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साप्ताहिक चालू घडामोडी

प
 

 5th Week एहिल  2022  

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

पववतमाला योजनेअंतर्वत हिमाचल िदेशात रोपवे 

 

• महत्त्वाकाांक्षी पर्वतमाला योजनेंतर्वत हहमाचल प्रदेशमधे्य रोपरे् बाांधण्यासाठी NHLM (नॅशनल हायरे् लॉहजस्टिक 

मॅनेजमेंट हलहमटेड) आहि हहमाचल प्रदेश राज्य सरकार याांच्यात सामांजस्य करार झाल्याची माहहती कें द्रीय रसे्त 

र्ाहतूक आहि महामार्व मांत्री हनतीन र्डकरी याांच्यासह हहमाचल प्रदेशचे मुख्यमांत्री जय राम ठाकूर याांनी हदली.  

• हा एक महत्त्वपूिव सामांजस्य करार आहे जो पयवटकाांसाठी एक अहितीय, पयावर्रि-अनुकूल, हनसर्वरम्य आहि अखांड 

प्रर्ासाचा अनुभर् सुलभ करेल. जार्हतक दजावच्या तांत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन राज्यात एकूि 3,232 कोटी रुपये खचूवन 

एकूि 57.1 हक.मी. लाांबीचे 7 रोपरे् प्रकल्प बाांधले जातील. 

पववतमाला योजनेहवषयी : 

• कें द्रीय अर्वमांत्र्ाांनी 2022-23 चा कें द्रीय अर्वसांकल्प सादर करताना जाहीर केलेला राष्ट्र ीय रोपरे् हर्कास कायवक्रम 

"पर्वतमाला" पीपीपी पद्धतीने हाती घेण्यात येिार आहे, जो कठीि डोांर्राळ भार्ातील पारांपाररक रस्त्ाांच्या जार्ी 

पयावर्रिीयदृष्ट्या हटकाऊ पयावय असेल. 

• सध्या उत्तराखांड, हहमाचल प्रदेश, महिपूर, जमू्म-काश्मीर आहि ईशाने्यकडील इतर राज्याांमधे्य ही योजना सुरू केली 

जात आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

हशवमोग्गा हवमानतळाला बी एस येहडयुरप्पा यांचे नाव देण्यात येणार  

बातमीत का 

• कनावटकचे मुख्यमांत्री बसर्राज बोम्मई याांनी नुकतीच घोषिा केली की, हनमाविाधीन हशर्मोग्गा हर्मानतळाला माजी 

मुख्यमांत्री बीएस येहडयुरप्पा याांचे नार् देण्यात येईल. 
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मुख्य मुदे्द 

• आता हा प्रस्तार् नार्री हर्मान र्ाहतूक मांत्रालयाकडे पाठर्ला जािार आहे. 

• हर्मानतळ हडसेंबर 2022 मधे्य उद्घाटनासाठी सज्ज होईल. 

• हा प्रकल्प उडान (उडे देश का आम नार्ररक) कायवक्रमाांतर्वत हाती घेण्यात आला आहे. 

• बेंर्ळुरूमधील केमे्पर्ौडा आांतरराष्ट्र ीय हर्मानतळानांतर हशर्मोग्गा हर्मानतळ कनावटकातील 2रा सर्ावत लाांब 

धार्पट्टी असेल. 

• Source: Indian Express 

ताहमळनाडूने कुलरु्रू हनयुक्त करण्याचा राज्यपालांचा अहिकार काढून घेण्यासाठी हविेयके मंजूर केली  

 

बातमीत का 

• ताहमळनाडू हर्धानसभेने 13 हर्द्यापीठाांच्या कायद्यात सुधारिा करण्यासाठी राज्यपालाांकडून कुलरु्रू हनयुक्त 

करण्याचा अहधकार राज्य सरकारकडे हस्ताांतररत करण्यासाठी दोन हर्धेयके मांजूर केली. 

मुख्य मुदे्द 

• शोध-सह-हनर्ड सहमतीने हशफारस केलेल्या "कुलरु्रूां ची प्रते्यक हनयुक्ती तीन नार्ाांच्या पॅनेलमधून सरकारिारे केली 

जाईल" यार्र प्रस्ताहर्त हर्धेयकाांमधे्य जोर देण्यात आला आहे. 

• UGC हर्हनयम, 2018 नुसार, शोध-सह-हनर्ड सहमत्याांनी हशफारस केलेल्या नार्ाांच्या पॅनेलमधून 

“अभ्यार्त/कुलपती” — मुख्यतः  राज्याांचे राज्यपाल — VC ची हनयुक्ती करतील. 

• कें द्रीय हर्द्यापीठ अहधहनयम, 2009 अांतर्वत, भारताचे राष्ट्र पती हे कें द्रीय हर्द्यापीठाचे अभ्यार्त (Visitor) असतील. 

• कें द्रीय हर्द्यापीठाांमधील कुलपती हे शीषवकाचे प्रमुख असतात, ज्याांची हनयुक्ती राष्ट्र पती त्याांच्या क्षमतेनुसार अभ्यार्त 

म्हिून करतात. 
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• कें द्र सरकारने स्र्ापन केलेल्या शोध आहि हनर्ड सहमत्याांनी हनर्डलेल्या नार्ाांच्या पॅनेलमधून अभ्यार्ताांिारे 

कुलरु्रूां ची हनयुक्ती देखील केली जाते. 

टीप: हशर्ाय, कें द्र-राज्य सांबांधाांर्र लक्ष ठेर्ण्यासाठी कें द्राने 2007 मधे्य स्र्ापन केलेल्या न्यायमूती मदन मोहन पुच्छी आयोर्ाने 

हशफारस केली होती की "काये आहि अहधकाराांमधे्य सांघषव होईल" म्हिून VC हनयुक्त करण्याचे अहधकार राज्यपालाांना देऊ 

नयेत. . 

स्रोत: TOI 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 

पंतििान मोदीनंी हिटनचे पंतििान बोररस जॉन्सन यांच्याशी हिपक्षीय चचाव केली 

 

बातमीत का 

• अलीकडेच हिटनचे पांतप्रधान बोररस जॉन्सन भारताच्या दौऱ्यार्र आले होते. युनायटेड हकां र्डमचे पांतप्रधान म्हिून 

त्याांची ही पहहलीच भारत भेट होती. 

• पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी हिटनचे पांतप्रधान बोररस जॉन्सन याांच्याशी हिपक्षीय चचाव केली. 

मित्त्वाचे मुदे्द 

• भारत आहि युनायटेड हकां ग्डमने 2022 च्या अखेरीस मुक्त व्यापार करार पूिव करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न 

करण्याचा हनिवय घेतला आहे.  

• भारत आहि हिटनने या दशकात हिपक्षीय सांबांधाांना मार्वदशवन करण्यासाठी महत्त्वाकाांक्षी रोडमॅप-2030 सुरू केला 

होता. 

• परर्डिार् या हहरव्या हायडर ोजनला र्ती देण्यासाठी भारत आहि हिटन व्हचु्यवअल हायडर ोजन सायन्स आहि 

इनोवे्हशन हब सुरू करीत आहेत, तसेच सीओपी 26 मधे्य जाहीर केलेल्या ग्रीन ग्रीड्स इहनहशएहटव्हसाठी नर्ीन 

हनधी आहि भारतभरातील सार्वजहनक र्ाहतुकीच्या हर्द्युतीकरिासाठी सांयुक्त कायावसाठी सहकायव करत आहेत.  

• त्याांनी free, open, inclusive आहि हनयमाांर्र आधाररत व्यर्स्रे्र्र आधाररत इांडो-पॅहसहफक प्रदेश राखण्यार्र भर 

हदला.  

• इांडो-पॅहसहफक ओशन्स इहनहशएहटव्हमधे्य सामील होण्याच्या हिटनच्या हनिवयाचे पांतप्रधान मोदी ांनी स्वार्त केले. 

• सायबर सुरक्षा, अांतराळ आहि कृहत्रम बुस्टद्धमते्तसारख्या नर्ीन के्षत्रातील धोक्ाांचा सामना करण्यासाठी अहधक तीव्र 

कारर्ाया करण्यार्र तसेच दहशतर्ादाचा प्रहतकार करण्यासाठी आहि हहांसक अहतरेकी आहि कट्टरतार्ादाला 

आळा घालण्यासाठी सहकायव बळकट करण्यार्र दोन्ही देशाांनी सहमती दशवर्ली. 

