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दैनिक चालू घडामोडी 05.04.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: जग 

भारतािे यूएि वुमिला $500,000 चे योगदाि नदले 

 

बातमीत का 

• लैंगिक समानता आगि मगिला सक्षमीकरिासाठी भारताने यूएन वुमन, युनायटेड नेशन्स एजन्सीमधे्य USD 500,000 

चे योिदान गदले आिे. 

मुख्य मुदे्द 

• िी रक्कम यूएनमधील भारताचे स्थायी प्रगतगनधी टी.एस. गतरुमूती याांनी यूएन मगिला काययकारी सांचालक डॉ. गसमा 

बिौस याांना सुपूदय  केली. 

यूएि वुमि बद्दल: 

• UN Women िी लैंगिक समानता आगि मगिला सक्षमीकरिाला प्रोत्सािन देण्यासाठी वचनबद्ध असलेली सांयुक्त 

राष््टाांची सांस्था आिे. 

• युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट फां ड फॉर वुमन (UNIFEM, 1976 मधे्य स्थागपत) आगि इतर सांस्थाांचे गवलीनीकरि 

िोऊन UN Women ची स्थापना झाली, ज्याने जानेवारी 2011 मधे्य काम सुरू केले. 

Source: ndtv 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

पंतप्रधाि िरें द्र मोदी यांिी िेपाळचे पंतप्रधाि शेर बहादूर देउबा यांच्याशी चचाा केली 

 

बातमीत का 
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• पांतप्रधान नरेंद्र मोदी आगि नेपाळचे पांतप्रधान शेर बिादूर देउबा याांनी 2 एगप्रल 2022 रोजी नवी गदल्लीतील िैदराबाद 

िाऊस येथे गशष्टमांडळ-स्तरीय चचाय केली. 

मुख्य मुदे्द 

• िेल्या वर्षी जुलैमधे्य पाचव्ाांदा पांतप्रधानपदी गवराजमान झाल्यानांतर पांतप्रधान देउबा याांचा िा पगिलाच परदेश दौरा 

आिे. 

• या प्रदेशातील एकूिच धोरिात्मक गितसांबांधाांच्या सांदभायत नेपाळ िे भारतासाठी मित्त्वाचे आिे आगि दोन्ही देशाांच्या 

नेत्ाांनी अनेकदा जुन्या “रोटी बेटी” सांबांधाांची नोांद केली आिे. 

• गसक्कीम, पगिम बांिाल, गबिार, उत्तर प्रदेश आगि उत्तराखांड या पाच भारतीय राज्याांसि नेपाळची 1,850 गकमी पेक्षा 

जास्त सीमा आिे. 

• Source: Business Standard 

कें द्र सरकार जीिोम संपानदत नपकांिा कठोर GM नियमांमधूि सूट नदली 

 

बातमीत का 

• कें द्र सरकारने प्रथमच गवगशष्ट प्रकारच्या जीनोम सांपागदत गपकाांना अनुवाांगशकररत्ा सुधाररत गकां वा जीएम गपकाांवर 

लािू असलेल्या कठोर गनयमाांमधून सूट देिारा आदेश जारी केला आिे ज्यामुळे त्ाांच्या पुढील सांशोधन आगि 

गवकासाला मोठी चालना गमळेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• पयायवरि आगि वन मांत्रालयाने नुकत्ाच जारी केलेल्या एका आदेशात एसडीएन 1 आगि एसडीएन 2 जीनोम 

सांपागदत केलेल्या वनस्पती ांना पयायवरि सांरक्षि कायद्याच्या (ईपीए) गनयम 7-11 मधून सूट गदली आिे. 

• जीनोम एगडगटांि गकां वा जनुक सांपादनाचा शोध 2012 मधे्य लािला िोता, परां तु जैगवक आगि अजैगवक तिावाांना 

प्रगतरोधक आगि पौगष्टक शे्रष्ठतेसि गपकाांच्या गवकासाची क्षमता समजून घेण्यासाठी भारतीय गनयामकाांना सुमारे एक 

दशक लािले. 

