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मासिक चालू घडामोडी 
माचच 2022 

महत्वाच्या बातम्या: राज्य 
नागपूरात पहहलयाांदाच एरोमॉडेसल ांग शोचे आयोजन 

 

• स्वातंत्र्याच्या अमतृ महोत्सवानिममत्त िागपूरात राष्ट्रीय छात्र सेिा, तसेच ववववध हौशी एरोमॉडेलसस संस््ांच्या 
सहकायासिे पहहलयांदाच एरोमॉडेमलगं शोचे आयोजि करण्यात आले होते. 

• एरोमोडीमलगं शो चे उदघाटि क्रीडा मंत्री सुिील केदार यांचा हस्ते करण्यात आले. यावेळी हॉसस रायडडगं ची 
आवड मुलांमध्ये निमासण व्हावी यासाठी हॉसस रायडींगचे प्रात्यक्षिक एिसीसी प्काद्वारे सादर करण्यात 
आले . 

• या मध्ये ववववध प्रकारच्या 20 एरोमॉडेलसचे प्रात्यक्षिक एिसीसी आणण हौशी एरोमॉडेमलगंचा मुलांिी यावेळी 
सादर केले.  

Source: AIR 
आिाम आणि मेघालय आांतरराज्य िीमा वववाद  

 

बातम्याांमध्ये का 
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• कें द्रीय गहृमंत्री अममत शहा यांच्या उपस्स््तीत आसामचे मुख्यमंत्री हहमंता बिस्वा सरमा आणण मुख्यमंत्री 
मेघालय कॉिराड के. सगंमा यांिी आसाम आणण मेघालय राजयांमधील आंतरराजयीय सीमा निस्चचत 
करण्यासाठी िवी हदललीत 12 पैकी 6 िेत्रांच्या संदर्ासत ऐनतहामसक करारावर स्वािऱ्या केलया.  

मुख्य मुद्दे 
• गेलया वर्षी जुलैपासूि आसामचे मुख्यमंत्री हहमंता बिस्वा सरमा आणण त्यांचे मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉिरॅड 

संगमा त्यांच्या 884 ककमी लांिीच्या सीमेवर दीघसकाळ चाललेला वाद सोडवण्यासाठी चचास करत आहेत. 
• दोन्ही राजयांमध्ये वववादाची १२ िेते्र असतािा, जुलै २०२१ मध्ये, दोन्ही सरकारांिी पहहलया टप्पप्पयात 

निराकरणासाठी सहा िेते्र (हाहहम, गगझांग, तारािारी, िोकलापारा, खािापारा-वपमलगंकाटा, रताचेरा) 
ओळखली. 

Source: Indian Express 
गुजरातला भारतातील पहहला 'स्टील रोड' 

 

बातमीत का 
• र्ारतातील डायमंड मसटी, सुरत, गुजरात हे स्टील कचऱ्यापासूि ििवलेला रस्ता ममळवणारे र्ारतातील 

पहहले ठरले आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• आसेलर ममत्तल निप्पपॉि स्टील इंडडयािे CSIR इंडडया (काउंमसल ऑफ सायंहटकफक अँड इंडस्स्रयल ररसचस) 
आणण CRRI (सेंरल रोड ररसचस इस्न्स्टट्यूट) सोित सरकारी ग्कं टँक NITI आयोग सोित िाधंलेला, 
स्टील स्लॅग रोड हे शाचवत ववकासाचे उत्कृष्ट्ट उदाहरण आहे. 

• स्टील उद्योगांद्वारे लाखो टि स्टील स्लॅग तयार केले जातात आणण त्यांचा आतापयतं कोणताही पयासयी 
उपयोग झालेला िाही. 

• Source: ET 
35वा िुरजकुां ड आांतरराष्ट्रीय हस्तकला मेळा 
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िांदभच 

• हररयाणाच ेराजयपाल िंडारू दत्तात्रय आणण हररयाणाच ेमुख्यमंत्री मिोहर लाल यांिी हदललीजवळ फरीदािाद ये् े
35 व्या िूरजकुां ड आांतरराष्ट्रीय हस्तकला मेळा 2022 चे उद्घाटि केले. 

मुख्य मुद्दे 
• या कायसक्रमात 20 हूि अगधक देश सहर्ागी होत आहेत आणण उझिेककस्ताि हे र्ागीदार राष्ट्र आहे. 
• जम्मू आणण काचमीर हे 35 व्या सूरजकंुड आंतरराष्ट्रीय हस्तकला मेळा 2022 च े'्ीम स्टेट' आहे, जे राजयातील 

ववववध कला प्रकार आणण हस्तकलेद्वारे आपली अद्ववतीय संस्कृती आणण समदृ्ध वारसा प्रदमशसत करत आहे. 
• कें द्रीय पयसटि मंत्रालय, वस्त्रोद्योग, संस्कृती, परराष्ट्र मंत्रालय आणण हररयाणा सरकार यांच्या सहकायासिे 

सूरजकंुड मेळा प्रागधकरण आणण हररयाणा पयसटि यांच्या संयुक्त ववद्यमािे आयोस्जत सौंदयसपूणस वातावरणात 
र्ारतातील कलाकुसर, संस्कृती आणण पाककृती यांच े प्रदशसि करण्यासाठी हा महोत्सव आंतरराष्ट्रीय पयसटि 
हदिदमशसकेवर अमर्मािाच्या आणण महत्त्वाच्या स््ािावर आहे. 

• हस्तकला, हातमाग आणण र्ारताचा सांस्कृनतक वारसा यांची समदृ्धता आणण ववववधता दशसववण्यासाठी 1987 
मध्ये प्र्मच सूरजकंुड हस्तकला मेळा आयोस्जत करण्यात आला होता. 

िुरजकुां डचा इततहाि: 
• सुरजकंुड, लोकवप्रय सूरजकंुड आंतरराष्ट्रीय हस्तकला मेळ्याचे हठकाण फररदािादमध्ये दक्षिण हदललीपासूि 8 

ककमी अंतरावर आहे. 
• सूरजकंुडचे िाव प्राचीि अमॅ्फीग्एटरवरूि पडले आहे, याचा अ्स तोमर सरदारांपैकी एक राजा सूरजपाल यािे 

10व्या शतकात ये्े िाधंललेा ‘सूयासचा तलाव’. 
स्रोत: TOI 
 
राष्ट्रीय ई-ववधान अॅप्ललकेशन प्रोग्राम कायाचप्ववत करिारी नागालँड ववधानिभा देशातील पहहली ठरली 
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िांदभच 

• पेपरलेस पद्धतीमध्ये सत्र आयोस्जत करण्यासाठी राष्ट्रीय ई-ववधान अॅप्ललकेशन (NeVA) प्रोग्राम कायासस्न्वत 
करणारी नागालँड ववधानिभा (NLA) देशातील पहहली ठरली आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• NLA मध्ये इन्स्टॉल केलेले ई-िुक हे एक माध्यम आहे जयाद्वारे सदस्य पेपरलेस असेंब्लीसाठी ववधािसरे्त 

NeVA असॅ्प्पलकेशि वापरणार आहेत. 
• NeVA हा एक प्रकलप आहे जयाला 10 टक्के राजयाच्या वाट्यासह संसदीय कामकाज मंत्रालय, र्ारत 

सरकारद्वारे निधी हदला जातो. 
स्रोत: newsonair 
नरसिांगनपेट्टाई नागस्वराम या शास्रीय वाद्याला GI टॅग समळाला  
बातमीत का 

• ताममळिाडूचे शास्त्रीय पवि वाद्य (classical wind musical instrument) िरमसगंपेट्टाई िागस्वराम 
यांिा Class 15 मधील वाद्य शे्रणी अंतगसत र्ौगोमलक संकेत (GI) टॅग प्रदाि करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• हे वाद्य पारंपाररकपणे कंुर्कोणम जवळील गावातील कारागगरांिी ििवले आहे जे त्यांिा त्यांच्या पूवसजांकडूि 

वारशािे ममळालेलया ववमशष्ट्ट प्रकक्रया कौशलयाद्वारे ििवतात. 

 

नरसिांहपेट्टाई नागस्वरम बद्दल: 
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• िागस्वरम हे लाकूड आणण धातूपासूि ििवलेले वाऱ्याचे वाद्य आहे. या वाद्याला ‘मंगला वाद्यम’ म्हणूिही 
उच्च दजास देण्यात आला आहे आणण धाममसक समारंर्, शुर् प्रसंगी आणण शास्त्रीय मैकफलींमध्ये ते वाजवले 
जाते. 

भौगोसलक िांकेत टॅग: 
• र्ौगोमलक इंडडकेशि टॅग कृर्षी, िैसगगसक ककंवा उत्पाहदत वस्तूंसाठी जारी केला जातो जयांच्या र्ौगोमलक 

उत्पत्तीमुळे एक अद्ववतीय गुणवत्ता, प्रनतष्ट्ठा ककंवा इतर वैमशष्ट्ट्ये आहेत. 
• Source: newsonair 

2021 मध्ये स्कॉच स्टेट ऑफ गव्हनचवि रँककां ग 

 

बातमीत का 
• स्कोच स्टेट ऑफ गव्हिसन्स रँककंग 2021 मध्ये आधं्र प्रदेश सरकारिे पुन्हा एकदा अव्वल स््ाि पटकावले 

आहे. 
• दसुऱ्या क्रमांकावर पस्चचम िंगाल आणण ओडडशा 3 व्या, गुजरात 4 आणण महाराष्ट्र 5 व्या क्रमांकावर 

आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• आंध्र प्रदेशिे पोलीस आणण सुरिा, कृर्षी, स्जलहा प्रशासि आणण ग्रामीण ववकासातही अव्वल स््ाि पटकावले 
आहे. 

• एका प्रमसद्धीिुसार, आंध्र प्रदेशिे सलग दसुऱ्या वर्षी पहहला क्रमांक कायम ठेवला आहे. 
• 2020 मध्येही आंध्र प्रदेशिे प्रशासिात अव्वल स््ाि पटकावले. 

SKOCH ग्रुप बद्दल: 
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• SKOCH समूह हा 1997 पासूि सवससमावेशक वाढीवर लि कें हद्रत करूि सामास्जक-आग्सक समस्या 
हाताळणारा र्ारतातील अग्रगण्य ग्कं टँक आहे. 

• समूह कंपन्यांमध्ये सललागार शाखा, माध्यम शाखा आणण धमासदाय प्रनतष्ट्ठाि यांचा समावेश होतो. 
• SKOCH समुहाि े2021 साठी SKOCH गव्हिसन्स ररपोटस काडस िवी हदलली ये्े जारी केले आहे, राजय, 

स्जलहा, आणण ईमेल आहटसकल वप्रटं आहटसकल म्युनिमसपल स्तरावरील ववववध प्रकलपांमधील कामगगरीिुसार 
राजयांची क्रमवारी लावली आहे. 

• Source: The Hindu 
भारतातील पहहले वैद्यकीय शहर ‘इांद्रायिी मेडडसिटी’ महाराष्ट्रात येिार आहे 

 

बातमीत का 
• महाराष्ट्र शासिािे पुणे स्जल्याच्या ग्रामीण र्ागात ‘इंद्रायणी मेडडमसटी’ िावािे देशातील पहहले वैद्यकीय 

शहर उर्ारण्याची घोर्षणा केली आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• इंद्रायणी मेडडमसटी केवळ वैद्यकीय मशिण आणण संशोधि सुववधाच देणार िाही तर सवस प्रकारचे ववशेर्ष 
उपचार एकाच छताखाली उपलब्ध करूि देणार आहे. 

• पुणे महािगर प्रदेश ववकास प्रागधकरण (PMRDA) द्वारे मेडडमसटीची स््ापिा केली जाईल. 
• 10,000 कोटींहूि अगधक गुंतवणुकीसह सावसजनिक-खाजगी र्ागीदारी (PPP) द्वारे ते ववकमसत केले 

जाईल. 
Source: HT 
मुांबई हे नेट-णिरो रोडमॅप तपशीलवार करिारे पहहले दक्षिि आसशयातील शहर ठरले  
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बातम्याांमध्ये का 
• ग्लासगो ये्ील सीओपी-२६ मध्ये वचििद्ध असलेलया देशाच्या २०७० च्या लक्ष्यापेिा दोि दशकांपूवी 

मुंिईच्या क्लायमेट अॅक्शि प्पलॅििे (एमकेएपी) २०५० पयतं संपूणस कािसि न्यूरॅमलटीपयतं पोहोचण्याचे 
महत्त्वाकांिी लक्ष्य ठेवले आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• सवससमावेशक आणण मजिूत शमि (mitigation) आणण अिुकूलि धोरणांचा अवलंि करूि हवामाि 

िदलाच्या आव्हािांचा सामिा करण्यासाठी शहरासाठी 30 वर्षांचा रोड मॅप म्हणूि काम करण्याचे या 
योजिेचे उद्हदष्ट्ट आहे. 

• गेलया सहा महहन्यांत हररतगहृ वायू (GHG) आणण िैसगगसक ग्रीि कव्हर इन्व्हेंटरीच्या असुरक्षिततचेे 
मूलयांकि केलयािंतर, BMC िे वलडस ररसोसेस इस्न्स्टट्यूट (WRI), र्ारत आणण C40 मसटीज िेटवकस  
यांच्या तांबत्रक सहाय्यािे योजिा तयार केली. 

• MCAP सहा िेत्रांवर लि कें हद्रत करते - ऊजास आणण इमारती, शाचवत कचरा व्यवस््ापि, शाचवत 
गनतशीलता, शहरी हररत आणण जैवववववधता, हवा गुणवत्ता, शहरी पूर आणण जल संसाधि व्यवस््ापि. 

• योजिेच्या अंतररम आणण दीघसकालीि उद्हदष्ट्टांमध्ये 2030 पयतं उत्सजसिात 30 टक्के घट, 2040 पयतं 
44 टक्के घट आणण 2050 पयतं िेस इयर उत्सजसि (2019) च्या तुलिेत निव्वळ-शून्य घट यांचा समावेश 
आहे. 

• Source: ET 
देशातील पहहली डडप्जटल वॉटर बँक 'AQVERIUM' 

 

बातमीत का 
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• देशातील पहहली डडस्जटल वॉटर िँक ‘AQVERIUM’ िेंगळुरूमध्ये सुरू करण्यात आली. 
मुख्य मुद्दे 

• सवांिा वपण्याचे पाणी आणण स्वच्छता पुरववण्याच्या शाचवत उपक्रमांमध्ये तज्ञ असलेलया AquaKraft 
Ventures या कंपिीिे हा उपक्रम हाती घेतला आहे. 

• माहहती तंत्रज्ञाि, कौशलय ववकास आणण उद्योजकता यासह शाचवत आणण हररत तंत्रज्ञािाची जोड देणारा 
हा एक अनतशय अिोखा िवोपक्रम आहे. 

• डडस्जटल वॉटर डेटा िँक ही सवस संस््ा आणण स्त्रोतांकडूि ‘वॉटर डेटा’ ची क्युरेट केलेली यादी म्हणूि 
समजली जाऊ शकते जी काही सामान्य ववकास आव्हािांिा सामोरे जाण्यास मदत करेल. 

• Source: newsonair 
मानेिरमध्ये पहहले व्हच्युचअल स्माटच ग्रग्रड नॉलेज िेंटर  

 

बातमीत का 
• कें द्रीय ऊजासमंत्री आर.के. मसगं यांिी आझादी का अमतृ महोत्सव कायसक्रमाचा र्ाग म्हणूि व्हच्युसअल स्माटस 

गग्रड िॉलेज सेंटर (SGKC) आणण इिोव्हेशि पाकस  सुरू केले. 
मुख्य मुद्दे 

• मािेसर (हररयाणा) मधील पॉवरग्रीड कें द्रामध्ये स्स््त िवीि व्हच्युसअल स्माटस गग्रड िॉलेज सेंटर, कें द्र 
सरकारचा अशा प्रकारचा पहहला उपक्रम आहे. 

• SGKC ची स््ापिा POWERGRID द्वारे फं्रहटयर स्माटस गग्रड तंत्रज्ञािाच्या प्रात्यक्षिक आणण प्रगतीसाठी 
करण्यात आली आहे. 

• यूएस एजन्सी फॉर इंटरिॅशिल डेव्हलपमेंट (USAID) च्या तांबत्रक सहाय्यािे त्याची स््ापिा करण्यात 
आली आहे. 

• SGKC चे उद्हदष्ट्ट आहे की स्माटस गग्रड तंत्रज्ञािामध्ये िवकलपिा, उद्योजकता आणण संशोधिाला चालिा 
देण्यासाठी आणण वीज ववतरण िेत्रात िमता निमासण करण्यासाठी जागनतक स्तरावरील उत्कृष्ट्ट कें द्रांपैकी 
एक आहे. 
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भारतातील पहहले 100% महहलाांच्या मालकीचे FLO इांडप्स्रयल पाकच  

 

बातमीत का 
• FICCI लेडीज ऑगसिायझेशि (FLO) द्वारे तेलंगणा सरकारच्या र्ागीदारीत हैदरािादमध्ये र्ारतातील 

पहहलया 100% महहलांच्या मालकीच्या FLO औद्योगगक उद्यािाचे उद्घाटि करण्यात आले. 
मुख्य मुद्दे 

• 50 एकर एफओ औद्योगगक पाकस ची स््ापिा रु. 250 कोटी रुपयांच्या गुतंवणूकीिे केली गेली होती, हा 
फ्लॅगमशप प्रकलप आहे आणण राष्ट्रीय स्तरावर अशा प्रकारचा हा पहहलाच प्रकलप आहे जयात अध्याय 
सदस्य आणण एफएलओच्या राष्ट्रीय सदस्यांसाठी खुला आहे. 

• हे उद्याि 16 ग्रीि कॅटेगरी इंडस्रीजचे प्रनतनिगधत्व करणार ्या 25 महहलांच्या मालकीच्या आणण संचामलत 
युनिट्सद्वारे कायासस्न्वत झाले.  

FICCI लेडीज ऑगचनायिेशन (FLO) बद्दल: 
• FLO ची स््ापिा 1983 मध्ये फेडरेशि ऑफ इंडडयि चेंिसस ऑफ कॉमसस अँड इंडस्री (FICCI) चा एक 

ववर्ाग म्हणूि करण्यात आली जी र्ारतातील उद्योग आणण वाणणजयची सवोच्च संस््ा आहे. 
• Source: India Today 

चांदीगडला राज्यिभेची जागा देण्याची मागिी 

 

• चंदीगड महािगरपामलकेिे घटिेच्या कलम 80 मध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी हदली जेणेकरूि 
त्यांचे िगरसेवक राजयसर्ेवर प्रनतनिधी पाठवू शकतील. 
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खाजगी िदस्य ववधेयक - िांववधान (दरुुस्ती ववधेयक, 2021) आणि कलम 80 ची दरुुस्ती: 
• खाजगी सदस्य ववधेयक हे मंत्री िसलेलया संसद सदस्यािे (एमपी) सादर केलेले ववधेयक आहे. ववरोधी 

पिात िसलेले खासदार िहुधा खाजगी सदस्य ववधेयके सर्ागहृात आणतात. 
• र्ारतीय राजयघटिेतील कलम 80 राजयांच्या पररर्षदेच्या रचिेशी संिंगधत आहे जयाला उच्च सर्ागहृ 

देखील म्हणतात. 
टीप: 

• पुद्दचेुरी, जम्मू आणण काचमीर आणण राष्ट्रीय राजधािी प्रदेश हदलली या कें द्रशामसत प्रदेशांिा राजयसर्ेत 
प्रनतनिगधत्व आहे, तर लडाख, चंदीगड, दादरा आणण िगर हवेली - दमण आणण दीव, अंदमाि आणण 
निकोिार िेटे आणण लिद्वीप यांिा वरच्या सर्ागहृात प्रनतनिगधत्व िाही. 

• Source: Indian Express 

महासशवरारीतनसमत्त उज्जैनची ग्रगनीज बुकमध्ये नोंद 

 

• मध्य प्रदेशात, उजजैििे महामशवरात्रीनिममत्त एकाच वेळी 11 लाखांहूि अगधक मातीचे हदवे लावण्यासाठी 
गगिीज िुक ऑफ वलडस रेकॉडसमध्ये प्रवेश केला. 

• गेलया िोव्हेंिरमध्ये अयोध्येत 9 लाख 41 हजार हदवे लावलयाचा ववक्रम मोडीत काढत उजजैिच्या लोकांिी 
एकाच वेळी 11 लाख 71 हजार हदवे प्रजवमलत करूि िवा ववक्रम केला आहे. मुख्यमंत्री मशवराज मसहं 
चौहाि यांच्या हस्ते क्षिप्रा िदीच्या रामघाटावर ‘मशव जयोती अपसणम’् महोत्सवाचे उद्घाटि करण्यात आले. 

• उजजैि हे मशवाशी संिंगधत १२ जयोनतमलगंांपैकी एक असलेलया महाकालेचवराचे घर आहे. 
• Source: ET 

महत्वाच्या बातम्या: भारत 
हदलली महानगरपासलका (िुधारिा) ववधेयक, 2022 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 

बातमीत का 
• अलीकडेच, हदलली महािगरपामलका (दरुुस्ती) ववधेयक, 2022 लोकसर्ेत सादर करण्यात आले. 

मुख्य मुद्दे 
• संसदेिे पाररत केलेलया हदलली महािगरपामलका अगधनियम, 1957 मध्ये सधुारणा करण्याचा या ववधेयकाचा 

प्रयत्ि आहे. 
• हदलली ववधािसर्ेिे 2011 मध्ये हदललीच्या पूवीच्या महािगरपामलकेचे ववर्ाजि करण्यासाठी या कायद्यात 

सुधारणा केली: (i) उत्तर हदलली महािगरपामलका, (ii) दक्षिण हदलली महािगरपामलका आणण (iii) पूवस 
हदलली महािगरपामलका. 

• या ववधेयकात नतन्ही कॉपोरेशि एकत्र करण्याचा प्रयत्ि आहे. 
महानगरपासलका बद्दल: 

• र्ारतात, महािगरपामलका ही शहरी स््ानिक सरकार आहे जी 10 लाखांपेिा जास्त लोकसंख्या असलेलया 
कोणत्याही महािगर शहराच्या ववकासासाठी जिािदार असते. 

• र्ारतातील पहहली महािगरपामलका 1688 मध्ये मद्रासमध्ये तयार करण्यात आली, त्यािंतर 1726 मध्ये 
मुंिई आणण कलकत्ता ये्े महािगरपामलका निमासण झाली. 

