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दैनिक चालू घडामोडी 15.03.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: जग 

स्थायी सामान्य व्यापार संबंध (PNTR) 

 

बातमीत का 

• यू.एस.चे अध्यक्ष जो बिडेन याांनी घोषणा केली की मॉस्कोने युके्रनवर आक्रमण केल्यामुळे यूएस आबण सात गटातील 

(G7) प्रगत अर्थव्यवस्र्ा रबियािी कायमस्वरूपी सामान्य व्यापार सांिांध (PNTR) सांपवतील. 

• बिडेन याांनी जाहीर केलेल्या अबतररक्त पावलाांमधे्य रबियाने जागबतक िँक आबण आांतरराष्ट्र ीय नाणेबनधी याांसारख्या 

आांतरराष्ट्र ीय सांस्र्ाांकडून कजथ घेणे र्ाांिवण्यासाठी G7 द्वारे केलेल्या प्रयत्ाांचा समावेि आहे. 

कायमस्वरूपी सामान्य व्यापार संबंधांबद्दल (PNTR): 

• PNTR हे युनायटेड से्टट्समधे्य परदेिी राष्ट्र ासोित मुक्त व्यापारासाठी कायदेिीर पद आहे. 

• 1998 च्या अांतगथत महसूल सेवा पुनरथचना आबण सुधारणा कायद्याच्या कलम 5003 द्वारे पदनाम मोस्ट फेव्हडथ नेिन 

(MFN) वरून सामान्य व्यापार सांिांधाांमधे्य िदलण्यात आले. 

मोस्ट फेव्हडड िेशि (MFN) बद्दल: 

• आांतरराष्ट्र ीय आबर्थक सांिांध आबण आांतरराष्ट्र ीय राजकारणात, मोस्ट फेव्हडथ नेिन (MFN) हा आांतरराष्ट्र ीय व्यापारात 

एका राज्याने दुसऱ्या राज्याला बदलेला दजाथ बकां वा स्तर आहे. 

• या सांजे्ञचा अर्थ असा आहे की, ज्या देिाला ही वागणूक बमळाली आहे, त्याला नाममात्र दरात व्यापाराचे फायदे बमळाले 

पाबहजेत, जसे की देिाने अिी वागणूक बदली आहे (व्यापार फायद्याांमधे्य कमी दर बकां वा उच्च आयात कोटा समाबवष्ट् 

आहे).  

• जनरल अॅबिमेंट ऑन टेररफ्स अँड टर ेड (गॅट), १९९४ च्या कलम १ मधे्य डबू्ल्यटीओच्या प्रते्यक सदस्य देिाने इतर 

सवथ सदस्य देिाांना एमएफएन दजाथ देणे आवश्यक आहे. 

• िुप ऑफ सेव्हन (जी ७) हा कॅनडा, फ्रान्स, जमथनी, इटली, जपान, युनायटेड बकां ग्डम आबण अमेररका याांचा समावेि 

असलेला आांतरसरकारी राजकीय मांच आहे. 

• Source: The Hindu 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

भारतातील माता मृतू्यचे प्रमाण (MMR) 10 अंकांिी घसरले  

बातमीत का 
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• भारताच्या रबजस्टर ार जनरलने जारी केलेल्या MMR वरील से्पिल िुलेबटननुसार भारतातील माता मृतू्यचे प्रमाण 

(MMR) 10 अांकाांनी घटले आहे. 

 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• एमएमआर २०१६-१८ मधील ११३ वरून २०१७-१९ मधे्य १०३ पयंत (८.८ % घट) घसरला आहे. 

• देिात एमएमआरमधे्य २०१४-२०१६ मधे्य १३०, २०१५-१७ मधे्य १२२, २०१६-१८ मधे्य ११३ आबण २०१७-१९ मधे्य १०३ 

पयंत उत्तरोत्तर घट होत आहे. 

• या सततच्या घसरणीमुळे, भारत 2020 पयंत 100/लाख बजवांत जन्ाांचे राष्ट्र ीय आरोग्य धोरण (एनएचपी) लक्ष्य साध्य 

करण्याच्या मागाथवर आहे आबण 2030 पयंत 70 / लाख बजवांत जन्ाांचे एसडीजी लक्ष्य साध्य करण्याच्या मागाथवर 

आहे.  

• िाश्वत बवकास लक्ष्य (SDG) साध्य करणाऱ्या राज्याांची सांख्या आता 5 वरून 7 वर पोहोचली आहे. केरळ (30), 

महाराष्ट्र  (38), तेलांगणा (56), ताबमळनाडू (58), आांध्र प्रदेि (58), झारखांड (61), आबण गुजरात (70). 

• आता नऊ (9) राजे्य आहेत ज्याांनी NHP ने ठरवलेले MMR चे लक्ष्य गाठले आहे ज्यात वरील 7 आबण कनाथटक (83) 

आबण हररयाणा (96) राजे्य आहेत. 

