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दैनिक चालू घडामोडी 02.05.2022 
महत्वाच्या बातम्या: जग 

युिायटेड से्टट्स टर ेड रिपे्रझेंटेनटव्हिे भािताला 'प्रायोरिटी वॉच नलस्ट'मधे्य ठेवले 

 

बातमीत का 

• युनायटेड से्टट्स टर ेड रिपे्रझेंटेटटव्ह (USTR) ने पुिेशा बौद्धिक संपदा अटिकाि (IPR) संिक्षण आटण अंमलबजावणीच्या 

अभावामुळे भािताला चीन, िटशया आटण इति चाि सोबत 'प्रािान्य वॉच टलस्ट' मधे्य ठेवले. 

• या यादीत अजेंटटना, टचली, इंडोनेटशया आटण वे्हनेझुएला यांचा समावेश किण्यात आला आहे. या वर्षीच्या यादीतील 

सातही देश गेल्या वर्षीच्या यादीत होते. 

मुख्य मुदे्द 

• यूएसटीआिने म्हटले आहे की आयपी अंमलबजावणी आटण संिक्षणासाठी भाित ही सवाात आव्हानात्मक अर्ाव्यवस्र्ा 

आहे आटण देशाची एकूण आयपी अंमलबजावणी अपुिी आहे. 

• अमेरिकेच्या व्यापािी भागीदािांचे संिक्षण आटण बौद्धिक संपदा हक्ांच्या अंमलबजावणीची पयााप्तता आटण 

परिणामकािकता या टवर्षयाविील "टवशेर्ष 301 अहवालात" हे देश येत्या वर्षाभिात टवशेर्षत: तीव्र टिपक्षीय संबंिांचा 

टवर्षय असतील. 

• 'से्पशल 301' अहवाल हा IP संिक्षण आटण अंमलबजावणीच्या जागटतक द्धस्र्तीचा वाटर्षाक आढावा आहे. 

• USTR ने या वर्षााच्या टवशेर्ष 301 अहवालासाठी शंभिाहून अटिक व्यापाि भागीदािांचे पुनिावलोकन केले. 

स्रोत: ईटी 

महत्त्वाच्या बातम्या: भाित 

स्वच्छ भाित नमशि-शहिी 2.0 
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बातमीत का 

• गृहटनमााण आटण शहिी व्यवहाि मंत्रालयाच्या अंतगात स्वच्छ भाित टमशन-शहिी 2.0 ने ‘कचिामुक्त शहिांसाठी 

िाष्ट्र ीय वताणूक बदल कमु्यटनकेशन फे्रमवका ’ लााँच केले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द  

• कचिामुक्त शहिांसाठी िाष्ट्र ीय वतान बदल संपे्रर्षण आिाखडा एक मागादशाक दस्तऐवज आटण िाज्ांसाठी आटण 

शहिांना सखोल आटण कें टित आंति-वैयद्धक्तक संपे्रर्षण मोटहमांसह मोठ्या प्रमाणात मल्टीमीटडया मोटहमा हाती 

घेण्यासाठी मागादशाक दस्तऐवज आटण बू्लटपं्रट म्हणून काम किेल.  

• या आिाखड्यात स्रोत टवलगीकिण, संकलन, वाहतूक आटण कचऱ्यावि प्रटिया, प्लाद्धस्टक कचिा व्यवस्र्ापन आटण 

भािताच्या शहिी भूप्रदेशाचे खऱ्या अर्ााने परिवतान घडवून आणण्यासाठी वािसा डद्धपंगवि उपाय या प्रमुख 

के्षत्रांभोवती संदेशवहन अटिक तीव्र किण्यावि भि देण्यात आला आहे. 

स्वच्छ भाित नमशि-अबबि 2.0 बद्दल: 

• 1 ऑक्टोबि 2021 िोजी, पंतप्रिानांनी "कचिामुक्त शहिे" तयाि किण्याच्या संपूणा दृष्ट्ीकोनासह स्वच्छ भाित टमशन 

– अबान 2.0 लााँच केले. 

• Source: PIB 

सेमीकॉि इंनडया कॉन्फिन्स 2022 

 

बातमीत का 

• पंतप्रिान निेंि मोदी यांनी बेंगळुरू येरे् भािताच्या पटहल्या सेमीकॉन इंटडया कॉन्फिन्स 2022 चे उद्घाटन केले. 

• सेमीकॉन इंटडया कॉन्फिन्स, 2022 29 एटप्रल ते 1 मे या कालाविीत आयोटजत किण्यात आली होती. 

• परिर्षदेची र्ीम होती "टडझाईन आटण मॅनु्यफॅक्चि इन इंटडया, फॉि द वर्ल्ा: कॅटलायटझंग इंटडयाज सेमीकंडक्टि 

इकोटसस्टम" (Design and Manufacture in India, for the World: Catalysing India's 

Semiconductor Ecosystem) 

पंतप्रधािांचे भाषण: 

• सेमीकंडक्टि तंत्रज्ञानासाठी भाित हे आकर्षाक गंुतवणुकीचे टठकाण असण्याची 6 कािणे पंतप्रिान मोदीनंी 

अिोिेद्धखत केली. 

