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दैनिक चालू घडामोडी 04.04.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

राष्ट्र पती कोन िंद यािंिी त्ािंच्या तुकक मेनिस्तािसोबत निपक्षीय चचाक केली 

 

बातम्यािंमधे्य का 

• राष्ट्र पती रामनाथ कोव िंद आवि त्ािंचे तुकक मेवनस्तानचे समकक्ष गुरबानगुली बर्डीमुहमेर्डो यािंनी ओगुझर पॅलेस 

अश्गाबात येथे विष्ट्मिंर्डळ स्तरीय चचाक केली आवि व व ध प्रादेविक आवि आिंतरराष्ट्र ीय मुद्द्ािं र व चारािंची 

दे ािघे ाि केली. 

• भारताच्या राष्ट्र ाध्यक्षािंची तुकक मेवनस्तानला ही पवहलीच स्वतिंत्र भेट आहे आवि तुकक मेनचे न े राष्ट्र ाध्यक्ष बर्डीमुहमेर्डोव्ह 

यािंच्या िपथव धीनिंतर लगेचच ही भेट झाली आहे. 

• भारत आवि तुकक मेवनस्तान यािंच्यातील राजनैवतक सिंबिंधािंच्या स्थापनेला ३०  रे्ष पूिक झाल्याच्या स्मरिाथक टपाल 

वतकीटही प्रवसद्ध करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द 

• भारत आवि तुकक मेवनस्तान यािंनी आवथकक गुप्तचर आवि आपत्ती व्य स्थापन यासह चार करारािं र स्वाक्षरी केली. 

• दोन्ही नेत्ािंनी इिंटरनॅिनल नॉथक साउथ टर ान्सपोटक कॉररर्डॉर (INSTC) आवि आिंतरराष्ट्र ीय  ाहतूक आवि टर ान्झझट 

कॉररर्डॉर रील अश्गाबात कराराचे महत्त्व अधोरेन्ित केले. 

• इरािमधे्य भारताने बािंधलेल्या चाबहार बिंदराचा उपयोग भारत आवि मध्य आवियामधील व्यापार सुधारण्यासाठी 

केला जाऊ िकतो, याकरे्ड राष्ट्र पती कोव िंद यािंनी लक्ष  ेधले. 

• तुकक मेवनस्तान-अफगाविस्तान-पावकस्तान-भारत (TAPI) पाईपलाईन र, राष्ट्र पती कोव िंद यािंनी सुच ले की 

पाइपलाइनच्या सुरके्षिी सिंबिंवधत समस्या आवि मुख्य व्य साय तते्त्व तािंवत्रक आवि तज्ञ स्तरा रील बैठकािंमधे्य 

सिंबोवधत केली जाऊ िकतात. 

Source: Indian Express 

भारत आनि ऑस्ट्रे नलया यािंच्यात आनथकक सहकायक आनि व्यापार करार 
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बातम्यािंमधे्य का 

•  ाविज्य आवि उद्योग मिंत्री पीयूर्ष गोयल आवि ऑस्ट्र ेवलया सरकारचे व्यापार, पयकटन आवि गुिंत िूक मिंत्री रॅ्डन तेहान 

यािंनी भारताचे पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी आवि ऑस्ट्र ेवलयाचे पिंतप्रधान स्कॉट मॉररसन यािंच्या उपन्स्थतीत एका व्हचु्यकअल 

समारिंभात भारत-ऑस्ट्र ेवलया आवथकक सहकायक आवि व्यापार करारा र (इिंर्डाउस ईसीटीए) स्वाक्षऱ्या केल्या. 

भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीएची ठळक वैलिष्ट्ये: 

• भारत-ऑस्ट्र ेवलया ईसीटीए हा भारताचा एका दिकाहून अवधक काळानिंतर व कवसत देिािी झालेला पवहला व्यापार 

करार आहे.  

• या करारामधे्य दोन वमत्र देिािंमधील विपक्षीय आवथकक आवि व्या सावयक सिंबिंधािंच्या सिंपूिक व्याप्तीतील सहकायाकचा 

समा ेि आहे आवि  सू्तिंमधील व्यापार, मूळचे वनयम, से ा व्यापारातील व्यापार, व्यापारातील तािंवत्रक अर्डथळे 

(टीबीटी), सॅवनटरी आवि फायटोसॅवनटरी (एसपीएस) उपाय, व  ाद वन ारि, नैसवगकक व्यक्ी िंची हालचाल, दूरसिंचार, 

सीमािुल्क प्रविया, फामाकसु्यवटकल उत्पादने आवि इतर के्षत्रातील सहकायक यासारख्या के्षत्रािंचा समा ेि आहे.  

टीप: 

• ऑस्ट्र ेवलया हा भारताचा 17  ा स ाकत मोठा व्यापारी भागीदार आहे आवि भारत हा ऑस्ट्र ेवलयाचा 9 ा स ाकत मोठा 

व्यापारी भागीदार आहे. 