• Source: The Hindu 

भारतात ब्लॉकचेि गेनमंगचे कायदेशीर निचार 

 

बातमीत का 

• ब्लॉकचेन तांत्रज्ञानाची प्रचांड व्याप्ती आबण क्षमता गेल्या काही वषांत गेबमांग उद्योगाला आकबषथत करत आहे. 
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मुख्य मुदे्द 

• CryptoKitties ने बमळवलेल्या यिामुळे, Axie Infinity सारखे आणखी ब्लॉकचेन गेम आता सादर केले गेले आहेत. 

• CryptoKittie एक नॉन-फां गीिल टोकन (NFT) आहे. 

• 2017 मधे्य पबहला ब्लॉकचेन गेम म्हणून लाँच केलेला, CryptoKitties चे सध्या जगभरात 1,28,000 वापरकते आहेत. 

ब्लॉकचेि गेम्स: 

• ब्लॉकचेन गेम्स हे ऑनलाइन व्हव्हबडओ गेम आहेत जे ब्लॉकचेन तांत्रज्ञान समाकबलत करून बवकबसत केले जातात. 

• यामधे्य बक्रप्टोकरन्सी बकां वा नॉन-फां गीिल टोकन (NFTs) सारख्या बक्रप्टोिाफी-आधाररत ब्लॉकचेन तांत्रज्ञानाचा वापर 

करणारे घटक समाबवष्ट् आहेत. 

िॉि-फंगीबल टोकन्स (NFTs): 

• NFTs गेममधील आभासी मालमत्ताांचे प्रबतबनबधत्व करतात ज्या खेळाडूांच्या मालकीच्या असू िकतात, जसे की 

नकािे, बचलखत बकां वा जमीन. 

• Source: Indian Express 

मसुदा राष्ट्र ीय िैद्यकीय उपकरण धोरण 2022 

 

बातमीत का 

• औषधबनमाथण बवभाग (DoP), रसायने आबण खते मांत्रालयाने त्याांच्या वेिसाइटवर, वैद्यकीय उपकरणाांसाठी राष्ट्र ीय 

धोरण, 2022 मसुदा, 25 माचथ 2022 पयंत उद्योग आबण भागधारकाांच्या अबभप्राय आबण बटप्पण्या आमांबत्रत 

करण्यासाठी एक दृष्ट्ीकोन पत्र जारी केला आहे. 

मसुद्याच्या धोरणाची ठळक िैनशष्ट्ये: 

• प्रस्ताबवत धोरणात या के्षत्राची सातत्यपूणथ वाढ आबण बवकास सुबनबित करण्यासाठी सवथसमावेिक उपायाांचा एक 

सवथसमावेिक सांच तयार करण्याचा प्रयत् केला गेला आहे आबण बनयामक सुव्यवव्हस्र्तता, मानव सांसाधनाांचे कौिल्य 

आबण उच्च दजाथच्या उपकरणाांसाठी तांत्रज्ञानाचा अभाव आबण योग्य पायाभूत सुबवधाांचा अभाव यासारख्या के्षत्राच्या 

पुढील आव्हानाांना तोांड देण्यासाठी सुसांगत धोरणात्मक चौकटीद्वारे प्रयत् केले आहेत. 

या धोरणाची कल्पिा आहे की 2047 पयंत आपला देश 

• NIPERs च्या धतीवर काही राष्ट्र ीय वैद्यकीय उपकरण बिक्षण आबण सांिोधन सांस्र्ा (NIMERs) असतील. 

• MedTech मधील 25 उच्च-अांत फू्यचररव्हस्टक तांत्रज्ञानाचे घर आबण प्रवतथक असेल 

• $100-300 Bn आकाराचा MedTech उद्योग असेल ज्याचा जागबतक िाजारातील बहस्सा 10-12% असेल 

Source: PIB 
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TRAI कायद्याची 25 िरे्ष 

 

बातमीत का 

• अलीकडेच, दूरसांचार बववाद बनपटारा आबण अपील न्यायाबधकरण (TDSAT) ने “TRAI कायद्याची 25 वषे: 

भागधारकाांसाठी (टेबलकॉम, ब्रॉडकाव्हस्टांग, IT, AERA आबण आधार) मागथ फॉरवडथ” या बवषयावर सेबमनारचे आयोजन 

केले होते. 

• भारतीय दूरसांचार बनयामक प्राबधकरण (TRAI) कायद्याच्या २५ वषांच्या दीघथ प्रवासाच्या स्मरणार्थ कें द्रीय दळणवळण, 

इलेक्ट्र ॉबनक्स आबण माबहती तांत्रज्ञान आबण रेले्व मांत्री अबश्वनी वैष्णव याांच्या हसे्त पररसांवादाचे उद्घाटन करण्यात 

आले. 

• कायथक्रमात, श्री वैष्णव याांनी अद्यतबनत TDSAT प्रबक्रया 2005 आबण TDSAT बनयम, 2003 देखील जारी केले. 

