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दैनिक चालू घडामोडी 04.03.2022 
UNGA िे युके्रिमधील रनियि आक्रमणाचा निषेध करणारा ठराव मंजूर  

 

बातमीत का 

• युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीने (UNGA) युके्रनमधील रशशयन आक्रमणाचा शनषेध करणारा ठराव मंजूर केला 

आहे आशण रशशयाने युके्रनमधून सवव सैन्य ताबडतोब मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• या ठरावाच्या बाजूने 141 सदस्ांनी मतदान केले आशण पाच सदस्ांनी शवरोधात मतदान केले. 

• भारत आशण इतर 34 राष््टांनी मतदानापासून दूर राशहले. 

• युके्रनमधे्य सुरू असलेल्या रशशयन लष्करी कारवाईदरम्यान संयुक्त राष््टांच्या आमसभेचे आपत्कालीन अशधवेशन 

सुरक्षा पररषदेने बोलावले होते. १९३ सदस्ीय असेंब्लीने १९९७ नंतरचे पशहले आणीबाणी अशधवेशन बोलशवल्यानंतर 

हे घडले. 

टीप: 

• UNGA ठराव नुकत्याच 15-राष््टीय सुरक्षा पररषदेत प्रसाररत केलेल्या ठरावासारखाच होता. 

• युएनएससीचा ठराव, ज्याला बाजूने ११ मते आशण तीन मते शमळाली होती, तो स्थायी सदस् रशशयाने आपला वे्हटो 

वापरल्यानंतर रोखला गेला. 

• Source: newsonair 

संयुक्त राष्ट्र संघाची पाचवी पयाावरण सभा 

 

बातम्ांमधे्य का 

• अशलकडेच नैरोबी येथे पाचव्या संयुक्त राष््टांच्या पयाववरण संमेलनाचा (यूएनईए-५) समारोप करण्यात आला असून, 

शाश्वत शवकास उशिषे्ट (एसडीजी) साध्य करण्यासाठी शनसगावसाठीच्या कृतीनंा बळकटी देण्यासाठी १४ ठराव करण्यात 

आले आहेत. 
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• UNEA-5 चा शवषय होता, "शाश्वत शवकासाची उशिषे्ट साध्य करण्यासाठी शनसगावसाठी बळकटीकरण कृती".  

• युनेईपीच्या 50 व्या वधावपन शदनाशनशमत्त सभेचे दोन शदवसांचे शवशेष अशधवेशन "UNEP@50" असेंब्लीनंतर होणार 

आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• संयुक्त राष््टांच्या पयाववरण संमेलनाचा समारोप जगभरात प्रदूषणाला आळा घालणे, शनसगावचे संरक्षण आशण 

पुनसंचशयत करणे या १४ ठरावांनी झाला. 

• प्लास्टिक प्रदूषण रोखण्यासाठी आंतरराष््टीय कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक करार करण्याच्या आदेशासह 

आंतरसरकारी वाटाघाटी सशमती स्थापन करण्यास जगातील पयाववरण मंत्र्ांनी सहमती दशवशवली. 

• २०१५ च्या पॅररस करारानंतरचा हा सवावत महत्त्वपूणव पयाववरणीय बहुपक्षीय करार होता. 

टीप: 

• याआधी, भारताने 2019 मधे्य आयोशजत चौथ्या संयुक्त राष््ट पयाववरण असेंब्ली (UNEA) मधे्य शसंगल यूज प्लास्टिक 

उत्पादन प्रदूषणाला संबोशधत करण्यासाठी एक ठराव मांडला होता, ज्यामुळे या समसे्वर जागशतक लक्ष कें शित केले 

गेले होते. 

• भारताने पॅ्लस्टिक कचरा व्यवस्थापन (सुधारणा) शनयम, 2022 जाहीर केले होते, ज्याने प्लास्टिक पॅकेशजंगसाठी 

शवस्ताररत उत्पादक जबाबदारी (ईपीआर) वरील सूचना अशधसूशचत केल्या होत्या. 