• Source: Indian Express 
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भारत-EU िोरणात्मक भार्ीदारी 

 

• पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी नर्ी हदल्लीत युरोहपयन कहमशनच्या अध्यक्षा उसुवला र्ॉन डर लेयन याांच्याशी चचाव केली. 

मुख्य मुदे्द 

• पांतप्रधान मोदी आहि सुश्री लेन याांनी भारत-EU धोरिात्मक भार्ीदारीतील प्रर्तीचा आढार्ा घेतला आहि व्यापार, 

हर्ामान, हडहजटल तांत्रज्ञान आहि लोकाांशी असलेले सांबांध या के्षत्राांमधे्य सहकायव र्ाढर्ण्यास सहमती दशवर्ली. 

• त्याांनी मुक्त व्यापार करार आहि रु्ांतर्िूक करारार्रील र्ाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रर्तीचा आढार्ा घेतला. 

• त्याांनी भारत-EU व्यापार आहि तांत्रज्ञान पररषदेच्या स्र्ापनेची घोषिा केली. 

• दोन्ही नेत्याांनी इांडो-पॅहसहफकर्रील र्ाढत्या धोरिात्मक अहभसरिाांचा (policy convergences on Indo-Pacific) 

उले्लख केला आहि जार्हतक व्यापार सांघटना, जी-20, अफर्ाहिस्तान आहि म्यानमारमधील सहकायावसह परस्पर 

हहताच्या इतर प्रादेहशक आहि जार्हतक मुद्द्ाांर्र हर्चाराांची देर्ािघेर्ाि केली.  

युरोहपयन युहनयन (EU) बद्दल तथे्य: 

• मुख्यालय: िसेल्स, बेस्टियम 

• स्र्ापना: 1 नोव्हेंबर 1993 

• सदस्य देश: 27 

• स्रोत: PIB 

नार्री हवमान वाितूक मंत्रालयातरे्फ "योर् िभा" चे आयोजन 

 

बातमीत का 

• कें द्रीय नार्री हर्मान र्ाहतूक मांत्री ज्योहतराहदत्य हसांहधया आहि नार्री हर्मान र्ाहतूक राज्यमांत्री जनरल व्ही के हसांर् 

(हनरृ्त्त) याांनी सफदरजांर् हर्मानतळ, नर्ी हदल्ली येरे् मेर्ा 'योर् प्रभा' कायवक्रमाचे उद्घाटन केले. 

• नार्री हर्मान र्ाहतूक मांत्रालयाने (MoCA) "योर् प्रभा" चे आयोजन केले. 

मुख्य मुदे्द 

• या मेर्ा इव्हेंटमधे्य MoCA आहि त्याच्याशी सांलग्न सांस्र्ा/PSU/स्वायत्त सांस्र्ाांचे 900 हून अहधक अहधकारी सहभार्ी 

झाले होते. 

• आांतरराष्ट्र ीय योर् हदनाहर्षयी: 

• पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांच्या पुढाकाराने, सांयुक्त राष्ट्र  महासभेने (UNGA) 2014 मधे्य 21 जून हा आांतरराष्ट्र ीय योर् 

हदर्स (IDY) म्हिून घोहषत करण्याचा ऐहतहाहसक हनिवय घेतला. 
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• स्रोत: ईटी 

AAHAR 2022 

 

बातमीत का 

• कृषी आहि प्रहक्रया केलेले अन्न उत्पादने हनयावत हर्कास प्राहधकरि (APEDA) भारत व्यापार प्रोत्साहन सांघटना 

(ITPO) च्या सहकायावने आहशयातील सर्ावत मोठ्या B2B आांतरराष्ट्र ीय अन्न आहि आदराहतथ्य मेळा AAHAR 2022 

च्या 36 व्या आरृ्त्तीचे सहआयोजक आहे. 

• 26-30 एहप्रल 2022 या कालार्धीत प्रर्ती मैदान (नर्ी हदल्ली) येरे् आयोहजत करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• 80 पेक्षा जास्त हनयावतदार कृषी उत्पादनाांचे हर्हर्ध हर्भार् तयार करतात, ज्यात GI उत्पादने, प्रहक्रया केलेले अन्न, 

सेंहद्रय, र्ोठलेले अन्न उत्पादने, बाजरी इत्यादी ांचा समारे्श आहे. 

• DGCI&S च्या आकडेर्ारीनुसार, 2021-22 मधे्य कृषी हनयावत 19.92 टक्कक्ाांनी र्ाढून $50.21 अब्ज झाली आहे. 

स्रोत: ईटी 

'हकसान भार्ीदारी-िथहमकता िमारी' अहभयान  

 

बातम्यांमधे्य का 

• कृषी आहि शेतकरी कल्याि मांत्रालय भारत सरकारची इतर हर्हर्ध मांत्रालये आहि हर्भार् याांच्या सांयुक्त हर्द्यमाने 

'आझादी का अमृत महोत्सर्ा'अांतर्वत 25 एहप्रल ते 30 एहप्रल 2022 दरम्यान 'हकसान भार्ीदारी, प्रर्म हमारी' 

अहभयानाचे आयोजन करत आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द 

• आठर्डाभर चालिाऱ्या या मोहहमेदरम्यान कृषीमांत्री कॉमन सस्टव्हवस सेंटरतफे आयोहजत पीक हर्म्यासांदभावत 

देशव्यापी कायवशाळेचा शुभारांभही करिार आहेत.  

• प्रते्यक कृषी हर्ज्ञान कें द्रात कृषी मेळाव्याचेही आयोजन करण्यात आले आहे. 

• पांतप्रधान हकसान सन्मान हनधी, प्रधानमांत्री पीक हर्मा योजना आहि प्रधानमांत्री कृषी हसांचन योजना यासारख्या हर्हर्ध 

प्रमुख योजनाांतर्वत यश आहि उपक्रमाांर्रही या मोहहमेत प्रकाश टाकण्यात आला आहे.  
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• 'हकसान भार्ीदारी-प्रर्म हमारी' अहभयानाचा एक भार् म्हिून अन्न प्रहक्रया उद्योर् मांत्रालयाने प्रधानमांत्री 

फॉमवलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेहसांर् एां टरप्रायझेस (पीएमएफएमई) योजनेअांतर्वत जमू्म-काश्मीरच्या 

हकश्तर्ाड हजल्ह्यात अक्रोडच्या प्रहक्रया आहि मूल्यर्धवनार्र आधाररत र्न हडस्टिर क्ट र्न प्रॉडक्ट (ओडीओपी) 

कायवशाळेचे आयोजन केले होते.    

स्रोत: नू्यजएअर 

हशवहर्री तीथवके्षत्राचा 90 वा विावपन हदन आहण िह्म हवद्यालयाचा सुवणव मिोत्सव 

 

बातमीत का 

• 7 लोककल्याि मार्ावर्र हशर्हर्री तीर्वके्षत्राचा 90 र्ा र्धावपन हदन आहि िह्म हर्द्यालयाच्या सुर्िव महोत्सर्ाच्या र्षवभर 

चाललेल्या सांयुक्त सोहळ्याच्या उद्घाटन समारांभात पांतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभार्ी झाले होते. 

• र्षवभराच्या सांयुक्त सोहळ्यासाठी त्याांनी लोर्ोही लॉन्च केला. 

मुख्य मुदे्द 

• हशर्हर्री तीर्वके्षत्र आहि िह्म हर्द्यालय हे दोन्ही महान समाजसुधारक श्री नारायि रु्रु याांच्या आशीर्ावदाने आहि 

मार्वदशवनाने सुरू झाले. 

हशवहर्री तीथवयात्रा बद्दल: 

• हशर्हर्री हे केरळमधील हत्रर्ेंद्रम हजल्ह्यातील र्कव ला नर्रपाहलकेतील एक के्षत्र आहे. 

• हे र्कव ला शहराचे तीर्वके्षत्र आहे जेरे् श्री नारायि रु्रूां ची समाधी हकां र्ा समाधी आहे. 

स्रोत: PIB 

रायसीना डायलॉर् 2022 

 

बातमीत का 

• पांतप्रधान नरेंद्र मोदी रायहसना डायलॉर् 2022 च्या उद्घाटन सत्रात सहभार्ी झाले होते जेरे् युरोहपयन कहमशनच्या 

अध्यक्षा उसुवला र्ॉन डेर लेयन याांनी मुख्य भाषि केले. 

