമായി എം.എൽ.എ.യായി 

തിരനഞ്ഞരുക്കനപട്ടു. 

Source: PIB 
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