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साप्ताहिक चालू घडामोडी 
ततसरा आठवडा अप्रैल २०२२  

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 
पीएम मोद ींनी गुजरातमध्ये WHO ग्लोबल सेंटर फॉर टॅ्रडडशनल मेडडससनची पायाभरणी केल  

 
बातम्याींमध्ये का आिे? 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 एप्रप्रल 2022 रोजी गुजरातमधील जामनगर येथे मॉररशसचे पंतप्रधान 
प्रप्र दं कुमार जुगनाथ आणि डॉ. टेड्रोस गेबे्रयसस, महासंचालक, जागततक आरोग्य संघटना (WHO) 

यांच्या उपस्थथतीत WHO ग्लोबल सेंटर फॉर टॅ्रडडशनल मेडडससन (GCTM) ची पायाभरिी केली. 
• पंतप्रधानांनी बनासकांठा स्जल्ह्यातील ददयोदर येथे न ीन डेअरी कॉम्प्लेक्स आणि पोटॅटो 

प्रोसेससगं ्लांट राष्ट्ट्राला समप्रपित केला. न ीन डेअरी कॉम्प्लेक्स हा ग्रीनफफल्हड प्रकल्हप आहे. 
मुख्य मुद्दे 

WHO ग्लोबल सेंटर फॉर टॅ्रडडशनल मेडडससन (GCTM) बद्दल: 

• GCTM हे जगभरातील पारंपाररक औषधांसाठी पदहले आणि एकमे  जागततक चौकी कें द्र असेल. 
• हे जागततक आरोग्याचे आंतरराष्ट्ट्रीय कें द्र म्पहिून उदयास येईल. 
• हे डेटा, ना ीन्य आणि दटकाऊपिा र लक्ष कें दद्रत करेल आणि पारंपाररक औषधांचा  ापर अनुकूल 

करेल. 
टीप: 2016 मध्ये, आयुष मंत्रालयाने पारंपाररक औषधांच्या क्षेत्रात जागततक आरोग्य संघटना (WHO) 

सोबत PCA (प्रकल्हप सहयोग करार)  र थ ाक्षरी केली. 
स्रोत: newsonair 

 

'रेडडओ अक्ष' - दृष्टटि न लोकाींसाठी भारतातील पहिले रेडडओ चॅनल मिाराटट्रात सुरू 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• दृस्ष्ट्टहीनांसाठी देशातील पदहले रेडडओ चॅनल, 'रेडडओ अक्ष' ना ाने नागपूर, महाराष्ट्ट्र येथे सुरू 
करण्यात आले आहे. 
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मखु्य मुद्दे 

• हे ब्लाइंड ररसलफ असोससएशन नागपूर आणि समदृ्धी क्षमता प्र कास अ म अनुसंध मंडळ (सक्षम) 
यांच्या मदतीने सुरू करण्यात आले आहे. 

• ही संकल्हपना समदृ्धी क्षमता प्र कास अ म अनुसंधान मंडळाने दृस्ष्ट्टहीनांना तयांच्या डडस्जटल 
उपकरिां र प्रदान केलेल्हया ऑडडओबुकचा पयािय म्पहिून तयार करण्यात आली होती, ज्याचा प्र ेश 
कोप्र ड-19 महामारीमुळे प्र ासा रील तनबधंांमुळे बंद झाला होता. 

स्रोत: TOI 

 

पींतप्रधान मोद ींनी गुजरातमध्ये ग्लोबल आयुष इव्िेस्टमेंट आणण इनोव्िेशन सशखर पररषदेचे उद्घाटन 
केले 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 एप्रप्रल 2022 रोजी गांधीनगर, गुजरात येथील महातमा मंददर येथे 
ग्लोबल आयुष इन्वव्िेस्टमेंट आणण इनोव्िेशन सशखर पररषदेचे उद्घाटन केले. 

 

• या ेळी मॉररशसचे पंतप्रधान श्री प्रप्र दं कुमार जुगनाथ आणि डॉ. टेड्रोस गेब्रेयसस, महासंचालक, 

जागततक आरोग्य संघटना (WHO) उपस्थथत होते. 
मुख्य मुद्दे 

• ससमट गुंत िुकीची क्षमता उघड करण्यात मदत करेल आणि न कल्हपना, संशोधन आणि प्र कास, 

थटाटि-अप इकोससथटम आणि  ेलनेस उद्योगाला चालना देईल. 
• या ेळी पंतप्रधान मोदींनी आयुष एक्सपोटि प्रमोशन कौस्न्सलचा डडस्जटली शुभारंभ केला. 
• तयांनी आयुष इन्फॉमेशन हब, आयुष नेक्थट, आयसुॉफ्ट इतयादी आयटी उपक्रमही सुरू केले. 
• तयांनी भारतीय VISA- आयुष VISA साठी एक न ीन शे्रिी तयार करण्याची घोषिा केली, 
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जेिेकरून परदेशी लोकांना आयुष क्षेत्रातील भारतीय कौशल्हयाचा लाभ घेता येईल. 
• भारत एक खास आयुष माकि  ही बन िार आहे. हा माकि  भारतात बन लेल्हया स ोच्च दजािच्या 

आयुष उतपादनांना लागू केला जाईल. 
• FSSAI ने गेल्हया आठ ड्यात तयांच्या तनयमांमध्ये ‘आयुष आहार’ ना ाची न ीन शे्रिी देखील 

जाहीर केली आहे. 
ट प: 

• 2014 मध्ये आयुष क्षेत्र $3 बबसलयन पेक्षा कमी होते, ज्याने आता $18 बबसलयन ओलांडले आहे. 
• संरक्षि मंत्रालयाने आयुष मंत्रालयासोबत दोन सामंजथय करारां र/ MoUs  र थ ाक्षरीही केली 

आहे, एक 37 छा िी रुग्िालयांमध्ये आयु ेद कें दे्र सुरू करण्यासाठी आणि दसुरा सशथत्र दल 
 ैद्यकीय से ा (AFMS) च्या 12 समसलटरी हॉस्थपटलमध्ये आयु ेद कें द्र सुरू करण्यासाठी. 

स्रोत: newsonair 

 

भारताला हिमाचलमध्ये जगातील सवाात लाींब आणण सवाात उींच बोगदा समळणार आिे 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• लडाखमधील झांथकर व्हॅली आणि दहमाचल प्रदेशातील लाहौल व्हॅली दरम्पयानच्या 16,580 फूट उंच 
सशकूं-ला णखडंीच्या खाली भारत ल करच जगातील स ाित लांब महामागि बोगद्याचे घर असेल. 

 
 

मुख्य मुद्दे 

• हा बोगदा 2025 पयतं तयार होईल आणि लडाख आणि दहमाचल दरम्पयान स ि ह ामान 
कनेस्क्टस्व्हटी प्रदान करेल. 

• बॉडिर रोड ऑगिनायझेशन (BRO) प्रमुख लेफ्टनंट जनरल राजी  चौधरी यांनी मादहती ददली की 
सशींकू-ला बोगदा 4.25 फकमी लांबीचा असेल. 

ट प: 
• अटल बोगदा, भारताचे माजी पंतप्रधान, अटल बबहारी  ाजपेयी यांच्या ना ा रुन ना  देण्यात 

आलेला हा एक महामागि बोगदा आहे जो भारतातील दहमाचल प्रदेशातील लेह-मनाली 
महामागाि रील दहमालयाच्या पू ेकडील पीर पंजाल प ितरांगातील रोहतांग णखडंीखाली बांधलेला 
आहे. 

• 9.02 फकमी लाबंीचा, हा जगातील 10,000 फुटांपेक्षा जाथत लांबीचा महामागि ससगंल-ट्यूब बोगदा 
आहे. 

स्रोत: TOI 
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भारतातील पहिल्या पोटेबल सोलर रूफटॉप प्रणाल चे गाींधीनगरमध्ये अनावरण करण्यात आले 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• गुजरातमधील गांधीनगर येथील थ ामीनारायि अक्षरधाम मंददर संकुलात भारतातील पहिल्या 
पोटेबल सोलर रूफटॉप प्रणाल चे उद्घाटन करण्यात आले. 

 

मुख्य मुद्दे 

• मंददराच्या संकुलात 10 PV पोटि ससथटमच्या थथापनेला जमिन डेव्हलपमेंट एजन्सी Deutsche 

Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) द् ारे समथिन ददले आहे. 
• सपंूिि भारतातील न ीकरिीय ऊजाि शहरे प्र कससत करण्यासाठी कें द्रीय न ीन आणि न ीकरिीय 

ऊजाि मंत्रालयाच्या पुढाकाराअंतगित या प्रिाली थथाप्रपत केल्हया गेल्हया आहेत. 
• PV पोट्िसची तनसमिती न ी ददल्हली स्थथत स ोटेक पॉ र ससथटम्पस सलसमटेड (SPSL) द् ारे केली 

गेली आहे, जो मेक इन इंडडया प्रकल्हपांतगित सौर उतपादने बन िारी आघाडीची कंपनी आहे. 
 

स्रोत: Business Standard 

 

ऑइल इींडडया सलसमटेड (OIL) आसाममध्ये भारतातील पहिला शुद्ध ग्रीन िायड्रोजन प्लाींट सुरू 
करते 

 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• ऑइल इंडडया सलसमटेड (OIL) ने आसाममध्ये "भारतातील पदहला 99.999% शुद्ध" ग्रीन 
हायड्रोजन ्लांट सुरू केला आहे. 

मुख्य मुद्दे 

• ऑइल इंडडया सलसमटेडने भारतातील ग्रीन िायड्रोजन अर्ाव्यवस्रे्च्या ददशेने पदहले महत्त् ाचे पाऊल 
उचलले आहे आणि भारतातील पदहला 
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99.999% शुद्ध ग्रीन हायड्रोजन पायलट ्लांट सुरू केला आहे, ज्याची थथाप्रपत क्षमता प्रततददन 
10 फकलोगॅ्रम असममधील जोरहाट पंप थटेशन र आहे. 

• सध्याच्या 500kW क्षमतचे्या सोलर ्लांटद् ारे 100 kW अतनयन एक्सचेंज मेम्पब्रेन (AEM) 

इलेक्ट्रोलायझर अॅरे  ापरून तनमािि केलेल्हया प्र जेपासून ्लांट ग्रीन हायड्रोजन तयार करतो. 
• भप्र ष्ट्यात या ्लांटने ग्रीन हायड्रोजनचे उतपादन दररोज 10 फकलो  रून 30 फकलो पयतं  ाढ िे 

अपेक्षक्षत आहे. 
स्रोत: The Hindu 

 
मित्वाच्या बातम्या: भारत 

GoI-UN शाश्वत प्रवकास सिकाया आराखडा 2023-27 

 

 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• अलीकड,े NITI आयोग आणि संयुक्त राष्ट्ट्रांनी आगामी भारत सरकार-UN शाश्वत प्रवकास सिकाया 
आराखडा (UNSDCF) 2023-27  र एक दद सीय राष्ट्ट्रीय प्रमािीकरि कायिशाळा आयोस्जत 
केली. 

• अशा प्रकारची ही पदहलीच पररषद होती ज्यात 30 कें द्रीय मंत्रालयांचे अधधकारी, 26 UN एजन्सीचे 
प्रमुख आणि स ि राज्ये आणि कें द्रशाससत प्रदेशांचे प्रतततनधी यांचा सहभाग होता. 

मुख्य मुद्दे 

• मागील GoI-UNSDF 2018-22 हा राष्ट्ट्रीय प्र कास प्राधान्यक्रम आणि शाश्वत प्रवकास उद्हदटटे 
(SDGs) साध्य करण्यासाठी सहकायि, पररिाम आणि धोरिांचा अजेंडा होता. 

• 2018-22 आराखड्याचे मागिदशिन NITI आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि UN तन ासी समन् यक भारत 
यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त सुकािू ससमतीद् ारे केले जाते, ज्यामध्ये आधथिक व्य हार प्र भाग 
आणि परराष्ट्ट्र मंत्रालयाचे सदथय असतात. 

• 2023-27 फे्रम कि चे उद्ददष्ट्ट 2030 अजेंडाचे चार थतंभ-लोक, समदृ्धी, जग आणि सहभाग-
भारताच्या राष्ट्ट्रीय प्राधान्यांशी संरेणखत करिे आणि देशभरात कायिरत असलेल्हया स ि UN 

संथथांच्या प्रयतनांना ददशा प्रदान करिे आहे. 
• न ीन आराखड्याने सहा पररिाम क्षेते्र ओळखली आहेत: (i) आरोग्य आणि कल्हयाि (ii) पोषि 

आणि अन्न (iii) दजेदार सशक्षि (iv) आधथिक 
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 ाढ आणि सभ्य काम (v) पयाि रि, ह ामान, धुिे आणि ल धचकता (vi) लोक, समुदाय आणि 
संथथाचे सक्षमीकरि. 

स्रोत: PIB 

 

माचा 2026 पयतं सुधाररत राटट्र य ग्राम स्वराज असभयान सुरू ठेवण्यास सरकारने मान्वयता हदल  
 

 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• आधथिक घडामोडींच्या मंबत्रमंडळ ससमतीने राटट्र य ग्राम स्वराज असभयान (RGSA) च्या सुधाररत 
कें द्र प्रायोस्जत योजनेला 01.04.2022 ते 31.03.2026 (XV प्र त्त आयोगाच्या काला धीसह सह-
टसमिनस) या काला धीत अंमलबजा िीसाठी पंचायती राज संथथा (PRIs) च्या शासन क्षमता 
प्र कससत करण्यासाठी चालू ठे ण्यास मान्यता ददली आहे. 

