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दैनिक चालू घडामोडी 30.03.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

राजे्य अल्पसंख्याक घोनित करू शकतात: कें द्र 

 

बातमीत का 

• सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रततज्ञापत्रात, कें द्रीय अल्पसंख्याक व्यर्वहार मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “राज्य 

सरकारे देखील धातमिक तकंर्वा भातिक समुदायाला राज्यातील ‘अल्पसंख्याक समुदाय’ म्हणून घोतित करू शकतात”. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• र्वकील अतिनी उपाध्याय यांनी 2020 मधे्य केलेल्या यातिकेला उत्तर म्हणून हे प्रततज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते, 

ज्यामधे्य म्हटले होते की, 2011 च्या जनगणनेनुसार, लक्षद्वीप, तमझोराम, नागालँड, मेघालय, जमू्म-काश्मीर, 

अरुणािल प्रदेश, मतणपूर आतण पंजाबमधे्य तहंदू अल्पसंख्याक आहेत आतण सर्वोच्च न्यायालयाने 2002 च्या टीएमए 

पै (TMA Pai) तनणियात नमूद केलेल्या तत्त्वानुसार त्ांना या राज्यांमधे्य अल्पसंख्याक दजाि देण्यात यार्वा. 

कें द्राची भूनमका : 

• महाराष्ट्र ाने 'जंू्य'ना राज्यांतगित अल्पसंख्याक समाज म्हणून कसे अतधसूतित केले, यािे उदाहरण कें द्राने तदले. पुन्हा 

कनािटकने उदूि , तेलगू, ततमळ, मल्याळम, मराठी, तुळू, लांबाडी, तहंदी, कोकणी आतण गुजराती या भािांना राज्यात 

अल्पसंख्याक भािा म्हणून अतधसूतित केले. 

भारत सरकारिे अनिसूनचत केलेले अल्पसंख्याक : 

• संसदेिी रै्वधातनक क्षमता आहे आतण १९९२ च्या राष्ट्र ीय अल्पसंख्याक आयोग कायद्याच्या कलम २ (सी) अन्वये 

समुदायाला अल्पसंख्याक म्हणून अतधसूतित करण्यािी कायिकारी क्षमता कें द्र सरकारिी आहे. 

• कें द्र सरकारने १९९२च्या राष्ट्र ीय अल्पसंख्याक आयोग कायद्याच्या कलम २ (सी) अन्वये मुस्लिम, तिश्चन, शीख, बौद्ध, 

पारशी आतण जैन या सहा समुदायांना अल्पसंख्याक म्हणून अतधसूतित केले. 

• Source: Indian Express 

राष्ट्र ीय जल पुरस्कार 

बातम्यांमधे्य का 

• भारतािे राष्ट्र पती रामनाथ कोतरं्वद यांनी जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलसंसाधन, नदी तर्वकास आतण गंगा पुनरुज्जीर्वन 

तर्वभागाने स्थापन केलेल्या तृतीय राष्ट्र ीय जल पुरस्कार तर्वजेत्ांिा सत्कार केला आतण 29 मािि 2022 रोजी तर्वज्ञान 

भर्वन, नर्वी तदल्ली येथे जलशक्ती अतभयान: 'कॅि द रेन कॅमे्पन' 2022 िी सुरुर्वात केली.  
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मुख्य मुदे्द 

• उत्तर प्रदेश, राजस्थान आतण तातमळनाडू या राज्यांना सर्वोतृ्कष्ट् राज्य शे्रणीमधे्य अनुक्रमे प्रथम, तद्वतीय आतण तृतीय 

क्रमांकािे पाररतोतिक तमळाले आहे. 

राष्ट्र ीय जल पुरस्कारांबद्दल: 

• पतहला राष्ट्र ीय जल पुरस्कार 2018 मधे्य जलशक्ती मंत्रालयाने सुरू केला होता. 

• जलसंपदा, नदी तर्वकास आतण गंगा पुनरुज्जीर्वन तर्वभाग, जलशक्ती मंत्रालयाने 11 तर्वतर्वध शे्रणीमंधे्य राजे्य, संस्था, 

व्यक्ती इत्ादीनंा 57 पुरस्कार तदले. 

• Source: PIB 

राष्ट्र ीय मनहला आयोगािे नििी सेिा क्लिनिक सुरू केले 

 

बातमीत का 

• राष्ट्र ीय मतहला आयोगाने (NCW) तदल्ली राज्य तर्वधी सेर्वा प्रातधकरण (DSLSA) च्या सहकायािने कायदेशीर मदत 

स्लितनक सुरू केले आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• NCW इतर राज्य मतहला आयोगांमधे्यही अशाि प्रकारिे कायदेशीर सेर्वा दर्वाखाने सुरू करण्यािी योजना आखत 

आहे. 

