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दैनिक चालू घडामोडी 06.04.2022 
महत्वाच्या बातम्या: जग 

हवामाि बदलाच्या शमिावर IPCC अहवाल 

 

बातम्याांमधे्य का 

• 4 एप्रिल 2022 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या आंतरशासकीय पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) च्या सहाव्या 

मूल्यांकन अहवालात (एआर 6) धोरणकते (एसपीएम) आप्रण काययकारी गट III (डबू्ल्यजी3) यांच्या योगदानाचे स्वागत 

करताना पयायवरण, वन आप्रण हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, काबयन बजेटचा वापर करण्याची प्रवकप्रसत 

देशांची ऐप्रतहाप्रसक जबाबदारी या अहवालाद्वारे वैज्ञाप्रनकदृष्ट्या स्थाप्रपत केली गेली आहे, आप्रण सखोल आप्रण 

तातडीच्या जागप्रतक उत्सजयन कमी करण्याची गरज व्यक्त केली. 

मुख्य मुदे्द 

• हवामान बदल कमी करणे आप्रण आंतरराष्ट्र ीय सहकायायशी संबंप्रधत अहवाल हे हवामान बदलाप्रवरूद्धच्या जागप्रतक 

लढ्यात IPCC चे मोठे योगदान आहे. 

• 2020 पयंत िप्रतवर्षी USD 100 अब्ज डॉलसयच्या कोपनहेगन (पॅररस करारावर स्वाक्षरी केल्यावर पुनरावृत्ती) 

उप्रिष्ट्ापेक्षा सावयजप्रनक प्रवत्त कमी पडते, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. 

भारतात: 

• पुढे, नोव्हेंबर 2021 मधे्य ग्लासगो, युनायटेड प्रकंगडम येथे COP26 मधे्य, पॅररस कराराची अंमलबजावणी सुरू 

झाल्यामुळे, भारताने 2070 पयंत प्रनव्वळ शून्याच्या उप्रिष्ट्ासह, हवामानप्रवर्षयक कृतीबंिलच्या त्याच्या वचनबद्धतेची 

पुष्ट्ी केली. 

• हवामान बदलाशी संबंप्रधत प्रवज्ञानाचे मूल्यांकन करणारी ही आंतरराष्ट्र ीय संस्था आहे. 

• याची स्थापना 1988 मधे्य जागप्रतक हवामान संघटना (WMO) आप्रण संयुक्त राष्ट्र  पयायवरण काययक्रम (UNEP) यांनी 

केली होती. 

• Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

सँ्टड अप इां नडया योजिेला 6 वरे्ष पूर्ण होत आहेत 
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बातमीत का 

• सँ्टड अप इंप्रडया योजनेचा सहावा वधायपन प्रदन 5 एप्रिल 2022 रोजी होता. 

• सँ्टड अप इंप्रडया योजनेंतगयत योजनेच्या िारंभापासून 1 लाख 33 हजार 995 हून अप्रधक खात्यांना 30 हजार 160 

कोटी रुपयांहून अप्रधक रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. 

सँ्टड अप इांनडया योजिेबद्दल: 

• पंतिधान नरेंद्र मोदी यांनी 5 एप्रिल 2016 रोजी सँ्टड अप इंप्रडया योजना सुरू केली. 

• हे अनुसूप्रचत जाती, अनुसूप्रचत जमाती आप्रण मप्रहला कजयदारांना उत्पादन, सेवा प्रकंवा व्यापार के्षत्रात ग्रीनप्रिल्ड 

एंटरिाइझ स्थापन करण्यासाठी कजायची सुप्रवधा देते. 

• 2019-20 मधे्य, सँ्टड अप इंप्रडया योजना 2020-25 च्या 15 व्या प्रवत्त आयोगाच्या कालावधीसह संपूणय कालावधीसाठी 

वाढप्रवण्यात आली. 

Source: newsonair 

नमशि इां निगे्रिेड बायो ररफायिरीज 

 

बातम्याांमधे्य का 

• कें द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र िभार) प्रवज्ञान व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. प्रजतेंद्र प्रसंह यांनी 'स्वच्छ ऊजे'साठी एक मोठा 

भप्रवष्यकालीन पीपीपी (पब्लिक िायवे्हट पाप्रटयप्रसपेशन) पद्धतीचा उपक्रम सुरू केला आप्रण सावयजप्रनक-खासगी 

आघाडीच्या माध्यमातून स्वच्छ ऊजेच्या उपायांना गती देण्यासाठी "प्रमशन इंप्रटगे्रटेड बायो-ररिायनरीज" पूणय सुरू 

केल्या. 

