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दैनिक चालू घडामोडी 12.04.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

राज्य ऊर्ाा आनि हवामाि निदेशाांक फेरी- 1 

 

बातमीत का 

• NITI आयोगाने 11 एप्रिल 2022 रोजी राज्य ऊजाा आप्रि हवामान प्रनरे्दशाांक (SECI)-पप्रहली फेरी सुरू केली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• मोठ्या राज्याांच्या शे्रिीमधे्य गुजरात, केरळ आप्रि पांजाबला टॉप तीन परफॉमासा म्हिून स्थान रे्दण्यात आले आहे. 

• गोवा, लहान राज्याांच्या शे्रिीमधे्य अव्वल कामप्रगरी करिारे राज्य म्हिून उर्दयास आले, त्यानांतर प्रिपुरा आप्रि मप्रिपूर 

याांचा क्रमाांक लागतो. 

• कें द्रशाप्रसत िरे्दशाांमधे्य, चांर्दीगड, प्रर्दल्ली आप्रि र्दमि आप्रि र्दीव/र्दार्दरा आप्रि नगर हवेली हे सवोच्च कामप्रगरी 

करिारे आहेत. 

• राज्य ऊजाा आप्रि हवामान प्रनरे्दशाांक फेरी-१ मधे्य राज्याांच्या कामप्रगरीचा क्रमाांक लागतो, जसे की, (१) प्रडस्कॉमची 

कामप्रगरी (२) ऊजेची उपलब्धता, परवडिारी क्षमता आप्रि प्रवश्वासाहाता (३) स्वच्छ ऊजाा उपक्रम (४) ऊजाा 

कायाक्षमता (५) पयाावरिीय शाश्वतता; आप्रि (६) नवीन उपक्रम.  

• Source: PIB 
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ताांनिक सहकार्ाासाठी UIDAI आनि ISRO र्ाांच्यात सामांर्स्य करार झाला 

 

बातमीत का 

• युप्रनक आयडेंप्रटप्रफकेशन अथॉररटी ऑफ इांप्रडया (UIDAI), इलेक्ट्र ॉप्रनक्स आप्रि माप्रहती तांिज्ञान मांिालय (MeitY), 

नवी प्रर्दल्ली आप्रि नॅशनल ररमोट सेन्सांग सेंटर (NRSC), ISRO, हैर्दराबार्द याांच्यात ताांप्रिक सहकायाासाठी सामांजस्य 

करार (MoU) करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• NRSC सांपूिा भारतातील आधार कें द्राांची माप्रहती आप्रि स्थान िर्दान करिारे भुवन-आधार पोटाल प्रवकप्रसत करिार 

आहे. 

• NRSC प्रनयप्रमत वैधाप्रनक तपासिी करून नागररक कें प्रद्रत सेवा सुधारण्यासाठी प्रवद्यमान आप्रि नवीन नोांर्दिी 

कें द्राांशी सांबांप्रधत डेटा गोळा आप्रि सांग्रप्रहत करण्यासाठी वेब आधाररत पोटाल रे्दखील िर्दान करेल. 

• भुवन नैसप्रगाक रांगीत उपग्रह िप्रतमाांच्या उच्च ररझोलू्यशन पाश्वाभूमीसह, आधार कें द्राांसाठी सांपूिा भौगोप्रलक माप्रहती 

सांचयन, पुनिााप्ती, प्रवशे्लषि आप्रि अहवाल िर्दान करेल. 

रु्निक आर्डेंनिनफकेशि अथॉररिी ऑफ इांनडर्ा (UIDAI) नवषर्ी: 

• यूआयडीएआय ही एक वैधाप्रनक िाप्रधकरि आहे जी इलेक्ट्र ॉप्रनक्स आप्रि माप्रहती तांिज्ञान मांिालयाच्या 

(एमईआयटीवाय) अांतगात भारत सरकारने १२ जुलै २०१६ रोजी आधार (प्रवत्तीय आप्रि इतर अनुर्दान, लाभ आप्रि 

सेवाांचे लन्ित प्रवतरि) कायर्दा, २०१६ ("आधार कायर्दा २०१६") च्या तरतुर्दी ांनुसार स्थाप्रपत केली आहे.  

• यूआयडीएआयने आतापयंत १३२ कोटी ांहून अप्रधक रप्रहवाशाांना आधार क्रमाांक जारी केले आहेत. 