Source: Indian Express 
लाल ककलला महोत्िव - भारत भाग्य ववधाता 
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बातमीत का 
• कें द्रीय महहला आणण िालववकास मंत्री श्रीमती स्मतृी झुबिि इराणी यांिी हदललीतील लाल ककललयातील 

१७व्या शतकातील प्रनतस्ष्ट्ठत स्मारक ये्े दहा हदवसीय मेगा लाल ककलला महोत्सव - र्ारत र्ाग्य ववधाता 
(२५ माचस २०२२- ३ एवप्रल २०२२) चे उद्घाटि केले. 

मुख्य मुद्दे 
• सांस्कृनतक मंत्रालयातफे लाल ककलला महोत्सव-र्ारत र्ाग्य ववधाता आयोस्जत करण्यात येत आहे. 
• 70 हूि अगधक कुशल कारागगरांिी कायसक्रमस््ळी आपलया कलाकुसरीचे प्रदशसि केले आहे. 
• र्ारत सरकारचे सांस्कृनतक मंत्रालय, लाल ककललयाचे “स्मारक ममत्र”, दालममया र्ारत मलममटेड यांिी 

आझादी का अमतृ महोत्सवाचा एक र्ाग म्हणूि या मेगा इव्हेंटची संकलपिा मांडली आहे. 
• Source: PIB 

फौजदारी प्रकिया (ओळख) ववधेयक, 2022 
बातमीत का 

• कें द्रीय गहृ राजयमंत्री अजय ममश्रा टेिी यांिी लोकसर्ेत फौजदारी प्रकक्रया (ओळख) ववधेयक 2022 सादर 
केले. 
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मुख्य मुद्दे 
• गुन्हेगारी प्रकक्रया (ओळख) ववधेयक 2022 कायद्याची अंमलिजावणी करणाऱ् या एजन्सींिा गुन्हेगारी 

प्रकरणांमध्ये ओळख आणण तपासाच्या उद्देशािे दोर्षी आणण इतर व्यक्तींचे शारीररक आणण जैववक िमुिे 
गोळा करण्यासाठी, संग्रहहत करण्यासाठी आणण त्यांचे ववचलेर्षण करण्यासाठी अगधकृत करते. 

• हे ववधेयक द आयडेंहटकफकेशि ऑफ वप्रझिसस ऍक्ट, 1920 रद्द करण्याचा प्रयत्ि करते जयाची व्याप्पती 
दंडागधकाऱ् यांच्या आदेशािुसार दोर्षी आणण गैर-दोर्षी व्यक्तींच्या मयासहदत शे्रणीतील िोटांचे ठसे आणण पायाचे 
ठसे आणण छायागचते्र रेकॉडस करण्यापुरती मयासहदत होती. 

• िॅशिल क्राइम रेकॉडस ब्युरो (NCRB) हे र्ौनतक आणण जैववक िमुिे, स्वािरी आणण हस्तािर डेटाचे र्ांडार 
असेल जे ककमाि 75 वर्षे जति केले जाऊ शकते. 

• या कायद्यांतगसत मोजमाप घेण्यास परवािगी देण्यास ववरोध करणे ककंवा िकार देणे हा र्ारतीय दंड 
संहहतेच्या कलम 186 अंतगसत गुन्हा मािला जाईल. 

• Source: The Hindu 
राष्ट्रीय महहला आयोगाने ववधी िेवा प्ललतनक िुरू केले 

 

बातमीत का 
• राष्ट्रीय महहला आयोगािे (NCW) हदलली राजय ववधी सेवा प्रागधकरण (DSLSA) च्या सहकायासिे कायदेशीर 

मदत स्क्लनिक सुरू केले आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• NCW इतर राजय महहला आयोगांमध्येही अशाच प्रकारचे कायदेशीर सेवा दवाखािे सुरू करण्याची योजिा 
आखत आहे. 

राष्ट्रीय महहला आयोगाववषयी: 
• 31 जािेवारी 1992 रोजी र्ारतीय संववधािाच्या तरतुदीिुसार, 1990 च्या राष्ट्रीय महहला आयोग कायद्यात 

पररर्ावर्षत केलयािुसार त्याची स््ापिा करण्यात आली. 
• रेखा शमास या सध्याच्या अध्यिा आहेत. 
• Source: newsonair 
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राज्ये अलपिांख्याक घोवषत करू शकतात: कें द्र 

 

बातमीत का 
• सवोच्च न्यायालयात दाखल केलेलया प्रनतज्ञापत्रात, कें द्रीय अलपसंख्याक व्यवहार मंत्रालयािे म्हटले आहे 

की, “राजय सरकारे देखील धाममसक ककंवा र्ावर्षक समुदायाला राजयातील ‘अलपसंख्याक समुदाय’ म्हणूि 
घोवर्षत करू शकतात”. 

महत्त्वाचे मुद्दे 
• वकील अस्चविी उपाध्याय यांिी 2020 मध्ये केलेलया यागचकेला उत्तर म्हणूि हे प्रनतज्ञापत्र दाखल करण्यात 

आले होते, जयामध्ये म्हटले होते की, 2011 च्या जिगणिेिुसार, लिद्वीप, ममझोराम, िागालँड, मेघालय, 
जम्मू-काचमीर, अरुणाचल प्रदेश, मणणपूर आणण पंजािमध्ये हहदं ू अलपसंख्याक आहेत आणण सवोच्च 
न्यायालयािे 2002 च्या टीएमए पै (TMA Pai) निणसयात िमूद केलेलया तत्त्वािुसार त्यांिा या राजयांमध्ये 
अलपसंख्याक दजास देण्यात यावा. 

कें द्राची भूसमका : 
• महाराष्ट्रािे 'जयूं'िा राजयांतगसत अलपसंख्याक समाज म्हणूि कसे अगधसूगचत केले, याचे उदाहरण कें द्रािे 

हदले. पुन्हा किासटकिे उदूस, तेलगू, तममळ, मलयाळम, मराठी, तुळू, लांिाडी, हहदंी, कोकणी आणण गुजराती 
या र्ार्षांिा राजयात अलपसंख्याक र्ार्षा म्हणूि अगधसूगचत केले. 

भारत िरकारने अग्रधिूग्रचत केलेले अलपिांख्याक : 
• संसदेची वैधानिक िमता आहे आणण १९९२ च्या राष्ट्रीय अलपसंख्याक आयोग कायद्याच्या कलम २ (सी) 

अन्वये समुदायाला अलपसंख्याक म्हणूि अगधसूगचत करण्याची कायसकारी िमता कें द्र सरकारची आहे. 
• कें द्र सरकारिे १९९२च्या राष्ट्रीय अलपसंख्याक आयोग कायद्याच्या कलम २ (सी) अन्वये मुस्स्लम, णिचचि, 

शीख, िौद्ध, पारशी आणण जैि या सहा समुदायांिा अलपसंख्याक म्हणूि अगधसूगचत केले. 
• Source: Indian Express 

िांववधान (अनुिूग्रचत जाती आणि अनुिूग्रचत जमाती) आदेश (दरुुस्ती) ववधेयक, 2022 
बातमीत का 
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• राजयसर्ेिे संववधाि (अिुसूगचत जाती आणण अिुसूगचत जमाती) आदेश (दरुुस्ती) ववधेयक, 2022 मंजूर 
केले. 

 

 

मुख्य मुद्दे 
• या ववधेयकात घटिा (अिुसूगचत जाती) आदेश, 1950 मध्ये सुधारणा करूि झारखंडमधील अिुसूगचत 

जातींच्या यादीतूि र्ोगता समुदाय वगळणे आणण राजयातील अिुसूगचत जमातींच्या यादीमध्ये काही 
समुदायांचा समावेश करण्यासाठी संववधाि (अिुसूगचत जमाती) आदेश, 1950 ची तरतूद करण्यात आली 
आहे. 

• संववधाि (अिुसूगचत जाती आणण अिुसूगचत जमाती) आदेश (दरुुस्ती) ववधेयक, 2022 हे संसदेच्या वरच्या 
सर्ागहृात 7 फेब्रुवारी 2022 रोजी सादर करण्यात आले. 

• टीप: यापूवी लोकसर्ेिे बत्रपुराच्या अिुसूगचत जमातीच्या यादीत 'डालााँग' समुदायाचा 'कुकी' उप-जमाती 
म्हणूि समावेश करण्यासाठी ववधेयक मंजूर केले. 

• Source: TOI 
मलबार बांड 
बातमीत का 

• अलीकडेच, र्ारतीय ऐनतहामसक संशोधि पररर्षदेिे (ICHR) 1921 च्या मलिार िंडातील शहीद 
वररयामकुन्िा्ु कुिहामद हाजी आणण अली मुसमलयार यांिा र्ारताच्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या यादीतूि 
काढूि टाकण्याच्या मशफारशीवर आपला निणसय पुढे ढकलला आहे. 
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मुख्य मुद्दे 
• मलिार िंड, मोपलाह हत्याकांड, मोपला दंगल ककंवा मवपला दंगल ऑगस्ट 1921 त े1922 दरम्याि 

मद्रास प्रेमसडेन्सीच्या मलिार स्जल्याच्या दक्षिण र्ागात झाली. 
• इंडडयि कौस्न्सल फॉर हहस्टोररकल ररसचस (ICHR) िद्दल: 
• ही प्रशासकीय आदेशाद्वारे स््ापि करण्यात आलेली मशिण मंत्रालयाची एक संस््ा आहे. 
• हे इनतहासकार आणण ववद्वािांिा फेलोमशप, अिुदाि आणण मसम्पोमसयाद्वारे आग्सक सहाय्य प्रदाि करते. 

Source: The Hindu 
 
 

'फाउां डेशनल लतनिंग स्टडी' 

 

बातम्याांमध्ये का 
• पायार्ूत मशिणाच्या टप्पप्पयावर (इयत्ता नतसरीच्या शेवटी) ववद्यार्थयांच्या मशकण्याच्या पातळीचे प्रत्यि 

आकलि व्हाव,े यासाठी मशिण मंत्रालय 'फाऊंडेशिल लनिगं स्टडी' करणार आहे.  
• हा अभ्यास जगातील अशा प्रकारचा पहहला अभ्यास आहे कारण 22 र्ारतीय र्ार्षांमध्ये आकलिासह 

वाचिासाठी मापदंड स््ावपत करणे हे त्याचे उद्दीष्ट्ट आहे. 
फाउांडेशनल लतनिंग स्टडीबद्दल: 

• NCERT द्वारे सवस राजये आणण कें द्रशामसत प्रदेशांमध्ये 23 ते 26 माचस 2022 या चार हदवसांच्या 
कालावधीत िमुिा शाळांमध्ये मूलर्ूत मशिण अभ्यास आयोस्जत केला जाईल. 

• या अभ्यासात अंदाजे 10000 शाळा आणण 1 लाख ववद्या्ी सहर्ागी होण्याची अपेिा आहे.  
• Source: India Today 

ववांग्ि इांडडया 2022 
बातम्याांमध्ये का 
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• िागरी उड्डाण मंत्रालय (एमओसीए) आणण कफक्की संयुक्तपणे ववगं्ज इंडडया 2022 - आमशयातील सवासत 
मोठा िागरी हवाई वाहतूक (व्यावसानयक, सामान्य आणण व्यवसाय उड्डाण) कायसक्रम 24 ते 27 माचस 
2022 दरम्याि िेगमपेट ववमाितळ, हैदरािाद, हैदरािाद, ये्े आयोस्जत करीत आहेत. 

 

मखु्य मुद्दे 
• देशाच्या आझादी का अमतृ महोत्सवाचा एक र्ाग म्हणूि, कायसक्रमाची ्ीम आहे “India@75: New 

Horizon for Aviation Industry”. 
• WINGS INDIA 2022 हा िागरी उड्डाणावरील आमशयातील सवासत मोठा कायसक्रम आहे, जो िवीि 

व्यवसाय संपादि, गुतंवणूक, धोरण निममसती आणण प्रादेमशक किेस्क्टस्व्हटीवर लि कें हद्रत करूि िते्राच्या 
झपाट्यािे िदलणाऱ् या गनतशीलतेसाठी अिुकूल मचं प्रदाि करतो. 

• र्ारतातील िागरी उड्डाण िेत्रात िेंचमाकस  तयार करणाऱ्या आणण उललेखिीय योगदाि देणाऱ्या ववमाि 
वाहतूक-संिंगधत कंपन्या/संस््ा/संस््ांिा “ववगं्स इंडडया अवॉड्सस” प्रदाि केले जातील. 

• Source: PIB 
राष्ट्रीय अनुिूग्रचत जमाती आयोग (NCST) 

 

बातम्याांमध्ये का 
• राष्ट्रीय अिुसूगचत जमाती आयोग (एिसीएसटी) गेलया चार वर्षांपासूि अकायसिम असूि, त्यांिी एकही अहवाल 

संसदेला हदललेा िाही, अस ेसंसदीय सममतीिे िुकत्याच हदलेलया अहवालात म्हटले आहे.  
राष्ट्रीय अनुिूग्रचत जमाती आयोगाबद्दल (NCST): 
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• ही एक र्ारतीय घटिात्मक संस््ा आहे जी सवंवधाि (89 वी दरुुस्ती) कायदा, 2003 द्वारे स््ापि केली गेली 
होती. 

• १९ फेबु्रवारी २००४ रोजी लागू झालेलया संववधािाच्या ८९ व्या दरुुस्तीवर, पूवीच्या राष्ट्रीय अिुसूगचत जाती आणण 
अिुसूगचत जमाती आयोगाच्या ववर्ाजिावर राष्ट्रीय अिुसूगचत जमाती आयोगाची स््ापिा कलम ३३८ अ अन्वये 
करण्यात आली आहे, जेणकेरूि प्रदाि केलेलया ववववध सुरिारिकांच्या (safeguards) अंमलिजावणीवर लि ठेवता 
येईल. 

रचना: 
• आयोगामध्ये एक अध्यि, एक उपाध्यि आणण तीि पूणसवेळ सदस्य (एका महहला सदस्यासह) यांचा समावेश होतो. 

आयोगाच्या सवस सदस्यांचा कायसकाळ कायसर्ार स्वीकारलयापासूि तीि वर्षांचा आहे. 
Source: The Hindu 
2022-23 हांगामािाठी कच्च्या तागाच्या ककमान आधारभूत ककमतीला मांत्ररमांडळाची मावयता 

 

बातमीत का 
• पंतप्रधाि िरेंद्र मोदी यांच्या अध्यितेखालील आग्सक व्यवहारावरील मंबत्रमंडळ सममतीिे 2022-23 हंगामासाठी 

कच्च्या तागासाठी ककमाि आधाररू्त ककंमत (MSP) मंजूर केली. 
मुख्य मुद्दे 

• कृर्षी खचस आणण ककंमत आयोगाच्या मशफारशींवर आधाररत ही मान्यता आहे. 
• 2022-23 हंगामासाठी कच्च्या तागाचा MSP (TDN3 समतुलय TD5 ग्रेड) 4750/- प्रनत स्क्वंटल निस्चचत करण्यात 

आला आहे. 
• यामुळे संपूणस र्ारतातील र्ाररत सरासरी उत्पादि खचासपेिा 60.53 टक्के परतावा ममळेल. 
• 2022-23 हंगामासाठी कच्च्या तागाचा घोवर्षत MSP हा सरकारिे 2018-19 च्या अ्ससंकलपात घोवर्षत केलयािुसार 

अणखल र्ारतीय र्ाररत सरासरी उत्पादि खचासच्या ककमाि 1.5 पट पातळीवर MSP निस्चचत करण्याच्या तत्त्वाशी 
सुसंगत आहे. 
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• Source: PIB 
राष्ट्रीय रिा ववद्यापीठ 

 

बातमीत का 
• पंतप्रधाि िरेंद्र मोदी यांिी राष्ट्रीय रिा ववद्यापीठाची इमारत राष्ट्राला समवपसत केली आणण अहमदािाद 

ये्े पहहले दीिांत समारंर् र्ार्षण केले. 
मुख्य मुद्दे 

• राष्ट्रीय रिा ववद्यापीठ (RRU) ची स््ापिा पोमलमसगं, फौजदारी न्याय आणण सुधारात्मक प्रशासिाच्या 
ववववध शाखांमध्ये उच्च दजासचे प्रमशक्षित मिुष्ट्यिळाची गरज पूणस करण्यासाठी करण्यात आली. 

• 2010 मध्ये गुजरात सरकारिे स््ापि केलेलया रिा शक्ती ववद्यापीठाचे अपग्रेडेशि करूि सरकारि े
राष्ट्रीय रिा ववद्यापीठ िावाचे राष्ट्रीय पोमलस ववद्यापीठ स््ापि केले. 

• राष्ट्रीय महत्त्वाची संस््ा असलेलया ववद्यापीठािे 1 ऑक्टोिर 2020 पासूि आपले कामकाज सुरू केले. 
• Source: India Today 

AMRUT 2.0 अांतगचत ‘इांडडया वॉटर वपच-पायलट-स्केल स्टाटच-अप चॅलेंज’ 

 

बातमीत का 
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• कें द्रीय गहृनिमासण आणण शहरी व्यवहार (MoHUA) आणण पेरोमलयम आणण िैसगगसक वायू मंत्री हरदीप 
मसगं पुरी यांिी मंत्रालयाच्या अटल ममशि फॉर ररजुव्हिेशि अँड अिसि रान्सफॉमेशि (AMRUT) 2.0 
अंतगसत ‘इंडडया वॉटर वपच-पायलट-स्केल स्टाटस-अप चॅलेंज’ लाँच केले. 

मुख्य मुद्दे 
• र्ारताच्या पंतप्रधािांच्या दरूदृष्ट्टीच्या अिुर्षंगािे, स्टाटसअप्पसिा ‘टेक्िॉलॉजी पाटसिर’ म्हणूि संलग्ि 

करण्याच्या तंत्रज्ञाि उप-ममशिला मंबत्रमंडळािे AMRUT 2.0 अंतगसत मान्यता हदली आहे. 
• ममशिचे उद्हदष्ट्ट पाणी/वापरलेले-पाणी िेत्रातील स्टाटसअप्पसिा िवकलपिा आणण डडझाइिद्वारे ववकमसत 

करण्यासाठी सिम करणे आहे जयामुळे शाचवत आग्सक वाढ होईल आणण रोजगाराच्या संधी निमासण 
होतील. 

• या उपक्रमांतगसत, मंत्रालय 100 स्टाटस-अप्पसची निवड करेल जयािंा 20 लाख रुपये निधी सम्सि तसेच 
मागसदशसि म्हणूि प्रदाि केले जातील. 

अमतृ (अटल समशन फॉर ररजुवनेशन अँड अबचन राविफॉमेशन) बद्दल: 
• 25 जूि 2015 रोजी 500 शहरांमध्ये AMRUT लाँच करण्यात आले, जयाचा उद्देश 500 निवडक 

AMRUT शहरांमध्ये पाणीपुरवठ्याचे सावसबत्रक कव्हरेज प्रदाि करणे आणण सीवरेज कव्हरेजमध्ये लिणीय 
सुधारणा करणे आहे. 

• अलीकडेच, सरकारिे 1 ऑक्टोिर 2021 रोजी अटल ममशि फॉर ररजुव्हेिेशि अँड अिसि रान्सफॉमेशि 
(AMRUT) 2.0 लाँच केले आहे, जयाचे उद्हदष्ट्ट सवस वैधानिक शहरांमध्ये पाण्याचे सावसबत्रक कव्हरेज प्रदाि 
करणे आणण 500 AMRUT शहरांमध्ये सीवरेज/सेप्पटेज व्यवस््ापिाचे 100% कव्हरेज प्रदाि करणे, पाणी 
सुरक्षित शहरे निमासण करणे आहे. 

• Source: Business Standard 
राष्ट्रीय युवा िांिद महोत्िव 2022 

 

बातमीत का 
• लोकसर्ा अध्यि, ओम बिलास यांिी संसदेच्या सेंरल हॉल, िवी हदलली ये्े राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव-

2022 च्या नतसऱ्या आवतृ्तीच्या समापि कायसक्रमाला संिोगधत केले. 
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मुख्य मुद्दे 
• राष्ट्रीय युवा संसद हा तरुणांिा संसदीय कायसपद्धती आणण लोकशाही प्रकक्रया समजूि घेऊि सुसजज 

करण्याचा एक अमर्िव कायसक्रम आहे. 
राष्ट्रीय युवा िांिद महोत्िव (NYPF) बद्दल: 

• सावसजनिक सेवांसह आगामी काळात ववववध कररअरमध्ये सामील होणाऱ्या तरुणांचा आवाज ऐकण्यासाठी 
हे आयोजि करण्यात आले आहे. 

• NYPF 31 डडसेंिर 2017 रोजी पंतप्रधािांिी त्याचं्या मि की िात र्ार्षणात हदलेलया कलपिेवर आधाररत 
आहे. 

• या कलपिेतूि प्रेरणा घेऊि, NYPF ची पहहली आवतृ्ती 2019 मध्ये आयोस्जत करण्यात आली होती. 
Source: PIB 
भारतातील माता मृत्यूचे प्रमाि (MMR) 10 अांकाांनी घिरले  
बातमीत का 

• र्ारताच्या रस्जस्रार जिरलिे जारी केलेलया MMR वरील स्पेशल िुलेहटििुसार र्ारतातील माता मतृ्यूचे 
प्रमाण (MMR) 10 अंकांिी घटले आहे. 

 

महत्त्वाचे मुद्दे 
• एमएमआर २०१६-१८ मधील ११३ वरूि २०१७-१९ मध्ये १०३ पयतं (८.८ % घट) घसरला आहे. 
• देशात एमएमआरमध्ये २०१४-२०१६ मध्ये १३०, २०१५-१७ मध्ये १२२, २०१६-१८ मध्ये ११३ आणण २०१७-

१९ मध्ये १०३ पयतं उत्तरोत्तर घट होत आहे. 
• या सततच्या घसरणीमुळे, र्ारत 2020 पयतं 100/लाख स्जवंत जन्मांचे राष्ट्रीय आरोग्य धोरण (एिएचपी) 

लक्ष्य साध्य करण्याच्या मागासवर आहे आणण 2030 पयतं 70 / लाख स्जवंत जन्मांचे एसडीजी लक्ष्य 
साध्य करण्याच्या मागासवर आहे.  
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• शाचवत ववकास लक्ष्य (SDG) साध्य करणाऱ्या राजयांची संख्या आता 5 वरूि 7 वर पोहोचली आहे. केरळ 
(30), महाराष्ट्र (38), तलेंगणा (56), ताममळिाडू (58), आंध्र प्रदेश (58), झारखंड (61), आणण गुजरात 
(70). 