• प्रर्म, भाित १.३ अब्जाहून अटिक भाितीयांना जोडण्यासाठी टडटजटल पायाभूत सुटविा टनमााण कित आहे. 

• दुसिे, 5G, IoT आटण स्वच्छ ऊजाा तंत्रज्ञानामधे्य क्षमता टवकटसत किण्यासाठी ब्रॉडबाँड गंुतवणूकीसह सहा लाख गावे 

जोडण्यासािख्या पावलांसह, भाित पुढील तंत्रज्ञान िांतीचे नेतृत्व किण्याचा मागा मोकळा कित आहे. 

• टतसिे, जगातील सवाात वेगाने वाढणाऱ् या स्टाटाअप इकोटसस्टमसह भाित मजबूत आटर्ाक टवकासाकडे वाटचाल 

कित आहे. भािताचा स्वत:चा सेमीकंडक्टिचा वापि 2026 पयंत 80 अब्ज डॉलसा आटण 2030 पयंत 110 अब्ज 

डॉलसाच्या पुढे जाण्याची अपेक्षा आहे. 
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• चौरे्, भाितामधे्य व्यवसाय किण्याची सुलभता सुिािण्यासाठी भािताने व्यापक सुिािणा केल्या आहेत. 

• पाचवे कािण म्हणजे २१व्या शतकातील गिजांसाठी तरुण भाितीयांना कौशल्य आटण प्रटशक्षण देण्यात मोठी 

गंुतवणूक. 

• सहावे, भािताने भाितीय उत्पादन के्षत्राचा कायापालट किण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. 

Source: HT 

अटल नू्य इंनडया चॅलेंज 2.0 (ANIC 2.0) 

 

बातमीत का 

• अटल इनोवे्हशन टमशनने अटल नू्य इंटडया चॅलेंज (ANIC 2.0) च्या दुसऱ्या आवृत्तीचा पटहला टप्पा सुरू केला. 

अटल नू्य इंनडया चॅलेंज बद्दल: 

• अटल नू्य इंटडया चॅलेंज हा अटल इनोवे्हशन टमशन, NITI आयोगाचा प्रमुख कायािम आहे. 

• िाष्ट्र ीय महत्त्व आटण सामाटजक प्रासंटगकतेच्या के्षत्रीय आव्हानांचे टनिाकिण किणाऱ् या तंत्रज्ञान-आिारित नवकल्पना 

शोिणे, टनवडणे, समर्ान देणे आटण त्यांचे पालनपोर्षण किणे हे या कायािमाचे उटिष्ट् आहे. 

• ANIC कायािमाच्या प्रार्टमक उटिष्ट्ांपैकी एक म्हणजे भािताच्या टवकासासाठी आटण वाढीसाठी महत्त्वाच्या के्षत्रात 

- टशक्षण, आिोग्य, पाणी आटण स्वच्छता, कृर्षी, अन्न प्रटिया, गृहटनमााण, ऊजाा, गटतशीलता, अंतिाळ अनुप्रयोग इ. 

• नीती आयोग आटण िसे्त वाहतूक आटण महामागा मंत्रालय, इस्रो आटण सामाटजक न्याय व सबलीकिण मंत्रालय यांच्या 

टवटवि अनुलंबांच्या सहकायााने काम किताना अटल नू्य इंटडया चॅलेंजच्या (एएनआयसी २.०) पटहल्या टप्प्यात ७ 

के्षत्रांतून १८ आव्हाने खुली किण्यात येणाि आहेत. 

• ई-मोटबटलटी, िोड टर ान्सपोटेशन, से्पस टेक्नॉलॉजी आटण ऍद्धप्लकेशन, स्वच्छता तंत्रज्ञान, वैद्यकीय उपकिणे आटण 

उपकिणे, कचिा व्यवस्र्ापन आटण कृर्षी हे के्षत्र आहेत. 

• स्रोत: PIB 

MSME शाश्वत (ZED) प्रमाणि योजिा 
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बातमीत का 

• कें िीय सूक्ष्म, लघु आटण मध्यम उद्योग (MSME) मंत्री नािायण िाणे यांनी MSME शाश्वत (ZED) प्रमाणन योजना सुरू 

केली. 

MSME शाश्वत (ZED) प्रमाणि योजिेबद्दल: 

• ही योजना एमएसएमईंना टझिो टडफेक्ट टझिो इफेक्ट (ZED) पितीचंा अवलंब करून त्यांना MSME चॅद्धपयन 

बनण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याबिोबिच ZED प्रमाणनासाठी पे्ररित आटण प्रोत्साहन देण्यासाठी सक्षम आटण सुलभ 

किण्यासाठी एक टवसृ्तत मोहीम आहे. 