महत्त्वाचे मुदे्द 
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• डॉ. प्रजतेंद्र प्रसंह यांनी प्रवज्ञान आप्रण तंत्रज्ञान प्रवभागाने (डीएसटी) इंप्रटगे्रटेड क्लीन एनजी मटेररयल एके्सलेशन 

पॅ्लटिॉमय ऑन स्टोरेज, इंप्रटगे्रटेड क्लीन एनजी मटेररयल एके्सलेरेशन पॅ्लटिॉमय ऑन मटेररयल्स अॅक्सलेशन 

पॅ्लटिॉमय आप्रण बायोएनजी आप्रण हायडर ोजनवरील इंप्रटगे्रटेड क्लीन एनजी मटेररयल िवेगन पॅ्लटिॉमय आप्रण 

बायोएनजीवरील इंप्रटगे्रटेड क्लीन एनजी मटेररयल िवेगन पॅ्लटिॉमय आप्रण हायडर ोजन या तीन मटेररयल एके्सलरेशन 

पॅ्लटिॉमयचे (मॅप) उद् घाटन केले असून, त्यासाठी एकूण ६० लाख अमेररकन डॉलसय खचय आला आहे.  

• हवाई वाहतूक उपयोजनांसाठी िगत जैवइंधनात तांप्रत्रक नवकल्पनांना चालना देण्यासाठी आरडी अँड डी (संशोधन, 

प्रवकास आप्रण िात्यप्रक्षक) चे समथयन आप्रण आयोजन करण्यासाठी 'नॅशनल िंप्रडंग अपॉचु्ययप्रनटी ऑन ससे्टनेबल 

एब्लव्हएशन फु्यएल्स'ची घोर्षणाही त्यांनी केली.  

• डीएसटीने २०३० पयंत भारतातील तीन स्वच्छ हायडर ोजन खोऱयांचे प्रवतरण सुलभ करण्यासाठी वचनबद्धता दशयप्रवली 

आहे. 

• Source: PIB 

प्रभावी प्लास्टस्टक कचरा व्यवस्थापिासाठी प्रकृती आनर् हररत उपक्रम 

 

बातम्याांमधे्य का 

• कें द्रीय पयायवरण, वने आप्रण हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी 'िकृती' या शुभंकराचा शुभारंभ केला, जेणेकरून 

चांगल्या पयायवरणासाठी आपल्या जीवनशैलीत सतत अवलंबल्या जाऊ शकतील अशा छोया छोया बदलांप्रवर्षयी 

लोकांमधे्य अप्रधक जागरूकता प्रनमायण होईल आप्रण देशात प्लाब्लस्टक कचरा व्यवस्थापन (पीडबू्ल्यएम) िभावी व्हावे 

यासाठी पयायवरण, वन आप्रण हवामान बदल मंत्रालय आप्रण कें द्रीय िदूर्षण प्रनयंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) यांनी प्रवप्रवध 

हररत उपक्रम हाती घेतले. 

• या काययक्रमात इंप्रडया प्लाब्लस्टक चॅलेंज-हॅकेथॉन २०२१ च्या प्रवजेत्यांचा सत्कारही करण्यात आला.  

महत्त्वाचे मुदे्द 

• प्लाब्लस्टक िदूर्षणाच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी पंतिधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022 पयंत प्रसंगल यूज प्लाब्लस्टक्स 

(एसओपी) बंद करण्याच्या भारताच्या वचनाची घोर्षणा केली.  

• भारतात दरवर्षी सुमारे ३.५ दशलक्ष टन प्लाब्लस्टक कचरा तयार होत आहे आप्रण दरडोई प्लाब्लस्टक कचरा प्रनप्रमयती 

गेल्या पाच वर्षांत जवळजवळ दुप्पट झाली आहे.  

