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साप्ताहिक चालू घडामोडी 
दसुरा आठवडा एप्रिल 2022 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 
पंजाब-हरियाणामध्ये नदयांचे पाणी आणण SYL कालव्यावरून वाद 

 

बातमीत का 

• हरियाणा विधानसभेने सतलज यमुना वलिंक (SYL) कालिा पूणण किण्याची मागणी किणािा ठिाि सिंमत केला आहे, 

ज्याने हरियाणा आवण पिंजाबमधील नदीच्या पाण्याच्या िाटणीच्या िादग्रस्त मुद्द्यािि पुन्हा लक्ष कें वित केले आहे. 

• नदीचे पाणी: 

• हा कालिा पूणण झाल्यािि िािी आवण वबयास नद्ािंचे पाणी दोन्ही िाज्यािंमधे्य िाटून घेणे शक्य होईल. पिंजाबची पुनिणचना 

आवण हरियाणाच्या वनवमणतीच्या िेळी हा मुद्दा 1966 चा आहे. दोन नद्ािंचे पाणी हरियाणासोबत िाटून घेण्यास पिंजाबचा 

वििोध होता. 

कालवा: 

• 8 एविल 1982 िोजी तत्कालीन पिंतिधान इिंवदिा गािंधी यािंनी पवतयाळा वजल्ह्यातील कपूिी गािात भूवमपूजन 

समाििंभासह SYL कालव्याच्या बािंधकामाचा शुभाििंभ केला. 214 वकमीचा पट्टा बािंधायचा होता, त्यापैकी 122 वकमी 

पिंजाब आवण 92 वकमी हरियाणामधे्य पाि किायचा होता. 

पंजाबचा युक्तिवाद: 

• िाज्य सिकािच्या अभ्यासानुसाि, 2029 निंति पिंजाबमधील अनेक भाग कोिडे पडू शकतात. दििर्षी ७०,० कोटी 

रुपयािंचे गहू आवण धान वपकिून कें िाचे धान्य कोठािे भित असल्याने वसिंचनाच्या उदे्दशाने िाज्याने यापूिीच आपल्या 

भूजलाचा अवतिापि केला आहे.  

हरियाणाचा दावा : 

• वसिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे हे िाज्यासाठी कठीण काम होते, या मागणीिरून हियाणा एसिायएल 

कालव्याद्वािे िािी-वबयासच्या पाण्यािि दािा कित आहे. दवक्षण भागात जेथे जवमनीखालील पाणी १७०० फुटािंपयंत 

कमी झाले होते, तेथे वपण्याच्या पाण्याची समस्या वनमाणण झाली होती.  

Source: Indian Express 
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पंजाब ववधानसभेने चंदीगड िाज्याकडे तत्काळ हसतांतरित किण्याचा ठिाव मंजूि केला 

 

बातमीत का 

• पिंजाबचे मुख्यमिंत्री भगििंत मान यािंनी विधानसभेत चिंदीगड तातडीने पिंजाबला हस्तािंतरित किण्याची मागणी किणािा 

ठिाि मािंडला. 

• कें िाने पिंजाब सेिा वनयमािंऐिजी कें िशावसत िदेशातील कमणचार यािंसाठी कें िीय सेिा वनयम अवधसूवचत केल्यानिंति 

चिंदीगडिरून पिंजाब आवण हरियाणामधील दीघणकाळ चाललेला िाद भडकला. 

मुख्य मुदे्द 

• फाळणीनिंति, वशमला भाितीय पिंजाबची तातु्पिती िाजधानी बनिण्यात आली. 

• 21 सप्टेंबि 1953 िोजी िाजधानी अवधकृतपणे वशमल्याहून चिंदीगडला हलिण्यात आली. 

• 1966 च्या पिंजाब पुनिणचना कायद्ाने अविभावजत पिंजाबमधून हरियाणा हे निीन िाज्य तयाि केले, कें िाच्या थेट 

वनयिंत्रणाखाली चिंदीगडचा निीन कें िशावसत िदेश तयाि केला आवण पिंजाबचा डोिंगिाळ िदेश वहमाचल िदेशात 

हस्तािंतरित केला. 

• पिंजाबची िाजधानी (विकास आवण वनयमन) कायदा, 1952 मधे्य पिंजाबची िाजधानी म्हणून ओळखले जाणािे चिंदीगड, 

पिंजाब आवण हरियाणा या दोन्ही देशािंची सामावयक िाजधानी बनले आवण मालमत्ता िाज्यािंमधे्य 60:40 च्या िमाणात 

विभागल्या गेल्या. 

Source: Indian Express 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 
नैसर्गिक शेतीवर व्यापक िशशक्षण कायिक्रम 

 

बातमीत का 

• नॅशनल इन्स्टिटू्यट ऑफ अॅवग्रकल्ह्चिल एक्स्टेंशन मॅनेजमेंट (MANAGE), हैदिाबादने आयोवजत केलेल्या नैसवगणक 

शेतीििील सिणसमािेशक िवशक्षण कायणक्रमाचे कें िीय कृर्षी आवण शेतकिी कल्याण मिंत्री निेंि वसिंह तोमि यािंनी 

उद्घाटन केले. 

MANAGE बद्दल: 
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• MANAGE ची स्थापना 1987 मधे्य, एक स्वायत्त सिंस्था म्हणून भाित सिकािच्या कृर्षी आवण शेतकिी कल्याण 

मिंत्रालयाने हैदिाबाद येथे िाष्ट्र ीय कृर्षी विस्ताि व्यिस्थापन कें ि म्हणून केली होती. 

• झपाट्याने िाढणारया आवण िैविध्यपूणण कृर्षी के्षत्रातील कृर्षी विस्तािाच्या आव्हानािंना मॅनेज हा भाितीय िवतसाद आहे. 

• Source: PIB 

एक आरोग्य' पथदशी िकल्प (‘One Health’ pilot project ) 

 

बातमीत का 

• भाित सिकािच्या पशुसिंिधणन आवण दुग्धव्यिसाय विभागाने (DAHD), िन हेल्थ सपोटण युवनटद्वािे िन हेल्थ फे्रमिकण  

लागू किण्यासाठी उत्तिाखिंड िाज्यात एक पथदशी िकल्प सुरू केला आहे. 

एक आिोग्य संकल्पना: 

• िन हेल्थ हा एक दृष्ट्ीकोन आहे जो ओळखतो की लोकािंचे आिोग्य हे िाण्यािंच्या आिोग्याशी आवण आपल्या सामावयक 

िाताििणाशी जिळून जोडलेले आहे. 

• िन हेल्थ' न्स्टव्हजनची बू्ल वििंट युनायटेड नेशन्सच्या फूड अँड अॅग्रीकल्ह्चि ऑगणनायझेशन ऑफ युनायटेड नेशन्स 

(FAO), िर्ल्ण ऑगणनायझेशन फॉि अॅवनमल हेल्थ (OIE) यािंचा समािेश असलेल्या वत्रपक्षीय-प्लस अलायन्समधील 

किािातून िाप्त होते. 

• िायोवगक िकल्प अिंमलबजािणीच्या वशक्षणािि आधारित िाष्ट्र ीय एक आिोग्य िोडमॅप विकवसत किणे हे युवनटचे 

मुख्य उवद्दष्ट् आहे. 

• Source: PIB 

सवाित कमी बेरोजगारी दरासि छत्तीसगड देशात पहिल्या क्रमाांकावर आिे 

 

बातमीत का 

• देशातील सिाणत कमी बेिोजगािी दि असलेल्या िाज्यािंमधे्य छत्तीसगड पवहल्या क्रमािंकािि आहे. 

• सेंटि फॉि मॉवनटरििंग इिंवडयन इकॉनॉमी (CMIE) ने जािी केलेल्या ताज्या आकडेिािीनुसाि, छत्तीसगडमधे्य या 

माचणमधे्य 0.6 टके्क बेिोजगािीचा दि नोिंदिला गेला आहे, जो आतापयंतचा सिाणत कमी आहे. 
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मुख्य मुदे्द 

• आकडेिािीनुसाि, हरियाणामधे्य सिाणवधक २६.७ टके्क बेिोजगािी दि आहे, त्यानिंति िाजस्थान आवण जमू्म-

काश्मीिमधे्य िते्यकी २५ टके्क आवण झािखिंडमधे्य १४.५ टके्क बेिोजगािी दि आहे. 

• सिाणत कमी बेिोजगािी दिासह छत्तीसगड देशात पवहल्या क्रमािंकािि आहे ति त्याच मवहन्यात (माचण) देशातील 

बेिोजगािीचा दि ७.६ टके्क होता. 

• Source: Indian Express 

कोरोनाव्िायरसचे ‘XE’ िकार 

 

  बातमीत का 

• अलीकडेच, बृहनु्िंबई महानगिपावलका (BMC) ने जाहीि केले की दवक्षण आवफ्रकेच्या ििासाचा इवतहास असलेल्या 

50 िर्षीय मवहलेला कोिोनाव्हायिसच्या नव्याने शोधलेल्या 'XE' िकािाने सिंसगण झाला असािा. 

