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दैनिक चालू घडामोडी 01.04.2022 
महत्वाच्या बातम्या: जग 

जागनतक ऊजाा संक्रमण आउटलुक 2022 

 

बातमीत का 

• इंटरनॅशनल ररनू्यएबल एनर्जी एर्जन्सी (IRENA) ने बर्लिन एनर्जी ट्रंर्िशन डरयलॉगमधे्य वर्ल्ि एनर्जी ट्रंर्िशन 

आउटलुक 2022 लराँच केले. 

वर्ल्ा एिजी ट्ांनिशि आउटलुक २०२२ चे निष्कर्ा: 

• आउटलूकमधे्य उपलब्ध तंत्रज्ञरनरवर आधरररत प्ररधरन्य के्षते्र आर्ि कृती र्नर्ित केल्यर आहेत ज्यर शतकरच्यर 

मध्यरपयंत र्नव्वळ शून्य उत्सर्जिन सरध्य करण्यरसरठी 2030 पयंत पूिि करिे आवश्यक आहे. 

• ग्लरसगो हवरमरन कररररंतगित ररष््ट्ीय र्नधरिरीत योगदरन आर्ि ररष््ट्ीय ऊर्जरि योर्जनरंमधे्य वरढती महत्वरकरंक्षर र्नर्िततर 

प्रदरन करिे आवश्यक आहे आर्ि 1.5 र्डग्री सेल्सियसच्यर अनुषंगरने गंुतविूकीच्यर धोरिरंनर मरगिदशिन करिे 

आवश्यक आहे. 

भारताची ऊजाा संक्रमण स्थिती : 

• देशरची स्थरर्पत नवीकरिीय ऊर्जरि (आरई) क्षमतर ३० नोव्हेंबर २०२१ पयंत १५०.५४ र्गगरवॅट (सौर: ४८.५५ र्गगरवॅट, 

पवन: ४०.०३ र्गगरवॅट, लघु र्जलर्वद्युत : ४.८३ र्गगरवॅट, रै्जवर्वद्युत : १०.६२ र्गगरवॅट, लरर्जि हरयड्ो : ४६.५१ र्गगरवॅट) 

इतकी आहे, तर अिुऊरे्जवर आधरररत स्थरर्पत वीर्ज क्षमतर ६.७८ र्गगरवॅट इतकी आहे.  

• भररतरत र्जगरतील चौथ्यर क्रमरंकरची पवनऊर्जरि क्षमतर आहे. 

• Source: DTE 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

प्रधािमंत्री आवास योजिा (PMAY)-ग्रामीण 
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बातम्यांमधे्य का 

• अलीकडेच पंतप्रधरन नरेंद्र मोदी यरंनी मध्य प्रदेशरतील प्रधरनमंत्री आवरस योर्जनर (पीएमएवरय)-ग्ररमीिच्यर 

लरभरथ्यरंच्यर ५.२१ लरख घररंचे उद्घरटन त्रंच्यर मरलकरंनर नवीन घरे देण्यरच्यर 'ग्रह प्रवेशम' यर सोहळ्यरत भरग 

घेतरनर केले.  

मुख्य मुदे्द 

• आतरपयंत देशरत PMAY योर्जनेंतगित 2.5 कोटी घरे बरंधण्यरत आली असून त्रत ग्ररमीि भरगरतील दोन कोटी घररंचर 

समरवेश आहे. 

• देशरलर स्वरतंत्र्य र्मळून ७५ वषे पूिि होत असल्यरने येत्र १२ मर्हन्यरंत देशरतील प्रते्क र्र्जल्ह्यरत ७५ 'अमृत सरोवर' 

(तलरव) बरंधण्यरचे व्रत घेण्यरचे आवरहनही पंतप्रधरनरंनी केले. 

प्रधािमंत्री आवास योजिा (PMAY)-ग्रामीण बद्दल: 

• प्रधरनमंत्री आवरस योर्जनर (PMAY)-ग्ररमीि, पूवी इंर्दरर आवरस योर्जनर, भररतरतील ग्ररमीि गररबरंसरठी घरे उपलब्ध 

करून देण्यरसरठी भररत सरकररने तयरर केलेलर एक सरमरर्र्जक कल्यरिकररी करयिक्रम आहे. 

• Source: ET 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

भारत सरकारिे िागालँड, आसाम आनण मनणपूरमधील AFSPA अंतगात अशांत के्षते्र कमी केली आहेत 

 

बातमीत का 

• भररत सरकररने अनेक दशकरंनंतर नरगरलाँड, आसरम आर्ि मर्िपूरमधील सशस्त्र दल र्वशेष अर्धकरर करयदर 

(AFSPA) अंतगित अशरंत के्षते्र कमी केली आहेत. 

