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दैनिक चालू घडामोडी 29.04.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: जग 

2030 परं्यत जगाला दरवर्षी नकमाि 560 हवामाि आपत्ी ींचा सामिा करावा लागेल: UN अहवाल 

 

• 2030 परं्यत जगाला दरवर्षी सुमारे 560 आपत्त ींचा सामना करावा लागेल, असा इशारा सींरु्यक्त राष्ट्र ाने एका नवतन 

अहवालात ददला आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• हे प्रमाण मागतल ततन दशकाींच्या तुलनेत पाचपट अदिक आहे, असे जागदतक मूल्ाींकन अहवाल (जतएआर २०२२) 

नुकतेच सींरु्यक्त राष्ट्र ाींनत प्रदसद्ध केले आहे.  

• सींरु्यक्त राष्ट्र ाींच्या आपत्त जोखतम कमत करण्याच्या कार्याालर्याने (रू्यएनडतआरआर) मे, 2022 मधे्य ग्लोबल पॅ्लटफॉमा 

फॉर दडझास्टर ररस्क ररडक्शनच्या आित हा अहवाल प्रदसद्ध केला. 

• २०३० परं्यत हवामान बदल आदण आपत्त ींच्या पररणामाींमुळे अदतररक्त ३७.६ दशलक्ष लोक अत्यींत दाररद्र्याच्या 

पररस्थिततत जगत असल्ाचा अींदाज आहे. 

• राष्ट्र तर्य दाररद्र्यरेरे्षखालत राहणाऱ्र्या लोकसींखे्यचा सवाादिक वाटा असलेल्ा देशाींमधे्यहत आपत्तचा िोका जास्त आहे, 

असे बहुसींख्य देश आहेत. 

• र्यामधे्य आदशर्या-प्रशाींत के्षत्राततल दफदलपाइन्स, बाींगलादेश, म्यानमार, भारत, इींडोनेदशर्या, पादकस्तान आदण 

स्िएतनाम र्या देशाींचा समावेश आहे. 

स्रोत: डीटीई 

रु्यके्रि सींघर्षाािींतर भारताची रनिर्यि कू्रड खरेदी 2021 च्या खरेदीपेक्षा दुप्पट 
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•  रु्यके्रनवरतल आक्रमणानींतरच्या दोन मदहन्ाींत भारताने रदशर्याकडून दुपटतहून अदिक कचे्च तेल खरेदत केले आहे, 

जे त्याने सींपूणा २०२१ मधे्य खरेदत केले होते. 

• जागदतक पातळतवरतल ऊजेच्या दकीं मतत वाढत असताना रदशर्याकडून तेलाचत आर्यात वाढदवण्यासाठत भारताने 

सवलततच्या दकीं मतत ींचा फार्यदा घेतला आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• अमेररका आदण चतननींतर भारत हा जगाततल दतसऱ्र्या क्रमाींकाचा सवाात मोठा तेलाचा ग्राहक आहे, ज्यापैकत 80% 

पेक्षा जास्त आर्यात केला जातो. 

स्रोत: बी.बी.सी. 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

भारताचा श्रमिक्ती सहभाग दर (LFPR) 

 

• सेंटर फॉर मॉदनटररींग इींदडर्यन इकॉनॉमत (CMIE) च्या डेटावरून असे ददसून आले आहे कत भारताचा श्रमशक्तत 

सहभाग दर (LFPR) 2016 मधे्य आितच कमत असलेल्ा 47% वरून फक्त 40% परं्यत घसरला आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• हे सूदचत करते कत कार्यारत वर्योगटाततल भारताततल अध्यााहून अदिक लोकसींख्या (15 वरे्ष आदण त्याहून अदिक) 

नोकरतच्या बाजारपेठेतून बाहेर पडण्याचा दनणार्य घेत आहे, परीं तु लोकाींचे हे प्रमाण वाढत आहे. 

• LFPR मूलत: नोकरतसाठत दवचारणा करणाऱ्र्या कार्यारत वर्याच्या (15 वरे्ष दकीं वा त्याहून अदिक) लोकसींखे्यचत टके्कवारत 

आहे; ते अिाव्यवथिेततल नोकऱ्र्याींसाठत "मागणत" दशावते. 

• त्यात नोकरदार आदण बेरोजगाराींचा समावेश आहे. 

• बेरोजगारत दर (UER) हे दुसरे काहतहत नसून बेरोजगाराींचत सींख्या (शे्रणत 2) कामगार शक्ततचे प्रमाण आहे. 

• जगभरात, LFPR सुमारे 60% आहे. भारतात, गेल्ा 10 वर्षांपासून ते घसरत आहे आदण 2016 मितल 47% वरून 

दडसेंबर 2021 परं्यत फक्त 40% परं्यत कमत झाले आहे. 

