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दैनिक चालू घडामोडी 16.02.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: जग 

'भारतातील संग्रहालयांची पुिकक ल्पिा' या निषयािर जागनतक निखर पररषद 

 

• कें द्रीय ईशान्य के्षत्राचे साांसृ्कतिक, पययटन आति तिकास मांत्री जी. तकशन रेड्डी याांनी हैदराबादमधे्य 'भारिािील 

सांग्रहालयाांची पुनरयचना' या तिषयािरील अशा प्रकारच्या पतहल्या 2-तदिसीय जागतिक तशखर पररषदेचे उद्घाटन 

केले.  

• भारि, ऑस्ट्र ेतलया, फ्रान्स, इटली, तसांगापूर, सांयुक्त अरब अतमरािी, युनायटेड तकां ग्डम आति अमेररका यासारख्या 

देशाांचे सहभागी 15-16 फेबु्रिारी 2022 रोजी व्हचु्ययअली होिाऱ्या या पररषदेि सहभागी होि आहेि.  

• तशखर पररषदेच्या उद्घाटन काययक्रमाला आांिरराष्ट्र ीय सांग्रहालय पररषदेचे अध्यक्ष अल्बटो गाररां तडनी याांनीही 

उपस्थिि राहून सांबोतिि केले. 

• Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

PM-JAY अंतगकत लाभार्थी डेटाबेससह एकत्रीकरण 

 

• आयुष्मान भारि प्रिानमांत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेए) च्या अांमलबजाििीसह राष्ट्र ीय आरोग्य 

प्रातिकरिाला (एनएचए) अतनिायय केले आहे.  
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• AB PM-JAY दुय्यम आति िृिीयक काळजी-सांबांतिि हॉस्िटलायझेशनसाठी प्रति कुटुांब प्रति िषय 5 लाख रुपयाांपयंि 

आरोग्य हमी प्रदान करिे. 

• AB PM-JAY अांिगयि 10.74 कोटी लाभािी कुटुांबे 2011 च्या सामातजक-आतियक जाि जनगिनेिून (SECC) ग्रामीि 

आति शहरी भागाि अनुक्रमे 6 िांतचििा आति 11 व्यािसातयक तनकषाांिर आिाररि आहेि. 

• NHA ने योजनाांच्या अांमलबजाििीच्या तितिि पैलूांना बळकट करण्यासाठी कल्यािकारी योजना राबतििाऱ्या तितिि 

मांत्रालयाांसोबि सहकायय केले आहे ज्याि इिर गोष्ट्ी ांसह लाभािी जागरूकिा मोतहमा, लाभािी डेटाबेस (SECC 2011) 

समृद्धी इ. 

• SECC 2011 मिील बहुसांख्य AB PM-JAY लाभािी देखील राष्ट्र ीय अन्न सुरक्षा पोटयल (NFSA) अांिगयि लाभाांसाठी 

पात्र आहेि. 

राष्ट्र ीय आरोग्य प्रानिकरण (NHA) बद्दल: 

• NHA भारिािील प्रमुख साियजतनक आरोग्य तिमा/आश्वासन योजना आयुष्मान भारि प्रिान मांत्री जन आरोग्य योजना 

(AB-PMJAY) लागू करण्यासाठी जबाबदार आहे. 

• Source: PIB 

कें द्रािे कू्रड पाम तेलासाठी कृषी उपकर कमी केला 

 

• भारि सरकारने कू्रड पाम िेलासाठी (सीपीओ) कृषी उपकर 7.5% िरून 5% पयंि कमी केला आहे.   

• कृषी उपकर कमी झाल्यानांिर सीपीओ आति ररफाइांड पाम ऑइल या दोन देशाांमिील आयाि करािील िफािि 

िाढून 8.25 टके्क झाली आहे.  

• खाद्यिेलाांच्या तकां मिी रोखण्यासाठी सरकारने हािी घेिलेला आिखी एक पूियगामी उपाय म्हिजे कच्च्च्या पाम िेल, 

कच्च्च्या सोयाबीन िेल आति कच्च्च्या सूययफूल िेलािरील आयाि शुल्क शून्य टके्क करण्याचा सध्याचा मूलभूि दर 30 

सप्टेंबर 2022 पयंि िाढतििे.  

