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दैनिक चालू घडामोडी 25.04.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

पंतप्रधाि मोदीिंी निटिचे पंतप्रधाि बोररस जॉन्सि यांच्याशी निपक्षीय चचाा केली 

 

बातमीत का 

• अलीकडेच ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन भािताच्या दौऱ्यावि आले होते. युनायटेड ब्रकंगडमचे पंतप्रधान म्हणून 

त्ांची ही पब्रहलीच भाित भेट होती. 

• पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्याशी ब्रिपक्षीय चचाा केली. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• भाित आब्रण युनायटेड ब्रकंग्डमने 2022 च्या अखेिीस मुक्त व्यापाि किाि पूणा किण्यासाठी सवातोपिी प्रयत्न 

किण्याचा ब्रनणाय घेतला आहे.  

• भाित आब्रण ब्रिटनने या दशकात ब्रिपक्षीय संबंधांना मागादशान किण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी िोडमॅप-2030 सुरू केला 

होता. 

• पिवडणाि् या ब्रहिव्या हायडर ोजनला गती देण्यासाठी भाित आब्रण ब्रिटन व्हचु्याअल हायडर ोजन सायन्स आब्रण 

इनोवे्हशन हब सुरू किीत आहेत, तसेच सीओपी 26 मधे्य जाहीि केलेल्या ग्रीन ग्रीड्स इब्रनब्रशएब्रटव्हसाठी नवीन 

ब्रनधी आब्रण भाितभिातील सावाजब्रनक वाहतुकीच्या ब्रवद्युतीकिणासाठी संयुक्त कायाासाठी सहकाया कित आहेत.  

• त्ांनी free, open, inclusive आब्रण ब्रनयमांवि आधारित व्यवस्थेवि आधारित इंडो-पॅब्रसब्रिक प्रदेश िाखण्यावि भि 

ब्रदला.  

• इंडो-पॅब्रसब्रिक ओशन्स इब्रनब्रशएब्रटव्हमधे्य सामील होण्याच्या ब्रिटनच्या ब्रनणायाचे पंतप्रधान मोदीनंी स्वागत केले. 

• सायबि सुिक्षा, अंतिाळ आब्रण कृब्रिम बुद्धिमते्तसािख्या नवीन के्षिातील धोक्ांचा सामना किण्यासाठी अब्रधक तीव्र 

कािवाया किण्यावि तसेच दहशतवादाचा प्रब्रतकाि किण्यासाठी आब्रण ब्रहंसक अब्रतिेकी आब्रण कट्टितावादाला 

आळा घालण्यासाठी सहकाया बळकट किण्यावि दोन्ही देशांनी सहमती दशावली. 

• Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

नशवमोग्गा नवमाितळाला बी एस येनडयुरप्पा यांचे िाव देण्यात येणार   

बातमीत का 

• कनााटकचे मुख्यमंिी बसविाज बोम्मई यांनी नुकतीच घोषणा केली की, ब्रनमााणाधीन ब्रशवमोग्गा ब्रवमानतळाला माजी 

मुख्यमंिी बीएस येब्रडयुिप्पा यांचे नाव देण्यात येईल. 
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मुख्य मुदे्द 

• आता हा प्रस्ताव नागिी ब्रवमान वाहतूक मंिालयाकडे पाठवला जाणाि आहे. 

• ब्रवमानतळ ब्रडसेंबि 2022 मधे्य उद्घाटनासाठी सज्ज होईल. 

• हा प्रकल्प उडान (उडे देश का आम नागरिक) कायाक्रमांतगात हाती घेण्यात आला आहे. 

• बेंगळुरूमधील केमे्पगौडा आंतििाष्ट्र ीय ब्रवमानतळानंति ब्रशवमोग्गा ब्रवमानतळ कनााटकातील 2िा सवाात लांब 

धावपट्टी असेल. 

• Source: Indian Express 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

iDEX-Prime आनण 6 वे नडफेन्स इंनडया स्टाटा -अप चॅलेंज 

 

बातमीत का 

• संिक्षण मंिी िाजनाथ ब्रसंह यांनी नवी ब्रदल्ली येथे DefConnect 2.0 दिम्यान इनोवे्हशन्स िॉि ब्रडिेन्स एक्सलन्स 

(iDEX) प्राइम आब्रण सहावे ब्रडिेन्स इंब्रडया स्टाटा-अप चॅलेंज (DISC 6) लााँच केले. 

नडफेन्स एक्सलन्स (iDEX) साठी िवकल्पिा बद्दल: 

• हे एब्रप्रल 2018 मधे्य लााँच किण्यात आले होते. 