• 2014 च्यर तुलनेत 2021 मधे्य दहशतवरदरच्यर घटनरंमधे्य 74 टक्क्रंनी घट िरली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• संपूिि आसरममधे्य १९९० परसून 'अशरंत के्षत्र' अर्धसूचनर लरगू आहे. पररल्सस्थतीत लक्षिीय सुधररिर िरल्यरमुळे, आतर 

AFSPA 01.04.2022 परसून पूििपिे 23 र्र्जल्ह्यरंमधून आर्ि अंशतः  आसरमच्यर 1 र्र्जल्ह्यरतून करढून टरकण्यरत येत 

आहे. 

• २००४ परसून संपूिि मर्िपूरमधे्य (इंफरळ नगरपरर्लकर के्षत्र वगळतर) अशरंत के्षत्र घोषिरपत्र लरगू आहे. मर्िपूरमधील 

6 र्र्जल्ह्यरंतील 15 पोर्लस से्टशन के्षत्र 01.04.2022 परसून अशरंत के्षत्र अर्धसूचनेतून वगळले र्जरईल. 

• संपूिि नरगरलाँडमधे्य १९९५ परसून र्डस्टर्बडि एररयर नोर्टर्फकेशन लरगू आहे. नरगरलाँडमधील ७ र्र्जल्ह्यरंमधील १५ 

पोर्लस ठरण्यरंमधून अशरंत के्षत्र अर्धसूचनर ०१.०४.२०२२ परसून मरगे घेण्यरत येत आहे. 
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• Source: Indian Express 

सररस्का व्याघ्र प्रकल्पाला भीर्ण आग 

 

बातमीत का 

• अलीकडेच सररस्कर व्यरघ्र प्रकल्परत भीषि आग लरगली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• अकबरपूर रेंर्जमधील ८-१० चौरस र्कलोमीटर के्षत्ररवर उपग्रहरने वेळीच इशररर देऊनही आर्ि ररअल टरइम मोबरइल 

अॅल्सिकेशन-बेस्ड फरयर ररस्पॉन्स र्सल्सस्टम उपलब्ध असूनही त्रचर पररिरम िरलर आहे. 

सररस्का व्याघ्र प्रकल्पाबद्दल: 

• सररस्कर व्यरघ्र प्रकल्प हर भररतरतील ररर्जस्थरनमधील अलवर र्र्जल्ह्यरतील एक व्यरघ्र प्रकल्प आहे. 

• हे 881 र्कमी 2 च्यर के्षत्रफळरवर पसरलेले आहे ज्यरमधे्य िरडे-करटेरी रखरखीत रं्जगले, कोरडी परनिडी रं्जगले, 

गवतरळ प्रदेश आर्ि खडकरळ टेकड्यर आहेत. 

• हे के्षत्र अलवर ररज्यरचे र्शकरर संरक्षि होते आर्ि 1958 मधे्य वन्यर्जीव अभयररण्य म्हिून घोर्षत करण्यरत आले. 

• 1978 मधे्य भररतरच्यर व्यरघ्र प्रकल्परचर एक भरग बनवून त्रलर व्यरघ्र प्रकल्परचर दर्जरि देण्यरत आलर. 

• वन्यर्जीव अभयररण्य 1982 मधे्य ररष््ट्ीय उद्यरन घोर्षत करण्यरत आले, एकूि के्षत्रफळ सुमररे 273.8 र्कमी 2 आहे. 

• Source: Indian Express 

MyGov- जमू्म आनण काश्मीरसाठी मजबूत िागररक प्रनतबद्धता व्यासपीठ 

 

बातमीत का 

• नरगररकरंच्यर सहभरगरची कल्पनर पुढे नेण्यरसरठी आर्ि भररतरच्यर कें द्रशरर्सत प्रदेशरत ‘गुड गव्हनिन्स’चे धे्यय सरध्य 

करण्यरसरठी, MyGov र्जमू्म आर्ि करश्मीर हे र्जमू्म आर्ि करश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हनिर मनोर्ज र्सन्हर यरंनी सुरू केले 

आहे. 
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महत्त्वाचे मुदे्द 

• MyGov र्जमू्म-करश्मीर हे MyGov च्यर 7+ वषरंच्यर प्रवरसरत कोित्रही कें द्रशरर्सत प्रदेशरसरठी 16 वे MyGov 

उदरहरि आहे आर्ि आतरपयंतचे पर्हले MyGov आहे. 