• Source: PIB 

महत्वाच्या बातम्या: सांरक्षि 

िँकनवरोधी मार्ादनशात के्षपिास्त्र 'हेनलिा'ची र्शस्वी उड्डाि चाचिी 
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बातम्याांमधे्य का 

• स्वरे्दशी बनावटीच्या हेप्रलकॉप्टरने लााँच केलेले अाँटी टाँक गाइडेड प्रमसाइल (एटीजीएम) पोखरिमधील यूजर 

वॅ्हप्रलडेशन टर ायल्सचा भाग म्हिून 'हेप्रलना'ची अप्रतउांचीवरील रेंजवर यशस्वी चाचिी घेण्यात आली.  

महत्त्वाचे मुदे्द 

• सांरक्षि सांशोधन आप्रि प्रवकास सांस्था (डीआरडीओ), भारतीय लष्कर आप्रि भारतीय हवाई र्दल (आयएएफ) याांच्या 

शास्त्रज्ञाांच्या पथकाांनी सांयुक्तपिे ही उड्डाि चाचिी घेतली. 

• िगत िकाश हेप्रलकॉप्टरमधून (Advanced Light Helicopter-ALH) उड्डाि चाचण्या घेण्यात आल्या आप्रि 

के्षपिास्त्राने प्रसमु्यलेटेड टाँक लिाचा यशस्वीपिे वापर केला.  

• हेप्रलनाची कमाल शे्रिी सात प्रकलोमीटर आहे आप्रि ती ALH च्या शस्त्रास्त्रीकृत आवृत्त्ाांवर एकीकरिासाठी प्रडझाइन 

आप्रि प्रवकप्रसत करण्यात आली आहे. 

• हेप्रलना प्रडफेस ररसचा अाँड डेव्हलपमेंट लॅबोरेटरी (डीआरडीएल), हैर्दराबार्द याांनी डी.आर.डी.ओ.च्या प्रमसाईल्स अाँड 

स्ट्र ॅटेप्रजक प्रसन्स्ट्म्स (एमएसएस) क्लस्ट्रअांतगात प्रवकप्रसत केली आहे. २०१८ पासून या के्षपिास्त्राच्या यशस्वी 

वापरकताा चाचण्या (user trials) घेण्यात आल्या आहेत. 

• Source: Indian Express 

महत्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि 

IIT मद्रासिे भारतातील पनहला स्वदेशी नवकनसत पॉलीसेंनिि क प्रोस्थेनिक रु्डघा 'कदम' लाँच केला 

 

बातमीत का 

• IIT मद्रासच्या सांशोधकाांनी रे्दशातील पप्रहला मेड-इन-इांप्रडया पॉलीसेंप्रटर क िोस्थेप्रटक गुडघा 'कर्दम' लााँच केला आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• सोसायटी फॉर बायोमेप्रडकल टेक्नॉलॉजी (SBMT) आप्रि मोप्रबप्रलटी इांप्रडया याांच्या सांयुक्त प्रवद्यमाने पॉप्रलसेन्रर क 

गुडघा प्रवकप्रसत करण्यात आला आहे. 

• SBMT ची स्थापना DRDO अांतगात माजी राष्ट्र पती डॉ. एपीजे अबु्दल कलाम याांनी स्वरे्दशी वैद्यकीय उपकरिे 

प्रवकप्रसत करण्यासाठी केली होती. 

• मोप्रबप्रलटी इांप्रडया, बेंगळुरूमधील एनजीओ, प्रफटमेंट आप्रि िप्रशक्षि िप्रक्रयेवर रे्दखरेख करण्यासोबतच कर्दम याांना 

मोठ्या िमािावर उत्पार्दन करेल आप्रि बाजारात घेऊन जाईल आप्रि वापरकत्यांसाठी सुलभ िवेश सुप्रनप्रित करेल. 

• हे IIT मद्रास येथील TTK सेंटर फॉर ररहॅप्रबप्रलटेशन ररसचा अाँड प्रडव्हाईस डेव्हलपमेंट (R2D2) मधील एका टीमने 

प्रवकप्रसत केले आहे, ज्याने रे्दशातील पप्रहली स्ट्ाँप्रडांग व्हीलचेअर आप्रि NeoFly-NeoBolt, एक सप्रक्रय व्हीलचेअर 

प्रवकप्रसत आप्रि व्यावसाप्रयकीकृत केली आहे. 

Source: India Today 
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महत्त्वाच्या बातम्या : निरु्क्ती 

शेहबार् शरीफ र्ाांची पानकस्तािचे २३ वे पांतप्रधाि म्हिूि निवड झाली  

 

बातमीत का 

• पाप्रकस्तान मुन्िम लीग-नवाझ (पीएमएल-एन) चे अध्यक्ष शहबाज शरीफ याांची नॅशनल असेंब्लीने पाप्रकस्तानचे २३ 

वे पांतिधान म्हिून प्रबनप्रवरोध प्रनवड केली होती. इम्रान खान याांनी अप्रवश्वास ठराव गमावल्यामुळे आठवडाभर 

चाललेल्या घटनात्मक पेचिसांगानांतर त्याांची प्रनवड झाली होती.  