• MSME, स्टाटा-अप्स, वैयद्धक्तक नवोने्मषक, R&D संस्था आब्रण शैक्षब्रणक संस्थांसह उद्योगांना गंुतवून संिक्षण आब्रण 

एिोसे्पसमधे्य स्वावलंबन आब्रण नवकल्पना आब्रण तंिज्ञान ब्रवकासाला प्रोत्साहन देणे हे त्ाचे उब्रिष्ट् आहे. 

• iDEX-Prime चे उब्रिष्ट् संिक्षण के्षिातील सदैव वाढणाऱ्या स्टाटा अप्सना मदत किण्यासाठी 1.5 कोटी रुपयांपयंत 

10 कोटी रुपयांपयंतच्या समथानाची आवश्यकता असलेल्या प्रकल्पांना समथान देणे आहे. 
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Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: पयाावरण  

संसदीय सनमतीिे वन्यजीव संरक्षण (सुधारणा) नवधेयक २०२१ मधे्य बदल सुचवले आहेत 

 

बातमीत का 

• कााँगे्रसचे जे्यष्ठ नेते जयिाम िमेश यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय सब्रमतीने वन्यजीव संिक्षण (दुरुस्ती) ब्रवधेयक २०२१ 

चा आढावा घेतल्यानंति २५४ पानांचा अहवाल सादि केला. 

• त्ात कायद्याबाबत अनेक समस्ांवि प्रकाश टाकण्यात आला आब्रण कें द्रीय पयााविण मंिालयाला अहवालात नमूद 

केलेल्या शास्त्रज्ञ आब्रण संिक्षकांच्या ब्रशिािशीचंा ब्रवचाि किण्याचे आवाहन केले. 

नवधेयकाची प्रमुख वैनशष्ट्ये : 

• हे ब्रवधेयक सादि किण्यासाठी पयााविण मंिालयाने ब्रदलेले सवांत महत्त्वाचे कािण म्हणजे १९७५ मधे्य अद्धस्तत्वात 

आलेल्या संकटात सापडलेल्या वनस्पती आब्रण प्राण्यांच्या संिक्षणासाठीच्या बहुपक्षीय किािाच्या आंतििाष्ट्र ीय 

व्यापािातील आंतििाष्ट्र ीय व्यापािातील किािाला भािताने गेल्या अनेक वषांत ब्रदलेल्या वचनबितेला कायदेशीि 

पाठबळ देण्याची तातडीची गिज होती. 

• सीआयटीईएसची अंमलबजावणी करून वन्यजीवांचा आंतििाष्ट्र ीय व्यापाि कायदेशीि, ब्रटकाऊ आब्रण शोधण्यायोग्य 

आहे याची खािी किणे या ब्रवधेयकाच्या उिीष्ट्ांचा समावेश आहे.  

• मंिालयाने प्रजातीचें शेडु्यब्रलंग मूळ सहा वेळापिकांमधून िक्त तीन पयंत सुव्यवद्धस्थत केले आहे - ज्या प्रजातीनंा 

सवोच्च स्तिाविील संिक्षण ब्रमळेल अशा प्रजातीसंाठी अनुसूची I, कमी प्रमाणात संिक्षणाच्या अधीन असणाऱ् या 

प्रजातीसंाठी अनुसूची II आब्रण वनस्पतीचंा समावेश असलेले अनुसूची III. 

• Source: HT 

महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 

प्रख्यात भौनतकशास्त्रज्ञ अजय कुमार सूद यांची प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार म्हणूि नियुक्ती 
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बातमीत का 

• प्रख्यात भौब्रतकशास्त्रज्ञ अजय कुमाि सूद यांची सिकािचे प्रमुख वैज्ञाब्रनक सल्लागाि (PSA) म्हणून ब्रनयुक्ती किण्यात 

आली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• के ब्रवजय िाघवन यांच्यानंति 3 वषांच्या कालावधीसाठी पंतप्रधानांच्या ब्रवज्ञान, तंिज्ञान आब्रण नवोपक्रम सल्लागाि 

परिषदेचे सदस् श्री सूद यांची ब्रनयुक्ती किण्यात आली आहे. 

• प्रधान वैज्ञाब्रनक सल्लागाि (PSA) च्या कायाालयाचे उब्रिष्ट् पंतप्रधान आब्रण मंब्रिमंडळाला ब्रवज्ञान, तंिज्ञान आब्रण 

नवोने्मषाशी संबंब्रधत ब्रवषयांवि व्यावहारिक आब्रण वसु्तब्रनष्ठ सल्ला देणे आहे. 

