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दैनिक चालू घडामोडी 31.03.2022 
महत्वाच्या बातम्या: जग 

5 वी BIMSTEC निखर पररषद 

 

बातमीत का 

• BIMSTEC चे सध्याचे अध्यक्ष श्रीलंकेने व्हर्च्युअल मोडमधे्य 30 माचु 2022 रोजी आयोजजत केलेल्या 5व्या BIMSTEC 

(बहु-के्षत्रीय तांजत्रक आजि आजथुक सहकायाुसाठी बे ऑफ बंगाल इजनजिएजिव्ह) जिखर पररषदेत पंतप्रधान नरेंद्र 

मोदी सहभागी झाले होते. 

मुख्य मुदे्द 

जिखर पररषदेची थीम होती “एक लवजचक प्रदेिाकडे, समृद्ध अथुव्यवस्था, जनरोगी लोक”. 

पंतप्रधान मोदी आजि इतर नेत्ांनी तीन जबमसे्टक करारांवर स्वाक्षरी केली, जे चालू सहकायु जियाकलापांमधे्य साध्य होत 

असलेल्या प्रगतीचे प्रजतजनजधत्व करतात: 

• (i) गयने्हगारी प्रकरिांमधे्य परस्पर कायदेिीर सहाय्यासाठी BIMSTEC अजधवेिन 

• (ii) राजनैजतक प्रजिक्षिार्च्ा के्षत्रात परस्पर सहकायाुवर जबमसे्टक सामंजस्य करार 

• (iii) BIMSTEC तंत्रज्ञान हस्ांतरि सयजवधेर्च्ा स्थापनेवर संघिनेचे मेमोरँडम 

BIMSTEC बद्दल तथ्यः  

• मयख्यालय: ढाका, बांगलादेि 

• स्थापना: 6 जून 1997 

• सदस्य: बांगलादेि, भूतान, भारत, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका, थायलंड 

Source: newsonair 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

युिेस्कोच्या जागनतक वारसा स्थळाांच्या तातु्परत्या यादीत मेघालयातील नजवांत मूळ पूल 
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बातमीत का 

• मेघालयातील जजवंत रूि जिजेस, राज्यातील 70 हून अजधक गावांमधे्य आढळून आले आहेत, त्ांचा समावेि 

ययनेस्कोर्च्ा जागजतक वारसा स्थळांर्च्ा तात्पयरत्ा यादीत करण्यात आला आहे. 

नलव्हांग रूट निज बद्दल: 

• हा एक प्रकारचा साधा झयलता पूल आहे जो प्रवाह जकंवा नदी ओलांडून जजवंत वनस्पतीचंी मयळे तयार करण्यासाठी 

वृक्ष आकार देण्यार्च्ा पद्धतीद्वारे तयार केला जातो. 

• एकदा पररपक्व झाल्यावर, काही पयलांवर जास्ीत जास् 50 लोक ओलांडू िकतात आजि ते 150 वषाांहून अजधक 

काळ जिकू िकतात. 

• सध्या, राज्यातील 72 गावांमधे्य सयमारे 100 ज्ञात जजवंत रूि जिज पसरले आहेत. 

भारतातील युिेस्को जागनतक वारसा स्थळे: 

• सध्या भारतात 40 जागजतक वारसा स्थळे आहेत. यापैकी 32 सांसृ्कजतक, 7 नैसजगुक आजि 1 जमश्र आहे. 

Source: Indian Express 

रेन ांग अँड एके्सलरेनटांग एमएसएमई परफॉममन्स” (RAMP) 

 

बातमीत का 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांर्च्ा अध्यक्षतेखाली कें द्रीय मंजत्रमंडळाने 808 दिलक्ष डॉलसु जकंवा 6,062.45 कोिी रुपयांर्च्ा 

जागजतक बँकेर्च्ा सहाय्यक कायुिमाला “रेजझंग अँड एके्सलरेजिंग एमएसएमई परफॉमुन्स” (RAMP) मंजूर केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• रॅम्प ही एक जागजतक बँकेने सहाय्यय्यत कें द्रीय के्षत्र योजना आहे, जी सूक्ष्म, लघय आजि मध्यम उद्योग मंत्रालयार्च्ा 

(एमओएमएसएमई) जवजवध कोरोना जवषािू रोग 2019 (कोजवड) लवजचकता आजि पयनप्राुप्ती प्रयत्ांना समथुन देते 

(supporting various Corona Virus Disease 2019 (COVID) Resilience and Recovery Interventions). 
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• देिभरातील प्रभावांसह रॅम्प प्रोग्राममयळे एमएसएमई म्हिून पात्र ठरलेल्या सवु 63 दिलक्ष उद्योगांना प्रत्क्ष जकंवा 

अप्रत्क्षपिे फायदा होईल 

पार्श्मभूमी: 

• यू. के. जसन्हा सजमती, के. व्ही. कामथ सजमती आजि पंतप्रधानांर्च्ा आजथुक सल्लागार पररषदेने (पीएमईएसी) केलेल्या 

जिफारिीनंयसार एमएसएमईंना बळकिी देण्यासाठी भारत सरकारने 'रॅम्प'ची जनजमुती आजि प्रस्ाव मांडला होता. 