मुख्य मुद्दे 

आधथिक पररिाम: 
• योजनेचा एकूि आधथिक पररव्यय रु. 5911 कोटी आहे आणि रु. 3700 कोटी कें द्राचा  ाटा आणि 

रु. 2211 कोटी राज्याचा  ाटा आहे. 
रोजगार तनसमिती क्षमतेसह प्रमुख पररिाम: 

• RGSA ची मंजूर योजना देशभरातील पारंपाररक संथथांसह 2.78 लाखाहून अधधक ग्रामीि थथातनक 
थ राज्य संथथांना उपलब्ध संसाधनांचा इष्ट्टतम  ापर करण्या र लक्ष कें दद्रत करून समा ेशी 
थथातनक प्रशासनाद् ारे SDGs पूिि करण्यासाठी प्रशासन क्षमता प्र कससत करण्यात मदत करेल. 

पार्श िभूमी: 
• ततकालीन अथिमंत्रयांनी 2016-17 च्या तयांच्या अथिसंकल्हपीय भाषिात, शार्श त प्र कास उद्ददष्ट्टे 

(SDGs) साध्य करण्यासाठी पंचायती राज संथथांच्या (PRIs) प्रशासन क्षमता प्र कससत 
करण्यासाठी राष्ट्ट्रीय ग्राम थ राज असभयान (RGSA) ची न ीन पुनरिधचत योजना सुरू करण्याची 
घोषिा केली. 

• या घोषिेचे आणि उपाध्यक्ष-नीती आयोगाच्या अध्यक्षतेखालील ससमतीच्या सशफारशींच्या 
अनुषंगान,े RGSA च्या कें द्र प्रायोस्जत योजनेला कें द्रीय मंबत्रमंडळाने 21.04.2018 रोजी आधथिक  षि 
2018-19 ते 2021-22 (01.04.2018 ते 31.03.2022) पयतं अंमलबजा िीसाठी मान्यता ददली. 

स्रोत: PIB 
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रींग अींध उमेदवाराींना चचत्रपट सींपादन अभ्यासक्रम सशकण्याची परवानगी द्या, सवोच्च न्वयायालयाने 
FTII ला साींचगतले 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• सुप्रीम कोटािने पुणे-ष्स्र्त फफल्म अँड टेसलष्व्िजन इष्न्वस्टट्यूट ऑफ इींडडया (FTII) ला फफल्हम 
मेफकंग आणि एडडदटगंच्या अभ्यासक्रमातून रींग अींधत्व असलेल्हया उमेद ारांना  गळू नये असे 
तनदेश ददले आहेत आणि तयाऐ जी अभ्यासक्रमात बदल करण्यास सांधगतले आहे. 

 

मुख्य मुद्दे 

रींग अींधत्व: 
• रंग अंधत , ज्याला रंगाची कमतरता देखील म्पहितात, सामान्य मागािने रंग पाहण्यास असमथिता 

आहे. 
• रंग अंध व्यक्ती सहसा काही रंगांमध्ये फरक करू शकत नाहीत - सामान्यतः दहरव्या आणि लाल 

आणि कधीकधी तनळे देखील. 
• डोळयातील पडदामधील दोन प्रकारच्या पेशी प्रकाश शोधतात - "रॉड्स", जे प्रकाश आणि 

अंधारातील फरक करतात आणि "शंकू" जे रंग ओळखतात. 

• तीन प्रकारचे शंकू आहेत जे रंग बघतात - लाल, दहर ा आणि तनळा - आणि आपला मेंद ूरंग 
ओळखण्यासाठी या पेशींमधून मादहती  ापरतो. 

• यापैकी एक फकं ा अधधक शंकूच्या पेशींच्या अनुपस्थथतीचा पररिाम फकं ा तयांचे कायि योग्यररतया 
करण्यात अयशथ ी झाल्हयामुळे रंग अंधत  येऊ शकते. 

• रंग अंधत   ेग ेगळ्या प्रकारचे आणि अंशांचे असू शकते. 
कारणे: 

• बहुतेक रंग अंध लोक जन्मजात (जन्मजात रंग अंधत ) या स्थथतीसह जन्माला येतात. 
जन्मजात रंग दृष्ट्टीची कमतरता सामान्यत: अनु ांसशकररतया पास केली जाते. 

• रंग दृष्ट्टीची समथया जी जी नात नंतर उद्भ ते ती रोग, आघात फकं ा अंतग्रिहि केलेल्हया प्र षाचा 
पररिाम असू शकते. 

• काचबबदं,ू मधुमेह, अल्हझायमर, पाफकि न्सन्स, मद्यप्र कार, ल्हयुकेसमया आणि ससकलसेल अॅतनसमया 
यांचा समा ेश असलेल्हया  ैद्यकीय स्थथतींमध्ये रंग अंधत  येण्याचा धोका  ाढू शकतो. 

ट प: जून 2020 मध्ये, भारताच्या रथते  ाहतूक आणि महामागि मंत्रालयाने कें द्रीय मोटार  ाहन तनयम 
1989 मध्ये सुधारिा केली ज्यामुळे सौम्पय ते मध्यम 
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रंग अंधत  असलेल्हया नागररकांना चालक पर ाना समळू शकेल. 
स्रोत: Indian Express 

 

कोळसा धारण क्षेत्रे (सींपादन आणण प्रवकास) अचधतनयम, 1957 अींतगात सींपाहदत केलेल्या जसमनीच्या 
वापरासाठी धोरण 

 

 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• कें द्रीय मंबत्रमंडळाने कोळसा धारण क्षेते्र (सींपादन आणण प्रवकास) कायदा, 1957 [CBA कायदा] 
अंतगित अधधग्रदहत केलेल्हया जसमनीच्या  ापरासाठी धोरि मंजूर केले आहे. 

मुख्य मुद्दे 

• कोळसा आणि उजेशी संबंधधत पायाभूत सुप्र धांच्या प्र कासासाठी आणि उभारिीसाठी अशा 
जसमनीचा  ापर करण्याची तरतूद या धोरिात आहे. 

• CBA कायदा कोळसा धारि जसमनींचे संपादन आणि सरकारी कंपन्यांमध्ये तयांचे तनदहत, 

कोितयाही भारमुक्तीची तरतूद करतो. 
• मंजूर धोरि CBA कायद्यांतगित अधधग्रदहत केलेल्हया खालील प्रकारच्या जसमनींच्या  ापरासाठी 

एक थपष्ट्ट धोरि आराखडा प्रदान करते: कोळसा खाि उपक्रमांसाठी जसमनी यापुढे योग्य फकं ा 
आधथिकदृष्ट्ट्या व्य हायि नाहीत; फकं ा ज्या जसमनींमधून कोळसा उतखनन करण्यात आला आहे / 
कोळसा काढून टाकण्यात आला आहे आणि अशा जसमनीं र पुन्हा दा ा करण्यात आला आहे. 

• सरकारी कोळसा कंपन्या, जसे की कोल इंडडया सल. (CIL) आणि तयाच्या सहाय्यक कंपन्या CBA 

कायद्यांतगित अधधग्रदहत केलेल्हया या जसमनींचे मालक राहतील आणि पॉसलसी ददलेल्हया प्र सशष्ट् ट 
उद्देशांसाठी के ळ जमीन भाडेतत्त् ा र देण्याची पर ानगी देते. 

कोळसा धारण क्षेते्र (सींपादन आणण प्रवकास) अचधतनयम, 1957: 

• CBA कायदा, 1957 मध्ये कोळसा साठा असलेली फकं ा असण्याची शक्यता असलेल्हया जसमनीच्या 
संपादनासाठी आणि तयाच्याशी संबंधधत बाबींसाठी तरतूद आहे. 

• कायमथ रूपी पायाभूत सुप्र धा, कायािलये, तन ासथथान इतयादी इतर गरजांसाठी भूसंपादन कायदा, 
1894 अंतगित जमीन संपाददत केली जाते. 

स्रोत: HT 
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भारताचे राटट्र य सायबर सरुक्षा धोरण 

 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• 2020 मध्ये, राष्ट्ट्रीय सायबर सुरक्षा धोरिाची संकल्हपना लेफ्टनंट जनरल राजेश पंत यांच्या 
नेततृ ाखालील भारतीय डटेा सुरक्षा पररषद (DSCI) द् ारे तयार केली गेली. 

मुख्य मुद्दे 

• भारताच्या नेट कि  रील सायबर हल्हल्हयांच्या  ाढीदरम्पयान, कें द्राने राष्ट्ट्रीय सायबर सुरक्षा धोरिाची 
अंमलबजा िी करिे बाकी आहे जे 2020 पासून कायिरत आहे. 

राटट्र य सायबर सुरक्षा धोरणाची गरज: 
• सायबर हल्हल्हयांची  ाढती संख्या: अमेररकन सायबर सुरक्षा फमि पालो अल्हटो नेट क्सिच्या 2021 

च्या अह ालानुसार, महाराष्ट्ट्र हे भारतातील स ािधधक लस्ययत राज्य होते - स ि रॅन्सम ेअर 
हल्हल्हयांपैकी 42% हल्हल्हयांचा सामना करत आहे. 

• सायबर  ॉरफेअर गुन्हे 

• कोप्र ड नंतर  ाढलेला डडस्जटल  ापर 

• इंडडयन कॉम्प्युटर इमजिन्सी ररथपॉन्स टीम (CERT-In) द् ारे नोंद लेल्हया आणि टॅ्रक केलेल्हया 
मादहतीनुसार, 2020 च्या पदहल्हया आठ मदहन्यांत 6.97 लाख सायबर सुरक्षा घटनांची नोंद झाली, 
जी मागील चार  षांच्या एकबत्रत समतुल्हय आहे. 

सायबर सुरक्षेसाठी सध्याचे सरकार  उपक्रम: 
• सायबर थ च्छता कें द्र 

• सायबर सुरक्षक्षत भारत उपक्रम 

• ऑनलाइन सायबर क्राइम ररपोदटंग पोटिल 

• भारतीय सायबर गनु्हे समन् य कें द्र (I4C) 

• मादहती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 

स्रोत: The Hindu 

 

कृप्रषमींत्रयाींनी वनस्पती सींरक्षण प्रवभागाचे CROP आणण PQMS िे दोन ऑनलाइन पोटाल सुरू केले 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• कें द्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्हयाि मंत्री नरेंद्र ससहं तोमर यांनी दोन पोटिल लॉन्च केले, एक 
कीटकनाशकाींच्या सींगणकीकृत नोंदणीसाठी 
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(CROP) आणि दसुरे प्लाींट क्वारींटाइन माहिती प्रणाल  (PQIS) साठी. 

 

मुख्य मुद्दे 

• न ीन पोटिल्हसचा फायदा शेतकरी, तनयाितदार तसेच उद्योगपतींना होिार आहे. 
• कृषी आणि शेतकरी कल्हयाि प्र भाग (DAFW), कृषी आणि शेतकरी कल्हयाि मंत्रालय,  नथपती 

संरक्षि संचालनालय, क् ारंटाइन आणि संचयन (DPPQS), फरीदाबाद हे कीटकनाशकांची 
संगिकीकृत नोंदिी (CROP) आणि ्लांट क् ारंटाईन इन्फॉमेशन ससथटीम (PQIS) या दोन 
पोटिलद् ारे भारतीय तनयाितदार आणि कृषी  थतू आणि भारतीय कीटकनाशक उद्योगाच्या 
आयातदारांना से ा पुर त आहे. 

• PQMS पोटिल अजिदारांसाठी कोितेही भौततक थपशि बबदं ूनसलेली पारदशिक प्रिाली प्रदान करेल 
आणि ई-पेमेंट आणि डॉक्युमेंट्स अपलोड करिे, ऑनलाइन मान्यता आणि उपचार संथथा/सुप्र धांचे 
नूतनीकरि आणि प्रमािपते्र डाउनलोड करिे यासह ऑनलाइन प्रिालीद् ारे युजसिची सोय 
सुतनस्र्शचत करेल. 

• तयाचप्रमाि,े पुनप्र िकससत CROP पोटिलमुळे व्य साय करिे सुलभ होण्यास आणि देशातील 
शेतकर यांना अधधकाधधक आणि  ेळे र पीक संरक्षि उपाय प्रदान करण्यात मदत होईल. 

स्रोत: newsonair 

 

बेकायदेशीर फक्रया (प्रततबींध) कायदा 1967 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• लष्ट्कर-ए-तैयबा या दहशत ादी संघटनेचा कमांडर आणि सहयोगी सदथय शेख सजादला 
बेकायदेशीर फक्रया (प्रततबींध) कायदा 1967 अंतगित दहशत ादी म्पहिून अधधसूधचत करण्यात आले 
आहे. 
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मुख्य मुद्दे 

• गहृ मंत्रालयाने एका अधधसूचनेत म्पहटले आहे की, शेख सजाद दहशत ादी संघटना लष्ट्कर-ए-
तैयबाला पादठंबा देण्यासाठी सफक्रयपिे कट्टरपंथी, प्र तृ्त आणि जम्पमू आणि कार्शमीरमधील 
तरुिांची भरती करत आहे आणि दहशत ादी फंडडगंमध्ये सामील आहे. 

