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दैनिक चालू घडामोडी 19 एप्रिल 2022 
 

महत्वाच्या बातम्या: जग 

 

युके्रििे अमेरिकेला िशियाला "दहितवादाचे िाज्य िायोजक" म्हणूि नियुक्त किण्याची प्रविंती केली 

 

बातम्यांमध्ये का आहे? 

• युके्रनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की याांनी राष्ट्राध्यक्ष जो बििेन याांना रमियाला "दहितवादाचे 
िाज्य िायोजक" म्हणून ननयुक्त करण्यास साांगितले आहे, जे कदागचत राष्ट्राध्यक्ष व्लाददिीर पुनतन 
याांच्या सरकारच्या ववरोधात युनायटेि ्टेट्सकिे उपलब्ध असलेल्या ननिधंाांचा सवाात कठोर सांच 
सक्रक्रय करेल. 

मुख्य मुद्दे 

• यूएस परराष्ट्र िांत्री (प्रािुख्याने परराष्ट्र सांिांधाांचे प्रभारी िांत्री) याांना "आांतरराष्ट्रीय दहितवादाच्या 
कृतयाांना वारांवार पादठांिा देणाऱ्या" देिाांना "दहितवादाचे राज्य प्रायोजक" म्हणून ननयुक्त करण्याचा 
अगधकार आहे. 

• या यादीत असलेल्या देिाांवर अिेररका चाि िकािची निबधं घालू िकते: यूएस परकीय सहाय्यावरील 
ननिधं; सांरक्षण ननयाात आणण ववक्रीवर िांदी; दहेुरी वापराच्या व्तूांच्या ननयाातीवर काही ननयांत्रणे; आणण 
ववववध आगथाक आणण इतर ननिधं. 

• ननयुक्त देिाांसह ववमिष्ट्ट व्यापारात सहभािी असलेल्या देिाांवर आणण व्यक्तीांवर देखील ननिधं लादले 
जाऊ िकतात. 

यादीतील देि: 
• सध्या दहितवादाचे राज्य प्रायोजक करणाऱ्याांच्या यादीत चार देि आहेत. 
• तयापैकी प्रथि सीररया (डिसेंिर 29, 1979), तयानांतर इराण (19 जानेवारी, 1984) आणण उत्तर कोररया 

(20 नोव्हेंिर, 2017) याांचा सिावेि आहे. 12 जानेवारी 2021 रोजी क्युिाला दहितवादाचा राज्य 
प्रायोजक म्हणून पुन्सहा ननयुक्त करण्यात आले. 
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पदिाम अधधकृत किणािे कायदे: 
• आांतरराष्ट्रीय दहितवादाच्या कृतयाांना वारांवार पादठांिा देण्यासाठी परदेिी सरकार ननयुक्त करण्यासाठी 

राज्य सगचवाांना अगधकृत करणारे तीन कायदे सध्या आहेत: 
(i) 1961 च्या परकीय सहाय्य कायद्याचे कलि 620A 

(ii) ि्त्रा्त्र ननयाात ननयांत्रण कायदा (AECA) चे कलि 40 

(iii) 2018 च्या ननयाात ननयांत्रण कायद्याचे कलि 1754(c) 

स्रोत: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या: भाित 

भािताचे िाष्ट्रीय सायबि सुिक्षा धोिण 

 

बातम्यांमध्ये का आहे? 

• 2020 िध्ये, राष्ट्रीय सायिर सुरक्षा धोरणाची सांकल्पना लेफ्टनांट जनरल राजेि पांत याांच्या 
नेततृवाखालील भारतीय िटेा सुरक्षा पररषद (DSCI) द्वारे तयार केली िेली. 

मुख्य मुद्दे 

• भारताच्या नेटवका वरील सायिर हल्ल्याांच्या वाढीदरम्यान, कें द्राने राष्ट्रीय सायिर सुरक्षा धोरणाची 
अांिलिजावणी करणे िाकी आहे जे 2020 पासून कायारत आहे. 

िाष्ट्रीय सायबि सुिक्षा धोिणाची गिज: 
• सायिर हल्ल्याांची वाढती सांख्या: अिेररकन सायिर सुरक्षा फिा पालो अल्टो नेटवक्साच्या 2021 च्या 

अहवालानुसार, िहाराष्ट्र हे भारतातील सवाागधक लक्ष्ययत राज्य होते - सवा रॅन्ससिवेअर हल्ल्याांपैकी 
42% हल्ल्याांचा सािना करत आहे. 

