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दैनिक चालू घडामोडी 21 एप्रिल 2022 
 

महत्वाच्या बातम्या: जग 

 

येमेिचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दराबुह हादी सौदीच्या दबावाखाली पायउतार झाले आहेत 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• सौदी अरेबियाच्या दिावाखाली येमेनचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दरािुह मन्सूर हादी  पायउतार झाले आणि 
आता ते प्रत्यक्ष नजरकैदेत आहेत. 

मुख्य मुद्दे 

• देशातील 7 वर्ाांच्या युद्धानंतर अब्दरािुह मन्सूर हादी यांनी पद सोडले आणि 8 राजकीय नेत्यांचा 
समावेश असलेल्या नवननर्मित अध्यक्षीय पररर्देकडे आपली सत्ता सोपवली. 

• सौदी अरेबियाची राजधानी ररयाधमध्ये आंतर-येमेनी सल्लामसलत केल्यानंतर कौन्न्सलच्या स्थापनेची 
घोर्िा करण्यात आली, न्जथे सौदीच्या नेततृ्वाने येमेनमध्ये शांतता प्रस्थापपत करण्यासाठी हौथींशी 
चचाि सुरू करण्यासाठी पररर्देला िोलावले, न्जथे अनेक वर्ाांपासून हहसंक संघर्ािने शांतता भंग झाली 
होती. 

येमेि बद्दल तथ्य: 
• येमेन, अधधकृतपिे येमेन प्रजासत्ताक, अरिी द्वीपकल्पाच्या दक्षक्षिेकडील पन्चचम आर्शयातील एक 

देश आहे. 
• राजधािी: साना 
• चलि: येमेनी ररयाल 

स्रोत: Business Standard 
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महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 
 

पांतिधाि मोदीांिी गुजरातमध्ये ग्लोबल आयुष इव्हेस्टमेंट आणि इिोव्हेशि शशखर पररषदेचे उद्घाटि 
केले 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 एप्रिल 2022 रोजी गांधीनगर, गुजरात येथील महात्मा मंहदर येथे 
ग्लोबल आयुष इन्वव्हेस्टमेंट आणि इिोव्हेशि शशखर पररषदेचे उद्घाटन केले. 

 

• यावेळी मॉररशसचे पंतप्रधान श्री प्रपवदं कुमार जुगनाथ आणि डॉ. टेड्रोस गेब्रेयसस, महासंचालक, 

जागनतक आरोग्य संघटना (WHO) उपन्स्थत होते. 
मुख्य मुद्दे 

• सर्मट गुंतविुकीची क्षमता उघड करण्यात मदत करेल आणि नवकल्पना, संशोधन आणि पवकास, 

स्टाटि-अप इकोर्सस्टम आणि वेलनेस उद्योगाला चालना देईल. 
• यावेळी पंतप्रधान मोदींनी आयुर् एक्सपोटि प्रमोशन कौन्न्सलचा डडन्जटली शुभारंभ केला. 
• त्यांनी आयुर् इन्फॉमेशन हि, आयुर् नेक्स्ट, आयसुॉफ्ट इत्यादी आयटी उपक्रमही सुरू केले. 
• त्यांनी भारतीय VISA- आयुर् VISA साठी एक नवीन शे्रिी तयार करण्याची घोर्िा केली, जेिेकरून 

परदेशी लोकांना आयुर् क्षेत्रातील भारतीय कौशल्याचा लाभ घेता येईल. 
• भारत एक खास आयुर् माकि  ही िनविार आहे. हा माकि  भारतात िनवलेल्या सवोच्च दजािच्या 

आयुर् उत्पादनांना लागू केला जाईल. 
• FSSAI ने गेल्या आठवड्यात त्यांच्या ननयमांमध्ये ‘आयुर् आहार’ नावाची नवीन शे्रिी देखील जाहीर 

केली आहे. 
टीप: 

• 2014 मध्ये आयुर् क्षेत्र $3 बिर्लयन पेक्षा कमी होते, ज्याने आता $18 बिर्लयन ओलांडले आहे. 
• संरक्षि मंत्रालयाने आयुर् मंत्रालयासोित दोन सामंजस्य करारांवर/ MoUs वर स्वाक्षरीही केली आहे, 

एक 37 छाविी रुग्िालयांमध्ये आयुवेद कें दे्र सुरू करण्यासाठी आणि दसुरा सशस्त्र दल वैद्यकीय 
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सेवा (AFMS) च्या 12 र्मर्लटरी हॉन्स्पटलमध्ये आयुवेद कें द्र सुरू करण्यासाठी. 
स्रोत: newsonair 

 

कें द्र सरकारिे निधी नियम, 2014 मध्ये सुधारिा केली 
बातम्याांमध्ये का आहे? 

