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दैनिक चालू घडामोडी 18 एप्रिल 2022 
 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

 

2021 भारतावरील मािवाधिकार अहवाल: युिायटेड स्टेट्स 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• यूएस स्टेट डिपाटटमेंटने 2021 मध्ये भारतातील मानवाधिकाराांवर एक मजबूत आणि गांभीर अहवाल 
जारी केला. 

मुख्य मुद्दे 

• हा अहवाल दरवर्षी अमेररकन कााँग्रेसला सादर केला जातो. 
अहवालातील िमुख मुद्दे: 

• भारतीय कायदा "मनमानी अटक आणि अटकेवर बांदी घालतो परांतु दोन्ही वर्षटभरात घिले", पोललसाांनी 
"अटकाांच्या न्यायालयीन पुनरावलोकनाांना पुढे ढकलण्यासाठी ववशेर्ष सुरक्षा कायदे" वापरून केले. 

• भारतामध्ये "हहांसासहहत मुक्त अलभव्यक्ती आणि प्रसारमाध्यमाांवरील ननबिं" आणि "हहांसेच्या 
िमक्या, ककां वा पत्रकाराांववरुद्ि अन्यायकारक अटक ककां वा खटला चालविे" यासारखे "महत्त्वपूिट 
मानवी हक्क समस्या" आहेत. 

• अहवालाच्या इांडिया चॅप्टरने सरकारवर टीका करिाऱ्या पत्रकाराांववरुद्ि "दहशतवादी आणि अनतरेकी 
हत्या, हहांसाचार आणि िमकाविे" याांचा उल्लेख केला आहे. 

• अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, फ्रीिम इन वल्िट 2021 च्या अहवालात भारत मुक्त वरून 
अांशत: मुक्त करण्यात आला आहे आणि सरकारने गेल्या वर्षी शेतकऱ्याांच्या ननर्षेिाचे कव्हरेज 
करिाऱ्या अनेक पत्रकाराांची ट्ववटर अकाउां ट्स ब्लॉक केली होती. 

• या अहवालात अॅम्नेस्टी इांटरनॅशनल इांडियाच्या प्रकरिाांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे, जयाांची 
मालमत्ता अांमलबजाविी सांचालनालयाने गोठवली होती आणि कधित उल्लांघनासाठी कॉमनवेल्ि 
ह्युमन राइट्स इननलशएहटव्ह (CHRI) चा फॉरेन कॉन्ट्न्िब्युशन (रेग्युलेशन) अॅक्ट (FCRA) परवाना 
ननलांबबत केला होता. 
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भारतातील मािवाधिकार सांबांधित तरतुदी: 
सांप्रविािात िमूद केले आहे: 
• मुलभूत हक्क: सांवविानाचे कलम 12 ते 35 

• राजय िोरिाची मागटदशटक तत्त्वे: सांवविानाचे कलम 36 ते 51 

वैिानिक तरतुदी: 
• मानवी हक्क सांरक्षि कायदा (PHRA), 1993 (2019 मध्ये सुिाररत केल्याप्रमािे) 
• सावटबत्रक मानवाधिकार घोर्षिा (UDHR) मसुदा तयार करण्यात भारताने सकिय सहभाग घेतला. 

स्रोत: The Hindu 

 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

 

 ‘e-DAR’ (ई-तपशीलवार अपघात अहवाल) 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• अलीकिेच, रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मांत्रालयािे (MoRTH) ‘e-DAR’ (ई-तपशीलवार अपघात 
अहवाल) नावाचे पोटटल ववकलसत केले आहे. 

मुख्य मुद्दे 

• सरकारने ववमा कां पन्याांशी सल्लामसलत करून तयार केलेले एक वेब पोटटल काही न्ट्क्लकवर रस्ते 
अपघाताांची त्वररत माहहती प्रदान करेल आणि अपघात नुकसान भरपाईच्या दाव्याांना गती देण्यास 
मदत करेल, जयामुळे पीडिताांच्या कुटुांबबयाांना हदलासा लमळेल. 

• सुलभ प्रवेशासाठी डिन्ट्जटलीकृत तपशीलवार अपघात अहवाल (DAR) पोटटलवर अपलोि केले जातील. 
• वेब पोटटल एकान्ट्त्मक रस्ता अपघात िेटाबेस (iRAD) शी ललांक केले जाईल. 
• iRAD किून, 90% पेक्षा जास्त िेटासेटचे अजट िेट e-DAR वर पाठवले जातील. 
• पोलीस, रस्ते अधिकारी, रुग्िालये इत्यादी भागिारकाांना e-DAR फॉमटसाठी अत्यांत कमी माहहती इांटर 

