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दैनिक चालू घडामोडी 22 एप्रिल 2022 
 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 
 

कें द्रािे 3 िागा गटाांसोबतचा युद्धप्रवराम करार एका वर्ाासाठी वाढवला 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• कें द्र सरकारने 3 नागा गटाांसोबतचा युद्धविराम करार आणखी एका िर्ाासाठी िाढिला आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• या गटाांमध्ये नॅशनल सोशाललस्ट कौन्ससल ऑफ नागालँड-एनके (NSCN-NK), नॅशनल सोशाललस्ट 
कौन्ससल ऑफ नागालँड-ररफॉमेशन (NSCN-R) आणण नॅशनल सोशाललस्ट कौन्ससल ऑफ नागालँड-K-

खाांगो (NSCN-K-Khango) याांचा समािेश आहे.  
• हे सिा गट NSCN-IM आणण NSCN-K चे तुटलेले गट आहेत. 
• गहृ मांत्रालयाच्या ननिेदनानुसार, NSCN-NK आणण NSCN-R सोबत 28 एविल 2022 ते 27 एविल 

2023 या कालािधीसाठी आणण NSCN-K-Khango सोबत 18 एविल 2022 ते 17 एविल 2023 
पयतं युद्धविराम करार आणखी एक िर्ाासाठी िाढिण्याचा ननणाय घेण्यात आला. 

टीप: 
• कें द्राने सप्टेंबर 2021 मध्ये NSCN-K च्या ननकी सुमी गटाशी युद्धविराम करारािर स्िाक्षरी केली 

होती. 
• कें द्राने ऑगस्ट 2015 मध्ये NSCN (IM) सोबत "फे्रमिका  करार" केला होता. 

इतर सांबांधधत शाांतता करार: 
• बोडो शाांतता करार, 2020 

• ब्रू करार, 2020 

• काबी आांगलाँग करार, 2021 

स्रोत: Indian Express 
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NITI आयोगािे ड्राफ्ट बॅटरी स्वॅप्रपांग पॉललसी जारी केली 
बातम्याांमध्ये का आहे? 

• NITI आयोगाने स्टेकहोल्डरच्या टटप्पण्याांसाठी ड्राफ्ट बॅटरी स्वॅप्रप ांग पॉललसी जारी केली आहे. 
 

 

मुख्य मुद्दे 

ड्राफ्ट बॅटरी स्वॅप्रप ांग पॉललसीबद्दल: 
• या पॉललसी अांतगात, पटहल्या टप्प्यात 40 लाखाांपेक्षा जास्त लोकसांख्या असलेल्या सिा महानगराांना 

बॅटरी स्िॅवप ांग नेटिका  विकलसत करण्यासाठी िाधासय टदले जाईल. 
• िाढत्या शहराांमधील दचुाकी आणण तीनचाकी िाहन विभागाांचे महत्त्ि लक्षात घेता राजयाांच्या 

राजधानी, कें द्रशालसत िदेश मुख्यालये आणण 5 लाखाांपेक्षा जास्त लोकसांख्या असलेली शहरे यासारखी 
सिा िमुख शहरे दसुऱ्या टप्प्यात समाविष्ट केली जातील. 

• अदलाबदल करण्यायोग्य बॅटरी असलेली िाहने बॅटरीलशिाय विकली जातील, जयामुळे सांभाव्य EV 

मालकाांना कमी खरेदी खचााचा फायदा लमळेल. 
टीप: 

• ग्लासगो येथे झालेल्या COP26 लशखर पररर्देदरम्यान, भारताने काबान उत्सजानाची तीव्रता 45% न े
कमी करण्यासाठी आणण 2030 पयतं आपली गैर-जीिाश्म ऊजाा क्षमता 500 GW पयतं नेण्यासाठी 
आणण 2030 पयतं आपल्या उजेच्या 50% गरजा अक्षय ऊजेतून पूणा करण्यासाठी आणण शेिटी 
2070 पयतं नेट णझरो साध्य करण्यासाठी िचनबद्ध केले. 

• CO2 उत्सजानात रस्ते िाहतूक क्षेत्र हे िमुख योगदान देणारे आहे आणण एक ततृीयाांश कण 
उत्सजानासाठी कारणीभूत आहे. 