मुख्य मुदे्द 
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• रायहसना डायलॉर् 2022 ची सातर्ी आरृ्त्ती 25 एहप्रल ते 27 एहप्रल 2022 दरम्यान नर्ी हदल्ली येरे् रै्यस्टक्तकररत्या 

आयोहजत केली जात आहे. 

• रायहसना डायलॉर् 2022 ची र्ीम "टेरा नोव्हा: उते्तहजत, अधीर आहि अहर्चहलत" आहे. (Terra Nova: 

Impassioned, Impatient, and Imperilled) 

• लोकशाहीचा पुनहर्वचार, बहुपक्षीयतेचा अांत, र्ॉटर कॉकस, हररत सांक्रमिे साध्य करिे (Rethinking 

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

सांर्ादाचे सहा व्यापक हर्षयर्त स्तांभ आहेत. 

रायसीना संवादाबद्दल: 

• नर्ी हदल्ली येरे् दरर्षी होिारी ही बहुपक्षीय पररषद आहे. 

• ही पररषद भारताच्या परराष्ट्र  व्यर्हार मांत्रालयाच्या सहकायावने ऑब्झव्हवर ररसचव फाउांडेशन या स्वतांत्र हर्ांक टँकने 

आयोहजत केली आहे. 

स्रोत: नू्यजएअर 

भारताच्या तंत्रज्ञानसामथ्यावचा उपयोर् करण्यासाठी CSIR आहण iCreate यांच्यात सामंजस्य करार 

 

बातम्यांमधे्य का 

• रु्जरातचे मुख्यमांत्री भूपेंद्र पटेल याांनी रु्जरात सरकारचे प्रमुख तांत्रज्ञान इनकू्बेटर - iCreate (इांटरनॅशनल सेंटर 

फॉर आांत्रपे्रनु्यअरहशप अँड टेक्नॉलॉजी) आहि कौस्टन्सल ऑफ सायांहटहफक अँड इांडस्टिर यल ररसचव (CSIR) याांच्यात 

झालेल्या सामांजस्य करारार्र स्वाक्षऱ्या केल्या. 

मित्त्वाचे मुदे्द  

• या सामांजस्य कराराांतर्वत, CSIR आहि iCreate देशातील उद्योजक आहि नर्कल्पनाांसाठी एकहत्रत सांसाधने उपलब्ध 

करुन देऊन तांत्रज्ञानाच्या िाटव-अप्सचे आश्वासन देण्यासाठी सहयोर्ी समर्वन प्रिाली स्र्ाहपत करण्याचा हर्चार 

करीत आहेत.  

• अशा िाटव-अप्समधे्य सीएसआयआरची उपकरिे, सुहर्धा आहि रै्ज्ञाहनक मनुष्यबळ उपलब्ध होईल.  

• सीएसआयआर बौस्टद्धक सांपदा समर्वन प्रदान करेल आहि उदयोनु्मख उद्योजकाांना चालना देण्यासाठी भारताकडून 

नाहर्न्यपूिव िाटव-अप्सना आहर्वक मदत करण्याच्या पद्धती ांचा शोध घेईल. 

iCreate (International Center for Entrepreneurship and Technology) हवषयी: 
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• हे रु्जरात सरकारचे उतृ्कष्ट्तेचे स्वायत्त कें द्र आहे आहि तांत्रज्ञानातील नाहर्न्यपूिवतेर्र आधाररत िाटव-अप्सचे यशस्वी 

व्यर्सायात रूपाांतर करण्यासाठी ही भारतातील सर्ावत मोठी सांस्र्ा आहे.  

• आजपयंत त्याने 412 हून अहधक नर्कल्पना आहि 30+ पेटांट्सना उच्च-स्पशव, उद्योजक प्रर्म मॉडेलसह समर्वन 

हदले आहे, जे त्याांना मार्वदशवक, बाजारपेठ आहि पैशाशी जोडते.  

स्रोत: पीआयबी  

कें द्राने कें द्रीय हवद्यालयातील खासदार कोटा रद्द केला 

 

बातमीत का 

• कें द्र सरकारने कें द्रीय हर्द्यालये (KVs) प्ररे्शासाठी हर्रे्काधीन खासदार (MP) कोटा रद्द केला आहे आहि सुधाररत 

प्ररे्श मार्वदशवक तते्त्व जारी केली आहेत. 

मुख्य मुदे्द 

• KVS से्पशल हडस्पेंसेशन अॅडहमशन स्कीम, हकां र्ा MP कोटा अांतर्वत, सांसद सदस्याला इयत्ता 1 ते 9 मधील 

प्ररे्शासाठी प्रते्यक शैक्षहिक र्षावत त्याांच्या सांबांहधत मतदारसांघातील जास्तीत जास्त 10 हर्द्याथ्यांची हशफारस 

करण्याचा अहधकार होता. 

• खासदार कोयाव्यहतररक्त, KVS ने इतर आरक्षिे देखील काढून टाकली आहेत, ज्यात हशक्षि मांत्रालयाच्या 

कमवचाऱ् याांची 100 मुले, खासदार आहि सेर्ाहनरृ्त्त KV कमवचाऱ् याांची मुले आहि आहश्रत नातर्ांडे आहि शाळा 

व्यर्स्र्ापन सहमती अध्यक्षाांचा हर्रे्काधीन कोटा याांचा समारे्श आहे. 

• नर्ीन कोयामधे्य कें द्रीय रृ्ह मांत्रालयाच्या अांतर्वत CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, NDRF आहि आसाम रायफल्स 

याांसारख्या र्ट B आहि C कें द्रीय पोहलस सांघटनाांच्या प्रभार्ाांसाठी 50 जार्ा समाहर्ष्ट् आहेत, ज्याांना अांतर्वत सुरक्षा, 

सीमा पोस्टिांर्साठी हनयुक्त करण्यात आले आहे. . 

• याहशर्ाय, KVS ने तरतुदी ांनुसार PM CARES योजनेंतर्वत समाहर्ष्ट् मुलाांचा अहधकृतपिे समारे्श केला आहे. 

स्रोत: एचटी 

Covaxin, Corbevax ला 12 वषाांखालील मुलांसाठी आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी  
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• डर ग्ज कां टर ोलर जनरल ऑफ इांहडया (DCGI) 5-12 र्योर्टातील लोकाांसाठी Corbevax ला, 6-12 र्योर्टासाठी 

Covaxin आहि 12 र्षांर्रील लोकाांसाठी Zycov-D ला आपत्कालीन र्ापर अहधकृतता (EUA) मांजूर केली आहे. 

• 24 ते 30 एहप्रल 2022 या कालार्धीत जार्हतक लसीकरि सप्ताह 2022 साजरा केला जात आहे. 2022 ची र्ीम 

‘सर्ांसाठी दीघावयुष्य’ आहे. 

स्रोत: ईटी 

मित्वाच्या बातम्या: जर् 

युके्रन संघषावनंतर भारताची रहशयन कू्रड खरेदी 2021 च्या खरेदीपेक्षा दुप्पट 

 

•  युके्रनर्रील आक्रमिानांतरच्या दोन महहन्याांत भारताने रहशयाकडून दुपटीहून अहधक कचे्च तेल खरेदी केले आहे, 

जे त्याने सांपूिव २०२१ मधे्य खरेदी केले होते. 

• जार्हतक पातळीर्रील ऊजेच्या हकां मती र्ाढत असताना रहशयाकडून तेलाची आयात र्ाढहर्ण्यासाठी भारताने 

सर्लतीच्या हकां मती ांचा फायदा घेतला आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द 

• अमेररका आहि चीननांतर भारत हा जर्ातील हतसऱ्या क्रमाांकाचा सर्ावत मोठा तेलाचा ग्राहक आहे, ज्यापैकी 80% 

पेक्षा जास्त आयात केला जातो. 

स्रोत: बी.बी.सी. 

इलॉन मस्कने हिटर ४४ अब्ज डॉलसवमधे्य हवकत घेतले 

 

बातमीत का 

• अमेररकन अब्जाधीश इलॉन मस्क याांनी सुमारे $44 अब्ज डॉलसवमधे्य हिटर हर्कत घेण्याचा करार केला. 