राष्ट्र ीय मनहला आयोगानिियी: 
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• 31 जानेर्वारी 1992 रोजी भारतीय संतर्वधानाच्या तरतुदीनुसार, 1990 च्या राष्ट्र ीय मतहला आयोग कायद्यात पररभातित 

केल्यानुसार त्ािी स्थापना करण्यात आली. 

• रेखा शमाि या सध्याच्या अध्यक्षा आहेत. 

• Source: newsonair 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

आसाम आनि मेघालय आंतरराज्य सीमा नििाद  

 

बातम्यांमधे्य का 

• कें द्रीय गृहमंत्री अतमत शहा यांच्या उपस्लस्थतीत आसामिे मुख्यमंत्री तहमंता तबस्वा सरमा आतण मुख्यमंत्री मेघालय 

कॉनराड के. संगमा यांनी आसाम आतण मेघालय राज्यांमधील आंतरराज्यीय सीमा तनतश्चत करण्यासाठी नर्वी तदल्लीत 

12 पैकी 6 के्षत्रांच्या संदभाित ऐततहातसक करारार्वर स्वाक्षऱ्या केल्या.  

मुख्य मुदे्द 

• गेल्या र्विी जुलैपासून आसामिे मुख्यमंत्री तहमंता तबस्वा सरमा आतण त्ांिे मेघालयिे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा 

त्ांच्या 884 तकमी लांबीच्या सीमेर्वर दीघिकाळ िाललेला र्वाद सोडर्वण्यासाठी ििाि करत आहेत. 

• दोन्ही राज्यांमधे्य तर्वर्वादािी १२ के्षते्र असताना, जुलै २०२१ मधे्य, दोन्ही सरकारांनी पतहल्या टप्प्यात तनराकरणासाठी 

सहा के्षते्र (हातहम, तगझांग, ताराबारी, बोकलापारा, खानापारा-तपतलंगकाटा, रतािेरा) ओळखली. 

Source: Indian Express 

गुजरातला भारतातील पनहला 'स्टील रोड' 

 

बातमीत का 

• भारतातील डायमंड तसटी, सुरत, गुजरात हे स्टील किऱ्यापासून बनर्वलेला रस्ता तमळर्वणारे भारतातील पतहले ठरले 

आहे. 

मुख्य मुदे्द 
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• आसेलर तमत्तल तनप्पॉन स्टील इंतडयाने CSIR इंतडया (काउंतसल ऑफ सायंतटतफक अँड इंडस्लस्टर यल ररसिि) आतण 

CRRI (सेंटर ल रोड ररसिि इस्लिटू्यट) सोबत सरकारी तथंक टँक NITI आयोग सोबत बांधलेला, स्टील िॅग रोड हे 

शाित तर्वकासािे उतृ्कष्ट् उदाहरण आहे. 

• स्टील उद्योगांद्वारे लाखो टन स्टील िॅग तयार केले जातात आतण त्ांिा आतापयंत कोणताही पयाियी उपयोग झालेला 

नाही. 

• Source: ET 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षि 

INAS 316 चा कायााक्लित समारंभ 

 

बातमीत का 

• इंतडयन नेव्हल एअर स्क्वॉडर न (INAS) 316, भारतीय नौदलािे दुसरे P-8I तर्वमान स्क्वाडर न 29 मािि 2022 रोजी 

भारतीय नौदलात दाखल झाले आहे. 

• आयएनएस हंसा, गोर्वा येथे हा सोहळा पार पडला. 

मुख्य मुदे्द 

• INAS 316 िे नार्व 'Condors' असे तदले गेले आहे जे मोठ्या आकारािे पंख असलेले सर्वाित मोठे उडणारे भू-पक्षी 

आहेत. 

• INAS 316 बोईंग P-8I तर्वमान िालरे्वल, एक बहु-भूतमका असलेल्या लाँग रेंज मेरीटाइम रीकॉतनसन्स अँटी-सबमरीन 

र्वॉरफेअर (LRMR ASW) तर्वमान, जे एअर-टू-तशप के्षपणासे्त्र आतण टॉपेडोच्या शे्रणीने सुसज्ज असू शकते. 

• ऑप्प्शन िॉज कॉन्ट्र ॅक्ट अंतगित खरेदी केलेल्या िार नर्वीन P-8I तर्वमानांसाठी आतण IOR मधील कोणत्ाही धोक्याला 

‘तडटर, तडटेक्ट आतण तडस्टर ॉय’ करण्यासाठी या स्क्वाडर नला तर्वशेित: तनयुक्त करण्यात आले आहे. 

• ही तर्वमाने 30 तडसेंबर 2021 पासून हंसा येथून कायिरत आहेत आतण स्क्वाडर न पूणि से्पक्टर म पृष्ठभाग आतण उपसफेस 

नेव्हल ऑपरेशन्ससह एकतत्रत केले आहे. 

Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: राजकारि 

फौजदारी प्रनिया (ओळख) नििेयक, 2022 

बातमीत का 

• कें द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय तमश्रा टेनी यांनी लोकसभेत फौजदारी प्रतक्रया (ओळख) तर्वधेयक 2022 सादर केले. 
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मुख्य मुदे्द 

• गुने्हगारी प्रतक्रया (ओळख) तर्वधेयक 2022 कायद्यािी अंमलबजार्वणी करणाऱ् या एजन्सीनंा गुने्हगारी प्रकरणांमधे्य 

ओळख आतण तपासाच्या उदे्दशाने दोिी आतण इतर व्यक्तीिें शारीररक आतण जैतर्वक नमुने गोळा करण्यासाठी, 

संग्रतहत करण्यासाठी आतण त्ांिे तर्वशे्लिण करण्यासाठी अतधकृत करते. 

• हे तर्वधेयक द आयडेंतटतफकेशन ऑफ तप्रझनसि ऍक्ट, 1920 रद्द करण्यािा प्रयत्न करते ज्यािी व्याप्ती 

दंडातधकाऱ् यांच्या आदेशानुसार दोिी आतण गैर-दोिी व्यक्तीचं्या मयाितदत शे्रणीतील बोटांिे ठसे आतण पायािे ठसे 

आतण छायातिते्र रेकॉडि करण्यापुरती मयाितदत होती. 

• नॅशनल क्राइम रेकॉडि बु्यरो (NCRB) हे भौततक आतण जैतर्वक नमुने, स्वाक्षरी आतण हस्ताक्षर डेटािे भांडार असेल जे 

तकमान 75 र्विे जतन केले जाऊ शकते. 

• या कायद्यांतगित मोजमाप घेण्यास परर्वानगी देण्यास तर्वरोध करणे तकंर्वा नकार देणे हा भारतीय दंड संतहतेच्या कलम 

186 अंतगित गुन्हा मानला जाईल. 

• Source: The Hindu 

महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 

नगल्बर्ा  होगंबो हे ILO चे पुढील महासंचालक असतील 

 

बातमीत का 

• टोगो येथील तगल्बटि होगंबो हे आंतरराष्ट्र ीय कामगार संघटनेिे (ILO) पुढील महासंिालक असतील. 

मुख्य मुदे्द 

• हौगंबो हे सध्या इंटरनॅशनल फंड फॉर अॅतग्रकल्िरल डेव्हलपमेंटिे (IFAD) अध्यक्ष आहेत. 

• ते ILO िे 11 रे्व महासंिालक असतील आतण हे पद भूिर्वणारे पतहले आतिकन असतील. 

आंतरराष्ट्र ीय कामगार संघर्िा (ILO) बद्दल: 
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• ही एक संयुक्त राष्ट्र ांिी एजन्सी आहे ज्यािे आदेश आंतरराष्ट्र ीय कामगार मानके सेट करून सामातजक आतण आतथिक 

न्यायािी प्रगती करणे आहे. 

• मुख्यालय: तजतनव्हा, स्लस्वत्झलंड 

• तनतमिती: 11 एतप्रल 1919 

Source: ET 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुस्तके 

NITI आयोग आनि FAO यांिी २०३० च्या नदशेिे इंनडयि अॅग्रीकल्चर हे पुस्तक लााँच केले 

 

बातम्यांमधे्य का 

• नीती आयोग आतण संयुक्त राष्ट्र ांच्या अन्न र्व कृिी संघटनेने (एफ.ए.ओ.) आयोतजत केलेल्या कायिक्रमात कें द्रीय कृिी 

आतण शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रतसंह तोमर यांच्या हसे्त २०३० च्या तदशेने भारतीय कृिी: पाथरे्वज फॉर ग्रोतथंग फामि 

इन्कम, नू्यतटर शनल तसकु्यररटी अँड ससे्टनेबल फूड अँड फामि तसस्लस्टम्स या पुस्तकािे प्रकाशन करण्यात आले. 

2030 च्या नदशेिे भारतीय शेती खालील निियांचा समािेश करते: 

• भारतीय शेतीिा कायापालट 

• संरिनात्मक सुधारणा आतण शासन 

• आहारातील तर्वतर्वधता, पोिण आतण अन्न सुरक्षा 

• शेतीतील हर्वामान धोके व्यर्वस्थातपत करणे 

• तर्वज्ञान, तंत्रज्ञान आतण नर्वोपक्रम 

• भारतातील जल आतण कृिी पररर्वतिनािे सहजीर्वन 

• कीटक, महामारी, तयारी आतण जैर्वसुरक्षा 

• शाित आतण जैर्वतर्वतर्वध भतर्वष्यासाठी पररर्वतिनशील कृिीशास्त्र-आधाररत पयािय 

Source: PIB  
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