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दैनिक चालू घडामोडी 26.04.2022 
महत्वाच्या बातम्या: जग 

जगातील सर्ाात गरीब देशाांिा पाणी, स्वच्छतेसाठी र्र्ााला $600 दशलक्ष आर्श्यक आहेत: र्ॉटरएड 

 

बातमीत का 

• एका नवीन अहवालानुसार, 2030 परं्यत काही गरीब देशाांमधे्य आरोग्य सेवा कें द्ाांमधे्य पाणी आणण स्वच्छता 

पुरणवण्यासाठी सुमारे $600 दशलक्ष वर्ााला आवश्यक आहे. 

• वॉटरएडचे णवशे्लर्ण, लॅने्सट जनालमधे्य प्रकाणशत झालेल्या नवीनतम शोधणनबांधावर आधाररत आहे, ज्यात 46 अल्प-

णवकणसत देशाांमधे्य (Least-Developed Countries-LDC) आरोग्य सुणवधाांमधे्य पाणी, स्वच्छता आणण स्वच्छता 

प्रवेशाच्या अभावावर लक्ष कें णद्त केले आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• जगातील सवाात गरीब देशाांमधील प्रते्यक सावाजणनक आरोग्य सुणवधेमधे्य पाणी आणण स्वच्छताणवर्र्यक तरतूद साध्य 

करण्यासाठी 2021 ते 2030 परं्यत सुमारे $6.5-9.6 अब्ज डॉलसाची आवश्यकता असेल. 

• Water, Sanitation and Hygiene (WASH) मधे्य सावाणिक प्रवेश णमळणवण्यासाठी देशाांतगात सावाजणनक 

सांसाधने हे णवत्तपुरवठ्याचे महत्त्वपूणा स्त्रोत आहेत. 

• LDC मधील णनम्म्या आरोग्य सुणवधाांपैकी मुलभूत पाणी सेवाांचा अभाव आहे आणण 60 टके्क लोकाांना स्वच्छता सेवा 

नाहीत. 

• पाणी आणण स्वच्छतेसाठी जागणतक णनधीपैकी सुमारे 75 टके्क णनधी आता कजााच्या स्वरूपात आहे. 

• वॉटरएड जून २०२२ मधे्य जमानीत भेटणार् र्या जी-७ सह जगातील सवाात श्रीमांत देशाांना २०३० परं्यत काही गरीब 

देशाांमधील आरोग्य कें द्ाांना जीवनरक्षक पाणी, स्वच्छता आणण स्वच्छतेच्या सुणवधा पुरणवण्यासाठी ६०० दशलक्ष 

डॉलसाच्या वाणर्ाक णनधीतील तफावत दूर करण्याचे आवाहन करीत आहे. 

• Source: DTE 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

भारत-EU धोरणात्मक भागीदारी 
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• पांतप्रधान नरेंद् मोदी र्याांनी नवी णदल्लीत रु्यरोणपर्यन कणमशनच्या अध्यक्षा उसुाला वॉन डर लेर्यन र्याांच्याशी चचाा केली. 

मुख्य मुदे्द 

• पांतप्रधान मोदी आणण सुश्री लेन र्याांनी भारत-EU धोरणात्मक भागीदारीतील प्रगतीचा आढावा घेतला आणण व्यापार, 

हवामान, णडणजटल तांिज्ञान आणण लोकाांशी असलेले सांबांध र्या के्षिाांमधे्य सहकार्या वाढवण्यास सहमती दशावली. 

• त्याांनी मुक्त व्यापार करार आणण गुांतवणूक करारावरील वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. 

• त्याांनी भारत-EU व्यापार आणण तांिज्ञान पररर्देच्या स्थापनेची घोर्णा केली. 

• दोन्ही नेत्याांनी इांडो-पॅणसणफकवरील वाढत्या धोरणात्मक अणभसरणाांचा (policy convergences on Indo-Pacific) 

उले्लख केला आणण जागणतक व्यापार सांघटना, जी-20, अफगाणणस्तान आणण यानमारमधील सहकार्याासह परस्पर 

णहताच्या इतर प्रादेणशक आणण जागणतक मुद्द्ाांवर णवचाराांची देवाणघेवाण केली.  

युरोनपयि युनियि (EU) बद्दल तथे्य: 

• मुख्यालर्य: ब्रसेल्स, बेल्जिर्यम 

• स्थापना: 1 नोव्हेंबर 1993 

• सदस्य देश: 27 

• स्रोत: PIB 

िागरी नर्माि र्ाहतूक मांत्रालयातरे्फ "योग प्रभा" चे आयोजि 

 

बातमीत का 

• कें द्ीर्य नागरी णवमान वाहतूक मांिी ज्योणतराणदत्य णसांणधर्या आणण नागरी णवमान वाहतूक राज्यमांिी जनरल व्ही के णसांग 

(णनवृत्त) र्याांनी सफदरजांग णवमानतळ, नवी णदल्ली रे्यथे मेगा 'र्योग प्रभा' कार्याक्रमाचे उद्घाटन केले. 

• नागरी णवमान वाहतूक मांिालर्याने (MoCA) "र्योग प्रभा" चे आर्योजन केले. 

मुख्य मुदे्द 

• र्या मेगा इव्हेंटमधे्य MoCA आणण त्याच्याशी सांलग्न सांस्था/PSU/स्वार्यत्त सांस्थाांचे 900 हून अणधक अणधकारी सहभागी 

झाले होते. 