• आता िऊ (9) राजये आहेत जयांिी NHP िे ठरवलेले MMR चे लक्ष्य गाठले आहे जयात वरील 7 आणण 
किासटक (83) आणण हररयाणा (96) राजये आहेत. 

• Source: The Hindu 
भारतात ब्लॉकचेन गेसमांगचे कायदेशीर ववचार 

 

बातमीत का 
• ब्लॉकचेि तंत्रज्ञािाची प्रचंड व्याप्पती आणण िमता गेलया काही वर्षांत गेममगं उद्योगाला आकवर्षसत करत 

आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• CryptoKitties िे ममळवलेलया यशामुळे, Axie Infinity सारखे आणखी ब्लॉकचेि गेम आता सादर केले 
गेले आहेत. 

• CryptoKittie एक िॉि-फंगीिल टोकि (NFT) आहे. 
• 2017 मध्ये पहहला ब्लॉकचेि गेम म्हणूि लाँच केलेला, CryptoKitties चे सध्या जगर्रात 1,28,000 

वापरकते आहेत. 
ब्लॉकचेन गेम्ि: 

• ब्लॉकचेि गेम्स हे ऑिलाइि स्व्हडडओ गेम आहेत जे ब्लॉकचेि तंत्रज्ञाि समाकमलत करूि ववकमसत केले 
जातात. 

• यामध्ये कक्रप्पटोकरन्सी ककंवा िॉि-फंगीिल टोकि (NFTs) सारख्या कक्रप्पटोग्राफी-आधाररत ब्लॉकचेि 
तंत्रज्ञािाचा वापर करणारे घटक समाववष्ट्ट आहेत. 

नॉन-फां गीबल टोकवि (NFTs): 
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• NFTs गेममधील आर्ासी मालमत्तांचे प्रनतनिगधत्व करतात जया खेळाडूचं्या मालकीच्या असू शकतात, जसे 
की िकाश,े गचलखत ककंवा जमीि. 

• Source: Indian Express 
मिुदा राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरि धोरि 2022 

 

बातमीत का 
• और्षधनिमासण ववर्ाग (DoP), रसायिे आणण खते मंत्रालयािे त्यांच्या वेिसाइटवर, वैद्यकीय उपकरणांसाठी 

राष्ट्रीय धोरण, 2022 मसुदा, 25 माचस 2022 पयतं उद्योग आणण र्ागधारकांच्या अमर्प्राय आणण हटप्पपण्या 
आमंबत्रत करण्यासाठी एक दृष्ट्टीकोि पत्र जारी केला आहे. 

मिुद्याच्या धोरिाची ठळक वैसशष्ट्ट्ये: 
• प्रस्ताववत धोरणात या िेत्राची सातत्यपूणस वाढ आणण ववकास सुनिस्चचत करण्यासाठी सवससमावेशक उपायांचा 

एक सवससमावेशक संच तयार करण्याचा प्रयत्ि केला गेला आहे आणण नियामक सुव्यवस्स््तता, मािव 
संसाधिांचे कौशलय आणण उच्च दजासच्या उपकरणांसाठी तंत्रज्ञािाचा अर्ाव आणण योग्य पायार्ूत सुववधांचा 
अर्ाव यासारख्या िेत्राच्या पुढील आव्हािांिा तोंड देण्यासाठी सुसंगत धोरणात्मक चौकटीद्वारे प्रयत्ि केले 
आहेत. 

या धोरिाची कलपना आहे की 2047 पयिंत आपला देश 
• NIPERs च्या धतीवर काही राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण मशिण आणण संशोधि संस््ा (NIMERs) असतील. 
• MedTech मधील 25 उच्च-अंत फ्यूचररस्स्टक तंत्रज्ञािाचे घर आणण प्रवतसक असेल 
• $100-300 Bn आकाराचा MedTech उद्योग असेल जयाचा जागनतक िाजारातील हहस्सा 10-12% असेल 

Source: PIB 
TRAI कायद्याची 25 वषे 
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बातमीत का 
• अलीकडेच, दरूसंचार वववाद निपटारा आणण अपील न्यायागधकरण (TDSAT) िे “TRAI कायद्याची 25 

वर्षे: र्ागधारकांसाठी (टेमलकॉम, ब्रॉडकास्स्टंग, IT, AERA आणण आधार) मागस फॉरवडस” या ववर्षयावर 
सेममिारचे आयोजि केले होते. 

• र्ारतीय दरूसंचार नियामक प्रागधकरण (TRAI) कायद्याच्या २५ वर्षांच्या दीघस प्रवासाच्या स्मरणा्स कें द्रीय 
दळणवळण, इलेक्रॉनिक्स आणण माहहती तंत्रज्ञाि आणण रेलवे मंत्री अस्चविी वैष्ट्णव यांच्या हस्ते पररसंवादाचे 
उद्घाटि करण्यात आले. 

• कायसक्रमात, श्री वैष्ट्णव यांिी अद्यतनित TDSAT प्रकक्रया 2005 आणण TDSAT नियम, 2003 देखील 
जारी केले. 

भारतीय दरूिांचार तनयामक प्राग्रधकरि (TRAI) कायदा: 
• 1997 मध्ये, र्ारतातील दरूसंचार िेत्राचे नियमि करण्यासाठी TRAI कायदा लागू करण्यात आला. 
• तसेच दरूसंचार िेत्रातील र्ागधारकांमधील वववाद निराकरणाची यंत्रणा देखील प्रदाि केली आहे. 
• TRAI कडूि न्यानयक आणण वववाद काये ताब्यात घेण्यासाठी दरूसंचार वववाद निपटारा आणण अपील 

न्यायागधकरण (TDSAT) स््ापि करूि 2000 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. 
• Source: PIB 

ब्रह्मपुरेवर आतापयिंतचे िवाचत लाांब जहाज 
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बातम्याांमध्ये का 
• िंदर, जहाजिांधणी आणण जलमागस मंत्रालयािे एक महत्त्वाचा टप्पपा गाठला जेव्हा एम.व्ही. रामप्रसाद 

बिस्स्मल ब्र्मपुते्रवरूि प्रवास करणारे आतापयतंचे सवासत लांि जहाज ििले.  
• डी.िी.कलपिा चावला आणण डी.िी.ए.पी.जे.अब्दलु कलाम या दोि िाजससह (barges) हे जहाज कें द्रीय िंदरे, 

िौकाियि आणण जलमागस मंत्री (पीएसडब्लयू) आणण आयुर्ष, सवासिंद सोिोवाल यांच्या हस्ते हस्लदया ये्ील 
चयामा प्रसाद मुखजी िंदरातूि रवािा करण्यात आले. 

मुख्य मुद्दे 
• 90 मीटर लांि फ्लोहटला (flotilla) 26 मीटर रंुद आहे, 2.1 मीटरच्या Draft िे र्रलेला आहे. 
• यासह, गुवाहाटी ये्ील पांडू िंदरावर आलयािंतर, कोलकाता ये्ील हस्लदया डॉक ये्ूि अवजड मालवाहू 

वाहतुकीची महत्त्वाकांिी पायलट रि यशस्वीपणे पूणस केली. 
• या पायलट रिचे महत्त्व इंडो िांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट (IBRP) मागे कोलकाता त ेगुवाहाटी पयतं िास्जगं 

ऑपरेशि (barging operation) सुरू करण्यासाठी मागस तयार करत.े 
Source: PIB 
'ग्राहक ििमीकरि िलताह' 

 

बातमीत का 
• आझादी का अमतृ महोत्सवाचा एक र्ाग म्हणूि पुरोगामी र्ारताची 75 वर्षे आणण ते्ील लोकांचा, 

संस्कृतीचा आणण कतृसत्वाचा गौरवशाली इनतहास साजरे करण्यासाठी आणण त्यांचे स्मरण करण्यासाठी ग्राहक 
व्यवहार ववर्ागािे 14 माचस 2022 रोजी “ग्राहक सिमीकरण सप्पताह” सुरू केला. 

महत्त्वाचे मुद्दे 
• ग्राहक संरिण कायदा २०१९ ची वैमशष्ट्ट्ये, र्ारतीय मािक गुण, हॉलमाकस  केलेले दागगिे, सीआरएस माकस , 

पूवस-पॅकेजड वस्तूंवर पहावयाचे तपशील, योग्य वजिे आणण उपाय ााांचा वापर यािद्दल जिजागतृी 
कायसक्रमांिी केली आणण ग्राहकांिा राष्ट्रीय ग्राहक हेलपलाइि क्रमांक १४४०४ ककंवा १८००-११-४० वर ग्राहक 
तक्रार कशी िोंदवायची याची माहहती हदली. 

• Source: newsonair 
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वनीकरिाद्वारे 13 प्रमुख नद्याांचे पुनरुज्जीवन 

 

बातमीत का 
• कें द्रीय पयासवरण विे आणण हवामाि िदल मंत्री, र्ूपेंद्र यादव आणण कें द्रीय मंत्री, जल शक्ती, गजेंद्र मसहं 

शेखावत यांिी संयुक्तपणे विीकरण हस्तिेपांद्वारे 13 प्रमुख िद्यांच्या पुिरुजजीविावर तपशीलवार प्रकलप 
अहवाल (DPRs) जारी केले. 

मुख्य मुद्दे 
• झेलम, गचिाि, रावी, बियास, सतलज, यमुिा, ब्र्मपुत्रा, लुिी, िमसदा, गोदावरी, महािदी, कृष्ट्णा आणण 

कावेरी या 13 िद्यांसाठी DPR तयार करण्यात आले आहेत. 
• डीपीआरला िॅशिल फॉरेस्टेशि अँड इको-डेव्हलपमेंट िोडस, (MoEF&CC) द्वारे निधी हदला गेला होता 

आणण र्ारतीय विीकरण संशोधि आणण मशिण पररर्षद (ICFRE), डेहराडूि द्वारे तयार करण्यात आला 
होता. 

• 13 िद्यांिी एकबत्रतपणे एकूण 18,90,110 चौ. ककमी खोऱ्याचे िेत्र व्यापले आहे जे देशाच्या र्ौगोमलक 
िेत्राच्या 57.45% प्रनतनिगधत्व करते. 

• 13 िद्यांची लांिी 202 उपिद्यांसह 42,830 ककमी आहे. 
• डीपीआर संरिण, विीकरण, पाणलोट उपचार, पयासवरणीय पुिसचंनयत, आद्रसता संवधसि, जीविमाि सुधारणे, 

उत्पन्ि वाढवण,े िदी ककिारे, इको-पाकस  ववकमसत करूि पयासवरण पयसटि आणण लोकांमध्ये जागरूकता 
आणणे यावर लि कें हद्रत करतात. 

• 13 डीपीआरचा प्रस्ताववत एकबत्रत िजेट पररव्यय 19,342.62 कोटी रुपये आहे. 
• यामुळे ग्लासगो ये्े िोव्हेंिर 2021 दरम्याि सीओपी-26 मध्ये पंचामतृ वचििद्धतेच्या हदशेिे देशाची 

प्रगती मजिूत होईल, जयायोगे र्ारतािे 2030 पयतं एक अब्ज टि कािसि उत्सजसि कमी करण्याचे, 2030 
पयतं िवीकरणीय ऊजेसह 50 टक्के ऊजेच्या गरजा पूणस करण्याचे, 2030 पयतं िॉि-जीवाचम ऊजास िमता 
500 गगगावॅटपयतं वाढववण्याचे, 2030 पयतं आपलया अ्सव्यवस््ेची कािसि तीव्रता 45 टक्क्यांिी कमी 
करण्याचे आणण 2070 पयतं निव्वळ शून्य उत्सजसि साध्य करण्याचे आचवासि हदले आहे.   

• टीप: आंतरराष्ट्रीय िद्यांसाठी कृती हदि दरवर्षी 14 माचस रोजी साजरा केला जातो. 
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Source: Indian Express 
वैद्यकीय आणि तनरोगी पयचटनािाठी राष्ट्रीय धोरि आणि रोडमॅप 

 

बातमीत का 
• र्ारताला वैद्यकीय आणण निरोगी पयसटि स््ळ म्हणूि प्रोत्साहि देण्यासाठी कें द्र सरकारची मंत्रालये, राजय 

सरकारे आणण खाजगी िेत्रामध्ये एक मजिूत फे्रमवकस  आणण समन्वय निमासण करण्यासाठी, पयसटि 
मंत्रालयािे वैद्यकीय आणण निरोगी पयसटिासाठी राष्ट्रीय धोरण आणण रोडमॅप तयार केला आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• वैद्यकीय पयसटिाला प्रोत्साहि देण्यासाठी एक समवपसत संस््ात्मक आराखडा उपलब्ध करूि देण्यासाठी, 

पयसटि मंत्रालयािे मंत्री (पयसटि) यांच्या अध्यितखेाली राष्ट्रीय वैद्यकीय आणण कलयाण पयसटि मंडळाची 
स््ापिा केली आहे. 

• त्याच्या चालू कक्रयाकलापांचा एक र्ाग म्हणूि, पयसटि मंत्रालय, देशातील ववववध पयसटि स््ळे आणण 
उत्पादिांिा प्रोत्साहि देण्यासाठी 'अतुलय र्ारत' ब्रडँ-लाइि अंतगसत, परदेशातील महत्त्वाच्या आणण सरं्ाव्य 
िाजारपेठांमध्ये जागनतक वप्रटं, इलेक्रॉनिक आणण ऑिलाइि मीडडया मोहहमा प्रमसद्ध करते. . 

• 'मेडडकल स्व्हसा' सुरू करण्यात आला आहे, जो वैद्यकीय उपचारांसाठी र्ारतात येणाऱ्या परदेशी प्रवाशांिा 
ववमशष्ट्ट हेतूिे हदला जाऊ शकतो. 

• 156 देशांसाठी 'ई-मेडडकल स्व्हसा' आणण 'ई-मेडडकल अटेंडटं स्व्हसा' देखील सुरू करण्यात आला आहे. 
Source: PIB 
तनयतकासलक श्रमशलती िवेिि (PLFS) 
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बातमीत का 
• िॅशिल स्टॅहटस्स्टकल ऑकफस (NSO) द्वारे जारी केलेलया ताजया पीररयडडक लेिर फोसस सव्हे (PLFS) 

िुसार, र्ारतातील शहरी िेरोजगारीचा दर 2021 च्या एवप्रल-जूि नतमाहीत 12.6 टक्क्यांवर पोहोचला, जे 
जािेवारी-माचस नतमाहीत 9.3 टक्के होता. 

• 2020 मध्ये देशव्यापी लॉकडाऊि दरम्याि, सा्ीच्या रोगाच्या पहहलया लाटेदरम्याि िेरोजगारीचा दर 
झपाट्यािे वाढला होता. 

मुख्य मुद्दे 
• डेटा दशसववतो की 15-29 वयोगटातील, 25.5 टक्के शहरी युवक एवप्रल-जूि 2021 मध्ये िेरोजगार राहहले, 

जे एवप्रल-जूि 2020 मध्ये 34.7 टक्के आणण जािेवारी-माचस 2021 मध्ये 22.9 टक्के होते. 
• िेरोजगारीचा दर कामगार दलातील िेरोजगार व्यक्तींची टक्केवारी म्हणूि पररर्ावर्षत केला जातो. 
• सध्याच्या साप्पताहहक स्स््तीिुसार (सीडब्लयूएस) श्रमशक्ती ही सवेिणाच्या तारखेच्या आधीच्या एका 

आठवड्यात सरासरी िोकरी करणाऱ्या ककंवा िेरोजगार झालेलया व्यक्तींची संख्या आहे. 
राष्ट्रीय िाांप्ख्यकी कायाचलय (NSO): 

• NSO ही सांस्ख्यकी आणण कायसक्रम अंमलिजावणी मंत्रालयाच्या अंतगसत सांस्ख्यकी सेवा कायदा 1980 
अंतगसत सरकारिे अनिवायस केलेली कें द्रीय सांस्ख्यकी संस््ा आहे. 

• Source: Indian Express 
MSME नावववयपूिच योजना आणि MSME IDEA HACKATHON 2022 
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बातमीत का 
• कें द्रीय MSME मंत्री िारायण राणे यांिी MSME IDEA HACKATHON 2022 सोित MSME 

िाववन्यपूणस योजिा (इन्क्युिेशि, डडझाइि आणण IPR) लाँच केली. 
मुख्य मुद्दे 

• एमएसएमई इिोव्हेशि स्कीम एमएसएमई िेत्राच्या अप्रयुक्त सजसिशीलतेला प्रोत्साहि आणण सम्सि 
देईल. 

• समाजाला ्ेट लार् देणाऱ् या व्यवहायस व्यवसाय प्रस्तावांमध्ये कलपिांचा ववकास सुलर् आणण मागसदशसि 
करणाऱ् या िाववन्यपूणस उपक्रमांसाठी हे कें द्र म्हणूि काम करेल. 

• एमएसएमई इिोव्हेहटव्ह ही एमएसएमईसाठी एक िवीि संकलपिा आहे जयामध्ये इिक्युिेशि, डडझाइि 
इंटरव्हेन्शि आणण आयपीआरचे संरिण करूि MSME मध्ये र्ारतातील िवकलपिांिद्दल जागरूकता 
निमासण करण्यासाठी आणण त्यांिा MSME चॅस्म्पयि ििण्यासाठी प्रेररत केले जाईल. 

उप-योजनाांचे तपशील खालीलप्रमािे आहेत:- 
• इिक्युिेशि 
• डडझाइि 
• IPR (िौद्गधक संपदा हक्क) 

Source: PIB 
भारतीय रेलवेचे पहहले गतत शलती कागो टसमचनल 
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बातमीत का 
• पंतप्रधािांच्या "गती शक्ती" च्या दृष्ट्टीकोिातूि आणण रेलवे मंत्रालयाच्या 'गती शक्ती मलटी-मॉडल कागो 

टममसिल' (GCT) िाितच्या धोरणािुसार, र्ारतीय रेलवेच्या आसिसोल ववर्ागािे ्ापरिगर ये्े मै्ि 
पॉवर मलममटेडचे खाजगी साइडडगं (private siding) यशस्वीररत्या कायासस्न्वत केले आहे. 

• डडसेंिर २०२१ मध्ये GCT धोरण प्रकामशत झालयापासूि र्ारतीय रेलवेमध्ये अशा प्रकारचा पहहला GCT 
सुरू करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• मैठण ऊजास प्रकलपाची सुरुवात सि 2009 मध्ये करण्यात आली आणण त्यािंतर 2011 मध्ये वीज निममसती 

सुरू करण्यात आली. 
• आतापयतं वीज प्रकलपासाठी कोळशाची गरज रस्त्यांद्वारे केली जात होती, जयाचे रूपांतर दर महहन्याला 

120 आवक कोळशाच्या रेकमध्ये होणे अपेक्षित आहे. 
• तसेच फ्लाय ऍशच े02 ते 04 िा्य रेक साइडडगंमधूि हाताळले जातील असा अंदाज आहे. 
• यामुळे रेलवेच्या उत्पन्िात दरमहा अंदाजे 11 कोटी रुपयांची वाढ होईल. 

Source: PIB 
िाहहत्योत्िव 

 

बातमीत का 
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• साहहत्य अकादमीच्या पत्रांचा महोत्सव, र्ारतातील सवासत समावेशक साहहत्य महोत्सव, साहहत्योत्सव िवी 
हदललीत सुरू झाला. 

मुख्य मुद्दे 
• र्ारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वधासपि हदिानिममत्त लेटसस 2022 हा उत्सव साजरा केला जात आहे. 
• सांस्कृनतक राजयमंत्री अजुसि राम मेघवाल यांच्या हस्ते अकादमी प्रदशसिाच्या उद्घाटिािे महोत्सवाची 

सुरुवात झाली. 
• या प्रदशसिात अकादमीच्या मागील वर्षासत झालेलया यशांचे आणण महत्त्वपूणस कायसक्रमांचे प्रदशसि करण्यात 

आले आहे. 
• साहहत्योत्सवादरम्याि 24 पुरस्कार ववजेत्यांिा प्रनतस्ष्ट्ठत साहहत्य अकादमी पुरस्कार प्रदाि केले जातील. 

Source: PIB 
राष्ट्रीय जमीन मुद्रीकरि तनगम 

 

बातमीत का 
• कें द्रीय मंबत्रमंडळािे िॅशिल लँड मॉिेटायझेशि कॉपोरेशि (NLMC) ची संपूणस मालकीची र्ारत सरकारची 

कंपिी म्हणूि 5000 कोटी रुपयांचे प्रारंमर्क अगधकृत र्ाग र्ांडवल आणण 150 कोटी रुपयांचे पेड-अप 
र्ाग र्ांडवल म्हणूि स््ापि करण्यास मान्यता हदली आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• NLMC सेंरल पस्ब्लक सेक्टर एंटरप्रायझेस (CPSEs) च्या अनतररक्त जमीि आणण इमारत मालमते्तचे 

मुद्रीकरण हाती घेईल. 
• हा प्रस्ताव 2021-22 च्या अ्ससंकलपीय घोर्षणेच्या अिुर्षंगािे आहे. 
• गैर-मुख्य मालमते्तच्या मुद्रीकरणासह, सरकार ि वापरलेलया आणण कमी वापरलेलया मालमते्तचे मुद्रीकरण 

करूि र्रीव महसूल ममळवू शकेल. 
• धोरणात्मक निगुतंवणूक ककंवा िंद होत असलेलया CPSE साठी, त्यांचे मूलय अिलॉक करण्यासाठी या 

अनतररक्त जमीि आणण िॉि-कोअर मालमते्तचे कमाई करणे महत्त्वाचे आहे. 
Source: ET  
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खाि आणि खतनजे (ववकाि आणि तनयमन) कायदा, 1957 दरुुस्ती 
बातम्याांमध्ये का 

• ग्लॉकोिाइट, पोटॅश, एमरालड, प्पलॅहटिम ग्रुप ऑफ मेटलस (पीजीएम), अँडालुसाइट, मसमलमॅिाइट आणण 
मॉमलब्डेिम यांच्या संदर्ासत रॉयलटीचा दर निहदसष्ट्ट करण्यासाठी खाण आणण खनिजे (ववकास आणण 
नियमि) कायदा, १९५७ (यापुढे 'कायदा' म्हणूि उललेणखलेला) दसुरा अिुसूची (यापुढे 'कायदा' म्हणूि 
संदमर्सत) सुधारणा करण्याच्या खाण मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला कें द्रीय मंबत्रमंडळािे मंजुरी हदली आहे. 