• या वहिाळ्यात कोविड-19 ची वतसिी लाट कािणीभूत असलेल्या ओवमक्रॉनचा XE हा उप-िकाि आत्तापयंत भाितात 

आढळला नव्हता. 

कोिोनाव्हायिसचे XE प्रकाि: 

• या िर्षी आढळलेल्या 90 टक्कक्यािंहून अवधक सिंसगांसाठी जबाबदाि असलेल्या ओवमक्रॉन िकािात BA.1 आवण BA.2 

असे दोन िमुख उप-िकाि आहेत. एक BA.3 उप-िकाि देखील आहे, पििं तु ते कमी सामान्य आहे. 

Source: Indian Express 

ववमुक्त, भटक्या आणण अधध-भटक्या जमाती 

 

बातम्ांमधे्य का 
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• अलीकडेच सिंसदेच्या स्थायी सवमतीने विमुक्त, भटक्या ि वनम भटक्या जमाती िंच्या विकास कायणक्रमाच्या 

कामकाजािि टीका केली आहे. 

• लोकसभा खासदाि िमा देिी यािंच्या अध्यक्षतेखालील सामावजक न्याय आवण सबलीकिणविर्षयक स्थायी सवमतीने 

सिंसदेत आपला 31 िा अहिाल सादि केला.  

• अहिालात म्हटले आहे की, "डीएनटी समुदायािंच्या आवथणक सबलीकिणासाठी तयाि केलेली योजना िवशक्षण, आिोग्य 

विमा, डीएनटीच्या सदस्यािंसाठी घिे बािंधण्यासाठी उपजीविका सुलभ आवण आवथणक सहाय्य िदान किण्यासाठी तयाि 

केली गेली आहे, 2021-22 ते 2025-26 या पाच िर्षांच्या कालािधीसाठी एकूण 200 कोटी रुपये खचण केले गेले 

आहेत आवण विभाग 2021-22 मधे्य एक रुपयाही खचण करू शकला नाही.  

ववमुि, भटक्या आवण अर्ध-भटक्या जमाती: 

• हे असे समुदाय आहेत जे सिाणत असुिवक्षत आवण ििंवचत आहेत. 

• वडनोवटफाईड टर ाइब्स (DNTs) हे असे समुदाय आहेत ज्यािंना 1871 च्या गुने्हगािी जमाती कायद्ापासून सुरू होणारया 

कायद्ािंच्या मावलकेअिंतगणत विटीश िाजिटीत ‘जन् गुने्हगाि’ म्हणून ‘अवधसूवचत’ केले गेले होते. 

• भटक्या आवण अधण-भटक्या समुदायािंची व्याख्या अशी केली जाते जे सतत एकाच वठकाणी िाहण्याऐिजी एका 

वठकाणाहून दुसरया वठकाणी जातात. 

ववमुि, भटक्या आवण अर्ध-भटक्या जमातीसंाठी आयोग (NCDNT): 

• तत्कालीन सिकािने 2006 मधे्य विमुक्त, भटक्या आवण अधण-भटक्या जमाती िंसाठी िाष्ट्र ीय आयोग (NCDNT) स्थापन 

केला होता. 

• 21 फेिुिािी 2019 िोजी वभकू िामजी इदाते यािंच्या अध्यक्षतेखाली विमुक्त, भटक्या विमुक्त आवण अधण-भटक्या 

समुदायािंसाठी विकास आवण कल्याण मिंडळ (DWBDNC) स्थापन किण्यात आले. 

• Source: Indian Express 

अणुऊजाध प्रकल्प शोधण्यासाठी पाच नवीन साइट्सना मान्यता 

3  

बातम्ांमधे्य का 

• अलीकडेच कें िीय िाज्यमिंत्री (स्वतिंत्र िभाि) विज्ञान आवण तिंत्रज्ञान; अणुऊजाण आवण अिंतिाळ, डॉ वजतेंि वसिंह यािंनी 

लोकसभेत सािंवगतले की, सिकािने भविष्यात अणुऊजाण िकल्प शोधण्यासाठी पाच निीन साइट्सना 'तत्त्वतः ' मान्यता 

वदली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• सिकािने 10 स्वदेशी 700 मेगािॅटचे िेशिाइज्ड हेिी िॉटि रिअॅक्टसण (PHWR) फ्लीट मोडमधे्य उभािण्यासाठी 

िशासकीय मान्यता आवण आवथणक मिंजुिी वदली आहे. 
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• वनमाणणाधीन िकल्पािंची िगतीशील पूतणता आवण मिंजूिी वमळाल्यािि, 2031 पयंत अणुऊजाण क्षमता 22480 

मेगािॅटपयंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. 

• सध्या एकूण 6780 मेगािॅट क्षमतेच्या 22 अणुभट्ट्या कायणित आहेत आवण एक अणुभट्टी, KAPP-3 (700 MW) 10 

जानेिािी 2021 िोजी ग्रीडशी जोडण्यात आली आहे. 

• Source: newsonair 

जजल्हा गंगा सममती कामगगिी देखिेख प्रणालीसाठी डडजजटल डॅशबोडध 

 

बातमीत का 

• कें िीय जलशक्ती मिंत्री, गजेंि वसिंह शेखाित यािंनी ‘वडवजटल डॅशबोडण फॉि वडन्स्टरर क्ट गिंगा कवमटी (DGCs) पिफॉमणन्स 

मॉवनटरििंग वसरम’ (GDPMS) लाँच केले. 

• डीजीसी वडवजटल डॅशबोडण लोक-नदी जोड स्थावपत किण्यात खूप मदत किेल आवण नमामी गिंगे कायणक्रमाच्या 

यशात महत्त्वपूणण भूवमका बजािेल. 

वजल्हा गंगा सवमत्ांववषयी : 

• गिंगा नदी आवण वतच्या उपनद्ािंमधील व्यिस्थापन आवण िदूर्षण वनिािणात लोकसहभाग असािा यासाठी वजल्हा 

पातळीिि यिंत्रणा उभािण्यासाठी गिंगा नदी खोरयाििील वजल्ह्यािंमधे्य वजल्हा गिंगा सवमत्या स्थापन किण्यात आल्या 

आहेत. 

Source: PIB 

पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांनी नेपाळचे पंतप्रधान शेि बहादिू देउबा यांच्याशी चचाध केली 

 

बातमीत का 
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• पिंतिधान निेंि मोदी आवण नेपाळचे पिंतिधान शेि बहादूि देउबा यािंनी 2 एविल 2022 िोजी निी वदल्लीतील हैदिाबाद 

हाऊस येथे वशष्ट्मिंडळ-स्तिीय चचाण केली. 

मुख्य मुदे्द 

• गेल्या िर्षी जुलैमधे्य पाचव्यािंदा पिंतिधानपदी वििाजमान झाल्यानिंति पिंतिधान देउबा यािंचा हा पवहलाच पिदेश दौिा 

आहे. 

• या िदेशातील एकूणच धोिणात्मक वहतसिंबिंधािंच्या सिंदभाणत नेपाळ हे भाितासाठी महत्त्वाचे आहे आवण दोन्ही देशािंच्या 

नेत्यािंनी अनेकदा जुन्या “िोटी बेटी” सिंबिंधािंची नोिंद केली आहे. 

• वसक्कीम, पविम बिंगाल, वबहाि, उत्ति िदेश आवण उत्तिाखिंड या पाच भाितीय िाज्यािंसह नेपाळची 1,850 वकमी पेक्षा 

जास्त सीमा आहे. 

• Source: Business Standard 

कें द्र सिकाि जीनोम संपाददत वपकांना कठोि GM ननयमांमधून सूट ददली 

 

बातमीत का 

• कें ि सिकािने िथमच विवशष्ट् िकािच्या जीनोम सिंपावदत वपकािंना अनुिािंवशकरित्या सुधारित वकिं िा जीएम वपकािंिि 

लागू असलेल्या कठोि वनयमािंमधून सूट देणािा आदेश जािी केला आहे ज्यामुळे त्यािंच्या पुढील सिंशोधन आवण 

विकासाला मोठी चालना वमळेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• पयाणििण आवण िन मिंत्रालयाने नुकत्याच जािी केलेल्या एका आदेशात एसडीएन 1 आवण एसडीएन 2 जीनोम 

सिंपावदत केलेल्या िनस्पती िंना पयाणििण सिंिक्षण कायद्ाच्या (ईपीए) वनयम 7-11 मधून सूट वदली आहे. 

• जीनोम एवडवटिंग वकिं िा जनुक सिंपादनाचा शोध 2012 मधे्य लागला होता, पििं तु जैविक आवण अजैविक तणािािंना 

िवतिोधक आवण पौवष्ट्क शे्रष्ठतेसह वपकािंच्या विकासाची क्षमता समजून घेण्यासाठी भाितीय वनयामकािंना सुमािे एक 

दशक लागले. 