• स्िदेशी बॅटरी उत्पादन क्षमता िाढिण्यासाठी भारतातील इलेन्रिक (हायब्रीड) िाहनाांचा िेगिान 
अिलांब आणण उत्पादन (FAME) I आणण II, आणण िगत सेल (ACC) बॅटरी स्टोरेज (NPACC) िर 
राष्िीय कायाक्रमासाठी उत्पादन ललांरड इससेंटटव्ह (PLI) यासारखे अनेक सहाय्यक उपक्रम राबविण्यात 
आले आहेत. 

 

स्रोत: ET 
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भारताला हहमाचलमध्ये जगातील सवाात लाांब आणि सवाात उांच बोगदा लमळिार आहे 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• लडाखमधील झाांस्कर व्हॅली आणण टहमाचल िदेशातील लाहौल व्हॅली दरम्यानच्या 16,580 फूट उांच 
लशांकू-ला णखांडीच्या खाली भारत लिकरच जगातील सिाात लाांब महामागा बोगद्याचे घर असेल. 

 

 
 

मुख्य मुद्दे 

• हा बोगदा 2025 पयतं तयार होईल आणण लडाख आणण टहमाचल दरम्यान सिा हिामान 
कनेन्रटन्व्हटी िदान करेल. 

• बॉडार रोड ऑगानायझेशन (BRO) िमुख लेफ्टनांट जनरल राजीि चौधरी याांनी माटहती टदली की लशांकू-
ला बोगदा 4.25 ककमी लाांबीचा असेल. 

टीप: 
• अटल बोगदा, भारताचे माजी पांतिधान, अटल बबहारी िाजपेयी याांच्या नािािरुन नाि देण्यात आलेला 

हा एक महामागा बोगदा आहे जो भारतातील टहमाचल िदेशातील लेह-मनाली महामागाािरील 
टहमालयाच्या पूिेकडील पीर पांजाल पिातराांगातील रोहताांग णखांडीखाली बाांधलेला आहे. 

• 9.02 ककमी लाांबीचा, हा जगातील 10,000 फुटाांपेक्षा जास्त लाांबीचा महामागा लसांगल-ट्यूब बोगदा आहे. 
स्रोत: TOI 

 

भारतातील पहहल्या पोटेबल सोलर रूफटॉप ििालीचे गाांधीिगरमध्ये अिावरि करण्यात आले 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• गुजरातमधील गाांधीनगर येथील स्िामीनारायण अक्षरधाम मांटदर सांकुलात भारतातील पहहल्या पोटेबल 
सोलर रूफटॉप ििालीचे उद्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुद्दे 

• मांटदराच्या सांकुलात 10 PV पोटा लसस्टमच्या स्थापनेला जमान डेव्हलपमेंट एजससी Deutsche 

Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) द्िारे समथान टदले आहे. 
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• सांपूणा भारतातील निीकरणीय ऊजाा शहरे विकलसत करण्यासाठी कें द्रीय निीन आणण निीकरणीय 
ऊजाा मांत्रालयाच्या पुढाकाराअांतगात या िणाली स्थावपत केल्या गेल्या आहेत. 

• PV पोट्ासची ननलमाती निी टदल्ली न्स्थत सिोटेक पॉिर लसस्टम्स लललमटेड (SPSL) द्िारे केली गेली 
आहे, जो मेक इन इांडडया िकल्पाांतगात सौर उत्पादने बनिणारी आघाडीची कां पनी आहे. 

 

स्रोत: Business Standard 

 

ऑइल इांडडया लललमटेड (OIL) आसाममध्ये भारतातील पहहला शुद्ध ग्रीि हायड्रोजि पलाांट सुरू करते 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• ऑइल इांडडया लललमटेड (OIL) ने आसाममध्ये "भारतातील पटहला 99.999% शुद्ध" ग्रीन हायड्रोजन 
प्लाांट सुरू केला आहे. 