 

महत्त्वाचे मुद्दे 
• या मंजुरीमुळे ग्लॉकोिाइट, पोटॅश, एमरालड, प्पलॅहटिम ग्रुप ऑफ मेटलस, अंडालुसाइट आणण मॉमलब्डेिम 

या खनिजांच्या संदर्ासत खनिज ब्लॉक्सचा मललाव निस्चचत केला जाईल, जयामुळे या खनिजांची आयात 
कमी होईल, खाणकाम िेत्रात तसेच उत्पादि िेत्रात सिलीकरणाच्या संधी निमासण होतील जयामुळे 
समाजातील एका मोठ्या वगासची सवससमावेशक वाढ सुनिस्चचत होण्यास मदत होईल.   

• खाणी मंत्रालय या खनिज ब्लॉक्सचा मललाव सिम करण्यासाठी आवचयक असलेलया या खनिजांच्या 
सरासरी ववक्री ककंमतीच्या (एएसपी) मोजणीची पद्धत देखील प्रदाि करेल. 

• सि 2021 मध्ये करण्यात आलेलया सुधारणांमुळे आणखी चालिा ममळालयािे आग्सक वर्षस 2021-22 मध्ये 
146 हूि अगधक ब्लॉक मललावासाठी ठेवण्यात आले आहेत. यातील ३४ ब्लॉक्सचा आग्सक वर्षासत यशस्वी 
मललाव करण्यात आला आहे.  

• Source: Business Standard 
NEET-UG परीिेत बिण्याची उच्च वयोमयाचदा काढून टाकली  
बातमीत का 

• िॅशिल मेडडकल कममशििे NEET-UG परीिेत िसण्याची उच्च वयोमयासदा काढूि टाकली आहे. 
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मुख्य मुद्दे 
• यासाठी पदवीधर वैद्यकीय मशिण 1997 च्या नियमांमध्ये योग्य ती सुधारणा करण्यासाठी अगधकृत 

अगधसूचिेची प्रकक्रया सुरू करण्यात आली आहे. 
• यापूवी वयोमयासदा सवससाधारण गटातील उमेदवारांसाठी 25 वर्ष ेआणण राखीव प्रवगासतील उमेदवारांसाठी 30 

वर्षे होती. 
• राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग ही देशातील वैद्यकीय मशिणाची सवोच्च नियामक संस््ा आहे. 

नॅशनल एसलप्जत्रबसलटी कम एवरवि टेस्ट (अांडरगॅ्रज्युएट) ककां वा एनईईटी (यूजी) बद्दल: 
• एिईईटी (यूजी), पूवी ऑल इंडडया प्री-मेडडकल टेस्ट (एआयपीएमटी) ही पदवीपूवस वैद्यकीय (एमिीिीएस), 

दंत (िीडीएस) आणण आयुर्ष (िीएएमएस, िीयूएमएस, िीएचएमएस इत्यादी) अभ्यासक्रम घेऊ इस्च्छणाऱ्या 
ववद्यार्थयांसाठी अणखल र्ारतीय वैद्यकीय प्रवेश परीिा आहे. 

• िॅशिल टेस्स्टंग एजन्सी (एिटीए) तफे ही परीिा घेतली जाते. 
• Source: newsonair 

पुिा कृषी ववज्ञान मेळा – 2022 

 

बातमीत का 
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• कें द्रीय कृर्षी आणण शेतकरी कलयाण राजयमंत्री कैलाश चौधरी यांिी िवी हदलली ये्े पुसा कृर्षी ववज्ञाि 
मेळा 2022 चे उद्घाटि केले. 

• यावेळी श्री चौधरी यांिी दोि एकरमध्ये ववकमसत केलेले "पुसा कृर्षी हाट कॉम्प्पलेक्स" समवपसत केले. 
मुख्य मुद्दे 

• ICAR-र्ारतीय कृर्षी संशोधि संस््ा (IARI) तफे तीि हदवसीय कृर्षी मेळा आयोस्जत केला जात आहे. 
• शेतकरी आणण शेतकरी उत्पादक संस््ा 'पुसा कृर्षी कृर्षी हाट कॉम्प्पलेक्स' मध्ये त्यांच्या उत्पादिांचे ्ेट 

ववपणि करू शकतील. 
• या सुववधेमुळे ग्राहक ् ेट शेतकऱ्यांची उत्पादिे खरेदी करू शकतील, जयामुळे त्यांची मध्यस््ांपासूि मुक्तता 

होईल. 
• Source: PIB 

ब्रह्मपुरा (NW2) गांगा (NW1) शी जोडली  
बातम्याांमध्ये का 

• अमलकडेच कें द्रीय िंदरे, जहाजिांधणी आणण जलमागस आणण आयुर्ष मंत्री सिासिंद सोिोवाल यांिा पाटणा ते 
पांडू व्हाया िांगलादेशमागे गुवाहाटी ये्े अन्िधान्याचा पहहला प्रवास केला. 

 

 

महत्त्वाचे मुद्दे 
• र्ारतीय अंतदेशीय जलमागस प्रागधकरण (आयडब्लयूएआय) आसाम आणण ईशान्य र्ारतासाठी अंतदेशीय 

जलवाहतुकीच्या िवीि युगाची घोर्षणा करण्यासाठी गंगा (एिडब्लयू 1) आणण ब्र्मपुत्रा (एिडब्लयू 2) 
दरम्याि एक निस्चचत वेळापत्रक चालववण्याची योजिा आखत आहे.  

• पंतप्रधाि गती शक्ती अंतगसत िांगलादेशमागे ऐनतहामसक व्यापार मागांचे पुिरुजजीवि करण्याच्या निरंतर 
प्रयत्िांिा चालिा ममळेल.  

• पंतप्रधािांच्या 'ॲक्ट ईस्ट' धोरणािुसार, िंदर, जहाजिांधणी आणण जलमागस मंत्रालयािे (एमओपीएसडब्लयू) 
र्ारतीय अंतदेशीय जलमागस प्रागधकरणाच्या (आयडब्लयूएआय) माध्यमातूि राष्ट्रीय जलमागस -1 (एिडब्लयू 
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1), र्ारत-िांगलादेश प्रोटोकॉल मागस आणण एिडब्लयू 2 वर अिेक पायार्ूत सुववधा प्रकलप हाती घेतले 
आहेत.  

• या पावलांमुळे जलमागांद्वारे ईशान्य प्रदेशाशी (एिईआर) संपकस  सुधारेल.  
• 2000 टिांपयतं जहाजांच्या सुरक्षित आणण शाचवत वाहतुकीसाठी एिडब्लयू-1 (गंगा िदी) च्या िमता 

वाढीसाठी सुमारे 4600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करूि सरकारिे महत्त्वाकांिी जलमागस ववकास प्रकलप 
(जेएमव्हीपी) हाती घेतला आहे.  

• Source: PIB 
कवया सशिा प्रवेश उत्िव 

 

बातम्याांमध्ये का 
• आंतरराष्ट्रीय महहला हदिाच्या निममत्तािे महहला व िाल ववकास मंत्रालयािे (एमओडब्लयूसीडी) मशिण 

मंत्रालय आणण युनिसेफ यांच्या संयुक्त ववद्यमािे र्ारतातील ककशोरवयीि मुलींिा पुन्हा औपचाररक मशिण 
आणण/ककंवा कौशलय प्रणालीत आणण्यासाठी 'कन्या मशिा प्रवेश उत्सव' ही ऐनतहामसक मोहीम सुरू केली. 

मुख्य मुद्दे 
• 11 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलींची शाळेत िोंदणी आणण हटकवूि ठेवण्याच्या उद्देशािे ही मोहीम सुरू 

करण्यात आली आहे. 
• शाळािा्य मुलींसाठी सवससमावेशक प्रणालीवर काम करण्यासाठी ककशोरवयीि मुलींसाठीच्या योजिा 

(SAG), िेटी िचाओ िेटी पढाओ (BBBP) आणण राष्ट्रीय शैिणणक धोरण (NEP) यांसारख्या ववद्यमाि 
योजिा आणण कायसक्रम तयार करण्याचा या उपक्रमाचा हेतू आहे. 

• ही मोहीम MoWCD च्या BBBP उपक्रमाच्या छत्राखाली 400,000 हूि अगधक शालेय ककशोरवयीि मलुींिा 
प्रा्ममक लार्ा्ी म्हणूि लस्क्ष्यत करूि रािववण्यात येईल. 

युतनिेफ बद्दल: 
• युनिसेफ, जयाला युिायटेड िेशन्स गचलरन्स फंड म्हणूिही ओळखले जाते, ही संयुक्त राष्ट्रांची एजन्सी 

आहे जी जगर्रातील मुलांिा मािवतावादी आणण ववकासात्मक मदत पुरवण्यासाठी जिािदार आहे. 
• मुख्यालय: न्यूयॉकस , युिायटेड स्टेट्स 
• स््ापिा: 11 डडसेंिर 1946 
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Source: Indian Express 
कें द्रीय िशस्र पोलीि दलाांिाठी आधुतनकीकरि योजना-IV 
बातम्या मध्ये का  

• कें द्रािे CAPF साठी आधुनिकीकरण योजिा-III या योजिेच्या पुढे चालू ठेवत कें द्रीय सशस्त्र पोलीस 
दलांसाठी (CAPFs) आधुनिकीकरण योजिा-IV या योजिेला मान्यता हदली आहे. 

• आधुनिकीकरण योजिा-IV 01.02.2022 त े31.03.2026 पयतं चालेल. 

 

महत्त्वाचे मुद्दे 
• एकूण १,५२३ कोटी रुपयांच्या आग्सक खचाससह सीएपीएफसाठी आधुनिकीकरण योजिा-४ ही गहृ 

मंत्रालयामाफस त रािववली जाणार आहे. 
• हे सी.ए.पी.एफ.ला त्याचं्या ऑपरेशिल गरजेिुसार आधुनिक अत्याधुनिक शस्ते्र आणण उपकरणांिी सुसजज 

करेल, त्यांची ववववध गचत्रपटगहृांमध्ये तैिात करण्याची पद्धत लिात घेऊि.   
• यामुळे आंतरराष्ट्रीय सीमा / नियंत्रण रेर्षा / एलएसी तसेच डाव्या ववचारसरणीच्या अनतरेकीपणामुळे प्रर्ाववत 

िेत्र, जम्मू-काचमीर, लडाख कें द्रशामसत प्रदेश आणण ईशान्येकडील राजयांमध्ये ववववध र्ागामध्ये (different 
theatres) र्ेडसावणाऱ्या आव्हािांचा सामिा करण्याची सरकारची िमता िळकट होईल. 

• Source: India Today 
नवी हदलली येथे एररया ऑकफि आणि इनोव्हेशन िेंटरची स्थापना 

 

बातमीत का 
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• अस्चविी वैष्ट्णव, कें द्रीय दळणवळण मंत्री आणण आंतरराष्ट्रीय दरूसंचार संघ (ITU) चे सरगचटणीस Houlin 
Zhao यांिी िवी हदलली ये्े ITU चे िेत्रीय कायासलय आणण इिोव्हेशि सेंटरच्या स््ापिेसाठी होस्ट कंरी 
करारावर (HCA) स्वािरी केली. 

मुख्य मुद्दे 
• स्स्वत्झलडंमधील स्जनिव्हा ये्े आयोस्जत जागनतक दरूसंचार मािकीकरण असेंब्ली-20 (WTSA-20) 

दरम्याि आर्ासी समारंर्ात या करारावर स्वािरी करण्यात आली. 
• WTSA ही ITU ची चार-वावर्षसक जागनतक पररर्षद आहे जी माहहती आणण संप्रेर्षण तंत्रज्ञाि (ICTs) च्या 

मािकीकरणासाठी समवपसत आहे. 
• 2024 मध्ये होणाऱ्या पुढील WTSA चे यजमािपद र्ारतािे प्रस्ताववत केले आहे. 

नवी हदललीतील ITU चे िेरीय कायाचलय आणि इनोव्हेशन िेंटर: 
• िवी हदलली ये्ील ITU चे एररया ऑकफस आणण इिोव्हेशि सेंटर अफगाणणस्ताि, िांगलादेश, र्ूताि, 

इराण, मालदीव, िेपाळ, श्रीलंका आणण र्ारत या दक्षिण आमशयाई देशांिा सेवा देईल अशी अपेिा आहे. 
• यजमाि देश एररया ऑकफसची स््ापिा आणण ऑपरेशिसाठी कायदेशीर आणण आग्सक फे्रमवकस  प्रदाि 

करतो. 
टीप: र्ारत दरूसंचार मािकांच्या ववकासासाठी ठोस पावले उचलत आहे. र्ारतामध्ये ववकमसत केलेली 5Gi मािके 
आता ITU द्वारे 5G साठी तीि तंत्रज्ञािांपैकी एक म्हणूि ओळखली गेली आहेत. 
इांटरनॅशनल टेसलकम्युतनकेशन युतनयन (ITU) बद्दल: 

• ITU ही माहहती आणण संप्रेर्षण तंत्रज्ञािासाठी संयुक्त राष्ट्रांची ववशेर्ष एजन्सी आहे. 
• ITU मध्ये सध्या 193 देश आणण 900 हूि अगधक खाजगी-िेत्रातील संस््ा आणण शैिणणक संस््ांचे 

सदस्यत्व आहे. 
• Source: PIB 

'स्री मनोरिा प्रकलप' 
• महहला आणण िाल ववकास मंत्रालयािे (MoWCD) राष्ट्रीय मािमसक आरोग्य आणण न्यूरोसायन्सेस 

(NIMHANS) संस््ेच्या सहकायासिे अलीकडेच 'स्त्री मिोरिा प्रकलप' सुरू केला आहे. 
• स्री मनोरिा प्रकलपाववषयी 
• र्ारतातील महहलांचे मािमसक आरोग्य सुधारणे हा या प्रकलपाचा उद्देश आहे. 
• हा प्रकलप OSC (वि-स्टॉप सेंटर) कायसकत्र्यांच्या िमता वाढवण्यावर र्र देईल. 
• Source: AIR 

MyGov ने “िबका ववकाि महाप्लवि” लाँच केले 
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• सुशासिािद्दल िागररकांमध्ये जागरूकता निमासण करण्यासाठी, MyGov िे 1 माचस 2022 रोजी “सिका 
ववकास महास्क्वझ” मामलका सुरू केली आहे. 

• हा एक वर्षसर्र चालणारा प्रकलप आहे आणण त्यात 14 र्ाग आहेत. 
• “सिका ववकास महास्क्वझ मामलका” चा उद्देश सहर्ागींिा ववववध सरकारी योजिा आणण उपक्रमांिद्दल 

जागरूक करणे आहे. 
• यामध्ये अर्ूतपूवस संख्येि ेिांधलेली घरे (पीएम आवास योजिा), पाण्याचे किेक्शि (जल जीवि ममशि), 

िँक खाती (जिधि), शेतकऱ्यांिा ्ेट लार् हस्तांतरण (पीएम ककसाि) ककंवा मोफत गॅस किके्शि 
(उजजवला) आणण गररिांसाठी जीवि िदलणारे अिेक हस्तिेप यांचा समावेश आहे. 

• पहहली प्रचिमंजुर्षा प्रधाि मंत्री गरीि कलयाण अन्ि योजिा (PM-GKAY) वर आहे. PM-GKAY हे गरीि 
सम्सक पॅकेज आहे जयाचा उद्देश कोववड-19 सा्ीच्या आजारामुळे आलेलया व्यत्ययांमुळे गररिांिा 
र्ेडसावणारी आव्हािे कमी करण्यासाठी आहेत. 

• Source: PIB 
स्थलाांतररत आणि परत आलेलयाांचे मदत आणि पुनवचिन 

 

• कें द्र सरकारिे 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी "स््लांतररत आणण प्रत्यावतसिांची मदत आणण 
पुिवससि" या अंब्रेला योजिेंतगसत ववद्यमाि सात उपयोजिा सुरू ठेवण्याच्या प्रस्तावास मान्यता हदली 
असूि त्यासाठी एकूण 1,452 कोटी रुपये खचस करण्यात आला आहे.  
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• या मंजुरीमुळे छत्री योजिेंतगसत मदत गहृ मंत्रालयाच्या माध्यमातूि लार्ार्थयांपयतं पोहोचत राहील याची 
खात्री केली जाईल. 

• या योजिेमुळे ववस््ावपतांमुळे त्रस्त झालेलया स््लांतररत आणण प्रत्यावतसिांिा वाजवी उत्पन्ि ममळवणे 
आणण मुख्य प्रवाहातील आग्सक कक्रयाकलापांमध्ये त्यांचा समावेश करणे सुलर् करणे शक्य होते. 

Source: PIB 
NCPCR चे नवीन बोधवालय: भववष्ट्यो रितत रक्षित  
बातम्याांमध्ये का 

• महहला आणण िालववकास मंत्री स्मतृी इराणी यांिी अलीकडेच राष्ट्रीय िाल हक्क संरिण आयोगाच्या १७ 
व्या स््ापिा हदिानिममत्त र्ववष्ट्यो रक्षित हे िवीि िोधवाक्य लाँच केले आहे. 

नॅशनल कसमशन फॉर प्रोटेलशन ऑफ चाइलड राइट्ि (NCPCR) बद्दल 
• कममशि फॉर प्रोटेक्शि ऑफ चाइलड राइट्स (CPCR) कायदा, 2005 अतंगसत ही एक वैधानिक संस््ा 

आहे. 
• हे र्ारत सरकारच्या महहला आणण िाल ववकास मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली काम करते 
• माचस 2007 मध्ये कममशि फॉर प्रोटेक्शि ऑफ चाइलड राइट्स (CPCR) कायदा, 2005, संसदेचा कायदा 

(डडसेंिर 2005) अंतगसत स््ापि करण्यात आला. 
आज्ञापर 

• सवस कायदे, धोरण,े कायसक्रम आणण प्रशासकीय यंत्रणा र्ारताच्या राजयघटिेत आणण युएि कन्व्हेन्शि ऑि 
द चाइलड राईट्समध्ये िमूद केलयाप्रमाणे िालहक्कांच्या दृष्ट्टीकोिाशी सुसंगत आहेत याची खात्री करणे हे 
आयोगाचे कायस आहे. 

टीप: 
• यूएि कन्व्हेन्शि ऑि द चाइलड ऑफ द चाइलड अंतगसत 0 ते 18 वयोगटातील व्यक्ती म्हणूि िालकाची 

व्याख्या करण्यात आली आहे. 
• Source- AIR 

महत्वाच्या बातम्या: जग 
बुखारेस्ट नाइन (B9) 
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बातम्याांमध्ये का 
• अमलकडेच िुखारेस्ट िाइििे िाटोच्या (िॉ्स अटलांहटक रीटी ऑगसिायझेशि) पूवेकडील 'ववस्तारा'ववर्षयीचा 

रमशयि दावा फेटाळूि लावला. 
• उत्तर अटलांहटक करार संघटिा ही पूवेकडे "ववस्तार" करणारी संघटिा िाही, तर हे देश स्वतंत्र युरोवपयि 

राजये म्हणूि आहेत जयांिी स्वत: पस्चचमेकडे जाण्याचा निणसय घेतला आहे, हे त्यांिी अधोरेणखत केले. 
बुखारेस्ट नाइन (B9) बद्दल: 

• शीतयुद्धाच्या समाप्पतीिंतर अमेररकेच्या िेततृ्वाखालील लष्ट्करी युतीचा र्ाग ििलेलया पूवस युरोपमधील 
िऊ NATO देशांचा हा गट आहे. 

• त्याची स््ापिा 4 िोव्हेंिर 2015 रोजी झाली आणण रोमानियाची राजधािी िुखारेस्ट ये्ूि नतचे िाव 
घेतले गेले. 

• िुखारेस्ट ये्े मध्य आणण पूवस युरोपमधील राजयांच्या उच्च-स्तरीय िैठकीत 2014 पासूि रोमानियाचे 
अध्यि असलेले क्लॉस इओहानिस आणण ऑगस्ट 2015 मध्ये पोलंडचे अध्यि ििलेले आंदे्रज डुडा यांच्या 
पुढाकारािे हा गट तयार करण्यात आला. 

रचना: 
• B9 सदस्य राष्ट्रांमध्ये रोमानिया, पोलंड, हंगेरी, िलगेररया, झेक प्रजासत्ताक, स्लोव्हाककया आणण एस्टोनिया, 

लॅटस्व्हया आणण मल्ुआनिया या तीि िास्लटक प्रजासत्ताकांचा समावेश आहे. 
• B9 चे सवस सदस्य युरोवपयि युनियि (EU) आणण िॉ्स अटलांहटक रीटी ऑगसिायझेशि (NATO) चा 

र्ाग आहेत. 
• Source: Indian Express 

WHO ग्लोबल िेंटर ऑफ रॅडडशनल मेडडसिन 
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बातम्याांमध्ये का 
• गुजरातमधील जामिगर ये्े र्ारतात डब्लयूएचओ ग्लोिल सेंटर फॉर रॅडडशिल मेडडसीि (डब्लयूएचओ-

जीसीटीएम) स््ापि करण्यासाठी आयुर्ष मंत्रालयािे जागनतक आरोग्य संघटिेशी (डब्लयूएचओ) यजमाि 
देश करारावर स्वािऱ्या केलया आहेत, गुजरातमधील इस्न्स्टट्यूट ऑफ रेनिगं अँड ररसचस इि आयुवेद 
(आयटीआरए) ये्े अंतररम कायासलयासह.  

• आयुर्ष मंत्रालयाचे सगचव वैद्य राजेश कोटेचा आणण डब्लयूएचओचे महासंचालक डॉ. टेरोस अधािोम 
घेब्रेयेसस यांिी स्जनिव्हा ये्े या करारावर स्वािऱ्या केलया. 

मुख्य मुद्दे 
• या कें द्राला र्ारत सरकारकडूि सुमारे USD 250 दशलि गुंतवणुकीचे सम्सि केले जाईल. 
• GCTM हे जगर्रातील पारंपाररक और्षधांसाठी पहहले आणण एकमेव ग्लोिल सेंटर (कायासलय) असेल. 
• हे पारंपाररक और्षध पद्धती आणण उत्पादिांवरील धोरणे आणण मािकांसाठी एक ठोस पुरावा आधार तयार 

करण्यावर लि कें हद्रत करेल आणण देशांिा त्यांच्या आरोग्य प्रणालींमध्ये योग्य ते समाकमलत करण्यात 
मदत करेल आणण चांगलया आणण शाचवत प्रर्ावासाठी त्याची गुणवत्ता आणण सुरक्षितता नियंबत्रत करेल. 