मुख्य मुदे्द 

• हिटरच्या बोडावने सर्ावनुमते मांजूर केलेला हा करार यार्षी पूिव होण्याची अपेक्षा आहे. करारानुसार, हिटरचे शेअसव 

हडहलि केले जातील आहि ते खाजर्ी घेतले जातील. 
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Twitter बद्दल: 

• हिटर ही अमेररकन मायक्रोब्लॉहर्ांर् आहि सोशल नेटर्हकंर् सेर्ा आहे ज्यार्र र्ापरकते "हिट्स" म्हिून ओळखले 

जािारे सांदेश पोि करतात आहि सांर्ाद साधतात. 

• CEO: परार् अग्रर्ाल 

स्रोत: इंहडयन एक्सिेस 

युरोहपयन युहनयन (EU) हडहजटल सेवा कायदा (DSA) 

 

बातमीत का 

• युरोहपयन सांसद आहि युरोहपयन युहनयन (EU) सदस्य राष्ट्र ाांनी जाहीर केले की त्याांनी हडहजटल सेर्ा कायदा (DSA) 

र्र राजकीय करार केला आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• हडहजटल सेर्ा कायदा (DSA) हा मोठ्या इांटरनेट कां पन्याांना चुकीची माहहती आहि बेकायदेशीर आहि हाहनकारक 

सामग्रीहर्रूद्ध कारर्ाई करण्यास आहि "इांटरनेट र्ापरकत्यांना आहि त्याांच्या मूलभूत अहधकाराांसाठी चाांर्ले सांरक्षि 

प्रदान करण्यासाठी" सक्ती करिारा ऐहतहाहसक कायदा आहे. 

• हे "सोप्या रे्बसाइट्सपासून इांटरनेट इन्फ्रािर क्चर सेर्ा आहि ऑनलाइन पॅ्लटफॉमवपयंतच्या ऑनलाइन सेर्ाांच्या 

मोठ्या शे्रिीला" लारू् होईल. 

पार्श्वभूमी: 

• आयोर्ाने 15 हडसेंबर 2020 रोजी हडहजटल सेर्ा कायद्यार्र, हडहजटल माकेट कायद्याच्या प्रस्तार्ासह आपला प्रस्तार् 

तयार केला, ज्यार्र 22 माचव 2022 रोजी युरोहपयन सांसद आहि कौस्टन्सलने राजकीय करार केला. 

स्रोत: इंहडयन एक्सिेस 

भारत-बांर्लादेश सीमेवर बॉडवर िाट 

 

बातमीत का 

• मेघालयातील भारत-बाांग्लादेश सीमेर्रील बॉडवर हाट दोन र्षांच्या अांतरानांतर उघडण्यात आला. 
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मुख्य मुदे्द 

• मेघालयातील पूर्व खासी हहल्स हजल्ह्यातील बलाट आहि बाांर्लादेशातील सुनमर्ांज हजल्ह्यातील दलोरा येर्ील लौर्ाघर 

दरम्यान बॉडवर हाट उघडण्याचा हनिवय सांयुक्त बॉडवर हाट व्यर्स्र्ापन सहमतीने घेतला. 

• सध्या भारत आहि बाांर्लादेशमधे्य सात बॉडवर हाट स्र्ाहपत आहेत आहि आिखी नऊ नर्ीन बॉडवर हाट 

पाइपलाइनमधे्य आहेत. 

• बॉडवर हाट सीमेच्या दोन्ही बाजूांच्या स्र्ाहनक रहहर्ाशाांना स्र्ाहनक उत्पादनाचा व्यापार करण्यास सक्षम करतात. 

• 2021 पयंत, भारताकडे फक्त 4 BIMSTEC शेजारी, बाांर्लादेश, भूतान, म्यानमार आहि नेपाळ याांच्याशी सीमार्ती 

हाट आहेत. 

स्रोत: नू्यजएअर 

मित्वाच्या बातम्या: अथवव्यवस्था 

भारताचा श्रमशक्ती सिभार् दर (LFPR) 

 

• सेंटर फॉर मॉहनटररांर् इांहडयन इकॉनॉमी (CMIE) च्या डेटार्रून असे हदसून आले आहे की भारताचा श्रमशक्ती 

सहभार् दर (LFPR) 2016 मधे्य आधीच कमी असलेल्या 47% र्रून फक्त 40% पयंत घसरला आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• हे सूहचत करते की कायवरत र्योर्टातील भारतातील अध्यावहून अहधक लोकसांख्या (15 र्षे आहि त्याहून अहधक) 

नोकरीच्या बाजारपेठेतून बाहेर पडण्याचा हनिवय घेत आहे, परां तु लोकाांचे हे प्रमाि र्ाढत आहे. 

• LFPR मूलत: नोकरीसाठी हर्चारिा करिाऱ्या कायवरत र्याच्या (15 र्षे हकां र्ा त्याहून अहधक) लोकसांखे्यची टके्कर्ारी 

आहे; ते अर्वव्यर्स्रे्तील नोकऱ्याांसाठी "मार्िी" दशवर्ते. 

• त्यात नोकरदार आहि बेरोजर्ाराांचा समारे्श आहे. 

• बेरोजर्ारी दर (UER) हे दुसरे काहीही नसून बेरोजर्ाराांची सांख्या (शे्रिी 2) कामर्ार शक्तीचे प्रमाि आहे. 

• जर्भरात, LFPR सुमारे 60% आहे. भारतात, रे्ल्या 10 र्षांपासून ते घसरत आहे आहि 2016 मधील 47% र्रून 

हडसेंबर 2021 पयंत फक्त 40% पयंत कमी झाले आहे. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

स्रोत: इंहडयन एक्सिेस 

मित्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

iDEX-Prime आहण 6 वे हडरे्फन्स इंहडया स्टाटव -अप चॅलेंज 

 

बातमीत का 

• सांरक्षि मांत्री राजनार् हसांह याांनी नर्ी हदल्ली येरे् DefConnect 2.0 दरम्यान इनोवे्हशन्स फॉर हडफेन्स एक्सलन्स 

(iDEX) प्राइम आहि सहारे् हडफेन्स इांहडया िाटव-अप चॅलेंज (DISC 6) लाँच केले. 

हडरे्फन्स एक्सलन्स (iDEX) साठी नवकल्पना बद्दल: 

• हे एहप्रल 2018 मधे्य लाँच करण्यात आले होते. 

• MSME, िाटव-अप्स, रै्यस्टक्तक नर्ोने्मषक, R&D सांस्र्ा आहि शैक्षहिक सांस्र्ाांसह उद्योर्ाांना रु्ांतरू्न सांरक्षि आहि 

एरोसे्पसमधे्य स्वार्लांबन आहि नर्कल्पना आहि तांत्रज्ञान हर्कासाला प्रोत्साहन देिे हे त्याचे उहद्दष्ट् आहे. 

• iDEX-Prime चे उहद्दष्ट् सांरक्षि के्षत्रातील सदैर् र्ाढिाऱ्या िाटव अप्सना मदत करण्यासाठी 1.5 कोटी रुपयाांपयंत 

10 कोटी रुपयाांपयंतच्या समर्वनाची आर्श्यकता असलेल्या प्रकल्पाांना समर्वन देिे आहे. 

Source: PIB 

मिामारी असूनिी जार्हतक लष्करी खचव सववकालीन उच्च पातळीवर आिे: SIPRI 

 

बातमीत का 

• िॉकहोम इांटरनॅशनल पीस ररसचव इस्टियूट (SIPRI) ने प्रकाहशत केलेल्या जार्हतक लष्करी खचावर्रील नर्ीन 

आकडेर्ारीनुसार, 2021 मधे्य जार्हतक लष्करी खचव र्ाढतच राहहला, सार्ीच्या रोर्ाचा आहर्वक पररिाम होऊनही 

तो $2.1 हटर हलयनच्या सर्वकालीन उच्चाांकार्र पोहोचला. 
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मुख्य मुदे्द 

• 2021 मधे्य पाच सर्ावत जास्त खचव करिारे यू.एस., चीन, भारत, यूके आहि रहशया होते, एकहत्रतपिे 62% खचव केला. 

• भारताचा 76.6 अब्ज डॉलरचा लष्करी खचव जर्ात हतसऱ्या क्रमाांकार्र आहे. हे 2020 पासून 0.9% आहि 2012 

पासून 33% ने र्ाढले आहे. 