• कां पिी व्यवहार मांत्रालयािे सांधगतले की, कें द्र सरकारने सविसामान्यांच्या हहताचे रक्षि करण्यासाठी 
निधी नियम, 2014 मध्ये सुधारिा केली आहे. 

मुख्य मुद्दे 

• कंपनी कायदा, 1956 अंतगित, निधी ककां वा म्युच्युअल बेनिकिट सोसायटी म्हिजे एक कंपनी जी कें द्र 
सरकारने अधधकृत राजपत्रात अधधसूचनेद्वारे ननधी ककंवा म्युच्युअल िेननकफट सोसायटी म्हिून 
घोपर्त केली आहे. 

 
 

 

• कंपनी कायदा, 2013 अंतगित, सुरुवातीला ननधी कंपनी म्हिून काम करण्यासाठी कंपनीला कें द्र 
सरकारकडून घोर्िा र्मळण्याची आवचयकता नव्हती. 

• अशा कंपन्यांनी केवळ ननधी म्हिून अंतभूित करिे आवचयक होते आणि ननधी ननयमांच्या ननयम 5 

च्या उप-ननयम (1) अंतगित आवचयकता पूिि करिे आवचयक होते उदा., ककमान सदस्यत्व 200, 

ननव्वळ मालकीचा ननधी रु. 10 लाख, NOF ते 1:20 च्या ठेवींचे प्रमाि आणि ननधी ननयम, 2014 सुरू 
झाल्यापासून एक वर्ािच्या आत शेड्युल कमर्शियल िँका ककंवा पोस्ट ऑकफसमध्ये 10% भाररहहत 
ठेवी ठेविे. 

• कंपनी कायदा, 2013 मध्ये सुधारिा केल्यानंतर w.e.f. 15.08.2019 आणि ननधी ननयम, 2014 
मध्ये पररिामी सुधारिा w.e.f. 15.08.2019,  ननधी म्हिून समापवष्ट्ठ केलेल्या कंपन्यांनी 14 
महहन्यांच्या आत घोर्िसेाठी NDH-4 फॉमिमध्ये कें द्र सरकारकडे अजि करिे आवचयक होते, जर त े
ननधी (सुधारिा) ननयम w.e.f.15.08.2019 आणि ननधी (सुधारिा) ननयम सुरू झाल्यापासून 09 
महहन्यांच्या आत w.e.f. 15.08.2019, सुरू झाल्यानंतर समापवष्ट्ट केले असतील तर, जर ते 2014 
नंतर परंतु 15.08.2019 पूवी ननधी म्हिून समापवष्ट्ट केले असतील. 
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टीप: 
• कंपनी कायदा, 1956 अन्वये सुमारे 390 कंपन्यांना ननधी कंपनी म्हिून घोपर्त करण्यात आले. 
• 2014-2019 दरम्यान, दहा हजारांहून अधधक कंपन्यांचा समावेश झाला. 

स्रोत: PIB 

 

बेकायदेशीर किया (िनतबांध) कायदा 1967 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• लष्ट्कर-ए-तैयिा या दहशतवादी संघटनेचा कमांडर आणि सहयोगी सदस्य शेख सजादला बेकायदेशीर 
किया (िनतबांध) कायदा 1967 अंतगित दहशतवादी म्हिून अधधसूधचत करण्यात आले आहे. 

 

 
 

मुख्य मुद्दे 

• गहृ मंत्रालयाने एका अधधसूचनेत म्हटले आहे की, शेख सजाद दहशतवादी संघटना लष्ट्कर-ए-तैयिाला 
पाहठंिा देण्यासाठी सकक्रयपिे कट्टरपंथी, प्रवतृ्त आणि जम्मू आणि काचमीरमधील तरुिांची भरती 
करत आहे आणि दहशतवादी फंडडगंमध्ये सामील आहे. 

