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दैनिक चालू घडामोडी 29.03.2022 
महत्वाच्या बातम्या: जग 

यूपीचे मुरादाबाद हे जगातील दुसऱ्या क्रमाांकाचे ध्विी प्रदूनित शहर  

 

बातमीत का 

• युनायटेड नेशन्स एन्व्हायननमेंट प्रोग्राम (UNEP) द्वारे प्रकाशशत नुकत्याच प्रकाशशत ‘वाशषनक फं्रशटयर ररपोटन, २०२२’ 

नुसार, उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद हे शहर जागशतक स्तरावर दुसऱ्या क्रमांकाचे ध्वनी प्रदूशषत शहर आहे. 

• मुरादाबादमधे्य सवानशिक ११४ डेशसबल (डीबी) ध्वनी प्रदूषण नोदंवले गेले आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• या अहवालात जगभरातील 61 शहरांचा समावेश आहे. 

• बांगलादेशची राजिानी ढाका येथे सवानशिक 119 डीबीचे ध्वनी प्रदूषण नोदंवले गेले आहे. 

• शतसऱ्या क्रमांकावर पाशकस्तानची राजिानी इस्लामाबाद आहे, शजथे ध्वनी प्रदूषणाची पातळी 105 dB इतकी नोदंवली 

गेली आहे. 

• अहवालात दशिण आशशयातील 13 ध्वनी प्रदूशषत शहरांची ओळख पटवली आहे. 

• यापैकी पाच मुरादाबादसह भारतात आहेत, ज्ांनी ध्वनी प्रदूषणाची शचंताजनक पातळी नोदंवली आहे: कोलकाता 

(89 dB), आसनसोल (89 dB), जयपूर (84 dB), शदल्ली (83 dB). 

• जगातील सवानत शांत शहरे 60 dB वर Irbrid, 69 dB वर Lyon, 69 dB वर माशिद, 70 dB वर स्टॉकहोम आशण 70 

dB वर बेलगे्रड आहेत. 

• अहवालात शदलेली ध्वनी प्रदूषणाची आकडेवारी शदवसा वाहतूक शकंवा वाहनांशी संबंशित आहे. 

Source: TOI 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

भारत आनि UAE दरम्याि CEPA करार 

बातमीत का 

• पीयूष गोयल, कें िीय वाशणज् आशण उद्योग मंत्री यांनी 28 माचन 2022 रोजी भारत आशण संयुक्त अरब अशमराती 

(UAE) यांच्यातील सवनसमावेशक आशथनक भागीदारी करार (CEPA) च्या अनावरणाची घोषणा त्यांच्या UAE 

भेटीदरम्यान केली. 
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• श्री गोयल हे 28 माचन 2022 आशण 29 माचन 2022 रोजी दुबई येथे होणाऱ्या 'इन्व्हेस्टोशपया सशमट' आशण 'वर्ल्न गहननमेंट 

सशमट' मधे्य सहभागी होण्यासाठी UAE मधे्य आहेत. 

 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• भारताचे पंतप्रिान नरेंि मोदी आशण अबू िाबीचे युवराज आशण युएई आर्मडन फोसेसचे डेपु्यटी सुप्रीम कमांडर शेख 

मोहम्मद शबन झायेद अल-नाहयान आशण कायनकारी पररषदेचे अध्यि यांच्यात झालेल्या भारत-युएई हचु्यनअल 

सशमटदरम्यान 18 फेबु्रवारी 2022 रोजी नवी शदल्ली येथे भारत-युएई सीईपीएवर स्वािऱ्या करण्यात आल्या. 

• टीप: UAE हा भारतातील 8 व्या क्रमांकाचा सवानत मोठा गंुतवणूकदार आहे ज्ाची अंदाजे US$ 18 अब्ज गंुतवणूक 

आहे. 

