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दैनिक चालू घडामोडी 13 एप्रिल 2022 
 

महत्वाच्या बातम्या: जग 

भारत-अमेररका 2+2 मंत्रीस्तरीय संवाद 

 
बातम्यांमध्ये का आहे? 

• वॉश िंग्टन डीसी येथे 11 एप्रिल 2022 रोजी 4थ्या भारत-यूएसए 2+2 मंत्रत्रस्तरीय संवादात सिंरक्षण मिंत्री 
राजनाथ शसिंह यािंनी परराष्ट्र मिंत्री डॉ. एस जय िंकर यािंच्यासोबत भाग घेतला. परराष्ट्र सचिव अँटनी 
ब्लिंकन आणण सिंरक्षण सचिव लॉयड ऑबटटन यािंनी अमेररकेिे ितततनचित्व केले. 

• 2+2 सिंवादापूवी 11 एप्रिल रोजी पिंतििान नरेंद्र मोदी आणण राष्ट्राध्यक्ष जो बबडेन यािंिी व्हच्ययअुली भेट 
झाली तेव्हा हे िारही उच्ि अचिकारी उपबटथत होते. 

मुख्य मुद्दे 

अमेररकेशी संवाद: 
• अमेररका हा भारतािा सवाुत जयना आणण महत्त्वािा 2+2 ििेिा भागीदार आहे. 
• दोन्ही दे ािंमिील पहहला 2+2 सिंवाद रम्प ि ासनादरम्यान आयोबजत करण्यात आला होता, जेव्हा 

तत्कालीन परराष्ट्र सचिव मायकल पोम्पीओ आणण तत्कालीन सिंरक्षण सचिव जेम्स मॅहटस यािंनी 
सप्टेंबर 2018 मध्ये नवी हदल्लीत हदविंगत सयषमा टवराज आणण तत्कालीन सिंरक्षण मिंत्री तनमलुा 
सीतारामन यािंिी भेट घेतली होती. 

• 2+2 सिंवादािंिी दयसरी आणण ततसरी आवतृ्ती 2019 आणण 2020 मध्ये अनयक्रमे वॉश िंग्टन डीसी आणण 
नवी हदल्ली येथे आयोबजत करण्यात आली होती. 

संरक्षण आणण धोरणात्मक करार: 
• भारत आणण यूएसने 2016 मध्ये लॉबजबटटक एक्सिेंज मेमोरँडम ऑफ अॅग्रीमेंट (LEMOA) पासून 

सयरुवात करून, 2018 मिील पहहल्या 2+2 सिंवादानिंतर कम्ययतनके न्स कॉम्पॅहटबबशलटी अँड शसक्ययररटी 
अॅग्रीमेंट (COMCASA) सह सखोल लष्ट्करी सहकायाुसाठी “मूलभूत करार” च्या रॉइकावर आणण त्यानिंतर 
2020 मध्ये मूलभूत प्रवतनमय आणण सहकाय ुकरार (BECA) वर टवाक्षरी केली आहे . 
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भारत आणण ममत्र राष्ट्ांमध्ये 2+2 चचाा: 
• 2+2 सिंवाद हे भारताच्या परराष्ट्र आणण सिंरक्षण मिंत्रयािंच्या आणण त्याच्या शमत्र राष्ट्रािंच्या िोरणात्मक 

आणण सयरक्षा मयद्द्यािंवर बैठकीिे टवरूप आहे. 
• भारतािे िार िमयख िोरणात्मक भागीदारािंसह 2+2 सिंवाद आहेत: अमेररका, ऑटरेशलया, जपान आणण 

रश या. रश या व्यततररक्त, इतर तीन दे  क्वाडमध्ये देखील भारतािे भागीदार आहेत. 
स्रोत: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

 

5G वहटुकल एिंगेजमेंट अँड पाटुनरश प िोग्राम (VEPP) 

 
बातम्यांमध्ये का आहे? 