मुख्य मुद्दे 

• ऑइल इांडडया लललमटेडने भारतातील ग्रीि हायड्रोजि अर्ाव्यवस्रे्च्या टदशेने पटहले महत्त्िाचे पाऊल 
उचलले आहे आणण भारतातील पटहला 99.999% शुद्ध ग्रीन हायड्रोजन पायलट प्लाांट सुरू केला आहे, 

जयाची स्थावपत क्षमता िनतटदन 10 ककलोगॅ्रम असममधील जोरहाट पांप स्टेशनिर आहे. 
• सध्याच्या 500kW क्षमतचे्या सोलर प्लाांटद्िारे 100 kW अननयन एरसचेंज मेम्ब्रेन (AEM) 

इलेरिोलायझर अॅरे िापरून ननमााण केलेल्या विजेपासून प्लाांट ग्रीन हायड्रोजन तयार करतो. 
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• भविष्यात या प्लाांटने ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन दररोज 10 ककलो िरून 30 ककलो पयतं िाढिणे 
अपके्षक्षत आहे. 

स्रोत: The Hindu 

महत्त्वाच्या बातम्या: अर्ाव्यवस्र्ा 
 

इांडडया पोस्ट पेमेंट्स बँकेिे ‘Fincluvation’ लाँच केले 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• इांडडया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) ने Fincluvation लाँच करण्याची घोर्णा केली – Fintech 

स्टाटाअप समुदायासोबत सहकाया करून आर्थाक समािेशासाठी उपाय तयार करण्यासाठी आणण 
निनिीन उपाय शोधण्यासाठी हा एक सांयुरत उपक्रम आहे. 

 

 
 
 

मुख्य मुद्दे 

Fincluvation बद्दल: 
• सहभागी स्टाटा-अप्ससह सिासमािेशक आर्थाक उपाय तयार करण्यासाठी Fincluvation हे इांडडया 

पोस्ट पेमेंट्स बँकेचे (IPPB) कायमस्िरूपी व्यासपीठ असेल. 
• Fincluvation स्टाटाअप्सना सहभागी होण्यासाठी, कल्पना माांडण्यासाठी, विकलसत करण्यासाठी आणण 

अांतर्ज्ाानी आणण अनुरूप उत्पादने आणण सेिाांचे माकेटटांग करण्यासाठी आमांबत्रत करते जे ग्राहकाांपयतं 
पोहोचिता येतात. 

• Fincluvation स्टाटा-अप्सना IPPB आणण DoP तर्ज्ाांसोबत उपाय विकलसत करण्यासाठी आणण पोस्टल 
नेटिका  आणण IPPB च्या तांत्रर्ज्ान स्टॅकचा िापर करून पायलट चालविण्यास अनुमती देईल. 

इांडडया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) बद्दल: 
• IPPB ची स्थापना टपाल विभाग, दळणिळण मांत्रालयाच्या अांतगात भारत सरकारच्या 100% 

इन्रिटीसह करण्यात आली आहे. 
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• 1 सप्टेंबर 2018 रोजी पांतिधान नरेंद्र मोदी याांच्या हस्ते लॉसच करण्यात आले. 
स्रोत: PIB 

 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार आणि सन्माि 

पांतिधाि मोदी याांच्या हस्ते सावाजनिक िशासिातील उत्कृष्टतेसाठी पांतिधाि पुरस्कार िदाि 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• िागरी सेवा हदिानिलमत्त, पांतिधान नरेंद्र मोदी याांच्या हस्ते विर्ज्ान भिन, निी टदल्ली येथे सावाजनिक 
िशासिातील उत्कृष्टतेसाठी पांतिधाि पुरस्कार िदान करण्यात आला. 

मुख्य मुद्दे 

• सामासय नागररकाांच्या कल्याणासाठी न्जल्हे/अांमलबजािणी करणाऱ्या युननट्स आणण कें द्र/राजय 
सांस्थाांनी केलेल्या असाधारण आणण नाविसयपूणा कामाांना मासयता देण्यासाठी सािाजननक िशासनातील 
उत्कृष्टतेसाठी पांतिधाि पुरस्काराांची स्थापना करण्यात आली आहे. 

• त्याांना ओळखल्या गेलेल्या िाधासय कायाक्रमाांच्या िभािी अांमलबजािणीसाठी आणण नािीसयपूणातेसाठी 
देखील ससमाननत केले जाते. 