बेकायदेशीर फक्रया (प्रततबींध) कायदा 1967 बद्दल: 
• हा एक भारतीय कायदा आहे ज्याचा उद्देश भारतातील बेकायदेशीर फक्रया संघटनांना प्रततबंधधत 

करिे आहे. 
• भारताच्या अखंडता आणि सा िभौमत ाच्या प्र रोधात तनदेसशत केलेल्हया फक्रयांना सामोरे जाण्यासाठी 

शक्ती उपलब्ध करून देिे हा तयाचा मुख्य उद्देश होता. 
• कायद्यातील स ाित अलीकडील दरुुथती, बेकायदेशीर फक्रया (प्रततबींध) सुधारणा कायदा, 2019 

(UAPA 2019) मुळे कें द्र सरकारला कायद्याच्या योग्य प्रफक्रयेसश ाय व्यक्तींना दहशत ादी 
म्पहिून तनयुक्त करिे शक्य झाले आहे. 

• UAPA ला दहशत ाद प्र रोधी कायदा असेही म्पहितात. 
स्रोत: newsonair 

 

कें द्राने 3 नागा गटाींसोबतचा युद्धप्रवराम करार एका वषाासाठी वाढवला 

 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• कें द्र सरकारने 3 नागा गटांसोबतचा युद्धप्र राम करार आिखी एका  षािसाठी  ाढ ला आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• या गटांमध्ये नॅशनल सोशासलथट कौस्न्सल ऑफ नागालँड-एनके (NSCN-NK), नॅशनल सोशासलथट 
कौस्न्सल ऑफ नागालँड-ररफॉमेशन (NSCN-R) आणि नॅशनल सोशासलथट कौस्न्सल ऑफ 
नागालँड-K-खांगो (NSCN-K-Khango) यांचा समा ेश आहे.  

• हे स ि गट NSCN-IM आणि NSCN-K चे तुटलेले गट आहेत. 
• गहृ मंत्रालयाच्या तन ेदनानुसार, NSCN-NK आणि NSCN-R सोबत 28 एप्रप्रल 2022 ते 27 

एप्रप्रल 2023 या काला धीसाठी आणि NSCN-K-Khango सोबत 18 एप्रप्रल 2022 ते 17 एप्रप्रल 
2023 पयतं युद्धप्र राम करार आिखी एक  षािसाठी  ाढ ण्याचा तनििय घेण्यात आला. 

ट प: 
• कें द्राने स्टेंबर 2021 मध्ये NSCN-K च्या तनकी सुमी गटाशी युद्धप्र राम करारा र थ ाक्षरी केली 

होती. 
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• कें द्राने ऑगथट 2015 मध्ये NSCN (IM) सोबत "फे्रम कि  करार" केला होता. 
इतर सींबींचधत शाींतता करार: 

• बोडो शांतता करार, 2020 

• ब्रू करार, 2020 

• काबी आंगलाँग करार, 2021 

स्रोत: Indian Express 

 

NITI आयोगाने ड्राफ्ट बॅटर  स्वॅप्रपींग पॉसलसी जार  केल  
बातम्याींमध्ये का आिे? 

• NITI आयोगाने थटेकहोल्हडरच्या दट्पण्यांसाठी ड्राफ्ट बॅटर  स्वॅप्रपींग पॉसलसी जारी केली आहे. 
 

 

मुख्य मुद्दे 

ड्राफ्ट बॅटर  स्वॅप्रप ींग पॉसलसीबद्दल: 
• या पॉसलसी अंतगित, पदहल्हया ट््यात 40 लाखांपेक्षा जाथत लोकसंख्या असलेल्हया स ि महानगरांना 

बॅटरी थ ॅप्रपगं नेट कि  प्र कससत करण्यासाठी प्राधान्य ददले जाईल. 
•  ाढतया शहरांमधील दचुाकी आणि तीनचाकी  ाहन प्र भागांचे महत्त्  लक्षात घेता राज्यांच्या 

राजधानी, कें द्रशाससत प्रदेश मुख्यालये आणि 5 लाखांपेक्षा जाथत लोकसंख्या असलेली शहरे 
यासारखी स ि प्रमुख शहरे दसुरया ट््यात समाप्र ष्ट्ट केली जातील. 

• अदलाबदल करण्यायोग्य बॅटरी असलेली  ाहने बॅटरीसश ाय प्र कली जातील, ज्यामुळे संभाव्य EV 

मालकांना कमी खरेदी खचािचा फायदा समळेल. 
ट प: 

• ग्लासगो येथे झालेल्हया COP26 सशखर पररषदेदरम्पयान, भारताने काबिन उतसजिनाची तीव्रता 45% 
ने कमी करण्यासाठी आणि 2030 पयतं आपली गैर-जी ार्शम ऊजाि क्षमता 500 GW पयतं 
नेण्यासाठी आणि 2030 पयतं आपल्हया उजेच्या 50% गरजा अक्षय ऊजेतून पूिि करण्यासाठी 
आणि शे टी 2070 पयतं नेट णझरो साध्य करण्यासाठी  चनबद्ध केले. 

• CO2 उतसजिनात रथते  ाहतूक क्षेत्र हे प्रमुख योगदान देिारे आहे आणि एक ततृीयांश कि 
उतसजिनासाठी कारिीभूत आहे. 

• थ देशी बॅटरी उतपादन क्षमता  ाढ ण्यासाठी भारतातील इलेस्क्ट्रक (हायब्रीड)  ाहनांचा  ेग ान 
अ लंब आणि उतपादन (FAME) I आणि II, 
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आणि प्रगत सेल (ACC) बॅटरी थटोरेज (NPACC)  र राष्ट्ट्रीय कायिक्रमासाठी उतपादन सलकं्ड 
इन्सेंदटव्ह (PLI) यासारखे अनेक सहाय्यक उपक्रम राबप्र ण्यात आले आहेत. 

स्रोत: ET 

 

मित्वाच्या बातम्या: जग 
UN ECOSOC च्या चार सींस्र्ाींमध्ये भारताची तनवड झाल  आिे 

 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• प्र कासासाठी प्र ज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगासह UN आचर्ाक आणण सामाष्जक पररषदेच्या 
(ECOSOC) चार प्रमुख संथथां र भारताची तन ड झाली आहे. 

मखु्य मुद्दे 

• भारताची चार UN ECOSOC संथथां र तन ड झाली: सामास्जक प्र कास आयोग, एनजीओ ससमती, 
प्र कासासाठी प्र ज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग आणि राजदतू प्रीती सरन यांची आधथिक, सामास्जक 
आणि सांथकृततक हक्क ससमती (CESCR)  र पुन्हा तन ड झाली. 

ट प: याआधी एप्रप्रल 2021 मध्ये देखील, भारत तीन UN ECOSOC संथथां र तन डून आला ज्यामध्ये, 

गुन्हे प्रततबंधक आणि गुन्हेगारी न्याय आयोग, UN Women चे कायिकारी मंडळ आणि जागततक 
अन्न कायिक्रमाचे कायिकारी मंडळ यांचा समा ेश आहे. 

आचर्ाक आणण सामाष्जक पररषद (ECOSOC) बद्दल: 
• ECOSOC हे UN चाटिर द् ारे 1945 मध्ये थथापन केलेल्हया UN ससथटीमच्या सहा प्रमुख अंगांपैकी 

एक आहे. 
• तयात संयुक्त राष्ट्ट्रसंघाच्या 54 सदथयांचा समा ेश आहे जे स िसाधारि सभेद् ारे तन डले जातात. 

स्रोत: India Today 

 

युके्रनने अमेररकेला रसशयाला "दिशतवादाचे राज्य प्रायोजक" म्िणून तनयुक्त करण्याची प्रवनींती केल  
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बातम्याींमध्ये का आिे? 

• युके्रनचे अध्यक्ष  ोलोडडसमर झेलेन्थकी यांनी राष्ट्ट्राध्यक्ष जो बबडेन यांना रसशयाला "दिशतवादाचे 
राज्य प्रायोजक" म्पहिून तनयुक्त करण्यास सांधगतले आहे, जे कदाधचत राष्ट्ट्राध्यक्ष व्लाददमीर 
पुततन यांच्या सरकारच्या प्र रोधात युनायटेड थटेट्सकडे उपलब्ध असलेल्हया तनबधंांचा स ाित कठोर 
संच सफक्रय करेल. 

मुख्य मुद्दे 

• यूएस परराष्ट्ट्र मंत्री (प्रामुख्याने परराष्ट्ट्र संबंधांचे प्रभारी मंत्री) यांना "आंतरराष्ट्ट्रीय दहशत ादाच्या 
कृतयांना  ारं ार पादठंबा देिारया" देशांना "दहशत ादाचे राज्य प्रायोजक" म्पहिून तनयुक्त 
करण्याचा अधधकार आहे. 

• या यादीत असलेल्हया देशां र अमेररका चार प्रकारची तनबधं घालू शकते: यूएस परकीय 
सहाय्या रील तनबधं; संरक्षि तनयाित आणि प्र क्री र बंदी; दहेुरी  ापराच्या  थतूंच्या तनयािती र 
काही तनयंत्रि;े आणि प्र प्र ध आधथिक आणि इतर तनबधं. 

• तनयुक्त देशांसह प्र सशष्ट्ट व्यापारात सहभागी असलेल्हया देशां र आणि व्यक्तीं र देखील तनबधं 
लादले जाऊ शकतात. 

याद तील देश: 
• सध्या दहशत ादाचे राज्य प्रायोजक करिारयांच्या यादीत चार देश आहेत. 
• तयापैकी प्रथम सीररया (डडसेंबर 29, 1979), तयानतंर इराि (19 जाने ारी, 1984) आणि उत्तर 

कोररया (20 नोव्हेंबर, 2017) यांचा समा ेश आहे. 12 जाने ारी 2021 रोजी क्युबाला दहशत ादाचा 
राज्य प्रायोजक म्पहिून पुन्हा तनयुक्त करण्यात आले. 

पदनाम अचधकृत करणारे कायदे: 
• आंतरराष्ट्ट्रीय दहशत ादाच्या कृतयांना  ारं ार पादठंबा देण्यासाठी परदेशी सरकार तनयकु्त 

करण्यासाठी राज्य सधच ांना अधधकृत करिारे तीन कायदे सध्या आहेत: 
(i) 1961 च्या परकीय सहाय्य कायद्याचे कलम 620A 

(ii) शथत्राथत्र तनयाित तनयतं्रि कायदा (AECA) चे कलम 40 

(iii) 2018 च्या तनयाित तनयंत्रि कायद्याचे कलम 1754(c) 

स्रोत: Indian Express 

 

मॉररशसचे पींतप्रधान प्रप्रवींद कुमार जगन्वनार् 8 हदवसाींच्या भारत दौऱ्यावर आले आिेत 
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बातम्याींमध्ये का आिे? 

• मॉररशसचे पींतप्रधान प्रप्रवींद कुमार जुगनार् आठ दद सांच्या (एप्रप्रल 17 ते 24, 2022) भारत दौ-
या र दोन्ही देशांमधील आधथिक तसेच धोरिातमक क्षेत्रात, प्र शेषत: सागरी सुरक्षेतील संबंध 
मजबूत करण्यासाठी आले आहेत. 

मुख्य मुद्दे 

• भारत आणि मॉररशस यांच्यात सामातयक इततहास, संथकृती आणि  ारसा यांनी बांधलेले अनोखे 
घतनष्ट्ठ संबंध आहेत. 

• जगन्नाथ 19 एप्रप्रल रोजी जामनगरमधील WHO-ग्लोबल सेंटर फॉर टॅ्रडडशनल मेडडससनच्या 
भूमीपूजन समारंभात आणि 20 एप्रप्रल रोजी गांधीनगर येथे होिारया ग्लोबल आयुष इन्व्हेथटमेंट 
आणि इनोव्हेशन पररषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह सहभागी होतील. 

• 2007 पासून भारत हा मॉररशसला माल आणि से ांचा स ाित मोठा व्यापारी भागीदार आणि 
तनयाितदार आहे. 

• भारताची मॉररशसला होिारी तनयाित मोठ्या प्रमािात पेट्रोसलयम उतपादनांची आहे. पेट्रोसलयम 
उतपादनांव्यततररक्त, भारताच्या मॉररशसला तनयाित होिार या मुख्य  थतू म्पहिजे फामािथयुदटकल्हस, 

तिृधान्ये, कापूस इ. आहेत तसेच भारताला मॉररशसच्या तनयाितीच्या मुख्य  थतू म्पहिजे व्हॅतनला, 
 ैद्यकीय/शल्हयधचफकतसा प्र ज्ञानासाठी उपकरिे आणि उपकरि,े सुया, अॅल्हयुसमतनयम समश्र धातु अशा 
आहेत. 
ट प: 
• माचि 2022 मध्ये, मॉररशस भारत, श्रीलंका आणि मालदी  यांचा समूह असलेल्हया कोलंबो 

ससक्युररटी कॉन्क्लेव्हचा सदथय झाला. या देशांतील NSAs चे गट सागरी सुरक्षा, दहशत ादाचा 
मुकाबला, आंतरराष्ट्ट्रीय गुन्हेगारी आणि सायबर सुरक्षा यासारख्या क्षेत्रां र लक्ष कें दद्रत करून 
प्रादेसशक सुरक्षेसाठी कायि करते. 

• यापू ी जाने ारी २०२२ मध्ये, पंतप्रधान मोदी आणि मॉररशसचे पंतप्रधान प्रप्र दं कुमार जगन्नाथ 
यांनी संयुक्तपिे मॉररशसमध्ये भारत-सहास्य्यत सामास्जक गहृतनमािि युतनट प्रकल्हपाचे अक्षरशः 
उद्घाटन केले होते. तयांनी मॉररशसमध्ये ससस्व्हल सस्व्हिस कॉलेज आणि 8 मेगा ॅट सोलर पीव्ही 
फामि प्रकल्हपाचा शुभारंभ केला जो भारताच्या प्र कास समथिनांतगित हाती घेतला जात आहे. 

