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दैनिक चालू घडामोडी 27.04.2022 
महत्वाच्या बातम्या: जग 

महामारी असूिही जागनतक लष्करी खचच सर्चकालीि उच्च पातळीर्र आहे: SIPRI 

 

बातमीत का 

• स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस ररसर्च इन्स्टिटू्यट (SIPRI) ने प्रकाशशत केलेल्या जागशतक लष्करी खर्ाचवरील नवीन 

आकडेवारीनुसार, 2021 मधे्य जागशतक लष्करी खर्च वाढतर् राशहला, साथीच्या रोगार्ा आशथचक पररणाम होऊनही 

तो $2.1 शटि शलयनच्या सवचकालीन उच्ांकावर पोहोर्ला. 

मुख्य मुदे्द 

• 2021 मधे्य पार् सवाचत जास्त खर्च करणारे यू.एस., र्ीन, भारत, यूके आशण रशशया होते, एकशितपणे 62% खर्च केला. 

• भारतार्ा 76.6 अब्ज डॉलरर्ा लष्करी खर्च जगात शतसऱ्या क्रमांकावर आहे. हे 2020 पासून 0.9% आशण 2012 

पासून 33% ने वाढले आहे. 

स्रोत: द नहिंदू 

इलॉि मस्किे निटर ४४ अब्ज डॉलसचमधे्य नर्कत घेतले 

 

बातमीत का 

• अमेररकन अब्जाधीश इलॉन मस्क यांनी सुमारे $44 अब्ज डॉलसचमधे्य शिटर शवकत घेण्यार्ा करार केला. 

मुख्य मुदे्द 

• शिटरच्या बोडाचने सवाचनुमते मंजूर केलेला हा करार यावर्षी पूणच होण्यार्ी अपेक्षा आहे. करारानुसार, शिटररे् शेअसच 

शडशलस्ट केले जातील आशण ते खाजगी घेतले जातील. 

Twitter बद्दल: 

• शिटर ही अमेररकन मायक्रोब्लॉशगंग आशण सोशल नेटवशकिं ग सेवा आहे ज्यावर वापरकते "शिट्स" म्हणून ओळखले 

जाणारे संदेश पोस्ट करतात आशण संवाद साधतात. 

• CEO: पराग अग्रवाल 
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स्रोत: इिंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

रायसीिा डायलॉग 2022 

 

बातमीत का 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रायशसना डायलॉग 2022 च्या उद्घाटन सिात सहभागी झाले होते जेथे युरोशपयन कशमशनच्या 

अध्यक्षा उसुचला वॉन डेर लेयन यांनी मुख्य भार्षण केले. 

मुख्य मुदे्द 

• रायशसना डायलॉग 2022 र्ी सातवी आवृत्ती 25 एशप्रल ते 27 एशप्रल 2022 दरम्यान नवी शदल्ली येथे वैयन्स्टिकररत्या 

आयोशजत केली जात आहे. 

• रायशसना डायलॉग 2022 र्ी थीम "टेरा नोव्हा: उते्तशजत, अधीर आशण अशवर्शलत" आहे. (Terra Nova: 

Impassioned, Impatient, and Imperilled) 

• लोकशाहीर्ा पुनशवचर्ार, बहुपक्षीयतेर्ा अंत, वॉटर कॉकस, हररत संक्रमणे साध्य करणे (Rethinking 

Democracy, End of Multilateralism, Water Caucuses, Achieving Green Transitions) यासह 

संवादारे् सहा व्यापक शवर्षयगत सं्तभ आहेत. 

रायसीिा सिंर्ादाबद्दल: 

• नवी शदल्ली येथे दरवर्षी होणारी ही बहुपक्षीय पररर्षद आहे. 

• ही पररर्षद भारताच्या परराष्ट्ि  व्यवहार मंिालयाच्या सहकायाचने ऑब्झव्हचर ररसर्च फाउंडेशन या स्वतंि शथंक टँकने 

आयोशजत केली आहे. 