• 21 एवप्रल 2022 रोजी पतंप्रधाि िरेंद्र मोदी यांच्या उपस्स््तीत र्ूममपूजि समारंर् होईल.  
Source: PIB 
भारत आणि UAE दरम्यान CEPA करार 
बातमीत का 

• पीयूर्ष गोयल, कें द्रीय वाणणजय आणण उद्योग मंत्री यांिी 28 माचस 2022 रोजी र्ारत आणण संयुक्त अरि 
अममराती (UAE) यांच्यातील सवससमावेशक आग्सक र्ागीदारी करार (CEPA) च्या अिावरणाची घोर्षणा 
त्यांच्या UAE र्ेटीदरम्याि केली. 

• श्री गोयल हे 28 माचस 2022 आणण 29 माचस 2022 रोजी दिुई ये्े होणाऱ्या 'इन्व्हेस्टोवपया सममट' आणण 
'वलडस गव्हिसमेंट सममट' मध्ये सहर्ागी होण्यासाठी UAE मध्ये आहेत. 
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महत्त्वाचे मुद्दे 
• र्ारताचे पंतप्रधाि िरेंद्र मोदी आणण अिू धािीचे युवराज आणण युएई आम्डस फोसेसचे डेप्पयुटी सुप्रीम कमांडर 

शेख मोहम्मद बिि झायेद अल-िाहयाि आणण कायसकारी पररर्षदेचे अध्यि यांच्यात झालेलया र्ारत-युएई 
व्हच्युसअल सममटदरम्याि 18 फेब्रुवारी 2022 रोजी िवी हदलली ये्े र्ारत-युएई सीईपीएवर स्वािऱ्या 
करण्यात आलया. 

• टीप: UAE हा र्ारतातील 8 व्या क्रमांकाचा सवासत मोठा गुंतवणूकदार आहे जयाची अंदाजे US$ 18 अब्ज 
गुंतवणूक आहे. 

• Source: Business Standard 
दबुई एलिपोमध्ये तेजि कौशलय प्रकलप 

 

बातमीत का 
• कें द्रीय मंत्री अिुराग ठाकूर यांिी दिुई एक्स्पो 2020 मध्ये TEJAS (रेनिगं फॉर एममरेट्स जॉब्स अँड 

स्स्कलस) लाँच केले, जो परदेशातील र्ारतीयांिा प्रमशक्षित करण्यासाठी स्स्कल इंडडया इंटरिॅशिल प्रोजेक्ट 
आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• या प्रकलपाचे उद्हदष्ट्ट कौशलय, प्रमाणीकरण आणण र्ारतीयांचे परदेशात रोजगार हे आहे. 
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• संयुक्त अरि अममराती (UAE) मध्ये र्ारतीय कामगारांिा कौशलय आणण िाजाराच्या गरजांसाठी ससुजज 
होण्यासाठी मागस तयार करणे हे तेजसचे उद्हदष्ट्ट आहे. 

• सुरुवातीच्या टप्पप्पयात UAE मध्ये 10,000 मजिूत र्ारतीय कमसचारी तयार करण्याचे तेजसचे उद्हदष्ट्ट 
आहे. 

Source: HT 
5 वी BIMSTEC सशखर पररषद 

 

बातमीत का 
• BIMSTEC चे सध्याचे अध्यि श्रीलंकेिे व्हच्युसअल मोडमध्ये 30 माचस 2022 रोजी आयोस्जत केलेलया 

5व्या BIMSTEC (िहु-िेत्रीय तांबत्रक आणण आग्सक सहकायाससाठी िे ऑफ िंगाल इनिमशएहटव्ह) मशखर 
पररर्षदेत पंतप्रधाि िरेंद्र मोदी सहर्ागी झाले होते. 

मुख्य मुद्दे 
मशखर पररर्षदेची ्ीम होती “एक लवगचक प्रदेशाकडे, समदृ्ध अ्सव्यवस््ा, निरोगी लोक”. 
पंतप्रधाि मोदी आणण इतर िेत्यांिी तीि बिमस्टेक करारांवर स्वािरी केली, जे चालू सहकायस कक्रयाकलापांमध्ये 
साध्य होत असलेलया प्रगतीचे प्रनतनिगधत्व करतात: 

• (i) गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये परस्पर कायदेशीर सहाय्यासाठी BIMSTEC अगधवेशि 
• (ii) राजिैनतक प्रमशिणाच्या िेत्रात परस्पर सहकायासवर बिमस्टेक सामंजस्य करार 
• (iii) BIMSTEC तंत्रज्ञाि हस्तांतरण सुववधेच्या स््ापिेवर संघटिेचे मेमोरँडम 

BIMSTEC बद्दल तथ्यः 
• मुख्यालय: ढाका, िांगलादेश 
• स््ापिा: 6 जूि 1997 
• सदस्य: िांगलादेश, र्ूताि, र्ारत, म्यािमार, िेपाळ, श्रीलंका, ्ायलंड 

Source: newsonair 
2री भारत-ऑस्रेसलया व्हच्युचअल िसमट 
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िांदभच 

• पंतप्रधाि िरेंद्र मोदी आणण ऑस्रेमलयाचे पंतप्रधाि स्कॉट मॉररसि यांिी 21 माचस 2022 रोजी दिुरी भारत-
ऑस्रेसलया व्हच्युचअल िसमट आयोस्जत केली होती जयादरम्याि त्यांिी दोन्ही देशांमधील िहुआयामी संिंधांचा 
आढावा घेतला आणण प्रादेमशक आणण जागनतक घडामोडींवर ववचाराचंी देवाणघेवाण केली. 

मुख्य मुद्दे 
• दोन्ही िेत्यांिी जूि 2020 मध्ये पहहलया व्हच्युसअल सममट दरम्याि स््ापि केलेलया िवचिमावेशक धोरिात्मक 

भागीदारी अंतगसत झालेलया प्रगतीिद्दल समाधाि व्यक्त केले. 
• व्यापार आणण गंुतवणूक, संरिण आणण सुरिा, मशिण आणण िवकलपिा, ववज्ञाि आणण तंत्रज्ञाि, निणासयक 

खनिजे, जल व्यवस््ापि, िवीि आणण िवीकरणीय ऊजास तंत्रज्ञाि, कोववड- 19 संिंगधत संशोधि इ. सारख्या 
आता ववववध िते्रांचा समावेश असलेलया संिंधांच्या वाढलेलया व्याप्पतीिद्दल पंतप्रधाि मोदींिी समाधाि व्यक्त 
केले. 

टीप: 
• 29 प्राचीि कलाकृती र्ारताला परत करण्याच्या ववशेर्ष कायाससाठी पंतप्रधाि मोदींिी पंतप्रधाि स्कॉट मॉररसि 

यांचे ववशेर्ष आर्ार मािले. 
• या कलाकृतींमध्ये शतकािुशतकातील मशलपे, गचत्रे आणण छायागचत्रे याचंा समावेश आहे, काही र्ारताच्या ववववध 

र्ागांतील 9व्या-10व्या शतकातील आहेत. 
• कलाकृतींमध्ये 12 व्या शतकातील चोल कांस्य, 11व्या-12व्या शतकातील राजस््ािातील जैि मशलपे, 12व्या-

13व्या शतकातील गुजरात मधील वाळूच्या खडकातील देवी महहर्षासुरमहदसिी, 18व्या-19व्या शतकातील गचत्रे 
आणण सुरुवातीच्या स्जलेहटि चांदीची छायागचत्र ेयांचा समावेश आहे. 

स्रोत: PIB 
14 वी भारत-जपान वावषचक सशखर पररषद 
िांदभच 

• जपािचे पंतप्रधाि, ककमशदा फुममयो यांिी र्ारताचे पंतप्रधाि िरेंद्र मोदी यांच्यासोित 14 व्या भारत-जपान 
वावषचक सशखर पररषदेिाठी 19 ते 20 माचस 2022 या कालावधीत त्यांची पहहली द्ववपिीय रे्ट म्हणूि र्ारताला 
अगधकृत रे्ट हदली. 
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• दोन्ही देश राजिैनतक संिंधांच्या स््ापिेचा 70 वा वधासपि हदि आणण र्ारत आपलया स्वातंत्र्याचा 75 वा 
वधासपि हदि साजरा करत असतािा ही मशखर पररर्षद महत्त्वाच्या वेळी होत असलयाचे पंतप्रधािांिी मािले. 

 
मुख्य मुद्दे 

• र्ारत आणण जपाििे सायिर-सुरिा, शाचवत शहरी ववकास, सांडपाणी व्यवस््ापि, पाणीपुरवठा आणण 
किेस्क्टस्व्हटी आणण र्ारत-जपाि औद्योगगक स्पधासत्मक र्ागीदारी रोडमॅप या िते्रांमध्ये सहा करारांवर स्वािरी 
केली. 

• र्ारत आणण जपाििे शाचवत आग्सक ववकास साधण्यासाठी, हवामाि िदलाला तोंड देण्यासाठी आणण ऊजास 
सुरिा सुनिस्चचत करण्यासाठी सहकायाससाठी स्वच्छ ऊजास र्ागीदारी (CEP) सुरू केली. 

• दोन्ही िेत्यांिी इंडो-पॅमसकफक प्रदेशात शांतता, सुरिा आणण समदृ्धीला प्रोत्साहि देण्यासाठी आपली वचििद्धता 
व्यक्त केली. 

स्रोत: PIB 
कफनलँडीकरि 

 

बातम्याांमध्ये का 
• अमलकडेच फ्रान्सचे अध्यि इमॅन्युएल मॅक्रॉि यांिी रमशया-युके्रि युद्ध संपलयावर युके्रिसाठी कफिलंडायझेशि हा 

वास्तववादी पररणाम असू शकतो, असे सुचवले आहे. 
कफनलांडायिेशनबद्दल: 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• शीतयुद्धाच्या दशकांत कफिलंडिे मॉस्को आणण पास्चचमात्य देशांदरम्याि जे कठोर तटस््तेचे (strict neutrality) 
धोरण अवलंबिले होत,े त्याचा अ्स कफिलंडायझेशि होय.  

• कफिलंडिे एवप्रल १९४८ मध्ये यूएसएसआरिरोिर केलेलया मैत्री, सहकायस आणण परस्पर सहाय्याच्या करारात 
तटस््तेच्या तत्त्वाचे (principle of neutrality) मूळ होते. 

Source: Indian Express 
जैववक आणि रािायतनक शस्रे अग्रधवेशन 

 

बातमीत का 
• युके्रि जैववक शस्ते्र ववकमसत करत असलयाची खोटी माहहती रमशयावर पसरवलयाचा आरोप संयुक्त राष्ट्र 

सुरिा पररर्षद (UNSC) सदस्यांिी केला आहे. 
रािायतनक शस्रे अग्रधवेशन (CWC): 

• रासायनिक शस्त्रांवर िंदी घालणारा आणण निधासररत वेळेत त्यांचा िाश करणे आवचयक असलेला हा 
िहुपिीय करार आहे. 

• CWC साठी वाटाघाटी 1980 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या नििःशस्त्रीकरण पररर्षदेत सुरू झालया. 
• अगधवेशिाचा मसुदा सप्पटेंिर 1992 मध्ये तयार करण्यात आला आणण जािेवारी 1993 मध्ये स्वािरीसाठी 

खुला करण्यात आला. तो एवप्रल 1997 पासिू प्रर्ावी झाला. 
जैववक शस्रे करार: 

• वेपन्स ऑफ मास डडस्रक्शि (WMD) च्या प्रसाराला संिोगधत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या 
प्रयत्िांमध्ये हा एक महत्त्वाचा घटक आहे आणण यािे जैववक शस्त्रांववरुद्ध एक मजिूत आदशस स््ावपत 
केला आहे. 

• औपचाररकपणे "िॅक्टेररयोलॉस्जकल (जैववक) आणण ववर्षारी शस्ते्र आणण त्यांच्या िाशाच्या ववकास, उत्पादि 
आणण साठेिाजीवर िंदी घालण्याचे अगधवेशि" म्हणूि ओळखले जाते, स्स्वत्झलडंमधील स्जनिव्हा ये्े 
नििःशस्त्रीकरण सममतीच्या पररर्षदेद्वारे या अगधवेशिाची वाटाघाटी करण्यात आली. 

• ते 10 एवप्रल 1972 रोजी स्वािरीसाठी खुले करण्यात आले आणण 26 माचस 1975 रोजी अंमलात आले. 
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• हा पहहला िहुपिीय नििःशस्त्रीकरण करार होता जयात संपूणस शे्रणीतील ववपन्स ऑफ मास डडस्रक्शि 
(WMD) िंदी होती. 

• Source: newsonair 
िवचिमावेशक आग्रथचक भागीदारी करार (CEPA) 

 

बातम्याांमध्ये का 
• र्ारत आणण कॅिडा यांच्यात व्यापार आणण गुंतवणूकववर्षयक (एमडीटीआय) पाचवा मंबत्रगट झाला.   
• वाणणजय आणण उद्योग, ग्राहक व्यवहार आणण अन्ि आणण सावसजनिक ववतरण आणण वस्त्रोद्योग मंत्री, 

वपयुर्ष गोयल आणण सुश्री मेरी एिजी, लघु व्यवसाय, नियासत प्रोत्साहि आणण आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री, 
कॅिडा सरकारच्या एमडीटीआयचे सह-अध्यि होते. 

• मंत्र्यांिी र्ारत-कॅिडा सवससमावेशक आग्सक र्ागीदारी करार (CEPA) साठी वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्यास 
आणण दोन्ही देशांिा लवकर व्यावसानयक िफा ममळवूि देणारा अंतररम करार ककंवा प्रारंमर्क प्रगती व्यापार 
करार (EPTA) ववचारात घेण्याचे मान्य केले. 

महत्त्वाचे मुद्दे 
• अंतररम करारामध्ये वस्त,ू सेवा, मूळ नियम, स्वच्छता आणण फायटोसॅनिटरी उपाय, व्यापारातील तांबत्रक 

अड्ळे आणण वववाद समझोत्यातील उच्च स्तरीय वचििद्धता यांचा समावेश असेल आणण परस्पर 
सहमतीिे मान्य केलेलया इतर कोणत्याही िेत्रांचा देखील समावेश असू शकतो. 

• कॅिडािे र्ारतीय सेंहद्रय नियासत उत्पादिांच्या सोयीसाठी अपेडाला (कृर्षी आणण प्रकक्रया केलेले अन्ि उत्पादि े
नियासत ववकास प्रागधकरण) अिुरूपता पडताळणी ससं््ा (सीव्हीिी) दजास देण्याच्या वविंतीची त्वरीत तपासणी 
करण्यास सहमती दशसववली.  

कॅनडािोबत भारताचे िध्याचे व्यापारी िांबांध: 
• र्ारत ही कॅिडाची 11वी सवासत मोठी नियासत िाजारपेठ आहे आणण एकूण 12वी सवासत मोठी व्यापारी 

र्ागीदार आहे. 
• Source: newsonair 

स्थायी िामावय व्यापार िांबांध (PNTR) 
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बातमीत का 
• यू.एस.चे अध्यि जो बिडेि यांिी घोर्षणा केली की मॉस्कोिे युके्रिवर आक्रमण केलयामुळे यूएस आणण 

सात गटातील (G7) प्रगत अ्सव्यवस््ा रमशयाशी कायमस्वरूपी सामान्य व्यापार संिंध (PNTR) संपवतील. 
• बिडेि यांिी जाहीर केलेलया अनतररक्त पावलांमध्ये रमशयािे जागनतक िँक आणण आंतरराष्ट्रीय िाणेनिधी 

यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस््ांकडूि कजस घेणे ्ांिवण्यासाठी G7 द्वारे केलेलया प्रयत्िांचा समावेश आहे. 
कायमस्वरूपी िामावय व्यापार िांबांधाांबद्दल (PNTR): 

• PNTR हे युिायटेड स्टेट्समध्ये परदेशी राष्ट्रासोित मुक्त व्यापारासाठी कायदेशीर पद आहे. 
• 1998 च्या अंतगसत महसूल सेवा पुिरसचिा आणण सुधारणा कायद्याच्या कलम 5003 द्वारे पदिाम मोस्ट 

फेव्हडस िेशि (MFN) वरूि सामान्य व्यापार संिंधांमध्ये िदलण्यात आले. 
मोस्ट फेव्हडच नेशन (MFN) बद्दल: 

• आंतरराष्ट्रीय आग्सक संिंध आणण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात, मोस्ट फेव्हडस िेशि (MFN) हा आतंरराष्ट्रीय 
व्यापारात एका राजयािे दसुऱ्या राजयाला हदलेला दजास ककंवा स्तर आहे. 

• या संज्ञेचा अ्स असा आहे की, जया देशाला ही वागणूक ममळाली आहे, त्याला िाममात्र दरात व्यापाराचे 
फायदे ममळाले पाहहजेत, जसे की देशािे अशी वागणूक हदली आहे (व्यापार फायद्यांमध्ये कमी दर ककंवा 
उच्च आयात कोटा समाववष्ट्ट आहे).  

• जिरल अॅगग्रमेंट ऑि टेररफ्स अँड रेड (गॅट), १९९४ च्या कलम १ मध्ये डब्लयूटीओच्या प्रत्येक सदस्य 
देशािे इतर सवस सदस्य देशांिा एमएफएि दजास देणे आवचयक आहे. 

• ग्रुप ऑफ सेव्हि (जी ७) हा कॅिडा, फ्रान्स, जमसिी, इटली, जपाि, युिायटेड ककंग्डम आणण अमेररका यांचा 
समावेश असलेला आंतरसरकारी राजकीय मंच आहे. 

• Source: The Hindu 
बाांगलादेश-भूतान-भारत-नेपाळ (BBIN) मोटर वाहन करार (MVA) 
बातमीत का 
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• र्ारत, िांगलादेश आणण िेपाळ यांिी प्रादेमशक व्यापार आणण किेस्क्टस्व्हटीला चालिा देण्याच्या उद्देशािे 
दीघसकाळ चालत असलेलया िांगलादेश-र्ूताि-र्ारत-िेपाळ (BBIN) मोटार वाहि करार (MVA) च्या 
अंमलिजावणीसाठी सिम सामंजस्य करार (MoU) अंनतम केले आहे.  

 

महत्त्वाचे मुद्दे 
• दक्षिण आमशयाई प्रादेमशक सहकायस संघटिेिे (साकस ) २०१४ मध्ये िेपाळमध्ये झालेलया मशखर पररर्षदेत 

प्रादेमशक मोटार वाहि करारावर एकमत ि झालयािे िीिीआयएि किेस्क्टस्व्हटी प्रकलपाची कलपिा करण्यात 
आली. 

• २०१७ मध्ये िीिीआयएिला धक्का िसला जेव्हा र्ूताििे एमव्हीएसाठी संसदीय मान्यता ममळववण्यात 
अिम झालयािंतर तात्पुरते त्यातूि िाहेर पडले.  

• इतर ३ देशांिी त्यावेळी कराराच्या पुढे िेण्याचा निणसय घेतला. 
• Source: HT 

WHO ग्लोबल िेंटर फॉर रॅडडशनल मेडडसिन इन इांडडया 
बातमीत का 

• कें द्रीय मंबत्रमंडळािे र्ारत सरकार आणण जागनतक आरोग्य संघटिा (WHO) यांच्यातील यजमाि देश 
करारावर स्वािरी करूि गुजरातमधील जामिगर ये्े WHO ग्लोिल सेंटर फॉर रॅडडशिल मेडडमसि (WHO 
GCTM) स््ापि करण्यास मान्यता हदली आहे. 

 

मुख्य मुद्दे 
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• WHO GCTM ची स््ापिा आयुर्ष मंत्रालयाच्या अंतगसत केली जाईल. 
• जगर्रातील पारंपाररक और्षधांसाठी हे पहहले आणण एकमेव जागनतक चौकी कें द्र (कायासलय) असेल. 
• 13 िोव्हेंिर 2020 रोजी 5व्या आयुवेद हदिानिममत्त जागनतक आरोग्य संघटिेचे महासंचालक डॉ. टेरोस 

अधािोम घिेरेयसस यांिी र्ारतात WHO GCTM ची स््ापिा करण्याची घोर्षणा केली. 
• या कें द्राच्या स््ापिेसाठी एक संयुक्त कायस दल (JTF) ची स््ापिा, समन्वय, अंमलिजावणी आणण 

कक्रयाकलापांवर देखरेख करण्यासाठी करण्यात आली आहे. 
• JTF मध्ये र्ारत सरकार, र्ारताचे स््ायी ममशि, स्जनिव्हा आणण जागनतक आरोग्य संघटिेच्या 

प्रनतनिधींचा समावेश आहे. 
जागततक आरोग्य िांघटना (WHO) बद्दल तथ्ये: 

• मुख्यालय: स्जनिव्हा, स्स्वत्झलडं 
• स््ापिा: 7 एवप्रल 1948 

Source: The Hindu 
मानवतावादी कॉररडॉर 

 

बातमीत का 
• अलीकड,े रमशयािे रमशया-युके्रि युद्धात िागररकांसाठी मािवतावादी कॉररडॉरला परवािगी देण्यासाठी 

आंमशक युद्धववराम घोवर्षत केला. 
मानवतावादी कॉररडॉर ववषयी: 

• संयुक्त राष्ट्रे मािवतावादी कॉररडॉरला सशस्त्र संघर्षासच्या तात्पुरत्या ववरामाच्या अिेक संर्ाव्य प्रकारांपैकी 
एक माितात. 

• उदाहरणा्स, िागरी लक्ष्यावंर मोठ्या प्रमाणावर िॉम्िहलला करूि - मािवतावादी कॉररडॉर महत्त्वपूणस हदलासा 
देऊ शकतात. 

• ते एका ववमशष्ट्ट र्ागात आणण ववमशष्ट्ट काळासाठी निलसक्षित िेत्र आहेत - आणण सशस्त्र संघर्षासच्या दोन्ही 
िाजू त्यांच्याशी सहमत आहेत. 
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• या कॉररडॉरच्या माध्यमातूि, एकतर अन्ि आणण वैद्यकीय मदत संघर्षासच्या हठकाणी आणली जाऊ शकत े
ककंवा िागररकांिा िाहेर काढले जाऊ शकते. 

• िहुतेक प्रकरणांमध्ये, मािवतावादी कॉररडॉरवर संयुक्त राष्ट्रांद्वारे वाटाघाटी केलया जातात. कधीकधी ते 
स््ानिक गटांद्वारे देखील स््ावपत केले जातात.  

• १९९० मध्ये यूएिच्या आमसर्ेच्या ठराव ४५/१०० मध्ये मािवतावादी कॉररडॉरची व्याख्या करण्यात आली 
होती. 

• मािवतावादी कॉररडॉरमध्ये प्रवेश हा संघर्षासतील पिांद्वारे निस्चचत केला जातो. हे सहसा तटस््, संयुक्त 
राष्ट्र ककंवा रेड क्रॉस सारख्या मदत संस््ांपुरते मयासहदत असते. 