स्रोत: Indian Express 

 

येमेनचे राटट्राध्यक्ष अब्दराबुि िाद  सौद च्या दबावाखाल  पायउतार झाले आिेत 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• सौदी अरेबबयाच्या दबा ाखाली येमेनचे राष्ट्ट्राध्यक्ष अब्दराबुह मन्सूर हादी  पायउतार झाले आणि 
आता ते प्रतयक्ष नजरकैदेत आहेत. 

मुख्य मुद्दे 

• देशातील 7  षांच्या युद्धानंतर अब्दराबुह मन्सूर हादी यांनी पद सोडले आणि 8 राजकीय नेतयांचा 
समा ेश असलेल्हया न तनसमित अध्यक्षीय पररषदेकडे आपली सत्ता सोप ली. 

• सौदी अरेबबयाची राजधानी ररयाधमध्ये आंतर-येमनेी सल्हलामसलत केल्हयानंतर कौस्न्सलच्या 
थथापनेची घोषिा करण्यात आली, स्जथे सौदीच्या नेततृ ाने येमेनमध्ये शांतता प्रथथाप्रपत 
करण्यासाठी हौथींशी चचाि सुरू करण्यासाठी पररषदेला बोला ले, स्जथे अनेक  षांपासून दहसंक 
संघषािने शांतता भंग झाली होती. 

येमेन बद्दल तथ्य: 
• येमेन, अधधकृतपिे येमेन प्रजासत्ताक, अरबी द् ीपकल्हपाच्या दक्षक्षिेकडील पस्र्शचम आसशयातील एक 

देश आहे. 
• राजधानी: साना 
• चलन: येमेनी ररयाल 

स्रोत: Business Standard 

 
मित्वाच्या बातम्या: अर्ाव्यवस्र्ा 

2011-2019 मध्ये भारतातील अत्यींत गररबीत 12.3% घट: जागततक बँक 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• जागततक बँकेच्या पॉसलसी ररसचि  फकंग पेपरनुसार, 2011 च्या तुलनेत 2019 मध्ये भारतातील 
दाररद्र्य 12.3% कमी आहे. गररबीचे प्रमाि 2011 मधील 22.5%  रून 2019 मध्ये 10.2% पयतं 
घसरले आहे. 
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मुख्य मुद्दे 

• शहरी भारताच्या तुलनेत ग्रामीि भागात दाररद्र्य कमी होिे उच्च होते. 
• 2011 ते 2019 या काला धीत ग्रामीि गररबीत 14.7% घट झाली तर शहरी गररबीत 7.9% ने घट 

झाली. 
• अभ्यासानुसार, लहान भूधारक असलेल्हया शेतकरयांच्या उतपन्नात  ाढ झाली आहे. 2013 आणि 

2019 मधील दोन स ेक्षि फेरयांदरम्पयान स ाित कमी जमीन असलेल्हया शेतकरयांच्या  ाथतप्र क 
उतपन्नात  ाप्रषिक 10%  ाढ झाली आहे, तया तुलनेत स ाित मोठी जमीन असलेल्हया शेतकरयांच्या 
2%  ाढीच्या तुलनेत. 

स्रोत: Business Standard 

 

2011-2019 मध्ये भारतातील अत्यींत गररबीत 12.3% घट: जागततक बँक 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• जागततक बँकेच्या पॉसलसी ररसचि  फकंग पेपरनुसार, 2011 च्या तुलनेत 2019 मध्ये भारतातील 
दाररद्र्य 12.3% कमी आहे. गररबीचे प्रमाि 2011 मधील 22.5%  रून 2019 मध्ये 10.2% पयतं 
घसरले आहे. 

 
 

 

मुख्य मुद्दे 

• शहरी भारताच्या तुलनेत ग्रामीि भागात दाररद्र्य कमी होिे उच्च होते. 
• 2011 ते 2019 या काला धीत ग्रामीि गररबीत 14.7% घट झाली तर शहरी गररबीत 7.9% ने घट 

झाली. 
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• अभ्यासानुसार, लहान भूधारक असलेल्हया शेतकरयांच्या उतपन्नात  ाढ झाली आहे. 2013 आणि 
2019 मधील दोन स ेक्षि फेरयांदरम्पयान स ाित कमी जमीन असलेल्हया शेतकरयांच्या  ाथतप्र क 
उतपन्नात  ाप्रषिक 10%  ाढ झाली आहे, तया तुलनेत स ाित मोठी जमीन असलेल्हया शेतकरयांच्या 
2%  ाढीच्या तुलनेत. 

स्रोत: Business Standard 

IMF ने भारताच्या FY23 GDP वाढ चा अींदाज आधीच्या 9% वरून 8.2% पयतं कमी केला 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• इींटरनॅशनल मॉनेटर  फीं ड (IMF) ने नुकतयाच प्रससद्ध केलेल्हया जागततक आचर्ाक आऊटलूक 
अिवालात भारताच्या FY23 GDP  ाढीचा अंदाज आधीच्या 9 टक्क्यां रून 8.2 टक्के कमी केला आहे. 

 
मुख्य मुद्दे 

• IMF ने कॅलेंडर  षि 2022 साठीचा जागततक  ाढीचा दृष्ट्टीकोन 4.4 टक्क्यां रून 3.6 टक्क्यां र कमी 
केला आहे आणि युरोपमधील युद्धामुळे कमोडडटीच्या फकमतीतील अस्थथरता आणि पुर ठा साखळी 
प्र थकळीत झाल्हयामुळे जागततक आधथिक शक्यता लक्षिीयरीतया खराब झाली आहे. 

ट प: यापू ी, जागततक बँकेने FY22-23 साठी भारताचा GDP अदंाज 8 टक्क्यांपयतं कमी केला आहे. दरम्पयान, 

भारतीय ररझव्हि बँक (RBI) ने देखील FY22-23 साठी भारताच्या  ाढीच्या अदंाजात 7.2 टक्के कपात केली आहे, 

तर सांस्ख्यकी आणि कायिक्रम अंमलबजा िी मंत्रालयाच्या दसुरया आगाऊ अंदाजानुसार जीडीपी  ाढ 8.9 टक्के 
असेल. 

इींटरनॅशनल मॉनेटर  फीं ड (IMF) बद्दल तथ्ये: 
• तनसमाती: 27 डडसेंबर 1945 

• मुख्यालय:  ॉसशगं्टन, डी.सी., यू.एस. 
• सदस्यत्व: 190 देश 

• व्यवस्र्ापकीय सींचालक: फक्रथटासलना जॉस्जिए ा 
• प्रर्म उपव्यवस्र्ापकीय सींचालक: गीता गोपीनाथ 

स्रोत: TOI 

 

LIC मध्ये 20% FDI ला परवानगी देण्यासाठी सरकारने FEMA तनयमाींमध्ये सुधारणा केल  
बातम्याींमध्ये का आिे? 

• कें द्र सरकारने फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अकॅ्ट (FEMA) च्या तनयमांमध्ये सुधारिा केली आहे, ज्यामुळे 
प्र मा कंपनी LIC मध्ये 20 टक्क्यांपयतं FDI (परकीय र्ेट गुींतवणूक) करण्याचा मागि मोकळा झाला 
आहे. 
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मुख्य मुद्दे 

• इतनसशयल पस्ब्लक ऑफररगं (IPO) द् ारे LIC मधील आपली दहथसेदारी कमी करण्याचा सरकारचा 
प्र चार आहे. 

• LIC ने फेबु्र ारी 2022 मध्ये IPO साठी माकेट रेग्युलेटर SEBI कडे ड्राफ्ट रेड हेररगं प्रॉथपेक्टस 
(DRHP) दाखल केला होता. 

• मंबत्रमंडळाच्या मंजुरीनंतर, 14 माचि 2022 रोजी उद्योग आणि अंतगित व्यापार प्रोतसाहन प्र भागाने 
(DPIIT) मेगा पस्ब्लक ऑफरच्या आधी LIC मधील परदेशी गंुत िूक सुलभ करण्यासाठी थटे प्र देशी 
गंुत िूक धोरिात सुधारिा केली होती. 

• मोठ्या प्र देशी पोटिफोसलओ गंुत िूकदारांना LIC च्या शेअसिची सदथयता घेण्याची पर ानगी देिारया 
FDI धोरिातील बदलांसह, प्रेस नोटद् ारे जारी केलेल्हया DPIIT च्या तरतुदी कायािस्न् त करण्यासाठी 
FEMA अधधसूचना आ र्शयक होती. 

• या तनयमांना फॉरेन एक्थचेंज मॅनेजमेंट (नॉन-डेट इन्थुमेंट्स) (सुधारिा) तनयम, 2022 म्पहटल े
जाऊ शकते. 

• अधधसूचनेने प्र द्यमान धोरिामध्ये एक पररच्छेद समाप्र ष्ट्ट केला आहे, ज्यामध्ये 
थ यंचसलत मागािने LIC मध्ये 20 टक्के एफडीआयला पर ानगी ददली आहे. 

• एलआयसी मधील परकीय गंुत िूक ही जी न प्र मा तनगम अधधतनयम, 1956, (एलआयसी कायदा) 
मधील तरतुदींच्या अधीन असेल, जसे की  ेळो ेळी सुधाररत केले जाते आणि प्र मा कायदा, 1938 

मधील अशा तरतुदी, जसे की  ेळो ेळी सुधाररत केल्हया जातात, जसे की एलआयसी  र लागू होतात.  

फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (FEMA) बद्दल: 
• FEMA हा "बा्य व्यापार आणि देयके सुलभ करण्याच्या उद्देशाने आणि भारतातील परकीय चलन 

बाजाराचा सुव्य स्थथत प्र कास आणि देखभाल करण्याच्या उद्देशाने परकीय चलनाशी संबंधधत 
कायद्याचे एकत्रीकरि आणि सुधारिा करिे" यासाठीचा भारताच्या संसदेचा एक कायदा आहे 

• 1999 मध्ये संसदेत फॉरेन एक्थचेंज रेग्युलेशन अकॅ्ट (FERA) बदलून तो मंजूर करण्यात 
आला. 

• याने जागततक व्यापार संघटनेच्या (WTO) उदयोन्मुख फे्रम कि शी सुसंगत न ीन परकीय चलन 
व्य थथापन व्य थथा सक्षम केली. 

स्रोत: Business Standard 

 
 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

कें द्र सरकारने तनधी तनयम, 2014 मध्ये सुधारणा केल  
बातम्याींमध्ये का आिे? 

• कीं पनी व्यविार मींत्रालयाने सांधगतले की, कें द्र सरकारने स िसामान्यांच्या दहताचे रक्षि करण्यासाठी 
तनधी तनयम, 2014 मध्ये सुधारिा केली आहे. 

 

मुख्य मुद्दे 

• कंपनी कायदा, 1956 अंतगित, तनधी फकीं वा म्युच्युअल बेतनफफट सोसायट  म्पहिजे एक कंपनी जी 
कें द्र सरकारने अधधकृत राजपत्रात अधधसूचनेद् ारे तनधी फकं ा म्पयुच्युअल बेतनफफट सोसायटी 
म्पहिून घोप्रषत केली आहे. 

• कंपनी कायदा, 2013 अंतगित, सुरु ातीला तनधी कंपनी म्पहिून काम करण्यासाठी कंपनीला कें द्र 
सरकारकडून घोषिा समळण्याची आ र्शयकता नव्हती. 

• अशा कंपन्यांनी के ळ तनधी म्पहिून अंतभूित करिे आ र्शयक होते आणि तनधी तनयमांच्या तनयम 
5 च्या उप-तनयम (1) अंतगित आ र्शयकता पूिि करिे आ र्शयक होते उदा., फकमान सदथयत  200, 

तनव् ळ मालकीचा तनधी रु. 10 लाख, NOF ते 1:20 च्या ठे ींचे प्रमाि आणि तनधी तनयम, 2014 

सुरू झाल्हयापासून एक  षािच्या आत शेड्युल कमसशियल बँका फकं ा पोथट ऑफफसमध्ये 10% 

भाररदहत ठे ी ठे िे. 
• कंपनी कायदा, 2013 मध्ये सुधारिा केल्हयानंतर w.e.f. 15.08.2019 आणि तनधी तनयम, 2014 

मध्ये पररिामी सुधारिा w.e.f. 15.08.2019,  तनधी म्पहिून समाप्र ष्ट्ठ केलेल्हया कंपन्यांनी 14 
मदहन्यांच्या आत घोषिसेाठी NDH-4 फॉमिमध्ये कें द्र सरकारकडे अजि करिे आ र्शयक होते, जर 
ते तनधी (सुधारिा) तनयम w.e.f.15.08.2019 आणि तनधी (सुधारिा) तनयम सुरू झाल्हयापासून 
09 मदहन्यांच्या आत w.e.f. 15.08.2019, सुरू झाल्हयानंतर समाप्र ष्ट्ट केले असतील तर, जर ते 
2014 नंतर परंतु 15.08.2019 पू ी तनधी म्पहिून समाप्र ष्ट्ट केले असतील. 

ट प: 
• कंपनी कायदा, 1956 अन् ये सुमारे 390 कंपन्यांना तनधी कंपनी म्पहिून घोप्रषत करण्यात आले. 
• 2014-2019 दरम्पयान, दहा हजारांहून अधधक कंपन्यांचा समा ेश झाला. 

