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दैनिक चालू घडामोडी 16.03.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

विीकरणाद्वारे 13 प्रमुख िद्ाांचे पुिरुज्जीवि 

 

बातमीत का 

• कें द्रीय पययावरण वने आणण हवयमयन बदल मंत्री, भूपेंद्र ययदव आणण कें द्रीय मंत्री, जल शक्ती, गजेंद्र ण ंह शेखयवत 

ययंनी  ंयुक्तपणे वनीकरण हस्तके्षपयंद्वयरे 13 प्रमुख नद्यंच्यय पुनरुज्जीवनयवर तपशीलवयर प्रकल्प अहवयल (DPRs) 

जयरी केले. 

मुख्य मुदे्द 

• झेलम, णिनयब, रयवी, णबयय ,  तलज, यमुनय, ब्रह्मपुत्रय, लुनी, नमादय, गोदयवरी, महयनदी, कृष्णय आणण कयवेरी यय 13 

नद्यं यठी DPR तययर करण्ययत आले आहेत. 

• डीपीआरलय नॅशनल फॉरेसे्टशन अँड इको-डेव्हलपमेंट बोडा , (MoEF&CC) द्वयरे णनधी णदलय गेलय होतय आणण भयरतीय 

वनीकरण  ंशोधन आणण णशक्षण पररषद (ICFRE), डेहरयडून द्वयरे तययर करण्ययत आलय होतय. 

• 13 नद्यंनी एकणत्रतपणे एकूण 18,90,110 िौ. णकमी खोऱ्ययिे के्षत्र व्ययपले आहे जे देशयच्यय भौगोणलक के्षत्रयच्यय 

57.45% प्रणतणनणधत्व करते. 

• 13 नद्यंिी लयंबी 202 उपनद्यं ह 42,830 णकमी आहे. 

• डीपीआर  ंरक्षण, वनीकरण, पयणलोट उपियर, पययावरणीय पुन ंिणयत, आद्रातय  ंवधान, जीवनमयन  ुधयरणे, उत्पन्न 

वयढवणे, नदी णकनयरे, इको-पयका  णवकण त करून पययावरण पयाटन आणण लोकयंमधे्य जयगरूकतय आणणे ययवर लक्ष 

कें णद्रत करतयत. 

• 13 डीपीआरिय प्रस्तयणवत एकणत्रत बजेट पररव्यय 19,342.62 कोटी रुपये आहे. 

• ययमुळे ग्लय गो येथे नोव्हेंबर 2021 दरम्ययन  ीओपी-26 मधे्य पंियमृत विनबद्धतेच्यय णदशेने देशयिी प्रगती मजबूत 

होईल, ज्यययोगे भयरतयने 2030 पयंत एक अब्ज टन कयबान उत्सजान कमी करण्ययिे, 2030 पयंत नवीकरणीय 

ऊजे ह 50 टके्क ऊजेच्यय गरजय पूणा करण्ययिे, 2030 पयंत नॉन-जीवयश्म ऊजया क्षमतय 500 णगगयवॅटपयंत 

वयढणवण्ययिे, 2030 पयंत आपल्यय अथाव्यवस्थेिी कयबान तीव्रतय 45 टक्क्यंनी कमी करण्ययिे आणण 2070 पयंत 

णनव्वळ शून्य उत्सजान  यध्य करण्ययिे आश्वय न णदले आहे.   

• टीप: आंतररयष्ट्र ीय नद्यं यठी कृती णदन दरवषी 14 मयिा रोजी  यजरय केलय जयतो. 

Source: Indian Express 

वैद्कीय आनण निरोगी पययटिासाठी राष्ट्र ीय धोरण आनण रोडमॅप 
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बातमीत का 

• भयरतयलय वैद्कीय आणण णनरोगी पयाटन स्थळ म्हणून प्रोत्सयहन देण्यय यठी कें द्र  रकयरिी मंत्रयलये, रयज्य  रकयरे 

आणण खयजगी के्षत्रयमधे्य एक मजबूत फे्रमवका  आणण  मन्वय णनमयाण करण्यय यठी, पयाटन मंत्रयलययने वैद्कीय आणण 

णनरोगी पयाटनय यठी रयष्ट्र ीय धोरण आणण रोडमॅप तययर केलय आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• वैद्कीय पयाटनयलय प्रोत्सयहन देण्यय यठी एक  मणपात  ंस्थयत्मक आरयखडय उपलब्ध करून देण्यय यठी, पयाटन 

मंत्रयलययने मंत्री (पयाटन) ययंच्यय अध्यक्षतेखयली रयष्ट्र ीय वैद्कीय आणण कल्ययण पयाटन मंडळयिी स्थयपनय केली आहे. 