करिे आवश्यक आहे. 
• e-DAR हा iRAD चा ववस्तार आणि ई-आवतृ्ती असेल. 
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रस्ता सुरक्षेशी सांबांधित इतर उपक्रम: 
भारत: 
• मोटार वाहन सुिारिा कायदा, 2019 

• द कॅरेज बाय रोि अॅक्ट, 2007 

• राष्ट्िीय महामागट (जमीन आणि वाहतूक) ननयांत्रि कायदा, 2000 

• भारतीय राष्ट्िीय महामागट प्राधिकरि कायदा, 1998 

जार्नतक स्तर: 
• रस्ता सुरक्षेवर ब्राझीललया घोर्षिा (2015) 

• यूएन ग्लोबल रोि सेफ्टी वीक 

• इांटरनॅशनल रोि असेसमेंट प्रोग्राम (iRAP) 

स्रोत: The Hindu 

 

िथमच, महाराष्ट्र अॅप ICDS योजिेच्या पोटेबबललटीसाठी कामर्ाराांच्या स्थलाांतराला मॅप करतो आहे 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• देशातील अशा प्रकारच्या पहहल्या प्रकल्पात, महाराष्ट्ि सरकारने वैयन्ट्क्तक ववलशष्ट्ट ओळख 
िमाांकाांद्वारे असुरक्षक्षत हांगामी स्िलाांतररत कामगाराांच्या हालचालीांना मॅप करण्यासाठी वेबसाइट-
आिाररत मायग्रेशि रॅककां र् लसस्टम (MTS) अॅन्ट्प्लकेशन ववकलसत केला आहे. 

 
 

 

मुख्य मुद्दे 

• राजय सरकारच्या महहला आणि बाल ववकास (WCD) ववभागाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये गिधचरोली, 
चांद्रपूर, अमरावती, जालना, पालघर आणि नांदरुबारसह जास्त आहदवासी लोकसांख्या असलेल्या या सहा 
न्ट्जल्ह्याांमध्ये प्रायोधगक प्रकल्प म्हिून सुरुवात केली. 

• एकात्ममक बाल प्रवकास सेवा (ICDS) चे सातत्य राखण्यासाठी MTS प्रकल्पाची पररकल्पना करण्यात 
आली आहे जसे की 18 वर्षांपयतंची मुले, स्तनदा माता आणि अांगिवािीत कें द्रासह नोंदिी केलेल्या 
गरोदर महहलाांसह स्िलाांतररत लाभार्थयांना पोर्षि पुरवठा, लसीकरि आणि आरोग्य तपासिी इत्यादी. 
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• ICDS ची पोटेबबललटी सुननन्ट्श्चत करण्यासाठी त्याांच्या स्िलाांतराचा मागोवा ते त्याांच्या मूळ हठकािी 
परत येईपयतं त्याांच्या कुटुांबासाठी त्याांच्या गांतव्य न्ट्जल्ह्याांमध्ये ककां वा राजयाबाहेरील न्ट्जल्ह्याांमध्ये 
ठेवला जाईल. 

एकात्ममक बाल प्रवकास सेवा (ICDS) बद्दल: 
• ही कें द्रीय पुरस्कृत योजना आहे जी महहला आणि बाल ववकास मांत्रालयाद्वारे लागू केली जाते. 
• हे 1975 मध्ये लााँच केले गेले. 

ICDS अांतर्गत योजिा: 
• प्रिानमांत्री मात ृवांदना योजना 
• अांगिवािी सेवा योजना 
• राष्ट्िीय पाळिाघर योजना 
• ककशोरवयीन मुलीांसाठी योजना 
• पोर्षि अलभयान 

• बाल सांरक्षि योजना 
स्रोत: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 
 

UN ECOSOC च्या चार सांस्थाांमध्ये भारताची निवड झाली आहे 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• ववकासासाठी ववज्ञान आणि तांत्रज्ञान आयोगासह UN आधथगक आणि सामात्जक पररषदेच्या 
(ECOSOC) चार प्रमुख सांस्िाांवर भारताची ननवि झाली आहे. 

मुख्य मुद्दे 

• भारताची चार UN ECOSOC सांस्िाांवर ननवि झाली: सामान्ट्जक ववकास आयोग, एनजीओ सलमती, 
ववकासासाठी ववज्ञान आणि तांत्रज्ञान आयोग आणि राजदतू प्रीती सरन याांची आधिटक, सामान्ट्जक 
आणि साांस्कृनतक हक्क सलमती (CESCR) वर पुन्हा ननवि झाली. 
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टीप: याआिी एवप्रल 2021 मध्ये देखील, भारत तीन UN ECOSOC सांस्िाांवर ननविून आला जयामध्ये, 

गुन्हे प्रनतबांिक आणि गुन्हेगारी न्याय आयोग, UN Women चे कायटकारी मांिळ आणि जागनतक अन्न 
कायटिमाचे कायटकारी मांिळ याांचा समावेश आहे. 