स्रोत: PIB 

 

इींडडया पोस्ट पेमेंट्स बँकेने ‘Fincluvation’ लाँच केले 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• इींडडया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) ने Fincluvation लाँच करण्याची घोषिा केली – Fintech 

थटाटिअप समुदायासोबत सहकायि करून 
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आधथिक समा ेशासाठी उपाय तयार करण्यासाठी आणि न न ीन उपाय शोधण्यासाठी हा एक 
संयुक्त उपक्रम आहे. 

 

मुख्य मुद्दे 

Fincluvation बद्दल: 
• सहभागी थटाटि-अ्ससह स िसमा ेशक आधथिक उपाय तयार करण्यासाठी Fincluvation हे इंडडया 

पोथट पेमेंट्स बँकेचे (IPPB) कायमथ रूपी व्यासपीठ असेल. 
• Fincluvation थटाटिअ्सना सहभागी होण्यासाठी, कल्हपना मांडण्यासाठी, प्र कससत करण्यासाठी 

आणि अंतज्ञािनी आणि अनुरूप उतपादने आणि से ांचे माकेदटगं करण्यासाठी आमंबत्रत करते जे 
ग्राहकांपयतं पोहोच ता येतात. 

• Fincluvation थटाटि-अ्सना IPPB आणि DoP तज्ञांसोबत उपाय प्र कससत करण्यासाठी आणि 
पोथटल नेट कि  आणि IPPB च्या तंत्रज्ञान थटॅकचा  ापर करून पायलट चालप्र ण्यास अनुमती 
देईल. 

इींडडया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) बद्दल: 
• IPPB ची थथापना टपाल प्र भाग, दळि ळि मंत्रालयाच्या अंतगित भारत सरकारच्या 100% 

इस्क् टीसह करण्यात आली आहे. 
• 1 स्टेंबर 2018 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हथते लॉन्च करण्यात आले. 

स्रोत: PIB 

 

मित्वाच्या बातम्या: सींरक्षण 
राटट्र य सायबर सुरक्षा घटना प्रततसाद अभ्यास (NCX India) 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• National Security Council Secretariat organised National Cyber Security 
Incident Response Exercise (NCX India) for Government officials and Critical 
Sector Organisations to strengthen India’s Cyber posture. 

• राटट्र य सुरक्षा पररषद सचचवालयाने भारताची सायबर स्थथती मजबूत करण्यासाठी सरकारी अधधकारी 
आणि गंभीर क्षेत्रातील संथथांसाठी राटट्र य सायबर सुरक्षा घटना प्रततसाद अभ्यास (NCX India) 

आयोस्जत केला आहे. 
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• राष्ट्ट्रीय सायबर अभ्यास (NCX) इंडडया हा 18 ते 29 एप्रप्रल 2022 या दहा दद सांच्या काला धीत 

हायबब्रड एक्सरसाईज म्पहिनू आयोस्जत केला जात आहे. 
मुख्य मुद्दे 

राटट्र य सायबर सुरक्षा घटना प्रततसाद अभ्यास (NCX India) बद्दल: 

• हा कायिक्रम राष्ट्ट्रीय सुरक्षा पररषद सधच ालय (NSCS), सरकारद् ारे आयोस्जत केला जात आहे. 
नॉलेज पाटिनर म्पहिून डेटा ससक्युररटी कौस्न्सल ऑफ इंडडया (DSCI) च्या सहकायािने आणि 
संरक्षि संशोधन आणि प्र कास संघटना (DRDO) द् ारे समधथित. 

• प्रसशक्षिासाठी व्यासपीठ सायबरएक्सर टेक्नॉलॉजीज द् ारे प्रदान केले जात आहे, एक एथटोतनयन 
सायबर सुरक्षा कंपनी, ज्याला जागततक थतरा र अनेक मोठ्या सायबर सरा  आयोस्जत 
करण्यासाठी मान्यता प्रा्त आहे. 

• सहभागींना प्र प्र ध प्रमुख सायबर सुरक्षा क्षेत्र जसे की घुसखोरी शोध तंत्र, माल ेअर इन्फोमेशन 
शेअररगं ्लॅटफॉमि (MISP), असुरक्षा हाताळिी आणि प्र ेश चाचिी, नेट कि  प्रोटोकॉल आणि डेटा 
फ्लोज, डडस्जटल फॉरेस्न्सक्स इतयादीं र प्रसशक्षि ददले जाईल. 

सायबर सुरक्षा उपक्रम: 
• राष्ट्ट्रीय गभंीर मादहती पायाभूत सुप्र धा संरक्षि कें द्र 
• सायबर सुरक्षक्षत भारत उपक्रम 

• सायबर थ च्छता कें द्र 

• मादहती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 

• भारतीय सायबर गुन्हे समन् य कें द्र 

स्रोत: PIB 

 

सिावी स्कॉप्रपान पाणबुडी ‘INS वागशीर’ मुींबईत लॉन्वच 
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बातम्याींमध्ये का आिे? 

• याडि 11880, भारतीय नौदलाच्या प्रकल्हप 75 च्या कल री  गािच्या पािबुडीतील सहा ी आणि 
शे टची पािबुडी 'INS वागशीर' माझगा  डॉक सलसमटेड (MDL) च्या कान्होजी आंग्रे  ेट 
बेससनमध्ये लॉन्च करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुद्दे 

• प्रकल्हपातील पदहली - 75 पािबुड्या डडसेंबर 2017 मध्ये नौदलात कायािस्न् त झाल्हया आणि सध्या 
या प्रकल्हपातील चार पािबुड्या (INS कल री, INS खांदेरी आणि INS करंग, आणि INS  ेला) 
भारतीय नौदलात कायिरत आहेत. 

• पाच ी पािबुडी ‘INS  गीर’ सागरी चाचण्यांसह प्रगती करत असून या  षी ततची डडसलव्हरी 
होण्याची शक्यता आहे. 

• सहा ी पािबुडी आता प्र प्र ध उपकरिे आणि तयांच्या बंदर चाचण्यांच्या कामासाठी सेदटगं सुरू 
करेल. 

• या पािबुड्या माझगा  डॉक सशपबबल्हडसि सलसमटेड (MDL) येथे नेव्हल ग्रुप, फ्रान्सच्या सहकायािने 
तयार केल्हया जात आहेत. 

स्रोत: HT 

 

सींरक्षण सचचवाींनी राटट्र य स्तरावर ल प्रदषूण प्रततसाद सराव ‘NATPOLREX-VIII’ चे उद्घाटन 
केले 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• संरक्षि सधच  डॉ. अजय कुमार यांनी मुरगा  बंदर, गो ा येथे भारतीय तटरक्षक दल (ICG) द् ारे 
आयोस्जत दोन दद सीय (19-20 एप्रप्रल, 2022) राटट्र य स्तरावर ल प्रदषूण प्रततसाद सराव 
'NATPOLREX-VIII' च्या 8 व्या आ तृ्तीचे उद्घाटन केले. 

 

मुख्य मुद्दे 

• या कायिक्रमात 50 एजन्सींमधील 85 हून अधधक सहभागी होते, ज्यात 22 मतै्रीपूिि परदेशी देश 
आणि आंतरराष्ट्ट्रीय संथथांचे 29 तनरीक्षक आणि श्रीलंका आणि बांगलादेशमधील दोन तटरक्षक 
जहाजे यांचा समा ेश होता. 

• NATPOLREX-VIII चा उद्देश सागरी गळतीचा सामना करण्यासाठी स ि भागधारकांची तयारी 
आणि प्रततसाद क्षमता  ाढ िे आहे. 
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• राटट्र य तेल गळती आपत्ती आकष्स्मक योजना (NOSDCP) मध्ये समाप्र ष्ट्ट असलेल्हया 
कायिपद्धती आणि मागिदशिक तत्त् ांचे प्रमािीकरि करिे हे SACEP सामंजथय कराराच्या अंतगित 
राष्ट्ट्रीय आणि प्रादेसशक थतरा र ज्याचे भारत सदथय राज्य आहे तयाचे उद्ददष्ट्ट आहे. 

• आज, भारतीय तटरक्षक दल या प्रदेशात स ािधधक 700 टन आणि तयाहून अधधक तेल गळती 
हाताळण्यास सक्षम आहे. 

ट प: NATPOLREX व्यततररक्त, ICG 18 ते 29 एप्रप्रल 2022 पयतं चेन्नई येथे इींडडयन ओशन ररम 
असोससएशन (IORA) च्या सदथय राष्ट्ट्रांसह 18 देशांतील 45 आंतरराष्ट्ट्रीय सहभागींसाठी मरीन ऑइल 
ररथपॉन्स आणि प्रीपेडिनेस या प्र षयातील क्षमता तनमािि व्या सातयक प्रसशक्षि अभ्यासक्रम आयोस्जत 
करत आहे. 

स्रोत: India Today 

 

प्रवज्ञान आणण तींत्रज्ञान 
इींडो-फफतनश व्िच्युाअल नेटवका  सेंटर ऑन क्वाींटम कॉम्प्युहटींग 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• अलीकडेच, फफनलंडचे आधथिक व्य हार मंत्री, समका सलदंटला यांनी कें द्रीय राज्यमंत्री (थ तंत्र प्रभार) 
प्र ज्ञान आणि तंत्रज्ञान, स्जतेंद्र ससगं यांची भेट घेतली आणि दोन्ही मींत्रयाींनी क्वाींटम कॉम्प्युहटींगवर 
इींडो-फफतनश व्िच्युाअल नटेवका  सेंटर थथापन करण्याचा तनििय जाहीर केला. 

 

मुख्य मुद्दे 

• डॉ स्जतेंद्र ससगं म्पहिाले की, भारतीय बाजूने क् ांटम कॉम्प्युदटगं र व्हच्युिअल नेट कि  सेंटरसाठी 
IIT मद्रास, IISER पुिे आणि C-DAC पुिे या तीन प्रमुख संथथांची ओळख पट ली आहे. 

• भारत फफस्न्नश R&D संथथांसोबत संशोधन सहयोग प्र कससत करण्यास आणि फफस्न्नश 
उद्योगासोबत तंत्रज्ञान सहयोग प्र कससत करण्यास उतसुक आहे, प्र शेषत: खालील तंत्रज्ञान डोमेन्स 
आणि क् ांटम कॉम्प्युदटंगच्या  ापरा र लक्ष कें दद्रत करून जसे की: शार्श त ऊजाि तंत्रज्ञान, 

पयाि रि आणि थ च्छ तंत्रज्ञान, बायोबेथड इकॉनॉमी आणि बायोबँक्स आधाररत. प्र प्र ध 
अॅस््लकेशन्ससाठी सादहतय, जल आणि सागरी तंत्रज्ञान, अन्न आणि कृषी तंत्रज्ञान, पर डिारी 
आरोग्यसे ा, प्रगत उतपादनासाठी तंत्रज्ञान, स ि डोमनेमध्ये AI आणि मशीन लतनगंचे एकत्रीकरि. 

ट प: भारत आणि फफनलंड अंटास्क्टिका कराराचे सल्हलागार सदथय आहेत आणि अटंास्क्टिकामध्ये सफक्रय 
थथानके आहेत. 2023 मध्ये फफनलंड अींटाष्क्टाक ट्र ट  कन्वसल्टेहटव्ि मीहटींग (ATCM) आणि 2024 मध्ये भारत 
आयोस्जत करिार आहे. 

स्रोत: The Hindu 
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भारतीय शास्त्रज्ञाींनी कोप्रवड-19 साठी प्लाझ्मा-आधाररत कीं टॅसमनेंट  

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• भारतीय शाथत्रज्ञांनी कोल्ड अॅटमॉस्फेररक पे्रशर प्लाझ्मा (CAP) च्या मदतीने तयार केलेले ्लाझ्मा-
आधाररत जंतुनाशक प्र कससत केले आहे जे कोप्र ड 19 साठी ग्रीन डडकंटॅसमनेंट म्पहिून काम करू 
शकत.े 

 

मुख्य मुद्दे 

• सरकारच्या प्र ज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्र भागाची थ ायत्त संशोधन संथथा, इस्न्थटट्यूट ऑफ द अॅडव्हान्थड 
थटडी इन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी (IASST) मधील लाइफ सायन्सेस आणि फफस्जकल सायन्सेस 
प्र भागातील शाथत्रज्ञांची एक टीम. भारतातील, गु ाहाटी, आसामने हे दाख ून ददले आहे की थंड 
 ाता रिाच्या दाबाने तनमािि होिारया ्लाझ्मामध्ये SARS-CoV-2 थपाइक प्रोटीन तनस्ष्ट्क्रय करण्याची 
क्षमता आहे, ज ेव्हायरल इन्फेक्शन आणि तयानंतरच्या COVID-19 ला प्र तृ्त करण्यासाठी मान ी ACE2 

ररसे्टरला बांधते. 
• प्लाझ्मा, पदाथािची चौथी अ थथा जी प्रयोगशाळेत तनयंबत्रत पररस्थथतीत उतपाददत केल्हया र बहुतेक 

प्र र्श  बन ते आणि तयाला कोल्ड अॅटमॉस्फेररक प्रेशर प्लाझ्मा (CAP) असे म्पहितात. 
• RSC (रॉयल सोसायटी ऑफ केसमथट्री) अॅडव्हान्सेसच्या आंतरराष्ट्ट्रीय जनिलमध्ये नुकतेच प्रकासशत 

झालेले हे संशोधन असे दशिप्र ते की ्लाझ्मामध्ये तनमािि झालले्हया अल्हपकालीन अतयंत प्रततफक्रयाशील 
ऑस्क्सजन आणि नायट्रोजन प्रजाती (ROS/RNS) मुळे SARS-CoV-2 थपाइक प्रोटीन CAP उपचारानंतर 
2 समतनटांच्या आत पूिि तनस्ष्ट्क्रय होतात. 