MyGov बद्दल: 

• भररतरच्यर सरमरर्र्जक आर्ि आर्थिक पररवतिनरच्यर र्दशेने र्वचरररंची आर्ि र्वचरररंची र्नकोप देवरिघेवरि 

करण्यरसरठी एक इंटरफेस तयरर करून सरकररलर सरमरन्य मरिसरच्यर र्जवळ आिण्यरच्यर कल्पनेने पंतप्रधरन नरेंद्र 

मोदी यरंनी 26 रु्जलै 2014 रोर्जी मरयगव्हची सुरुवरत केली. 

• Source: PIB 

मंुबई आंतरराष््ट्ीय कू्रि टनमािल जुलै 2024 पयंत कायाास्ित होईल 

 

बातमीत का 

• मंुबई इंटरनॅशनल कू्रि टर्मिनल, बीपीएक्स-इंर्दरर डॉक येथे येिररे प्रर्तर्ित समुद्री कू्रि टर्मिनल, रु्जलै 2024 पयंत 

करयरिल्सित होण्यरची अपेक्षर आहे. 

• मंुबई बंदर प्ररर्धकरिरचे अध्यक्ष ररर्जीव र्जलोटर यरंनी सरगरमरलर - देशरच्यर बंदर-नेतृत्वरच्यर र्वकरसरसरठी भररत 

सरकररच्यर प्रमुख करयिक्रमरलर 7 वषे पूिि िरल्यरच्यर र्नर्मत्तरने ही मरर्हती र्दली. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• टर्मिनलमधे्य वषरिलर 200 र्जहररे्ज आर्ि 10 लरख प्रवरसी हरतरळण्यरची क्षमतर असेल.  

• एकूि 495 कोटी रुपयरंच्यर प्रकल्प खचरिपैकी 303 कोटी रुपये मंुबई पोटि ऑथॉररटी आर्ि उविररत खचि खरसगी 

ऑपरेटर करिरर आहेत.  

• Source: PIB 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

भारत फ्रान्स िौदल सराव वरुणा – 2022 
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बातमीत का 

• भररतीय आर्ि फ्रें च नौदलरंमधील र्िपक्षीय नौदल सररवरची 20 वी आवृत्ती - 'वरुिर' अरबी समुद्ररत 30 मरचि ते 03 

एर्प्रल 2022 दरम्यरन आयोर्र्जत केली र्जरत आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• दोन्ही नौदलरंमधील र्िपक्षीय नौदल सररव 1993 मधे्य सुरू करण्यरत आलर. 

• २००१ मधे्य यर सररवरलर ‘वरुिर’ असे नरव देण्यरत आले आर्ि भररत-फ्ररन्स धोरिरत्मक र्िपक्षीय संबंधरंचर तो एक 

महत्त्वरचर भरग बनलर आहे. 

• दोन्ही नौदलरची र्जहररे्ज, परिबुड्यर, सरगरी गस्ती र्वमरने, लढरऊ र्वमरने आर्ि हेर्लकॉप्टरसह र्वर्वध तुकड्यर यर 

सररवरत सहभरगी होत आहेत. 

• Source: India Today 

महत्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि 

इस्रो अंतराळातील निगाऱयांचा मागोवा घेण्यास गती देईल 

 

बातमीत का 

• से्पस रं्जकमुळे अंतररळरतील भररतीय मरलमते्तलर वरढतर धोकर र्नमरिि िरलर आहे, भररतीय अंतररळ संशोधन संस्थर 

(ISRO) नेटवकि  फॉर से्पस ऑबे्जक््टस टॅ्र्कंग अाँड अॅनरर्लर्सस (NETRA) प्रकल्परंतगित नवीन रडरर आर्ि ऑर्प्टकल 

टेर्लस्कोप तैनरत करून त्रची कक्षीय मोडतोड टॅ्र्कंग क्षमतर र्वकर्सत करत आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• NETRA अंतगित एक प्रभरवी परळत ठेविे आर्ि टॅ्र्कंग नेटवकि  स्थरर्पत करण्यरचर भरग म्हिून 1,500 र्कमी शे्रिीचे 

से्पस डेर्िर्ज टॅ्र्कंग रडरर आर्ि एक ऑर्प्टकल टेर्लस्कोप समरर्वष्ट् केले र्जरईल. 

िेत्रा प्रकल्प: 

• भररतीय उपग्रहरंनर भंगरर आर्ि इतर धोके शोधण्यरसरठी ही अवकरशरतील पूवि चेतरविी प्रिरली आहे. 

• एकदर करयरिल्सित िरल्यरनंतर, ते इतर अवकरश शक्ीपं्रमरिे भररतरलर से्पस र्सचु्यएशनल अवेअरनेस (SSA) मधे्य 

स्वतः ची क्षमतर देईल. 

• Source: The Hindu 
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