स्रोत: इींनडर्यि एक्सपे्रस 
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पीएम स्वनिधी र्योजिा नडसेंबर 2024 परं्यत सुरू राहील 

 

• मींदत्रमींडळाच्या आदिाक व्यवहार सदमततने माचा 2022 नींतर पींतप्रिान स्टर तट िेंडरच्या आत्मदनभाार दनित (पतएम 

एसितए दनित) अींतगात दडसेंबर 2024 परं्यत कजा पुरवठा सुरू ठेवण्यास मींजुरत ददलत आहे.  

प्रधािमींत्री स्ट्रीट व्हेंडर की आत्मानिभार निनध (पीएम एस.व्ही.ए.निनध): 

• र्योजनेच्या माध्यमातून रस्त्यावरतल दवके्रत्याींना परवडणारत तारण-मुक्त कजे उपलब्ध करून ददलत जात आहेत.  

• र्या र्योजनेत 5,000 कोटत रुपर्याींच्या कजााचत सोर्य करण्यात आलत होतत.  

• आजच्या मींजुरतमुळे कजााचत रक्कम रु. 8,100 कोटत झालत आहे, ज्यामुळे रस्त्यावरतल दवके्रत्याींना त्याींच्या व्यवसार्याचा 

आणखत दवस्तार करण्यासाठत आदण त्याींना आत्मदनभार बनवण्यासाठत खेळते भाींडवल उपलब्ध झाले आहे.  

• PM SVANidhi अींतगात, आितच महत्त्वपूणा कामदगरत करण्यात आलत आहे.  

• 25 एदप्रल 2022 परं्यत, 31.9 लाख कजा मींजूर करण्यात आले आहेत आदण 2,931 कोटत रुपर्याींचत 29.6 लाख कजे 

दवतररत करण्यात आलत आहेत.  

• हत र्योजना जून 2020 मधे्य सुरू झालत.  

स्रोत: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

पवातमाला र्योजिेअींतगात नहमाचल प्रदेिात रोपवे 

 

• महत्त्वाकाींक्षत पवातमाला र्योजनेंतगात दहमाचल प्रदेशमधे्य रोपवे बाींिण्यासाठत NHLM (नॅशनल हार्यवे लॉदजस्स्टक 

मॅनेजमेंट दलदमटेड) आदण दहमाचल प्रदेश राज्य सरकार र्याींच्यात सामींजस्य करार झाल्ाचत मादहतत कें द्रतर्य रसे्त 

वाहतूक आदण महामागा मींत्रत दनततन गडकरत र्याींच्यासह दहमाचल प्रदेशचे मुख्यमींत्रत जर्य राम ठाकूर र्याींनत ददलत.  
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• हा एक महत्त्वपूणा सामींजस्य करार आहे जो पर्याटकाींसाठत एक अदिततर्य, पर्याावरण-अनुकूल, दनसगारम्य आदण अखींड 

प्रवासाचा अनुभव सुलभ करेल. जागदतक दजााच्या तींत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन राज्यात एकूण 3,232 कोटत रुपरे्य खचूान 

एकूण 57.1 दक.मत. लाींबतचे 7 रोपवे प्रकल्प बाींिले जाततल. 

पवातमाला र्योजिेनवर्षर्यी : 

• कें द्रतर्य अिामींत्र्ाींनत 2022-23 चा कें द्रतर्य अिासींकल्प सादर करताना जाहतर केलेला राष्ट्र तर्य रोपवे दवकास कार्याक्रम 

"पवातमाला" पतपतपत पद्धततने हातत घेण्यात रे्यणार आहे, जो कठतण डोींगराळ भागाततल पारींपाररक रस्त्याींच्या जागत 

पर्याावरणतर्यदृष्ट्या दटकाऊ पर्याार्य असेल. 

• सध्या उत्राखींड, दहमाचल प्रदेश, मदणपूर, जमू्म-काश्मतर आदण ईशाने्कडतल इतर राज्याींमधे्य हत र्योजना सुरू केलत 

जात आहे. 

स्रोत: पीआर्यबी 

महत्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि 

गगि आधाररत LPV दृनिकोि प्रनक्रर्या 

 

• भारततर्य दवमानतळ प्रादिकरण (AAI) ने दकशनगड दवमानतळ, राजथिान रे्यिे GAGAN (GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड 

नेस्िगेशन) आिाररत LPV दृष्ट्तकोन प्रदक्रर्या वापरून चाचणत र्यशस्वतररत्या घेतलत. 

• र्यशस्वत चाचणत हत भारततर्य नागरत दवमान वाहतूक के्षत्राच्या इदतहासाततल एअर नेस्िगेशन सस्िासेस (ANS) के्षत्राततल 

एक मोठत उपलब्धत आदण महत्त्वाचा टप्पा आहे. 

• अशत ऐदतहादसक कामदगरत करणारा भारत हा आदशर्या पॅदसदफक के्षत्राततल पदहला देश आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• एल.पत.ित. (Localizer Performance with Vertical Guidance) जमतन-आिाररत नेस्िगेशनल पार्याभूत 

सुदविाींचत (ground-based navigational infrastructure) आवश्यकता न ठेवता, Cat-IILS च्या जवळपास 

समतुल् असलेल्ा दवमानमागाददशात पद्धतत ींना (aircraft guided approaches) अनुमतत देते.  