बेकायदेशीर किया (िनतबांध) कायदा 1967 बद्दल: 
• हा एक भारतीय कायदा आहे ज्याचा उद्देश भारतातील िेकायदेशीर कक्रया संघटनांना प्रनतिंधधत 

करिे आहे. 
• भारताच्या अखंडता आणि साविभौमत्वाच्या पवरोधात ननदेर्शत केलेल्या कक्रयांना सामोरे जाण्यासाठी 

शक्ती उपलब्ध करून देिे हा त्याचा मुख्य उद्देश होता. 
• कायद्यातील सवाित अलीकडील दरुुस्ती, बेकायदेशीर किया (िनतबांध) सुधारिा कायदा, 2019 (UAPA 

2019) मुळे कें द्र सरकारला कायद्याच्या योग्य प्रकक्रयेर्शवाय व्यक्तींना दहशतवादी म्हिून ननयुक्त 
करिे शक्य झाले आहे. 

• UAPA ला दहशतवाद पवरोधी कायदा असेही म्हितात. 
स्रोत: newsonair 
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महत्वाच्या बातम्या: सांरक्षि 

सहावी स्कॉप्रपिि पािबुडी ‘INS वागशीर’ मुांबईत लॉन्वच 

 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• याडि 11880, भारतीय नौदलाच्या प्रकल्प 75 च्या कलवरी वगािच्या पाििुडीतील सहावी आणि शेवटची 
पाििुडी 'INS वागशीर' माझगाव डॉक र्लर्मटेड (MDL) च्या कान्होजी आंग्रे वेट िेर्सनमध्ये लॉन्च 
करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुद्दे 

• प्रकल्पातील पहहली - 75 पाििुड्या डडसेंिर 2017 मध्ये नौदलात कायािन्न्वत झाल्या आणि सध्या या 
प्रकल्पातील चार पाििुड्या (INS कलवरी, INS खांदेरी आणि INS करंग, आणि INS वेला) भारतीय 
नौदलात कायिरत आहेत. 

• पाचवी पाििुडी ‘INS वगीर’ सागरी चाचण्यांसह प्रगती करत असून या वर्ी नतची डडर्लव्हरी होण्याची 
शक्यता आहे. 

• सहावी पाििुडी आता पवपवध उपकरिे आणि त्यांच्या िंदर चाचण्यांच्या कामासाठी सेहटगं सुरू करेल. 
• या पाििुड्या माझगाव डॉक र्शपबिल्डसि र्लर्मटेड (MDL) येथे नेव्हल ग्रुप, फ्रान्सच्या सहकायािने 

तयार केल्या जात आहेत. 
स्रोत: HT 

 

सांरक्षि सचचवाांिी राष्ट्रीय स्तरावरील िदषूि िनतसाद सराव ‘NATPOLREX-VIII’ चे उद्घाटि केले 

 
 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• संरक्षि सधचव डॉ. अजय कुमार यांनी मुरगाव िंदर, गोवा येथे भारतीय तटरक्षक दल (ICG) द्वारे 
आयोन्जत दोन हदवसीय (19-20 एपप्रल, 2022) राष्ट्रीय स्तरावरील िदषूि िनतसाद सराव 
'NATPOLREX-VIII' च्या 8 व्या आवतृ्तीचे उद्घाटन केले. 
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मुख्य मुद्दे 

• या कायिक्रमात 50 एजन्सींमधील 85 हून अधधक सहभागी होते, ज्यात 22 मतै्रीपूिि परदेशी देश आणि 
आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे 29 ननरीक्षक आणि श्रीलंका आणि िांगलादेशमधील दोन तटरक्षक जहाजे यांचा 
समावेश होता. 

• NATPOLREX-VIII चा उद्देश सागरी गळतीचा सामना करण्यासाठी सवि भागधारकांची तयारी आणि 
प्रनतसाद क्षमता वाढविे आहे. 

• राष्ट्रीय तेल गळती आपत्ती आकस्स्मक योजिा (NOSDCP) मध्ये समापवष्ट्ट असलेल्या कायिपद्धती 
आणि मागिदशिक तत्तवांचे प्रमािीकरि करिे हे SACEP सामंजस्य कराराच्या अंतगित राष्ट्रीय आणि 
प्रादेर्शक स्तरावर ज्याचे भारत सदस्य राज्य आहे त्याचे उद्हदष्ट्ट आहे. 