• दरूसिंिार प्रवभागाने (DoT) "5G वर्टाकल एंगेजमेंट अँड पाटािरमशप िोग्राम (VEPP)" उपक्रमासाठी 
एक्टिे न ऑफ इिंटरेटट (EoI) आमिंबत्रत केले आहे जेणेकरून 5G ययजर-केस इकोशसटटम 
भागिारकािंमध्ये वेगासह आणण ययजर/वटीकल इिंडटरीच्या गरजा पूण ुकरण्यासाठी प्रव ेष जोर देऊन 
मजबूत सहयोग भागीदारी तनमाुण होईल. 

मुख्य मुद्दे 

• 5G सिंिीिंिा वापर सव ुक्षेत्रािंमध्ये करण्यासाठी, सचिव (टेशलकॉम) यािंच्या मागदु नुाखाली, सदटय 
(तिंत्रज्ञान) यािंच्या अध्यक्षतेखाली एक आंतर-मंत्रालय सममती, इलेक्रॉतनक्स आणण आयटी मिंत्रालय, 

प्रवज्ञान प्रवभाग आणण तिंत्रज्ञान आणण सिंबिंचित अनयलिंब मिंत्रालये यािंच्या ितततनिीिंसह भागिारक 
सहयोगी ियत्न सयलभ करण्यासाठी डडबजटल कम्ययतनके न्स आयोगािी टथापना करण्यात आली 
आहे.  उदा. कृषी, आरोग्य, नागरी व्यवहार, श क्षण, ऊजाु, खाणी, जल क्ती, वाणणज्य, बिंदरे, रेल्वे, अवजड 
उद्योग, रटते वाहतूक, पयटुन इ. 

• "5G वहटुकल एिंगेजमेंट अँड पाटुनरश प िोग्राम" इिंडटरी वहटुकलसाठी ऑफर केला जात आहे ज्यात 
यूजर व्हहटुकल आणण 5G टेक टटेकहोल्डस ु(सेवा िदाते, सोल्यू न िदाते आणण भागीदार ओईएम) 
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यािंच्यातील जवळिे सहकाय ुसक्षम करण्यासाठी रुिी अशभव्यक्ती (EoI) द्वारे नाप्रवन्यपूण ु5G ययज 
केसेस साठी िािणी कम ब्रीडड िंग ग्राउिं ड म्हणून क्षमता आहे. 

5G तंत्रज्ञािाबद्दल: 
• 5G हे 5व्या प्रपढीिे मोबाईल नेटवकु आहे. 
• 1G, 2G, 3G, आणण 4G नटेवकु निंतर हे एक नवीन जागततक वायरलेस टटँडड ुआहे. 
• 5G च्या हाय-बँड टपेक्रममिील इिंटरनेट टपीड 20 Gbps (गीगाबबट्स ितत सेकिं द) इतका उच्ि 

असल्यािे तपासले गेले आहे. 
स्रोत: Indian Express 

उत्सव पोटाल 

बातम्यांमध्ये का आहे? 

 

• कें द्रीय पयटुन, सिंटकृती आणण डोनर मिंत्री जी. कक न रेड्डी यािंनी नवी हदल्ली येथे 12 ते 13 एप्रिल 
दरम्यान आयोबजत अमतृ समागम या दोन हदवसीय पररषदेिे उद्घाटन केले. 

• 2 हदवसािंच्या अमतृ समागम पररषदेच्या उद्घाटनाच्या हदव ी, जी. कक न रेड्डी यािंनी उत्सव पोटाल 
देखील लाँि केले. 

 

मुख्य मुद्दे 

• उत्सव पोटुल वेबसाइट, पयटुन मिंत्रालयाने सयरू केलेला डडबजटल उपक्रम, दे ातील प्रवप्रवि क्षेत्रािंना 
जगभरात लोकप्रिय पयटुन टथळे म्हणून िशसद्ि करण्यासाठी भारतभरातील सव ुकायकु्रम, सण आणण 
थेट द नुे दाखवण्यािा उद्दे  आहे. 