• RT-PCR प्र र्शलेषिाने हे देखील थथाप्रपत केले आहे की CAP हे SARS- CoV-2 व्हायरसचे RNA 

तनस्ष्ट्क्रय करू शकत.े 

स्रोत: Business Today 

 
पयाावरण 

केरळ, बींगालमधून शास्त्रज्ञाींनी ईलच्या नवीन प्रजाती शोधल्या 
बातम्याींमध्ये का आिे? 

• भारतीय शाथत्रज्ञांच्या गटाने अनुक्रमे केरळ आणि पस्र्शचम बंगालमधील कलामुक्कू आणि ददघा 
मोहना मासेमारी बंदरांमधून गोळा केलेल्हया नमुन्यांमधून ईलची एक नवीन प्रजाती शोधली आहे. 
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मुख्य मुद्दे 

• नव्याने सापडलेली ईल कॉनग्रीड ईल गटातील असनू ततला एररओसोमा इंडडकम असे ना  देण्यात 
आले आहे. 

• इंडडयन कौस्न्सल ऑफ अधग्रकल्हचर ररसचि-नॅशनल ब्युरो ऑफ फफश जेनेदटक ररसोसेस (ICAR-

NBFGR), लखनऊ आणि एथटुअररन बायोलॉजी ररजनल सेंटर, भारतीय प्रािीशाथत्र स ेक्षि, 

गोपाळपूर-ऑन-सी, ओडडशा यांच्या शाथत्रज्ञांनी एररयोसोमा इंडडकमची न ीन प्रजाती म्पहिून पुष्ट्टी 
केली. 

• न ीन प्रजातींची एकूि लांबी 362 समलीमीटर आहे. 
• एररओसोमा  ंशामध्ये 7 प्रजाती आहेत, ज्यात भारतीय पाण्यात डोक्युमेंटेड करण्यात आलेल्हया 

नव्याने ओळखल्हया गेलेल्हया ईलचा समा ेश आहे. जागततक थतरा र,  ंशामध्ये 223 प्रजाती 
आहेत. 

ट प: न ीन ईल प्रजाती इंटरनॅशनल युतनयन फॉर कॉन्झव्हेशन ऑफ नेचर (IUCN) च्या लाल यादीत 
'धोकादायक' फकं ा 'धचतंाजनक' म्पहिून सूचीबद्ध नाहीत. 

स्रोत: DTE 

 

योजना 
प्रधानमींत्री गर ब कल्याण पॅकेज: कोप्रवड-19 प्रवरुद्ध लढणाऱ्या आरोग्य कमाचाऱ्याींसाठी प्रवमा योजना 

 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• ‘प्रधानमींत्री गर ब कल्याण पॅकेज (PMGKP), कोप्रवड-19 प्रवरुद्ध लढणाऱ्या आरोग्य सेवा 
कमाचाऱ् याींसाठी प्रवमा योजना’ 19 एप्रप्रल 2022 पासून आिखी 180 दद सांसाठी  ाढ ण्यात आली 
आहे. 
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मुख्य मुद्दे 

• कोप्र ड-19 रूग्िांची काळजी घेण्यासाठी तनयुक्त केलेल्हया आरोग्य कमिचार यांच्या अ लंबबतांना 
सुरक्षा नेट प्रदान करिे सुरू ठे ण्यासाठी धोरिाचा प्र थतार करण्याचा तनििय घेण्यात आला आहे. 

प्रधानमींत्री गर ब कल्याण पॅकेज (PMGKP) बद्दल: 
• कोप्र ड-19 रूग्िांच्या थेट संपकाित आणि काळजी घेतलेल्हया आणि कदाधचत तयांच्या संपकाित 

असलेल्हया समुदाय आरोग्य से क आणि खाजगी आरोग्य से कांसह याचा पररिाम होण्याचा धोका 
असलेल्हया आरोग्य से ा प्रदातयांना रु.50 लाख ते 22.12 लाखांचे स िसमा ेशक  ैयस्क्तक अपघात 
संरक्षि प्रदान करण्यासाठी 30 माचि 2020 रोजी PMGKP लाँच करण्यात आले. 

• पुढे, अभूतपू ि पररस्थथतीमुळे, खाजगी रुग्िालयातील कमिचारी/तन तृ्त/थ यंसे क/थथातनक शहरी 
संथथा/कंत्राटी/दैनंददन  ेतन/अॅड-हॉक/आउटसोसि केलेले कमिचारी राज्य/कें द्रीय 
रुग्िालये/कें द्र/राज्ये/कें द्रशाससत प्रदेशांची थ ायत्त रुग्िालये, एम्पस आणि प्र शेषत: कोप्र ड-19 रूग्िांच्या 
काळजीसाठी कें द्रीय मंत्रालयांची राष्ट्ट्रीय महत्त् ाची संथथा/रुग्िालये देखील PMGKP अंतगित येतात. 

• योजना सुरू झाल्हयापासून आतापयतं, कोप्र ड संबंधधत कतिव्यांसाठी तैनात असताना मतृयू झालेल्हया 
आरोग्य कमिचारयाचंे 1905 दा े तनकाली काढण्यात आले आहेत. 

टीप: यापू ी, कें द्रीय मंबत्रमंडळाने प्रधानमींत्री गर ब कल्याण अन्वन योजना (PMGKAY) आिखी 6 मदहने स्टेंबर 
2022 पयतं  ाढ ली होती. 

स्रोत: PIB 

पुरस्कार आणण सन्वमान 
फाल्गुनी नायरने EY आींत्रप्रेन्वयोर ऑफ द इयर पुरस्कार 2021 ष्जींकला 

 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• नायका च्या संथथापक आणि CEO फाल्हगुनी नायर यांना EY आंत्रप्रेन्योर ऑफ द इयर पुरथकार 
2021 ने सन्मातनत करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुद्दे 

• नायर आता 9 जून 2022 रोजी EY  ल्हडि आंत्रप्रेन्योर ऑफ द इयर अ ॉडि (WEOY) मध्ये भारताचे 
प्रतततनधधत  करतील. 

• EY आंत्रप्रेन्योर ऑफ द इयर (EOY) अ ॉड्िस हा जागततक व्य साय पुरथकार कायिक्रम आहे जो 
60 देशांमध्ये साजरा केला जातो. 

स्रोत: Business Today 
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नागर  प्रवमान वाितूक मींत्रालयाच्या "उडान" योजनेची सावाजतनक प्रशासनातील उत्कृटटतेसाठी 
पींतप्रधान पुरस्कारासाठी तनवड 

 

 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• नागरी उड्डाि मतं्रालय (MoCA) प्रमुख प्रादेसशक कनेस्क्टस्व्हटी योजना उडान 

(UdeDeshkaAamNagrik) ची “इनोव्हेशन (सामान्य) – कें द्रीय” शे्रिी अंतगित सा िजतनक 
प्रशासनातील उतकृष्ट्टता 2020 साठी पंतप्रधान पुरथकारासाठी तन ड करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुद्दे 

पुरस्काराबद्दल: 
• भारत सरकारने हा पुरथकार राज्य/सरकारच्या स्जल्हहा आणि संथथांनी केलेल्हया असामान्य आणि 

नाप्र न्यपूिि कायािची ओळख, मान्यता आणि पुरथकृत करण्यासाठी सुरू केला आहे. 
• ही योजना के ळ पररमािातमक उद्ददष्ट्टे साध्य करण्याऐ जी सुशासन, गुिातमक उपलब्धी आणि 

शे टच्या ट््यातील कनेस्क्टस्व्हटी र भर देते. पुरथकारामध्ये ट्रॉफी, थक्रोल आणि 10 लाख रुपये 
प्रोतसाहनाचा समा ेश आहे. 

ट प: नागर  प्रवमान वाितूक मींत्रालय 21 एप्रप्रल रोजी म्िणजेच नागर  सेवा हदवसाला पुरस्कार प्राप्त 
करेल. 

उडान योजनेबद्दल: 
• 2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेली, उडान योजना उडेदेशकाआमनागररक या स्व्हजनचे अनुसरि 

करून, शे्रिी II आणि III शहरांमध्ये  ाढी  प्र मान  ाहतूक पायाभूत सुप्र धा आणि ह ाई 
कनेस्क्टस्व्हटीसह सामान्य मािसाच्या आकांक्षा पूिि करण्याचे उद्ददष्ट्ट ठे ते. 

• 5  षांच्या अल्हप काला धीत, आज 415 उडान मागानंी हेलीपोटि आणि  ॉटर एरोड्रोमसह 66 कमी 
दज्यािच्या/से ा न समळालेल्हया प्र मानतळांना जोडले आहे आणि 92 लाखांहून अधधक लोकांना 
तयाचा लाभ झाला आहे. 

• या योजनेअंतगित 1 लाख 79 हजारांहून अधधक उड्डािे झाली आहेत. 
• नागरी प्र मान  ाहतूक मतं्रालयाची योजना आहे आणि सन 2026 पयतं उडान RCS योजनेंतगित 

1,000 न ीन मागांसह 2024 पयतं भारतात 100 न ीन प्र मानतळ बांधण्यास  चनबद्ध आहे. 
स्रोत: PIB 
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पींतप्रधान मोद  याींच्या िस्ते सावाजतनक प्रशासनातील उत्कृटटतेसाठी पींतप्रधान पुरस्कार प्रदान 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• नागर  सेवा हदनातनसमत्त, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हथते प्र ज्ञान भ न, न ी ददल्हली येथे 
सावाजतनक प्रशासनातील उत्कृटटतेसाठी पींतप्रधान पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 

 

मुख्य मुद्दे 

• सामान्य नागररकांच्या कल्हयािासाठी स्जल्हहे/अंमलबजा िी करिारया युतनट्स आणि कें द्र/राज्य 
संथथांनी केलेल्हया असाधारि आणि नाप्र न्यपूिि कामांना मान्यता देण्यासाठी सा िजतनक 
प्रशासनातील उत्कृटटतेसाठी पींतप्रधान पुरस्काराींची थथापना करण्यात आली आहे. 

• तयांना ओळखल्हया गेलेल्हया प्राधान्य कायिक्रमांच्या प्रभा ी अंमलबजा िीसाठी आणि 
ना ीन्यपूिितेसाठी देखील सन्मातनत केले जाते. 

• खालील पाच ओळखल्हया गेलेल्हया प्राधान्य कायिक्रमांमध्ये केलेल्हया अनुकरिीय कायांना पुरथकार 
ददले जातील जे नागर  सेवा हदन 2022 रोजी सादर केले जातील: (i) “जन भागीदारी” फकं ा 
पोशन असभयानात लोकांच्या सहभागास प्रोतसाहन देिे, (ii) क्रीडा आणि तनरोगीपिाच्या 
माध्यमातून उतकृष्ट्टतेला प्रोतसाहन देिे खेलो इींडडया योजना, (iii) पीएम स्वतनधी योजनेतील 
डडस्जटल पेमेंट आणि सुशासन, (iv) एक ष्जल्िा एक उत्पादन योजनेद्वारे स ांगीि प्र कास, (v) 

मान ी हथतक्षेपासश ाय अखंड, शे टपयतं से ांचे प्र तरि. 
• 5 ओळखल्हया गेलेल्हया प्राधान्यक्रम कायिक्रमांसाठी आणि सा िजतनक प्रशासन/से ांचे प्र तरि 

इतयादी क्षेत्रातील न कल्हपनांसाठी एकूि 16 पुरथकार या षी ददले जातील. 
ट प: कें द्र सरकार 21 एप्रप्रल हा नागरी से ा ददन म्पहिून पाळते. 
स्रोत: HT 

 

डेष्व्िड अॅटनबरो याींना UN चा सवाात प्रततष्टठत पयाावरण पुरस्कार समळाला 
बातम्याींमध्ये का आिे? 

• युनायटेड नेशन्वस एन्वव्िायनामेंट प्रोग्राम (UNEP) ने डेष्व्िड अ ॅटनबरो यांना तनसगािच्या 
संरक्षिासाठी आणि तयाच्या जीिोद्धारासाठी संशोधन, दथतऐ जीकरि आणि  फकलीसाठी तयांच्या 
समपििाबद्दल चॅष्म्पयन्वस ऑफ द अर्ा लाइफटाइम अचचव्िमेंट अवॉडाने सन्मातनत केले आहे. 
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मुख्य मुद्दे 

• हा लाइफटाइम अधचव्हमेंट अ ॉडि जागततक पयाि रि समुदायासाठी एका ऐततहाससक  षाित ददला 
जातो. थ ीडनमधील थटॉकहोम येथे 1972 च्या संयुक्त राष्ट्ट्रांच्या मान ी पयाि रि पररषदेला 
2022 पन्नास  षे पूिि झाली, जी पयाि रिा रील पदहल्हया आंतरराष्ट्ट्रीय बैठकींपैकी एक होती. 

• या पररषदेने जगभरातील पयाि रि मंत्रालये आणि एजन्सींच्या तनसमितीला चालना ददली, 
एकबत्रतपिे पयाि रिाचे संरक्षि करण्यासाठी अनेक न ीन जागततक करार सुरू केले आणि 
UNEP ची थथापना झाली, जी या  षी 50  ा  धािपन ददन साजरा करत आहे. 