Source: Indian Express 
 
 
पांतप्रधान मोदी लवाड नेत्याांच्या आभािी सशखर पररषदेत िहभागी 

 

बातमीत का 
• अलीकडेच, पंतप्रधाि िरेंद्र मोदी यांिी अमेररकेचे अध्यि जो बिडेि, ऑस्रेमलयाचे पंतप्रधाि स्कॉट मॉररसि 

आणण जपािचे पंतप्रधाि फुममयो ककमशदा यांच्यासह क्वाड िेत्यांच्या आर्ासी मशखर पररर्षदेत र्ाग घेतला. 
मुख्य मुद्दे 

• या िैठकीत सप्पटेंिर 2021 च्या क्वाड सममटपासूि क्वाड उपक्रमांवरील प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. 
• या वर्षासच्या अखेरीस जपािमध्ये होणाऱ्या मशखर पररर्षदेद्वारे ठोस पररणाम साध्य करण्याच्या उद्देशािे 

िेत्यांिी सहकायासला गती देण्यावर सहमती दशसवली. 
• पंतप्रधाि िरेंद्र मोदी यांिी मािवतावादी आणण आपत्ती निवारण, कजस शाचवतता, पुरवठा साखळी, स्वच्छ 

ऊजास, किेस्क्टस्व्हटी आणण िमता-निममसती यासारख्या िेत्रांमध्ये चतुर्ुसज अंतगसत सहकायासचे ठोस आणण 
व्यावहाररक स्वरूपाचे आवाहि केले. 

• त्यांिी संयुक्त राष्ट्र सिद, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणण सावसर्ौमत्व आणण प्रादेमशक अखंडतेचा आदर 
करण्याच्या महत्त्वाचा पुिरुच्चार केला. 
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• िेत्यांिी आग्िेय आमशया, हहदं महासागर प्रदेश आणण पॅमसकफक िेटांच्या पररस्स््तीसह इतर ववर्षयांवरही 
चचास केली. 

लवाड बद्दल: 

• क्वाड, ककंवा चतुर्ुसज सुरिा संवाद हा चार देशांचा अिौपचाररक गट आहे - ऑस्रेमलया, जपाि, र्ारत 
आणण युिायटेड स्टेट्स. 

• हे एक मुक्त आणण मुक्त इंडो-पॅमसकफक सुनिस्चचत करण्याच्या उद्देशािे आहे, एक रणिीनतकदृष्ट्ट्या 
महत्त्वपूणस प्रदेश जयािे अलीकडच्या वर्षांत गचिी लष्ट्करी दृढता वाढली आहे. 

• क्वाडची पहहली वैयस्क्तक र्ेट सप्पटेंिर २०२१ मध्ये वॉमशगं्टि ये्े झाली. 
• Source: newsonair 

फायनाप्वशअल ऍलशन टास्क फोिचने पाककस्तानला ग्रे सलस्टमध्ये ठेवले  

 

बातमीत का 
• फायिास्न्शअल अॅक्शि टास्क फोसस (FATF) िे पाककस्तािला पुन्हा एकदा वाढीव देखरेख यादीत कायम 

ठेवले आहे, जयाला "ग्रे मलस्ट" देखील म्हटले जाते आणण "जहटल मिी लाँडररगं तपास आणण खटलयांवर 
काम करण्यास देशाला सागगतले आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• पाककस्ताि जूि 2018 पासूि दहशतवादववरोधी ववत्तपुरवठा आणण मिी लाँडररगं ववरोधी व्यवस््ांमधील 

कमतरतांसाठी FATF च्या ग्रे मलस्टमध्ये आहे. 
• या ग्रेमलस्स्टंगमुळे त्याची आयात, नियासत, रेममटन्स आणण आंतरराष्ट्रीय कजासवरील मयासहदत प्रवेशावर 

ववपररत पररणाम झाला आहे. 
फायनाप्वशयल अॅलशन टास्क फोिच (FATF) बद्दल तथ्ये: 

• FATF ही एक आंतर-सरकारी संस््ा आहे जी G7 च्या पुढाकारािे मिी लॉस्न्रगंचा सामिा करण्यासाठी 
धोरणे ववकमसत करण्यासाठी स््ापि करण्यात आली आहे. 2001 मध्ये, दहशतवादासाठी ववत्तपुरवठा 
समाववष्ट्ट करण्यासाठी त्याच्या आदेशाचा ववस्तार करण्यात आला. 

• मुख्यालय: पॅररस, फ्रान्स 
• स््ापिा: 1989 
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• सदस्यत्व : 39 
FATF च्या दोन याद्या: 

• ग्रे मलस्ट: ते देश जे दहशतवादी फंडडगं आणण मिी लॉस्न्रगंला पाहठंिा देण्यासाठी सुरक्षित आश्रयस््ाि 
मािले जातात. 'वाढीव देखरेख सूची' हे 'ग्रे मलस्ट'चे दसुरे िाव आहे. 

• काळी यादी: असहकारी देश म्हणूि ओळखले जाणारे देश काळ्या यादीत टाकले जातात. हे देश मिी 
लाँडरगं आणण टेरर फंडडगं कारवायांचे सम्सि करतात. 

• Source: HT 
UNGA ने युिेनमधील रसशयन आिमिाचा तनषेध करिारा ठराव मांजूर  

 

बातमीत का 
• युिायटेड िेशन्स जिरल असेंब्लीिे (UNGA) युके्रिमधील रमशयि आक्रमणाचा निर्षेध करणारा ठराव मंजूर 

केला आहे आणण रमशयािे युके्रिमधूि सवस सैन्य तािडतोि मागे घेण्याचे आवाहि केले आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• या ठरावाच्या िाजूिे 141 सदस्यांिी मतदाि केले आणण पाच सदस्यांिी ववरोधात मतदाि केले. 
• र्ारत आणण इतर 34 राष्ट्रांिी मतदािापासूि दरू राहहले. 
• युके्रिमध्ये सुरू असलेलया रमशयि लष्ट्करी कारवाईदरम्याि संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसर्ेचे आपत्कालीि 

अगधवेशि सुरिा पररर्षदेिे िोलावले होते. १९३ सदस्यीय असेंब्लीिे १९९७ िंतरचे पहहले आणीिाणी 
अगधवेशि िोलववलयािंतर हे घडले. 

टीप: 
• UNGA ठराव िुकत्याच 15-राष्ट्रीय सुरिा पररर्षदेत प्रसाररत केलेलया ठरावासारखाच होता. 
• युएिएससीचा ठराव, जयाला िाजूिे ११ मते आणण तीि मते ममळाली होती, तो स््ायी सदस्य रमशयाि े

आपला व्हेटो वापरलयािंतर रोखला गेला. 
• Source: newsonair 

आांतरराष्ट्रीय वयायालय (ICJ) 
बातम्याांमध्ये का 
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• अलीकडेच, युके्रििे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयासमोर (ICJ) रमशयि फेडरेशिववरुद्ध कायसवाही सुरू करण्यासाठी 
अजस दाखल केला. 

आांतरराष्ट्रीय वयायालय (ICJ) बद्दल 
• हे संयुक्त राष्ट्रांचे (UN) प्रमुख न्यानयक अंग आहे. 
• याला जागनतक न्यायालय असेही म्हणतात. 
• संयुक्त राष्ट्रांच्या चाटसरद्वारे जूि 1945 मध्ये त्याची स््ापिा झाली आणण एवप्रल 1946 मध्ये काम सुरू 

केले. 
• न्यायालयाचे आसि हेग (िेदरलँड) ये्ील पीस पॅलेस ये्े आहे. 
• संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहा प्रमुख अवयवांपैकी, न्यूयॉकस  (युिायटेड स्टेट्स ऑफ अमेररका) मध्ये स्स््त 

िसलेले एकमेव आहे. 
• त्याच्या अगधकृत कामकाजाच्या र्ार्षा इंग्रजी आणण फ्रें च आहेत. 

रचना: 
• यात UN जिरल असेंब्ली आणण सुरिा पररर्षदेिे िऊ वर्षांसाठी निवडलेलया 15 न्यायाधीशांच्या पॅिलेचा 

समावेश आहे. 
• कोटासत एकाच राजयातील एकापेिा जास्त िागररकांचा समावेश असू शकत िाही. 
• मशवाय, न्यायालयािे सपंूणसपणे सभ्यतेचे मुख्य स्वरूप आणण जगातील प्रमुख कायदेशीर प्रणालींचे 

प्रनतनिगधत्व केले पाहहजे. 
• हे अवयव एकाच वेळी पण स्वतंत्रपणे मतदाि करतात. 
• सातत्य सुनिस्चचत करण्यासाठी, दर तीि वर्षांिी एक ततृीयांश न्यायालय निवडले जाते. 
•   न्यायाधीश पुन्हा निवडणुकीसाठी पात्र आहेत. 

भूसमका आणि जबाबदाऱ्या: 
• आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालि करूि न्यायालय राजयांिी सादर केलेलया कायदेशीर वववादांचे निराकरण 

करते. 
• हे अगधकृत UN अवयव आणण ववशेर्ष एजन्सीद्वारे संदमर्सत कायदेशीर प्रचिांवर सललागार मते देखील देते. 

राजयांमधील वववादांचे निवाडे िंधिकारक आहेत. 
• न्यायालय संिंगधत राजयाचं्या स्वैस्च्छक सहर्ागावर आधाररत देशांमधील वववादांवर निणसय घेते. 
• जर एखाद्या राजयािे कायसवाहीत र्ाग घेण्यास सहमती दशसववली तर, न्यायालयाच्या निणसयाचे पालि 

करण्यास ते िांधील आहे. 
• Source- Indian Express 

िामुद्रधुनीच्या शािनाबाबत मॉवरो कवव्हेवशन 
बातम्याांमध्ये का 
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• तुकीिे अलीकडेच सामुद्रधुिीच्या शासिािाित मॉन्रो कन्व्हेन्शि लागू करण्याचा निणसय जाहीर केला आहे. 
महत्त्व 

• मॉन्रो कन्व्हेन्शिची तरतदू रमशयि युद्धिौकांिा िॉस्पोरस आणण डाडसिेलेस सामुद्रधुिीतूि काळ्या समुद्रात 
प्रवेश करण्यास िंदी घालण्यास मदत करते. 

मॉवरो कवव्हेवशन 1936 बद्दल 
• मॉन्रो कन्व्हेन्शि ररगडडगं द रेस्जम ऑफ द स्रेट्स, जे सहसा मॉन्रो कन्व्हेन्शि म्हणूि ओळखले जाते. 
• हा तुकस स्तािमधील िोस्पोरस आणण डाडेिेल सामुद्रधुिी नियंबत्रत करणारा आंतरराष्ट्रीय करार आहे. 
• त्यावर 20 जुलै 1936 रोजी स्स्वत्झलडंमधील मॉन्रो पॅलेस ये्े स्वािरी करण्यात आली आणण 9 िोव्हेंिर 

1936 रोजी लागू झाली. 
ऑपरेशन गांगा 

 

बातम्याांमध्ये का  
• युके्रिमधूि पळूि जाण्यात यशस्वी ठरलेलया र्ारतीय िागररकांिा परत आणण्यासाठी इंडडगो, स्पाइसजेट, 

एअर इंडडया एक्स्प्रेस या कंपन्यांिी अलीकडेच 'ऑपरेशि गंगा'मध्ये प्रवशे केला आहे. 
ऑपरेशन गांगा बद्दल  

• युके्रिमध्ये अडकलेलया र्ारतीयांिा परत आणण्यासाठी र्ारत सरकारिे सरुू केलेला हा उपक्रम आहे. 
• या अंतगसत र्ारतािे यापवूीच आपलया 1000 हूि अगधक िागररकांिा देशातूि यशस्वीररत्या परत आणले 

आहे. 
• हंगेरी, पोलंड, रोमानिया आणण स्लोव्हाक प्रजासत्ताक या देशांिरोिरच्या सीमापार बिदंूंवरूि र्ारतीयांिा 

िाहेर काढण्यासाठी मदत करण्यासाठी २४×७ नियंत्रण कें दे्र स््ापि केली आहेत.  
• 'ऑपगंगा हेलपलाईि' (OpGanga Helpline) हे ट्ववटर हँडलही या मोहहमेला समवपसत करण्यात आले 

असूि, ते्े निवाससि प्रकक्रयेसंिंधीची सवस माहहती आणण दतूावासांच्या सललयांसंिंधीची सवस माहहती सवांिा 
अद्ययावत ठेवण्यासाठी देण्यात आली आहे. 

भारतातील इतर प्रमुख ऑपरेशन 
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कुवेत एयरसलफ्ट 1990 
• या कारवाईत एक लाख इराकी सैनिकांिी देशात कूच केलयािंतर लगेचच कुवेतमध्ये सुमारे २ लाख र्ारतीय 

अडकूि पडले होत,े त्यामळेु सामान्य जिता हतिल झाली होती.  
• एअर इंडडयािे आतापयतंची सवासत मोठी हवाई निवाससि मोहीम रािववण्यासाठी गगिीज वलडस रेकॉडसमध्ये 

स्वत: ची िोंद केली 
ऑपरेशन िेफ होम वापिी 2011 

• यादवी युद्धाच्या फेऱ्यात अडकलेलया मलबियात अडकलेलया १५ हजारांहूि अगधक र्ारतीय िागररकांची 
सुटका करण्यासाठी र्ारत सरकारिे ऑपरेशि सेफ होमकममगं सुरू केले.  

• हवाई आणण समुद्राच्या माध्यमातूि ही कारवाई करण्यात आली, त्यामुळे सवस िागररकांिा सुरक्षित परत 
आणण्यात आले. 

ऑपरेशन रहाट 2015 
• येमेिी संकटकाळात सौदी अरेबिया आणण त्याच्या ममत्रराष्ट्रांिी २०१५ मध्ये त्या देशात केलेलया लष्ट्करी 

हस्तिेपादरम्याि र्ारतीय िागररक आणण परदेशी िागररकांिा येमेिमधूि िाहेर काढण्याची र्ारतीय सशस्त्र 
दलाची कारवाई म्हणजे ऑपरेशि रहाट ही र्ारतीय सैन्य दलाची कारवाई होती. 

िमुद्र मैरी 2018 
• इंडोिेमशयातील र्ूकंप आणण त्सुिामीग्रस्तांिा मदत करण्यासाठी ही एक मोठी मािवतावादी मोहीम होती 

वांदे भारत समशन 2020 
• 60 लाखांहूि अगधक या ममशिमध्ये, कोस्व्हड -19 सा्ीच्या आजाराि ेजगर्रात ्ैमाि घातले तेव्हा 

र्ारतीय ववद्या्ी आणण िागररक परदेशात अडकूि पडले होते, जयामुळे सवस आंतरराष्ट्रीय प्रवासी सेवा िंद 
पडलया होत्या.  

ऑपरेशन व्हॅतनला 2020 
• डायि चक्रीवादळाचा फटका िसलेलया मादागास्करच्या लोकसंख्येला मदत करण्यासाठी र्ारतीय िौदलािे 

सुरू केलेली ही मोहीम होती. 
आांतरराष्ट्रीय अिुऊजाच एजविी 

 

बातम्याांमध्ये का 
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• युके्रिमधील युद्धजन्य पररस्स््तीसंदर्ासत आंतरराष्ट्रीय अणुऊजास संस््ेिे िुकतीच तातडीची िैठक घेण्याचा 
निणसय घेतला आहे. 

• कारण देशात चार अणुऊजास प्रकलप कायासस्न्वत असूि चेिोबिलसह ववववध कचरा सुववधा आहेत. 
आांतरराष्ट्रीय अिुऊजाच एजविी बद्दल 

• 1957 मध्ये स््ापि झालेलया अणु सहकायासच्या िेत्रात काम करणारी ही संयुक्त राष्ट्रांची महत्त्वाची संस््ा 
आहे. 

• युिायटेड िेशन्स कुटंुिातील जगातील "शांततेसाठी परमाणु" संस््ा म्हणूि एजन्सीची स््ापिा करण्यात 
आली. 

• अण्वस्त्रांसारख्या लष्ट्करी हेतूंसाठी त्याचा वापर प्रनतिंगधत करतािा अणुऊजेच्या शांततापूणस वापरास 
प्रोत्साहि देणे हे त्याचे उद्हदष्ट्ट आहे. 

• त्याचे मुख्यालय स्व्हएन्िा, ऑस्स्रया ये्े आहे. 
चेरनोत्रबल आपत्ती बद्दल 

• चेरिोबिल आपत्ती ही 26 एवप्रल 1986 रोजी युके्रिमधील चेरिोबिल अणुऊजास प्रकलपात घडलेली आस्ण्वक 
दघुसटिा होती. 

• ररअॅक्टरमध्ये स्फोट झाले, जयाचा गार्ा ववतळला आणण ककरणोत्सगी सामग्री वातावरणात सोडली गेली. 
महत्वाच्या बातम्या: अथचव्यवस्था 

नवीन गुांतविूक धोरि-2012 

 

बातम्याांमध्ये का 
• गोरखपूर, मसदं्री आणण िरौिी या हहदंसु््ाि उवासरक अँड रसायि मलममटेड (एचयूएल) या तीि युनिट्ससाठी 

िवीि गुंतवणूक धोरण (एिआयपी)-२०१२ च्या अंमलिजावणीच्या ववस्तारासाठी खत ववर्ागाच्या प्रस्तावाला 
कें द्रीय मंबत्रमंडळाच्या आग्सक व्यवहार सममतीिे मान्यता हदली आहे. 

मुख्य मुद्दे 
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• सरकारिे िवीि गुंतवणूक धोरण (NIP) - 2012 जािेवारी, 2013 मध्ये जाहीर केले होते आणण ऑक्टोिर, 
2014 मध्ये युररया िेत्रात िवीि गुंतवणूक सुलर् करण्यासाठी आणण र्ारताला स्वावलंिी ििवण्यासाठी 
त्यात सुधारणा केली होती. 

हहांदसु्थान उवचरक आणि रिायन सलसमटेड (HURL) बद्दल: 
• कोल इंडडया मलममटेड (CIL), NTPC मलममटेड (NTPC) आणण इंडडयि ऑइल कॉपोरेशि (IOCL) यांिी 

15 जूि 2016 रोजी स््ापि केलेली HURL ही एक संयुक्त उद्यम कंपिी आहे. 
• तीि HURL युररया प्रकलपांची ककंमत 25,120 कोटी रुपये आहे. 
• Source: The Hindu 

RBI ने UPI123Pay लाँच केले 
बातमीत का 

• ररझव्हस िँक ऑफ इंडडया (RBI) गव्हिसर शक्तीकांत दास यांिी फीचर फोिसाठी युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस 
(UPI) सेवा सुरू केली. 

 

• UPI123Pay म्हणूि ओळखलया जाणाऱ् या या सेवेमुळे र्ारतर्रातील 40 कोटी फीचर फोि वापरकत्यांिा 
पेमेंट सेवेत प्रवेश ममळेल. 

• याव्यनतररक्त, मध्यवती िँकेिे डडस्जटल पेमेंटसाठी DigiSathi िावाची 24×7 हेलपलाइि देखील सुरू केली 
आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• आतापयतं UPI फक्त र्ारतातील सवस स्माटसफोन्सवर उपलब्ध होता परंतु िवीितम हालचालीसह, फीचर 

फोि वापरकत्यांिा पेमेंट पाठवण्याची आणण प्राप्पत करण्याची देखील परवािगी हदली जाईल. 
• UPI123Pay सेवा ही वापरकत्यांसाठी सेवा सुरू करण्यासाठी आणण कायासस्न्वत करण्यासाठी तीि-चरण 

पद्धत आहे, जी इंटरिेट किेक्शिसाठी पयासय िसलेलया फोिवर कायस करेल. 
युतनफाइड पेमेंट्ि इांटरफेि (यूपीआय) ववषयी: 
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• यूपीआय ही िॅशिल पेमेंट्स कॉपोरेशि ऑफ इंडडयािे (एिपीसीआय) ववकमसत केलेली त्वररत ररअल टाइम 
पेमेंट मसस्टम आहे जी आंतर-िँक पीअर-टू-पीअर आणण पससि-टू-मचटं व्यवहार सुलर् करत.े एिपीसीआय 
ही सवस डडस्जटल पेमेंटसाठी एक छत्री संस््ा आहे. 

Source: Indian Express 
भारत आणि जपान द्ववपिीय स्वॅप व्यवस्थेचे नूतनीकरि  

 

• र्ारत आणण जपाििे त्यांच्या द्ववपिीय स्वॅप अरेंजमेंटचे (BSA) िूतिीकरण $75 बिमलयिच्या मयासदेपयतं 
केले. 

• िँक ऑफ जपाि, अ्समंत्री जपािसाठी एजंट म्हणूि काम करत आहे आणण र्ारतीय ररझव्हस िँक (RBI) 
यांिी BSA च्या दरुुस्ती आणण पुिस्स््सती करारावर स्वािरी केली. 

• BSA ही द्वव-मागी व्यवस््ा आहे स्ज्े दोन्ही अगधकारी डॉलरच्या िदलयात त्यांची स््ानिक चलिे िदलू 
शकतात. 

• 2018 मध्ये र्ारतीय पतंप्रधािांच्या जपाि र्ेटीदरम्याि र्ारत आणण जपाि यांच्यात BSA ची वाटाघाटी 
झाली. 

• पररणामी, परकीय चलिाला अगधक स्स््रता आणण्यासाठी ऑक्टोिर 2020 मध्ये $75 अब्ज डॉलरच्या 
स्वॅप व्यवस््ेवर स्वािरी करण्यात आली. 

• Source: Business Standard 
महाराष्ट्रातील GST िांकलनात घट 
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• राजयातील वस्तू आणण सेवा कराच्या (जीएसटी) संकलिात जािेवारीच्या तलुिेत फेब्रुवारी महहन्यात सुमारे 
१३०० कोटींिी घट झाली आहे.  

• फेब्रुवारी महहन्यात राजयात वस्तू आणण सेवा कराचे १९ हजार ४२३ कोटींचे संकलि झाले. जािेवारी 
महहन्यात राजयात २० हजार ७०४ कोटींचे संकलि झाले होते. जािेवारीच्या तुलिेत फेब्रुवारी महहन्यात 
संकलिात १२८२ कोटींची घट आली. राष्ट्रीय पातळीवर जािेवारीच्या तुलिेत फेब्रुवारीत ५.६ टक्के घट 
झाली. महाराष्ट्रातही हा कल कायम राहहला. 