टीप: 
• मिंत्रालयाने 25 जािेवारी रोजी राष्ट्ीय पयाटि र्दिानिममत्त AKAM (आझादी का अमतृ महोत्सव) वर 

समप्रपतु पयटुन टथळािंच्या थीमवर डडबजटल कॅलेंडर देखील जारी केले होते. 
• मिंत्रालयाने 2021-22 मध्ये िसाद योजिेंतगात, ओळखल्या गेलेल्या तीथकु्षेत्र आणण वारसा टथळािंच्या 

एकाबत्मक प्रवकासाच्या उद्दे ाने एकूण 112.25 कोटी रुपयािंच्या 03 िकल्पािंना मिंजयरी हदली आहे. 
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• मिंत्रालयाने नयकतेि टवदे  द नु योजनेत स्वदेश दशाि 2.0 म्हणून सयिारणा केली आहे. 
स्रोत: PIB 

िॅशिल टाइम ररलीज स्टडी, 2022 

 
बातम्यांमध्ये का आहे? 

• प्रववेक जोहरी, अध्यक्ष, कें द्रीय अित्यक्ष कर आणण सीमा यल्क मिंडळ (CBIC) यािंनी िॅशिल टाइम ररलीज 
स्टडी (NTRS), 2022 िकाश त केले. 

मुख्य मुद्दे 

• NTRS 2022 हे जागततक व्यापार सिंघटना (WTO) ने रेड फॅशसशलटे न अॅग्रीमेंट (TFA) आणण जागततक 
सीमा यल्क सिंघटना (WCO) अिंतगतु श फारस केल्यानयसार आिंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या कागो बक्लअरन्स 
िकक्रयेिे मूल्यािंकन करण्यासाठी मूलत: एक कामचगरी मोजण्यािे सािन आहे. 

• NTRS ने 15 िमयख सीमा यल्क सिंरिनेिा समावे  केला आहे, ज्यामध्ये िार बिंदर शे्रणीिंिा समावे  आहे 
- बिंदर, एअर कागो कॉम्प्लेक्स (ACCs), अिंतदे ीय किं टेनर डेपो (ICDs) आणण इिंटीग्रेटेड िेक पोटट्स 
(ICPs), जे सयमारे 80 टक्के िवे ािे बबल्स (आयातीिे डॉक्ययमेंट्स) आणण श प्रपिंग बबलािंच्या 70 टक्के 
(तनयाुतीिे डॉक्ययमेंट्स) हाताळतात. 

• NTRS 2022 ने 2022 मिील सव ुिार बिंदर शे्रणीिंमध्ये मागील वषाुच्या समान कालाविीच्या तयलनेत 
सरासरी कागो ररलीझ वेळेत आणखी सयिारणा नोंदवली आहे: ICPs साठी 2 टक्के त े ACC साठी 
लक्षणीयरीत्या उच्ि 16 टक्के. सागरी बिंदर ककिं वा अिंतदे ीय किं टेनर डेपोद्वारे साफ केलेल्या समयद्री 
मालासाठी सरासरी सोडण्याच्या वेळेत 12 टक्क्यािंनी सयिारणा झाली आहे. 

• या सयिारणेसह, ICPs ने 2023 पयतं साध्य करण्यासाठी नॅ नल रेड फॅशसशलटे न अॅक् न प्लॅन 
(NTFAP) लक्ष्य सोडण्यािी वेळ गाठली आहे, तर इतर तीन बिंदर शे्रणीिंनी NTFAP लक्ष्याच्या 75 टक्के 
गाठले आहे. 
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स्रोत: PIB 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

 

भारत-ऑस््ेमलया मेरीटाईम पे्ोल ररकॉनिसन्स एअरक्राफ्ट (MPRA) समन्वनयत ऑपरेशन्स 

 
बातम्यांमध्ये का आहे? 

• भारतीय नौदलािे P8I मेरीटाईम पे्ोल आणण ररकॉनिसन्स एअरक्राफ्ट (MPRA)  डाप्रवनु, ऑटरेशलया 
येथे दाखल झाले आहे. 