जीनोम संपादन: 

• एक दशकापूिी, जमणनी आवण अमेरिकेतील शास्त्रज्ञािंनी एक तिंत्र शोधून काढले ज्यामुळे त्यािंना डीएनए रर ँड्स 'कापून' 

आवण जीन्स सिंपावदत किण्याची पििानगी वमळाली. कृर्षी शास्त्रज्ञािंसाठी या िवक्रयेमुळे त्यािंना साइट डायिेके्टड 

नू्यक्लीझ (SDN) वकिं िा अनुक्रम विवशष्ट् नू्यन्स्टक्लझ (SSN) िापरून जीनोममधे्य इन्स्टित बदल घडिून आणण्याची 

पििानगी वमळाली. 

• Source: Business Standard 

प्रसािकांसाठी ब्रॉडकासट सेवा पोटधल सुरू केले 
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बातमीत का 

• कें िीय मावहती आवण िसािण मिंत्री, आवण युिा व्यिहाि आवण क्रीडा मिंत्री, अनुिाग वसिंह ठाकूि यािंनी निी वदल्ली येथे 

िॉडकार सेिा पोटणल लाँच केले. 

ब्रॉडकास्ट सेवा पोटधल बद्दल: 

• िॉडकार सेिा पोटणल हे विविध िकािचे पििाने, पििानग्या, नोिंदणी इत्यादी िंसाठी िसािकािंचे अजण जलद दाखल 

आवण िवक्रया किण्यासाठी ऑनलाइन पोटणल उपाय आहे. 

• यामुळे अजांचा टनणअिाउिंड िेळ कमी होईल आवण त्याच िेळी अजणदािािंना िगतीचा मागोिा घेण्यात मदत होईल. 

• हे व्यािसावयक िाताििणाला चालना देईल आवण 900 हून अवधक सॅटेलाइट टीव्ही चॅनेल, 70 टेवलपोटण ऑपिेटि, 

1700 मल्टी-सन्स्टव्हणस ऑपिेटि, 350 कमु्यवनटी िेवडओ रेशन (CRS), 380 खाजगी FM चॅनेल आवण इतिािंना थेट 

लाभ देऊन सिंपूणण िसािण के्षत्राला सक्षम किेल. 

• Source: HT 

िेल्वे संिक्षण दल: ऑपिेशन उपलब्ध 

 

बातम्ा मधे्य 

• अलीकडेच, RPF (िेले्व सिंिक्षण दल) ने ऑपिेशन उपलब्ध अिंतगणत दलालािंविरुद्ध पॅन इिंवडया मोहीम िाबिली. 

ऑपिेशन उपलब्ध बद्दल: 

• ऑपिेशन उपलब्ध अिंतगणत मवहनाभि चाललेल्या मोवहमेमुळे दलालािंच्या काििायािंना मोठ्या िमाणात आळा 

घालण्यात आवण सिणसामान्यािंना िेले्व वतकीट उपलब्ध करून देण्यात यश आले आहे. 

• भाितीय िेले्वने सिणसामान्य जनतेला अनवधकृत व्यक्ती िंकडून वतकीट न घेण्याचा सल्ला वदला आहे. 

िेले्व संिक्षण दल (RPF) बद्दल: 
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• RPF हे भाितीय िेले्व, िेले्व मिंत्रालय, भाित सिकािच्या मालकीखालील एक सुिक्षा दल आहे ज्याची स्थापना िेले्व 

सिंिक्षण दल कायदा, 1957 द्वािे किण्यात आली आहे. 

• फेिुिािी 2022 मधे्य, RPF ने ऑपिेशन AAHT नािाने मानिी तस्किी िोखण्यासाठी देशव्यापी ऑपिेशन सुरू केले 

होते. 

• Source: PIB 

5 वा परिक्षा पे चचाध कायधक्रम 

 

बातमीत का 

• पिंतिधान निेंि मोदी यािंनी 01 एविल 2022 िोजी 5 व्या पिीक्षा पे चचाण कायणक्रमात आगामी पिीक्षािंच्या विर्षयािि 

विद्ार्थ्ांशी सिंिाद साधला. 

मुख्य मुदे्द 

• निी वदल्लीतील तालकटोिा रेवडयमिि हा कायणक्रम आयोवजत किण्यात आला होता, वजथे इयत्ता 9िी ते 12िीचे 

शालेय विद्ाथी, पालक आवण वशक्षकािंनी पिंतिधानािंशी सिंिाद साधला. 

• या कायणक्रमाचे आयोजन वशक्षण मिंत्रालयाच्या शालेय वशक्षण आवण साक्षिता विभागातफे किण्यात आले होते. 

• परिक्षा पे चचाणची पवहली आिृत्ती १६ फेिुिािी २०१८ िोजी आयोवजत किण्यात आली होती. 

Source: HT 

न्यायालयाचे आदेश त्विीत प्रसारित किण्यासाठी अगधक वेगवान सॉफ्टवेअि लााँच  

 

बातम्ांमधे्य का  
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• भािताचे सिन्यायाधीश एन. व्ही. िमणा यािंनी फारि (फार अँड सेकु्यअडण टर ान्सवमशन ऑफ इलेक्टर ॉवनक िेकॉड्णस) 

सुरू केले - सिोच्च न्यायालयाचे अिंतरिम आदेश, स्थवगती आदेश, जावमनाचे आदेश इ. सुिवक्षत इलेक्टर ॉवनक सिंिेर्षण 

चॅनेलद्वािे सिंबिंवधत अवधका-यािंना सािंगण्यासाठी एक वडवजटल पॅ्लटफॉमण. 

मुख्य मुदे्द 

• िवजरर ीने िाष्ट्र ीय मावहती विज्ञान कें िाच्या सहकायाणने फारि िणाली विकवसत केली आहे. 

• या िणालीद्वािे भाितातील सिण वजल्ह्यािंपयंत पोहोचण्यासाठी आतापयंत विविध स्तिािंिि ७३ नोडल अवधकािी वनयुक्त 

किण्यात आले आहेत. 

• सिण नोडल अवधकािी एक सुिवक्षत मागण तयाि करून विवशष्ट् न्यावयक कमु्यवनकेशन नेटिकण  (JCN) द्वािे जोडले गेले 

आहेत. 

• टीप: सिोच्च न्यायालयाने न्यावयक व्यिस्थेमधे्य कृवत्रम बुन्स्टद्धमत्ता (AI) आधारित पोटणल 'SUPACE' सािख्या 

तिंत्रज्ञानाचा समािेश असलेले इति कायणक्रम देखील सुरू केले आहेत ज्याचा उदे्दश न्यायमूतींना कायदेशीि सिंशोधनात 

मदत किणे आहे. 

• Source: Indian Express 

मित्वाच्या बातम्या: जग 
फोब्सधची जागनतक अब्जाधीशांची यादी 2022 

 

बातमीत का 

• अलीकडेच, फोब्सणने 36 िी िावर्षणक जागवतक अब्जाधीशािंची यादी 2022 िवसद्ध केली आहे. 

• इलॉन मस्क यािंनी िथमच या यादीत अव्वल स्थान पटकािले आहे. 

फोर्ब्धच्या जागवतक अब्जार्ीशांच्या यादी 2022 मर्ील शीषध 3: 

Rank Name Net Worth Source of wealth 

1 Elon Musk $219 billion Tesla, SpaceX 

2 Jeff Bezos $171 billion Amazon 
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3 Bernard Arnault & family $158 billion LVMH 

 

• फोब्सणला 2022 च्या जागवतक अब्जाधीशािंच्या यादीसाठी जगभिातील 2,668 अब्जाधीश आहेत, जे गेल्या िर्षीच्या 

विक्रमी 2,755 तुलनेत कमी आहे.  

• एकवत्रतपणे, त्यािंची वकिं मत 12.7 वटर वलयन डॉलसण आहे, जी 2021 च्या यादीतील विक्रमी 13.1 वटर वलयन डॉलसणपेक्षा 

कमी आहे. 

• 2021 च्या तुलनेत 735 अब्जाधीश नागरिकािंसह, अमेरिकेिि अजूनही सिोच्च िाज्य आहे, जे 11 अवधक आहे.  

• आिआयएलचे अध्यक्ष भािताचे मुकेश अिंबानी जागवतक यादीत 90.7 अब्ज डॉलिच्या सिंपत्तीसह 10 व्या स्थानािि 

आहेत. 

Source: forbes.com 

भािताने यूएन वुमनला $500,000 चे योगदान ददले 

 

बातमीत का 

• लैंवगक समानता आवण मवहला सक्षमीकिणासाठी भािताने यूएन िुमन, युनायटेड नेशन्स एजन्सीमधे्य USD 500,000 

चे योगदान वदले आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• ही िक्कम यूएनमधील भािताचे स्थायी िवतवनधी टी.एस. वतरुमूती यािंनी यूएन मवहला कायणकािी सिंचालक डॉ. वसमा 

बहौस यािंना सुपूदण  केली. 

