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दैनिक चालू घडामोडी 08.04.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: जग 

फोर्ब्सची जागनतक अब्जाधीशाांची यादी 2022 

 

बातमीत का 

• अलीकडेच, फोर्ब्सने 36 वी वार्षसक जागर्िक अब्जाधीशाांची यादी 2022 प्रर्िद्ध केली आहे. 

• इलॉन मस्क याांनी प्रथमच या यादीि अव्वल स्थान पटकावले आहे. 

फोर्ब्सच्या जागनतक अब्जाधीशाांच्या यादी 2022 मधील शीर्स 3: 

Rank Name Net Worth Source of wealth 

1 Elon Musk $219 billion Tesla, SpaceX 

2 Jeff Bezos $171 billion Amazon 

3 Bernard Arnault & family $158 billion LVMH 

 

• फोर्ब्सला 2022 च्या जागर्िक अब्जाधीशाांच्या यादीिाठी जगभरािील 2,668 अब्जाधीश आहेि, जे गेल्या वषीच्या 

र्वक्रमी 2,755 िुलनेि कमी आहे.  

• एकर्ििपणे, त्ाांची र्कां मि 12.7 र्टि र्लयन डॉलिस आहे, जी 2021 च्या यादीिील र्वक्रमी 13.1 र्टि र्लयन डॉलिसपेक्षा 

कमी आहे. 

• 2021 च्या िुलनेि 735 अब्जाधीश नागररकाांिह, अमेररकेवर अजूनही िवोच्च राज्य आहे, जे 11 अर्धक आहे.  

• आरआयएलचे अध्यक्ष भारिाचे मुकेश अांबानी जागर्िक यादीि 90.7 अब्ज डॉलरच्या िांपत्तीिह 10 व्या स्थानावर 

आहेि. 

Source: forbes.com 
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भारतािे स्वच्छ ऊजास मांनिस्तरीय वररष्ठ अनधकाऱयाांची बैठक आयोनजत केली आहे  

 

बातमीत का 

• भारि 6 एर्प्रल 2022 पािून िुरू होणार् या स्वच्छ ऊजास मांर्िस्तरीय (CEM) वररष्ठ अर्धकार् याांच्या बैठकाांचे आयोजन 

करि आहे. ही बैठक 8 एर्प्रल रोजी िांपेल. 

• िप्टेंबर 2022 मधे्य होणार्या आगामी स्वच्छ ऊजास मांर्िस्तरीय बैठकीचा अजेंडा ियार करण्यािाठीही या बैठकीचा 

उपयोग केला जाईल. 

• भारि िरकार आर्ण युनायटेड र्कां ग्डम ऊजास िांक्रमणाच्या भर्वष्यावरील िांपूणस चचेचे नेिृत्व करिाि.   

स्वच्छ ऊजास मांिालय (सीईएम) नवर्यी: 

• िीईएम हा 29 िदस्य देशाांचा एक उच्च स्तरीय जागर्िक मांच आहे जो जागर्िक स्वच्छ उजास भर्वष्याकडे िांक्रमणावर 

लक्ष कें र्िि करून ज्ञान आर्ण िवोत्तम पद्धिी ांच्या देवाणघेवाणीद्वारे स्वच्छ ऊजास िांिज्ञानाला चालना देणारी धोरणे 

आर्ण कायसक्रमाांना प्रोत्साहन देिो.  

• Source: ET 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

खेळातील डोन ांग निमूसलिासाठी युिेस्को फां डात भारताचे USD 72,124 चे योगदाि 

 

बातमीत का 

• युवा व्यवहार आर्ण क्रीडा मांिालयाने 2022 मधे्य खेळािील डोर्पांग र्नमूसलनािाठी UNESCO र्नधीमधे्य भारिाचे 

USD 72,124 योगदान जारी केले. 

• मुख्य मुदे्द 

• पॅररि येथे 29-31 िप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या 7 COP च्या ठरावानुिार, खेळािील डोर्पांग र्नमूसलन र्नधीिाठी 

िांबांर्धि राष्टि ाांच्या र्नयर्मि बजेटच्या 1% योगदानािाठी राज्य पक्षाांनी UNESCO ला िहमिी दशसवली होिी. 

• UNESCO कडून र्मळालेल्या र्वनांिीच्या आधारे 2021 मधे्य प्रथमच भारि िरकार, युवा व्यवहार आर्ण क्रीडा 

मांिालयाने UNESCO र्नधीिाठी USD 28172 चे योगदान र्दले. 