मुख्य मुद्दे 

• एअरक्राफ्ट आणण त्यािे कू्र डाप्रवनु येथे ऑपरे नल टनअुराउिं ड हाती घेतील. 
• आपल्या मयक्कामादरम्यान, भारतीय नौदलाच्या मरेीटाईम पेरोल टक्वाड्रन, अल्बरॉस, रॉयल ऑटरेशलयन 

वाययसेनेच्या 92 प्रविंगमिील आपल्या समकक्षािं ी सिंलग्न होणार आहे. 
• दोन्ही दे ािंतील P8 एअरक्राफ्ट, सागरी क्षेत्र जागरूकता वाढवण्यासाठी पाणबयडीप्रवरोिी ययद्ि आणण 

पषृ्ट्ठभागावर पाळत ठेवण्यासाठी समबन्वत ऑपरे न्स आयोबजत करतील. 
• P8 प्रवमाने, त्यािंच्या िात्यक्षक्षक िदीघ ुपोहोिासह, मलबार आणण ऑसीिडेक्स शृंखला सरावाच्या दरम्यान 

सिंययक्तपणे कायरुत आहेत, आणण त्यािंना कायिुणाली आणण माहहतीिी देवाणघेवाण याबद्दल समान 
समज आहे. 

स्रोत: India Today 

महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 
 

परराष्ट् सचचव हर्ावधाि श्ृंगला G20 समन्वयक असतील 
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बातम्यांमध्ये का आहे? 

• परराष्ट्र सचिव हषवुिनु श्रृिंगला यािंिी G20 श खर पररषदेसाठी समन्वयक म्हणून तनययक्ती केली 
जाईल, जी 2023 मध्ये भारत आयोबजत करेल. 

मुख्य मुद्दे 

• 30 एप्रिल 2022 रोजी तनवतृ्त होणारे चश्रिंगला 1 मे 2022 रोजी G20 समन्वयक म्हणून त्यािंच्या नवीन 
भूशमकेिी जबाबदारी टवीकारतील. 

• श खर सिंमेलनाच्या आयोजनासाठी ही नव्याने तनमाुण झालेली भूशमका आहे. वाणणज्य मिंत्री प्रपययष 
गोयल हे G20  ेपाु राहतील. 

• भारत 1 डडसेंबर 2022 ते 30 नोव्हेंबर 2023 या कालाविीत G20 िे अध्यक्षपद भूषवेल. 
G-20 बद्दल: 

• G-20 हा आिंतरराष्ट्रीय मिंि आहे जो जगातील िमयख अथवु्यवटथािंना एकत्र आणतो. 
• त्यािे सदटय जागततक जीडीपी च्या 80% पेक्षा जाटत, जागततक व्यापाराच्या 75% आणण जगाच्या 

लोकसिंख्येच्या 60% आहेत. 
• G-20 हे 19 दे  आणण ययरोप्रपयन ययतनयन ने शमळून बनलेले आहे. 
• अजेंहटना, ऑटरेशलया, ब्राझील, कॅनडा, िीन, जमनुी, फ्रान्स, भारत, इिंडोनेश या, इटली, जपान, मेबक्सको, 

रश यन फेडरे न, सौदी अरेबबया, दक्षक्षण आकफ्रका, दक्षक्षण कोररया, तयकी, यूके आणण अमेररका हे 19 दे  
आहेत. 

स्त्रोत: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार आणण सन्माि 

 

56 वा ज्ञािपीठ पुरस्कार आसामी कवी निलमणी फूकि यांिा िदाि करण्यात आला 
बातम्यांमध्ये का आहे? 

• िख्यात आसामी कवी निलमणी फुकि यािंना 56 वा ज्ञािपीठ पुरस्कार िदान करण्यात आला, ज्यािा 
सोहळा आसाममध्ये िथमि आयोबजत करण्यात आला होता. 

