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दैनिक चालू घडामोडी 25 फेब्रुवारी 2022 

युएिएससी रशियाववरुद्धच्या ठरावावर मतदाि करणार 
संदर्भ: युनायटेड नेशन्स ससक्युरिटी कौन्न्सल (युएनएससी) ने मॉस्कोने युके्रनमधून आपले सैन्य तात्काळ 
आणि बिनशतत मागे घेण्याची मागिी कििाऱ्या मसुद्याच्या ठिावावि मतदान किण्याचा ननितय घेतला. 193-

सदस्यीय यु.एन. जनिल असेंब्लीद्वािे ते घेतले जाण्याची अपेक्षा आहे. 
युएिएससी म्हणजे काय? 

• युनायटेड नेशन्स ससक्युरिटी कौन्न्सल (युएनएससी) हे संयुक्त िाष्ट्र (युएन) च्या सहा प्रमुख अंगांपैकी 
एक आहे. ते...सह चाजत केले जाते 
- आंतििाष्ट्रीय शांतता आणि सुिक्षा सुननन्चचत कििे 

- जनिल असेंब्लीत नवीन युएन सदस्यांच्या प्रवेशाची सशफािस कििे 

- यूएन चाटतिमधील कोितेही िदल मंजूि कििे 

• त्याच्या अधधकािांमध्ये शांतता िाखण्यासाठी ऑपिेशन्स स्थापपत कििे, आंतििाष्ट्रीय ननिधं लागू 
कििे आणि लष्ट्किी कािवाई अधधकृत कििे समापवष्ट्ट आहे. 

• युएनएससी ही एकमेव युएन संस्था आहे ज्याला सदस्य िाष्ट्रांवि िंधनकािक ठिाव जािी किण्याचा 
अधधकाि आहे. 

• सदस्य देश: 15, प्रत्येक सदस्याकड ेएक मत आहे. 
• युएन सुिक्षा परिषदेवि भाित आठ वेळा ननवडून आला आहे, अगदी अलीकडे 2021 ते 2022 पयतं 

192 पैकी 184 मते समळवून. 
टीप: युनायटेड नेशन्सच्या चाटति अंतगतत, सवत सदस्य िाष्ट्रे परिषदेच्या ननितयांचे पालन किण्यास िांधील 
आहेत. 

• जागनतक संस्थेच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक असलेला भाित सात वेळा परिषदेचा स्थायी सदस्य 
म्हिून ननवडला गेला आहे. 

• युएनएससी मध्ये 15 सदस्यांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये 10 अस्थायी आणि पाच स्थायी सदस्य 
आहेत. 

स्त्रोत: एआयआर 

 

युके्रिच्या संसदेिे 'आणीबाणी' लादली 
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• युके्रनच्या संसदेने िसशयन आक्रमिाच्या धोक्याला प्रत्युत्ति देण्यास मदत किण्याच्या उद्देशान े
िाष्ट्रीय आिीिािी लागू केली आहे. 

• आिीिािीची न्स्थती युके्रनच्या प्रादेसशक सिकािांना कडक आयडी आणि वाहन तपासिीपासून ते 
अधधक कडक पोसलससगंपयतंच्या वाढीव सुिक्षा उपायांचा अवलंि किण्याची पिवानगी देते. 

• ज्या ददवशी िसशयाने आपला कीव दतूावास रिकामा किण्यास सुरुवात केली त्याच ददवशी ही 
उपाययोजना मंजूि किण्यात आली आणि वॉसशगं्टनने िसशयन हल्लल्लयाच्या शक्यतेिद्दल चेताविी 
ददली. 