Source: HT 

मलबार बांड 

बातमीत का 

• अलीकडेच, भारतीय ऐजतहाजसक संिोधन पररषदेने (ICHR) 1921 र्च्ा मलबार बंडातील िहीद वररयामकय न्नाथय 

कय नहामद हाजी आजि अली मयसजलयार यांना भारतार्च्ा स्वातंत्र्य सैजनकांर्च्ा यादीतून काढून िाकण्यार्च्ा 

जिफारिीवर आपला जनिुय पयढे ढकलला आहे. 

 

मुख्य मुदे्द 

• मलबार बंड, मोपलाह हत्ाकांड, मोपला दंगल जकंवा मजपला दंगल ऑगस्ट 1921 ते 1922 दरम्यान मद्रास 

पे्रजसडेन्सीर्च्ा मलबार जजल्ह्यार्च्ा दजक्षि भागात झाली. 

• इंजडयन कौय्यन्सल फॉर जहस्टोररकल ररसचु (ICHR) बद्दल: 

• ही प्रिासकीय आदेिाद्वारे स्थापन करण्यात आलेली जिक्षि मंत्रालयाची एक संस्था आहे. 

• हे इजतहासकार आजि जवद्वानांना फेलोजिप, अनयदान आजि जसम्पोजसयाद्वारे आजथुक सहाय्य प्रदान करते. 

Source: The Hindu 

महत्वाच्या बातम्या: सांरक्षण 

IONS सागरी व्यायाम 2022 (IMEX-22) 
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बातमीत का 

• इंजडयन ओिन नेव्हल जसम्पोजजयम (IONS) सागरी सराव 2022 (IMEX-22) ची पजहली आवृत्ती 26 ते 30 माचु 2022 

दरम्यान गोवा आजि अरबी समयद्रात आयोजजत करण्यात आली होती. 

मुख्य मुदे्द 

• सदस्य नौदलांमधील मानवतावादी सहाय्य आजि आपत्ती जनवारि (HADR) ऑपरेशन्समधे्य परस्पर कायुक्षमता 

वाढविे हा या सरावाचा उदे्दश होता. 

• IMEX - 22 मधे्य 26 ते 27 माचु 2022 पयांत गोवा येथील मारमयगाव बंदरातील हाबुर िप्पा आजि त्ानंतर 28 ते 30 

माचु 2022 पयांत अरबी समयद्रातील सागरी िप्पा समाजवष्ट आहे. 

• बांगलादेश, फ्रान्स, भारत आजि इरािर्च्ा नौदलार्च्ा ययद्धनौका, सागरी शोध जवमाने आजि हेजलकॉप्टरचा सहभाग 

होता. 

• ऑस्टर ेजलया, बांगलादेश, फ्रान्स, भारत, इंडोनेजशया, मालदीव, मॉररशस, मोझांजबक, ओमान, कतार, जसंगापूर, श्रीलंका, 

थायलंड, UAE आजि UK या 15 IONS सदस्य नौदलातील 22 जनरीक्षकांनीही या सरावात भाग घेतला. 

• Source: PIB 

सीसीएसिे 15 लाइट कॉमॅ्बट हेनलकॉप्टसम (एलसीएच) खरेदी करण्यास मांजुरी नदली  

 

बातम्याांमधे्य का 

• मंजत्रमंडळार्च्ा सयरक्षा सजमतीने (सीसीएस) 3,887 कोिी रुपये खचुून 15 लाइि कॉमॅ्बि हेजलकॉप्टर (एलसीएच) 

जलजमिेड जसरीज उत्पादन खरेदी करण्यास मंजयरी जदली आहे. 

लाइट कॉमॅ्बट हेनलकॉप्टर नलनमटेड नसरीज प्रॉडक्शि (एलएसपी) नवषयी: 

• एलएसपी एक स्वदेिी जडझाइन केलेले, जवकजसत आजि उत्पाजदत अत्ाधयजनक आधयजनक लढाऊ हेजलकॉप्टर आहे 

ज्यात मूल्यानयसार अंदाजे 45% स्वदेिी सामग्री आहे जी उत्तरोत्तर एसपी आवृत्तीसाठी 55% पेक्षा जास् होईल. 