Source: PIB 
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िैसनगसक शेतीवर व्या क प्रनशक्षण कायसक्रम 

 

बातमीत का 

• नॅशनल इन्स्टिटू्यट ऑफ अॅर्िकल्चरल एक्स्टेंशन मॅनेजमेंट (MANAGE), हैदराबादने आयोर्जि केलेल्या नैिर्गसक 

शेिीवरील िवसिमावेशक प्रर्शक्षण कायसक्रमाचे कें िीय कृषी आर्ण शेिकरी कल्याण मांिी नरेंि र्िांह िोमर याांनी 

उद्घाटन केले. 

MANAGE बद्दल: 

• MANAGE ची स्थापना 1987 मधे्य, एक स्वायत्त िांस्था म्हणून भारि िरकारच्या कृषी आर्ण शेिकरी कल्याण 

मांिालयाने हैदराबाद येथे राष्टि ीय कृषी र्वस्तार व्यवस्थापन कें ि म्हणून केली होिी. 

• झपाट्याने वाढणार्या आर्ण वैर्वध्यपूणस कृषी के्षिािील कृषी र्वस्ताराच्या आव्हानाांना मॅनेज हा भारिीय प्रर्ििाद आहे. 

• Source: PIB 

एक आरोग्य'  थदशी प्रकल्प (‘One Health’ pilot project ) 

 

बातमीत का 

• भारि िरकारच्या पशुिांवधसन आर्ण दुग्धव्यविाय र्वभागाने (DAHD), वन हेल्थ िपोटस युर्नटद्वारे वन हेल्थ फे्रमवकस  

लागू करण्यािाठी उत्तराखांड राज्याि एक पथदशी प्रकल्प िुरू केला आहे. 

एक आरोग्य सांकल्पिा: 

• वन हेल्थ हा एक दृष्टीकोन आहे जो ओळखिो की लोकाांचे आरोग्य हे प्राण्याांच्या आरोग्याशी आर्ण आपल्या िामार्यक 

वािावरणाशी जवळून जोडलेले आहे. 

• वन हेल्थ' न्स्टव्हजनची बू्ल र्प्रांट युनायटेड नेशन्सच्या फूड अँड अॅिीकल्चर ऑगसनायझेशन ऑफ युनायटेड नेशन्स 

(FAO), वर्ल्स ऑगसनायझेशन फॉर अॅर्नमल हेल्थ (OIE) याांचा िमावेश अिलेल्या र्िपक्षीय-प्लि अलायन्समधील 

करारािून प्राप्त होिे. 
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• प्रायोर्गक प्रकल्प अांमलबजावणीच्या र्शक्षणावर आधाररि राष्टि ीय एक आरोग्य रोडमॅप र्वकर्िि करणे हे युर्नटचे 

मुख्य उर्िष्ट आहे. 

• Source: PIB 

सवासत कमी बेरोजगारी दरासह छत्तीसगड देशात  नहल्या क्रमाांकावर आहे 

 

बातमीत का 

• देशािील िवासि कमी बेरोजगारी दर अिलेल्या राज्याांमधे्य छत्तीिगड पर्हल्या क्रमाांकावर आहे. 

• िेंटर फॉर मॉर्नटररांग इांर्डयन इकॉनॉमी (CMIE) ने जारी केलेल्या िाज्या आकडेवारीनुिार, छत्तीिगडमधे्य या 

माचसमधे्य 0.6 टके्क बेरोजगारीचा दर नोांदवला गेला आहे, जो आिापयंिचा िवासि कमी आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• आकडेवारीनुिार, हररयाणामधे्य िवासर्धक २६.७ टके्क बेरोजगारी दर आहे, त्ानांिर राजस्थान आर्ण जमू्म-

काश्मीरमधे्य प्रते्की २५ टके्क आर्ण झारखांडमधे्य १४.५ टके्क बेरोजगारी दर आहे. 

• िवासि कमी बेरोजगारी दरािह छत्तीिगड देशाि पर्हल्या क्रमाांकावर आहे िर त्ाच मर्हन्याि (माचस) देशािील 

बेरोजगारीचा दर ७.६ टके्क होिा. 

• Source: Indian Express 

कोरोिाव्हायरसचे ‘XE’ प्रकार 

 

  बातमीत का 

• अलीकडेच, बृहनु्ांबई महानगरपार्लका (BMC) ने जाहीर केले की दर्क्षण आर्फ्रकेच्या प्रवािाचा इर्िहाि अिलेल्या 

50 वषीय मर्हलेला कोरोनाव्हायरिच्या नव्याने शोधलेल्या 'XE' प्रकाराने िांिगस झाला अिावा. 
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• या र्हवाळ्याि कोर्वड-19 ची र्ििरी लाट कारणीभूि अिलेल्या ओर्मक्रॉनचा XE हा उप-प्रकार आत्तापयंि भारिाि 

आढळला नव्हिा. 