• पुढे, त्यांनी आयपीसीसी सहाव्या मूल्यांकन अहवालात (एआर 6) नुकत्याच जाहीर झालेल्या आयपीसीसी काययकारी 

गट III योगदानाबिल माप्रहती प्रदली, ज्यात प्लाब्लस्टक कचरा व्यवस्थापनाच्या उिीष्ट्ांशी जगाला एकसंध ठेवण्यासाठी 

शमन उपायांवर लक्ष कें प्रद्रत केले गेले आहे आप्रण पॅररस कराराने प्रनप्रित केलेल्या रोडमॅपवर राहण्यासाठी आपण 

काय करू शकतो यावर लक्ष कें प्रद्रत केले आहे.  

Source: PIB 
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महत्त्वाच्या बातम्या: अथणव्यवस्था 

HDFC देशातील नतसरी सवाणत मौल्यवाि कां पिी बिवण्यासाठी HDFC बँकेत नवलीि होर्ार आहे 

 

बातमीत का 

• एचडीएिसी प्रलप्रमटेड एचडीएिसी बँकेत प्रवलीन होईल. 

• प्रवलीनीकरणामुळे कंपनी देशातील प्रतसरी सवायत मौल्यवान कंपनी बनणार आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• HDFC पररवतयनात्मक प्रवलीनीकरणाद्वारे HDFC बँकेतील 41 टके्क भागभांडवल प्रवकत घेईल. 

• एचडीएिसी प्रलप्रमटेडचे चेअरमन दीपक पारेख यांनी त्याचे वणयन समानांचे प्रवलीनीकरण असे केले आहे. ते म्हणाले 

की प्रवलीनीकरणामुळे एकप्रत्रत घटकाच्या मालमते्तमधे्य प्रवप्रवधता वाढेल. 

एचडीएफसी बँक नलनमिेड बद्दल: 

• HDFC बँक प्रलप्रमटेड ही एक भारतीय बँप्रकंग आप्रण प्रवत्तीय सेवा कंपनी आहे ज्याचे मुख्यालय मंुबई येथे आहे. 

• एप्रिल 2021 पयंत मालमते्तनुसार ही भारतातील सवायत मोठी खाजगी के्षत्रातील बँक आहे आप्रण बाजार भांडवलानुसार 

जगातील 10वी सवायत मोठी बँक आहे. 

• स्थापना: ऑगस्ट 1994, भारत 

एचडीएफसी नलनमिेड बद्दल: 

• हाऊप्रसंग डेव्हलपमेंट िायनान्स कॉपोरेशन प्रलप्रमटेड ही मंुबई येथे ब्लस्थत एक भारतीय प्रवत्तीय सेवा कंपनी आहे. 

• ही भारतातील एक िमुख गृहप्रनमायण प्रवत्तपुरवठा कंपनी आहे. 

• स्थापना: 1977 

Source: Business Standard 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार आनर् सन्माि 

गॅ्रमी पुरस्कार 2022 
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• नेवाडा येथील लास वेगास येथील एमजीएम गँ्रड गाडयन अरेना येथे ६४ व्या वाप्रर्षयक गॅ्रमी पुरस्कारांचे आयोजन करण्यात 

आले होते. अमेररकेतील लास वेगास येथे पप्रहल्यांदाच गॅ्रमी पुरस्कार सोहळा पार पडला. 

• दरवर्षी, गॅ्रमी संगीत कलाकार, रचना आप्रण अल्बमचा सन्मान करतात. 

• ते 1959 पासून दरवर्षी आयोप्रजत केले जातात. 

• 11 नामांकनांपैकी 5 प्रवजयांसह जॉन बॅप्रटस्ट सवायत मोठा प्रवजेता म्हणून उदयास आला. 

• भारतीय-अमेररकन गाप्रयका िालु्गनी शाह प्रहला कलरिुल वल्डयसाठी बेस्ट प्रचल्डर न्स मु्यप्रझक अल्बमसाठी गॅ्रमी 

अवॉडय २०२२ हा पुरस्कार प्रमळाला आहे.  

• भारतीय संगीतकार ररकी केज यांनी गॅ्रमी पुरस्कारांच्या टप्प्यावर भारताची पुन्हा मान अप्रभमानाने उंचावली आहे. 

२०१५ मधे्य आपल्या 'प्रवंड्स ऑि समसारा' या अल्बमसाठी िप्रतप्रित संगीत पुरस्कार प्रमळाल्यानंतर, यावर्षी केजने 

रॉक-प्रलजेंड स्टीवटय कोपलँड (द पोप्रलस) यांच्यासह सवोतृ्कष्ट् नू्य एज अल्बम 'प्रडव्हाइन टाइड्स' साठी िप्रतप्रित 

पुरस्कार पटकावला. 