• िरील पािलाांमुळे सरकारने यापूिी केलेल्या उपाययोजनाांमधे्य िाढ होईल, उदा. 3 फेबु्रिारी 2022 च्या स्ट्ॉक तलतमट 

ऑडयरद्वारे, ज्यानुसार सरकारने खाद्यिेल आति िेलतबयाांिर आिश्यक िसू्त कायदा, 1955 अांिगयि 30 जून 2022 

पयंिच्या कालाििीसाठी साठा मयायदेचे प्रमाि तनतदयष्ट् केले होिे.  

• Source: PIB 

भारत-ऑस्ट्रे नलया अंतररम व्यापार करार 
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• भारि आति ऑस्ट्र ेतलयाने जाहीर केले आहे की िे माचय 2022 मधे्य अांिररम व्यापार करार आति त्यानांिर 12-18 

मतहन्याांनी सियसमािेशक आतियक सहकायय करार (सीईसीए) पूिय करिार आहेि. 

• सियसमािेशक एफटीए (मुक्त व्यापार करार) पूिय होण्यापूिी दोन देशाांमिील तकां िा व्यापारी गटाांमिील तितशष्ट् 

िसू्तांच्या व्यापारािरील शुल्काचे उदारीकरि करण्यासाठी अांिररम तकां िा लिकर कापिी व्यापार कराराचा (harvest 

trade agreement) िापर केला जािो.  

• आतियक िषय 2021 मधे्य दोन्ही देशाांमिील तद्वपक्षीय व्यापार सुमारे 12.5 अब्ज डॉलसय होिा आति आतियक िषय 2022 

च्या पतहल्या 10 मतहन्याांि त्याने 17.7 अब्ज डॉलसयचा टप्पा ओलाांडला आहे.  

• भारि आति ऑस्ट्र ेतलया या दोन्ही देशाांमधे्य पययटनाला चालना देण्यासाठी सामांजस्य करारही झाला आहे. 

भारत सध्या इतर कोणत्या मुक्त व्यापार करारांिर िाटाघाटी करत आहे? 

• भारि सध्या ऑस्ट्र ेतलया व्यतिररक्त UAE, UK, कॅनडा, EU आति इस्रायल याांच्याशी FTA िाटाघाटी करण्याच्या 

प्रतक्रयेि आहे. 

• भारि 2022 च्या पतहल्या सहामाहीि UAE आति UK सोबि लिकर कापिी करार (harvest agreement) पूिय 

करण्याचा तिचार करि आहे. 

• Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या: अर्थकव्यिस्र्था 

भारतासाठी उपग्रह-आिाररत इंटरिेटची घोषणा करण्यासाठी ररलायन्स नजओिे SES सह भागीदारी केली 

आहे 

 

• ररलायन्स तजओने लक्झेंबगय-आिाररि उपग्रह सोलू्यशन्स प्रदािा एसईएसशी भागीदारी केली आहे आति तजओ िेस 

टेक्नॉलॉजी तलतमटेड हा एक निीन उपक्रम ियार केला आहे.  

• उपग्रह िांत्रज्ञानाचा िापर करून पुढील तपढीिील से्कलेबल आति परिडिारी ब्रॉडबँड सेिा भारिाि तििरीि करिे 

हे या सांयुक्त उपक्रमाचे उद्दीष्ट् आहे. 

• तजओ आति एसईएस इस्िटीच्या तहश्श्श्याि प्रते्यकी ५१ टके्क आति ४९ टके्क मालकीचे असिील.  
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• या िांत्रज्ञानाि मल्टी-ऑतबयट िेस नेटिकय चा िापर केला जाईल - म्हिजेच, भूस्थिर (जीओ) आति मध्यम पृथ्वी कक्षा 

(एमईओ) उपग्रह नक्षत्राांचे सांयोजन जे.आय.ओ. मल्टी-तगगातबट तलांक्स आति कां पन्याांना क्षमिा तििरीि करण्यास 

सक्षम आहे. 