यूएन वुमन बद्दल: 

• UN Women ही लैंवगक समानता आवण मवहला सक्षमीकिणाला िोत्साहन देण्यासाठी िचनबद्ध असलेली सिंयुक्त 

िाष्ट्र ािंची सिंस्था आहे. 

• युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट फिं ड फॉि िुमन (UNIFEM, 1976 मधे्य स्थावपत) आवण इति सिंस्थािंचे विलीनीकिण 

होऊन UN Women ची स्थापना झाली, ज्याने जानेिािी 2011 मधे्य काम सुरू केले. 

Source: ndtv 

िाष्ट्रपती कोववदं यांनी त्यांच्या तुकध मेननसतानसोबत दववपक्षीय चचाध केली 
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बातम्ांमधे्य का 

• िाष्ट्र पती िामनाथ कोवििंद आवण त्यािंचे तुकण मेवनस्तानचे समकक्ष गुिबानगुली बडीमुहमेडो यािंनी ओगुझि पॅलेस 

अश्गाबात येथे वशष्ट्मिंडळ स्तिीय चचाण केली आवण विविध िादेवशक आवण आिंतििाष्ट्र ीय मुद्द्यािंिि विचािािंची 

देिाणघेिाण केली. 

• भािताच्या िाष्ट्र ाध्यक्षािंची तुकण मेवनस्तानला ही पवहलीच स्वतिंत्र भेट आहे आवण तुकण मेनचे निे िाष्ट्र ाध्यक्ष बडीमुहमेडोव्ह 

यािंच्या शपथविधीनिंति लगेचच ही भेट झाली आहे. 

• भाित आवण तुकण मेवनस्तान यािंच्यातील िाजनैवतक सिंबिंधािंच्या स्थापनेला ३० िरे्ष पूणण झाल्याच्या स्मिणाथण टपाल 

वतकीटही िवसद्ध किण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द 

• भाित आवण तुकण मेवनस्तान यािंनी आवथणक गुप्तचि आवण आपत्ती व्यिस्थापन यासह चाि किािािंिि स्वाक्षिी केली. 

• दोन्ही नेत्यािंनी इिंटिनॅशनल नॉथण साउथ टर ान्सपोटण कॉरिडॉि (INSTC) आवण आिंतििाष्ट्र ीय िाहतूक आवण टर ान्स्टझझट 

कॉरिडॉिििील अश्गाबात किािाचे महत्त्व अधोिेन्स्टखत केले. 

• इिाणमधे्य भािताने बािंधलेल्या चाबहाि बिंदिाचा उपयोग भाित आवण मध्य आवशयामधील व्यापाि सुधािण्यासाठी 

केला जाऊ शकतो, याकडे िाष्ट्र पती कोवििंद यािंनी लक्ष िेधले. 

• तुकण मेवनस्तान-अफगावणस्तान-पावकस्तान-भाित (TAPI) पाईपलाईनिि, िाष्ट्र पती कोवििंद यािंनी सुचिले की 

पाइपलाइनच्या सुिके्षशी सिंबिंवधत समस्या आवण मुख्य व्यिसाय तते्त्व तािंवत्रक आवण तज्ञ स्तिाििील बैठकािंमधे्य 

सिंबोवधत केली जाऊ शकतात. 

Source: Indian Express 

भाित आणण ऑसरेमलया यांच्यात आगथधक सहकायध आणण व्यापाि किाि 

 

बातम्ांमधे्य का 
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• िावणज्य आवण उद्ोग मिंत्री पीयूर्ष गोयल आवण ऑरर ेवलया सिकािचे व्यापाि, पयणटन आवण गुिंतिणूक मिंत्री डॅन तेहान 

यािंनी भािताचे पिंतिधान निेंि मोदी आवण ऑरर ेवलयाचे पिंतिधान स्कॉट मॉरिसन यािंच्या उपन्स्टस्थतीत एका व्हचु्यणअल 

समाििंभात भाित-ऑरर ेवलया आवथणक सहकायण आवण व्यापाि किािािि (इिंडाउस ईसीटीए) स्वाक्षरया केल्या. 

भारत-ऑस्ट्रेशलया ईसीटीएची ठळक वैशशष्ट्ये: 

• भाित-ऑरर ेवलया ईसीटीए हा भािताचा एका दशकाहून अवधक काळानिंति विकवसत देशाशी झालेला पवहला व्यापाि 

किाि आहे.  

• या किािामधे्य दोन वमत्र देशािंमधील वद्वपक्षीय आवथणक आवण व्यािसावयक सिंबिंधािंच्या सिंपूणण व्याप्तीतील सहकायाणचा 

समािेश आहे आवण िसू्तिंमधील व्यापाि, मूळचे वनयम, सेिा व्यापािातील व्यापाि, व्यापािातील तािंवत्रक अडथळे 

(टीबीटी), सॅवनटिी आवण फायटोसॅवनटिी (एसपीएस) उपाय, वििाद वनिािण, नैसवगणक व्यक्ती िंची हालचाल, दूिसिंचाि, 

सीमाशुल्क िवक्रया, फामाणसु्यवटकल उत्पादने आवण इति के्षत्रातील सहकायण यासािख्या के्षत्रािंचा समािेश आहे.  

टीप: 

• ऑरर ेवलया हा भािताचा 17 िा सिाणत मोठा व्यापािी भागीदाि आहे आवण भाित हा ऑरर ेवलयाचा 9िा सिाणत मोठा 

व्यापािी भागीदाि आहे. 

• भाित आवण ऑरर ेवलया हे जपानसह वत्रपक्षीय पुििठा साखळी लिवचकता उपक्रम (Supply Chain Resilience 

Initiative (SCRI) व्यिस्थेतील भागीदाि आहेत जे इिंडो-पॅवसवफक िदेशातील पुििठा साखळीची लिवचकता 

िाढविण्याचा ियत्न किीत आहेत.  

• Source: PIB 

मित्वाच्या बातम्या: अथिव्यवस्ट्था 
मुक्त व्यापाि किाि (FTAs) 

 

• भािताने आतापयंत आपल्या व्यापािी भागीदािािंशी 13 मुक्त व्यापाि किािािंिि स्वाक्षरया केल्या आहेत, ज्यात भाित-

मॉरिशस सिणसमािेशक आवथणक सहकायण आवण भागीदािी किाि (सीईसीपीए), भाित-सिंयुक्त अिब अवमिाती 

सिणसमािेशक भागीदािी किाि (सीईपीए) आवण भाित-ऑरर ेवलया आवथणक सहकायण आवण व्यापाि किाि (इिंडाऊस 

ईसीटीए) या तीन किािािंचा समािेश आहे.  

भािताने स्वाक्षिी केलेल्या FTA ची यादी: 

 SN Name of the Agreement 
1 India-Sri Lanka Free Trade Agreement (FTA) 
2 Agreement on South Asian Free Trade Area (SAFTA) 

(India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, the Maldives 
and Afghanistan) 

3 India-Nepal Treaty of Trade 
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4 India-Bhutan Agreement on Trade, Commerce and Transit 
5 India-Thailand FTA - Early Harvest Scheme (EHS) 
6 India-Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement 

(CECA) 
7 India-ASEAN CECA - Trade in Goods, Services and Investment 

Agreement (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, 
Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam) 

8 India-South Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement 
(CEPA) 

9 India-Japan CEPA 
10 India-Malaysia CECA 
11 India-Mauritius Comprehensive Economic Cooperation and 

Partnership Agreement (CECPA) 
12 India-UAE CEPA  
13 India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (ECTA)  

HDFC देशातील नतसिी सवाधत मौल्यवान कंपनी बनवण्यासाठी HDFC बाँकेत ववलीन होणाि आहे 

 

बातमीत का 

• एचडीएफसी वलवमटेड एचडीएफसी बँकेत विलीन होईल. 

• विलीनीकिणामुळे किं पनी देशातील वतसिी सिाणत मौल्यिान किं पनी बनणाि आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• HDFC परिितणनात्मक विलीनीकिणाद्वािे HDFC बँकेतील 41 टके्क भागभािंडिल विकत घेईल. 

• एचडीएफसी वलवमटेडचे चेअिमन दीपक पािेख यािंनी त्याचे िणणन समानािंचे विलीनीकिण असे केले आहे. ते म्हणाले 

की विलीनीकिणामुळे एकवत्रत घटकाच्या मालमते्तमधे्य विविधता िाढेल. 

एचडीएफसी बँक वलवमटेड बद्दल: 

• HDFC बँक वलवमटेड ही एक भाितीय बँवकिं ग आवण वित्तीय सेिा किं पनी आहे ज्याचे मुख्यालय मुिंबई येथे आहे. 

• एविल 2021 पयंत मालमते्तनुसाि ही भाितातील सिाणत मोठी खाजगी के्षत्रातील बँक आहे आवण बाजाि भािंडिलानुसाि 

जगातील 10िी सिाणत मोठी बँक आहे. 