List of main winners of the 64th annual Grammy Awards: 

• Album Of The Year: ‘We Are’ by Jon Batiste 

• Record Of The Year: ‘Leave the door open’ by Bruno Mars and Anderson Paak 

• Best New Artist: Olivia Rodrigo 

• Best Rap Album: “Call Me If You Get Lost,” Tyler, the Creator 

• Best Country Album: “Starting Over,” Chris Stapleton 

• Song Of The Year: “Leave the Door Open,” Silk Sonic (Brandon Anderson, Christopher Brody 

Brown, Dernst Emile II and Bruno Mars) 

• Best Rock Album: “Medicine at Midnight,” Foo Fighters 

• Best Rock Song: “Waiting On a War,” Foo Fighters 

• Best Music Video: “Freedom,” Jon Batiste 

• Best Country Song: “Cold,” Chris Stapleton 

• Best Folk Album: “They’re Calling Me Home,” Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi 

• Best Music Film: “Summer of Soul” 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

क्रीडा मांत्र्ाांिी डोनपांगनवरोधी चाचर्ी मजबूत करण्यासाठी िवीि दुनमणळ रासायनिक सांदभण सामग्री लॉन्च केली 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 

बातमीत का 

• राष्ट्र ीय डोप चाचणी ियोगशाळेने (NDTL) सहा नवीन आप्रण दुप्रमयळ संदभय साप्रहत्य (RMs) स्वदेशी प्रवकप्रसत केले 

आहेत, जे जगभरातील सवय WADA-मान्यतािाप्त ियोगशाळांमधे्य डोप्रपंगप्रवरोधी प्रवशे्लर्षणासाठी आवश्यक असलेले 

शुद्ध रसायन आहे. 

• NDTL च्या 15 व्या प्रनयामक मंडळाच्या बैठकीत कें द्रीय युवा व्यवहार आप्रण क्रीडा मंत्री अनुराग प्रसंग ठाकूर यांच्या 

हसे्त RM लाँच करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द 

• NDTL ने नॅशनल इब्लियूट ऑि िामायसु्यप्रटकल एजु्यकेशन अँड ररसचय (NIPER)-गुवाहाटी आप्रण CSIR-इंप्रडयन 

इंब्लस्टयूट ऑि इंप्रटगे्रप्रटव्ह मेप्रडप्रसन (IIIM), जमू्म यांच्या सहकायायने सहा RMs एका वर्षायपेक्षा कमी कालावधीत 

प्रवकप्रसत केले आहेत. 

• हे संदभय साप्रहत्य जगभर सहज उपलब्ध नाही परंतु िते्यक WADA-मान्यतािाप्त ियोगशाळेला त्यांच्या डोप्रपंग प्रवरोधी 

प्रवशे्लर्षणासाठी आवश्यक आहे. 

• भारत स्वतः  कॅनडा आप्रण ऑस्टर ेप्रलयामधून RM आयात करत आहे. 

Source: newsonair 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुस्तके 

नशक्षर् मांत्री धमेंद्र प्रधाि याांच्या हसे्त “नबरसा मुांडा – जिजाती िायक” या पुस्तकाचे प्रकाशि 
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• कें द्रीय प्रशक्षण आप्रण कौशल्य प्रवकास मंत्री धमेंद्र िधान यांनी िो. आलोक चक्रवाल, कुलगुरू, गुरु घासीदास 

प्रवद्यापीठ, प्रबलासपूर यांनी प्रलप्रहलेल्या "प्रबरसा मंुडा - जनजाती नायक" या पुस्तकाचे िकाशन केले. 

मुख्य मुदे्द 

• हे पुस्तक भगवान प्रबरसा मंुडा यांचा संघर्षय आप्रण स्वातंत्र्य चळवळीतील वनवासीचें योगदान सवांसमोर आणण्याचा 

एक व्यापक ियत्न आहे. 

• आझादी का अमृत महोत्सवात राष्ट्र ीय सृ्मतीमधे्य स्वातंत्र्याच्या न गायब वीरांची गाथा कोरण्याचा ियत्न केल्याबिल 

त्यांनी िा. आलोक चक्रवाल यांचे कौतुक केले. 

Source: PIB 
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