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দৈনক কারন্ট যারৌযাস 12.04.2022 
গুরুত্বোূর্স খ্: ৎাত 

াষ্ট্রীয নি ও জ্ায়ু ূচক াউন্ড-1 

 
 

কক ং্ারৈ?  
● ীনত অরযাগ 11 আ এনি 2022 ার কেট এানজস যান্ড ক্লাআরট আরেক্স (SECI)- াউন্ড 1 চা়ু কররছ। 

গুরুত্বোূর্স োরযন্ট ূ 
● গুজাট, কক এ্ং োাঞ্জা্ ্ড় াজযগুন ন্ৎারগ ীস নত োাৌা নার্ স্থা কোরযরছ। 
● কগাযা, কছাট াজয ন্ৎারগ ীস-োাৌনসং াজয নার্ স্থা কোরযরছ, নিো়ুা এ্ং নর্ো়ু নিক তা োর। 
● ককন্দ্রানত ঞ্চগুন রয, চণ্ডীগড়, নৈনি এ্ং ৈ ও নৈউ / ৈাৈা ও গ ারৎন ীসস্থাীয োাৌা। 
● কেট এানজস যান্ড ক্লাআরট আরেক্স াউন্ড-1 নি খারত ন্রয াজযগুন ারে একনট ংাো শুরু করত 

াযতা কর্ ারত রক িরযাজীয ীনতগত উন্ননত কা ায। 
● কেট এানজস যান্ড ক্লাআরট আরেক্সাউন্ড- 16 নট োযাানটার উো াজযগুন কসক্ষতারক স্থা কৈয , ো, (১) 

DISCOM -এ কসক্ষতা (২) যারক্স , ােসয এ্ং নি নৎসরাগযতা (৩) নক্ল এানজস আননরযনটৎ (৪) 
এানজস এনৌনরযনি (৫) এৎাযরন্টা ারটআরন্ননট; এ্ং (৬) ত়ু  উরৈযাগ। 

● োযাানটা গুন অও 27 নট ূচরক ন্ৎি। করপানজট SECI াউন্ড I ককার উো নৎনি কর , াজয এ্ং  
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ককন্দ্রানত ঞ্চগুনরক নতনট গ্রুরো কের্ী্দ্ধ কা য: ফ্রন্টাাস, যানচৎা এ্ং যানোান্ট। 
Source: PIB  

ি়ুনিগত রানগতা জয UIDAI এ্ং ISRO-এ রয রঝাতা স্মাক স্বাক্ষনত  

 
কক ং্ারৈ? 

● ি়ুনিগত রানগতা জয আউনক অআরেনন্টনৌরক েননট ৌ আনন্ডযা ( UIDAI), আরকট্রনক্স এ্ং 
তেযি়ুনি ন্ত্রক ( MeitY), যানৈনি এ্ং যাা নরাট কনিং কন্টা ( NRSC), ISRO, াযদ্রা্ারৈ একনট 
রঝাতা স্মাক (MoU) স্বাক্ষ কররছ। 

গুরুত্বোূর্স োরযন্ট ূ 
● NRSC -অা কোাটসা দতন কর্ া াা ৎাত জ়ুরড় অা ককন্দ্রগুন তেয এ্ং ্স্থা ্া কর্। 
● NRSC নযনত ংন্ন্দ্ধ োনৈস চানরয াগনক ককনন্দ্রক োনর্াগুনরক উন্নত কা জয ন্ৈযা এ্ং ত়ু  

তানকাৎ়ু নি ককন্দ্রগুন ারে পনকসত কেটা ংগ্র ও ংক্ষর্ কা জয একনট ওরয্নৎনিক কোাটসাও িৈা 
কর্৷ 

● Bhuvan পূর্স কৎৌগনক তেয ঞ্চয , ো়ুরুদ্ধা, ন্রের্ এ্ং অারকন্দ্রগুন জয নরোানটসং জত কর্ , 
িাকৃনতক রঙ উোগ্র নচিগুন একনট উচ্চ করজানউ ্যাকড্রো । 

আউনক অআরেনন্টনৌরক েননট ৌ আনন্ডযা (UIDAI): 
● UIDAI একনট ংন্ন্দ্ধ কতৃসোক্ষ া অা (অনেসক ও যায ৎত়ু সনক , ক্ননৌট এ্ং োনর্ানৈ ক্ষয্স্তু 