स्रोत: नू्यजएअर 

भारत, पुन्हा, धानमचक स्वातिंत्र्याच्या आधारार्र 'नर्शेष नचिंतेचा देश' 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

बातम्यािंमधे्य का 

• युनायटेड से्टट्स कशमशन ऑन इंटरनॅशनल ररशलशजयस फ्रीडम (यूएससीआयआरएफ) ने सलग शतसर् या वर्षी अशी 

शशफारस केली आहे की, 2021 मधे्य भारताला 'कंटि ी ऑफ से्पशल कन्सनच' (सीपीसी) म्हणून घोशर्षत केले जावे 

(म्हणजेर् धाशमचक स्वातंत्र्याच्या शनकर्षांवर सवाचत खराब कामशगरी करणार् या सरकारांर्ी शे्रणी) 

या अहर्ालातील ठळक मुदे्द : 

• अहवालात असे म्हटले गेले आहे की 2021 मधे्य भारतातील धाशमचक स्वातंत्र्यार्ी पररन्स्टथथती "लक्षणीयररत्या खराब 

(significantly worsened)" झाली होती. 

• भारतावरील अहवाल शवभागात असे म्हटले आहे की, सरकारने "गंभीर आवाज दडपले (repressed critical voices) 

", शवशेर्षत: अल्पसंख्याक समुदाय आशण त्यांच्यावर अहवाल देणार् या व्यिीनंा दडपले आहे.  

• काश्मीरमधे्य हक्क कायचकते खुरान परवेझ यांना अटक करण्यात आली असून ऑक्टोबर 2020 मधे्य बेकायदेशीर 

शक्रयाकलाप प्रशतबंधक कायद्ांतगचत (यूएपीए) अटक करण्यात आलेल्या ऑक्टोजेशनयन फादर सॅ्टन स्वामी यांच्या 

जुलै 2021 च्या मृतू्यर्ा उले्लख यात करण्यात आला आहे.  

• शवशेर्षत: परकीय शनधीच्या संदभाचत शबगर सरकारी संथथांना (एनजीओ) भेडसावणाऱ्या आव्हानांना हा अहवाल स्पशच 

करतो. त्यात धमािंतरशवरोधी कायद्ांवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. 

युिायटेड से्टट्स कनमशि ऑि इिंटरिॅशिल ररनलजीज फ्रीडम (USCIRF) बद्दल: 

• USCIRF हे 1998 च्या आंतरराष्ट्ि ीय धाशमचक स्वातंत्र्य कायद्ाद्वारे तयार केलेले यूएस फेडरल सरकाररे् आयोग आहे. 

• थथापना: 28 ऑक्टोबर 1998 

• मुख्यालय: वॉशशंग्टन, डी.सी. 

स्रोत: द नहिंदू 

AAHAR 2022 

 

बातमीत का 

• कृर्षी आशण प्रशक्रया केलेले अन्न उत्पादने शनयाचत शवकास प्राशधकरण (APEDA) भारत व्यापार प्रोत्साहन संघटना 

(ITPO) च्या सहकायाचने आशशयातील सवाचत मोठ्या B2B आंतरराष्ट्ि ीय अन्न आशण आदराशतथ्य मेळा AAHAR 2022 

च्या 36 व्या आवृत्तीरे् सहआयोजक आहे. 

• 26-30 एशप्रल 2022 या कालावधीत प्रगती मैदान (नवी शदल्ली) येथे आयोशजत करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• 80 पेक्षा जास्त शनयाचतदार कृर्षी उत्पादनांरे् शवशवध शवभाग तयार करतात, ज्यात GI उत्पादने, प्रशक्रया केलेले अन्न, 

सेंशद्रय, गोठलेले अन्न उत्पादने, बाजरी इत्यादीरं्ा समावेश आहे. 

• DGCI&S च्या आकडेवारीनुसार, 2021-22 मधे्य कृर्षी शनयाचत 19.92 टक्क्ांनी वाढून $50.21 अब्ज झाली आहे. 

स्रोत: ईटी 
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'नकसाि भागीदारी-प्रथनमकता हमारी' अनभयाि  

 

बातम्यािंमधे्य का 

• कृर्षी आशण शेतकरी कल्याण मंिालय भारत सरकारर्ी इतर शवशवध मंिालये आशण शवभाग यांच्या संयुि शवद्माने 

'आझादी का अमृत महोत्सवा'अंतगचत 25 एशप्रल ते 30 एशप्रल 2022 दरम्यान 'शकसान भागीदारी, प्रथम हमारी' 

अशभयानारे् आयोजन करत आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• आठवडाभर र्ालणाऱ्या या मोशहमेदरम्यान कृर्षीमंिी कॉमन सन्स्टव्हचस सेंटरतफे आयोशजत पीक शवम्यासंदभाचत 

देशव्यापी कायचशाळेर्ा शुभारंभही करणार आहेत.  