 

• खालील पाच ओळखल्या गेलेल्या िाधासय कायाक्रमाांमध्ये केलेल्या अनुकरणीय कायांना पुरस्कार टदले 
जातील जे िागरी सेवा हदि 2022 रोजी सादर केले जातील: (i) “जन भागीदारी” ककां िा पोशि 
अलभयािात लोकाांच्या सहभागास िोत्साहन देणे, (ii) क्रीडा आणण ननरोगीपणाच्या माध्यमातून 
उत्कृष्टतेला िोत्साहन देणे खेलो इांडडया योजिा, (iii) पीएम स्वनिधी योजिेतील डडन्जटल पेमेंट आणण 
सुशासन, (iv) एक जजल्हा एक उत्पादि योजिेद्वारे सिांगीण विकास, (v) मानिी हस्तक्षेपालशिाय 
अखांड, शेिटपयतं सेिाांचे वितरण. 

• 5 ओळखल्या गेलेल्या िाधासयक्रम कायाक्रमाांसाठी आणण सािाजननक िशासन/सेिाांचे वितरण इत्यादी 
के्षत्रातील निकल्पनाांसाठी एकूण 16 पुरस्कार यािर्ी टदले जातील. 

टीप: कें द्र सरकार 21 एविल हा नागरी सेिा टदन म्हणून पाळते. 
स्रोत: HT 
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डेजव्हड अॅटिबरो याांिा UN चा सवाात िनतजष्ठत पयाावरि पुरस्कार लमळाला 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• युिायटेड िेशन्स एन्व्हायिामेंट िोग्राम (UNEP) ने डेजव्हड अ ॅटिबरो याांना ननसगााच्या सांरक्षणासाठी 
आणण त्याच्या जीणोद्धारासाठी सांशोधन, दस्तऐिजीकरण आणण िककलीसाठी त्याांच्या समपाणाबद्दल 
चॅजम्पयन्स ऑफ द अर्ा लाइफटाइम अधचव्हमेंट अवॉडािे ससमाननत केले आहे. 

मुख्य मुद्दे 

• हा लाइफटाइम अर्चव्हमेंट अिॉडा जागनतक पयाािरण समुदायासाठी एका ऐनतहालसक िर्ाात टदला 
जातो. स्िीडनमधील स्टॉकहोम येथे 1972 च्या सांयुरत राष्िाांच्या मानिी पयाािरण पररर्देला 2022 

पसनास िर्े पूणा झाली, जी पयाािरणािरील पटहल्या आांतरराष्िीय बैठकीांपैकी एक होती. 
• या पररर्देने जगभरातील पयाािरण मांत्रालये आणण एजससीांच्या ननलमातीला चालना टदली, एकबत्रतपणे 

पयाािरणाचे सांरक्षण करण्यासाठी अनेक निीन जागनतक करार सुरू केले आणण UNEP ची स्थापना 
झाली, जी या िर्ी 50 िा िधाापन टदन साजरा करत आहे. 

युिायटेड िेशन्स एन्व्हायिामेंट िोग्राम (UNEP) बद्दल तथ्ये: 
• मुख्यालय: नैरोबी, केननया 
• स्र्ापिा: 5 जून 1972 

• कायाकारी सांचालक: इांगर अँडरसन 

स्रोत: DTE 

महत्वाच्या बातम्या: महत्वाचे हदवस 

 
 

22 एप्रिल, आांतरराष्रीय मात ृवसुांधरा हदि 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• आांतरराष्िीय मात ृिसुांधरा टदन (पथृ्िी टदिस) दरिर्ी 22 एविल रोजी साजरा केला जातो. 
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मुख्य मुद्दे 

• आांतरराष्िीय मात ृपथृ्िी टदिस 2022 ची र्ीम "आमच्या ग्रहामध्ये गुांतिणूक करा" आहे. 
• सांयुरत राष्ि महासभेने (UNGA) 2009 मध्ये मांजूर केलेल्या ठरािाद्िारे 22 एविल हा आांतरराष्िीय 

मात ृिसुांधरा टदिस म्हणून ननयुरत केला. 
• स्टॉकहोम येथे 1972 च्या मानिी पयाािरणािरील UN पररर्देने जागनतक जागरूकता तसेच 5 जून 

रोजी जागनतक पयाािरण टदन आणण सांयुरत राष्ि पयाािरण कायाक्रम (UNEP) ची स्थापना केली. 
स्रोत: un.org 
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