• ZED प्रमाणपत्राच्या प्रवासािािे, MSMEs अपव्यय कमी करू शकतात, उत्पादकता वाढवू शकतात, पयााविणीय 

चेतना वाढवू शकतात, ऊजाा वाचवू शकतात, नैसटगाक संसािनांचा चांगल्या प्रकािे वापि करू शकतात, त्यांच्या 

बाजािपेठांचा टवस्ताि करू शकतात. 

• योजनेंतगात, MSMEs ला खालील संिचनेनुसाि, ZED प्रमाणन खचाावि सबटसडी टमळेल: सूक्ष्म उपिम: 80%, लघु 

उद्योग: 60% आटण मध्यम उद्योग: 50%. 

• Source: ET 

महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 

लेफ्टिंट जििल मिोज पांडे यांिी लष्किप्रमुख म्हणूि पदभाि स्वीकािला 

 

बातमीत का 

• जनिल मनोज पांडे यांनी लष्किप्रमुख म्हणून पदभाि स्वीकािला. 

मुख्य मुदे्द 

• जनिल मनोज पांडे जनिल मनोज मुकंुद निवणे यांच्यानंति आले. 

• जनिल पांडे हे 29 वे लष्किप्रमुख आहेत आटण ही संिी टमळवणािे इंटजटनअसा कॉर्प्ाचे पटहले अटिकािी आहेत. 

• टीप: लेफ्टनंट जनिल बग्गावल्ली सोमशेकि िाजू यांनीही लष्किाचे उपप्रमुख म्हणून पदभाि स्वीकािला. 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुिस्काि आनण सन्माि 

अटल बोगद्याला 'बेस्ट इन्फ्रास्टरक्चि प्रोजेक्ट' पुिस्काि नमळाला 

बातमीत का 

• बॉडाि िोड ऑगानायझेशन (BRO) अटभयांटत्रकी चमत्काि, टहमाचल प्रदेशातील िोहतांग येरे् बांिलेल्या अटल 

बोगद्याला इंटडयन टबद्धरं्ल्ग कााँगे्रस (IBC) 'बेस्ट इन्फ्फ्रास्टर क्चि प्रोजेक्ट' पुिस्काि टमळाला. 
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मुख्य मुदे्द 

• तीसहून अटिक अत्यािुटनक पायाभूत सुटविा प्रकल्पांना पुिस्कािासाठी नामांकन देण्यात आले होते. 

• IBC जु्िीने 2021 मधे्य 'टबल्ट पयााविणातील उतृ्कष्ट्तेसाठी सवोत्तम प्रकल्प' म्हणून िोिणात्मक बोगद्याची टनवड 

केली. 

• नवीन ऑद्धस्टर यन टनेटलंग पितीचा वापि करून बांिण्यात आलेला अटल बोगदा पंतप्रिान निेंि मोदी यांनी 3 

ऑक्टोबि 2020 िोजी िाष्ट्र ाला समटपात केला होता. 

स्रोत: इंनडया टुडे 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुस्तके 

कें द्रीय गृहमंत्री अनमत शहा यांच्याविील मिाठी पुस्तकाचे देवेंद्र फडणवीस यांच्या हसे्त प्रकाशि 

 

बातमीत का 

• कें िीय गृहमंत्री अटमत शहा यांच्या 'अटमत शाह आटण भाजपची वाटचाल' या मिाठी पुस्तकाचे महािाष्ट्र  भाजप नेते 

देवेंि फडणवीस यांच्या हसे्त प्रकाशन किण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द 

• शाह यांचे जीवन आटण प्रवास आटण भाजपच्या उभािणीत त्यांनी टदलेले योगदान या पुस्तकात आहे. 

• डॉ अटनबान गांगुली आटण टशवानंद टिवेदी यांनी टलटहलेल्या या पुस्तकाचे मिाठीत भार्षांति डॉ ज्ोतस्ना कोल्हटकि 

यांनी केले आहे. 

Source: Business Standard 
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महत्वाच्या बातम्या: महत्वाचे नदवस 

01 मे, आंतििाष्ट्र ीय कामगाि नदि 

 

बातमीत का 

• आंतििाष्ट्र ीय कामगाि टदन टकंवा आंतििाष्ट्र ीय कामगाि टदन 1 मे िोजी बहुतेक देशांमधे्य साजिा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द 

• कामगाि टदनाचा उगम १९व्या शतकातील युनायटेड से्टट्समिील कामगाि संघटनेच्या चळवळीत झाला. 1889 मधे्य, 

मार्क्ावादी इंटिनॅशनल सोशाटलस्ट कााँगे्रसने मोठ्या आंतििाष्ट्र ीय प्रदशानासाठी एक ठिाव मंजूि केला ज्ामधे्य त्यांनी 

कामगािांना टदवसातील 8 तासांपेक्षा जास्त काम किण्यास भाग पाडले जाऊ नये अशी मागणी केली. 

• 14 जुलै 1889 िोजी युिोपमिील समाजवादी पक्षांच्या पटहल्या आंतििाष्ट्र ीय कााँगे्रसने घोटर्षत केल्यानंति 1 मे 1890 

िोजी मे टदन साजिा किण्यात आला. 

स्रोत: एचटी 
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