यूएि पयाावरण असेंब्ली बद्दल: 

• असेंब्ली 193 UN सदस् राष््टांची बनलेली आहे आशण जागशतक पयाववरणीय प्रशासनाला पुढे नेण्यासाठी दर दोन 

वषांनी बैठक घेतली जाते. 

• ही UN पयाववरण कायवक्रम (UNEP) ची प्रशासकीय संस्था आहे. 

• Source: Business Standard 

संपत्ती अहवाल 2022 

 

  बातमीत का 

• नाइट फँ्रकच्या वेल्थ ररपोटव 2022 च्या ताज्या आवृत्तीनुसार (16 वी आवृत्ती), 145 अब्जाधीशांसह, अमेररका आशण 

चीननंतर भारत जगातील शतस-या क्रमांकाची अब्जाधीश लोकसंख्या आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• 2021 मधे्य जागशतक स्तरावर अल््ट्ा-हाय नेट वथव व्यक्तीचंी संख्या (UHNWIs) 9.3% ने वाढली. 

• पुढील पाच वषांमधे्य, नाइट फँ्रकने भाकीत केले आहे की जागशतक UHNWIs लोकसंख्या आणखी 28% ने वाढेल. 

• भारतात, $30 दशलक्ष (रु. 226 कोटी) शकंवा त्याहून अशधक शनव्वळ मालमत्ता असलेल्या अल््ट्ा-हाय नेट वथव 

व्यक्तीचं्या (UHNWIs) संखे्यत 2021 मधे्य 11% वाढ झाली आहे. आशशया पॅशसशिकमधे्य ही सवावशधक टके्कवारी 

वाढ आहे. 
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• सवावशधक 1,596 UHNWI सह मंुबई आघाडीवर आहे, त्यानंतर हैदराबाद 467, पुणे 360, बेंगळुरू 352, कोलकाता 

257, शदल्ली 210, चेन्नई 160 आशण अहमदाबाद 121 क्रमांकावर आहे. 

• टीप: द वेल्थ ररपोटव हे नाइट फँ्रकचे प्रमुख वाशषवक प्रकाशन आहे, जे जागशतक संपत्ती, प्रमुख मालमत्ता आशण 

गंुतवणुकीवर एक दृष्टीकोन देते. 

• Source: TOI 

िवी नदल्ली येथे एररया ऑनिस आनण इिोवे्हिि सेंटरची स्थापिा  

 

बातमीत का 

• अशश्वनी वैष्णव, कें िीय दळणवळण मंत्री आशण आंतरराष््टीय दूरसंचार संघ (ITU) चे सरशचटणीस Houlin Zhao यांनी 

नवी शदल्ली येथे ITU चे के्षत्रीय कायावलय आशण इनोवे्हशन सेंटरच्या स्थापनेसाठी होि कंट्ी करारावर (HCA) स्वाक्षरी 

केली. 

मुख्य मुदे्द 

• स्टस्वत्झलंडमधील शजशनव्हा येथे आयोशजत जागशतक दूरसंचार मानकीकरण असेंब्ली-20 (WTSA-20) दरम्यान 

आभासी समारंभात या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. 

• WTSA ही ITU ची चार-वाशषवक जागशतक पररषद आहे जी माशहती आशण संपे्रषण तंत्रज्ञान (ICTs) च्या 

मानकीकरणासाठी समशपवत आहे. 

• 2024 मधे्य होणाऱ्या पुढील WTSA चे यजमानपद भारताने प्रस्ताशवत केले आहे. 

िवी नदल्लीतील ITU चे के्षत्रीय कायाालय आनण इिोवे्हिि सेंटर: 

• नवी शदल्ली येथील ITU चे एररया ऑशिस आशण इनोवे्हशन सेंटर अिगाशणस्तान, बांगलादेश, भूतान, इराण, मालदीव, 

नेपाळ, श्रीलंका आशण भारत या दशक्षण आशशयाई देशांना सेवा देईल अशी अपेक्षा आहे. 

• यजमान देश एररया ऑशिसची स्थापना आशण ऑपरेशनसाठी कायदेशीर आशण आशथवक फे्रमवकव  प्रदान करतो. 

