
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

दैनिक चालू घडामोडी 07.04.2022 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

निमुक्त, भटक्या आनि अर्ध-भटक्या जमाती 

 

बातम्याांमधे्य का 

• अलीकडेच संसदेच्या स्थायी समितीने मििुक्त, भटक्या ि मनि भटक्या जिातीचं्या मिकास काययक्रिाच्या 

कािकाजािर टीका केली आहे. 

• लोकसभा खासदार रिा देिी यांच्या अध्यक्षतेखालील सािामजक न्याय आमि सबलीकरिमिषयक स्थायी समितीने 

संसदेत आपला 31 िा अहिाल सादर केला.  

• अहिालात म्हटले आहे की, "डीएनटी सिुदायांच्या आमथयक सबलीकरिासाठी तयार केलेली योजना प्रमिक्षि, आरोग्य 

मििा, डीएनटीच्या सदस्ांसाठी घरे बांधण्यासाठी उपजीमिका सुलभ आमि आमथयक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी तयार 

केली गेली आहे, 2021-22 ते 2025-26 या पाच िषाांच्या कालािधीसाठी एकूि 200 कोटी रुपये खचय केले गेले 

आहेत आमि मिभाग 2021-22 िधे्य एक रुपयाही खचय करू िकला नाही.  

निमुक्त, भटक्या आनि अर्ध-भटक्या जमाती: 

• हे असे सिुदाय आहेत जे सिायत असुरमक्षत आमि िंमचत आहेत. 

• मडनोमटफाईड टर ाइब्स (DNTs) हे असे सिुदाय आहेत ज्ांना 1871 च्या गुने्हगारी जिाती कायद्यापासून सुरू होिाऱ्या 

कायद्यांच्या िामलकेअंतगयत मिटीि राजिटीत ‘जन्म गुने्हगार’ म्हिून ‘अमधसूमचत’ केले गेले होते. 

• भटक्या आमि अधय-भटक्या सिुदायांची व्याख्या अिी केली जाते जे सतत एकाच मठकािी राहण्याऐिजी एका 

मठकािाहून दुसऱ्या मठकािी जातात. 

निमुक्त, भटक्या आनि अर्ध-भटक्या जमाती ांसाठी आयोग (NCDNT): 

• तत्कालीन सरकारने 2006 िधे्य मििुक्त, भटक्या आमि अधय-भटक्या जिातीसंाठी राष्ट्र ीय आयोग (NCDNT) स्थापन 

केला होता. 

• 21 फेिुिारी 2019 रोजी मभकू रािजी इदाते यांच्या अध्यक्षतेखाली मििुक्त, भटक्या मििुक्त आमि अधय-भटक्या 

सिुदायांसाठी मिकास आमि कल्याि िंडळ (DWBDNC) स्थापन करण्यात आले. 

• Source: Indian Express 

अिुऊजाध प्रकल्प शोर्ण्यासाठी पाच ििीि साइट्सिा मान्यता 
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बातम्याांमधे्य का 

• अलीकडेच कें द्रीय राज्िंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मिज्ञान आमि तंत्रज्ञान; अिुऊजाय आमि अंतराळ, डॉ मजतेंद्र मसंह यांनी 

लोकसभेत सांमगतले की, सरकारने भमिष्यात अिुऊजाय प्रकल्प िोधण्यासाठी पाच निीन साइट्सना 'तत्त्वतः ' िान्यता 

मदली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• सरकारने 10 स्वदेिी 700 िेगािॅटचे पे्रिराइज्ड हेिी िॉटर ररअॅक्टसय (PHWR) फ्लीट िोडिधे्य उभारण्यासाठी 

प्रिासकीय िान्यता आमि आमथयक िंजुरी मदली आहे. 

• मनिायिाधीन प्रकल्पांची प्रगतीिील पूतयता आमि िंजूरी मिळाल्यािर, 2031 पयांत अिुऊजाय क्षिता 22480 

िेगािॅटपयांत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. 

• सध्या एकूि 6780 िेगािॅट क्षितेच्या 22 अिुभट्ट्या काययरत आहेत आमि एक अिुभट्टी, KAPP-3 (700 MW) 10 

जानेिारी 2021 रोजी ग्रीडिी जोडण्यात आली आहे. 

• Source: newsonair 

नजल्हा गांगा सनमती कामनगरी देखरेख प्रिालीसाठी नडनजटल डॅशबोडध  

 

बातमीत का 

• कें द्रीय जलिक्ती िंत्री, गजेंद्र मसंह िेखाित यांनी ‘मडमजटल डॅिबोडय फॉर मडस्ट्रर क्ट गंगा कमिटी (DGCs) परफॉियन्स 

िॉमनटररंग मसरि’ (GDPMS) लााँच केले. 