• त्ययच्यय ियलू णिययकलयपयंिय एक भयग म्हणून, पयाटन मंत्रयलय, देशयतील णवणवध पयाटन स्थळे आणण उत्पयदनयंनय 

प्रोत्सयहन देण्यय यठी 'अतुल्य भयरत' बँ्रड-लयइन अंतगात, परदेशयतील महत्त्वयच्यय आणण  ंभयव्य बयजयरपेठयंमधे्य 

जयगणतक णपं्रट, इलेक्ट्र ॉणनक आणण ऑनलयइन मीणडयय मोणहमय प्रण द्ध करते. . 

• 'मेणडकल व्हव्ह य'  ुरू करण्ययत आलय आहे, जो वैद्कीय उपियरयं यठी भयरतयत येणयऱ्यय परदेशी प्रवयशयंनय णवणशष्ट् 

हेतूने णदलय जयऊ शकतो. 

• 156 देशयं यठी 'ई-मेणडकल व्हव्ह य' आणण 'ई-मेणडकल अटेंडंट व्हव्ह य' देखील  ुरू करण्ययत आलय आहे. 

Source: PIB 

उडाि योजिेंतगयत 405 नवमाितळे 

 

बातमीत का 
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• भयरतीय णवमयनतळ प्रयणधकरण (AAI), अंमलबजयवणी एजन्सीने 948 मयगा णदले आहेत, ज्ययमधून 09.03.2022 पयंत 

UDAN अंतगात 8 हेलीपोटा आणण 2 वॉटर एरोडर ोम ह 65 णवमयनतळयंिय  मयवेश अ लेले 405 मयगा कयययाव्हन्वत 

करण्ययत आले आहेत. 

उडाि योजिेबद्दल: 

• नयगरी णवमयन वयहतूक मंत्रयलययने प्रयदेणशक हवयई कनेव्हक्ट्व्हव्हटीलय ियलनय देण्यय यठी आणण जनतेलय हवयई प्रवय  

परवडणयरय बनवण्यय यठी 21-10-2016 रोजी प्रयदेणशक कनेव्हक्ट्व्हव्हटी योजनय (RCS) - UDAN (उडे देशकय आम 

नयगररक)  ुरू केली आहे. 

• UDAN च्यय पुरसृ्कत मयगयंमधे्य  मयणवष्ट् अ लेलय आणण RCS ऑपरेशन्स  ुरू करण्यय यठी अपगे्रडेशन/णवकय  

आवश्यक अ लेलय णवमयनतळ "अन व्हहाड आणण अंडर व्हाड एअरपोटहा िे पुनरुज्जीवन" योजनेअंतगात णवकण त 

केलय जयतो. 

• भयरतीय णवमयनतळ प्रयणधकरण (एएआय), अंमलबजयवणी एजन्सीने आर ीए  उड्डयणयंच्यय  ंियलनय यठी उडयन 

अंतगात आतयपयंत 14 वॉटर एअरोडर ोम आणण 36 हेणलपॅड ह 154 आर ीए  णवमयनतळयंिी णनवड केली आहे.   

• वययणबणलटी गॅप फंणडंग (VGF) व्यणतररक्त, कें द्र, रयज्य  रकयरे आणण णवमयनतळ ऑपरेट ाकडून इतर  वलती 

णनवडलेल्यय एअरलयइन्स ऑपरेट ा (ए एओ) ययंनय देण्ययत आल्यय आहेत, जेणेकरून  ेवय न णमळयलेल्यय / कमी 

 ेवय देण्ययत आलेल्यय णवमयनतळ / हेणलपोटहा  / वॉटर एअरोडर ॉम्समधून ऑपरेशन्सलय प्रोत्सयणहत केले जयईल आणण 

णवमयन भयडे परवडणयरे रयहील.  

• Source: PIB 

ब्रह्मपुते्रवर आतापयंतचे सवायत लाांब जहाज 

 

बातम्याांमधे्य का 

• बंदर, जहयजबयंधणी आणण जलमयगा मंत्रयलययने एक महत्त्वयिय टप्पय गयठलय जेव्हय एम.व्ही. रयमप्र यद णबव्हिल 

ब्रह्मपुते्रवरून प्रवय  करणयरे आतयपयंतिे  वयात लयंब जहयज बनले.  