ন্তর্) অআ, 2016 ("অা অআ2016") এ ন্া গুন ীর িনতনিত য , া 12 জ়ুাআ 2016 এ ৎাত 
কা দ্বাা, আরকট্রনক্স ও তেযি়ুনি ন্ত্ররক ীর (MeitY)। 

● UIDAI এখও োসন্ত 132 ককানট ও ক্ন ্ানন্দারক অা ম্ব জান কররছ। 
Source: PIB 

গুরুত্বোূর্স খ্: িনতক্ষা 
যানন্ট-টযাংক গাআরেে নাআ 'কনা'-এ ৌৎার্ উরষক্ষোর োীক্ষা চাারা  
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কক ং্ারৈ? 
● কৈীয ি়ুনিরত দতন কনকপ্টা উষরক্ষোর্ কা যানন্ট-টযাঙ্ক গাআরেে নাআ ( ATGM) 'কনা' কোাখার 

আউজা ৎযানরে ট্রাযার ং নার্ উচ্চ-উচ্চতা কঞ্জগুনরত ৌৎার্ ফ্লাআট োীক্ষা কা রযনছ। 
গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 

● িনতক্ষা গর্র্া ও উন্নয ংস্থা (DRDO), ৎাতীয কা্ানী এ্ং ৎাতীয ন্া ্ানী (IAF) ন্জ্ঞাীরৈ 
ৈ কৌেৎার্ এআ ফ্লাআট-োীক্ষা োনচাা কর। 

● ফ্লাআট ট্রাযা একনট যােৎািে াআট কনকপ্টা ( ALH) কেরক োনচানত রযনছ এ্ং কক্ষোর্াস্ত্রনট ৌৎার্ 
একনট ন়ুররটে টযাংক ক্ষযরক জনড়ত কর নরক্ষো কা রযনছ। 

● কনা র্সাচ্চ োনীা াত নকরানটা এ্ং ALH -এ স্ত্র ়ুি ংকর্ গুনরত আনন্টরগ্রর জয নেজাআ 
এ্ং উন্নত কা রযরছ। 

● DRDO- নাআ যান্ড স্ট্র্যারটনজক নরে ( MSS) ক্লাোর ীর াযদ্রা্ারৈ নেরৌি নাচস যান্ড 
কেরৎোরন্ট যা্রটন (নেঅনেও) দ্বাা কনা দতন কা রযরছ। 2018 া কেরক এআ কক্ষোর্ারস্ত্র ৌ 
্য্াকাী োীক্ষা চাারা রে। 

Source: Indian Express 

গুরুত্বোূর্স খ্: ন্জ্ঞা 
অআঅআনট াদ্রাজ ৎারত িে কৈীযৎার্ দতন োনরনিক কৃনি াাঁট়ু  'কৈ' চা়ু কররছ 

 
কক ং্ারৈ?  
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● অআঅআনট াদ্রারজ গর্কা কৈর িে কে-আ-আনন্ডযা োনরনিক িরস্থনটক াাঁট়ু  'কৈ' চা়ু কররছ। 
গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 

● কাাআনট ৌ ্ারযারনেরক কটকরানজ ( SBMT) এ্ং কান্ননট আনন্ডযা রানগতায োনরনিক াাঁট়ু  দতন 
কা রযরছ। 

● DRDO- ীর িাি াষ্ট্রোনত েঃএনোরজ অব্দ়ু কাা কৈীয নচনকষারন্ত্র ন্কারক ক্ষ কা জয 
SBMT িনতিা করনছর। 

● ক্ঙ্গা়ুরু একনট এনজও  কান্ননট আনন্ডযা , এটিকে ্যাোকৎার্ উষোাৈ কর্ এ্ং কৈরক নৌটরন্ট এ্ং 
িনক্ষরর্ িনিযাগুন তত্ত্বা্া কা োাাোান ্য্াকাীরৈ জয জ যারক্স ননিত কা জয ্াজার 
নরয অর্। 

● এনট অআঅআনট াদ্রারজ TTK কন্টা ৌ নযান্নরট নাচস যান্ড নেৎাআ কেরৎোরন্ট ( R2D2) এ একনট 
ৈ দ্বাা দতন রযরছ, া কৈর িে স্থাযী হুআরচযা এ্ং NeoFly-NeoBolt নামে একনট নিয হুআরচযা' 
ও 'অআো' উন্নত এ্ং ্ানর্নজযকী কর্ কররছ। 

Source: India Today 

গুরুত্বোূর্স খ্: যাোরযন্টরন্ট 
োানকস্তার 23 ত িান্ত্রী ন স্ানচত র ক্াজ নৌ 

 
কক ং্ারৈ? 