• इस्रोने प्रके्षदपत केलेल्ा जतपतएस आदण गगन दजओ से्टशनरत सॅटेलाइटच्या (जतसॅट-८, जतसॅट-१० आदण जतसॅट-१५) 

उपलब्धतेवर हत सेवा अवलींबून आहे. 

• GAGAN हत AAI आदण ISRO िारे सींरु्यक्तपणे दवकदसत केलेलत भारततर्य उपग्रह आिाररत ऑगमेंटेशन दसस्टम 

(SBAS) आहे.  

• भारत (GAGAN), US (WAAS) रु्यरोप (EGNOS) आदण जपान (MSAS) र्या जगात फक्त चार अवकाश-आिाररत 

सींविान प्रणालत उपलब्ध आहेत. 

• Source: PIB 
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जींगलातील आगीमुळे भारतातील सौर ऊजेच्या उत्पादिावर पररणाम : अभ्यास 

 

•  एका नवतन अभ्यासानुसार असे ददसून आले आहे कत, भारताततल दवदवि भागात, दवशेर्षत: उन्हाळ्याच्या हींगामात, 

जींगलाततल आगतमुळे भारताततल सौर ऊजेचे उत्पादन कमत करण्यात मोठत भूदमका आहे.  

महत्त्वाचे मुदे्द 

• सौर प्रकल्पाींच्या उत्पादनावर जींगलाततल आगत ींच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पररणामाींमुळे होणारत ऊजाा आदण दवत्हानत 

र्याींचे असे दवशे्लर्षण केल्ास ग्रतड ऑपरेटसाना वतजदनदमाततचे दनर्योजन व वेळापत्रक तर्यार करण्यास मदत होऊ 

शकते, तसेच वतज उत्पादनाचे दवतरण, पुरवठा, सुरदक्षतता आदण एकूणच थिैर्या दमळू शकते. 

• अलतकडे पुरेशा प्रमाणात सौरस्रोत असलेल्ा भारतासारख्या दवकसनशतल देशाींमधे्य सौरऊजाा दनदमाततचा मोठ्या 

प्रमाणावर वापर केला जात आहे. तिादप, ढग, एअरोसोल्स आदण दवदवि स्त्रोताींमिून दनमााण होणारे प्रदूर्षण र्यासारख्या 

अनेक घटकाींमुळे सौर दकरणोत्सगा मर्यााददत होतो ज्यामुळे फोटोिोले्टइक आदण कें दद्रत सौर ऊजाा प्रकल्प 

आथिापनाींमधे्य कार्याक्षमतेचत समस्या उद्भवते.  

िोट:  

• आर्याभट्ट ररसचा इस्ियूट ऑफ ऑब्झवेशनल सार्यने्सस (एआरआर्यएस), नैदनताल हत भारत सरकारच्या दवज्ञान 

आदण तींत्रज्ञान दवभागाचत (डतएसटत) स्वार्यत् सींशोिन सींथिा आदण ग्रतसच्या नॅशनल ऑब्झवेटरत ऑफ अिेन्स 

(एनओए) र्या सींथिाींमितल सींशोिकाींच्या गटाने सौर ऊजेचे उत्पादन कमत करणाऱ्र्या घटकाींचा शोि घेण्याचा प्रर्यत्न 

केला.  

स्रोत: ईटी 

महत्त्वाच्या बातम्या : निरु्यक्ती 

TCS चे कृष्णि रामािुजम र्याींची २०२२-२३ साठी िॅसकॉम चेअरपसाि म्हणूि निरु्यक्ती 
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• Nasscom ने जाहतर केले कत, कृष्णन रामानुजम, अध्यक्ष, टाटा कन्सल्टन्सत सस्िासेसच्या एीं टरप्राइज ग्रोि गु्रपचत 

2022-23 साठत अध्यक्ष म्हणून दनरु्यक्तत करण्यात आलत आहे. 

• रामानुजम र्याींनत रेखा एम. मेनन, भारताततल एक्सेंचरच्या अध्यक्षा आदण वररष्ठ व्यवथिापकतर्य सींचालक र्याींच्यानींतर र्या 

भूदमकेत थिान घेतले. 

िॅििल असोनसएिि ऑफ सॉफ्टवेअर अँड सर्व्व्हासेस कीं पिीज (िॅसकॉम) बद्दल: 

• नॅसकॉम हत एक भारततर्य गैर-सरकारत व्यापार सींघटना आदण वदकलत गट आहे, जत प्रामुख्याने भारताच्या तींत्रज्ञान 

उद्योगावर कें दद्रत आहे. 

• मुख्यालर्य: नवत ददल्लत 

• थिापना: 1 माचा 1988 

स्रोत: द नहींदू 
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