• प्रते्यक कृर्षी शवज्ञान कें द्रात कृर्षी मेळाव्यारे्ही आयोजन करण्यात आले आहे. 

• पंतप्रधान शकसान सन्मान शनधी, प्रधानमंिी पीक शवमा योजना आशण प्रधानमंिी कृर्षी शसंर्न योजना यासारख्या शवशवध 

प्रमुख योजनांतगचत यश आशण उपक्रमांवरही या मोशहमेत प्रकाश टाकण्यात आला आहे.  

• 'शकसान भागीदारी-प्रथम हमारी' अशभयानार्ा एक भाग म्हणून अन्न प्रशक्रया उद्ोग मंिालयाने प्रधानमंिी 

फॉमचलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेशसंग एंटरप्रायझेस (पीएमएफएमई) योजनेअंतगचत जमू्म-काश्मीरच्या 

शकश्तवाड शजल्ह्यात अक्रोडच्या प्रशक्रया आशण मूल्यवधचनावर आधाररत वन शडन्स्टस्टि क्ट वन प्रॉडक्ट (ओडीओपी) 

कायचशाळेरे् आयोजन केले होते.    

स्रोत: नू्यजएअर 

नशर्नगरी तीथचके्षत्राचा 90 र्ा र्धाचपि नदि आनण ब्रह्म नर्द्यालयाचा सुर्णच महोत्सर् 

 

बातमीत का 

• 7 लोककल्याण मागाचवर शशवशगरी तीथचके्षिार्ा 90 वा वधाचपन शदन आशण ब्रह्म शवद्ालयाच्या सुवणच महोत्सवाच्या वर्षचभर 

र्ाललेल्या संयुि सोहळ्याच्या उद्घाटन समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी झाले होते. 

• वर्षचभराच्या संयुि सोहळ्यासाठी त्यांनी लोगोही लॉन्च केला. 

मुख्य मुदे्द 

• शशवशगरी तीथचके्षि आशण ब्रह्म शवद्ालय हे दोन्ही महान समाजसुधारक श्री नारायण गुरु यांच्या आशीवाचदाने आशण 

मागचदशचनाने सुरू झाले. 
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नशर्नगरी तीथचयात्रा बद्दल: 

• शशवशगरी हे केरळमधील शिवेंद्रम शजल्ह्यातील वकच ला नगरपाशलकेतील एक के्षि आहे. 

• हे वकच ला शहरारे् तीथचके्षि आहे जेथे श्री नारायण गुरंूर्ी समाधी शकंवा समाधी आहे. 

स्रोत: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार आनण सन्माि 

भारतािे एकाच रे्ळी 78,220 ध्वज फडकरू्ि नगिीज र्र्ल्च रेकॉडच  बिर्ला 

 

बातमीत का 

• भारताने एकार् वेळी 78,220 शतरंगे फडकवून शवश्वशवक्रम केला आहे. 

• 23 एशप्रल 2022 रोजी शबहारमधील भोजपूर येथील वीर कंुवर शसंह शवजयोत्सव कायचक्रमात एकार् वेळी 78 हजारांहून 

अशधक शतरंगा झेंडे फडकवून भारताने शगनीज बुक ऑफ वर्ल्च रेकॉडचमधे्य प्रवेश केला. 

मुख्य मुदे्द 

• भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वधाचपन शदनाशनशमत्त 'आझादी का अमृत महोत्सव' र्ा भाग म्हणून गृह मंिालय आशण 

सांसृ्कशतक मंिालयाने हा कायचक्रम आयोशजत केला होता. 

• स्वातंत्र्यसैशनक वीर कंुवर शसंग (1857 च्या लढयातील एक प्रमुख व्यिी) यांच्या 164 व्या जयंतीशनशमत्त 'अमृत 

महोत्सव' आयोशजत करण्यात आला होता. 

• वीर कंुवर शसंग यांनी 23 एशप्रल 1858 रोजी जगदीशपूरजवळ शेवटर्ी लढाई केली आशण या युद्धात ईस्ट इंशडया 

कंपनीर्ा पराभव केला. 

• जगदीशपूर शकल्ल्यावरून युशनयन जॅकर्ा ध्वज उतरवल्यानंतर कंुवर शसंग देशाच्या सेवेत शहीद झाले. 

स्रोत: एचटी 
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