स्रोत: द हिंदू 

सरकारने संरक्षण संपादन िहक्रया 2020 मधे्य सुिारणा केली 

 

बातमीत का 

• सांरक्षि के्षत्रात ‘मेक इन इांहडया’ आहि ‘आत्महनभवरता’ला अहधक प्रोत्साहन देण्यासाठी आहि व्यर्साय करिे सुलभ 

करण्यासाठी, सांरक्षि अहधग्रहि प्रहक्रया (DAP) 2020 मधे्य सांरक्षि सांपादन पररषद (DAC) च्या मान्यतेच्या आधारे 

सुधारिा करण्यात आली आहे. 

• मित्त्वाचे मुदे्द 

• भाांडर्ली अहधग्रहिासाठी परकीय उद्योर्ाकडून सांरक्षि उपकरिे / सोहसंर्ची आयात करिे केर्ळ अपर्ाद असले 

पाहहजे आहि डीएसी / सांरक्षि मांत्र्ाांच्या हर्हशष्ट् मान्यतेने हाती घेतले पाहहजे. 

• सांशोधन आहि हर्कास सांस्र्ा, शैक्षहिक सांस्र्ा, उद्योर्, िाटवअप्स आहि रै्यस्टक्तक नर्कल्पनाांना रु्ांतरू्न सांरक्षि 

के्षत्रातील तांत्रज्ञान हर्कासाला चालना देिारी एक पररसांस्र्ा तयार करण्यासाठी, पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी एहप्रल 

2018 मधे्य आयडीईएक्स रेमर्कव  सुरू केले होते.  

• आत्महनभवरता आहि स्वदेशीकरि या दुहेरी मांत्राांमधे्य देशातील नर्ोहदत िाटवअप टॅलेंट पूलला हातभार लार्ता यार्ा 

यासाठी डीएपी 2020 च्या आयडीईएक्स प्रहक्रयेअांतर्वत खरेदी प्रहक्रया सोपी करण्यात आली आहे.  

• स्रोत: इंहडया टुडे 

हवज्ञान आहण तंत्रज्ञान 

र्र्न आिाररत LPV दृहिकोन िहक्रया 
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• भारतीय हर्मानतळ प्राहधकरि (AAI) ने हकशनर्ड हर्मानतळ, राजस्र्ान येरे् GAGAN (GPS एडेड GEO ऑर्मेंटेड 

नेस्टव्हरे्शन) आधाररत LPV दृष्ट्ीकोन प्रहक्रया र्ापरून चाचिी यशस्वीररत्या घेतली. 

• यशस्वी चाचिी ही भारतीय नार्री हर्मान र्ाहतूक के्षत्राच्या इहतहासातील एअर नेस्टव्हरे्शन सस्टव्हवसेस (ANS) के्षत्रातील 

एक मोठी उपलब्धी आहि महत्त्वाचा टप्पा आहे. 

• अशी ऐहतहाहसक कामहर्री करिारा भारत हा आहशया पॅहसहफक के्षत्रातील पहहला देश आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द 

• एल.पी.व्ही. (Localizer Performance with Vertical Guidance) जमीन-आधाररत नेस्टव्हरे्शनल पायाभूत 

सुहर्धाांची (ground-based navigational infrastructure) आर्श्यकता न ठेर्ता, Cat-IILS च्या जर्ळपास 

समतुल्य असलेल्या हर्मानमार्वदहशवत पद्धती ांना (aircraft guided approaches) अनुमती देते.  

• इस्रोने प्रके्षहपत केलेल्या जीपीएस आहि र्र्न हजओ िेशनरी सॅटेलाइटच्या (जीसॅट-८, जीसॅट-१० आहि जीसॅट-१५) 

उपलब्धतेर्र ही सेर्ा अर्लांबून आहे. 

• GAGAN ही AAI आहि ISRO िारे सांयुक्तपिे हर्कहसत केलेली भारतीय उपग्रह आधाररत ऑर्मेंटेशन हसिम 

(SBAS) आहे.  

• भारत (GAGAN), US (WAAS) युरोप (EGNOS) आहि जपान (MSAS) या जर्ात फक्त चार अर्काश-आधाररत 

सांर्धवन प्रिाली उपलब्ध आहेत. 

• Source: PIB 

जंर्लातील आर्ीमुळे भारतातील सौर ऊजेच्या उत्पादनावर पररणाम : अभ्यास  

 

•  एका नर्ीन अभ्यासानुसार असे हदसून आले आहे की, भारतातील हर्हर्ध भार्ात, हर्शेषत: उन्हाळ्याच्या हांर्ामात, 

जांर्लातील आर्ीमुळे भारतातील सौर ऊजेचे उत्पादन कमी करण्यात मोठी भूहमका आहे.  

मित्त्वाचे मुदे्द 

• सौर प्रकल्पाांच्या उत्पादनार्र जांर्लातील आर्ी ांच्या प्रत्यक्ष र् अप्रत्यक्ष पररिामाांमुळे होिारी ऊजाव आहि हर्त्तहानी 

याांचे असे हर्शे्लषि केल्यास ग्रीड ऑपरेटसवना र्ीजहनहमवतीचे हनयोजन र् रे्ळापत्रक तयार करण्यास मदत होऊ 

शकते, तसेच र्ीज उत्पादनाचे हर्तरि, पुरर्ठा, सुरहक्षतता आहि एकूिच स्रै्यव हमळू शकते. 

• अलीकडे पुरेशा प्रमािात सौरस्रोत असलेल्या भारतासारख्या हर्कसनशील देशाांमधे्य सौरऊजाव हनहमवतीचा मोठ्या 

प्रमािार्र र्ापर केला जात आहे. तर्ाहप, ढर्, एअरोसोल्स आहि हर्हर्ध स्त्रोताांमधून हनमावि होिारे प्रदूषि यासारख्या 

अनेक घटकाांमुळे सौर हकरिोत्सर्व मयावहदत होतो ज्यामुळे फोटोव्होले्टइक आहि कें हद्रत सौर ऊजाव प्रकल्प 

आस्र्ापनाांमधे्य कायवक्षमतेची समस्या उद्भर्ते.  

नोट:  

• आयवभट्ट ररसचव इस्टियूट ऑफ ऑब्झरे्शनल सायने्सस (एआरआयएस), नैहनताल ही भारत सरकारच्या हर्ज्ञान 

आहि तांत्रज्ञान हर्भार्ाची (डीएसटी) स्वायत्त सांशोधन सांस्र्ा आहि ग्रीसच्या नॅशनल ऑब्झरे्टरी ऑफ अरे्न्स 
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(एनओए) या सांस्र्ाांमधील सांशोधकाांच्या र्टाने सौर ऊजेचे उत्पादन कमी करिाऱ्या घटकाांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न 

केला.  

स्रोत: ईटी 

मित्वाच्या बातम्या: पयाववरण 

2030 पयांत जर्ाला दरवषी हकमान 560 िवामान आपत्ीचंा सामना करावा लारे्ल: UN अिवाल 

 

• 2030 पयंत जर्ाला दरर्षी सुमारे 560 आपत्ती ांचा सामना करार्ा लारे्ल, असा इशारा सांयुक्त राष्ट्र ाने एका नर्ीन 

अहर्ालात हदला आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द 

• हे प्रमाि मार्ील तीन दशकाांच्या तुलनेत पाचपट अहधक आहे, असे जार्हतक मूल्याांकन अहर्ाल (जीएआर २०२२) 

नुकतेच सांयुक्त राष्ट्र ाांनी प्रहसद्ध केले आहे.  

• सांयुक्त राष्ट्र ाांच्या आपत्ती जोखीम कमी करण्याच्या कायावलयाने (यूएनडीआरआर) मे, 2022 मधे्य ग्लोबल पॅ्लटफॉमव 

फॉर हडझािर ररस्क ररडक्शनच्या आधी हा अहर्ाल प्रहसद्ध केला. 

• २०३० पयंत हर्ामान बदल आहि आपत्ती ांच्या पररिामाांमुळे अहतररक्त ३७.६ दशलक्ष लोक अत्यांत दाररद्र्याच्या 

पररस्टस्र्तीत जर्त असल्याचा अांदाज आहे. 

• राष्ट्र ीय दाररद्र्यरेषेखाली राहिाऱ्या लोकसांखे्यचा सर्ावहधक र्ाटा असलेल्या देशाांमधे्यही आपत्तीचा धोका जास्त आहे, 

असे बहुसांख्य देश आहेत. 