• डीजीसी मडमजटल डॅिबोडय लोक-नदी जोड स्थामपत करण्यात खूप िदत करेल आमि निािी गंगे काययक्रिाच्या 

यिात िहत्त्वपूिय भूमिका बजािेल. 

नजल्हा गांगा सनमत्ाांनिषयी : 
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• गंगा नदी आमि मतच्या उपनद्यांिधील व्यिस्थापन आमि प्रदूषि मनिारिात लोकसहभाग असािा यासाठी मजल्हा 

पातळीिर यंत्रिा उभारण्यासाठी गंगा नदी खोऱ्यािरील मजल्ह्ांिधे्य मजल्हा गंगा समित्या स्थापन करण्यात आल्या 

आहेत. 

Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: अर्धव्यिस्र्ा 

मुक्त व्यापार करार (FTAs) 

 

• भारताने आतापयांत आपल्या व्यापारी भागीदारांिी 13 िुक्त व्यापार करारांिर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत, ज्ात भारत-

िॉररिस सियसिािेिक आमथयक सहकायय आमि भागीदारी करार (सीईसीपीए), भारत-संयुक्त अरब अमिराती 

सियसिािेिक भागीदारी करार (सीईपीए) आमि भारत-ऑरर ेमलया आमथयक सहकायय आमि व्यापार करार (इंडाऊस 

ईसीटीए) या तीन करारांचा सिािेि आहे.  

भारतािे स्वाक्षरी केलेल्या FTA ची यादी: 

 SN Name of the Agreement 
1 India-Sri Lanka Free Trade Agreement (FTA) 
2 Agreement on South Asian Free Trade Area (SAFTA) 

(India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, the Maldives 
and Afghanistan) 

3 India-Nepal Treaty of Trade 
4 India-Bhutan Agreement on Trade, Commerce and Transit 
5 India-Thailand FTA - Early Harvest Scheme (EHS) 
6 India-Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement 

(CECA) 
7 India-ASEAN CECA - Trade in Goods, Services and Investment 

Agreement (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, 
Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam) 

8 India-South Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement 
(CEPA) 

9 India-Japan CEPA 
10 India-Malaysia CECA 
11 India-Mauritius Comprehensive Economic Cooperation and 

Partnership Agreement (CECPA) 
12 India-UAE CEPA  
13 India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (ECTA)  
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महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

पांजाब-हररयािामधे्य िद्ाांचे पािी आनि SYL कालव्यािरूि िाद 

 

बातमीत का 

• हररयािा मिधानसभेने सतलज यिुना मलंक (SYL) कालिा पूिय करण्याची िागिी करिारा ठराि संित केला आहे, 

ज्ाने हररयािा आमि पंजाबिधील नदीच्या पाण्याच्या िाटिीच्या िादग्रस्त िुद्द्यािर पुन्हा लक्ष कें मद्रत केले आहे. 

• नदीचे पािी: 

• हा कालिा पूिय झाल्यािर रािी आमि मबयास नद्यांचे पािी दोन्ही राज्ांिधे्य िाटून घेिे िक्य होईल. पंजाबची पुनरयचना 

आमि हररयािाच्या मनमियतीच्या िेळी हा िुद्दा 1966 चा आहे. दोन नद्यांचे पािी हररयािासोबत िाटून घेण्यास पंजाबचा 

मिरोध होता. 

कालिा: 

• 8 एमप्रल 1982 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंमदरा गांधी यांनी पमतयाळा मजल्ह्ातील कपूरी गािात भूमिपूजन 

सिारंभासह SYL कालव्याच्या बांधकािाचा िुभारंभ केला. 214 मकिीचा पट्टा बांधायचा होता, त्यापैकी 122 मकिी 

पंजाब आमि 92 मकिी हररयािािधे्य पार करायचा होता. 

पांजाबचा युक्तक्तिाद: 

• राज् सरकारच्या अभ्यासानुसार, 2029 नंतर पंजाबिधील अनेक भाग कोरडे पडू िकतात. दरिषी ७०,० कोटी 

रुपयांचे गहू आमि धान मपकिून कें द्राचे धान्य कोठारे भरत असल्याने मसंचनाच्या उदे्दिाने राज्ाने यापूिीच आपल्या 

भूजलाचा अमतिापर केला आहे.  