• डडसेंिर व जािेवारी या दोि महहन्यांची तुलिा केलयास फेब्रुवारीतील संकलि घटले आहे. 
• राजयात चालू आग्सक वर्षांत (२०२१-२२) वस्तू आणण सेवा कराचे १ लाख ९७ हजार, ६८७ कोटींचे संकलि 

झाले आहे. देशात वस्तू आणण सेवा कराच्या संकलिात महाराष्ट्र हे आघाडीवरील राजय आहे.  
• २०२०-२१ या वर्षांत १ लाख ४२ हजार कोटींचे संकलि झाले होते. संकलिात ३३ टक्के वाढ झाली.  
• देशात GST संकलिात महाराष्ट्र िेहमीच आघाडीवरील राजय ठरले आहे. फेब्रुवारीत किासटक ९,१७६ कोटी, 

गुजरात ८,८७३ कोटी, तममळिाडू ७,३९३ कोटींचे संकलि झाले. 
Source: Loksatta 

महत्वाच्या बातम्या: िांरिि 
भारताच्या राष्ट्रपतीांनी आयएनएि वलिुराला राष्ट्रपतीांचा रांग िादर केला 
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बातमीत का 
• र्ारताचे राष्ट्रपती राम िा् कोववदं यांिी INS वालसुराला प्रनतस्ष्ट्ठत राष्ट्रपती रंग प्रदाि केला. 

राष्ट्रपतीांच्या रांगाबद्दल: 
• शांतता आणण युद्धात राष्ट्रासाठी केलेलया अपवादात्मक सेवेच्या सन्मािा्स लष्ट्करी तुकडीला राष्ट्रपतींचा 

रंग हदला जातो. 
• 27 मे 1951 रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांिी राष्ट्रपती रंगाि ेसन्मानित केलेले र्ारतीय िौदल हे पहहले 

र्ारतीय सशस्त्र दल होते. 
आयएनएि वलिुराबद्दल: 

• आयएिएस वलसुराचा वारसा १९४२ सालचा आहे, जेव्हा ऑपरेशिल आवचयकतेमुळे दसुर ् या 
महायुद्धादरम्याि रॉयल इंडडयि िेव्हीची मारक िमता वाढववण्यासाठी प्रगत टॉपेडो प्रमशिण सुववधा तयार 
करणे अनिवायस केले होते.   

• र्ारत प्रजासत्ताक झालयािंतर ०१ जुलै १९५० रोजी या युनिटचे िाव आयएिएस वलसुरा असे ठेवण्यात 
आले.   

Source: PIB 
MRSAM ची भारतीय िैवय आवतृ्ती 

 

बातमीत का 
• संरिण संशोधि आणण ववकास संघटिा (DRDO) िे ओडडशाच्या ककिारपट्टीवरील चंडीपूर ये्ील 

एकास्त्मक चाचणी शे्रणी ये्े मध्यम शे्रणीच्या पषृ्ट्ठर्ागावरूि हवाई िेपणास्त्र (MRSAM) च्या र्ारतीय 
लष्ट्कराच्या आवतृ्तीच्या दोि यशस्वी उड्डाण चाचण्या घेतलया. 

मुख्य मुद्दे 
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• पहहले प्रिेपण मध्यम उंचीच्या लांि पललयाच्या लक्ष्याला रोखण्यासाठी होते आणण दसुरे प्रिेपण कमी 
उंचीच्या लहाि शे्रणीच्या लक्ष्याची िमता मसद्ध करण्यासाठी होते. 

मध्यम पललयाच्या पषृ्ट्ठभागावरून हवेतील िेपिास्र (MRSAM) बद्दल: 
• ही MRSAM आवतृ्ती DRDO आणण इस्रायल एरोस्पेस इंडस्रीज (IAI), इस्रायल यांिी र्ारतीय लष्ट्कराच्या 

वापरासाठी संयुक्तपणे ववकमसत केलेली पषृ्ट्ठर्ागावरूि हवेत िेपणास्त्र आहे. 
• MRSAM आमी वेपि मसस्टममध्ये मलटी-फंक्शि रडार, मोिाईल लाँचर मसस्टम आणण इतर वाहिांचा 

समावेश आहे. 
• हे िराक हवाई आणण िेपणास्त्र संरिण प्रणाली (AMD) चे र्ूमी आधाररत प्रकार आहे. 
• Source: Indian Express 

INAS 316 चा कायाचप्ववत िमारांभ 

 

बातमीत का 
• इंडडयि िेव्हल एअर स्क्वॉरि (INAS) 316, र्ारतीय िौदलाचे दसुरे P-8I ववमाि स्क्वारि 29 माचस 

2022 रोजी र्ारतीय िौदलात दाखल झाले आहे. 
• आयएिएस हंसा, गोवा ये्े हा सोहळा पार पडला. 

मुख्य मुद्दे 
• INAS 316 चे िाव 'Condors' असे हदले गेले आहे जे मोठ्या आकाराचे पंख असलेले सवासत मोठे उडणारे 

र्-ूपिी आहेत. 
• INAS 316 िोईंग P-8I ववमाि चालवेल, एक िहु-र्ूममका असलेलया लाँग रेंज मेरीटाइम रीकॉनिसन्स 

अँटी-सिमरीि वॉरफेअर (LRMR ASW) ववमाि, जे एअर-टू-मशप िेपणास्ते्र आणण टॉपेडोच्या शे्रणीिे 
सुसजज असू शकते. 

• ऑप्पशि क्लॉज कॉन्रॅक्ट अंतगसत खरेदी केलेलया चार िवीि P-8I ववमािांसाठी आणण IOR मधील 
कोणत्याही धोक्याला ‘डडटर, डडटेक्ट आणण डडस्रॉय’ करण्यासाठी या स्क्वारिला ववशेर्षत: नियुक्त करण्यात 
आले आहे. 

• ही ववमािे 30 डडसेंिर 2021 पासूि हंसा ये्ूि कायसरत आहेत आणण स्क्वारि पूणस स्पेक्रम पषृ्ट्ठर्ाग 
आणण उपसफेस िेव्हल ऑपरेशन्ससह एकबत्रत केले आहे. 
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Source: PIB 
IONS िागरी व्यायाम 2022 (IMEX-22) 

 

बातमीत का 
• इंडडयि ओशि िेव्हल मसम्पोस्जयम (IONS) सागरी सराव 2022 (IMEX-22) ची पहहली आवतृ्ती 26 त े

30 माचस 2022 दरम्याि गोवा आणण अरिी समुद्रात आयोस्जत करण्यात आली होती. 
मुख्य मुद्दे 

• सदस्य िौदलांमधील मािवतावादी सहाय्य आणण आपत्ती निवारण (HADR) ऑपरेशन्समध्ये परस्पर 
कायसिमता वाढवणे हा या सरावाचा उद्देश होता. 

• IMEX - 22 मध्ये 26 ते 27 माचस 2022 पयतं गोवा ये्ील मारमुगाव िंदरातील हािसर टप्पपा आणण 
त्यािंतर 28 ते 30 माचस 2022 पयतं अरिी समदु्रातील सागरी टप्पपा समाववष्ट्ट आहे. 

• िांगलादेश, फ्रान्स, र्ारत आणण इराणच्या िौदलाच्या युद्धिौका, सागरी शोध ववमािे आणण हेमलकॉप्पटरचा 
सहर्ाग होता. 

• ऑस्रेमलया, िांगलादेश, फ्रान्स, र्ारत, इंडोिेमशया, मालदीव, मॉररशस, मोझांबिक, ओमाि, कतार, मसगंापूर, 
श्रीलंका, ्ायलंड, UAE आणण UK या 15 IONS सदस्य िौदलातील 22 निरीिकांिीही या सरावात र्ाग 
घेतला. 

• Source: PIB 

िीिीएिने 15 लाइट कॉम्बॅट हेसलकॉलटिच (एलिीएच) खरेदी करण्याि मांजुरी हदली  
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बातम्याांमध्ये का 
• मंबत्रमंडळाच्या सुरिा सममतीिे (सीसीएस) 3,887 कोटी रुपये खचूसि 15 लाइट कॉम्िॅट हेमलकॉप्पटर 

(एलसीएच) मलममटेड मसरीज उत्पादि खरेदी करण्यास मंजुरी हदली आहे. 
लाइट कॉम्बॅट हेसलकॉलटर सलसमटेड सिरीज प्रॉडलशन (एलएिपी) ववषयी: 

• एलएसपी एक स्वदेशी डडझाइि केलेले, ववकमसत आणण उत्पाहदत अत्याधुनिक आधुनिक लढाऊ हेमलकॉप्पटर 
आहे जयात मूलयािुसार अंदाजे 45% स्वदेशी सामग्री आहे जी उत्तरोत्तर एसपी आवतृ्तीसाठी 55% पेिा 
जास्त होईल. 

• हहदंसु्ताि एरोिॉहटक्स मलममटेड (एचएएल) या हेमलकॉप्पटरची निममसती करेल. 
• Source: Indian Express 

िांयुलत लष्ट्करी िराव LAMITIYE-2022 

 
िांदभच 

• 22 माचस त े31 माचस 2022 या कालावधीत सेशेलस डडफेन्स अकॅडमी (SDA), सशेेलस ये्े र्ारतीय लष्ट्कर 
आणण सेशेलस डडफेन्स फोससे (SDF) यांच्यातील 9वा िांयुलत लष्ट्करी िराव LAMITIYE-2022 आयोस्जत 
केला जात आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• या सरावात कंपिी मुख्यालयासह र्ारतीय लष्ट्कर आणण सेशेलस संरिण दलातील प्रत्येकी एक इन्फंरी प्पलाटूि 

सहर्ागी होणार आहे, जयाचा उद्देश अधस-शहरी वातावरणात प्रनतकूल सैन्याववरुद्ध ववववध ऑपरेशन्स 
दरम्याि ममळवलेले अिुर्व शेअर करणे आणण संयुक्त ऑपरेशन्स करण्याची िमता वाढवण ेहा आहे. 

• LAMITIYE िराव हा द्वववावर्षसक प्रमशिण कायसक्रम आहे जो 2001 पासूि सेशेलसमध्ये आयोस्जत केला जात 
आहे. 

स्रोत: PIB 
‘िुरिा कवच 2’ व्यायाम 
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बातमीत का 
• अलीकडेच अस्ग्ििाज ववर्ागािे पुणे ये्ील लुललािगर ये्े र्ारतीय लष्ट्कर आणण महाराष्ट्र पोलीस यांच्यात 

‘सुरिा कवच २’ या संयुक्त सरावाचे आयोजि केले होते. 
मुख्य मुद्दे 

• पुण्यातील कोणत्याही संर्ाव्य दहशतवादी कारवायांचा मुकािला करण्यासाठी लष्ट्कर आणण पोमलसांिी हाती 
घेतलेलया कवायती आणण कायसपद्धती यांचा मेळ साधणे हा या सरावाचा उद्देश होता. 

• या सरावात र्ारतीय लष्ट्कराच्या काउंटर टेरररझम टास्क फोसस (CTTF), महाराष्ट्र पोमलसांच्या दहशतवाद 
ववरोधी प्कासह स्क्वक ररअॅक्शि टीम्स (QRTs), चवाि प्के आणण दोन्ही एजन्सीच्या िॉम्ि निकामी 
प्कांचा सहर्ाग होता. 

• Source: HT 
INS सशवाजी िागरी असभयाांत्ररकीतील उत्कृष्ट्टता कें द्र  

 

बातमीत का 
• कौशलय ववकास आणण उद्योजकता मंत्रालय (MSDE) िे INS मशवाजीला सागरी अमर्यांबत्रकी (ME) 

िेत्रातील उत्कृष्ट्टता कें द्र (CoE) म्हणूि मान्यता हदली. 
मुख्य मुद्दे 
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• MSDE ची INS मशवाजीची सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणूि नियुक्ती कोणत्याही लष्ट्करी संघटिेसाठी अशा 
प्रकारची पहहलीच आहे आणण ते कौशलय आणण तंत्रज्ञाि ववकासासाठी INS मशवाजीची सतत वचििद्धता 
दशसवते. 

INS सशवाजी बद्दल: 
• INS मशवाजी हे महाराष्ट्रातील लोणावळा ये्ील र्ारतीय िौदल स्टेशि आहे. 
• यात िौदल अमर्यांबत्रकी महाववद्यालय आहे, जे र्ारतीय िौदल आणण तटरिक दलाच्या अगधकाऱ्यांिा 

मशिण आणण प्रमशिण देते. 
• 15 फेब्रुवारी 1945 रोजी एचएमआयएस मशवाजी म्हणूि संस््ेची स््ापिा झाली. 
• Source: PIB 

EX-DUSTLIK 

 

बातमीत का 
• 22 ते 31 माचस 2022 या कालावधीत उझिकेकस्तािमधील यांगगयाररक ये्े र्ारतीय आणण उझिेककस्तािच्या 

सैन्यादरम्याि EX-DUSTLIK या संयुक्त प्रमशिण सरावाची नतसरी आवतृ्ती आयोस्जत केली जात आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• गे्रिेडडयसस रेस्जमेंटची एक पलटूि संख्या असलेली र्ारतीय तुकडी 22 माचस 2022 रोजी िॉ्स वेस्टिस मममलटरी 
डडस्स्रक्टच्या सैन्यािे प्रनतनिगधत्व केलेलया उझिेककस्ताि आमी तुकडीत सामील होण्यासाठी सराव िते्रासाठी रवािा 
झाली. 

• DUSTLIK ची शेवटची आवतृ्ती माचस 2021 मध्ये रािीखेत (उत्तराखंड) ये् ेआयोस्जत करण्यात आली होती. 
• संयुक्त सराव संयुक्त राष्ट्रांच्या आदेशािुसार अधस-शहरी रू्र्ागात दहशतवादववरोधी कारवायांवर लि कें हद्रत करेल. 
• या सरावासाठी िामांककत केलेली गे्रिेडडयसस िटामलयि ही र्ारतीय सैन्याच्या अत्यंत सुशोमर्त िटामलयिपैकी एक 

आहे आणण स्वातंत्र्यपूवस आणण िंतरच्या जवळजवळ सवस ऑपरेशन्समध्ये र्ाग घेण्याचे अद्ववतीय वैमशष्ट्ट्य आहे. 
युनिटला आठ स्वातंत्र्यपूवस लढाई सन्माि प्रदाि करण्यात आला आहे. स्वातंत्र्यािंतर, 1965 च्या युद्धात 'राजस््ाि' 
आणण 1971 च्या युद्धात 'जरपाल' हा ग्एटर सन्माि ममळाला आहे. 

Source: India Today 
'कोलड ररस्पॉवि 2022' लष्ट्करी िराव 
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  बातमीत का 
• िॉवेमध्ये िॉ्स अटलांहटक रीटी ऑगसिायझेशि (NATO) द्वारे ‘कोलड ररस्पॉन्स 2022’ या लष्ट्करी सरावाचे आयोजि 

करण्यात आले आहे. 
• हा सराव 14 माचस रोजी सुरू झाला आणण 1 एवप्रल 2022 पयतं सुरू राहील. 

मुख्य मुद्दे 
• 27 देशाचंे 30,000 हूि अगधक सैनिक तसेच अिेक िागरी संस््ा या सरावात सहर्ागी होतील. 
• िॉवेमध्ये हा सराव द्वववावर्षसक आयोस्जत केला जातो. 
• कोलड ररस्पॉन्स 2022 हा एक दीघस-नियोस्जत सराव आहे जयामध्ये NATO सहयोगी आणण र्ागीदारांच्या हजारो 

सैन्याला एकत्र आणल ेजात,े िॉवेमध्ये ्ंड हवामािात - जममिीवर, हवेत आणण समुद्रात एकत्र काम करण्याच्या 
त्यांच्या िमतेची चाचणी केली जाते. 

• कोलड ररस्पॉन्स 2022 च ेआयोजि िॉवेस्जयि सशस्त्र दलांिी केले आहे. 
• पहहला सराव 2006 मध्ये िॉवेमधील सवासत मोठा लष्ट्करी सराव होता. 

About North Atlantic Treaty Organization (NATO), Click Here 
भारत - श्रीलांका द्ववपिीय िागरी िराव 'SLINEX' 2022 

 

बातम्याांमध्ये का 
• र्ारत - श्रीलंका द्ववपिीय सागरी सरावाची िववी आवतृ्ती 'SLINEX' (श्रीलंका-र्ारत िौदल सराव) ०७ 

माचस ते १० माचस २०२२ या कालावधीत ववशाखापट्टणम ये्े होणार आहे.  
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• दोि टप्पप्पयांमध्ये हा सराव केला जात आहे; 07-08 माचस 22 रोजी ववशाखापट्टणम ये्े हािसर टप्पपा आणण 
त्यािंतर 09-10 माचस रोजी िंगालच्या उपसागरात सागरी टप्पपा. 

मुख्य मुद्दे 
• श्रीलंकेच्या िौदलाचे प्रनतनिगधत्व SLNS सायुराला, एक प्रगत ऑफशोअर गस्ती जहाज आणण र्ारतीय 

िौदलाचे INS ककचस, एक मागसदमशसत िेपणास्त्र कावेट द्वारे प्रनतनिगधत्व केले जाईल. 
• SLINEX ची मागील आवतृ्ती ऑक्टोिर 2020 मध्ये बत्रकंोमाली ये्े आयोस्जत करण्यात आली होती. 
• SLINEX चे उद्हदष्ट्ट आंतर-कायसिमता वाढवणे, परस्पर समज सुधारणे आणण दोन्ही िौदलांमधील 

िहुआयामी सागरी ऑपरेशन्ससाठी सवोत्तम पद्धती आणण प्रकक्रयांची देवाणघेवाण करणे आहे. 
• SLINEX र्ारत आणण श्रीलंका यांच्यातील सखोल सागरी प्रनतिद्धतेचे उदाहरण देते आणण र्ारताच्या 

'िेिरहुड फस्टस' आणण 'सुरिा आणण िेत्रामध्ये सवांसाठी वाढ' (SAGAR) या धोरणाच्या अिुर्षंगािे परस्पर 
सहकायासला िळकट करण्यासाठी गेलया काही वर्षांमध्ये व्याप्पती वाढली आहे. 

Source: PIB 
इांडो-पॅसिकफक समसलटरी हेलथ एलिचेंज कॉवफरवि 

 

बातमीत का 
• आम्डस फोसेस मेडडकल सस्व्हससेस (AFMS) आणण US इंडो-पॅमसकफक कमांड (USINDOPACOM) यांच्या 

संयुक्त ववद्यमािे आयोस्जत चार हदवसीय इंडो-पॅमसकफक मममलटरी हेल् एक्सचेंज (IPMHE) पररर्षदेचे 
07 माचस 2022 रोजी संरिण मंत्री राजिा् मसहं यांिी उद्घाटि केले. 

मुख्य मुद्दे 
• पररर्षदेची ्ीम ‘अस्स््र, अनिस्चचत, जहटल आणण अस्पष्ट्ट (VUCA) जगात लष्ट्करी आरोग्य सेवा’ आहे. 
• 10 माचस 2022 पयतं सुरू राहणाऱ् या या पररर्षदेचे उद्हदष्ट्ट लष्ट्करी वैद्यक िेत्रातील सहकायस आणण 

संयुक्तता वाढवणे आहे. 
• यात ऑपरेशिल/कॉम्िॅट मेडडकल केअर, रॉवपकल मेडडमसि, फीलड सजसरी, फीलड ऍिेस््ेमसया, एस्व्हएशि 

आणण मरीि मेडडमसि इमजसन्सी इत्यादींसह अिेक महत्त्वाच्या ववर्षयांचा समावेश असेल. 
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• Source: PIB 
HANSA-NG ने पुद्दचुेरी येथे िमुद्र पातळीच्या चाचण्या यशस्वीपिे पूिच केलया 

 

बातमीत का 
• अलीकडेच, र्ारताच्या पहहलया स्वदेशी फ्लाइंग रेिर HANSA-NG िे पुद्दचेुरी ये्े समुद्र सपाटीच्या 

चाचण्या यशस्वीपणे पूणस केलया आहेत. 
मुख्य मुद्दे 

• HANSA-NG ची रचिा आणण ववकास CSIR-िॅशिल एरोस्पेस लॅिोरेटरीज (NAL), िंगळुरू वैज्ञानिक 
आणण औद्योगगक संशोधि पररर्षदेच्या अंतगसत आहे. 

• HANSA-NG हे जस्ट-इि-टाइम प्रीप्रेग (JIPREG) कंपोणझट लाइट वेट एअरफे्रम, ग्लास कॉकवपट, ववस्ततृ 
पॅिोराममक दृचयासह ििल कॅिोपी, इलेस्क्रकली ऑपरेटेड फ्लॅप इत्यादी वैमशष्ट्ट्यांसह रोटॅक्स डडस्जटल 
कंरोल इंस्जिद्वारे समग्सत सवासत प्रगत फ्लाइंग रेिरपैकी एक आहे. 

• HANSA-NG ची रचिा र्ारतीय फ्लाइंग क्लिच्या गरजा पूणस करण्यासाठी केली गेली आहे आणण कमी 
ककमतीत आणण कमी इंधि वापरामुळे ते कममशसयल पायलट परवािा (CPL) साठी एक आदशस ववमाि 
आहे. 

टीप: HANSA-NG (HANSA-New Generation) HANSA ची अपग्रेड केलेली आवतृ्ती आहे, जयािे 1993 मध्ये 
पहहले उड्डाण पाहहले आणण 2000 मध्ये प्रमाणणत केले. 
Source: PIB 
ब्राह्मोि जसमनीवर हलला करिारे िेपिास्र 
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 बातम्याांमध्ये का 
• र्ारतीय िौदलािे आयएिएस चेन्िई या स्टेल् वविामशकेवरूि ववस्ताररत पललयाच्या र्ू-हलला ब्रा्मोस 

सुपरसॉनिक कू्रझ िेपणास्त्राची अचूकता यशस्वीपणे दाखवूि हदली.  
महत्त्वाचे मुद्दे 

• ब्रा्मोस िेपणास्त्र आणण आयएिएस चेन्िई हे दोन्ही िेपणास्त्र स्वदेशी ििावटीचे असूि, र्ारतीय 
िेपणास्त्र आणण जहाजिांधणीच्या िमतेची अत्याधुनिक यंत्रणा अधोरेणखत करतात.  