भारतीय दूरसंचार नियामक प्रानधकरण (TRAI) कायदा: 

• 1997 मधे्य, भारतातील दूरसांचार के्षत्राचे बनयमन करण्यासाठी TRAI कायदा लागू करण्यात आला. 

• तसेच दूरसांचार के्षत्रातील भागधारकाांमधील बववाद बनराकरणाची यांत्रणा देखील प्रदान केली आहे. 

• TRAI कडून न्याबयक आबण बववाद काये ताब्यात घेण्यासाठी दूरसांचार बववाद बनपटारा आबण अपील न्यायाबधकरण 

(TDSAT) स्र्ापन करून 2000 मधे्य त्यात सुधारणा करण्यात आली. 

• Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

भारतातील पनहले िैद्यकीय शहर ‘इंद्रायणी मेनडनसटी’ महाराष्ट्र ात येणार आहे 

 

बातमीत का 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• महाराष्ट्र  िासनाने पुणे बजल्ह्याच्या िामीण भागात ‘इांद्रायणी मेबडबसटी’ नावाने देिातील पबहले वैद्यकीय िहर 

उभारण्याची घोषणा केली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• इांद्रायणी मेबडबसटी केवळ वैद्यकीय बिक्षण आबण सांिोधन सुबवधाच देणार नाही तर सवथ प्रकारचे बविेष उपचार 

एकाच छताखाली उपलब्ध करून देणार आहे. 

• पुणे महानगर प्रदेि बवकास प्राबधकरण (PMRDA) द्वारे मेबडबसटीची स्र्ापना केली जाईल. 

• 10,000 कोटी ांहून अबधक गुांतवणुकीसह सावथजबनक-खाजगी भागीदारी (PPP) द्वारे ते बवकबसत केले जाईल. 

Source: HT 

महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 

गॅनिएल बोररक नचलीचे सिाडत तरुण राष्ट्र ाध्यक्ष बिले  

 

बातमीत का 

• माजी बवद्यार्ी आांदोलनाचे नेते, गॅबब्रएल िोररक फॉन्ट याांची बचलीचे नवीन आबण 36 वे अध्यक्ष म्हणून बनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• 36 वषीय डावे, गॅबब्रएल िोररक हे बचलीच्या इबतहासात पद भूषवणारे सवाथत तरुण नेते आहेत. 

• िोररक हे 2022-2026 या कालावधीसाठी कायाथलय साांभाळतील. 

Source: Indian Express 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

2022 जमडि ओपि (बॅडनमंटि) 
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बातमीत का 

• भारताच्या लक्ष्य सेनला जमथन ओपन सुपर 300 (जमथन ओपन 2022) मधे्य पुरुष एकेरीच्या अांबतम फेरीत र्ायलांडच्या 

कुनलावुत बवबटडसनथकडून पराभूत झाल्यानांतर रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. 

मुख्य मुदे्द 

• जमथन ओपन 2022 मधे्य रौप्य पदक बजांकणारा लक्ष्य सेन पबहला भारतीय ठरला आहे. 

• 2022 जमथन ओपन ही 2022 BWF वर्ल्थ टूरची चौर्ी स्पधाथ होती आबण ती 1955 पासून आयोबजत जमथन ओपन 

चॅव्हियनबिपचा भाग होती. 

• Source: India Today 

महत्वाच्या बातम्या: महत्वाचे नदिस 

15 माचड, जागनतक ग्राहक हक्क नदि 

 

बातम्यांमधे्य का 

• िाहकाांचे हक्क आबण गरजा याांबवषयी जागबतक पातळीवर जागृती बनमाथण करण्याचे एक साधन म्हणून िाहक 

चळवळ दरवषी जागबतक िाहक हक्क बदनासह 15 माचथ रोजी साजरी करते.  

महत्त्वाचे मुदे्द 

• जागबतक िाहक हक्क बदन २०२२ ची र्ीम आहे 'फेअर बडबजटल फायनान्स'. 

इनतहास: 

• जागबतक िाहक हक्क बदन राष्ट्र ाध्यक्ष जॉन एफ केनेडी याांच्याकडून पे्रररत होता, ज्याांनी 15 माचथ 1962 रोजी यूएस 

काँिेसला एक बविेष सांदेि पाठवला, ज्यामधे्य त्याांनी िाहक हक्काांच्या मुद्द्याला औपचाररकपणे सांिोबधत केले. 

• िाहक चळवळीने ती तारीख 1983 मधे्य प्रर्म बचन्ाांबकत केली आबण आता महत्त्वाच्या मुद्द्याांवर आबण मोबहमाांवर 

कारवाई करण्यासाठी दरवषी या बदवसाचा वापर केला जातो. 

• टीप: भारतात, 24 बडसेंिर हा राष्ट्र ीय िाहक हक्क बदन म्हणून दरवषी साजरा केला जातो. 

• Source: HT 
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