• स्थापना: ऑगर 1994, भाित 

एचडीएफसी वलवमटेड बद्दल: 

• हाऊवसिंग डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉपोिेशन वलवमटेड ही मुिंबई येथे न्स्टस्थत एक भाितीय वित्तीय सेिा किं पनी आहे. 

• ही भाितातील एक िमुख गृहवनमाणण वित्तपुििठा किं पनी आहे. 

• स्थापना: 1977 

Source: Business Standard 
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2021-22 मध्ये भािताच्या व्यापािी मालाच्या ननयाधतीने $418 अब्ज डॉलसधचा उच्चांक गाठला 

 

बातमीत का 

• नुकत्याच िवसद्ध झालेल्या अवधकृत आकडेिािीनुसाि, पेटर ोवलयम उत्पादने, अवभयािंवत्रकी िसू्त, िते्न आवण दावगने 

आवण िसायनािंच्या उच्च वशपमेंटमुळे भािताच्या व्यापािी मालाची वनयाणत 2021-22 आवथणक िर्षाणत USD 418 

वबवलयनच्या विक्रमी उच्चािंकािि पोहोचली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• भािताच्या व्यापािी मालाच्या वनयाणतीने या िर्षी 21 माचण िोजी 400 अब्ज डॉलिचे लक्ष्य पाि केले होते. 

• एविल 2021-माचण 2022 दिम्यान कृर्षी वनयाणत USD 48 अब्ज ओलािंडली. 

• यूएस, यूएई, बािंगलादेश, नेदिलँड, वसिंगापूि, हाँगकाँग, यूके, बेन्स्टियम आवण जमणनी ही सिोच्च वनयाणतीची वठकाणे 

आहेत. 

• Source: India Today 

मित्वाच्या बातम्या: सांरक्षण 
सामूहिक प्रवनाशाची शस्ट्रे आणण त्याांची प्रवतरण िणाली दरुुस्ट्ती प्रवधेयक, 2022 

 

बातम्ांमधे्य का 

• अवलकडेच लोकसभेने सामूवहक विनाशाची शसे्त्र आवण त्यािंची वितिण िणाली (बेकायदेशीि कृत्यािंना िवतबिंध) 

दुरुस्ती विधेयक, 2022 मिंजूि केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• पििाष्ट्र  मिंत्री एस. जयशिंकि यािंनी मािंडलेल्या विधेयकात सामूवहक विनाशाची हत्यािे आवण त्यािंची वितिण िणाली 

(बेकायदेशीि कृत्यािंना िवतबिंध) कायदा, 2005 मधे्य सुधािणा किण्यात आली आहे.   

• २००५ च्या कायद्ात सामूवहक विनाशाच्या शस्त्रािंशी सिंबिंवधत बेकायदेशीि वक्रयाकलाप (जसे की उत्पादन, िाहतूक 

वकिं िा हस्तािंतिण) आवण त्यािंच्या वितिणाच्या साधनािंिि बिंदी आहे.  

• सामूवहक विनाशाची शसे्त्र जैविक, िासायवनक वकिं िा अण्वसे्त्र आहेत.  
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• सध्याचे विधेयक लोकािंना सामूवहक विनाशाची शसे्त्र आवण त्यािंच्या वितिण िणालीशी सिंबिंवधत कोणत्याही वनवर्षद्ध 

वक्रयाकलापािंना वित्तपुििठा किण्यापासून िवतबिंवधत किते.  

• व्यक्तीिंना अशा िकािच्या उपक्रमािंना वित्तपुििठा किण्यापासून िोखण्यासाठी कें ि सिकाि त्यािंचा वनधी, आवथणक 

मालमत्ता वकिं िा आवथणक सिंसाधने गोठिू शकते, जप्त करू शकते वकिं िा सिंलग्न करू शकते (मग ते ित्यक्ष वकिं िा 

अित्यक्षपणे मालकीचे असो, धािण केलेले असोत वकिं िा वनयिंवत्रत असोत). 

• तसेच िवतबिंवधत असलेल्या कोणत्याही कायाणच्या सिंदभाणत इति व्यक्ती िंच्या फायद्ासाठी वित्तपुििठा वकिं िा सिंबिंवधत 

सेिा उपलब्ध करून देण्यास देखील हे व्यक्ती िंना िवतबिंवधत करू शकते. 

Source: Indian Express 

भाित-ककिगगझसतान संयुक्त ववशेष सैन्याचा सिाव 

 

• 25 माचण 2022 िोजी से्पशल फोसण टर े वनिंग सू्कल, बाक्लोह (HP) येथे सुरू झालेला भाित-वकिवगझस्तान जॉइिंट से्पशल 

फोसेस सिािाची 9िी आिृत्ती 06 एविल 2022 िोजी सिंपली. 

• गेल्या दोन आठिड्ािंमधे्य, भाित आवण वकिवगझस्तानच्या विशेर्ष दलाच्या तुकड्ािंनी सिंघर्षाणच्या सिंपूणण से्पक्टरममधे्य 

विद्मान आवण उदयोनु्ख धोक्यािंचा सामना किण्यासाठी त्यािंचे कौशल्य आवण िणनीती, तिंते्र आवण कायणपद्धतीच्या 

सिोत्तम पद्धती िंची देिाणघेिाण केली.  

• Source: PIB 

प्रवज्ञान आणण तांरज्ञान 
शासरज्ांना ननपाहववरूदध IgG अाँटीबॉडीज सापडल्या  

 

बातमीत का 
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• पुण्याच्या इिंवडयन कौन्स्टन्सल ऑफ मेवडकल रिसचण - नॅशनल इन्स्टिटू्यट ऑफ व्हायिोलॉजी (ICMR-NIV) मधील 

शास्त्रज्ञािंना कनाणटक, केिळ, तावमळनाडू आवण पुद्दुचेिी येथून पकडलेल्या 51 िटिाघळािंमधे्य वनपाह विर्षाणू सिंसगण 

(NiV) विरूद्ध IgG antibodies ची उपन्स्टस्थती शोधण्यात यश आले. 

मुख्य मुदे्द 

• वनपाह विर्षाणू (NiV) हा साथीच्या िोगाच्या सिंभाव्यतेसह अग्रक्रवमत िोगजनकािंपैकी एक आहे. जिी िसाि SARS-

CoV-2 पेक्षा खूपच कमी आहे, तिी मृतू्य हा सिाणत मोठा वचिंतेचा विर्षय आहे. 

• 1998-1999 मधे्य मलेवशयामधे्य गिंभीि एने्सफलायटीसच्या उिेकादिम्यान एनआयव्हीचा पवहला मानिी सिंसगण 

ओळखला गेला. 

• मलेवशया, भाित, बािंगलादेश, वसिंगापूि आवण वफलीवपन्समधून 1998-2018 मधे्य वनपाह व्हायिसच्या सिंसगाणची 700 

हून अवधक मानिी िकिणे नोिंदिली गेली. 

• Source: Indian Express 

मित्वाच्या बातम्या: पयािवरण 
भािताने सवच्छ ऊजाध मंत्ररसतिीय वरिष्ट्ठ अगधकाऱयांची बैठक आयोजजत केली आहे 

 

बातमीत का 

• भाित 6 एविल 2022 पासून सुरू होणार या स्वि ऊजाण मिंवत्रस्तिीय (CEM) िरिष्ठ अवधकार यािंच्या बैठकािंचे आयोजन 

कित आहे. ही बैठक 8 एविल िोजी सिंपेल. 

• सप्टेंबि 2022 मधे्य होणारया आगामी स्वि ऊजाण मिंवत्रस्तिीय बैठकीचा अजेंडा तयाि किण्यासाठीही या बैठकीचा 

उपयोग केला जाईल. 

• भाित सिकाि आवण युनायटेड वकिं ग्डम ऊजाण सिंक्रमणाच्या भविष्याििील सिंपूणण चचेचे नेतृत्व कितात.   

स्वच्छ ऊजाध मंत्रालय (सीईएम) ववषयी: 

• सीईएम हा 29 सदस्य देशािंचा एक उच्च स्तिीय जागवतक मिंच आहे जो जागवतक स्वि उजाण भविष्याकडे सिंक्रमणािि 

लक्ष कें वित करून ज्ञान आवण सिोत्तम पद्धती िंच्या देिाणघेिाणीद्वािे स्वि ऊजाण तिंत्रज्ञानाला चालना देणािी धोिणे 

आवण कायणक्रमािंना िोत्साहन देतो.  