• भारत आवि ऑस्ट्र ेवलया हे जपानसह वत्रपक्षीय पुर ठा सािळी ल वचकता उपिम (Supply Chain Resilience 

Initiative (SCRI) व्य स्थेतील भागीदार आहेत जे इिंर्डो-पॅवसवफक प्रदेिातील पुर ठा सािळीची ल वचकता 

 ाढव ण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.  

• Source: PIB 

5  ा पररक्षा पे चचाक कायकक्रम 
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बातमीत का 

• पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी यािंनी 01 एवप्रल 2022 रोजी 5 व्या परीक्षा पे चचाक कायकिमात आगामी परीक्षािंच्या व र्षया र 

व द्यार्थ्ाांिी सिं ाद साधला. 

मुख्य मुदे्द 

• न ी वदल्लीतील तालकटोरा से्ट्वर्डयम र हा कायकिम आयोवजत करण्यात आला होता, वजथे इयत्ता 9 ी ते 12 ीचे 

िालेय व द्याथी, पालक आवि विक्षकािंनी पिंतप्रधानािंिी सिं ाद साधला. 

• या कायकिमाचे आयोजन विक्षि मिंत्रालयाच्या िालेय विक्षि आवि साक्षरता व भागातफे करण्यात आले होते. 

• पररक्षा पे चचाकची पवहली आ ृत्ती १६ फेबु्र ारी २०१८ रोजी आयोवजत करण्यात आली होती. 

Source: HT 

न्यायालयाचे आदेश त्वरीत प्रसाररत करण्यासाठी अनिक  ेग ाि सॉफ्ट ेअर लााँच   

 

बातम्यािंमधे्य का  

• भारताचे सरन्यायाधीि एन. व्ही. रमिा यािंनी फास्ट्र (फास्ट् अँर्ड सेकु्यअर्डक टर ान्सवमिन ऑफ इलेक्ट्र ॉवनक रेकॉर्डडकस) 

सुरू केले - स ोच्च न्यायालयाचे अिंतररम आदेि, स्थवगती आदेि, जावमनाचे आदेि इ. सुरवक्षत इलेक्ट्र ॉवनक सिंपे्रर्षि 

चॅनेलिारे सिंबिंवधत अवधका-यािंना सािंगण्यासाठी एक वर्डवजटल पॅ्लटफॉमक. 

मुख्य मुदे्द 

• रवजस्ट्र ीने राष्ट्र ीय मावहती व ज्ञान कें द्राच्या सहकायाकने फास्ट्र प्रिाली व कवसत केली आहे. 

• या प्रिालीिारे भारतातील स क वजल्ह्ािंपयांत पोहोचण्यासाठी आतापयांत व व ध स्तरािं र ७३ नोर्डल अवधकारी वनयुक् 

करण्यात आले आहेत. 

• स क नोर्डल अवधकारी एक सुरवक्षत मागक तयार करून व विष्ट् न्यावयक कमु्यवनकेिन नेट कक  (JCN) िारे जोर्डले गेले 

आहेत. 

• टीप: स ोच्च न्यायालयाने न्यावयक व्य स्थेमधे्य कृवत्रम बुन्द्धमत्ता (AI) आधाररत पोटकल 'SUPACE' सारख्या 

तिंत्रज्ञानाचा समा ेि असलेले इतर कायकिम देिील सुरू केले आहेत ज्याचा उदे्दि न्यायमूतींना कायदेिीर सिंिोधनात 

मदत करिे आहे. 

• Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

पिंजाब न िािसभेिे चिंदीगड राज्याकडे तत्काळ हस्तािंतररत करण्याचा ठरा  मिंजूर केला 
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बातमीत का 

• पिंजाबचे मुख्यमिंत्री भग िंत मान यािंनी व धानसभेत चिंदीगर्ड तातर्डीने पिंजाबला हस्तािंतररत करण्याची मागिी करिारा 

ठरा  मािंर्डला. 

• कें द्राने पिंजाब से ा वनयमािंऐ जी कें द्रिावसत प्रदेिातील कमकचाऱ् यािंसाठी कें द्रीय से ा वनयम अवधसूवचत केल्यानिंतर 

चिंदीगर्ड रून पिंजाब आवि हररयािामधील दीघककाळ चाललेला  ाद भर्डकला. 

मुख्य मुदे्द 

• फाळिीनिंतर, विमला भारतीय पिंजाबची तातु्परती राजधानी बन ण्यात आली. 

• 21 सप्टेंबर 1953 रोजी राजधानी अवधकृतपिे विमल्याहून चिंदीगर्डला हल ण्यात आली. 

• 1966 च्या पिंजाब पुनरकचना कायद्याने अव भावजत पिंजाबमधून हररयािा हे न ीन राज्य तयार केले, कें द्राच्या थेट 

वनयिंत्रिािाली चिंदीगर्डचा न ीन कें द्रिावसत प्रदेि तयार केला आवि पिंजाबचा र्डोिंगराळ प्रदेि वहमाचल प्रदेिात 

हस्तािंतररत केला. 