• सायिर वॉरफेअर िुन्सहे 

• कोववि नांतर वाढलेला डिक्ष्जटल वापर 

• इांडियन कॉम््युटर इिजान्ससी रर्पॉन्सस टीि (CERT-In) द्वारे नोंदवलेल्या आणण रॅक केलेल्या 
िादहतीनुसार, 2020 च्या पदहल्या आठ िदहन्सयाांत 6.97 लाख सायिर सुरक्षा घटनाांची नोंद झाली, जी 
िािील चार वषांच्या एकबत्रत सितुल्य आहे. 
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सायबि सुिक्षेसाठी सध्याचे सिकािी उपक्रम: 
• सायिर ्वच्छता कें द्र 

• सायिर सुरक्षक्षत भारत उपक्रि 

• ऑनलाइन सायिर क्राइि ररपोदटंि पोटाल 

• भारतीय सायिर िुन्सहे सिन्सवय कें द्र (I4C) 

• िादहती तांत्रज्ञान कायदा, 2000 

स्रोत: The Hindu 

 

2011-2019 मध्ये भाितातील अत्यंत गरिबीत 12.3% घट: जागनतक बँक 

 

बातम्यांमध्ये का आहे? 

• जािनतक िँकेच्या पॉमलसी ररसचा वक्रकंि पेपरनुसार, 2011 च्या तुलनेत 2019 िध्ये भारतातील दाररद्र्य 
12.3% किी आहे. िररिीचे प्रिाण 2011 िधील 22.5% वरून 2019 िध्ये 10.2% पयतं घसरले आहे. 

 
 

 

मुख्य मुद्दे 

• िहरी भारताच्या तुलनेत ग्रािीण भािात दाररद्र्य किी होणे उच्च होते. 
• 2011 ते 2019 या कालावधीत ग्रािीण िररिीत 14.7% घट झाली तर िहरी िररिीत 7.9% ने घट 

झाली. 
• अभ्यासानुसार, लहान भूधारक असलेल्या िेतकऱ्याांच्या उतपन्सनात वाढ झाली आहे. 2013 आणण 2019 

िधील दोन सवेक्षण फेऱ्याांदरम्यान सवाात किी जिीन असलेल्या िेतकऱ्याांच्या वा्तववक उतपन्सनात 
वावषाक 10% वाढ झाली आहे, तया तुलनते सवाात िोठी जिीन असलेल्या िेतकऱ्याांच्या 2% वाढीच्या 
तुलनेत. 

 

स्रोत: Business Standard 
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मॉरििसचे पंतिधाि िप्रवदं कुमाि जगन्िाथ 8 ददवसांच्या भाित दौऱ्यावि आले आहेत 

 

बातम्यांमध्ये का आहे? 

• मॉरििसचे पंतिधाि िप्रवदं कुमाि जुगिाथ आठ ददवसाांच्या (एवप्रल 17 ते 24, 2022) भारत दौ-यावर 
दोन्सही देिाांिधील आगथाक तसेच धोरणातिक क्षेत्रात, वविेषत: सािरी सुरक्षतेील सांिांध िजिूत 
करण्यासाठी आले आहेत. 

मुख्य मुद्दे 

• भारत आणण िॉररिस याांच्यात सािानयक इनतहास, सां्कृती आणण वारसा याांनी िाांधलेले अनोखे 
घननष्ट्ठ सांिांध आहेत. 

• जिन्सनाथ 19 एवप्रल रोजी जािनिरिधील WHO-ग्लोिल सेंटर फॉर रॅडििनल िेडिमसनच्या 
भूिीपूजन सिारांभात आणण 20 एवप्रल रोजी िाांधीनिर येथे होणाऱ्या ग्लोिल आयुष इन्सव्हे्टिेंट 
आणण इनोव्हेिन पररषदेत पांतप्रधान नरेंद्र िोदीांसह सहभािी होतील. 

• 2007 पासून भारत हा िॉररिसला िाल आणण सेवाांचा सवाात िोठा व्यापारी भािीदार आणण 
ननयाातदार आहे. 

• भारताची िॉररिसला होणारी ननयाात िोठ्या प्रिाणात पेरोमलयि उतपादनाांची आहे. पेरोमलयि 
उतपादनाांव्यनतररक्त, भारताच्या िॉररिसला ननयाात होणाऱ् या िुख्य व्तू म्हणजे फािाा्युदटकल्स, 

तणृधान्सये, कापूस इ. आहेत तसेच भारताला िॉररिसच्या ननयाातीच्या िुख्य व्तू म्हणजे व्हॅननला, 
वैद्यकीय/िल्यगचक्रकतसा ववज्ञानासाठी उपकरणे आणण उपकरणे, सुया, अॅल्युमिननयि मिश्र धातु अिा 
आहेत. 
 