• Source: ET 

ममशन इंदटग्रेटेड बायो रिफायनिीज 
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बातम्ांमधे्य का 

• कें िीय िाज्यमिंत्री (स्वतिंत्र िभाि) विज्ञान ि तिंत्रज्ञान िाज्यमिंत्री डॉ. वजतेंि वसिंह यािंनी 'स्वि ऊजे'साठी एक मोठा 

भविष्यकालीन पीपीपी (पन्स्टब्लक िायवे्हट पावटणवसपेशन) पद्धतीचा उपक्रम सुरू केला आवण सािणजवनक-खासगी 

आघाडीच्या माध्यमातून स्वि ऊजेच्या उपायािंना गती देण्यासाठी "वमशन इिंवटगे्रटेड बायो-रिफायनिीज" पूणण सुरू 

केल्या. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• डॉ. वजतेंि वसिंह यािंनी विज्ञान आवण तिंत्रज्ञान विभागाने (डीएसटी) इिंवटगे्रटेड क्लीन एनजी मटेरियल एके्सलेशन 

पॅ्लटफॉमण ऑन रोिेज, इिंवटगे्रटेड क्लीन एनजी मटेरियल एके्सलेिेशन पॅ्लटफॉमण ऑन मटेरियल्स अॅक्सलेशन 

पॅ्लटफॉमण आवण बायोएनजी आवण हायडर ोजनििील इिंवटगे्रटेड क्लीन एनजी मटेरियल ििेगन पॅ्लटफॉमण आवण 

बायोएनजीििील इिंवटगे्रटेड क्लीन एनजी मटेरियल ििेगन पॅ्लटफॉमण आवण हायडर ोजन या तीन मटेरियल एके्सलिेशन 

पॅ्लटफॉमणचे (मॅप) उद् घाटन केले असून, त्यासाठी एकूण ६० लाख अमेरिकन डॉलसण खचण आला आहे.  

• हिाई िाहतूक उपयोजनािंसाठी िगत जैिइिंधनात तािंवत्रक निकल्पनािंना चालना देण्यासाठी आिडी अँड डी (सिंशोधन, 

विकास आवण िात्यवक्षक) चे समथणन आवण आयोजन किण्यासाठी 'नॅशनल फिं वडिंग अपॉचु्यणवनटी ऑन सरेनेबल 

एन्स्टव्हएशन फु्यएल्स'ची घोर्षणाही त्यािंनी केली.  

• डीएसटीने २०३० पयंत भाितातील तीन स्वि हायडर ोजन खोरयािंचे वितिण सुलभ किण्यासाठी िचनबद्धता दशणविली 

आहे. 

• Source: PIB 

प्रभावी प्लाजसटक कचिा व्यवसथापनासाठी प्रकृती आणण हरित उपक्रम 

 

बातम्ांमधे्य का 

• कें िीय पयाणििण, िने आवण हिामान बदल मिंत्री भूपेंि यादि यािंनी 'िकृती' या शुभिंकिाचा शुभाििंभ केला, जेणेकरून 

चािंगल्या पयाणििणासाठी आपल्या जीिनशैलीत सतत अिलिंबल्या जाऊ शकतील अशा छोट्या छोट्या बदलािंविर्षयी 
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लोकािंमधे्य अवधक जागरूकता वनमाणण होईल आवण देशात प्लान्स्टरक कचिा व्यिस्थापन (पीडबू्ल्यएम) िभािी व्हािे 

यासाठी पयाणििण, िन आवण हिामान बदल मिंत्रालय आवण कें िीय िदूर्षण वनयिंत्रण मिंडळ (सीपीसीबी) यािंनी विविध 

हरित उपक्रम हाती घेतले. 

• या कायणक्रमात इिंवडया प्लान्स्टरक चॅलेंज-हॅकेथॉन २०२१ च्या विजेत्यािंचा सत्कािही किण्यात आला.  

महत्त्वाचे मुदे्द 

• प्लान्स्टरक िदूर्षणाच्या आव्हानाचा सामना किण्यासाठी पिंतिधान निेंि मोदी यािंनी 2022 पयंत वसिंगल यूज प्लान्स्टरक्स 

(एसओपी) बिंद किण्याच्या भािताच्या िचनाची घोर्षणा केली.  

• भाितात दििर्षी सुमािे ३.५ दशलक्ष टन प्लान्स्टरक कचिा तयाि होत आहे आवण दिडोई प्लान्स्टरक कचिा वनवमणती 

गेल्या पाच िर्षांत जिळजिळ दुप्पट झाली आहे.  

• पुढे, त्यािंनी आयपीसीसी सहाव्या मूल्यािंकन अहिालात (एआि 6) नुकत्याच जाहीि झालेल्या आयपीसीसी कायणकािी 

गट III योगदानाबद्दल मावहती वदली, ज्यात प्लान्स्टरक कचिा व्यिस्थापनाच्या उद्दीष्ट्ािंशी जगाला एकसिंध ठेिण्यासाठी 

शमन उपायािंिि लक्ष कें वित केले गेले आहे आवण पॅरिस किािाने वनवित केलेल्या िोडमॅपिि िाहण्यासाठी आपण 

काय करू शकतो यािि लक्ष कें वित केले आहे.  

Source: PIB 

भाितीय अंटाजक्टधक ववधेयक-2022 

 

• लोकसभेत, सिकािने 'भाितीय अिंटान्स्टक्टणका विधेयक 2022' सादि केले आहे ज्याचे उवद्दष्ट् अिंटान्स्टक्टणकाच्या सहली 

आवण ऑपिेशन्सचे वनयमन किणे तसेच तेथे िाहणारया व्यक्ती िंमधे्य होणार या सिंभाव्य सिंघर्षांचे वनयमन किणे आहे. 

भाितीय अिंटान्स्टक्टणक विधेयक 2022 आता अिंटान्स्टक्टणकाशी सिंबिंवधत, अशा िैज्ञावनक मोवहमािंसाठी तसेच व्यक्ती, किं पन्या 

आवण पयणटकािंसाठीच्या वनयमािंची सिणसमािेशक यादी तयाि किेल. 

उवद्दषे्ट 

• अिंटान्स्टक्टणक पयाणििण आवण इकोवसरमचे सिंिक्षण किण्यासाठी तसेच अिंटान्स्टक्टणक किािाचा िभाि देण्यासाठी िाष्ट्र ीय 

धोिणे स्थावपत किणे. 

• सुस्थावपत विधान सिंिचनेद्वािे, भािताच्या अिंटान्स्टक्टणक उपक्रमािंसाठी एकसिंध धोिण फे्रमिकण  तयाि किा. 

• अिंटान्स्टक्टणक पयणटन व्यिस्थापन आवण शाश्वत मत्स्यव्यिसाय विकास यािंसािख्या भाितीय अिंटान्स्टक्टणक कायणक्रम 

उपक्रमािंना मदत किणे. 

• अिंटान्स्टक्टणकामधील भाितीय मोवहमा वकिं िा अिंटान्स्टक्टणकामधील काही ऑपिेशन्स दुसि् या पक्षाच्या पििानगीवशिाय 

वकिं िा किािाच्या लेखी पििानगीवशिाय होणे बेकायदेशीि बनविणे. 

अंटाजक्टधका करार 
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• अिंटान्स्टक्टणका 14 दशलक्ष चौिस वकलोमीटि व्यापते आवण तेथे स्थावनक लोकसिंख्या नाही (म्हणजे "अिंटान्स्टक्टणकन" 

अन्स्टस्तत्वात नाही). 

• िर्षणभिात, काही हजाि लोक तेथे िाहतात, काही 40 सिंशोधन कें िािंमधे्य सिंपूणण खिंडात वितिीत केले जातात. 

• अजेंवटना, ऑरर ेवलया, बेन्स्टियम, वचली, फ्रान्स, जपान, नू्यझीलिंड, नॉिे, दवक्षण आवफ्रका, सोन्स्टव्हएत युवनयन, युनायटेड 

वकिं गडम आवण युनायटेड रेट्स या १२ देशािंनी १९५९ मधे्य अिंटान्स्टक्टणक किािािि स्वाक्षिी केली. 

• निंति, भाितासह आणखी काही देश या किािात सामील झाले आवण एकूण स्वाक्षिी किणार यािंची सिंख्या 54 पेक्षा 

जास्त झाली. 

Source: Indian Express 

मित्वाच्या बातम्या: योजना 
सटाँड अप इंडडया योजनेला 6 वषे पूणध होत आहेत 

 

बातमीत का 

• रँड अप इिंवडया योजनेचा सहािा िधाणपन वदन 5 एविल 2022 िोजी होता. 

• रँड अप इिंवडया योजनेंतगणत योजनेच्या िाििंभापासून 1 लाख 33 हजाि 995 हून अवधक खात्यािंना 30 हजाि 160 

कोटी रुपयािंहून अवधक िक्कम मिंजूि किण्यात आली आहे. 

सँ्टड अप इंवडया योजनेबद्दल: 

• पिंतिधान निेंि मोदी यािंनी 5 एविल 2016 िोजी रँड अप इिंवडया योजना सुरू केली. 

• हे अनुसूवचत जाती, अनुसूवचत जमाती आवण मवहला कजणदािािंना उत्पादन, सेिा वकिं िा व्यापाि के्षत्रात ग्रीनवफर्ल् 

एिं टििाइझ स्थापन किण्यासाठी कजाणची सुविधा देते. 

