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दैनिक चालू घडामोडी 11.04.2022 
महत्वाची बातमी : जागनतक 

रनियाला मािवी हक्क पररषदेतूि निलंनबत करण्यासाठी UNGA मतदाि 

 

बातम्ांमधे्य का 

• युके्रनशी सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान संयुक्त राष््टांच्या आमसभेने (यूएनजीए) रशशयाला मानवाशिकार पररषदेतून 

(एचआरसी) शनलंशित केले आहे.  

महत्त्वाचे मुदे्द 

• 'मानवी हक्क पररषदेतील रशशयन फेडरेशनच्या सदस्यत्वाच्या अशिकारांचे शनलंिन' या शीषषकाचा ठराव ९३ िाजूने, 

२४ शवरुद्ध आशि ५८ भारतासह तटस्थ मतांनी संमत करण्यात आला. 

• यासह, २००६ मधे्य स्थापन झालेल्या हक्क पररषदेत सदस्यत्वाचे हक्क काढून घेिारा रशशया हा दुसरा देश ठरला.  

• 2011 मधे्य शलशियाला शविानसभेने शनलंशित केले होते. 

United Nations Human Rights Council (HRC) नवषयी: 

• युनायटेड नेशन्स ह्युमन राइट्स कौन्सन्सल ही संयुक्त राष््टांची एक संस्था आहे शजचे धे्यय जगभरातील मानवी हक्कांचा 

प्रचार आशि संरक्षि करिे हे आहे.  

• मुख्यालय: शजशनव्हा, न्सित्झलंड 

• स्थापना : १५ माचष २००६ 

Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्ा: भारत 

अरुणाचल प्रदेि येथे राष्ट्र ीय राजधािीबाहेर NTCA ची पनहली बैठक झाली 
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बातम्ांमधे्य का  

• राष््टीय व्याघ्र संविषन प्राशिकरिाची (एनटीसीए) २० वी िैठक कें द्रीय पयाषवरि, वन आशि हवामान िदल मंत्री भूपेंद्र 

यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली अरुिाचल प्रदेशातील पाके्क व्याघ्र प्रकल्पात झाली. 

• इशतहासात प्रथमच एनटीसीएची िैठक राष््टीय राजिानीच्या िाहेर झाली.  

राष्ट्र ीय व्याघ्र संवधधि प्रानधकरणानवषयी (एिटीसीए) : 

• प्रोजेक्ट टायगर आशि भारतातील अनेक व्याघ्र प्रकल्पांच्या पुनरषचनेसाठी भारताच्या पंतप्रिानांनी स्थापन केलेल्या 

टायगर टास्क फोसषच्या शशफारशीनंतर शडसेंिर २००५ मधे्य एनटीसीएची स्थापना करण्यात आली.भारत सरकारने 

डबू्ल्यडबू्ल्यएफच्या सहकायाषने १९७३ मधे्य 'व्याघ्र संरक्षि कायषक्रम' (प्रोजेक्ट टायगर म्हिून लोकशप्रय) नावाचा एक 

कायषक्रम सुरू केला. 

• स्रोत: पीआयबी 

I&B मंत्रालयािे AVGC प्रमोिि टास्क फोसधची स्थापिा केली आहे 

 

बातमीत का 

• माशहती आशि प्रसारि मंत्रालयाने (I&B) अॅशनमेशन, न्सव्हजु्यअल इफेक््टस, गेशमंग आशि कॉशमक्स (AVGC) प्रमोशन 

टास्क फोसषची स्थापना केली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• AVGC प्रमोशन टास्क फोसषचे नेतृत्व माशहती आशि प्रसारि मंत्रालयाचे सशचव करतील. 

• देशातील AVGC के्षत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी माशहती आशि प्रसारि मंत्रालयाच्या अंतगषत AVGC प्रमोशन टास्क 

फोसषची स्थापना करण्यात आली आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

अटल इिोवे्हिि नमििच्या नवस्ताराला कें द्रीय मंनत्रमंडळाची मंजुरी 
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 बातम्ांमधे्य का 

• पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कें द्रीय मंशत्रमंडळाने अटल इनोवे्हशन शमशन (एआयएम) माचष 2023 पयंत 

सुरू ठेवण्यास मंजुरी शदली आहे.  

