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दैनिक चालू घडामोडी 28.04.2022 
महत्वाच्या बातम्या: जग 

युरोनियि युनियि (EU) नडनजटल सेवा कायदा (DSA) 

 

बातमीत का 

• युरोपियन संसद आपि युरोपियन युपनयन (EU) सदस्य राष््टांनी जाहीर केले की त्ांनी पिपजटल सेवा कायदा (DSA) 

वर राजकीय करार केला आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• पिपजटल सेवा कायदा (DSA) हा मोठ्या इंटरनेट कंिन्ांना चुकीची मापहती आपि बेकायदेशीर आपि हापनकारक 

सामग्रीपवरूद्ध कारवाई करण्यास आपि "इंटरनेट वािरकत्ाांना आपि त्ांच्या मूलभूत अपिकारांसाठी चांगले संरक्षि 

प्रदान करण्यासाठी" सक्ती करिारा ऐपतहापसक कायदा आहे. 

• हे "सोप्या वेबसाइट्सिासून इंटरनेट इन्फ्रास््ट्क्चर सेवा आपि ऑनलाइन पॅ्लटफॉममियांतच्या ऑनलाइन सेवांच्या 

मोठ्या शे्रिीला" लागू होईल. 

िार्श्वभूमी: 

• आयोगाने 15 पिसेंबर 2020 रोजी पिपजटल सेवा कायद्यावर, पिपजटल माकेट कायद्याच्या प्रस्तावासह आिला प्रस्ताव 

तयार केला, ज्यावर 22 माचम 2022 रोजी युरोपियन संसद आपि कौन्सिलने राजकीय करार केला. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

भारत-बांगलादेश सीमेवर बॉडवर हाट 

 

बातमीत का 

• मेघालयातील भारत-बांग्लादेश सीमेवरील बॉिमर हाट दोन वर्ाांच्या अंतरानंतर उघिण्यात आला. 

मुख्य मुदे्द 

• मेघालयातील िूवम खासी पहल्स पजल्ह्यातील बलाट आपि बांगलादेशातील सुनमगंज पजल्ह्यातील दलोरा येथील लौवाघर 

दरम्यान बॉिमर हाट उघिण्याचा पनिमय संयुक्त बॉिमर हाट व्यवस्थािन सपमतीने घेतला. 
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• सध्या भारत आपि बांगलादेशमधे्य सात बॉिमर हाट स्थापित आहेत आपि आिखी नऊ नवीन बॉिमर हाट 

िाइिलाइनमधे्य आहेत. 

• बॉिमर हाट सीमेच्या दोन्ही बाजंूच्या स्थापनक रपहवाशांना स्थापनक उत्पादनाचा व्यािार करण्यास सक्षम करतात. 

• 2021 ियांत, भारताकिे फक्त 4 BIMSTEC शेजारी, बांगलादेश, भूतान, म्यानमार आपि नेिाळ यांच्याशी सीमावती 

हाट आहेत. 

स्रोत: नू्यजएअर 

महत्वाची बातमी : भारत 

भारताच्या तंत्रज्ञािसामर्थ्ावचा उियोग करण्यासाठी CSIR आनि iCreate यांच्यात सामंजस्य करार 

 

बातम्यांमधे्य का 

• गुजरातचे मुख्यमंत्री भूिेंद्र िटेल यांनी गुजरात सरकारचे प्रमुख तंत्रज्ञान इनकू्यबेटर - iCreate (इंटरनॅशनल सेंटर 

फॉर आंत्रपे्रनु्अरपशि अँि टेक्नॉलॉजी) आपि कौन्सिल ऑफ सायंपटपफक अँि इंिन्सस््ट्यल ररसचम (CSIR) यांच्यात 

झालेल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. 

महत्त्वाचे मुदे्द  

• या सामंजस्य करारांतगमत, CSIR आपि iCreate देशातील उद्योजक आपि नवकल्पनांसाठी एकपत्रत संसािने उिलब्ध 

करुन देऊन तंत्रज्ञानाच्या स्ट्ाटम-अप्सचे आश्वासन देण्यासाठी सहयोगी समथमन प्रिाली स्थापित करण्याचा पवचार 

करीत आहेत.  

• अशा स्ट्ाटम-अप्समधे्य सीएसआयआरची उिकरिे, सुपविा आपि वैज्ञापनक मनुष्यबळ उिलब्ध होईल.  