मुख्य मुद्दे 
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• आसामिे मयख्यमिंत्री हहमिंता बबटवा  माु आणण ज्ञानपीठ तनवड मिंडळाच्या अध्यक्षा िततभा रे यािंनी 
88 वषीय फय कन यािंना रॉफी, िनादे  आणण इतर टमतृतचिन्ह िदान केले. 

• कादिंबरीकार बीरेंद्र कय मार भट्टािाय ु(1979) आणण मामोनी रायसोम गोटवामी (2000) निंतर ज्ञानपीठ 
पयरटकार शमळवणारे फय कन हे ततसरे आसामी आहेत. 

• फय कन यािंना त्यािंच्या ‘कोबबता’ या काव्यसिंग्रहासाठी 1981 मध्ये साहहत्य अकादमी पयरटकार शमळाला 
होता. 

• त्यािंना 1990 मध्ये पद्मश्री आणण 2002 मध्ये साहहत्य अकादमी फेलोश पने सन्मातनत करण्यात 
आले. 

 

ज्ञािपीठ पुरस्काराबद्दल: 
• ज्ञानपीठ पयरटकार हा सवाुत जयना आणण सवोच्ि भारतीय साहहत्य पयरटकार आहे जो भारतीय 

ज्ञानपीठ द्वारे दरवषी एखाद्या लेखकाला त्यािंच्या "साहहत्यातील उत्कृष्ट्ट योगदानासाठी" हदला जातो. 
स्त्रोत: Indian Express 

पंतिधाि िरेंद्र मोदी यांिा पर्हला लता दीिािाथ मंगेशकर पुरस्कार िाप्त होणार आहे 

 
बातम्यांमध्ये का आहे? 

• या वषी फेब्रयवारीमध्ये तनिन झालेल्या ज्येष्ट्ठ गातयका (लता मिंगे कर) यािंच्या टमतृीप्रित्यथ ुटथापन 
करण्यात आलेल्या पहहल्या लता दीनानाथ मिंगे कर पयरटकाराने पिंतििान नरेंद्र मोदी यािंना सन्मातनत 
करण्यात येणार आहे. 

मुख्य मुद्दे 
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• 24 एप्रिल रोजी मयिंबईतील षण्मयखानिंद सभागहृात हा पयरटकार सोहळा होणार असल्यािी माहहती माटटर 
दीनानाथ मिंगे कर टमतृी िततष्ट्ठानने हदली. 

• लता दीनानाथ मिंगे कर पयरटकार दरवषी केवळ एकाि व्यक्तीला हदला जाईल ज्याने राष्ट्र, तेथील लोक 
आणण समाजासाठी अतयलनीय, नेत्रदीपक आणण अनयकरणीय योगदान हदले आहे. 

स्रोत: India Today 

महत्वाच्या बातम्या: महत्वाचे र्दवस 

 

13 एप्रिल, जाशलयनवाला बाग हत्याकािंड 

बातम्यांमध्ये का आहे? 

• जाशलयनवाला बाग हत्याकािंड, ज्याला अमतृसर हत्याकािंड असेही म्हणतात, 13 एप्रिल 1919 रोजी घडले. 
 
 

 

मुख्य मुद्दे 

• कनलु रेबजनाल्ड डायर यािंच्या नेततृ्वाखाली बब्रहट  भारतीय सैन्याच्या सयमारे 50  सैतनकािंनी 
अमतृसरमिील जाशलयनवाला बाग येथे बैसाखीसाठी जमलेल्या तन टत्र लोकािंवर गोळीबार केला. 

• लोक, ज्यात बहयसिंख्य  ीख होते, ते बैसाखी साजरी करण्यासाठी आणण सत्य पाल आणण डॉ सैफय द्दीन 
ककिलय या दोन टवातिंत्रयसैतनकािंच्या अटक आणण हद्दपारीिा तनषेि करण्यासाठी जाशलयनवाला 
बागमध्ये जमले होते. 

• बब्रहट  सरकारच्या म्हणण्यानयसार जाशलयनवाला बाग हत्याकािंडात 379 लोक मरण पावले आणण 
1,200 जखमी झाले. 

स्रोत: HT 
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