कोरोिाव्हायरसचे XE प्रकार: 

• या वषी आढळलेल्या 90 टक्क्ाांहून अर्धक िांिगांिाठी जबाबदार अिलेल्या ओर्मक्रॉन प्रकाराि BA.1 आर्ण BA.2 

अिे दोन प्रमुख उप-प्रकार आहेि. एक BA.3 उप-प्रकार देखील आहे, परां िु िे कमी िामान्य आहे. 

Source: Indian Express 

महत्वाची बातमी : राज्यव्यवस्था 

सामूनहक नविाशाची शसे्त्र आनण त्ाांची नवतरण प्रणाली दुरुस्ती नवधेयक, 2022 

 

बातम्याांमधे्य का 

• अर्लकडेच लोकिभेने िामूर्हक र्वनाशाची शसे्त्र आर्ण त्ाांची र्विरण प्रणाली (बेकायदेशीर कृत्ाांना प्रर्िबांध) 

दुरुस्ती र्वधेयक, 2022 मांजूर केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• परराष्टि  मांिी एि. जयशांकर याांनी माांडलेल्या र्वधेयकाि िामूर्हक र्वनाशाची हत्ारे आर्ण त्ाांची र्विरण प्रणाली 

(बेकायदेशीर कृत्ाांना प्रर्िबांध) कायदा, 2005 मधे्य िुधारणा करण्याि आली आहे.   

• २००५ च्या कायद्याि िामूर्हक र्वनाशाच्या शस्त्राांशी िांबांर्धि बेकायदेशीर र्क्रयाकलाप (जिे की उत्पादन, वाहिूक 

र्कां वा हस्ताांिरण) आर्ण त्ाांच्या र्विरणाच्या िाधनाांवर बांदी आहे.  

• िामूर्हक र्वनाशाची शसे्त्र जैर्वक, रािायर्नक र्कां वा अण्वसे्त्र आहेि.  

• िध्याचे र्वधेयक लोकाांना िामूर्हक र्वनाशाची शसे्त्र आर्ण त्ाांच्या र्विरण प्रणालीशी िांबांर्धि कोणत्ाही र्नर्षद्ध 

र्क्रयाकलापाांना र्वत्तपुरवठा करण्यापािून प्रर्िबांर्धि करिे.  

• व्यक्ीांना अशा प्रकारच्या उपक्रमाांना र्वत्तपुरवठा करण्यापािून रोखण्यािाठी कें ि िरकार त्ाांचा र्नधी, आर्थसक 

मालमत्ता र्कां वा आर्थसक िांिाधने गोठवू शकिे, जप्त करू शकिे र्कां वा िांलग्न करू शकिे (मग िे प्रत्क्ष र्कां वा 

अप्रत्क्षपणे मालकीचे अिो, धारण केलेले अिोि र्कां वा र्नयांर्िि अिोि). 

• ििेच प्रर्िबांर्धि अिलेल्या कोणत्ाही कायासच्या िांदभासि इिर व्यक्ी ांच्या फायद्यािाठी र्वत्तपुरवठा र्कां वा िांबांर्धि 

िेवा उपलब्ध करून देण्याि देखील हे व्यक्ी ांना प्रर्िबांर्धि करू शकिे. 

Source: Indian Express 
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महत्त्वाच्या बातम्या:  ुरस्कार आनण सन्माि 

रामदशसि नमश्रा याांची सरस्वती सन्माि २०२१ साठी निवड 

 

बातमीत का 

• प्रख्याि कवी आर्ण िार्हन्स्टत्क प्रा रामदशसन र्मश्रा याांना त्ाांच्या ‘मैं िो यहाँ हूां’ या कर्विािांिहािाठी प्रर्िर्ष्ठि िरस्विी 

िन्ान २०२१ प्रदान करण्याि येणार आहे. 

सरस्वती सन्माि बद्दल: 

• िरस्विी िन्ान हा भारिाच्या राज्यघटनेच्या अनुिूची VIII मधे्य िूचीबद्ध केलेल्या भारिािील 22 भाषाांपैकी 

कोणत्ाही भाषेिील उतृ्कष्ट गद्य र्कां वा काव्य िार्हत्कृिी ांिाठी वार्षसक पुरस्कार आहे. 

• के.के. र्बलास फाऊां डेशनने 1991 मधे्य िरस्विी िन्ानाची स्थापना केली होिी. याि ₹15,00,000, प्रशस्तीपि आर्ण 

एक फलक आहे. 

• र्वद्वान आर्ण माजी पुरस्कार र्वजेिे याांचा िमावेश अिलेल्या पॅनेलद्वारे मागील दहा वषांि प्रकार्शि झालेल्या 

िार्हत्कृिी ांमधून उमेदवाराांची र्नवड केली जािे. 

• Source: HT 
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