• सीएसआयआर बौन्सद्धक संिदा समथमन प्रदान करेल आपि उदयोनु्मख उद्योजकांना चालना देण्यासाठी भारताकिून 

नापवन्िूिम स्ट्ाटम-अप्सना आपथमक मदत करण्याच्या िद्धतीचंा शोि घेईल. 

iCreate (International Center for Entrepreneurship and Technology) नवषयी: 

• हे गुजरात सरकारचे उतृ्कष्टतेचे स्वायत्त कें द्र आहे आपि तंत्रज्ञानातील नापवन्िूिमतेवर आिाररत स्ट्ाटम-अप्सचे यशस्वी 

व्यवसायात रूिांतर करण्यासाठी ही भारतातील सवामत मोठी संस्था आहे.  

• आजियांत त्ाने 412 हून अपिक नवकल्पना आपि 30+ िेटंट्सना उच्च-स्पशम, उद्योजक प्रथम मॉिेलसह समथमन 

पदले आहे, जे त्ांना मागमदशमक, बाजारिेठ आपि िैशाशी जोिते.  

स्रोत: िीआयबी  
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कें द्रािे कें द्रीय नवद्यालयातील खासदार कोटा रद्द केला 

 

बातमीत का 

• कें द्र सरकारने कें द्रीय पवद्यालये (KVs) प्रवेशासाठी पववेकािीन खासदार (MP) कोटा रद्द केला आहे आपि सुिाररत 

प्रवेश मागमदशमक तते्त्व जारी केली आहेत. 

मुख्य मुदे्द 

• KVS से्पशल पिस्पेंसेशन अॅिपमशन स्कीम, पकंवा MP कोटा अंतगमत, संसद सदस्याला इयत्ता 1 ते 9 मिील 

प्रवेशासाठी प्रते्क शैक्षपिक वर्ामत त्ांच्या संबंपित मतदारसंघातील जास्तीत जास्त 10 पवद्यार्थ्ाांची पशफारस 

करण्याचा अपिकार होता. 

• खासदार कोट्याव्यपतररक्त, KVS ने इतर आरक्षिे देखील काढून टाकली आहेत, ज्यात पशक्षि मंत्रालयाच्या 

कममचाऱ् यांची 100 मुले, खासदार आपि सेवापनवृत्त KV कममचाऱ् यांची मुले आपि आपश्रत नातवंिे आपि शाळा 

व्यवस्थािन सपमती अध्यक्षांचा पववेकािीन कोटा यांचा समावेश आहे. 

• नवीन कोट्यामधे्य कें द्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतगमत CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, NDRF आपि आसाम रायफल्स 

यांसारख्या गट B आपि C कें द्रीय िोपलस संघटनांच्या प्रभागांसाठी 50 जागा समापवष्ट आहेत, ज्यांना अंतगमत सुरक्षा, 

सीमा िोन्ससं्ट्गसाठी पनयुक्त करण्यात आले आहे. . 

• यापशवाय, KVS ने तरतुदीनुंसार PM CARES योजनेंतगमत समापवष्ट मुलांचा अपिकृतििे समावेश केला आहे. 

स्रोत: एचटी 

Covaxin, Corbevax ला 12 वषाांखालील मुलांसाठी आित्कालीि वािरासाठी मंजुरी  

 

• ि्ग्ज कंट्ोलर जनरल ऑफ इंपिया (DCGI) 5-12 वयोगटातील लोकांसाठी Corbevax ला, 6-12 वयोगटासाठी 

Covaxin आपि 12 वर्ाांवरील लोकांसाठी Zycov-D ला आित्कालीन वािर अपिकृतता (EUA) मंजूर केली आहे. 

• 24 ते 30 एपप्रल 2022 या कालाविीत जागपतक लसीकरि सप्ताह 2022 साजरा केला जात आहे. 2022 ची थीम 

‘सवाांसाठी दीघामयुष्य’ आहे. 

स्रोत: ईटी 
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महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

तानमळिाडूिे कुलगुरू नियुक्त करण्याचा राज्यिालांचा अनिकार काढूि घेण्यासाठी नविेयके मंजूर केली  

 

बातमीत का 

• तापमळनािू पविानसभेने 13 पवद्यािीठांच्या कायद्यात सुिारिा करण्यासाठी राज्यिालांकिून कुलगुरू पनयुक्त 

करण्याचा अपिकार राज्य सरकारकिे हस्तांतररत करण्यासाठी दोन पविेयके मंजूर केली. 

मुख्य मुदे्द 

• शोि-सह-पनवि सपमतीने पशफारस केलेल्या "कुलगुरंूची प्रते्क पनयुक्ती तीन नावांच्या िॅनेलमिून सरकारद्वारे केली 

जाईल" यावर प्रस्तापवत पविेयकांमधे्य जोर देण्यात आला आहे. 