जीिोम संपादि: 

• एक दशकापूवी, जमयनी आगि अमेररकेतील शास्त्रज्ाांनी एक तांत्र शोधून काढले ज्यामुळे त्ाांना डीएनए सँ््ट्ड्स 'कापून' 

आगि जीन्स सांपागदत करण्याची परवानिी गमळाली. कृर्षी शास्त्रज्ाांसाठी या प्रगियेमुळे त्ाांना साइट डायरेके्टड 

नू्यक्लीझ (SDN) गकां वा अनुिम गवगशष्ट नू्यक्लक्लझ (SSN) वापरून जीनोममधे्य इक्लित बदल घडवून आिण्याची 

परवानिी गमळाली. 

• Source: Business Standard 
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प्रसारकांसाठी ब्रॉडकास्ट सेवा पोटाल सुरू केले 

 

बातमीत का 

• कें द्रीय मागिती आगि प्रसारि मांत्री, आगि युवा व्विार आगि िीडा मांत्री, अनुराि गसांि ठाकूर याांनी नवी गदल्ली येथे 

ब्रॉडकास्ट् सेवा पोटयल लाँच केले. 

ब्रॉडकास्ट सेवा पोटाल बद्दल: 

• ब्रॉडकास्ट् सेवा पोटयल िे गवगवध प्रकारचे परवाने, परवानग्या, नोांदिी इत्ादी ांसाठी प्रसारकाांचे अजय जलद दाखल 

आगि प्रगिया करण्यासाठी ऑनलाइन पोटयल उपाय आिे. 

• यामुळे अजाांचा टनयअराउांड वेळ कमी िोईल आगि त्ाच वेळी अजयदाराांना प्रितीचा मािोवा घेण्यात मदत िोईल. 

• िे व्ावसागयक वातावरिाला चालना देईल आगि 900 हून अगधक सॅटेलाइट टीव्ही चॅनेल, 70 टेगलपोटय ऑपरेटर, 

1700 मल्टी-सक्लव्हयस ऑपरेटर, 350 कमु्यगनटी रेगडओ से्ट्शन (CRS), 380 खाजिी FM चॅनेल आगि इतराांना थेट 

लाभ देऊन सांपूिय प्रसारि के्षत्राला सक्षम करेल. 

• Source: HT 

रेले्व संरक्षण दल: ऑपरेशि उपलब्ध 

 

बातम्या मधे्य 

• अलीकडेच, RPF (रेले्व सांरक्षि दल) ने ऑपरेशन उपलब्ध अांतियत दलालाांगवरुद्ध पॅन इांगडया मोिीम राबवली. 

ऑपरेशि उपलब्ध बद्दल: 

• ऑपरेशन उपलब्ध अांतियत मगिनाभर चाललेल्या मोगिमेमुळे दलालाांच्या कारवायाांना मोठ्या प्रमािात आळा 

घालण्यात आगि सवयसामान्याांना रेले्व गतकीट उपलब्ध करून देण्यात यश आले आिे. 
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• भारतीय रेले्वने सवयसामान्य जनतेला अनगधकृत व्क्ती ांकडून गतकीट न घेण्याचा सल्ला गदला आिे. 

रेले्व संरक्षण दल (RPF) बद्दल: 

• RPF िे भारतीय रेले्व, रेले्व मांत्रालय, भारत सरकारच्या मालकीखालील एक सुरक्षा दल आिे ज्याची स्थापना रेले्व 

सांरक्षि दल कायदा, 1957 द्वारे करण्यात आली आिे. 

• फेबु्रवारी 2022 मधे्य, RPF ने ऑपरेशन AAHT नावाने मानवी तस्करी रोखण्यासाठी देशव्ापी ऑपरेशन सुरू केले 

िोते. 

• Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: अर्ाव्यवस्र्ा 

2021-22 मधे्य भारताच्या व्यापारी मालाच्या नियाातीिे $418 अब्ज डॉलसाचा उच्ांक गाठला 

 

बातमीत का 

• नुकत्ाच प्रगसद्ध झालेल्या अगधकृत आकडेवारीनुसार, पेट्ोगलयम उत्पादने, अगभयाांगत्रकी वसू्त, रते्न आगि दागिने 

आगि रसायनाांच्या उच्च गशपमेंटमुळे भारताच्या व्ापारी मालाची गनयायत 2021-22 आगथयक वर्षायत USD 418 

गबगलयनच्या गविमी उच्चाांकावर पोिोचली आिे. 

मुख्य मुदे्द 

• भारताच्या व्ापारी मालाच्या गनयायतीने या वर्षी 21 माचय रोजी 400 अब्ज डॉलरचे लक्ष्य पार केले िोते. 