• 2019-20 मधे्य, रँड अप इिं वडया योजना 2020-25 च्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या कालािधीसह सिंपूणण कालािधीसाठी 

िाढविण्यात आली. 

Source: newsonair 

पुरस्ट्कार आणण सन्मान 
रामदशिन शमश्रा याांची सरस्ट्वती सन्मान २०२१ साठी ननवड 
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बातमीत का 

• िख्यात किी आवण सावहन्स्टत्यक िा िामदशणन वमश्रा यािंना त्यािंच्या ‘मैं तो यहाँ हूिं’ या कवितासिंग्रहासाठी िवतवष्ठत सिस्वती 

सन्ान २०२१ िदान किण्यात येणाि आहे. 

सिस्वती सन्मान बद्दल: 

• सिस्वती सन्ान हा भािताच्या िाज्यघटनेच्या अनुसूची VIII मधे्य सूचीबद्ध केलेल्या भाितातील 22 भार्षािंपैकी 

कोणत्याही भारे्षतील उतृ्कष्ट् गद् वकिं िा काव्य सावहत्यकृती िंसाठी िावर्षणक पुिस्काि आहे. 

• के.के. वबलाण फाऊिं डेशनने 1991 मधे्य सिस्वती सन्ानाची स्थापना केली होती. यात ₹15,00,000, िशस्तीपत्र आवण 

एक फलक आहे. 

• विद्वान आवण माजी पुिस्काि विजेते यािंचा समािेश असलेल्या पॅनेलद्वािे मागील दहा िर्षांत िकावशत झालेल्या 

सावहत्यकृती िंमधून उमेदिािािंची वनिड केली जाते. 

• Source: HT 

गॅ्रमी पुिसकाि 2022 

 

• नेिाडा येथील लास िेगास येथील एमजीएम गँ्रड गाडणन अिेना येथे ६४ व्या िावर्षणक गॅ्रमी पुिस्कािािंचे आयोजन किण्यात 

आले होते. अमेरिकेतील लास िेगास येथे पवहल्यािंदाच गॅ्रमी पुिस्काि सोहळा पाि पडला. 

• दििर्षी, गॅ्रमी सिंगीत कलाकाि, िचना आवण अल्बमचा सन्ान कितात. 

• ते 1959 पासून दििर्षी आयोवजत केले जातात. 

• 11 नामािंकनािंपैकी 5 विजयािंसह जॉन बॅवटर सिाणत मोठा विजेता म्हणून उदयास आला. 

• भाितीय-अमेरिकन गावयका फालु्गनी शाह वहला कलिफुल िर्ल्णसाठी बेर वचर्ल्र न्स मु्यवझक अल्बमसाठी गॅ्रमी 

अिॉडण २०२२ हा पुिस्काि वमळाला आहे.  
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• भाितीय सिंगीतकाि रिकी केज यािंनी गॅ्रमी पुिस्कािािंच्या टप्प्यािि भािताची पुन्हा मान अवभमानाने उिंचािली आहे. 

२०१५ मधे्य आपल्या 'वििंड्स ऑफ समसािा' या अल्बमसाठी िवतवष्ठत सिंगीत पुिस्काि वमळाल्यानिंति, यािर्षी केजने 

िॉक-वलजेंड रीिटण कोपलँड (द पोवलस) यािंच्यासह सिोतृ्कष्ट् नू्य एज अल्बम 'वडव्हाइन टाइड्स' साठी िवतवष्ठत 

पुिस्काि पटकािला. 

List of main winners of the 64th annual Grammy Awards: 

• Album Of The Year: ‘We Are’ by Jon Batiste 

• Record Of The Year: ‘Leave the door open’ by Bruno Mars and Anderson Paak 

• Best New Artist: Olivia Rodrigo 

• Best Rap Album: “Call Me If You Get Lost,” Tyler, the Creator 

• Best Country Album: “Starting Over,” Chris Stapleton 

• Song Of The Year: “Leave the Door Open,” Silk Sonic (Brandon Anderson, Christopher Brody 

Brown, Dernst Emile II and Bruno Mars) 

• Best Rock Album: “Medicine at Midnight,” Foo Fighters 

• Best Rock Song: “Waiting On a War,” Foo Fighters 

• Best Music Video: “Freedom,” Jon Batiste 

• Best Country Song: “Cold,” Chris Stapleton 

• Best Folk Album: “They’re Calling Me Home,” Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi 

• Best Music Film: “Summer of Soul” 

पुस्ट्तके 
मशक्षण मंरी धमेंद्र प्रधान यांच्या हसते “त्रबिसा मुंडा – जनजाती नायक” या पुसतकाचे प्रकाशन 

 

बातमीत का 

• कें िीय वशक्षण आवण कौशल्य विकास मिंत्री धमेंि िधान यािंनी िो. आलोक चक्रिाल, कुलगुरू, गुरु घासीदास 

विद्ापीठ, वबलासपूि यािंनी वलवहलेल्या "वबिसा मुिंडा - जनजाती नायक" या पुस्तकाचे िकाशन केले. 

मुख्य मुदे्द 

• हे पुस्तक भगिान वबिसा मुिंडा यािंचा सिंघर्षण आवण स्वातिंत्र्य चळिळीतील िनिासी िंचे योगदान सिांसमोि आणण्याचा 

एक व्यापक ियत्न आहे. 

• आझादी का अमृत महोत्सिात िाष्ट्र ीय सृ्मतीमधे्य स्वातिंत्र्याच्या न गायब िीिािंची गाथा कोिण्याचा ियत्न केल्याबद्दल 

त्यािंनी िा. आलोक चक्रिाल यािंचे कौतुक केले. 

Source: PIB 
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मित्वाचे हदवस 
7 एवप्रल, जागनतक आिोग्य ददन 

 

बातमीत का 

• 1948 मधे्य जागवतक आिोग्य सिंघटनेच्या (WHO) स्थापना झाल्याच्या स्मिणाथण दििर्षी 7 एविल िोजी जागवतक 

आिोग्य वदन साजिा केला जातो. 

• जागवतक आिोग्य वदन 2022 ची थीम ‘आपला ग्रह, आपले आिोग्य’ आहे. 

इवतहास: 

• िर्ल्ण हेल्थ ऑगणनायझेशन (WHO) ने 1948 मधे्य पवहली जागवतक आिोग्य सभा बोलािली, ज्यामधे्य "जागवतक 

आिोग्य वदन" पाळण्याची मागणी किण्यात आली. 

• पवहला जागवतक आिोग्य वदन 7 एविल 1950 िोजी आयोवजत किण्यात आला होता आवण त्यानिंति दििर्षी त्या 

तािखेला साजिा केला जातो. 

• Source: India Today 

05 एवप्रल, िाष्ट्रीय सागिी ददन 

 

बातमीत का 

• दििर्षी 5 एविल िोजी िाष्ट्र ीय सागिी वदन साजिा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द 

• िाष्ट्र ीय सागिी वदन िथम 5 एविल 1964 िोजी साजिा किण्यात आला. 

• वसिंवधया रीम नेन्स्टव्हगेशन किं पनी वलवमटेडने तयाि केलेले एसएस लॉयल्टी हे पवहले जहाज मुिंबईहून युनायटेड 

वकिं ग्डमला ििाना झाले तेव्हा भाितीय वशवपिंगचा िािसा िथम 5 एविल 1919 िोजी सुरू झाला.  
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• Source: India Today 

खेळ 
खेळातील डोप्रप ांग ननमूिलनासाठी युनेस्ट्को फां डात भारताचे USD 72,124 चे योगदान 

 

बातमीत का 

• युिा व्यिहाि आवण क्रीडा मिंत्रालयाने 2022 मधे्य खेळातील डोवपिंग वनमूणलनासाठी UNESCO वनधीमधे्य भािताचे 

USD 72,124 योगदान जािी केले. 

• मुख्य मुदे्द 

• पॅरिस येथे 29-31 सप्टेंबि 2019 िोजी झालेल्या 7 COP च्या ठिािानुसाि, खेळातील डोवपिंग वनमूणलन वनधीसाठी 

सिंबिंवधत िाष्ट्र ािंच्या वनयवमत बजेटच्या 1% योगदानासाठी िाज्य पक्षािंनी UNESCO ला सहमती दशणिली होती. 

• UNESCO कडून वमळालेल्या विनिंतीच्या आधािे 2021 मधे्य िथमच भाित सिकाि, युिा व्यिहाि आवण क्रीडा 

मिंत्रालयाने UNESCO वनधीसाठी USD 28172 चे योगदान वदले. 