• यामधे्य आहशया-प्रशाांत के्षत्रातील हफहलपाइन्स, बाांर्लादेश, म्यानमार, भारत, इांडोनेहशया, पाहकस्तान आहि 

स्टव्हएतनाम या देशाांचा समारे्श आहे. 

स्रोत: डीटीई 

संसदीय सहमतीने वन्यजीव संरक्षण (सुिारणा) हविेयक २०२१ मधे्य बदल सुचवले आिेत 
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बातमीत का 

• काँगे्रसचे जे्यष्ठ नेते जयराम रमेश याांच्या नेतृत्वाखालील सांसदीय सहमतीने र्न्यजीर् सांरक्षि (दुरुस्ती) हर्धेयक २०२१ 

चा आढार्ा घेतल्यानांतर २५४ पानाांचा अहर्ाल सादर केला. 

• त्यात कायद्याबाबत अनेक समस्याांर्र प्रकाश टाकण्यात आला आहि कें द्रीय पयावर्रि मांत्रालयाला अहर्ालात नमूद 

केलेल्या शास्त्रज्ञ आहि सांरक्षकाांच्या हशफारशी ांचा हर्चार करण्याचे आर्ाहन केले. 

हविेयकाची िमुख वैहशष्ट्ये : 

• हे हर्धेयक सादर करण्यासाठी पयावर्रि मांत्रालयाने हदलेले सर्ांत महत्त्वाचे कारि म्हिजे १९७५ मधे्य अस्टस्तत्वात 

आलेल्या सांकटात सापडलेल्या र्नस्पती आहि प्राण्याांच्या सांरक्षिासाठीच्या बहुपक्षीय कराराच्या आांतरराष्ट्र ीय 

व्यापारातील आांतरराष्ट्र ीय व्यापारातील कराराला भारताने रे्ल्या अनेक र्षांत हदलेल्या र्चनबद्धतेला कायदेशीर 

पाठबळ देण्याची तातडीची र्रज होती. 

• सीआयटीईएसची अांमलबजार्िी करून र्न्यजीर्ाांचा आांतरराष्ट्र ीय व्यापार कायदेशीर, हटकाऊ आहि शोधण्यायोग्य 

आहे याची खात्री करिे या हर्धेयकाच्या उद्दीष्ट्ाांचा समारे्श आहे.  

• मांत्रालयाने प्रजाती ांचे शेडु्यहलांर् मूळ सहा रे्ळापत्रकाांमधून फक्त तीन पयंत सुव्यर्स्टस्र्त केले आहे - ज्या प्रजाती ांना 

सर्ोच्च स्तरार्रील सांरक्षि हमळेल अशा प्रजाती ांसाठी अनुसूची I, कमी प्रमािात सांरक्षिाच्या अधीन असिाऱ् या 

प्रजाती ांसाठी अनुसूची II आहि र्नस्पती ांचा समारे्श असलेले अनुसूची III. 

• Source: HT 

मित्वाच्या बातम्या: योजना 

पीएम स्वहनिी योजना हडसेंबर 2024 पयांत सुरू रािील 

 

• मांहत्रमांडळाच्या आहर्वक व्यर्हार सहमतीने माचव 2022 नांतर पांतप्रधान िर ीट व्हेंडरच्या आत्महनभावर हनधी (पीएम 

एसव्हीए हनधी) अांतर्वत हडसेंबर 2024 पयंत कजव पुरर्ठा सुरू ठेर्ण्यास मांजुरी हदली आहे.  

ििानमंत्री स्टरीट व्हेंडर की आत्माहनभवर हनहि (पीएम एस.व्ही.ए.हनहि): 

• योजनेच्या माध्यमातून रस्त्ार्रील हर्के्रत्याांना परर्डिारी तारि-मुक्त कजे उपलब्ध करून हदली जात आहेत.  

• या योजनेत 5,000 कोटी रुपयाांच्या कजावची सोय करण्यात आली होती.  

• आजच्या मांजुरीमुळे कजावची रक्कम रु. 8,100 कोटी झाली आहे, ज्यामुळे रस्त्ार्रील हर्के्रत्याांना त्याांच्या व्यर्सायाचा 

आिखी हर्स्तार करण्यासाठी आहि त्याांना आत्महनभवर बनर्ण्यासाठी खेळते भाांडर्ल उपलब्ध झाले आहे.  

• PM SVANidhi अांतर्वत, आधीच महत्त्वपूिव कामहर्री करण्यात आली आहे.  

• 25 एहप्रल 2022 पयंत, 31.9 लाख कजव मांजूर करण्यात आले आहेत आहि 2,931 कोटी रुपयाांची 29.6 लाख कजे 

हर्तररत करण्यात आली आहेत.  

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• ही योजना जून 2020 मधे्य सुरू झाली.  

स्रोत: PIB 

पुरस्कार आहण सन्मान 

पंतििान मोदीनंा पहिला लता दीनानाथ मंरे्शकर पुरस्कार 

 

बातमीत का 

• पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांना मुांबईत 80 व्या र्ाहषवक मािर दीनानार् मांरे्शकर पुरस्कार सोहळ्यात राष्ट्र  आहि 

समाजासाठी हनः स्वार्व सेरे्साठी पहहला लता दीनानार् मांरे्शकर पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 

मुख्य मुदे्द 

• 6 फेिुर्ारी 2022 रोजी र्याच्या 92 व्या र्षी हनधन झालेल्या लता मांरे्शकर याांच्या सृ्मती आहि सन्मानार्व लता 

दीनानार् मांरे्शकर पुरस्काराची स्र्ापना करण्यात आली. 

Source: HT 

भारताने एकाच वेळी 78,220 ध्वज र्फडकवून हर्नीज वर्ल्व रेकॉडव  बनवला 

 

बातमीत का 

• भारताने एकाच रे्ळी 78,220 हतरां रे् फडकरू्न हर्श्वहर्क्रम केला आहे. 

• 23 एहप्रल 2022 रोजी हबहारमधील भोजपूर येर्ील र्ीर कुां र्र हसांह हर्जयोत्सर् कायवक्रमात एकाच रे्ळी 78 हजाराांहून 

अहधक हतरांर्ा झेंडे फडकरू्न भारताने हर्नीज बुक ऑफ र्र्ल्व रेकॉडवमधे्य प्ररे्श केला. 
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मुख्य मुदे्द 

• भारताच्या स्वातांत्र्ाच्या 75 व्या र्धावपन हदनाहनहमत्त 'आझादी का अमृत महोत्सर्' चा भार् म्हिून रृ्ह मांत्रालय आहि 

साांसृ्कहतक मांत्रालयाने हा कायवक्रम आयोहजत केला होता. 

• स्वातांत्र्सैहनक र्ीर कुां र्र हसांर् (1857 च्या लढयातील एक प्रमुख व्यक्ती) याांच्या 164 व्या जयांतीहनहमत्त 'अमृत 

महोत्सर्' आयोहजत करण्यात आला होता. 

• र्ीर कुां र्र हसांर् याांनी 23 एहप्रल 1858 रोजी जर्दीशपूरजर्ळ शेर्टची लढाई केली आहि या युद्धात ईि इांहडया 

कां पनीचा पराभर् केला. 

• जर्दीशपूर हकल्ल्यार्रून युहनयन जॅकचा ध्वज उतरर्ल्यानांतर कुां र्र हसांर् देशाच्या सेरे्त शहीद झाले. 

स्रोत: एचटी 

मित्वाचे हदवस 

24 एहिल, रािर ीय पंचायती राज हदन 

 

बातमीत का 

• राष्ट्र ीय पांचायती राज हदर्स दरर्षी 24 एहप्रल रोजी साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द 

• त्यानांतर भारताचे पांतप्रधान मनमोहन हसांर् याांनी 24 एहप्रल 2010 रोजी पहहला राष्ट्र ीय पांचायती राज हदर्स घोहषत 

केला. 

• पांचायत राज मांत्रालय 24 एहप्रल हा राष्ट्र ीय पांचायती राज हदर्स म्हिून साजरा करतो, कारि या तारखेला 73 र्ी 

घटनादुरुस्ती लारू् झाली. 

टीप: 

• राष्ट्र ीय पांचायती राज हदन 2022 च्या उत्सर्ात सहभार्ी होण्यासाठी पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी जमू्म आहि काश्मीरला 

भेट हदली. 