• डी.बी.कल्पनय ियवलय आणण डी.बी.ए.पी.जे.अबु्दल कलयम यय दोन बयजा ह (barges) हे जहयज कें द्रीय बंदरे, 

नौकयनयन आणण जलमयगा मंत्री (पीए डबू्ल्य) आणण आयुष,  वयानंद  ोनोवयल ययंच्यय हसे्त हव्हियय येथील श्ययमय 

प्र यद मुखजी बंदरयतून रवयनय करण्ययत आले. 

मुख्य मुदे्द 

• 90 मीटर लयंब फ्लोणटलय (flotilla) 26 मीटर रंुद आहे, 2.1 मीटरच्यय Draft ने भरलेलय आहे. 

• यय ह, गुवयहयटी येथील पयंडू बंदरयवर आल्ययनंतर, कोलकयतय येथील हव्हियय डॉक येथून अवजड मयलवयहू 

वयहतुकीिी महत्त्वयकयंक्षी पययलट रन यशस्वीपणे पूणा केली. 
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• यय पययलट रनिे महत्त्व इंडो बयंग्लयदेश प्रोटोकॉल रूट (IBRP) मयगे कोलकयतय ते गुवयहयटी पयंत बयणजंग ऑपरेशन 

(barging operation)  ुरू करण्यय यठी मयगा तययर करते. 

Source: PIB 

'ग्राहक सक्षमीकरण सप्ताह' 

 

बातमीत का 

• आझयदी कय अमृत महोत्सवयिय एक भयग म्हणून पुरोगयमी भयरतयिी 75 वषे आणण तेथील लोकयंिय,  ंसृ्कतीिय आणण 

कतृात्वयिय गौरवशयली इणतहय   यजरे करण्यय यठी आणण त्ययंिे िरण करण्यय यठी ग्रयहक व्यवहयर णवभयगयने 14 

मयिा 2022 रोजी “ग्रयहक  क्षमीकरण  प्तयह”  ुरू केलय. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• ग्रयहक  ंरक्षण कययदय २०१९ िी वैणशष्ट्ये, भयरतीय मयनक गुण, हॉलमयका  केलेले दयणगने,  ीआरए  मयका , पूवा-

पॅकेज्ड वसंू्तवर पहयवययिे तपशील, योग्य वजने आणण उपयय ायांिय वयपर ययबद्दल जनजयगृती कययािमयंनी केली 

आणण ग्रयहकयंनय रयष्ट्र ीय ग्रयहक हेल्पलयइन िमयंक १४४०४ णकंवय १८००-११-४० वर ग्रयहक तियर कशी नोदंवययिी 

ययिी मयणहती णदली. 

• Source: newsonair 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

मुांबई हे िेट-निरो रोडमॅप तपशीलवार करणारे पनहले दनक्षण आनशयातील शहर ठरले   

 

बातम्याांमधे्य का 

• ग्लय गो येथील  ीओपी-२६ मधे्य विनबद्ध अ लेल्यय देशयच्यय २०७० च्यय लक्ष्ययपेक्षय दोन दशकयंपूवी मंुबईच्यय 

क्लययमेट अॅक्शन पॅ्लनने (एमकेएपी) २०५० पयंत  ंपूणा कयबान नू्यटर ॅ णलटीपयंत पोहोिण्ययिे महत्त्वयकयंक्षी लक्ष्य ठेवले 

आहे. 

मुख्य मुदे्द 
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•  वा मयवेशक आणण मजबूत शमन (mitigation) आणण अनुकूलन धोरणयंिय अवलंब करून हवयमयन बदलयच्यय 

आव्हयनयंिय  यमनय करण्यय यठी शहरय यठी 30 वषयंिय रोड मॅप म्हणून कयम करण्ययिे यय योजनेिे उणद्दष्ट् आहे. 

• गेल्यय  हय मणहन्ययंत हररतगृह वययू (GHG) आणण नै णगाक ग्रीन कव्हर इन्व्व्हेंटरीच्यय अ ुरणक्षततेिे मूल्ययंकन 

केल्ययनंतर, BMC ने वर्ल्ा रर ो े  इव्हियूट (WRI), भयरत आणण C40 ण टीज नेटवका  ययंच्यय तयंणत्रक  हयय्ययने 

योजनय तययर केली. 