हररयािाचा दािा : 

• मसंचनासाठी पािी उपलब्ध करून देिे हे राज्ासाठी कठीि काि होते, या िागिीिरून हरयािा एसिायएल 

कालव्याद्वारे रािी-मबयासच्या पाण्यािर दािा करत आहे. दमक्षि भागात जेथे जमिनीखालील पािी १७०० फुटांपयांत 

किी झाले होते, तेथे मपण्याच्या पाण्याची सिस्ा मनिायि झाली होती.  

Source: Indian Express 

महत्वाच्या बातम्या: सांरक्षि 

भारत-नकरनगझस्ताि सांयुक्त निशेष सैन्याचा सराि 
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• 25 िाचय 2022 रोजी से्पिल फोसय टर े मनंग सू्कल, बाक्लोह (HP) येथे सुरू झालेला भारत-मकरमगझस्तान जॉइंट से्पिल 

फोसेस सरािाची 9िी आिृत्ती 06 एमप्रल 2022 रोजी संपली. 

• गेल्या दोन आठिड्ांिधे्य, भारत आमि मकरमगझस्तानच्या मििेष दलाच्या तुकड्ांनी संघषायच्या संपूिय से्पक्टरििधे्य 

मिद्यिान आमि उदयोनु्मख धोक्यांचा सािना करण्यासाठी त्यांचे कौिल्य आमि रिनीती, तंते्र आमि काययपद्धतीच्या 

सिोत्ति पद्धतीचंी देिािघेिाि केली.  

• Source: PIB 

महत्वाची बातमी : निज्ञाि 

शास्त्रज्ञाांिा निपाहनिरूद्ध IgG अँटीबॉडीज सापडल्या  

 

बातमीत का 

• पुण्याच्या इंमडयन कौस्ट्न्सल ऑफ िेमडकल ररसचय - नॅिनल इस्ट्िटू्यट ऑफ व्हायरोलॉजी (ICMR-NIV) िधील 

िास्त्रज्ञांना कनायटक, केरळ, तामिळनाडू आमि पुद्दुचेरी येथून पकडलेल्या 51 िटिाघळांिधे्य मनपाह मिषािू संसगय 

(NiV) मिरूद्ध IgG antibodies ची उपस्ट्स्थती िोधण्यात यि आले. 

मुख्य मुदे्द 

• मनपाह मिषािू (NiV) हा साथीच्या रोगाच्या संभाव्यतेसह अग्रक्रमित रोगजनकांपैकी एक आहे. जरी प्रसार SARS-

CoV-2 पेक्षा खूपच किी आहे, तरी िृतू्य हा सिायत िोठा मचंतेचा मिषय आहे. 

• 1998-1999 िधे्य िलेमियािधे्य गंभीर एने्सफलायटीसच्या उदे्रकादरम्यान एनआयव्हीचा पमहला िानिी संसगय 

ओळखला गेला. 

• िलेमिया, भारत, बांगलादेि, मसंगापूर आमि मफलीमपन्सिधून 1998-2018 िधे्य मनपाह व्हायरसच्या संसगायची 700 

हून अमधक िानिी प्रकरिे नोदंिली गेली. 
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• Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 

नििय मोहि क्वात्रा, िेपाळमर्ील भारताचे राजदूत 

 

•  नेपाळिधील राजदूत मिनय िोहन क्वात्रा यांची भारताचे निे परराष्ट्र  समचि म्हिून मनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

• क्वात्रा हषयिधयन शंृ्गला यांची जागा घेतील, जे एमप्रलच्या अखेरीस मनिृत्त होतील. 

• िाचय 2020 पासून ते नेपाळिधे्य भारताचे राजदूत म्हिून काि पाहत आहेत. 

• Source: HT 

महत्वाच्या बातम्या: महत्वाचे नदिस 

7 एनप्रल, जागनतक आरोग्य नदि 

 

बातमीत का 

• 1948 िधे्य जागमतक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) स्थापना झाल्याच्या स्मरिाथय दरिषी 7 एमप्रल रोजी जागमतक 

आरोग्य मदन साजरा केला जातो. 

• जागमतक आरोग्य मदन 2022 ची थीि ‘आपला ग्रह, आपले आरोग्य’ आहे. 

इनतहास: 

• िर्ल्य हेल्थ ऑगयनायझेिन (WHO) ने 1948 िधे्य पमहली जागमतक आरोग्य सभा बोलािली, ज्ािधे्य "जागमतक 

आरोग्य मदन" पाळण्याची िागिी करण्यात आली. 

• पमहला जागमतक आरोग्य मदन 7 एमप्रल 1950 रोजी आयोमजत करण्यात आला होता आमि त्यानंतर दरिषी त्या 

तारखेला साजरा केला जातो. 

• Source: India Today 
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