• UGC पवपनयम, 2018 नुसार, शोि-सह-पनवि सपमत्ांनी पशफारस केलेल्या नावांच्या िॅनेलमिून 

“अभ्यागत/कुलिती” — मुख्यतः  राज्यांचे राज्यिाल — VC ची पनयुक्ती करतील. 

• कें द्रीय पवद्यािीठ अपिपनयम, 2009 अंतगमत, भारताचे राष््टिती हे कें द्रीय पवद्यािीठाचे अभ्यागत (Visitor) असतील. 

• कें द्रीय पवद्यािीठांमिील कुलिती हे शीर्मकाचे प्रमुख असतात, ज्यांची पनयुक्ती राष््टिती त्ांच्या क्षमतेनुसार अभ्यागत 

म्हिून करतात. 

• कें द्र सरकारने स्थािन केलेल्या शोि आपि पनवि सपमत्ांनी पनविलेल्या नावांच्या िॅनेलमिून अभ्यागतांद्वारे 

कुलगुरंूची पनयुक्ती देखील केली जाते. 

टीि: पशवाय, कें द्र-राज्य संबंिांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कें द्राने 2007 मधे्य स्थािन केलेल्या न्ायमूती मदन मोहन िुच्छी आयोगाने 

पशफारस केली होती की "काये आपि अपिकारांमधे्य संघर्म होईल" म्हिून VC पनयुक्त करण्याचे अपिकार राज्यिालांना देऊ 

नयेत. . 

स्रोत: TOI 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षि 

सरकारिे संरक्षि संिादि प्रनिया 2020 मधे्य सुिारिा केली 
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बातमीत का 

• संरक्षि के्षत्रात ‘मेक इन इंपिया’ आपि ‘आत्मपनभमरता’ला अपिक प्रोत्साहन देण्यासाठी आपि व्यवसाय करिे सुलभ 

करण्यासाठी, संरक्षि अपिग्रहि प्रपिया (DAP) 2020 मधे्य संरक्षि संिादन िररर्द (DAC) च्या मान्तेच्या आिारे 

सुिारिा करण्यात आली आहे. 

• महत्त्वाचे मुदे्द 

• भांिवली अपिग्रहिासाठी िरकीय उद्योगाकिून संरक्षि उिकरिे / सोपसांगची आयात करिे केवळ अिवाद असले 

िापहजे आपि िीएसी / संरक्षि मंत्र्ांच्या पवपशष्ट मान्तेने हाती घेतले िापहजे. 

• संशोिन आपि पवकास संस्था, शैक्षपिक संस्था, उद्योग, स्ट्ाटमअप्स आपि वैयन्सक्तक नवकल्पनांना गंुतवून संरक्षि 

के्षत्रातील तंत्रज्ञान पवकासाला चालना देिारी एक िररसंस्था तयार करण्यासाठी, िंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांनी एपप्रल 

2018 मधे्य आयिीईएक्स रेमवकम  सुरू केले होते.  

• आत्मपनभमरता आपि स्वदेशीकरि या दुहेरी मंत्रांमधे्य देशातील नवोपदत स्ट्ाटमअि टॅलेंट िूलला हातभार लावता यावा 

यासाठी िीएिी 2020 च्या आयिीईएक्स प्रपियेअंतगमत खरेदी प्रपिया सोिी करण्यात आली आहे.  

• स्रोत: इंनडया टुडे 

महत्वाच्या बातम्या: महत्वाचे नदवस 

28 एनप्रल, कामाच्या नठकािी सुरनक्षतता आनि आरोग्यासाठी जागनतक नदवस 

 

• कामावर सुरपक्षतता आपि आरोग्यासाठी जागपतक पदवस हा UN चा आंतरराष््टीय पदवस आहे जो दर 28 एपप्रल रोजी 

साजरा केला जातो. 

• कामाच्या पठकािी सुरक्षा आपि आरोग्यासाठी या वर्ीच्या जागपतक पदनाची थीम ‘सकारात्मक सुरक्षा आपि आरोग्य 

संसृ्कती पनमामि करण्यासाठी एकत्र कृती करा’ (Act together to build a positive safety and health 

culture) अशी आहे. 

• कामावर 2022 चा जागपतक सुरक्षा आपि आरोग्य पदन हा सुरक्षा आपि आरोग्याच्या संसृ्कतीच्या पदशेने सामापजक 

संवाद वाढवण्यावर भर देतो. 

• 2003 मधे्य आंतरराष््टीय कामगार संघटना (ILO) द्वारे कामावर सुरपक्षतता आपि आरोग्यासाठी जागपतक पदवस 

िपहल्यांदा साजरा करण्यात आला. 

स्रोत: un.org 
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