• एगप्रल 2021-माचय 2022 दरम्यान कृर्षी गनयायत USD 48 अब्ज ओलाांडली. 

• यूएस, यूएई, बाांिलादेश, नेदरलँड, गसांिापूर, िाँिकाँि, यूके, बेक्लियम आगि जमयनी िी सवोच्च गनयायतीची गठकािे 

आिेत. 

• Source: India Today 

महत्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि 

भारतीय अंटार्क्टाक नवधेयक-2022 
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• लोकसभेत, सरकारने 'भारतीय अांटाक्लक्टयका गवधेयक 2022' सादर केले आिे ज्याचे उगिष्ट अांटाक्लक्टयकाच्या सिली 

आगि ऑपरेशन्सचे गनयमन करिे तसेच तेथे राििाऱ्या व्क्ती ांमधे्य िोिाऱ् या सांभाव् सांघर्षाांचे गनयमन करिे आिे. 

भारतीय अांटाक्लक्टयक गवधेयक 2022 आता अांटाक्लक्टयकाशी सांबांगधत, अशा वैज्ागनक मोगिमाांसाठी तसेच व्क्ती, कां पन्या 

आगि पययटकाांसाठीच्या गनयमाांची सवयसमावेशक यादी तयार करेल. 

उनद्दषे्ट 

• अांटाक्लक्टयक पयायवरि आगि इकोगसस्ट्मचे सांरक्षि करण्यासाठी तसेच अांटाक्लक्टयक कराराचा प्रभाव देण्यासाठी राष््टीय 

धोरिे स्थागपत करिे. 

• सुस्थागपत गवधान सांरचनेद्वारे, भारताच्या अांटाक्लक्टयक उपिमाांसाठी एकसांध धोरि फे्रमवकय  तयार करा. 

• अांटाक्लक्टयक पययटन व्वस्थापन आगि शाश्वत मत्स्यव्वसाय गवकास याांसारख्या भारतीय अांटाक्लक्टयक काययिम 

उपिमाांना मदत करिे. 

• अांटाक्लक्टयकामधील भारतीय मोगिमा गकां वा अांटाक्लक्टयकामधील कािी ऑपरेशन्स दुसर् या पक्षाच्या परवानिीगशवाय 

गकां वा कराराच्या लेखी परवानिीगशवाय िोिे बेकायदेशीर बनगविे. 

अंटार्क्टाका करार 

• अांटाक्लक्टयका 14 दशलक्ष चौरस गकलोमीटर व्ापते आगि तेथे स्थागनक लोकसांख्या नािी (म्हिजे "अांटाक्लक्टयकन" 

अक्लस्तत्वात नािी). 

• वर्षयभरात, कािी िजार लोक तेथे राितात, कािी 40 सांशोधन कें द्राांमधे्य सांपूिय खांडात गवतरीत केले जातात. 

• अजेंगटना, ऑसे््ट्गलया, बेक्लियम, गचली, फ्रान्स, जपान, नू्यझीलांड, नॉवे, दगक्षि आगफ्रका, सोक्लव्हएत युगनयन, युनायटेड 

गकां िडम आगि युनायटेड से्ट्ट्स या १२ देशाांनी १९५९ मधे्य अांटाक्लक्टयक करारावर स्वाक्षरी केली. 

• नांतर, भारतासि आिखी कािी देश या करारात सामील झाले आगि एकूि स्वाक्षरी करिाऱ् याांची सांख्या 54 पेक्षा 

जास्त झाली. 

Source: Indian Express 

महत्वाच्या बातम्या: महत्वाचे नदवस 

05 एनप्रल, राष्टर ीय सागरी नदि 

 

बातमीत का 

• दरवर्षी 5 एगप्रल रोजी राष््टीय सािरी गदन साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द 

• राष््टीय सािरी गदन प्रथम 5 एगप्रल 1964 रोजी साजरा करण्यात आला. 
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• गसांगधया स्ट्ीम नेक्लव्हिेशन कां पनी गलगमटेडने तयार केलेले एसएस लॉयल्टी िे पगिले जिाज मुांबईहून युनायटेड 

गकां ग्डमला रवाना झाले तेव्हा भारतीय गशगपांिचा वारसा प्रथम 5 एगप्रल 1919 रोजी सुरू झाला.  

• Source: India Today 
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