आधथगक आणि सामात्जक पररषद (ECOSOC) बद्दल: 
• ECOSOC हे UN चाटटर द्वारे 1945 मध्ये स्िापन केलेल्या UN लसस्टीमच्या सहा प्रमुख अांगाांपैकी एक 

आहे. 
• त्यात सांयुक्त राष्ट्िसांघाच्या 54 सदस्याांचा समावेश आहे जे सवटसािारि सभेद्वारे ननविले जातात. 

स्रोत: India Today 

 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार आणि सन्माि 

 

िार्री प्रवमाि वाहतूक मांत्रालयाच्या "उडाि" योजिेची सावगजनिक िशासिातील उमकृष्ट्टतेसाठी पांतििाि 
पुरस्कारासाठी निवड 

 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• नागरी उड्िाि मांत्रालय (MoCA) प्रमुख प्रादेलशक कनेन्ट्क्टन्ट्व्हटी योजना उडाि 

(UdeDeshkaAamNagrik) ची “इनोव्हेशन (सामान्य) – कें द्रीय” शे्रिी अांतगटत सावटजननक 
प्रशासनातील उत्कृष्ट्टता 2020 साठी पांतप्रिान पुरस्कारासाठी ननवि करण्यात आली आहे. 

 
 

मुख्य मुद्दे 

पुरस्काराबद्दल: 
• भारत सरकारने हा पुरस्कार राजय/सरकारच्या न्ट्जल्हा आणि सांस्िाांनी केलेल्या असामान्य आणि 

नाववन्यपूिट कायाटची ओळख, मान्यता आणि पुरस्कृत करण्यासाठी सुरू केला आहे. 
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• ही योजना केवळ पररमािात्मक उद्हदष्ट्टे साध्य करण्याऐवजी सुशासन, गुिात्मक उपलब्िी आणि 
शेवटच्या टप्प्यातील कनेन्ट्क्टन्ट्व्हटीवर भर देते. पुरस्कारामध्ये िॉफी, स्िोल आणि 10 लाख रुपये 
प्रोत्साहनाचा समावेश आहे. 

टीप: िार्री प्रवमाि वाहतूक मांत्रालय 21 एप्रिल रोजी म्हिजेच िार्री सेवा ददवसाला पुरस्कार िाप्त 
करेल. 

उडाि योजिेबद्दल: 
• 2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेली, उिान योजना उिेदेशकाआमनागररक या न्ट्व्हजनचे अनुसरि करून, 

शे्रिी II आणि III शहराांमध्ये वाढीव ववमान वाहतूक पायाभूत सुवविा आणि हवाई कनेन्ट्क्टन्ट्व्हटीसह 
सामान्य मािसाच्या आकाांक्षा पूिट करण्याचे उद्हदष्ट्ट ठेवते. 

• 5 वर्षांच्या अल्प कालाविीत, आज 415 उिान मागानंी हेलीपोटट आणि वॉटर एरोड्रोमसह 66 कमी 
दजयाटच्या/सेवा न लमळालेल्या ववमानतळाांना जोिले आहे आणि 92 लाखाांहून अधिक लोकाांना त्याचा 
लाभ झाला आहे. 

• या योजनेअांतगटत 1 लाख 79 हजाराांहून अधिक उड्िािे झाली आहेत. 
• नागरी ववमान वाहतूक मांत्रालयाची योजना आहे आणि सन 2026 पयतं उिान RCS योजनेंतगटत 

1,000 नवीन मागांसह 2024 पयतं भारतात 100 नवीन ववमानतळ बाांिण्यास वचनबद्ि आहे. 
स्रोत: PIB 

 

महमवाच्या बातम्या: क्रीडा 
 

भारत 2023 मध्ये स्रीट चाइल्ड कक्रकेट वल्डग कपचे यजमािपद भूषविार आहे 

 
 
 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• भारत 2023 मध्ये स्िीट चाइल्ि किकेट वल्िट कपचे यजमानपद भूर्षविार आहे. 
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मुख्य मुद्दे 

• स्िीट चाइल्ि युनायटेि आणि सेव्ह द धचल्ड्रेन इांडिया द्वारे आयोन्ट्जत, स्िीट चाइल्ि किकेट वल्िट कप 
2023, पुढील वर्षी भारतात 16 देशाांतील 22 सांघाांचे स्वागत करेल. 

• आयसीसी वल्िट कप पूवी सप्टेंबरमध्ये हा कायटिम होिार आहे. 
स्रोत: newsonair 

महमवाच्या बातम्या: व्यत्क्तममव 
 

पाककस्तािी मािवतावादी कायगकमयाग बबल्कीस बािो एिी याांचे नििि 

 

• पाककस्तानी मानवतावादी कायटकत्याट बबल्कीस बािो एिी याांचे ननिन झाले. 
• बबल्कीस बानो एिी या पाककस्तानी व्यावसानयक पररचाररका होत्या आणि त्या देशातील सवाटत 

सकिय परोपकारी व्यक्ती होत्या. 
 