Source: HT 

अर्ातज्ज्ञ सुमि के बेरी यांची निती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे 

 

बातमीत का 

• िाजीव कुमाि यांनी पदावरून पायउताि झाल्यानंति अथातज्ज्ञ डॉ. सुमन के बेिी यांची ब्रनती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी 

ब्रनयुक्ती किण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• काब्रमाक मंिालयाने एका ब्रनवेदनात म्हटले आहे की मंब्रिमंडळाच्या ब्रनयुक्ती सब्रमतीने सुमन बेिी यांची 1 मे 2022 

पासून ब्रनती आयोगाचे पूणावेळ सदस् आब्रण नंति उपाध्यक्ष म्हणून ब्रनयुक्ती केली होती. 

• सुमन बेिी नॅशनल कौद्धन्सल ऑि अप्लाइड इकॉनॉब्रमक रिसचा (NCAER) च्या महासंचालक होत्ा. 

• बेिी यांनी पंतप्रधानांची आब्रथाक सल्लागाि परिषद, भािताचा सांद्धख्यकी आयोग आब्रण रिझव्हा बाँक ऑि इंब्रडयाच्या 

चलनब्रवषयक धोिणाविील तांब्रिक सल्लागाि सब्रमतीचे सदस् म्हणूनही काम केले. 

NITI आयोग (िॅशिल इन्स्टियूशि फॉर टर ान्सफॉनमिंग इंनडया) बद्दल तथे्य: 

• स्थापना: 1 जानेवािी 2015 

• पूवावती सिकािी संस्था: ब्रनयोजन आयोग 

• मुख्यालय: नवी ब्रदल्ली 

• अध्यक्षः  निेंद्र मोदी 

• Source: Indian Today 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

जसप्रीत बुमराह, रोनहत शमाा यांचा नवस्डेिच्या पाच 'नक्रकेटसा ऑफ द इयर' 2022 मधे्य समावेश 

• भािताचा कणाधाि िोब्रहत शमाा आब्रण वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमिाह यांची 2022 च्या अल्मानॅकच्या आवृत्तीत 

ब्रवस्डेनच्या 'ब्रक्रकेटसा ऑि द इयि'मधे्य पाच खेळाडंूची ब्रनवड किण्यात आली आहे. 
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• या दोघांब्रशवाय, या यादीत नू्यझीलंडचा िलंदाज डेव्हन कॉनवे, इंगं्लडचा वेगवान गोलंदाज ऑली िॉब्रबन्सन आब्रण 

प्रोटीस मब्रहला स्टाि डेन वॅ्हन ब्रनकेका  यांचाही समावेश आहे. 

 

नवस्डेि नक्रकेटसा अल्मिॅक बद्दल: 

• ब्रवस्डेन ब्रक्रकेटसा अल्मनॅक हे ब्रक्रकेटचे बायबल, युनायटेड ब्रकंगडममधे्य दिवषी प्रकाब्रशत होणािे ब्रक्रकेट संदभा 

पुस्तक आहे. 

• Source: ET 

महत्वाच्या बातम्या: महत्वाचे नदवस 

24 एनप्रल, राष्ट्र ीय पंचायती राज नदि 

 

बातमीत का 

• िाष्ट्र ीय पंचायती िाज ब्रदवस दिवषी 24 एब्रप्रल िोजी साजिा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द 

• त्ानंति भािताचे पंतप्रधान मनमोहन ब्रसंग यांनी 24 एब्रप्रल 2010 िोजी पब्रहला िाष्ट्र ीय पंचायती िाज ब्रदवस घोब्रषत 

केला. 

• पंचायत िाज मंिालय 24 एब्रप्रल हा िाष्ट्र ीय पंचायती िाज ब्रदवस म्हणून साजिा कितो, कािण या तािखेला 73 वी 

घटनादुरुस्ती लागू झाली. 
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टीप: 

• िाष्ट्र ीय पंचायती िाज ब्रदन 2022 च्या उत्सवात सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांनी जमू्म आब्रण काश्मीिला 

भेट ब्रदली. 

• बब्रनहाल काझीगंुड िोड बोगद्याचे पंतप्रधानांनी उद्घाटन केले. 8.45 ब्रकलोमीटि लांबीचा बोगदा बब्रनहाल आब्रण 

काझीगंुड दिम्यानचे अंति 16 ब्रकलोमीटिने कमी किेल. 

• पंतप्रधानांनी अमृत सिोवि उपक्रमाचा शुभािंभही केला. देशातील प्रते्क ब्रजल्ह्यात 75 जलस्रोतांचा ब्रवकास आब्रण 

पुनरुज्जीवन किण्याचे उब्रिष्ट् आहे. 

स्रोत: नू्यजएअर 
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