स्त्रोत: एआयआर 

 

अमेररकेिे रशियावर िवीि निबधं लादले आहेत 

संदर्भ: अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांनी िसशयावि नवीन ननिधंांचे अनाविि केले ज्याचा अथत युके्रनवि 
आक्रमि केल्लयािद्दल देशाला सशक्षा देण्यासाठी आहे. 
महत्वाचे मुद्दे 

• अमेरिकेच्या िाष्ट्राध्यक्षांनी ननयातत ननयंत्रिासह ननिधंांचा एक संच घातला ज्यामुळे िसशयन 
अथतव्यवस्थेवि गंभीि परििाम होईल. 

• अमेरिकेतील सवत िसशयन मालमत्ता गोठवल्लया जातील. 
• नवीन ननिधंांमध्ये चाि िसशयन िँका आणि भ्रष्ट्ट अब्जाधीश आणि के्रमसलनच्या जवळ असलेल्लया 

त्यांच्या कुटंुिांचा देखील समावेश आहे. 
• अमेरिकेचे सैन्य युके्रनमध्ये थेट संघषातत सहभागी होिाि नाही, असा पुनरुच्चाि करूनही िाष्ट्राध्यक्षांनी 

नाटोच्या पूवेकडील भागात भूमी आणि हवाई दलाच्या नवीन तैनातीची घोषिा केली. 
• अमेरिकन सैन्य युके्रनमध्ये लढण्यासाठी युिोपमध्ये जािाि नाही पिंतु त्यांच्या नाटो सहयोगींचे िक्षि 

कितील आणि पूवेकडील त्या सहयोगींना आचवासन देतील. 
स्त्रोत: एआयआर 

 

ड्राफ्ट इंडडया डेटा अॅक्सेशसबबशलटी अँड यूज पॉशलसी, 2022 
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संदर्भ: इलेक्रॉननक्स आणि मादहती ततं्रज्ञान मंत्रालयाने (एमईआयटीवाय) “ड्राफ्ट इंडडया डेटा अकॅ्सेससबिसलटी अँड यूज 
पॉसलसी, 2022” अस ेशीषतक असलेले धोिि प्रस्ताव जािी केले. 
मुख्य मुद्दे 

• धोििाचे उद्ददष्ट्ट आहे, “सावतजननक क्षेत्रातील डेटा वापिण्याच्या भािताच्या क्षमतेत आमूलाग्र परिवततन कििे”. 

ड्राफ्ट डेटा अॅक्सेशसबबशलटी पॉशलसी का प्रस्त्ताववत केले गेले आहे? 

• पुढील दशकात नागरिकांच्या डेटाची ननसमतती झपाट्याने वाढिाि आहे आणि भािताच्या $5 दरसलयन डॉलिच्या 
डडन्जटल अथतव्यवस्थचेा आधािस्तंभ िनिाि आहे. 

ड्राफ्ट डेटा अॅक्सेशसबबशलटी पॉशलसीचा मुख्य प्रस्त्ताव: 
• कें द्र सिकािने तयाि केलेल्लया, ननमाति केलेल्लया, संकसलत केलेल्लया आणि/ककंवा संग्रदहत केलेल्लया सवत डेटा आणि 

मादहतीसाठी हे धोिि लागू होईल. 
• हे िाज्य सिकािांना त्याच्या तितुदी स्वीकािण्याची पिवानगी देईल. 
• एकूि व्यवस्थापनासाठी एमईआयटीवाय अंतगतत इंडडया डेटा ऑकफस (आयडीओ) च्या स्थापनेद्वािे त्याची 

कायतप्रिाली साध्य केली जाईल, प्रत्येक सिकािी संस्था एक मुख्य डेटा अधधकािी ननयुक्त किेल. 
• या व्यनतरिक्त, मानकांचे अंनतमीकिि समापवष्ट्ट असलेल्लया कामांसाठी सल्ललागाि संस्था म्हिून इंडडया डेटा 

कौन्न्सलची स्थापना केली जाईल. 
टीप: भािताकडे डेटा संिक्षि कायदा नाही जो जििदस्ती आणि अत्यधधक डेटा संकलन ककंवा डेटा उल्ललंघन यांसािख्या 
गोपनीयतेच्या उल्ललंघनांसाठी जिािदािी आणि उपाय प्रदान करू शकतो. 
स्त्रोत: द हहदं ू