टीप: 
• िाचा 2022 िध्ये, िॉररिस भारत, श्रीलांका आणण िालदीव याांचा सिूह असलेल्या कोलांिो मसक्युररटी 

कॉन्सक्लेव्हचा सद्य झाला. या देिाांतील NSAs चे िट सािरी सुरक्षा, दहितवादाचा िुकािला, 
आांतरराष्ट्रीय िुन्सहेिारी आणण सायिर सुरक्षा यासारख्या क्षेत्राांवर लक्ष कें दद्रत करून प्रादेमिक 
सुरक्षेसाठी काया करते. 
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• यापूवी जानेवारी २०२२ िध्ये, पांतप्रधान िोदी आणण िॉररिसचे पांतप्रधान प्रववांद कुिार जिन्सनाथ 
याांनी सांयुक्तपणे िॉररिसिध्ये भारत-सहाक्ष्य्यत सािाक्ष्जक िहृननिााण युननट प्रकल्पाचे अक्षरिः 
उद्घाटन केले होते. तयाांनी िॉररिसिध्ये मसक्ष्व्हल सक्ष्व्हास कॉलेज आणण 8 िेिावॅट सोलर पीव्ही फािा 
प्रकल्पाचा िुभारांभ केला जो भारताच्या ववकास सिथानाांतिात हाती घेतला जात आहे. 

स्रोत: Indian Express 

 

कृप्रिमंत्रयांिी विस्पती संिक्षण प्रवभागाचे CROP आणण PQMS हे दोि ऑिलाइि पोटटल सुरू केले 

 

बातम्यांमध्ये का आहे? 

• कें द्रीय कृषी आणण िेतकरी कल्याण िांत्री नरेंद्र मसांह तोिर याांनी दोन पोटाल लॉन्सच केले, एक 
कीटकिािकांच्या संगणकीकृत िोंदणीसाठी (CROP) आणण दसुरे पलांट क्वािंटाइि मादहती िणाली 
(PQIS) साठी. 

मुख्य मुद्दे 

• नवीन पोटाल्सचा फायदा िेतकरी, ननयाातदार तसेच उद्योिपतीांना होणार आहे. 
• कृषी आणण िेतकरी कल्याण ववभाि (DAFW), कृषी आणण िेतकरी कल्याण िांत्रालय, वन्पती 

सांरक्षण सांचालनालय, क्वारांटाइन आणण सांचयन (DPPQS), फरीदािाद हे कीटकनािकाांची सांिणकीकृत 
नोंदणी (CROP) आणण ्लाांट क्वारांटाईन इन्सफॉिेिन मस्टीि (PQIS) या दोन पोटालद्वारे भारतीय 
ननयाातदार आणण कृषी व्तू आणण भारतीय कीटकनािक उद्योिाच्या आयातदाराांना सेवा पुरवत 
आहे. 

• PQMS पोटाल अजादाराांसाठी कोणतेही भौनतक ्पिा बिांद ूनसलेली पारदिाक प्रणाली प्रदान करेल 
आणण ई-पेिेंट आणण िॉक्युिेंट्स अपलोि करणे, ऑनलाइन िान्सयता आणण उपचार सां्था/सुववधाांचे 
नूतनीकरण आणण प्रिाणपते्र िाउनलोि करणे यासह ऑनलाइन प्रणालीद्वारे युजसाची सोय सुननक्ष्चचत 
करेल. 

• तयाचप्रिाण,े पुनववाकमसत CROP पोटालिुळे व्यवसाय करणे सुलभ होण्यास आणण देिातील 
िेतकऱ् याांना अगधकागधक आणण वेळेवर पीक सांरक्षण उपाय प्रदान करण्यात िदत होईल. 

 
 

स्रोत: newsonair 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

40वी 'हुिि हाट' 

 

बातम्यांमध्ये का आहे? 

• अलीकिेच, कें द्रीय िादहती आणण प्रसारण आणण युवा व्यवहार आणण क्रीिा िांत्री, अनुराि ठाकूर याांनी 
िुांिईत कें द्रीय अल्पसांख्याक व्यवहार िांत्री िुख्तार अब्िास नक्वी याांच्या उपक्ष््थतीत 'हुिि हाट' च्या 
40 व्या आवतृ्तीचे उद्घाटन केले. 