• बहनहाल काझीरु्ांड रोड बोर्द्याचे पांतप्रधानाांनी उद्घाटन केले. 8.45 हकलोमीटर लाांबीचा बोर्दा बहनहाल आहि 

काझीरु्ांड दरम्यानचे अांतर 16 हकलोमीटरने कमी करेल. 

• पांतप्रधानाांनी अमृत सरोर्र उपक्रमाचा शुभारांभही केला. देशातील प्रते्यक हजल्ह्यात 75 जलस्रोताांचा हर्कास आहि 

पुनरुज्जीर्न करण्याचे उहद्दष्ट् आहे. 

स्रोत: नू्यजएअर 
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26 एहिल, जार्हतक बौद्धिक संपदा हदवस 

 

बातमीत का 

• जार्हतक बौस्टद्धक सांपदा हदर्स (जार्हतक आयपी हदर्स) दरर्षी 26 एहप्रल रोजी साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द 

• जार्हतक बौस्टद्धक सांपदा हदर्स 2022 ची र्ीम "IP आहि युर्ा: एका चाांर्ल्या भहर्ष्यासाठी नर्कल्पना" (IP and 

Youth: Innovating for a Better Future.) आहे. 

• जार्हतक बौस्टद्धक सांपदा सांघटना (WIPO) िारे 2000 मधे्य "पेटांट, कॉपीराइट, टर ेडमाकव  आहि हडझाइनचा दैनांहदन 

जीर्नार्र कसा प्रभार् पडतो याबद्दल जार्रूकता र्ाढर्ण्यासाठी" या हदर्साची स्र्ापना करण्यात आली. 

• 26 एहप्रल ही तारीख जार्हतक बौस्टद्धक सांपदा हदनासाठी हनर्डण्यात आली कारि ती 1970 मधे्य जार्हतक बौस्टद्धक 

सांपदा सांघटनेची स्र्ापना करिाऱ्या अहधरे्शनाच्या तारखेशी जुळते. 

• Source: wipo.int 

28 एहिल, कामाच्या हठकाणी सुरहक्षतता आहण आरोग्यासाठी जार्हतक हदवस 

 

• कामार्र सुरहक्षतता आहि आरोग्यासाठी जार्हतक हदर्स हा UN चा आांतरराष्ट्र ीय हदर्स आहे जो दर 28 एहप्रल रोजी 

साजरा केला जातो. 

• कामाच्या हठकािी सुरक्षा आहि आरोग्यासाठी या र्षीच्या जार्हतक हदनाची र्ीम ‘सकारात्मक सुरक्षा आहि आरोग्य 

सांसृ्कती हनमावि करण्यासाठी एकत्र कृती करा’ (Act together to build a positive safety and health 

culture) अशी आहे. 

• कामार्र 2022 चा जार्हतक सुरक्षा आहि आरोग्य हदन हा सुरक्षा आहि आरोग्याच्या सांसृ्कतीच्या हदशेने सामाहजक 

सांर्ाद र्ाढर्ण्यार्र भर देतो. 

• 2003 मधे्य आांतरराष्ट्र ीय कामर्ार सांघटना (ILO) िारे कामार्र सुरहक्षतता आहि आरोग्यासाठी जार्हतक हदर्स 

पहहल्याांदा साजरा करण्यात आला. 
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स्रोत: un.org 

खेळ 

जसिीत बुमराि, रोहित शमाव यांचा हवस्डेनच्या पाच 'हक्रकेटसव ऑर्फ द इयर' 2022 मधे्य समावेश 

• भारताचा किवधार रोहहत शमाव आहि रे्र्र्ान र्ोलांदाज जसप्रीत बुमराह याांची 2022 च्या अल्मानॅकच्या आरृ्त्तीत 

हर्स्डेनच्या 'हक्रकेटसव ऑफ द इयर'मधे्य पाच खेळाडूांची हनर्ड करण्यात आली आहे. 

• या दोघाांहशर्ाय, या यादीत नू्यझीलांडचा फलांदाज डेव्हन कॉनरे्, इांग्लांडचा रे्र्र्ान र्ोलांदाज ऑली रॉहबन्सन आहि 

प्रोटीस महहला िार डेन वॅ्हन हनकेकव  याांचाही समारे्श आहे. 

 

हवस्डेन हक्रकेटसव अल्मनॅक बद्दल: 

• हर्स्डेन हक्रकेटसव अल्मनॅक हे हक्रकेटचे बायबल, युनायटेड हकां र्डममधे्य दरर्षी प्रकाहशत होिारे हक्रकेट सांदभव 

पुस्तक आहे. 

• Source: ET 

अिवाल  

जर्ातील सवावत र्रीब देशांना पाणी, स्वच्छतेसाठी वषावला $600 दशलक्ष आवश्यक आिेत: वॉटरएड 

 

बातमीत का 
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• एका नर्ीन अहर्ालानुसार, 2030 पयंत काही र्रीब देशाांमधे्य आरोग्य सेर्ा कें द्राांमधे्य पािी आहि स्वच्छता 

पुरहर्ण्यासाठी सुमारे $600 दशलक्ष र्षावला आर्श्यक आहे. 

• र्ॉटरएडचे हर्शे्लषि, लॅने्सट जनवलमधे्य प्रकाहशत झालेल्या नर्ीनतम शोधहनबांधार्र आधाररत आहे, ज्यात 46 अल्प-

हर्कहसत देशाांमधे्य (Least-Developed Countries-LDC) आरोग्य सुहर्धाांमधे्य पािी, स्वच्छता आहि स्वच्छता 

प्ररे्शाच्या अभार्ार्र लक्ष कें हद्रत केले आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• जर्ातील सर्ावत र्रीब देशाांमधील प्रते्यक सार्वजहनक आरोग्य सुहर्धेमधे्य पािी आहि स्वच्छताहर्षयक तरतूद साध्य 

करण्यासाठी 2021 ते 2030 पयंत सुमारे $6.5-9.6 अब्ज डॉलसवची आर्श्यकता असेल. 

• Water, Sanitation and Hygiene (WASH) मधे्य सार्वहत्रक प्ररे्श हमळहर्ण्यासाठी देशाांतर्वत सार्वजहनक 

सांसाधने हे हर्त्तपुरर्ठ्याचे महत्त्वपूिव स्त्रोत आहेत. 

• LDC मधील हनम्म्म्या आरोग्य सुहर्धाांपैकी मुलभूत पािी सेर्ाांचा अभार् आहे आहि 60 टके्क लोकाांना स्वच्छता सेर्ा 

नाहीत. 

• पािी आहि स्वच्छतेसाठी जार्हतक हनधीपैकी सुमारे 75 टके्क हनधी आता कजावच्या स्वरूपात आहे. 

• र्ॉटरएड जून २०२२ मधे्य जमवनीत भेटिार् या जी-७ सह जर्ातील सर्ावत श्रीमांत देशाांना २०३० पयंत काही र्रीब 

देशाांमधील आरोग्य कें द्राांना जीर्नरक्षक पािी, स्वच्छता आहि स्वच्छतेच्या सुहर्धा पुरहर्ण्यासाठी ६०० दशलक्ष 

डॉलसवच्या र्ाहषवक हनधीतील तफार्त दूर करण्याचे आर्ाहन करीत आहे. 

• Source: DTE 

भारत, पुन्हा, िाहमवक स्वातंत्र्याच्या आिारावर 'हवशेष हचंतेचा देश' 

 

बातम्यांमधे्य का 

• युनायटेड िेट्स कहमशन ऑन इांटरनॅशनल ररहलहजयस रीडम (यूएससीआयआरएफ) ने सलर् हतसर् या र्षी अशी 

हशफारस केली आहे की, 2021 मधे्य भारताला 'कां टर ी ऑफ से्पशल कन्सनव' (सीपीसी) म्हिून घोहषत केले जारे् 

(म्हिजेच धाहमवक स्वातांत्र्ाच्या हनकषाांर्र सर्ावत खराब कामहर्री करिार् या सरकाराांची शे्रिी) 

या अिवालातील ठळक मुदे्द : 

• अहर्ालात असे म्हटले रे्ले आहे की 2021 मधे्य भारतातील धाहमवक स्वातांत्र्ाची पररस्टस्र्ती "लक्षणीयररत्या खराब 

(significantly worsened)" झाली होती. 