टीप: भारत दूरसंचार मानकांच्या शवकासासाठी ठोस पावले उचलत आहे. भारतामधे्य शवकशसत केलेली 5Gi मानके आता ITU 

द्वारे 5G साठी तीन तंत्रज्ञानांपैकी एक म्हणून ओळखली गेली आहेत. 

इंटरिॅििल टेनलकमु्निकेिि युनियि (ITU) बद्दल: 

• ITU ही माशहती आशण संपे्रषण तंत्रज्ञानासाठी संयुक्त राष््टांची शवशेष एजन्सी आहे. 

• ITU मधे्य सध्या 193 देश आशण 900 हून अशधक खाजगी-के्षत्रातील संस्था आशण शैक्षशणक संस्थांचे सदस्त्व आहे. 

• Source: PIB 
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स्वदेि दिाि पुरस्कार 

 

 बातमीत का 

• राज्य सरकारे, कें िशाशसत प्रदेश प्रशासन आशण शवशवध अंमलबजावणी संस्थांनी केलेल्या प्रयत्ांची दखल घेण्यासाठी 

पयवटन मंत्रालयाने शवशवध शे्रणीमंधे्य स्वदेश दशवन पुरस्कारांची स्थापना केली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• शनयोशजत उिीषे्ट साध्य करणे, नाशवन्यपूणव दृष्टीकोन, शनयोजन, शडझाइन आशण ऑपरेशन्समधे्य शटकाऊपणाच्या 

मुख्यांचा अवलंब करणे, कायवक्षम प्रकल्प देखरेख, पररघीय शवकासात खासगी गंुतवणूक आकशषवत करण्याची क्षमता 

आशण इष्टतम ऑपरेशन्स आशण देखभाल सुशनशित करण्यासाठी केलेले प्रयत् इत्यादीसंह सवोत्तम पद्धतीवंर या 

पुरस्कारांमधे्य प्रकाश टाकला जाईल. 

टीप: 

• पयवटन मंत्रालयाने आपल्या ‘स्वदेश दशवन’ या प्रमुख योजनेअंतगवत भारतातील ३१ राजे्य/कें िशाशसत प्रदेशांमधे्य ५५०० 

कोटी रुपयांपेक्षा जास्त शकमतीच्या ७६ प्रकल्पांना मंजुरी शदली आहे. 

• या योजनेचा एक भाग म्हणून 500 हून अशधक पयवटन स्थळांवर पयवटनाशी संबंशधत पायाभूत सुशवधा शवकशसत 

करण्यात आल्या आहेत. 

स्वदेि दिाि योजिेबद्दल: 

• स्वदेश दशवन योजना ही थीम-आधाररत पयवटन सशकव ट्सच्या एकास्टिक शवकासासाठी भारत सरकारच्या पयवटन आशण 

संसृ्कती मंत्रालयाने 2014-15 मधे्य सुरू केलेली कें िीय के्षत्र योजना आहे. 

• Source: PIB 

4 माचा, राष्ट्र ीय सुरक्षा नदवस 

 

बातमीत का 

• दरवषी 4 माचव रोजी राष््टीय सुरक्षा शदवस पाळला जातो. 

मुख्य मुदे्द 
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• राष््टीय सुरक्षा शदन 2022 ची थीम आहे ' युवा मनांचे संगोपन करा -सुरक्षा संसृ्कती शवकशसत करा' (Nurture Young 

Minds-Develop Safety Culture) 

इनतहास: 

• 1972 मधे्य राष््टीय सुरक्षा पररषदेच्या स्थापनेच्या शदवशी प्रथम राष््टीय सुरक्षा शदवस साजरा करण्यात आला. 

• भारताच्या राष््टीय सुरक्षा पररषद (NSC) ची स्थापना श्रम आशण रोजगार मंत्रालयाने 4 माचव 1966 रोजी केली होती. 

• सुरक्षा, आरोग्य आशण पयाववरण (SHE) मोहीम यशस्वीपणे चालवणे हे पररषदेचे धे्यय आशण धे्यय आहे. 
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