Source: Indian Express  

डाबर ही पनहली भारतीय 'प्लास्टस्ट्क िेस्ट् नू्यटर ल' FMCG कंपिी ठरली आहे 

 

• भारिािील सिायि मोठी तिज्ञान-आिाररि आयुिेद कां पनी डाबर इांतडया तलतमटेड आिा भारिािील 100% 'प्लास्स्ट्क 

कचरा नू्यटर ल कां पनी' बनली आहे, 2021-22 आतियक िषायि सांपूिय भारिािून सुमारे 27,000 मेतटर क टन ग्राहकोत्तर 

प्लास्स्ट्क कचरा गोळा केला आहे, त्यािर प्रतक्रया केली आहे आति त्याचा पुनिायपर केला आहे. 

• यासह, हा टप्पा गाठिारी डाबर ही पतहली भारिीय ग्राहकोपयोगी िसू्त कां पनी ठरली आहे.  

• प्लास्स्ट्क कचरा व्यिथिापन (पीडबू्ल्यएम) तनयम २०१६, २०१८ (सुिाररि) चा एक भाग म्हिून २०१७-१८ मधे्य 

डाबरचा प्लास्स्ट्क कचरा व्यिथिापन उपक्रम सुरू करण्याि आला.  

• डाबर हे नोव्हेंबर २०१८ पासून कें द्रीय प्रदूषि तनयांत्रि मांडळाि (सीपीसीबी) नोांदिीकृि बँ्रड मालक आहेि आति 

देशभरािील सिय राज्य प्रदूषि तनयांत्रि मांडळाांमधे्य आहेि.   

• डाबर इांतडया तलतमटेड ही भारिािील चौथ्या क्रमाांकाची एफएमसीजी कां पनी आहे. 

Source: ET 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

पनिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप ििखर यांिी नििािसभेचे अनििेिि स्र्थनगत केले  

 

• अतलकडेच पतिम बांगालचे राज्यपाल जगदीप िनखड याांनी राज्यघटनेच्या कलम १७४ अन्वये त्याांच्याकडे असलेल्या 

अतिकाराचा िापर करून राज्य तििानसभेला चालना तदली. 

• प्रोरोगेशनबद्दल : प्रोरोगेशन म्हिजे सांसदेचे तकां िा तििानसभेचे अतििेशन तिसतजयि न करिा बांद करिे होय. 

• कलम १७४ : या लेखाि राज्यपालाांना तििानसभा बोलािण्याचे, प्रस्तािना करण्याचे आति तिसतजयि करण्याचे 

अतिकार देण्याि आले आहेि. राज्यपाल हे कलम १६३ मधे्य नमूद केल्याप्रमािे अटी ांच्या आिारेच करू शकिाि. 

• कलम १६३ : राज्यपालाांनी मुख्यमांत्री आति मांतत्रपररषद याांच्या सल्ल्यानुसार काम करािे. 
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• Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 

इल्कर आयसी एअर इंनडयाचे मुख्य कायककारी अनिकारी 

 

• टतकय श एअरलाइन्सचे माजी अध्यक्ष इल्कर आयसी याांची एअर इांतडयाचे सीईओ आति एमडी म्हिून तनयुक्ती 

करण्याि आली आहे. 

• एअर इांतडया बोडायच्या बैठकीि या महत्त्वाच्या तनयुक्तीिर तशक्कामोियब करण्याि आले, त्याि टाटा सन्सचे अध्यक्ष 

एन. चांद्रशेखरन हे तिशेष तनमांतत्रि होिे.  

• १ एतप्रल २०२२ पयंि आयसी आपली जबाबदारी स्वीकारेल. 

• एअर इांतडयाची सुरुिाि टाटा समूहाने १९३२ साली केली. मात्र, देशाला स्वािांत्र्य तमळाल्यानांिर १९५३ मधे्य त्याचे 

राष्ट्र ीयीकरि करण्याि आले. 

• Source: TOI 
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