एआयएमद्वारे साध्य केली जाणारी इच्छित उद्दीषे्ट् अिी आहेत: 

• 10000 अटल शटंकररंग लॅि (एटीएल) ची स्थापना 

• 101 अटल उष्मायन कें दे्र (ए.आय.सी.) स्थापन करिे 

• 50 अटल कमु्यशनटी इनोवे्हशन सेंटसष (ए.सी.आय.सी.) स्थापन करिे 

• अटल नू्य इंशडया चॅलेंजेसच्या माध्यमातून 200 स्टाटषअप्सना पाशठंिा देिे 

• एकूि 2000+ कोटी रुपयांचा अंदाजपत्रकीय खचष आस्थापना आशि लाभार्थ्ांना आिार देण्याच्या प्रशक्रयेत केला 

जाईल. 

अटल इिोवे्हिि नमिि (AIM) बद्दल: 

• 2015 च्या अथषसंकल्पीय भाषिातील अथषमंत्र्ांच्या घोषिेनुसार NITI आयोग अंतगषत शमशनची स्थापना करण्यात 

आली आहे. 

• AIM चे उशिषे्ट शाळा, शवद्यापीठ, संशोिन संस्था, MSME आशि उद्योग स्तरावरील हस्तके्षपांद्वारे देशभरात नवकल्पना 

आशि उद्योजकतेची पररसंस्था शनमाषि करिे आशि प्रोत्साहन देिे हे आहे. 

• स्रोत: नबझिेस सँ्टडडध 

सरकारी योजिांमधे्य फोनटधफाइड तांदळाच्या नवतरणाला कें द्रीय मंनत्रमंडळाची मंजुरी  

 

बातम्ांमधे्य का 

• पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंशत्रमंडळाच्या आशथषक व्यवहार सशमतीने 2024 पयंत राष््टीय अन्न सुरक्षा 

कायदा (एनएफएसए), एकान्सिक िाल शवकास सेवा (आयसीडीएस), प्रिानमंत्री पोषि शक्ती शनमाषि-पीएम पोषि 

[पूवीची मध्यान्ह भोजन योजना (एमडीएम)] आशि भारत सरकारच्या इतर कल्यािकारी योजना (ओडबू्ल्यएस) 

अंतगषत लन्सित सावषजशनक शवतरि प्रिाली (टीपीडीएस) मधे्य टप्प्याटप्प्याने फोशटषफाइड तांदळाचा पुरवठा करण्यास 

मान्यता शदली आहे.  

महत्त्वाचे मुदे्द 

• तांदळाच्या फोशटषफाइडचा संपूिष खचष (दरवषी सुमारे 2,700 कोटी रुपये) भारत सरकार जून 2024 पयंत पूिष 

अंमलिजाविी होईपयंत अन्न अनुदानाचा एक भाग म्हिून उचलेल. 

• यापूवी, "तांदळाची फोशटषफाइड आशि सावषजशनक शवतरि प्रिाली अंतगषत त्याचे शवतरि" या शवषयावर कें द्र पुरसृ्कत 

पायलट योजना 2019-20 पासून 3 वषांसाठी लागू करण्यात आली होती.  
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Source: Indian Express 

'अवसर' AVSAR' योजिा 

 

बातमीत का 

• भारतीय शवमानतळ प्राशिकरि (AAI) ने ‘AVSAR’ योजनेद्वारे त्यांच्या प्रदेशातील ियंशनशमषत उत्पादनांची 

शवक्री/प्रदशषन करण्यासाठी त्यांच्या शवमानतळांवर िचत गटांना (SHGs) जागा वाटप करण्यासाठी पुढाकार घेतला 

आहे. 

"AVSAR" (के्षत्रातील कुिल कारानगरांसाठी नवमाितळ) योजिेबद्दल: 

• "AVSAR" अंतगषत, आिशनभषरता आशि िावलंिनासाठी गरीिांना त्यांच्या कुटंुिांना कायषक्षमपिे ियं कमावलेल्या 

गटांमधे्य एकशत्रत करण्यास मदत करण्याची संिी प्रदान करण्यात आली आहे. 

• या योजनेअंतगषत, प्रते्यक AAI संचाशलत शवमानतळावर 100-200 चौरस फूट के्षत्र शनशित करण्यात आले आहे. 

स्रोत: PIB 

महत्वाच्या बातम्ा: संरक्षण 

संरक्षण मंत्री राजिाथ नसंह यांिी नतसरी सकारात्मक स्वदेिीकरण यादी जाहीर केली  

 

बातमीत का 

• संरक्षि मंत्री राजनाथ शसंह यांनी 101 वसंू्तची शतसरी सकारािक िदेशीकरि यादी प्रशसद्ध केली, ज्यात प्रमुख 

उपकरिे/पॅ्लटफॉमष समाशवष्ट आहेत. 