• MCAP  हय के्षत्रयंवर लक्ष कें णद्रत करते - ऊजया आणण इमयरती, शयश्वत किरय व्यवस्थयपन, शयश्वत गणतशीलतय, शहरी 

हररत आणण जैवणवणवधतय, हवय गुणवत्तय, शहरी पूर आणण जल  ं यधन व्यवस्थयपन. 

• योजनेच्यय अंतररम आणण दीर्ाकयलीन उणद्दष्ट्यंमधे्य 2030 पयंत उत्सजानयत 30 टके्क र्ट, 2040 पयंत 44 टके्क र्ट 

आणण 2050 पयंत बे  इयर उत्सजान (2019) च्यय तुलनेत णनव्वळ-शून्य र्ट ययंिय  मयवेश आहे. 

• Source: ET 

देशातील पनहली नडनजटल वॉटर बँक 'AQVERIUM' 

 

बातमीत का 

• देशयतील पणहली णडणजटल वॉटर बँक ‘AQVERIUM’ बेंगळुरूमधे्य  ुरू करण्ययत आली. 

मुख्य मुदे्द 

•  वयंनय णपण्ययिे पयणी आणण स्वच्छतय पुरणवण्ययच्यय शयश्वत उपिमयंमधे्य तज्ञ अ लेल्यय AquaKraft Ventures यय 

कंपनीने हय उपिम हयती रे्तलय आहे. 

• मयणहती तंत्रज्ञयन, कौशल्य णवकय  आणण उद्ोजकतय यय ह शयश्वत आणण हररत तंत्रज्ञयनयिी जोड देणयरय हय एक 

अणतशय अनोखय नवोपिम आहे. 

• णडणजटल वॉटर डेटय बँक ही  वा  ंस्थय आणण स्त्रोतयंकडून ‘वॉटर डेटय’ िी ्ुरेट केलेली ययदी म्हणून  मजली जयऊ 

शकते जी कयही  यमयन्य णवकय  आव्हयनयंनय  यमोरे जयण्यय  मदत करेल. 

• Source: newsonair 

महत्वाच्या बातम्या: व्यक्तिमत्व 

आांध्र प्रदेशच्या माजी राज्यपाल कुमुदबेि जोशी याांचे निधि 
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• आंध्र प्रदेशच्यय मयजी रयज्यपयल कुमुदबेन मणणशंकर जोशी ययंिे वययच्यय ८८ व्यय वषी णनधन झयले. 

• कुमुदबेन जोशी 26 नोव्हेंबर 1985 ते 7 फेबु्रवयरी 1990 पयंत आंध्र प्रदेशच्यय रयज्यपयल होत्यय. 

• शयरदय मुखजी ययंच्ययनंतर त्यय रयज्ययच्यय दु ऱ्यय मणहलय रयज्यपयल होत्यय. 

• जोशी हे तीन वेळय रयज्य भेिे  दस्य होते. 

• Source: newsonair 

महत्वाच्या बातम्या: महत्वाचे नदवस 

राष्ट्र ीय लसीकरण नदवस 

 

बातमीत का 

• रयष्ट्र ीय ल ीकरण णदव  दरवषी 16 मयिा रोजी  यजरय केलय जयतो. 

मुख्य मुदे्द 

• प्रयणर्यतक रोगयंणवरुद्ध प्रणतकयरशक्ती णवकण त करण्ययत मदत करण्यय यठी ल  आवश्यक आहेत. 

• रयष्ट्र ीय ल ीकरण णदन 2022 िी थीम आहे ‘ल   वयं यठी कयया करते’. (Vaccines Work for all) 

इनतहास: 

• पल्स पोणलओ ल ीकरण कययािम कयययाव्हन्वत झयल्ययनंतर 16 मयिा 1995 रोजी हय णदव  अणधकृतपणे  यजरय 

करण्ययत आलय. 

• 1988 मधे्य  ुरू झयलेल्यय जयगणतक आरोग्य  ंर्टनेच्यय (WHO) जयगणतक पोणलओ णनमूालन उपिमयंतगात ओरल 

पोणलओ ल ीिय पणहलय डो  1995 मधे्य यय तयरखेलय देण्ययत आलय. 

• पोणलओ णवरूद्ध ल ीकरण, तथयणप, 1978 मधे्य आधीि  ुरू झयले होते आणण 27 मयिा 2014 रोजी, WHO ने भयरत 

पोणलओमुक्त र्ोणषत केलय होतय. 
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