युनायटेड नेशन्वस एन्वव्िायनामेंट प्रोग्राम (UNEP) बद्दल तथ्ये: 
• मुख्यालय: नैरोबी, केतनया 
• स्र्ापना: 5 जून 1972 

• कायाकार  सींचालक: इंगर अँडरसन 

स्रोत: DTE 

 
मित्वाचे हदवस 

18 एप्रप्रल, जागततक वारसा हदन 

 

 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• 18 एप्रप्रल रोजी जागततक  ारसा दद स म्पहिून ओळखला जािारा आंतरराष्ट्ट्रीय थमारक आणि 
साइट्स (IDMS) दद स साजरा केला जातो. 

मुख्य मुद्दे 
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• जागततक  ारसा ददन 2022 ची र्ीम " ारसा आणि ह ामान" आहे. 
• 18 एप्रप्रल 1982 रोजी इंटरनॅशनल कौस्न्सल ऑन मोन्युमेंट्स अँड साइट्स (ICOMOS) द् ारे 

थमारक आणि साइट्ससाठी आंतरराष्ट्ट्रीय दद स प्रथताप्र त करण्यात आला आणि 1983 मध्ये 
UNESCO च्या आमसभेने मंजूर केला. 

भारतातील युनेस्को जागततक वारसा स्र्ळे: 
• अस्जंठा लेिी,  ेरूळ लेिी, आग्रा फकल्हला आणि ताजमहाल हे सशलालेख केलेले पदहले थथळ होते, 

तयापैकी स ि जागततक  ारसा ससमतीच्या 1983 च्या सत्रात कोरले गेले होते. 
• 2021 मध्ये कोरलेली न ीनतम साइट धोलाप्र रा, गुजरात आहे. 
• जुलै 2021 पयतं, भारतातील 36 पैकी 19 राज्ये आणि कें द्रशाससत प्रदेशांमध्ये जागततक  ारसा 

थथळे आहेत, ज्यामध्ये महाराष्ट्ट्रात स ािधधक (5) थथळे आहेत. 
• सध्या भारतात 40 जागततक  ारसा थथळे आहेत. यापैकी, 32 सांथकृततक, 7 नैसधगिक आणि 1 

समधश्रत (सांथकृततक आणि नैसधगिक दोन्ही तनकष पूिि करिारे), संथथेच्या तन ड तनकषांनुसार 
तनधािररत केले जातात. 

• भारतामध्ये जगातील सहाव्या क्रमांकाच्या साइट्स आहेत. 
जगातील युनेस्को जागततक वारसा स्र्ळे: 

• जुलै 2021 पयतं, एकूि 1,154 जागततक  ारसा थथळे (897 सांथकृततक, 218 नैसधगिक आणि 39 

समश्र गुिधमि) 167 देशांमध्ये अस्थतत ात आहेत. 
• 58 तन डलेल्हया क्षेत्रांसह, यादीत स ािधधक साइट्स असलेला इटली हा देश आहे. 

स्रोत: Indian Express 

 

17 एप्रप्रल, जागततक हिमोफफसलया हदन 

 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• दर षी 17 एप्रप्रल हा दद स जागततक दहमोफफसलया ददन म्पहिून साजरा केला जातो. 
मखु्य मुद्दे 

• जागततक दहमोफफसलया ददन 2022 ची र्ीम 'स ांसाठी प्र ेश: भागीदारी'. धोरि. प्रगती'. आहे. 
• दहमोफफसलया आणि इतर रक्तथत्रा  प्र कारांसाठी हा आंतरराष्ट्ट्रीय जागरूकता दद स आहे आणि 

दहमोफफसलयाच्या जागततक महासंघाचे संथथापक फँ्रक र्शनबेल यांची जयंती देखील आहे. 
हिमोफफसलया बद्दल: 
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• दहमोफफसलया हा एक प्र कार आहे ज्यामुळे जाथत रक्तथत्रा  होतो. गंभीर दहमोफफसलयाने ग्रथत 
असलेल्हया लोकांना प्र नाकारि रक्तथत्रा  होऊ शकतो. 

स्रोत: HT 

 

21 एप्रप्रल, राटट्र य नागर  सेवा हदन 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• राटट्र य नागर  सेवा हदन दर षी 21 एप्रप्रल रोजी साजरा केला जातो आणि सा िजतनक प्रशासनातील 
तयांच्या योगदान आणि कठोर पररश्रमासाठी भारतातील नागरी से कांना समप्रपित केला जातो. 

 

मुख्य मुद्दे 

• नागरी से ा ददन 2022 ची र्ीम “Vision India@2047 – नागररक आणि सरकार यांना ज ळ आििे” 
अशी आहे 

• पदहला राष्ट्ट्रीय नागरी से ा ददन 2006 मध्ये साजरा करण्यात आला. 
• भारत सरकारने 21 एप्रप्रल हा राष्ट्ट्रीय नागरी से ा दद स म्पहिून तन डला कारि या दद शी देशाचे पदहले 

गहृमंत्री, सरदार  ल्हलभभाई पटेल यांनी 1947 मध्ये न तनयुक्त प्रशासकीय से ा अधधकारयांना संबोधधत 
केले होते. 

• ददल्हलीतील मेटकाफ हाऊसमध्ये हा ऐततहाससक सोहळा झाला. 
• सरदार पटेल यांनी नागरी से कांना ''भारताची पोलादी चौकट'' असे संबोधले होते. 
 
22 एप्रप्रल, आींतरराटट्र य मात ृवसुींधरा हदन 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• आंतरराष्ट्ट्रीय मात ृ सुंधरा ददन (पथृ् ी दद स) दर षी 22 एप्रप्रल रोजी साजरा केला जातो. 
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मुख्य मुद्दे 

• आंतरराष्ट्ट्रीय मात ृपथृ् ी दद स 2022 ची र्ीम "आमच्या ग्रहामध्ये गुतं िूक करा" आहे. 
• संयुक्त राष्ट्ट्र महासभेने (UNGA) 2009 मध्ये मंजूर केलेल्हया ठरा ाद् ारे 22 एप्रप्रल हा 

आंतरराष्ट्ट्रीय मात ृ सुंधरा दद स म्पहिून तनयुक्त केला. 
• थटॉकहोम येथे 1972 च्या मान ी पयाि रिा रील UN पररषदेने जागततक जागरूकता तसेच 5 जून 

रोजी जागततक पयाि रि ददन आणि संयुक्त राष्ट्ट्र पयाि रि कायिक्रम (UNEP) ची थथापना केली. 
स्रोत: un.org 

 

खेळ 
ऑस्टे्रसलयाचे ष्व्िक्टोररया राज्य 2026 कॉमनवेल्र् गेम्सचे यजमानपद भूषवणार आिे 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• ऑस्टे्रसलयाचे ष्व्िक्टोररया राज्य 2026 च्या कॉमन ेल्हथ गेम्पसचे यजमानपद भूष िार आहे. 

 

मुख्य मुद्दे 

• माचि 2026 मध्ये मेलबनि, स्जलॉन्ग, बेंडीगो, बल्हलारट आणि धग्सलँड यासह अनेक शहरे आणि 
प्रादेसशक कें द्रांमध्ये खेळांचे आयोजन केले जाईल, प्रतयेकाचे थ तःचे एथसलट गा  असेल. 

• ट् ेंटी-20 फक्रकेटसह 16 खेळांची प्रारंसभक यादी या खेळांसाठी पुढे ठे ण्यात आली असून, या 
 षािच्या शे टी आिखी खेळ जोडले जातील. 

• कॉमन ेल्हथ गेम्पसचे आयोजन करण्याची ऑथटे्रसलयाची सहा ी आणि स्व्हक्टोररया येथे दसुरी  ेळ 
असेल. 
ट प: 2022 कॉमन ेल्हथ गेम्पस बसमगंहॅम, इंग्लंड येथे 28 जुलै ते 8 ऑगथट दरम्पयान होिार आहेत. 

कॉमनवेल्र् गेम्स बद्दल: 
• कॉमन ेल्हथ गेम्पस, ज्याला बर याचदा फ्रें डली गेम्पस म्पहिून संबोधले जाते, ही एक आंतरराष्ट्ट्रीय बहु-

क्रीडा थपधाि आहे ज्यामध्ये कॉमन ेल्हथ ऑफ नेशन्समधील खेळाडूचंा समा ेश होतो. 
• हा कायिक्रम प्रथम 1930 मध्ये आयोस्जत करण्यात आला होता, आणि 1942 आणि 1946 चा 

अप ाद  गळता, तेव्हापासून दर चार  षांनी आयोस्जत केला जातो. 
स्रोत: Indian Express 
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रोहित शमाा T20 मध्ये 10,000 धावा करणारा दसुरा भारतीय ठरला आिे 

 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• T20 फक्रकेटमध्ये 10,000 धा ा करिारा रोहित शमाा प्र राट कोहलीनंतरचा दसुरा भारतीय ठरला 
आहे. 

मुख्य मुद्दे 

• भारत आणि मुंबई इंडडयन्सच्या कििधाराने आयपीएल 2022 मधील मुंबई इंडडयन्सच्या पंजाब 
फकंग्ज प्र रुद्ध पुण्यात झालेल्हया सामन्यात हा ट्पा गाठला. 

• T20 मध्ये 10 हजार धा ा करिारा रोदहत शमाि एकूि सात ा फलंदाज ठरला आहे. 
•  ेथट इंडडजचा ददग्गज णिस गेल 14,562 धा ा करत अव् ल थथाना र आहे, तयानंतर 

पाफकथतानचा शोएब मसलक (11698),  ेथट इंडडजचा कायरन पोलाडि (11474), ऑथटे्रसलयाचा अॅरॉन 
फफंच (10499), प्र राट कोहली (10379) आणि ऑथटे्रसलयाचा डेस्व्हड  ॉनिर (10373) आहे. 

स्रोत: newsonair 

 
भारत 2023 मध्ये स्ट्र ट चाइल्ड फक्रकेट वल्डा कपचे यजमानपद भूषवणार आिे 

 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• भारत 2023 मध्ये थट्रीट चाइल्हड फक्रकेट  ल्हडि कपचे यजमानपद भूष िार आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• थट्रीट चाइल्हड युनायटेड आणि सेव्ह द धचल्हड्रेन इंडडया द् ारे आयोस्जत, थट्रीट चाइल्हड फक्रकेट  ल्हडि 
कप 2023, पुढील  षी भारतात 16 देशांतील 22 सघंांचे थ ागत करेल. 

• आयसीसी  ल्हडि कप पू ी स्टेंबरमध्ये हा कायिक्रम होिार आहे. 
स्रोत: newsonair 
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अिवाल  
2021 भारतावर ल मानवाचधकार अिवाल: युनायटेड स्टेट्स 

 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• यूएस थटेट डडपाटिमेंटने 2021 मध्ये भारतातील मान ाधधकारां र एक मजबूत आणि गंभीर 
अह ाल जारी केला. 

मुख्य मुद्दे 

• हा अह ाल दर षी अमेररकन काँग्रेसला सादर केला जातो. 
अिवालातील प्रमुख मुद्दे: 

• भारतीय कायदा "मनमानी अटक आणि अटके र बंदी घालतो परंतु दोन्ही  षिभरात घडले", 
पोसलसांनी "अटकांच्या न्यायालयीन पुनरा लोकनांना पुढे ढकलण्यासाठी प्र शेष सुरक्षा कायदे" 
 ापरून केले. 

• भारतामध्ये "दहसंासदहत मुक्त असभव्यक्ती आणि प्रसारमाध्यमां रील तनबधं" आणि "दहसंेच्या 
धमक्या, फकं ा पत्रकारांप्र रुद्ध अन्यायकारक अटक फकं ा खटला चाल िे" यासारखे "महत्त् पूिि 
मान ी हक्क समथया" आहेत. 

• अह ालाच्या इंडडया चॅ्टरने सरकार र टीका करिारया पत्रकारांप्र रुद्ध "दहशत ादी आणि 
अततरेकी हतया, दहसंाचार आणि धमका िे" यांचा उल्हलेख केला आहे. 

• अह ालात नमूद करण्यात आले आहे की, फ्रीडम इन  ल्हडि 2021 च्या अह ालात भारत मुक्त 
 रून अंशत: मुक्त करण्यात आला आहे आणि सरकारने गेल्हया  षी शेतकरयांच्या तनषेधाचे 
कव्हरेज करिारया अनेक पत्रकारांची ट्प्र टर अकाउंट्स ब्लॉक केली होती. 

• या अह ालात अॅम्पनेथटी इंटरनॅशनल इंडडयाच्या प्रकरिां र प्रकाश टाकण्यात आला आहे, ज्यांची 
मालमत्ता अंमलबजा िी संचालनालयाने गोठ ली होती आणि कधथत उल्हलंघनासाठी कॉमन ेल्हथ 
्युमन राइट्स इतनसशएदटव्ह (CHRI) चा फॉरेन कॉस्न्ट्रब्युशन (रेग्युलेशन) अॅक्ट (FCRA) पर ाना 
तनलंबबत केला होता. 

भारतातील मानवाचधकार सींबींचधत तरतुद : 
सींप्रवधानात नमूद केले आिे: 
• मुलभूत हक्क: संप्र धानाचे कलम 12 ते 35 

• राज्य धोरिाची मागिदशिक तत्त् े: संप्र धानाचे कलम 36 ते 51 

वैधातनक तरतुद : 
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• मान ी हक्क संरक्षि कायदा (PHRA), 1993 (2019 मध्ये सुधाररत केल्हयाप्रमािे) 
• सा िबत्रक मान ाधधकार घोषिा (UDHR) मसुदा तयार करण्यात भारताने सफक्रय सहभाग घेतला. 