Source: PIB 

क्रीडा मंत्रयांनी डोवपगंवविोधी चाचणी मजबूत किण्यासाठी नवीन दमुमधळ िासायननक संदभध सामग्री लॉन्च केली 

 

बातमीत का 

• िाष्ट्र ीय डोप चाचणी ियोगशाळेने (NDTL) सहा निीन आवण दुवमणळ सिंदभण सावहत्य (RMs) स्वदेशी विकवसत केले 

आहेत, जे जगभिातील सिण WADA-मान्यतािाप्त ियोगशाळािंमधे्य डोवपिंगवििोधी विशे्लर्षणासाठी आिश्यक असलेले 

शुद्ध िसायन आहे. 

• NDTL च्या 15 व्या वनयामक मिंडळाच्या बैठकीत कें िीय युिा व्यिहाि आवण क्रीडा मिंत्री अनुिाग वसिंग ठाकूि यािंच्या 

हसे्त RM लाँच किण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द 
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• NDTL ने नॅशनल इन्स्टिटू्यट ऑफ फामाणसु्यवटकल एजु्यकेशन अँड रिसचण (NIPER)-गुिाहाटी आवण CSIR-इिंवडयन 

इिंन्स्टरटू्यट ऑफ इिंवटगे्रवटव्ह मेवडवसन (IIIM), जमू्म यािंच्या सहकायाणने सहा RMs एका िर्षाणपेक्षा कमी कालािधीत 

विकवसत केले आहेत. 

• हे सिंदभण सावहत्य जगभि सहज उपलब्ध नाही पििं तु िते्यक WADA-मान्यतािाप्त ियोगशाळेला त्यािंच्या डोवपिंग वििोधी 

विशे्लर्षणासाठी आिश्यक आहे. 

• भाित स्वतः  कॅनडा आवण ऑरर ेवलयामधून RM आयात कित आहे. 

Source: newsonair 

ऑसरेमलयाने 7 व्या ICC मदहला कक्रकेट ववश्वचषक 2022 चे ववजेतेपद पटकावले 

 

  बातमीत का 

• नू्यझीलिंडमधील क्राइरचचण येथील हॅगली ओव्हल येथे झालेल्या अिंवतम सामन्यात इिंग्लिंडचा ७१ धािािंनी पिाभि करून 

ऑरर ेवलयाने आयसीसी मवहला वक्रकेट विश्वचर्षक २०२२ चे विजेतेपद पटकािले. 

मुख्य मुदे्द 

• ऑरर ेवलयाच्या मवहलािंनी सातव्यािंदा विश्वचर्षक वजिंकण्याचा हा विक्रम आहे. 

• 2022 ICC मवहला वक्रकेट विश्वचर्षक ही मवहला वक्रकेट विश्वचर्षक स्पधेची बािािी आिृत्ती होती, जी माचण आवण 

एविल 2022 मधे्य नू्यझीलिंडमधे्य आयोवजत किण्यात आली होती. 

• Source: India Today 

अिवाल  
हवामान बदलाच्या शमनावि IPCC अहवाल 

 

बातम्ांमधे्य का 
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• 4 एविल 2022 िोजी जाहीि किण्यात आलेल्या आिंतिशासकीय पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) च्या सहाव्या 

मूल्यािंकन अहिालात (एआि 6) धोिणकते (एसपीएम) आवण कायणकािी गट III (डबू्ल्यजी3) यािंच्या योगदानाचे स्वागत 

किताना पयाणििण, िन आवण हिामान बदल मिंत्री भूपेंि यादि म्हणाले की, काबणन बजेटचा िापि किण्याची विकवसत 

देशािंची ऐवतहावसक जबाबदािी या अहिालाद्वािे िैज्ञावनकदृष्ट्ट्या स्थावपत केली गेली आहे, आवण सखोल आवण 

तातडीच्या जागवतक उत्सजणन कमी किण्याची गिज व्यक्त केली. 

मुख्य मुदे्द 

• हिामान बदल कमी किणे आवण आिंतििाष्ट्र ीय सहकायाणशी सिंबिंवधत अहिाल हे हिामान बदलाविरूद्धच्या जागवतक 

लढ्यात IPCC चे मोठे योगदान आहे. 

• 2020 पयंत िवतिर्षी USD 100 अब्ज डॉलसणच्या कोपनहेगन (पॅरिस किािािि स्वाक्षिी केल्यािि पुनिािृत्ती) 

उवद्दष्ट्ापेक्षा सािणजवनक वित्त कमी पडते, असेही त्यात नमूद किण्यात आले आहे. 

भाितात: 

• पुढे, नोव्हेंबि 2021 मधे्य ग्लासगो, युनायटेड वकिं गडम येथे COP26 मधे्य, पॅरिस किािाची अिंमलबजािणी सुरू 

झाल्यामुळे, भािताने 2070 पयंत वनव्वळ शून्याच्या उवद्दष्ट्ासह, हिामानविर्षयक कृती िंबद्दलच्या त्याच्या िचनबद्धतेची 

पुष्ट्ी केली. 

• हिामान बदलाशी सिंबिंवधत विज्ञानाचे मूल्यािंकन किणािी ही आिंतििाष्ट्र ीय सिंस्था आहे. 

• याची स्थापना 1988 मधे्य जागवतक हिामान सिंघटना (WMO) आवण सिंयुक्त िाष्ट्र  पयाणििण कायणक्रम (UNEP) यािंनी 

केली होती. 

• Source: PIB 

नवीन नेमणकुा 
ववनय मोहन क्वारा, नेपाळमधील भािताचे िाजदतू 

 

•  नेपाळमधील िाजदूत विनय मोहन क्वात्रा यािंची भािताचे निे पििाष्ट्र  सवचि म्हणून वनयुक्ती किण्यात आली आहे. 

• क्वात्रा हर्षणिधणन शृ्रिंगला यािंची जागा घेतील, जे एविलच्या अखेिीस वनिृत्त होतील. 

• माचण 2020 पासून ते नेपाळमधे्य भािताचे िाजदूत म्हणून काम पाहत आहेत. 

• Source: HT 

डॉ. एस. िाजू यांनी भाितीय भूवैज्ाननक सवेक्षणाचे DG म्हणून पदभाि सवीकािला 
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बातमीत का 

• डॉ. एस िाजू यािंनी कोलकाता येथे भाितीय भूिैज्ञावनक सिेक्षण (GSI) चे महासिंचालक म्हणून पदभाि स्वीकािला 

आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• 31 माचण 2022 िोजी सेिावनिृत्त झालेल्या आि.एस. गािखल यािंच्यानिंति त्यािंची जागा घेतली. 

• सध्याचे पद स्वीकािण्यापूिी डॉ. िाजू GSI मुख्यालयात अवतरिक्त महासिंचालक आवण िाष्ट्र ीय िमुख, वमशन-III आवण 

IV या पदािि कायणित होते. 

भाितीय भूवैज्ञावनक सवेक्षण (GSI) बद्दल: 

• ही भाित सिकािची खाण मिंत्रालयाच्या अिंतगणत असलेली सिंस्था आहे, जी जगातील अशा सिंस्थािंपैकी सिाणत जुनी आहे 

आवण भाितातील सिेक्षण ऑफ इिंवडया निंतिची दुसिी सिाणत जुनी सिंस्था आहे. 

• मुख्यालय: कोलकाता, पविम बिंगाल 

• स्थापना: 4 माचण 1851 

Source: PIB 

ITU ने भािताच्या अपिाजजता शमाध यांची उपाध्यक्ष म्हणून ननयुक्ती केली 

 

बातमीत का 

• इिंटिनॅशनल टेवलकमु्यवनकेशन युवनयन (ITU) च्या िशासन आवण व्यिस्थापन परिर्षदेच्या स्थायी सवमतीमधे्य भािताने 

नेतृत्वाचे स्थान िाप्त केले आहे कािण त्यासाठी एका भाितीय अवधकारयाची उपाध्यक्ष म्हणून वनयुक्ती किण्यात आली 

आहे. 
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• 21 माचण ते 31 माचण 2022 पयंत वजवनव्हा येथे झालेल्या परिर्षदेच्या बैठकीत आिंतििाष्ट्र ीय दूिसिंचाि युवनयनने िशासन 

आवण व्यिस्थापनाििील स्थायी सवमतीच्या उपाध्यक्षपदी सुश्री अपिावजता शमाण, IP&TAF सेिा अवधकािी यािंची 

वनयुक्ती जाहीि केली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• 2023 आवण 2024 या िर्षांसाठी परिर्षदेच्या स्थायी सवमतीच्या उपाध्यक्षा आवण 2025 आवण 2026 या िर्षांसाठी त्या 

अध्यक्षा म्हणून िाहतील. 

इंटिनॅशनल टेवलकमु्वनकेशन युवनयन (ITU) बद्दल: 

• मावहती आवण दळणिळण तिंत्रज्ञानाशी सिंबिंवधत सिण बाबी िंसाठी ही सिंयुक्त िाष्ट्र ािंची एक विशेर्ष एजन्सी जबाबदाि आहे. 

• मुख्यालय: वजवनव्हा, न्स्टस्वत्झलंड 

• स्थापना: 17 मे 1865 

• िमुख: महासवचि; हौवलन झाओ 

Source: ET 
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