• आांतरराष्ट्र ीर्य र्योग णदनाणवर्र्यी: 

• पांतप्रधान नरेंद् मोदी र्याांच्या पुढाकाराने, सांरु्यक्त राष्ट्र  महासभेने (UNGA) 2014 मधे्य 21 जून हा आांतरराष्ट्र ीर्य र्योग 

णदवस (IDY) म्हणून घोणर्त करण्याचा ऐणतहाणसक णनणार्य घेतला. 

• स्रोत: ईटी 

महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 

इमॅनु्यएल मॅक्रॉि फ्रान्सच्या राष्ट्र ाध्यक्षपदी सलग दुसऱयाांदा निर्डूि आले 

बातमीत का 

• फ्रान्सच्या अध्यक्षपदाच्या णनवडणुकीत इमॅनु्यएल मॅक्रॉन दुसऱर्याांदा णवजर्यी झाले आहेत. 

मुख्य मुदे्द 
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• इमॅनु्यएल मॅक्रॉनने अत्यांत उजव्या प्रणतस्पधी मरीन ले पेनचा पराभव केला. 

• फ्रान्समधे्य सलग दुसऱर्या टमासाठी राष्ट्र ाध्यक्ष णनवडण्याची ही दोन दशकाांतील पणहलीच वेळ आहे. 

 

Source: newsonair 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार आनण सन्माि 

पांतप्रधाि मोदी ांिा पनहला लता दीिािाथ मांगेशकर पुरस्कार 

 

बातमीत का 

• पांतप्रधान नरेंद् मोदी र्याांना मुांबईत 80 व्या वाणर्ाक मास्टर दीनानाथ मांगेशकर पुरस्कार सोहळ्यात राष्ट्र  आणण 

समाजासाठी णनिः स्वाथा सेवेसाठी पणहला लता दीनानाथ मांगेशकर पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 

मुख्य मुदे्द 

• 6 फेबु्रवारी 2022 रोजी वर्याच्या 92 व्या वर्ी णनधन झालेल्या लता मांगेशकर र्याांच्या सृ्मती आणण सन्मानाथा लता 

दीनानाथ मांगेशकर पुरस्काराची स्थापना करण्यात आली. 

Source: HT 

महत्वाच्या बातम्या: व्यक्तक्तमत्व 

कााँगे्रसचे जे्यष्ठ िेते के शांकरिारायणि याांचे निधि 
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• णवणवध राज्याांचे माजी राज्यपाल आणण कााँगे्रसचे जे्यष्ठ नेते के शांकरनारार्यणन र्याांचे ८९ व्या वर्ी णनधन झाले. 

• त्याांनी सहा राज्याांमधे्य (महाराष्ट्र , नागालाँड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा आणण झारखांड) राज्यपाल म्हणून काम 

केले. 

• 2001 ते 2004 र्या काळात ए के अाँटोनी र्याांच्या मांणिमांडळात त्याांनी अथामांिी म्हणून उले्लखनीर्य भूणमका बजावली. 

• णिथला, श्रीकां दापुरम, ओट्टापलम आणण पलक्कड र्या णवधानसभा मतदारसांघातून ते राज्य णवधानसभेवर णनवडून आले. 

• Source: The Hindu 

प्रनसद्ध लेखक नबिापािी मोहांती याांचे निधि 

 

• प्रणसद्ध ओणडर्या लेखक णबनापानी मोहांती र्याांचे ८५ व्या वर्ी णनधन झाले. 

• मोहांती र्याांच्याकडे 100 हून अणधक पुस्तके आहेत. 

• 2020 मधे्य पद्मश्री णमळवण्याबरोबरच, मोहांती र्याांना ओणडशा साणहत्य अकादमीचा साणहत्य अकादमी पुरस्कार, सरला 

सन्मान आणण अणतबादी जगन्नाथ दास सन्मान णमळाला. 

• Source: TOI 

महत्वाच्या बातम्या: महत्वाचे नदर्स 

26 एनप्रल, जागनतक बौक्तद्धक सांपदा नदर्स 

 

बातमीत का 

• जागणतक बौल्जद्धक सांपदा णदवस (जागणतक आर्यपी णदवस) दरवर्ी 26 एणप्रल रोजी साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द 

• जागणतक बौल्जद्धक सांपदा णदवस 2022 ची थीम "IP आणण रु्यवा: एका चाांगल्या भणवष्यासाठी नवकल्पना" (IP and 

Youth: Innovating for a Better Future.) आहे. 

• जागणतक बौल्जद्धक सांपदा सांघटना (WIPO) द्वारे 2000 मधे्य "पेटांट, कॉपीराइट, टर ेडमाका  आणण णडझाइनचा दैनांणदन 

जीवनावर कसा प्रभाव पडतो र्याबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी" र्या णदवसाची स्थापना करण्यात आली. 
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• 26 एणप्रल ही तारीख जागणतक बौल्जद्धक सांपदा णदनासाठी णनवडण्यात आली कारण ती 1970 मधे्य जागणतक बौल्जद्धक 

सांपदा सांघटनेची स्थापना करणाऱर्या अणधवेशनाच्या तारखेशी जुळते. 

• Source: wipo.int 
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