स्रोत: The Hindu 

 

‘e-DAR’ (ई-तपशीलवार अपघात अिवाल) 

 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• अलीकडेच, रथते, वाितूक आणण मिामागा मींत्रालयाने (MoRTH) ‘e-DAR’ (ई-तपशीलवार 
अपघात अिवाल) ना ाचे पोटिल प्र कससत केले आहे. 

मुख्य मुद्दे 

• सरकारने प्र मा कंपन्यांशी सल्हलामसलत करून तयार केलेले एक  ेब पोटिल काही स्क्लक र रथते 
अपघातांची त ररत मादहती प्रदान करेल आणि अपघात नुकसान भरपाईच्या दाव्यांना गती देण्यास 
मदत करेल, ज्यामुळे पीडडतांच्या कुटंुबबयांना ददलासा समळेल. 

• सुलभ प्र ेशासाठी डडस्जटलीकृत तपशील ार अपघात अह ाल (DAR) पोटिल र अपलोड केले 
जातील. 

•  ेब पोटिल एकास्तमक रथता अपघात डेटाबेस (iRAD) शी सलकं केले जाईल. 
• iRAD कडून, 90% पेक्षा जाथत डेटासेटचे अजि थेट e-DAR  र पाठ ले जातील. 
• पोलीस, रथते अधधकारी, रुग्िालये इतयादी भागधारकांना e-DAR फॉमिसाठी अतयंत कमी मादहती 

इंटर करिे आ र्शयक आहे. 
• e-DAR हा iRAD चा प्र थतार आणि ई-आ तृ्ती असले. 

रस्ता सुरक्षेशी सींबींचधत इतर उपक्रम: 
भारत: 

• मोटार  ाहन सुधारिा कायदा, 2019 

• द कॅरेज बाय रोड अॅक्ट, 2007 

• राष्ट्ट्रीय महामागि (जमीन आणि  ाहतूक) तनयंत्रि कायदा, 2000 

• भारतीय राष्ट्ट्रीय महामागि प्राधधकरि कायदा, 1998 

जागततक स्तर: 
• रथता सुरक्षे र ब्राझीसलया घोषिा (2015) 

• यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी  ीक 

• इंटरनॅशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम (iRAP) 

स्रोत: The Hindu 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

नवीन नेमणुका 
सरकारने लेफ्टनींट जनरल मनोज सी पाींडे याींची पुढ ल लटकरप्रमुख म्िणून तनयुक्ती केल  
बातम्याींमध्ये का आिे? 

• सरकारने लेफ्टनंट जनरल मनोज सी पांडे, सध्याचे लष्ट्कराचे उपप्रमुख, यांची 30 एप्रप्रल 2022 

पासून पुढील लष्ट्करप्रमुख (29  े) म्पहिून तनयुक्ती केली आहे. 

 

मुख्य मुद्दे 

• मनोज सी पांडे हे सैन्यदल प्रमुख बनिारे इंस्जतनअसिच्या कॉ्सिचे पदहले अधधकारी आहेत. 
• ते जनरल मनोज मुकंुद नर िे यांची जागा घेतील, जे 30 एप्रप्रल रोजी तयांचा 28 मदहन्यांचा 

कायिकाळ पूिि करिार आहेत. 
• तयांच्या उल्हलेखनीय से ेबद्दल, लेफ्टनंट जनरल मनोज सी पांडे यांना परम प्र सशष्ट्ट से ा पदक, 

अतत प्र सशष्ट्ट से ा पदक आणि प्र सशष्ट्ट से ा पदक प्रदान करण्यात आले आहेत. 
स्रोत: HT 

 
तनधन  

पाफकस्तानी मानवतावाद  कायाकत्याा बबल्कीस बानो एधी याींचे तनधन 

• पाफकथतानी मान ता ादी कायिकतयाि बबल्कीस बानो एधी यांचे तनधन झाले. 
• बबल्हकीस बानो एधी या पाफकथतानी व्या सातयक पररचाररका होतया आणि तया देशातील स ाित 

सफक्रय परोपकारी व्यक्ती होतया. 
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• अब्दलु सत्तार एधी फाऊंडेशन या कल्हयािकारी संथथेची थथापना करण्यासाठी बबल्हकीसने आपल्हया 
पतीसोबत खांद्याला खांदा ला ून काम केले, ज्याने अनेक क्षेत्रात मान ता ादी कायािसाठी 
जगभरात प्रससद्धी समळ ली. 

• तयांच्या योगदानासाठी, तयांना सा िजतनक से ेसाठी 1986 चा रॅमन मॅगसेसे पुरथकार आणि 2015 

मध्ये सामास्जक न्यायासाठी मदर तेरेसा मेमोररयल इंटरनॅशनल अ ॉडिने सन्मातनत करण्यात 
आले. 

स्रोत: Business Today 

 

प्रससद्ध ओडडया सींगीतकार आणण गायक प्रफुल्ल कर याींचे तनधन 

 

• ददग्गज ओडडया संगीतकार, गायक, लेखक आणि गीतकार प्रफुल्हल कर यांचे 83 व्या  षी तनधन 
झाले. 

• 'कमला देशा राजकुमारा' यासह अनेक गाण्यांसाठी ते लोकप्रप्रय होते. 
• तयांना 2015 मध्ये प्रततष्ट्ठेचा पद्मश्री पुरथकार समळाला होता आणि 2004 मध्ये जयदे  

पुरथकाराने सन्मातनत करण्यात आले होत.े तयांना आठ  ेळा, सलग सहा  ेळा राज्य धचत्रपट 
पुरथकार समळाला होता. 

स्रोत: TOI 

तासमळनाडूचा 18 वषीय टेबल टेतनसपटू प्रवश्व द नदयालन याचे तनधन 

 

• 18- षीय तासमळनाडूचा टेबल टेतनसपटू प्र र्श  दीनदयालन, जो 83व्या  ररष्ट्ठ राष्ट्ट्रीय आणि 
आंतरराज्य थपधेत सहभागी होण्यासाठी सशलाँगला जात होता, तयाचा 

रथता अपघातात मतृयू झाला. 
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• तयाने देश-प्र देशात अनेक ज्युतनयर, सब-ज्युतनयर आणि कॅडेट पदव्या पटका ल्हया होतया. 
स्रोत: Indian Express 

 
सींकीणा 

पींतप्रधान मोद ींच्या िस्ते ‘प्रधानमींत्री सींग्रिालय’चे उद्घाटन 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न ी ददल्हलीत ‘प्रधानमींत्री सींग्रिालय’ (पतंप्रधान सगं्रहालय) चे उद्घाटन 
केले. 

 

 

मुख्य मुद्दे 

• प्रधानमंत्री संग्रहालय ददल्हलीच्या तीन मतूी इथटेट येथे बांधले गेले आहे आणि तयात देशातील स ि 
14 माजी पतंप्रधानांचे जी न आणि योगदान समाप्र ष्ट्ट आहे. 

• या सुप्र धेमध्ये तब्बल 43 गॅलरी, थ ातंत्रय लढ्या रील प्रदशिने आणि भारतीय संप्र धानाची रचना 
आहे. 

स्रोत: TOI 

 

सरकारने देशातील सवाात मोठी ष्क्वझ स्पधाा सबका प्रवकास मिाष्क्वझ सुरू केल  आिे 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• इलेक्ट्रॉतनक्स आणि मादहती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतगित MyGov सबका प्रवकास मिाष्क्वझ 
ससररज आयोस्जत करत आहे, जी नागररकांमध्ये जागरूकता तनमािि करण्याच्या प्रयतनांचा एक 
भाग आहे. 
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• ि  ष्क्वझ 14 एप्रप्रल 2022 रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासािेब भीमराव आींबेडकर याींच्या जयींतीतनसमत्त 
सुरू करण्यात आल  आिे. 

 

मुख्य मुद्दे 

• या स्क् झचा उद्देश सहभागींना प्र प्र ध योजना आणि उपक्रमांबद्दल आणि फायदे कसे 
समळ ायचे याबद्दल जागरूक करिे आहे. 

• ग्रािक व्यविार, अन्वन आणण सावाजतनक प्रवतरण मींत्रालयाच्या अींतगात प्रधानमींत्री गर ब कल्याण 
अन्वन योजना (PMGKAY) ि  पहिल  ष्क्वझ आिे. 

प्रधानमींत्री गर ब कल्याण अन्वन योजना (PMGKAY) बद्दल: 
• PMGKAY ही गरीब समथिक योजना आहे ज्याचा उद्देश कोप्र ड-19 साथीच्या आजारामुळे 

आलेल्हया अडथळ्यांमुळे गरीबांना भेडसा िारी आव्हाने कमी करिे आहे. 
• योजनेअंतगित, स ि राष्ट्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) लाभाथ्यांना दरमहा 5 फकलो मोफत 

अन्नधान्य समळण्यास पात्र आहे. 
• हे NFSA लाभाथ्यांना उपलब्ध असलेल्हया उच्च अनुदातनत अन्नधान्यांपेक्षा जाथत आहे. 

स्रोत: newsonair 

 
प्रर्मच, मिाराटट्र अॅप ICDS योजनेच्या पोटेबबसलट साठी कामगाराींच्या स्र्लाींतराला मॅप करतो आिे 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• देशातील अशा प्रकारच्या पदहल्हया प्रकल्हपात, महाराष्ट्ट्र सरकारने  ैयस्क्तक प्र सशष्ट्ट ओळख 
क्रमांकांद् ारे असुरक्षक्षत हंगामी थथलांतररत कामगारांच्या हालचालींना मॅप करण्यासाठी  ेबसाइट-
आधाररत मायग्रेशन टॅ्रफकीं ग ससस्टम (MTS) अॅस््लकेशन प्र कससत केला आहे. 

 

मुख्य मुद्दे 

• राज्य सरकारच्या मदहला आणि बाल प्र कास (WCD) प्र भागाने गेल्हया  षी नोव्हेंबरमध्ये 
गडधचरोली, चंद्रपूर, अमरा ती, जालना, पालघर 
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आणि नंदरुबारसह जाथत आदद ासी लोकसंख्या असलेल्हया या सहा स्जल्ह्यांमध्ये प्रायोधगक 
प्रकल्हप म्पहिून सुरु ात केली. 

• एकाष्त्मक बाल प्रवकास सेवा (ICDS) चे साततय राखण्यासाठी MTS प्रकल्हपाची पररकल्हपना 
करण्यात आली आहे जसे की 18  षांपयतंची मुले, थतनदा माता आणि अंगि ाडीत कें द्रासह 
नोंदिी केलेल्हया गरोदर मदहलांसह थथलांतररत लाभाथ्यांना पोषि परु ठा, लसीकरि आणि 
आरोग्य तपासिी इतयादी. 

• ICDS ची पोटेबबसलटी सुतनस्र्शचत करण्यासाठी तयांच्या थथलांतराचा मागो ा ते तयांच्या मूळ 
दठकािी परत येईपयतं तयांच्या कुटंुबासाठी तयांच्या गंतव्य स्जल्ह्यांमध्ये फकं ा राज्याबाहेरील 
स्जल्ह्यांमध्ये ठे ला जाईल. 

एकाष्त्मक बाल प्रवकास सेवा (ICDS) बद्दल: 
• ही कें द्रीय पुरथकृत योजना आहे जी मदहला आणि बाल प्र कास मंत्रालयाद् ारे लागू केली जाते. 
• हे 1975 मध्ये लाँच केले गेले. 

ICDS अींतगात योजना: 
• प्रधानमंत्री मात ृ ंदना योजना 
• अंगि ाडी से ा योजना 
• राष्ट्ट्रीय पाळिाघर योजना 
• फकशोर यीन मुलींसाठी योजना 
• पोषि असभयान 

• बाल संरक्षि योजना 
स्रोत: Indian Express 

 

40वी 'िुनर िाट' 

 

बातम्याींमध्ये का आिे? 

• अलीकडेच, कें द्रीय मादहती आणि प्रसारि आणि यु ा व्य हार आणि क्रीडा मंत्री, अनुराग ठाकूर 
यांनी मुंबईत कें द्रीय अल्हपसंख्याक व्य हार मंत्री मुख्तार अब्बास नक् ी यांच्या उपस्थथतीत 'िुनर 
िाट' च्या 40 व्या आवतृ्तीचे उद्घाटन केले. 
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मुख्य मुद्दे 

• हुनर हाटची 40  ी आ तृ्ती, 'थ देशी' उतपादनांना प्रोतसाहन देण्यासाठी एक प्र र्श ासाहि व्यासपीठ, 

मुंबईत 16 ते 27 एप्रप्रल 2022 या काला धीत आयोस्जत करण्यात आले आहे. 
• हुनर हाटच्या या 40व्या आ तृ्तीत 31 राज्यांमधून आलेल्हया एक हजाराहून अधधक कारागीर आणि 

काराधगरांनी 400 थटॉल्हस ला ले आहेत. 
• मंत्रीजींनी 'एक ष्जल्िा एक उत्पादन' बद्दल देखील सांधगतले, स्जथे प्रतयेक स्जल्ह्याला एका 

उतपादनासाठी ओळखले जाते. 
• श्री ठाकूर यांनी भारत सरकारने सुरू केलेल्हया तेजस कौशल्य कायाक्रमाचीि  मादहती ददली. या 

उपक्रमांतगित भारत यूएईमध्ये कुशल मनुष्ट्यबळ पाठ िार आहे. 
• अल्हपसंख्याक व्य हार मंत्रालयाकडून USTTAD (प्र कासासाठी पारंपाररक कला/क्राफ्ट्समधील 

कौशल्हये आणि प्रसशक्षि शे्रिीसुधाररत करिे) योजनेअंतगित हुनर हाटचे आयोजन केले जाते. 
स्रोत: PIB 
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