 
 
 

 

• अब्दलु सत्तार एिी फाऊां िेशन या कल्यािकारी सांस्िेची स्िापना करण्यासाठी बबल्कीसने आपल्या 
पतीसोबत खाांद्याला खाांदा लावून काम केले, जयाने अनेक क्षेत्रात मानवतावादी कायाटसाठी जगभरात 
प्रलसद्िी लमळवली. 

• त्याांच्या योगदानासाठी, त्याांना सावटजननक सेवेसाठी 1986 चा रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार आणि 2015 

मध्ये सामान्ट्जक न्यायासाठी मदर तेरेसा मेमोररयल इांटरनॅशनल अवॉिटने सन्माननत करण्यात आले. 
स्रोत: Business Today 
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महमवाच्या बातम्या: महमवाचे ददवस 
 

18 एप्रिल, जार्नतक वारसा ददि 

 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• 18 एवप्रल रोजी जागनतक वारसा हदवस म्हिून ओळखला जािारा आांतरराष्ट्िीय स्मारक आणि 
साइट्स (IDMS) हदवस साजरा केला जातो. 

मुख्य मुद्दे 

• जागनतक वारसा हदन 2022 ची थीम "वारसा आणि हवामान" आहे. 
• 18 एवप्रल 1982 रोजी इांटरनॅशनल कौन्ट्न्सल ऑन मोन्युमेंट्स अाँि साइट्स (ICOMOS) द्वारे स्मारक 

आणि साइट्ससाठी आांतरराष्ट्िीय हदवस प्रस्ताववत करण्यात आला आणि 1983 मध्ये UNESCO च्या 
आमसभेने मांजूर केला. 

भारतातील युिेस्को जार्नतक वारसा स्थळे: 
• अन्ट्जांठा लेिी, वेरूळ लेिी, आग्रा ककल्ला आणि ताजमहाल हे लशलालेख केलेले पहहले स्िळ होते, 

त्यापैकी सवट जागनतक वारसा सलमतीच्या 1983 च्या सत्रात कोरले गेले होते. 
• 2021 मध्ये कोरलेली नवीनतम साइट िोलाववरा, गुजरात आहे. 
• जुलै 2021 पयतं, भारतातील 36 पैकी 19 राजये आणि कें द्रशालसत प्रदेशाांमध्ये जागनतक वारसा स्िळे 

आहेत, जयामध्ये महाराष्ट्िात सवाटधिक (5) स्िळे आहेत. 
• सध्या भारतात 40 जागनतक वारसा स्िळे आहेत. यापैकी, 32 साांस्कृनतक, 7 नैसधगटक आणि 1 लमधश्रत 

(साांस्कृनतक आणि नैसधगटक दोन्ही ननकर्ष पूिट करिारे), सांस्िेच्या ननवि ननकर्षाांनुसार ननिाटररत केले 
जातात. 

• भारतामध्ये जगातील सहाव्या िमाांकाच्या साइट्स आहेत. 
जर्ातील युिेस्को जार्नतक वारसा स्थळे: 

• जुलै 2021 पयतं, एकूि 1,154 जागनतक वारसा स्िळे (897 साांस्कृनतक, 218 नैसधगटक आणि 39 लमश्र 
गुििमट) 167 देशाांमध्ये अन्ट्स्तत्वात आहेत. 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• 58 ननविलेल्या क्षेत्राांसह, यादीत सवाटधिक साइट्स असलेला इटली हा देश आहे. 
स्रोत: Indian Express 

 

17 एप्रिल, जार्नतक दहमोकिललया ददि 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• दरवर्षी 17 एवप्रल हा हदवस जागनतक हहमोकफललया हदन म्हिून साजरा केला जातो. 
मुख्य मुद्दे 

• जागनतक हहमोकफललया हदन 2022 ची थीम 'सवांसाठी प्रवेश: भागीदारी'. िोरि. प्रगती'. आहे. 
• हहमोकफललया आणि इतर रक्तस्त्राव ववकाराांसाठी हा आांतरराष्ट्िीय जागरूकता हदवस आहे आणि 

हहमोकफललयाच्या जागनतक महासांघाचे सांस्िापक फ्राँ क श्नबेल याांची जयांती देखील आहे. 
दहमोकिललया बद्दल: 

• हहमोकफललया हा एक ववकार आहे जयामुळे जास्त रक्तस्त्राव होतो. गांभीर हहमोकफललयाने ग्रस्त 
असलेल्या लोकाांना ववनाकारि रक्तस्त्राव होऊ शकतो. 

स्रोत: HT 
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