मुख्य मुदे्द 

• तीन वेळा माजी पांतिधान नवाझ शरीफ याांचे धाकटे भाऊ शेहबाज याांना १७४ मते प्रमळाली. 

• रे्दशातील सवााप्रधक लोकसांख्या असलेल्या आप्रि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या पांजाब िाांताचे त्याांनी तीनर्दा मुख्यमांिी 

म्हिून काम पाप्रहले आहे. 

• Source: HT 

मिोर् सोिी र्ाांची रू्पीएससीचे िवे अध्यक्ष म्हिूि निरु्क्ती 

 

बातमीत का 

• अलीकडेच, िख्यात प्रवद्वान-प्रशक्षितज्ज्ञ, डॉ मनोज सोनी याांची कें द्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) चे नवीन अध्यक्ष 

म्हिून प्रनयुक्ती करण्यात आली. 

मुख्य मुदे्द 

• िर्दीप कुमार जोशी याांच्यानांतर मनोज सोनी आले. 

• याआधी डॉ मनोज याांनी र्दोन प्रवद्यापीठाांचे कुलगुरू म्हिून काम पाप्रहले आहे. 

कें द्रीर् लोकसेवा आर्ोर् (UPSC) बद्दल: 
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• UPSC ही भारत सरकारच्या अांतगात सवा गट 'A' अप्रधकार याांच्या भरतीसाठी भारतातील िमुख कें द्रीय भती एजसी 

आहे. 

• एजसीची सनर्द भारतीय सांप्रवधानाच्या भाग XIV ने मांजूर केली आहे, ज्याचे शीषाक सन्व्हासेस अांडर र्द युप्रनयन अाँड 

से्ट्ट्स असे आहे. 

• स्थापना: 1 ऑक्ट्ोबर 1926 

• मुख्यालय: नवी प्रर्दल्ली 

• Source: ET 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

WSF र्ार्नतक दुहेरी सॅ्क्वश चॅम्पिर्िनशप 2022 मधे्य भारतािे पनहले सुविापदक नर्ांकले 

 

• भारताच्या र्दीप्रपका पल्लीकल काप्रताक आप्रि सौरव घोषाल याांनी प्रमश्र रु्दहेरीच्या अांप्रतम फेरीत इांग्लांडच्या एप्रडर यन 

वॉलर आप्रि अॅप्रलसन वॉटसाचा पराभव करून ग्लासग्लो, स्कॉटलांड येथे WSF जागप्रतक रु्दहेरी सॅ्क्वश चॅन्ियनप्रशप 

२०२२ मधे्य भारताचे पप्रहले सुविापर्दक प्रजांकले. 

• याप्रशवाय र्दीप्रपका पल्लीकलनेही प्रतची जोडीर्दार जोश्ना प्रचनप्पासह मप्रहला रु्दहेरीत सुविापर्दक प्रजांकले. 

• Source: newsonair 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुस्तके 

मार्ी कॅर् नविोद रार् र्ाांचे पुस्तक 'िॉि र्स्ट अ िाईिवॉचमि: मार् इनिांग्स नवथ बीसीसीआर् ' 
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बातमीत का 

• माजी CAG (प्रनयांिक आप्रि महालेखापरीक्षक) आप्रि सवोच्च न्यायालयाने प्रनयुक्त CoA (िशासकाांची सप्रमती) चे 

िमुख, प्रवनोर्द राय याांनी "नॉट जस्ट् अ नाईटवॉचमन: माय इप्रनांग्ज प्रवथ बीसीसीआय" नावाचे पुस्तक प्रलप्रहले आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• पुस्तकात प्रवनोर्द राय याांनी बीसीसीआयमधील त्याांच्या ३३ मप्रहन्याांच्या कायाकाळाचे विान केले आहे, जेव्हा त्याांची 

बीसीसीआयमधे्य सवोच्च न्यायालयाच्या आरे्दप्रशत िशासकीय सप्रमतीचे (सीओए) िमुख म्हिून प्रनयुक्ती करण्यात 

आली होती. 

• हे पुस्तक रुपा पन्ब्लकेशन इांप्रडयाने िकाप्रशत केले आहे. 

• प्रवनोर्द राय हे माजी IAS अप्रधकारी आहेत ज्याांनी भारताचे 11 वे प्रनयांिक आप्रि महालेखापरीक्षक म्हिून काम केले 

आहे. 
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