• ती अनुक्रमे 21 ऑगस्ट 2020 आशि 31 मे 2021 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या पशहल्या यादी (101) आशि दुसरी 

यादी (108) वर आिाररत आहे. 

मुख्य मुदे्द 
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• संरक्षि मंत्रालयाच्या लष्करी व्यवहार शवभागाकडून अशिसूशचत करण्यात आलेल्या या यादीत उपकरिे/प्रिालीवंर 

शवशेष लक्ष कें शद्रत केले आहे, जे शवकशसत केले जात आहेत आशि पुढील पाच वषांमधे्य ते फमष ऑडषरमधे्य रूपांतररत 

होण्याची शक्यता आहे. 

• शडसेंिर 2022 ते शडसेंिर 2027 पयंत ही शसे्त्र आशि पॅ्लटफॉमष हळूहळू िदेशी िनवण्याची योजना आहे. 

• शतसऱ्या यादीत लाइट वेट टँक, माउंटेड आटी गन शसन्सस्टम्स, गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज (जीईआर) रॉकेट फॉर शपनाका 

एमएलआरएस, नेव्हल युशटशलटी हेशलकॉप्टसष (एनयूएच), नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्ोल वे्हल्स (एनजीओपीव्ही) 

इत्यादी अतं्यत गंुतागंुतीच्या शसन्सस्टम्स, सेन्ससष, वेपन्स आशि दारूगोळा यांचा समावेश आहे. 

Source: PIB 

महत्वाची बातमी : पुरस्कार आनण सन्माि 

संगीत िाटक अकादमी पुरस्कार आनण लनलत कला अकादमी पुरस्कार   

 

•  उपराष््टपती, एम. वं्यकय्या नायडू यांनी शवज्ञान भवन, नवी शदल्ली येथे आयोशजत संयुक्त समारंभात 2018 सालचे 

संगीत नाटक अकादमी फेलोशशप आशि संगीत नाटक पुरस्कार 44 नामांशकत कलाकारांना (4 फेलो आशि 40 

पुरस्कार प्राप्त) आशि लशलत कला अकादमीचे 2021 सालचे 3 फेलो आशि 20 राष््टीय पुरस्कार प्रदान केले. 

• संगीत नाटक अकादमीने परफॉशमंग आट्षसच्या के्षत्रात श्री. झाकीर हुसेन, श्री. जतीन गोिामी, डॉ. सोनल मानशसंग 

आशि श्री शथरुशवशदमरुदुर कुप्पीय्या कल्यािसंुदरम या चार फेलोचंी शनवड 2018 साली केली आहे.  

• लशलत कला अकादमीने श्री. शहम्मत शाह, श्री ज्योती भट्ट आशि श्री श्याम शमाष या तीन उतृ्कष्ट कलाकारांना प्रशतशित 

फेलोशशप प्रदान केली आहे. 

संगीत िाटक अकादमी पुरस्कारांनवषयी : 

• संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (अकादमी पुरस्कार) हा भारतीय प्रजासत्ताकातफे परफॉशमंग आटषस के्षत्रातील 

परफॉशमंग आशटषस्ट तसेच शशक्षक आशि शवद्वानांना देण्यात येिारा राष््टीय सन्मान आहे.  

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्ा: पुस्तके 

‘टॉम्ब ऑफ सॅन्ड’ ही आंतरराष्ट्र ीय बुकरच्या िॉटध नलस्टमधील पनहली नहंदी कादंबरी 
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बातमीत का 

• लेन्सखका गीतांजली श्री यांची 'टॉम्ब ऑफ सॅन्ड' ही कादंिरी आंतरराष््टीय िुकर पाररतोशषकासाठी शनवडलेली 

काल्पशनक कथांची पशहली शहंदी भाषेतील कादंिरी ठरली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• श्रीचे पुस्तक, डेझी रॉकवेलने इंग्रजीत अनुवाशदत केलेले आशि न्यायािीशांनी "मोठ्या आशि अप्रशतम कादंिरी" म्हिून 

विषन केलेले, प्रशतशित ५०,००० पौडं साशहन्सत्यक पाररतोशषकासाठी जगभरातील इतर पाच शीषषकांशी स्पिाष करेल, जे 

लेखक आशि अनुवादकामधे्य समान रीतीने शवभागले गेले आहे. 

• 2022 च्या शवजेत्याची घोषिा 26 मे रोजी लंडनमिील समारंभात केली जाईल. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 
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