• भारतार्रील अहर्ाल हर्भार्ात असे म्हटले आहे की, सरकारने "र्ांभीर आर्ाज दडपले (repressed critical voices) 

", हर्शेषत: अल्पसांख्याक समुदाय आहि त्याांच्यार्र अहर्ाल देिार् या व्यक्ती ांना दडपले आहे.  
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• काश्मीरमधे्य हक्क कायवकते खुरान पररे्झ याांना अटक करण्यात आली असून ऑक्टोबर 2020 मधे्य बेकायदेशीर 

हक्रयाकलाप प्रहतबांधक कायद्याांतर्वत (यूएपीए) अटक करण्यात आलेल्या ऑक्टोजेहनयन फादर िॅन स्वामी याांच्या 

जुलै 2021 च्या मृतू्यचा उले्लख यात करण्यात आला आहे.  

• हर्शेषत: परकीय हनधीच्या सांदभावत हबर्र सरकारी सांस्र्ाांना (एनजीओ) भेडसार्िाऱ्या आव्हानाांना हा अहर्ाल स्पशव 

करतो. त्यात धमांतरहर्रोधी कायद्याांर्रही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. 

युनायटेड से्टट्स कहमशन ऑन इंटरनॅशनल ररहलजीज फ्रीडम (USCIRF) बद्दल: 

• USCIRF हे 1998 च्या आांतरराष्ट्र ीय धाहमवक स्वातांत्र् कायद्यािारे तयार केलेले यूएस फेडरल सरकारचे आयोर् आहे. 

• स्र्ापना: 28 ऑक्टोबर 1998 

• मुख्यालय: र्ॉहशांग्टन, डी.सी. 

स्रोत: द हिंदू 

नवीन नेमणुका 

TCS चे कृष्णन रामानुजम यांची २०२२-२३ साठी नॅसकॉम चेअरपसवन म्हणून हनयुक्ती 

 

• Nasscom ने जाहीर केले की, कृष्णन रामानुजम, अध्यक्ष, टाटा कन्सल्टन्सी सस्टव्हवसेसच्या एां टरप्राइज ग्रोर् गु्रपची 

2022-23 साठी अध्यक्ष म्हिून हनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

• रामानुजम याांनी रेखा एम. मेनन, भारतातील एक्सेंचरच्या अध्यक्षा आहि र्ररष्ठ व्यर्स्र्ापकीय सांचालक याांच्यानांतर या 

भूहमकेत स्र्ान घेतले. 

नॅशनल असोहसएशन ऑर्फ सॉफ्टवेअर अँड सद्धव्हवसेस कंपनीज (नॅसकॉम) बद्दल: 

• नॅसकॉम ही एक भारतीय रै्र-सरकारी व्यापार सांघटना आहि र्हकली र्ट आहे, जी प्रामुख्याने भारताच्या तांत्रज्ञान 

उद्योर्ार्र कें हद्रत आहे. 

• मुख्यालय: नर्ी हदल्ली 

• स्र्ापना: 1 माचव 1988 

स्रोत: द हिंदू 
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िख्यात भौहतकशास्त्रज्ञ अजय कुमार सूद यांची िमुख वैज्ञाहनक सल्लार्ार म्हणून हनयुक्ती  

 

बातमीत का 

• प्रख्यात भौहतकशास्त्रज्ञ अजय कुमार सूद याांची सरकारचे प्रमुख रै्ज्ञाहनक सल्लार्ार (PSA) म्हिून हनयुक्ती करण्यात 

आली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• के हर्जय राघर्न याांच्यानांतर 3 र्षांच्या कालार्धीसाठी पांतप्रधानाांच्या हर्ज्ञान, तांत्रज्ञान आहि नर्ोपक्रम सल्लार्ार 

पररषदेचे सदस्य श्री सूद याांची हनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

• प्रधान रै्ज्ञाहनक सल्लार्ार (PSA) च्या कायावलयाचे उहद्दष्ट् पांतप्रधान आहि मांहत्रमांडळाला हर्ज्ञान, तांत्रज्ञान आहि 

नर्ोने्मषाशी सांबांहधत हर्षयाांर्र व्यार्हाररक आहि र्सु्तहनष्ठ सल्ला देिे आहे. 

Source: HT 

अथवतज्ज्ञ सुमन के बेरी यांची हनती आयोर्ाच्या उपाध्यक्षपदी हनयुक्ती करण्यात आली आिे 

 

बातमीत का 

• राजीर् कुमार याांनी पदार्रून पायउतार झाल्यानांतर अर्वतज्ज्ञ डॉ. सुमन के बेरी याांची हनती आयोर्ाच्या उपाध्यक्षपदी 

हनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• काहमवक मांत्रालयाने एका हनरे्दनात म्हटले आहे की मांहत्रमांडळाच्या हनयुक्ती सहमतीने सुमन बेरी याांची 1 मे 2022 

पासून हनती आयोर्ाचे पूिवरे्ळ सदस्य आहि नांतर उपाध्यक्ष म्हिून हनयुक्ती केली होती. 

• सुमन बेरी नॅशनल कौस्टन्सल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉहमक ररसचव (NCAER) च्या महासांचालक होत्या. 

• बेरी याांनी पांतप्रधानाांची आहर्वक सल्लार्ार पररषद, भारताचा साांस्टख्यकी आयोर् आहि ररझव्हव बँक ऑफ इांहडयाच्या 

चलनहर्षयक धोरिार्रील ताांहत्रक सल्लार्ार सहमतीचे सदस्य म्हिूनही काम केले. 

NITI आयोर् (नॅशनल इद्धियूशन र्फॉर टर ान्सर्फॉहमांर् इंहडया) बद्दल तथे्य: 
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• स्र्ापना: 1 जानेर्ारी 2015 

• पूर्वर्ती सरकारी सांस्र्ा: हनयोजन आयोर् 

• मुख्यालय: नर्ी हदल्ली 

• अध्यक्षः  नरेंद्र मोदी 

• Source: Indian Today 

इमॅनु्यएल मॅक्रॉन फ्रान्सच्या रािर ाध्यक्षपदी सलर् दुसऱयांदा हनवडून आले 

बातमीत का 

• रान्सच्या अध्यक्षपदाच्या हनर्डिुकीत इमॅनु्यएल मॅक्रॉन दुसऱ्याांदा हर्जयी झाले आहेत. 

मुख्य मुदे्द 

• इमॅनु्यएल मॅक्रॉनने अत्यांत उजव्या प्रहतस्पधी मरीन ले पेनचा पराभर् केला. 

• रान्समधे्य सलर् दुसऱ्या टमवसाठी राष्ट्र ाध्यक्ष हनर्डण्याची ही दोन दशकाांतील पहहलीच रे्ळ आहे. 

 

Source: newsonair 

हनिन  

काँगे्रसचे जे्यष्ठ नेते के शंकरनारायणन यांचे हनिन 

 

• हर्हर्ध राज्याांचे माजी राज्यपाल आहि काँगे्रसचे जे्यष्ठ नेते के शांकरनारायिन याांचे ८९ व्या र्षी हनधन झाले. 

• त्याांनी सहा राज्याांमधे्य (महाराष्ट्र , नार्ालँड, आसाम, अरुिाचल प्रदेश, र्ोर्ा आहि झारखांड) राज्यपाल म्हिून काम 

केले. 

• 2001 ते 2004 या काळात ए के अँटोनी याांच्या मांहत्रमांडळात त्याांनी अर्वमांत्री म्हिून उले्लखनीय भूहमका बजार्ली. 

• हत्रर्ला, श्रीकां दापुरम, ओट्टापलम आहि पलक्कड या हर्धानसभा मतदारसांघातून ते राज्य हर्धानसभेर्र हनर्डून आले. 

• Source: The Hindu 
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िहसि लेखक हबनापानी मोिंती यांचे हनिन 

 

• प्रहसद्ध ओहडया लेखक हबनापानी मोहांती याांचे ८५ व्या र्षी हनधन झाले. 

• मोहांती याांच्याकडे 100 हून अहधक पुस्तके आहेत. 

• 2020 मधे्य पद्मश्री हमळर्ण्याबरोबरच, मोहांती याांना ओहडशा साहहत्य अकादमीचा साहहत्य अकादमी पुरस्कार, सरला 

सन्मान आहि अहतबादी जर्न्नार् दास सन्मान हमळाला. 

• Source: TOI 
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