• Source: Business Standard 

दुबई एक्सपोमधे्य तेजस कौशल्य प्रकल्प 

 

बातमीत का 

• कें िीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दुबई एक्स्पो 2020 मधे्य TEJAS (टर ेशनंग फॉर एशमरेट्स जॉब्स अँड स्किल्स) लाँच 

केले, जो परदेशातील भारतीयांना प्रशशशित करण्यासाठी स्किल इंशडया इंटरनॅशनल प्रोजेक्ट आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• या प्रकल्पाचे उशिष्ट कौशल्य, प्रमाणीकरण आशण भारतीयांचे परदेशात रोजगार हे आहे. 

• संयुक्त अरब अशमराती (UAE) मधे्य भारतीय कामगारांना कौशल्य आशण बाजाराच्या गरजांसाठी सुसज्ज होण्यासाठी 

मागन तयार करणे हे तेजसचे उशिष्ट आहे. 

• सुरुवातीच्या टप्प्प्यात UAE मधे्य 10,000 मजबूत भारतीय कमनचारी तयार करण्याचे तेजसचे उशिष्ट आहे. 
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Source: HT 

लाल नकल्ला महोत्सव - भारत भाग्य नवधाता 

 

बातमीत का 

• कें िीय मशहला आशण बालशवकास मंत्री श्रीमती सृ्मती झुशबन इराणी यांनी शदल्लीतील लाल शकल्ल्यातील १७व्या 

शतकातील प्रशतशित स्मारक येथे दहा शदवसीय मेगा लाल शकल्ला महोत्सव - भारत भाग्य शविाता (२५ माचन २०२२- ३ 

एशप्रल २०२२) चे उद्घाटन केले. 

मुख्य मुदे्द 

• सांिृशतक मंत्रालयातफे लाल शकल्ला महोत्सव-भारत भाग्य शविाता आयोशजत करण्यात येत आहे. 

• 70 हून अशिक कुशल काराशगरांनी कायनक्रमस्थळी आपल्या कलाकुसरीचे प्रदशनन केले आहे. 

• भारत सरकारचे सांिृशतक मंत्रालय, लाल शकल्ल्याचे “स्मारक शमत्र”, दालशमया भारत शलशमटेड यांनी आझादी का 

अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून या मेगा इहेंटची संकल्पना मांडली आहे. 

• Source: PIB 

महत्वाच्या बातम्या: सांरक्षि 

MRSAM ची भारतीय सैन्य आवृत्ती 
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बातमीत का 

• संरिण संशोिन आशण शवकास संघटना (DRDO) ने ओशडशाच्या शकनारपट्टीवरील चंडीपूर येथील एकास्किक चाचणी 

शे्रणी येथे मध्यम शे्रणीच्या पृिभागावरून हवाई िेपणास्त्र (MRSAM) च्या भारतीय लष्कराच्या आवृत्तीच्या दोन यशस्वी 

उड्डाण चाचण्या घेतल्या. 

मुख्य मुदे्द 

• पशहले प्रिेपण मध्यम उंचीच्या लांब पल्ल्याच्या लक्ष्याला रोखण्यासाठी होते आशण दुसरे प्रिेपण कमी उंचीच्या लहान 

शे्रणीच्या लक्ष्याची िमता शसद्ध करण्यासाठी होते. 

मध्यम पल्ल्याच्या पृष्ठभागावरूि हवेतील के्षपिास्त्र (MRSAM) बद्दल: 

• ही MRSAM आवृत्ती DRDO आशण इस्रायल एरोसे्पस इंडस्टर ीज (IAI), इस्रायल यांनी भारतीय लष्कराच्या वापरासाठी 

संयुक्तपणे शवकशसत केलेली पृिभागावरून हवेत िेपणास्त्र आहे. 

• MRSAM आमी वेपन शसस्टममधे्य मल्टी-फंक्शन रडार, मोबाईल लाँचर शसस्टम आशण इतर वाहनांचा समावेश आहे. 

• हे बराक हवाई आशण िेपणास्त्र संरिण प्रणाली (AMD) चे भूमी आिाररत प्रकार आहे. 

• Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 

प्रमोद सावांत याांिी घेतली गोव्याच्या मुख्यमांत्रीपदाची शपथ 

 

बातमीत का 

• भाजप नेते प्रमोद सावंत यांनी सलग दुसऱ्यांदा गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. 

मुख्य मुदे्द 

• गोव्याचे राज्पाल पी एस श्रीिरन शपल्लई यांनी श्री सावंत यांना पद आशण गोपनीयतेची शपथ शदली. 

• गोव्यात भाजपने 40 पैकी 20 जागा शजंकल्या होत्या. 

• सावंत यांनी मनोहर परीकर यांच्या शनिनानंतर माचन 2019 मधे्य प्रथमच गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. 

• Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार आनि सन्माि 

ऑस्कर पुरस्कार 2022 

• अॅकॅडमी ऑफ मोशन शपक्चर आट्नस अँड सायने्सस (AMPAS) द्वारे सादर करण्यात आलेल्या ९४ व्या अकादमी 

पुरिार (ऑिर पुरिार) समारंभात १ माचन ते ३१ शडसेंबर २०२१ दरम्यान प्रदशशनत झालेल्या सवोतृ्कष्ट शचत्रपटांचा 

गौरव करण्यात आला. 

• शकंग ररचडनमिील त्याच्या अशभनयासाठी शवल स्कस्मथने त्याच्या कारशकदीतील सवोतृ्कष्ट अशभनेता म्हणून पशहला 

ऑिर शजंकला. द आईज ऑफ टॅमी फेयसाठी जेशसका चेस्टाइनला सवोतृ्कष्ट अशभनेत्रीचा पुरिार शमळाला. 
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• CODA हा सवोतृ्कष्ट शचत्राचा पुरिार शजंकणारा मोठा शवजेता होता. या शचत्रपटाला तीन शे्रणीमंधे्य नामांकन शमळाले 

होते आशण शतन्ही शचत्रपट शजंकले होते. 

• डु्यनने ऑिरमधे्य दहा नामांकनांपैकी सहा पुरिार शजंकले. 

 

इतर काही प्रमुख पुरस्कार: 

• सवोतृ्कष्ट शचत्र: CODA 

• सवोतृ्कष्ट अशभनेता: शकंग ररचडनसाठी शवल स्कस्मथ 

• सवोतृ्कष्ट अशभनेत्री: द आय ऑफ टॅमी फेयसाठी जेशसका चेसे्टन 

• सवोतृ्कष्ट शदग्दशनक: द पॉवर ऑफ द डॉगसाठी जेन कॅस्कियन 

• सवोतृ्कष्ट सहाय्यक अशभनेता: टर ॉय कोतू्सर (CODA). 

• सवोतृ्कष्ट सहाय्यक अशभनेत्री: वेस्ट साइड स्टोरीसाठी एररयाना डीबोस 

• सवोतृ्कष्ट माशहतीपट लघुशवषय: 'द क्वीन ऑफ बािेटबॉल' 

• सवोतृ्कष्ट आंतरराष्टर ीय फीचर शफल्म: डर ाईह माय कार 

Source: Newsonair 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

FIFA नवश्वचिक कतार 2022 चे अनधकृत प्रायोजक म्हिूि BYJU’S चे िाव  

 

बातमीत का 

• एड-टेक कंपनी BYJU’S ला FIFA शवश्वचषक कतार 2022 चे अशिकृत प्रायोजक म्हणून नाव देण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• 2022 FIFA शवश्वचषक 21 नोहेंबर ते 18 शडसेंबर 2022 या कालाविीत कतारमधे्य होणार आहे. 
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• बेंगळुरू-मुख्यालय असलेल्या BYJU’S ची 21 देशांमधे्य कायानलये आहेत आशण शतची उत्पादने 120 हून अशिक 

देशांमधे्य आहेत. 

• Source: TOI 
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