• पिंजाबची राजधानी (व कास आवि वनयमन) कायदा, 1952 मधे्य पिंजाबची राजधानी म्हिून ओळिले जािारे चिंदीगर्ड, 

पिंजाब आवि हररयािा या दोन्ही देिािंची सामावयक राजधानी बनले आवि मालमत्ता राज्यािंमधे्य 60:40 च्या प्रमािात 

व भागल्या गेल्या. 

Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 

डॉ. एस. राजू यािंिी भारतीय भू ैज्ञानिक स ेक्षिाचे DG म्हिूि पदभार स्वीकारला 

 

बातमीत का 

• र्डॉ. एस राजू यािंनी कोलकाता येथे भारतीय भू ैज्ञावनक स ेक्षि (GSI) चे महासिंचालक म्हिून पदभार स्वीकारला 

आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• 31 माचक 2022 रोजी से ावन ृत्त झालेल्या आर.एस. गारिल यािंच्यानिंतर त्ािंची जागा घेतली. 
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• सध्याचे पद स्वीकारण्यापू ी र्डॉ. राजू GSI मुख्यालयात अवतररक् महासिंचालक आवि राष्ट्र ीय प्रमुि, वमिन-III आवि 

IV या पदा र कायकरत होते. 

भारतीय भू ैज्ञानिक स ेक्षि (GSI) बद्दल: 

• ही भारत सरकारची िाि मिंत्रालयाच्या अिंतगकत असलेली सिंस्था आहे, जी जगातील अिा सिंस्थािंपैकी स ाकत जुनी आहे 

आवि भारतातील स ेक्षि ऑफ इिंवर्डया निंतरची दुसरी स ाकत जुनी सिंस्था आहे. 

• मुख्यालय: कोलकाता, पविम बिंगाल 

• स्थापना: 4 माचक 1851 

Source: PIB 

ITU िे भारताच्या अपरानजता शमाक यािंची उपाध्यक्ष म्हिूि नियुक्ती केली 

 

बातमीत का 

• इिंटरनॅिनल टेवलकमु्यवनकेिन युवनयन (ITU) च्या प्रिासन आवि व्य स्थापन पररर्षदेच्या स्थायी सवमतीमधे्य भारताने 

नेतृत्वाचे स्थान प्राप्त केले आहे कारि त्ासाठी एका भारतीय अवधकाऱ्याची उपाध्यक्ष म्हिून वनयुक्ी करण्यात आली 

आहे. 

• 21 माचक ते 31 माचक 2022 पयांत वजवनव्हा येथे झालेल्या पररर्षदेच्या बैठकीत आिंतरराष्ट्र ीय दूरसिंचार युवनयनने प्रिासन 

आवि व्य स्थापना रील स्थायी सवमतीच्या उपाध्यक्षपदी सुश्री अपरावजता िमाक, IP&TAF से ा अवधकारी यािंची 

वनयुक्ी जाहीर केली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• 2023 आवि 2024 या  र्षाांसाठी पररर्षदेच्या स्थायी सवमतीच्या उपाध्यक्षा आवि 2025 आवि 2026 या  र्षाांसाठी त्ा 

अध्यक्षा म्हिून राहतील. 

इिंटरिॅशिल टेनलकमु्यनिकेशि युनियि (ITU) बद्दल: 

• मावहती आवि दळि ळि तिंत्रज्ञानािी सिंबिंवधत स क बाबी िंसाठी ही सिंयुक् राष्ट्र ािंची एक व िेर्ष एजन्सी जबाबदार आहे. 

• मुख्यालय: वजवनव्हा, न्स्वत्झलांर्ड 

• स्थापना: 17 मे 1865 

• प्रमुि: महासवच ; हौवलन झाओ 

Source: ET 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

ऑस्ट्रे नलयािे 7 व्या ICC मनहला नक्रकेट न श्वचषक 2022 चे न जेतेपद पटका ले 
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  बातमीत का 

• नू्यझीलिंर्डमधील िाइस्ट्चचक येथील हॅगली ओव्हल येथे झालेल्या अिंवतम सामन्यात इिंग्लिंर्डचा ७१ धा ािंनी पराभ  करून 

ऑस्ट्र ेवलयाने आयसीसी मवहला विकेट व श्वचर्षक २०२२ चे व जेतेपद पटका ले. 

मुख्य मुदे्द 

• ऑस्ट्र ेवलयाच्या मवहलािंनी सातव्यािंदा व श्वचर्षक वजिंकण्याचा हा व िम आहे. 

• 2022 ICC मवहला विकेट व श्वचर्षक ही मवहला विकेट व श्वचर्षक स्पधेची बारा ी आ ृत्ती होती, जी माचक आवि 

एवप्रल 2022 मधे्य नू्यझीलिंर्डमधे्य आयोवजत करण्यात आली होती. 

• Source: India Today 
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