सस्त्टेिेबल शसटीज इंडडया प्रोग्राम 

 

संदर्भ: वल्लडत इकॉनॉसमक फोिम (डब्ल्लयूईएफ) आणि नॅशनल इन्न्स्टट्यूट ऑफ अितन अफेअसत (एनआययुए) यांनी 
संयुक्तपिे डडझाइन केलेल्लया ‘सस्टेनेिल ससटीज इंडडया प्रोग्राम’ वि सहयोग किण्यासाठी सामंजस्य किािावि स्वाक्षिी 
केली. 
महत्वाचे मुद्दे 

• COP26 मध्ये हवामान शमन प्रनतसाद म्हिून 2070 पयतं ननव्वळ शून्य किण्याची भािताची वचनिद्धता 
पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांनी सांधगतल्लयानंति हा उपक्रम पवशेषतः लक्षिीय आहे. 

• ‘सस्टेनेिल ससटीज इंडडया प्रोग्राम’ शहिांना व्यवन्स्थत आणि शाचवत पद्धतीने डीकािोनाइज किण्यास सक्षम 
िनवण्याचा मानस आहे ज्यामुळे उत्सजतन कमी होईल आणि लवधचक आणि समान शहिी परिसंस्था पवतिीत 
होईल. 

• डब्ल्लयूईएफ आणि एनआययुए दोन वषांत पाच ते सात भाितीय शहिांच्या संदभातत फोिमची ससटी न्स्पं्रट 
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प्रकक्रया आणि डीकािोनायझशेनसाठी टूलिॉक्स ऑफ सोल्लयूशन्सचे रुपांति कितील. 
• ससटी न्स्प्रटं प्रकक्रया ही िहु-क्षेत्रीय, मल्लटी-स्टेकहोल्लडि कायतशाळाचंी मासलका आहे ज्यामध्ये व्यवसाय, सिकाि 

आणि नागिी समाजाच्या नेत्यांचा समावेश आहे, पवशेषत: स्वच्छ पवद्युतीकिि आणि सकुत लरिटीद्वािे 
डीकािोनायझेशन सक्षम किण्यासाठी. 

टीप: 
• वल्लडत इकॉनॉसमक फोिमच्या ग्लोिल रिस्क रिपोटत 2022 नुसाि, दाट लोकसंख्या असलेले देश जे शतेीवि जास्त 

अवलंिून आहेत, जसे की भाित, हे पवशेषतः हवामान असुिक्षक्षततेसाठी असुिक्षक्षत आहेत. 
• शहिांमधील डीकािोनायझेशन ही ग्लोिल वॉसमगं 2°C च्या खाली ठेवण्याची खिी संधी आहे आणि हे लक्ष्य 

गाठण्यात भाितातील शहिे खूप मोठे योगदान देऊ शकतात. 
स्त्रोत: पीआयबी 
 

महात्मा गांधी िरेगासाठी ओम्ड्सपसभि अॅप 

संदर्भ: कें द्रीय ग्रामीि पवकास आणि पंचायती िाज मतं्री धगरििाज ससहं यांनी महात्मा गांधी निेगासाठी ओम्ब््सपसतन 
अॅप लाँच केले. 

 

मुख्य मुद्दे 

• ओम्ब््सपसतन अॅप हे ई-गव्हनतन्सच्या ददशेने एक पाऊल आहे; हे पािदशतकता आणि जिािदािी सुननन्चचत 
किण्यासाठी उपयुक्त ठिेल.  

महात्मा गांधी िरेगा बद्दल: 
• िाष्ट्रीय ग्रामीि िोजगाि हमी कायदा 2005 (ककंवा, निेगा, ज्याला नंति "महात्मा गांधी िाष्ट्रीय ग्रामीि िोजगाि 

हमी कायदा" ककंवा मनिेगा असे नाव देण्यात आले), हा एक भाितीय कामगाि कायदा आणि सामान्जक सुिक्षा 
उपाय आहे ज्याचा उद्देश 'काम किण्याचा अधधकाि' याची हमी कििे आहे. 