● এক প্তা ্যাোী াংন্ানক ংকরট োর , খ আা খা াস্থা কৎারট কর া, োানকস্তা ়ুন ীগ-
ওযাজ ( PML-N) ৎাোনত ক্াজ নৌ জাতীয োনৈ কতৃসক োানকস্তার 23ত িান্ত্রী নার্ ন্া 
িনতদ্বনিতায ন্সানচত র। 

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
● নত্ার িাি িান্ত্রী ওযাজ নরৌ কছাট ৎাআ ক্াজ কোরযরছ 174 নট কৎাট।  
● নতন নত ্া কৈর ্রচরয জ্হু ও াজননতকৎার্ গুরুত্বোূর্স োাঞ্জা্ িরৈর ়ুখযন্ত্রী নরর্ ৈানযত্ব 

োা কররছ। 
Source: HT 
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UPSC- ত়ু  কচযাযা োরৈ ন়ুি র রাজ কান 

 

ককং্ারৈ?  
● ম্প্রনত, ন্নষ্ট োনণ্ডত-নক্ষান্ৈ েঃ রাজ কান আউনয োা্নক ানৎস কনর ( UPSC) ত়ু  কচযাযা 

নার্ ন়ুি রযরছ। 
গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 

● িৈীো ক়ু া কজাী স্থানৎনি র রাজ কান। 
● এ অরগ ে. রাজ ৈ়ু নট ন্শ্বন্ৈযারয উোাচাস নরর্ ৈানযত্ব োা কররছ। 

আউনয োা্নক ানৎস কন (UPSC) পরকস: 
● UPSC  ৎাত কার ীস্থ স্ত গ্রুো 'এ' নৌা নরযারগ জয ৎারত িা ককন্দ্রীয নরযাগ ংস্থা। 
● ংস্থা ৈনট ৎাতীয ংন্ার ং XIV দ্বাা ঞ্জ়ু কা য, া নরাা আউনয এ্ং াজযগুন ীর 

োনর্া।  
● গনিত: 1 রটা্ 1926 
● ৈৈপ্ত: ত়ু  নৈিী 

Source: ET 

গুরুত্বোূর্স খ্: কখা়ুা 
WSF ন্শ্ব ো্ ককাযা চযানপয নো 2022-এ িে স্বর্সোৈক নজত ৎাত 

 
● ৎারত ৈীনোকা োানিকা কানতসক এ্ং কৌৎ কঘাা নক্সে ো্ ৌাআার আংযারন্ড যানড্রযা ওযাা এ্ং 

যান ওযাটাসরক োানজত কর কটযারন্ড গ্লারগারত WSF 
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ওযার্ল্স ো্ ককাযা চযানপয নো 2022-এ ৎারত িে স্বর্সোৈক নজরতরছ। 
● এছাড়াও ৈীনোকা োানিকা তাাঁ ঙ্গী কজাা নচাপ্পা রঙ্গ নারৈ ো্র কাা নজরতরছ। 

Source: newsonair 

গুরুত্বোূর্স খ্: ্আ 
িাি CAG  ন্রাৈ াআরয ্আ 'Not Just A Night watchman: My Innings with 

BCCI' 

 
কক ং্ারৈ? 

● িাি CAG (নযন্ত্রক ও নেট কজার) এ্ং ়ুনি ককাটস-ন়ুি CoA (কননট ৌ যােননরস্ট্র্ট) এ 
িা, ন্রাৈ াআ "Not Just A Nightwatch man: My Innings with BCCI" ার একনট ্আ নরখরছ৷ 
গুরুত্বোূর্স োরযন্ট ূ 

● ্আনটরত ন্রাৈাআ ন্ননঅআ-কত তাাঁ 33 ার কসকার ্র্সা কররছ , খ নতন ন্ননঅআ-কত ়ুনি 
ককাটস-নরৈসনত কননট ৌ যােননরস্ট্র্ট (CoA) এ িা নার্ ন়ুি নছর। 

● ্আনট িকা কররছ রূোা োা্নরক আনন্ডযা। 
● ন্রাৈ াআ একজ িাি অআএএ নৌা নন ৎারত 11 ত নযন্ত্রক ও নেট কজার নার্ কাজ 

কররছ। 
 