मुख्य मुद्दे 

• हुनर हाटची 40 वी आवतृ्ती, '्वदेिी' उतपादनाांना प्रोतसाहन देण्यासाठी एक ववचवासाहा व्यासपीठ, िुांिईत 
16 ते 27 एवप्रल 2022 या कालावधीत आयोक्ष्जत करण्यात आले आहे. 

• हुनर हाटच्या या 40व्या आवतृ्तीत 31 राज्याांिधून आलेल्या एक हजाराहून अगधक कारािीर आणण 
कारागिराांनी 400 ्टॉल्स लावले आहेत. 

• िांत्रीजीांनी 'एक जजल्हा एक उत्पादि' िद्दल देखील साांगितले, क्ष्जथे प्रतयेक क्ष्जल््याला एका 
उतपादनासाठी ओळखले जाते. 

• श्री ठाकूर याांनी भारत सरकारने सुरू केलेल्या तेजस कौिल्य कायटक्रमाचीही िादहती ददली. या 
उपक्रिाांतिात भारत यूएईिध्ये कुिल िनुष्ट्यिळ पाठवणार आहे. 

• अल्पसांख्याक व्यवहार िांत्रालयाकिून USTTAD (ववकासासाठी पारांपाररक कला/क्राफ्ट्सिधील कौिल्ये 
आणण प्रमिक्षण शे्रणीसुधाररत करणे) योजनेअांतिात हुनर हाटचे आयोजन केले जाते. 

स्रोत: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 
 

सिकाििे लेफ्टिंट जििल मिोज सी पांडे यांची पुढील लष्ट्कििमुख म्हणूि नियुक्ती केली 
 

बातम्यांमध्ये का आहे? 

• सरकारने लेफ्टनांट जनरल िनोज सी पाांिे, सध्याचे लष्ट्कराचे उपप्रिुख, याांची 30 एवप्रल 2022 पासून 
पुढील लष्ट्करप्रिुख (29 वे) म्हणून ननयुक्ती केली आहे. 
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मुख्य मुद्दे 

• िनोज सी पाांिे हे सैन्सयदल प्रिुख िनणारे इांक्ष्जननअसाच्या कॉ्साचे पदहले अगधकारी आहेत. 
• ते जनरल िनोज िुकुां द नरवणे याांची जािा घेतील, जे 30 एवप्रल रोजी तयाांचा 28 िदहन्सयाांचा 

कायाकाळ पूणा करणार आहेत. 
 

 
 
 

• तयाांच्या उल्लेखनीय सेवेिद्दल, लेफ्टनांट जनरल िनोज सी पाांिे याांना परि ववमिष्ट्ट सेवा पदक, अनत 
ववमिष्ट्ट सेवा पदक आणण ववमिष्ट्ट सेवा पदक प्रदान करण्यात आले आहेत. 

स्रोत: HT 

महत्वाच्या बातम्या: व्यजक्तमत्व 

िशसद्ध ओडडया संगीतकाि आणण गायक िफुल्ल कि यांचे निधि 

 

• ददग्िज ओडिया सांिीतकार, िायक, लेखक आणण िीतकार प्रफुल्ल कर याांचे 83 व्या वषी ननधन झाले. 
• 'किला देिा राजकुिारा' यासह अनेक िाण्याांसाठी ते लोकवप्रय होते. 
• तयाांना 2015 िध्ये प्रनतष्ट्ठेचा पद्िश्री पुर्कार मिळाला होता आणण 2004 िध्ये जयदेव पुर्काराने 

सन्सिाननत करण्यात आले होते. तयाांना आठ वेळा, सलि सहा वेळा राज्य गचत्रपट पुर्कार मिळाला 
होता. 

स्रोत: TOI 
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ताशमळिाडूचा 18 विीय टेबल टेनिसपटू प्रवश्व दीिदयालि याचे निधि 

 

• 18-वषीय तामिळनािूचा टेिल टेननसपटू ववचव दीनदयालन, जो 83व्या वररष्ट्ठ राष्ट्रीय आणण 
आांतरराज्य ्पधेत सहभािी होण्यासाठी मिलाँिला जात होता, तयाचा र्ता अपघातात ितृयू झाला. 

• तयाने देि-ववदेिात अनेक ज्युननयर, सि-ज्युननयर आणण कॅिेट पदव्या पटकावल्या होतया. 
स्रोत: Indian Express 
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