• आज, भारतीय तटरक्षक दल या प्रदेशात सवािधधक 700 टन आणि त्याहून अधधक तेल गळती 
हाताळण्यास सक्षम आहे. 

टीप: NATPOLREX व्यनतररक्त, ICG 18 ते 29 एपप्रल 2022 पयांत चेन्नई येथे इांडडयि ओशि ररम 
असोशसएशि (IORA) च्या सदस्य राष्ट्रांसह 18 देशांतील 45 आंतरराष्ट्रीय सहभागींसाठी मरीन ऑइल 
ररस्पॉन्स आणि प्रीपेडिनेस या पवर्यातील क्षमता ननमािि व्यावसानयक प्रर्शक्षि अभ्यासक्रम आयोन्जत 
करत आहे. 
स्रोत: India Today 

 

महत्त्वाच्या बातम्या: पयािवरि आणि पयािवरिशास्त्र 

 

केरळ, बांगालमधूि शास्त्रज्ाांिी ईलच्या िवीि िजाती शोधल्या 
बातम्याांमध्ये का आहे? 

• भारतीय शास्त्रज्ांच्या गटाने अनुक्रमे केरळ आणि पन्चचम िंगालमधील कलामुक्कू आणि हदघा 
मोहना मासेमारी िंदरांमधून गोळा केलेल्या नमुन्यांमधून ईलची एक िवीि िजाती शोधली आहे. 
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मुख्य मुद्दे 

• नव्याने सापडलेली ईल कॉनग्रीड ईल गटातील असनू नतला एररओसोमा इंडडकम असे नाव देण्यात 
आले आहे. 

• इंडडयन कौन्न्सल ऑफ अधग्रकल्चर ररसचि-नॅशनल ब्युरो ऑफ कफश जेनेहटक ररसोसेस (ICAR-

NBFGR), लखनऊ आणि एस्टुअररन िायोलॉजी ररजनल सेंटर, भारतीय प्रािीशास्त्र सवेक्षि, 

गोपाळपूर-ऑन-सी, ओडडशा यांच्या शास्त्रज्ांनी एररयोसोमा इंडडकमची नवीन प्रजाती म्हिून पुष्ट्टी 
केली. 

• नवीन प्रजातींची एकूि लांिी 362 र्मलीमीटर आहे. 
• एररओसोमा वंशामध्ये 7 प्रजाती आहेत, ज्यात भारतीय पाण्यात डोक्युमेंटेड करण्यात आलेल्या नव्याने 

ओळखल्या गेलेल्या ईलचा समावेश आहे. जागनतक स्तरावर, वंशामध्ये 223 प्रजाती आहेत. 
टीप: नवीन ईल प्रजाती इंटरनॅशनल युननयन फॉर कॉन्झव्हेशन ऑफ नेचर (IUCN) च्या लाल यादीत 
'धोकादायक' ककंवा 'धचतंाजनक' म्हिून सूचीिद्ध नाहीत. 

स्रोत: DTE 

 

महत्वाच्या बातम्या: महत्वाचे ददवस 

 

21 एप्रिल, राष्ट्रीय िागरी सेवा ददि 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• राष्ट्रीय िागरी सेवा ददि दरवर्ी 21 एपप्रल रोजी साजरा केला जातो आणि साविजननक प्रशासनातील 
त्यांच्या योगदान आणि कठोर पररश्रमासाठी भारतातील नागरी सेवकांना समपपित केला जातो. 

मुख्य मुद्दे 

• नागरी सेवा हदन 2022 ची थीम “Vision India@2047 – नागररक आणि सरकार यांना जवळ 
आिि”े अशी आहे 

• पहहला राष्ट्रीय नागरी सेवा हदन 2006 मध्ये साजरा करण्यात आला. 
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• भारत सरकारने 21 एपप्रल हा राष्ट्रीय नागरी सेवा हदवस म्हिून ननवडला कारि या हदवशी देशाचे 
पहहले गहृमंत्री, सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी 1947 मध्ये नवननयुक्त प्रशासकीय सेवा अधधकाऱयांना 
संिोधधत केले होते. 

• हदल्लीतील मेटकाफ हाऊसमध्ये हा ऐनतहार्सक सोहळा झाला. 
• सरदार पटेल यांनी नागरी सेवकांना ''भारताची पोलादी चौकट'' असे संिोधले होते. 
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