• हा कायदा 23 ऑगस्ट 2005 िोजी मंजूि झाला. 
• एका आधथतक वषातत ककमान 100 ददवस मजुिीचा िोजगाि प्रदान करून ग्रामीि भागात उपजीपवकेची सुिक्षा 

वाढविे हे त्याच ेउद्ददष्ट्ट आहे. 
स्त्रोत: पीआयबी 
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आयसीएमआर/ डीएचआर बायोमेडडकल इिोव्हेिि आणण उद्योजकता धोरण 

 
संदर्भ: डॉ. मनसुख मांडपवया, कें द्रीय आिोग्य आणि कुटंुि कल्लयाि मंत्री यांनी "वैद्यकीय, दंत, पॅिा-मेडडकल 
इन्न्स्टट्यूट/कॉलेजमधील वैद्यकीय व्यावसानयक, वजै्ञाननक आणि ततं्रज्ञांसाठी िायोमेडडकल इनोव्हेशन आणि 
उद्योजकतेवि आयसीएमआि/डीएचआि धोिि" लाँच केले. 
मुख्य मुद्दे 

• हे धोिि भाित सिकािच्या मेक-इन इंडडया, स्टाटत-अप-इंडडया आणि आत्मननभति भाित उपक्रमांना प्रोत्साहन 
देऊन िहु-अनुशासनात्मक सहयोग सुननन्चचत किेल, स्टाटत-अप संस्कृतीला प्रोत्साहन देईल आणि संपूित 
देशभिातील वैद्यकीय संस्थांमध्ये एक नापवन्यपूित नेततृ्व इकोससस्टीम पवकससत किेल. 

• धोििानुसाि, वैद्यकीय व्यावसानयक/डॉक्टिांना स्टाटत-अप कंपन्या तयाि करून, कंपनी- गैि-कायतकािी संचालक 
ककंवा वैज्ञाननक सल्ललागाि यांमध्ये सहायक पद घेऊन उद्योजकीय उपक्रम सुरू किण्यासाठी प्रोत्सादहत केले 
जाईल. 

• डीएचआि- आयसीएमआि (डडपाटतमेंट ऑफ हेल्लथ रिसचत- इंडडयन कौन्न्सल ऑफ मेडडकल रिसचत) ने हे धोिि 
डीपीआयआयटी, डीएसटी, डब्ल्लयूआयपीओ, डीएसआयआि, एम्स, आयआयटी ददल्लली इत्यादी इति सिकािी 
पवभाग/मंत्रालये/संस्थांशी सल्ललामसलत करून तयाि केले. 

स्त्रोत: पीआयबी 
 

स्त्पिभ उपक्रम 

 
संदर्भ: संिक्षि मंत्रालयाच्या संिक्षि लेखा पवभागाने (डीएडी) सीएससी ई-गव्हतनन्स सपवतसेस इंडडया सलसमटेड सोित एक 
सामंजस्य किाि केला आहे, जो इलेक्रॉननक्स आणि मादहती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतगतत पवशेष उद्देश वाहन 
(एसपीव्ही), पेन्शन प्रशासनासाठी प्रिाली (िक्षा) अंतगतत पेन्शन सेवांसाठी आहे. {स्पशत} हा उपक्रम देशभिातील चाि 
लाखांहून अधधक सामानयक सेवा कें द्रांवि (सीएससी) आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• एमओयु ननवतृ्तीवेतनधािकांना, पवशेषत: जे लोक देशाच्या दगुतम भागात िाहतात आणि ज्यांच्याकडे स्पशत वि 
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लॉग इन किण्याचे साधन ककंवा तांबत्रक साधन नाही त्यांना शेवटच्या टप्पप्पयात कनेन्क्टन्व्हटी समळेल. 
पेन्िि प्रिासि (रक्षा) {स्त्पिभ} प्रणालीबद्दल: 