• जहंदयस्ान एरोनॉजिक्स जलजमिेड (एचएएल) या हेजलकॉप्टरची जनजमुती करेल. 

• Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या: राजकारण 

सांनवधाि (अिुसूनचत जाती आनण अिुसूनचत जमाती) आदेि (दुरुस्ती) नवधेयक, 2022 

बातमीत का 

• राज्यसभेने संजवधान (अनयसूजचत जाती आजि अनयसूजचत जमाती) आदेि (दयरुस्ी) जवधेयक, 2022 मंजूर केले. 
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मुख्य मुदे्द 

• या जवधेयकात घिना (अनयसूजचत जाती) आदेि, 1950 मधे्य सयधारिा करून झारखंडमधील अनयसूजचत जातीरं्च्ा 

यादीतून भोगता समयदाय वगळिे आजि राज्यातील अनयसूजचत जमातीरं्च्ा यादीमधे्य काही समयदायांचा समावेि 

करण्यासाठी संजवधान (अनयसूजचत जमाती) आदेि, 1950 ची तरतूद करण्यात आली आहे. 

• संजवधान (अनयसूजचत जाती आजि अनयसूजचत जमाती) आदेि (दयरुस्ी) जवधेयक, 2022 हे संसदेर्च्ा वरर्च्ा सभागृहात 

7 फेियवारी 2022 रोजी सादर करण्यात आले. 

• िीप: यापूवी लोकसभेने जत्रपयरार्च्ा अनयसूजचत जमातीर्च्ा यादीत 'डालाुगँ' समयदायाचा 'कय की' उप-जमाती म्हिून 

समावेि करण्यासाठी जवधेयक मंजूर केले. 

• Source: TOI 

महत्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि 

I-STEM राष्ट्र ीय पोटमलवर MATLAB लाँच केले 

 

बातमीत का 

• देिात प्रथमच, भारतातील िैक्षजिक वापरकते भारतीय जवज्ञान तंत्रज्ञान आजि अजभयांजत्रकी सयजवधा नकािा (I-STEM) 

पोिुलद्वारे कोित्ाही ियल्काजिवाय MATLAB सॉफ्टवेअर संचमधे्य प्रवेि करू िकतील. 

मुख्य मुदे्द 

• MATLAB सॉफ्टवेअर संच I-STEM र्च्ा क्लाउड सवु्हरवर होस्ट केले आहे जेिेकरुन भारतातील कोठूनही 

वापरकताु अनयकूल प्रवेि प्रदान केला जाईल. 

MATLAB बद्दल: 

• MATLAB ही MathWorks द्वारे जवकजसत केलेली एक मालकीची मल्टी-पॅराडाइम प्रोग्राजमंग भाषा आजि अंकीय 

संगिन वातावरि आहे. 
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I-STEM बद्दल: 

• I-STEM हा पंतप्रधान जवज्ञान, तंत्रज्ञान आजि नवोने्मष सल्लागार पररषद (PM-STIAC) र्च्ा नेतृत्वाखाली भारत 

सरकारर्च्ा (PSA, GoI) प्रमयख वैज्ञाजनक सल्लागारार्च्ा कायाुलयाचा एक उपिम आहे. 

• Source: PIB 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

मीराबाई चािूिे BBC ISWOTY 2021 पुरस्कार नजांकला 

 

बातमीत का 

• भारतीय वेिजलफ्टर मीराबाई चानू जहला बीबीसी इंजडयन स्पोिटुसवयमन ऑफ द इयर (ISWOTY) 2021 पयरस्कारार्च्ा 

जतसऱ्या आवृत्तीची जवजेती घोजषत करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• मीराबाई चानूने २०२१ मधे्य इजतहास रचला जेव्हा ती िोजकयो ऑजलय्यम्पकमधे्य रौप्य पदक जजंकिारी पजहली भारतीय 

वेिजलफ्टर ठरली. 

• 2019 मधे्य मजहला िी-20 आंतरराष्टर ीय सामन्यात भारताकडून खेळलेली सवाुत तरुि मजहला जिकेिपिू िफाली 

वमाु यांना ‘BBC इमजजांग पे्लयर’ पयरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. 

• 2000 मधे्य ऑजलय्यम्पकमधे्य पदक जजंकिारी पजहली भारतीय मजहला, किुम मले्लश्वरी यांना बीबीसी जीवनगौरव 

पयरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. 

• Source: TOI  
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