• स्पशत हा संिक्षि मंत्रालयाचा एक उपक्रम आहे ज्याचा उद्देश संिक्षि ननवतृ्तीवेतनधािकांना पेन्शन 
प्रशासनासाठी सिकािच्या 'डडन्जटल इंडडया', 'डायिेक्ट िेननकफट रान्सफि (डीिीटी)' आणि 'ककमान सिकाि, 

कमाल शासन'. यासह सवतसमावेशक उपाय प्रदान किि ेहा आहे 

स्त्रोत: पीआयबी 
 

िॅििल वॉर मेमोररयल 

संदर्भ: नॅशनल वॉि मेमोरियल (एनडब्ल्लयूएम) 25 फेबु्रवािी 2022 िोजी नतसिा वधातपन ददन साजिा किेल. 
िॅििल वॉर मेमोररयल (एिडड्यूएम) बद्दल: 

• एनडब्ल्लयूएम हे 25 फेबु्रवािी 2019 िोजी पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांनी िाष्ट्राला समपपतत केले होते. 
• स्वातंत्र्यापासून ते शूि सैननकांनी केलेल्लया िसलदानाची साक्ष आहे. 
• त्याचे उद्घाटन झाल्लयापासून, सवत श्रद्धांजली समािंभ केवळ एनडब्ल्लयूएम येथे आयोन्जत केले जातात, ज्यात 

िाष्ट्रीय ददवसांचा समावेश आहे. 

 

स्त्रोत: न्यूजऑिएअर 

 

डीआरडीओ आणण आयआयटी हद्ली प्रयागराज आणण ववधं्याचल दरम्याि क्वांटम की डडस्त्रीडयूििचे 
प्रात्यक्षक्षक 

 
संदर्भ: संिक्षि सशंोधन आणि पवकास संस्था (डीआिडीओ) आणि भाितीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) ददल्ललीच्या 
शास्त्रज्ञांच्या संयुक्त पथकाने देशात प्रथमच उत्ति प्रदेशातील प्रयागिाज आणि 
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पवधं्याचलमधील 100 ककलोमीटिपेक्षा जास्त अंतिावि क्वांटम की डडस्रीब्यूशन सलकंचे यशस्वीपिे प्रात्यक्षक्षक केले.  

महत्वाचे मुद्दे 

• या क्षते्रात आधीच उपलब्ध असलेल्लया व्यावसानयक दजातच्या ऑन्प्पटकल फायििवि ही ताबंत्रक प्रगती साधली 
गेली. 

• या यशासह, देशाने लष्ट्किी दजातच्या कम्युननकेशन सुिक्षा की पदानुक्रम िूटस्रॅपपगंसाठी सुिक्षक्षत की रान्सफिच े
स्वदेशी ततं्रज्ञान प्रदसशतत केले आहे. 

• कामधगिीच े मापदंड मोजले गेले आहेत आणि 10 KHz पयतं चाळलेल्लया मुख्य दिांवि अहवाल ददलेल्लया 
आंतििाष्ट्रीय मानकांमध्ये पुनिावतृ्ती होत असल्लयाचे आढळले आहे. 

क्वांटम की डडस्त्रीडयूिि (क्यूकेडी) बद्दल: 
• क्यूकेडी, ज्याला क्वाटंम कक्रप्पटोग्राफी देखील म्हितात, सुिक्षक्षत कम्युननकेशन पवकससत कििािी एक यंत्रिा 

आहे. 
• क्यूकेडी कक्रप्पटोग्राकफक प्रोटोकॉलसाठी आवचयक असलेल्लया गुप्पत की पवतरित आणि शेअि किण्याचा एक मागत 

प्रदान किते. 
स्त्रोत: पीआयबी 
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