• ते आत्मा निर्सर र्ारत आणण मेक इि इंडडया प्रयत्िांमध्ये र्ारतीय िौदलाच्या योगदािास िळकटी देतात.  
• ब्रा्मोस एअरोस्पेस या र्ारत-रमशयाच्या संयुक्त उपक्रमातूि पाणिुडी, जहाजे, ववमािे ककंवा लँड 

प्पलॅटफॉमसवरूि प्रिवेपत करता येणाऱ्या सुपरसॉनिक कू्रझ िेपणास्त्रांची निममसती केली जाते. 
Source: ET 
DefExpo २०२२ पुढे ढकलण्यात आला 

 

बातमीत का 
• सहर्ागींिा येत असलेलया लॉस्जस्स्टक समस्यांमुळे, 10 माचस त े14 माचस पयतं गांधीिगर, गुजरात ये्े 

आयोस्जत करण्याचा प्रस्ताववत DefExpo 2022 (12 वी आवतृ्ती) पुढे ढकलण्यात आला आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• DefExpo 2022 मध्ये सहर्ागी होण्याची अपिेा असलेलया 70 देशांपकैी रमशया आणण युके्रि यांचा 
समावेश होता. 

• DefExpo ची 11 वी आवतृ्ती 2020 मध्ये लखिौ (उत्तर प्रदेश) ये्े आयोस्जत करण्यात आली होती. 
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• DefExpo हा संरिण मंत्रालयाचा एक प्रमुख द्वववावर्षसक कायसक्रम आहे, जयामध्ये जमीि, िौदल, हवाई 
तसेच मातरृ्ूमी सुरिा प्रणालीचे प्रदशसि केले जाते. 

• DefExpo 1996 मध्ये सुरू झाला. 
• Source: Indian Express 

EX Dharma Guardian-2022 

 

बातम्याांमध्ये का 
• अलीकड,े EX DHARMA Guardian-2022 27 फेब्रुवारी 2022 ते 10 माचस 2022 या कालावधीत ववदेशी 

प्रमशिण िोड, िेळगावी (िेळगाव, किासटक) ये्े आयोस्जत केले जाईल. 
EX DHARMA Guardian-2022 बद्दल 

• हा र्ारत आणण जपाि यांच्यातील संयुक्त लष्ट्करी सराव आहे जो 2018 पासूि र्ारतात आयोस्जत केला 
जात आहे 

• महत्त्व 
• सध्याच्या जागनतक पररस्स््तीच्या पाचवसर्ूमीवर दोन्ही देशांिा र्ेडसावणाऱ्या सुरिा आव्हािांच्या दृष्ट्टीिे 

जपािसोित धमस संरिक व्यायाम हा महत्त्वाचा आणण महत्त्वाचा आहे. 
• हे र्ारतीय लष्ट्कर आणण जपािी ग्राउंड सेलफ डडफेन्स फोसेसमधील संरिण सहकायासची पातळी वाढवण्यास 

देखील मदत करेल. 
मररया- जगातील िवाचत मोठे कागो ववमान 
बातम्याांमध्ये का 

• अमलकडेच जगातील सवासत मोठे मालवाहू ववमाि अँटोिोव्ह एएि-२२५ अ्ासत 'मररया' रमशयि सैन्याि े
क्यीवजवळील ववमाितळावर केलेलया हललयादरम्याि उद्ध्वस्त केले होते. 
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मररयाबद्दल 
• हा सहा इंस्जिचा ८४ मीटर लांिीचा िेहेमो् असूि, त्याचे ३२ चाकी लँडडगं गगअर आहे. 
• २१ डडसेंिर १९८८ रोजी त्याचे पहहले उड्डाण झाले होते, जे मुख्यतिः िुराि शटल ऑबिसटल ऑबिसटर आणण 

एिस्जसया कॅररयर रॉकेटच्या घटकांच्या वाहतुकीसाठी िांधले गेले होते. 
• कोववड-19 च्या लढाईतही या संस््ेिे महत्त्वाची र्ूममका िजावली आणण युरोप, कॅिडा आणण आकफ्रकेतील 

ववववध मोहहमांमध्ये सुमारे 100 टि और्षधे, प्रयोगशाळा ककट्स, वैद्यकीय मुखवटे आणण वैयस्क्तक 
संरिणात्मक उपकरणे वाहूि िेली. 

ववज्ञान आणि तांरज्ञान 
I-STEM राष्ट्रीय पोटचलवर MATLAB लाँच केले 

 

बातमीत का 
• देशात प्र्मच, र्ारतातील शैिणणक वापरकते र्ारतीय ववज्ञाि तंत्रज्ञाि आणण अमर्यांबत्रकी सुववधा िकाशा 

(I-STEM) पोटसलद्वारे कोणत्याही शुलकामशवाय MATLAB सॉफ्टवेअर संचमध्ये प्रवेश करू शकतील. 
मुख्य मुद्दे 

• MATLAB सॉफ्टवेअर संच I-STEM च्या क्लाउड सव्हसरवर होस्ट केले आहे जेणेकरुि र्ारतातील कोठूिही 
वापरकतास अिुकूल प्रवेश प्रदाि केला जाईल. 

MATLAB बद्दल: 
• MATLAB ही MathWorks द्वारे ववकमसत केलेली एक मालकीची मलटी-पॅराडाइम प्रोग्राममगं र्ार्षा आणण 

अंकीय संगणि वातावरण आहे. 
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I-STEM बद्दल: 
• I-STEM हा पंतप्रधाि ववज्ञाि, तंत्रज्ञाि आणण िवोन्मेर्ष सललागार पररर्षद (PM-STIAC) च्या िेततृ्वाखाली 

र्ारत सरकारच्या (PSA, GoI) प्रमुख वैज्ञानिक सललागाराच्या कायासलयाचा एक उपक्रम आहे. 
• Source: PIB 

ियरोग तनमूचलनािाठी डेटा-चासलत िांशोधन- “Dare2eraD TB” 

 

बातम्याांमध्ये का 
• कें द्रीय कें द्रीय (स्वतंत्र प्रर्ार) ववज्ञाि व तंत्रज्ञाि राजयमंत्री डॉ. स्जतेंद्र मसहं यांिी जागनतक ियरोग 

हदिानिममत्त मेसससल िायोटेक्िॉलॉजी ववर्ाग, मेसससलॉलॉस्जकली ववर्ागातफे ियरोग निमूसलिासाठी डेटा-
चामलत संशोधि- 'Dare2eraD TB' सुरू करण्याची घोर्षणा केली. 

मुख्य मुद्दे 
• माचस 2018 मध्ये पंतप्रधाि िरेंद्र मोदी यांिी 'हदलली एंड टीिी सममट'चे अध्यिपद र्ूर्षवले. मशखर पररर्षदेत, 

पंतप्रधािांिी 2030 च्या टीिी-संिंगधत SDG लक्ष्यापेिा पाच वर्षे अगोदर, 2025 पयतं र्ारतातील ियरोग 
संपुष्ट्टात आणण्याचे आवाहि केले. 

• डॉ. मसगं म्हणाले की, र्ारतात आजही ियरोगाचा कलंक दरवर्षी सुमारे २-३ दशलि रुग्णांसह आपण पुढे 
िेत आहोत, ही गचतंेची िाि आहे. 

भारताचे प्रयत्न: 
• ियरोग निमूसलिासाठी राष्ट्रीय धोरणात्मक योजिा (NSP) (2017-2025), नििय इकोमसस्टम (राष्ट्रीय 

टीिी माहहती प्रणाली), नििय पोर्षण योजिा (NPY- आग्सक सहाय्य), टीिी हरेगा देश जीतेगा मोहीम. 
Source: PIB 
नािाची आटेसमि I चांद्र मोहीम 
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बातमीत का 
• अलीकडेच, िॅशिल एरोिॉहटक्स अँड स्पेस अॅडममनिस्रेशि (NASA) िे अमेररकेतील फ्लोररडा ये्ील केिेडी 

स्पेस सेंटरमध्ये चाचणीसाठी त्यांची आटेममस I चंद्र मोहीम लाँचपॅडवर आणली. 
मुख्य मुद्दे 

• िासाच्या आटेममस ममशिला चंद्र संशोधिाची पुढची वपढी मािली जाते. 
• आटेममस प्रोग्रामसह, 2024 पयतं मािवांिा चंद्रावर उतरवण्याचे िासाचे उद्हदष्ट्ट आहे. 
• आटेममस I (पूवीचे एक्सप्पलोरेशि ममशि-1) ही िासाच्या खोल अंतराळ संशोधि प्रणालींपैकी पहहली आहे. 
• ही एक अखंडडत अंतराळ मोहीम आहे स्ज्े अंतराळयाि स्पेस लॉन्च मसस्टम (SLS) वर प्रिेवपत करेल 

- जगातील सवासत शस्क्तशाली रॉकेट - आणण ममशि दरम्याि चार ते सहा आठवड्यांपेिा जास्त काळ 
परृ्थवीपासूि 2,80,000 मलैांचा प्रवास करेल. 

• Source: The Hindu 
आहटचकफसशयल इांटेसलजवि आणि रोबोहटलि टेलनॉलॉजी पाकच  

 

बातमीत का 
• िंगळुरू ये्ील इंडडयि इस्न्स्टट्यूट ऑफ सायन्स (IISc) ये्े 230 कोटी रुपयांच्या सीड मिीसह देशातील 

पहहले आहटसकफमशयल इंटेमलजन्स अँड रोिोहटक्स टेक्िॉलॉजी पाकस  (ARTPARK) लाँच करण्यात आले. 
मुख्य मुद्दे 
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• 230 कोटी रुपयांपैकी 170 कोटी रुपये कें द्र आणण उवसररत किासटक सरकार देणार आहे. 
• आरोग्यसेवा, मशिण, गनतशीलता, पायार्ूत सुववधा, कृर्षी, ककरकोळ आणण सायिर-सुरिा या िेत्रातील 

महत्त्वाकांिी ममशि-मोड R&D प्रकलप रािवूि सामास्जक प्रर्ाव निमासण करण्यासाठी ARTPARK चे 
उद्हदष्ट्ट आहे जयायोगे र्ारतातील अिोख्या समस्यांचे निराकरण करण्याचे उद्हदष्ट्ट आहे. 

• Source: Indian Express 
ग्रीन हायड्रोजन फ्युएल िेल इलेप्लरक व्हेईकल (FCEV) 

 

बातमीत का 
• कें द्रीय रस्ते वाहतूक आणण महामागस मंत्री नितीि गडकरी यांिी जगातील सवासत प्रगत तंत्रज्ञाि - ववकमसत 

ग्रीि हायरोजि फ्युएल सेल इलेस्क्रक व्हेईकल (FCEV) टोयोटा ममराईचे िवी हदलली ये्े लॉन्च केले. 
• हा र्ारतातील अशा प्रकारचा पहहला प्रकलप आहे जयाचा उद्देश ग्रीि हायरोजि आणण FCEV तंत्रज्ञािाच्या 

अद्ववतीय उपयुक्ततेिद्दल जागरूकता निमासण करूि देशात ग्रीि हायरोजि आधाररत पररसंस््ा निमासण 
करण्याचा आहे. 

युररया इलेलरोसलसििद्वारे हायड्रोजन उत्पादन 
बातमीत का 

• र्ारतीय शास्त्रज्ञांिी युररयाच्या इलेक्रोमलमससच्या मदतीिे ऊजास-कायसिम हायरोजि उत्पादिासाठी 
इलेक्रोकॅटमलस्ट प्रणाली तयार केली आहे. 
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मुख्य मुद्दे 
• युररया इलेक्रोमलमसस कमी ककमतीच्या हायरोजि उत्पादिासह युररया-आधाररत कचरा प्रकक्रयेसाठी उपयुक्त 

आहे. 
• र्ारत युररया उत्पादिात आघाडीवर असलेलया देशांपैकी एक आहे आणण त्यािे 2019-20 मध्ये 244.55 

LMT युररयाचे उत्पादि केले. 
• िायरोजियुक्त खत उद्योगांमध्ये अमोनिया आणण युररयाची उच्च सांद्रता (high concentration) 

सांडपाणी म्हणूि निमासण होते. 
• याचा उपयोग आपलया देशाच्या फायद्यासाठी ऊजास उत्पादिासाठी केला जाऊ शकतो. 
• युररया इलेक्रोमलमससद्वारे पाण्याच्या इलेक्रोमलमससद्वारे हायरोजिच्या उत्पादिासाठी उजेची आवचयकता 

70% कमी केली जाऊ शकते. 
• Source: PIB 

 
 
पेटास्केल िुपर कॉम्लयुटर "परम गांगा" 

 

बातम्याांमध्ये का 
• िॅशिल सुपरकम्प्पयुहटगं ममशििे (एिएसएम) आता आयआयटी रुरकीमधील 'परम गंगा' हा सुपर कॉम्प्पयुटर 

तैिात केला असूि त्याची िमता 1.66 पेटाफ्लॉप्पस इतकी आहे.  
• एिएसएमच्या बिलड अॅप्रोचच्या फेज 2 अंतगसत सी-डॅकिे ही प्रणाली डडझाइि आणण कायासस्न्वत केली 

आहे.  
राष्ट्रीय िुपरकॉम्लयुहटांग समशन (एनएिएम) बद्दल: 

• िॅशिल सुपरकॉम्प्पयुहटगं ममशि (एिएसएम) जे इलेक्रॉनिक्स आणण माहहती तंत्रज्ञाि मंत्रालय (MeiTY) 
आणण ववज्ञाि आणण तंत्रज्ञाि ववर्ाग (DST) द्वारे संयुक्तपणे चालवले जात आहे आणण सेंटर फॉर 
डेव्हलपमेंट ऑफ अॅडव्हान्स्ड कॉम्प्पयुहटगं (C-DAC) आणण इंडडयि इस्न्स्टट्यूट ऑफ इंडडयि इस्न्स्टट्यूट 
द्वारे लागू केले आहे. ववज्ञाि (IISc), िंगलोर, लिणीय प्रगती झाली आहे. 
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• NSM चे चार प्रमुख स्तंर्, म्हणज,े पायार्तू सुववधा, अिुप्रयोग, R&D, HRD, राष्ट्राच्या स्वदेशी 
सुपरकॉम्प्पयुहटगं इको मसस्टीम ववकमसत करण्याचे उद्हदष्ट्ट साध्य करण्यासाठी कायसिमतेिे कायस करत 
आहेत. 

• C-DAC ला ममशिच्या बिलड अ ॅप्रोच अंतगसत सुपरकॉम्प्पयुहटगं मसस्टमची रचिा, ववकास, तैिाती आणण 
कायासस्न्वत करण्याची जिािदारी सोपवण्यात आली आहे. 

• यािे एक संगणक सव्हसर "रुद्र" आणण हाय-स्पीड इंटरकिेक्ट "बत्रिेत्र" डडझाइि आणण ववकमसत केले आहे 
जे सुपर कॉम्प्पयुटरसाठी आवचयक असलेले प्रमुख उप-असेंिली आहेत. 

Source: PIB 
कें द्रीय मांरी अप्ववनी वैष्ट्िव याांनी कवच प्रिालीच्या चाचिीची पाहिी केली 

 

बातम्याांमध्ये का 
• दक्षिण मध्य रेलवेच्या मसकंदरािाद ववर्ागातील मलगंमपलली-ववकारािाद ववर्ागातील गुललागुडा-गचटगीद्दा 

रेलवे स््ािकांदरम्याि 'कवच' या कायसप्रणालीच्या चाचणीची कें द्रीय रेलवे, दळणवळण व इलेक्रॉनिक्स व 
माहहती तंत्रज्ञाि मंत्री अस्चविी वैष्ट्णव यांिी पाहणी केली.  

• आत्मनिर्सर र्ारतचा एक र्ाग म्हणूि, 2022-23 मध्ये सुरिा आणण िमता वाढीसाठी कवच अंतगसत 
2,000 कक.मी. चे जाळे आणले जाईल. 

कवच बद्दल:  
• कवच ही ररसचस डडझाईि अँड स्टँडड्सस ऑगसिायझेशि (आरडीएसओ) िे र्ारतीय उद्योग आणण चाचण्यांच्या 

सहकायासिे स्वदेशी ििावटीची एटीपी प्रणाली आहे जी दक्षिण मध्य रेलवेिे र्ारतीय रेलवेतील रेलवे 
पररचालिात सुरक्षिततेचे कॉपोरेट उद्दीष्ट्ट साध्य करण्यासाठी सुलर् केली आहे.  

• ही सेफ्टी इंहटगग्रटी लेव्हल - 4 मािकांची अत्याधुनिक इलेक्रॉनिक प्रणाली आहे. 
• धोक्याच्या हठकाणी (रेड) मसग्िलवरूि जाणाऱ्या गाड्यांिा प्रनतिंध करूि संरिण पुरवण्यासाठी आणण 

टक्कर टाळण्यासाठी कवच आहे.  
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• वेगाच्या नििधंािुसार चालकािे गाडीवर नियंत्रण ि ठेवलयास हे रेि ब्रेककंग मसस्टम स्वयंचमलतपणे सकक्रय 
करते.  

• Source: Indian Express 
नवीनतम डेलाइट हावेप्स्टांग तांरज्ञानामध्ये भारतातील पहहले स्टाटच -अप 

 

बातम्याांमध्ये का 
• ववज्ञाि आणण तंत्रज्ञाि मंत्रालयािे कािसि फूटवप्रटं कमी करण्यासाठी आणण इमारत ऊजास कायसिमता 

सुधारण्यासाठी िवीितम डेलाइट हावेस्स्टंग तंत्रज्ञािामध्ये एक अद्ववतीय स्टाटस-अपला प्रोत्साहि देण्याचा 
निणसय घेतला आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• डेलाइट हावेस्स्टंग टेक्िॉलॉजीजसाठी र्ारतातील एकमेव स्टाटस-अप कंपिी “स्कायशेड डेलाइट्स प्रायव्हेट 

मलममटेड” हैदरािादिे ववज्ञाि आणण तंत्रज्ञाि ववर्ागाची वैधानिक संस््ा असलेलया तंत्रज्ञाि ववकास 
मंडळासोित सामंजस्य करार केला. 

• हररत आणण निव्वळ शनू्य इमारती तयार करणे आणण िॅशिल अॅक्शि प्पलाि ऑि क्लायमटे चेंज 
(NAPCC) अतंगसत राष्ट्रीय मोहहमांमध्ये सहर्ागी होणे आणण योगदाि देणे हे कंपिीचे उद्हदष्ट्ट आहे. 

टीप: 
• 2022 च्या अखेरीस िूतिीकरणिम उजास स्त्रोतांमधूि 175 GW ऊजेची गरज पूणस करण्याचे महत्त्वाकांिी 

लक्ष्य देशािे ठेवले आहे आणण 2030 पयतं 500 GW गाठण्यासाठी वचििद्ध आहे, पंतप्रधाि िरेंद्र मोदी 
यांिी ग्लासगो ये्े COP26 मशखर पररर्षदेत सांगगतले. . 

Source: PIB 
GOES-T: NOAA NASA ने लॉवच केले 
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• NASA िे िॅशिल ओमशयानिक अँड अॅटमॉस्फेररक अॅडममनिस्रेशि (NOAA) साठी िुकतेच हवामाि उपग्रह 
स्जओस्टेशिरी ऑपरेशिल एन्व्हायिसमेंटल सॅटेलाइट (GOES-T) यशस्वीररत्या प्रिेवपत केले. 

GOES-T बद्दल 
• स्जओस्टेशिरी ऑपरेशिल एन्व्हायिसमेंटल सॅटेलाइट, GOES-T, केप कॅिवेरल स्पेस फोसस स्टेशिवरूि 

युिायटेड लॉन्च अलायन्स अॅटलस V रॉकेटवर प्रिेवपत करण्यात आला. 
• GOES-T परृ्थवीपासूि 22,300 मैलांवर र्ूस्स््र किेत स्स््त आहे, त्याचे िाव GOES-18 असे ठेवले 

जाईल. 
• GOES-R मामलकेतील पहहलया दोि GOES-16 मध्ये 2016 मध्ये लॉन्च करण्यात आलया होत्या आणण 

GOES-17 2018 मध्ये लॉन्च केलया गेलया होत्या. 
• Source: NASA.com 

पयाचवरि 
युनेस्कोच्या जागततक वारिा स्थळाांच्या तात्पुरत्या यादीत मेघालयातील प्जवांत मूळ पूल 

 

बातमीत का 
• मेघालयातील स्जवंत रूट बब्रजेस, राजयातील 70 हूि अगधक गावांमध्ये आढळूि आले आहेत, त्यांचा 

समावेश युिेस्कोच्या जागनतक वारसा स््ळांच्या तात्पुरत्या यादीत करण्यात आला आहे. 
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सलप्व्हांग रूट त्रब्रज बद्दल: 
• हा एक प्रकारचा साधा झुलता पूल आहे जो प्रवाह ककंवा िदी ओलांडूि स्जवंत विस्पतींची मुळे तयार 

करण्यासाठी विृ आकार देण्याच्या पद्धतीद्वारे तयार केला जातो. 
• एकदा पररपक्व झालयावर, काही पुलांवर जास्तीत जास्त 50 लोक ओलांडू शकतात आणण ते 150 वर्षांहूि 

अगधक काळ हटकू शकतात. 
• सध्या, राजयातील 72 गावांमध्ये सुमारे 100 ज्ञात स्जवंत रूट बब्रज पसरले आहेत. 

भारतातील युनेस्को जागततक वारिा स्थळे: 
• सध्या र्ारतात 40 जागनतक वारसा स््ळे आहेत. यापैकी 32 सांस्कृनतक, 7 िैसगगसक आणण 1 ममश्र आहे. 

Source: Indian Express 
प्रकलप डॉप्लफन 

 

• बातमीत का 
• कें द्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र मसहं शेखावत यािंी गंगावरील एम्पॉडस टास्क फोसस (ETF) च्या िैठकीत 

प्रकलप डॉस्लफिच्या मंजुरी प्रकक्रयेच्या सं् गतीिद्दल िाराजी व्यक्त केली. 
मुख्य मुद्दे 

• पंतप्रधािांच्या अध्यितेखालील राष्ट्रीय गंगा कौस्न्सल (NGC) िंतर गंगावरील ETF ही गंगावरील निणसय 
घेणारी दसुरी सवोच्च संस््ा आहे. 

प्रकलप डॉप्लफन: 
• प्रकलप डॉस्लफि हा अ्स गंगा अंतगसत नियोस्जत उपक्रमांपैकी एक आहे, जो सरकारचा एक महत्त्वाकांिी 

आंतर-मंत्रालय उपक्रम आहे, जयाला 14 डडसेंिर 2019 रोजी पतंप्रधािाचं्या अध्यितेखाली NGC च्या 
पहहलया िैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

• प्रकलप डॉस्लफि पयासवरण, वि आणण हवामाि िदल मंत्रालयाद्वारे "हँडल" केले जात आहे. 
• गंगेच्या डॉस्लफिचे वैज्ञानिक िाव: Platanista gangetica 

Source: Indian Express 
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दक्षिि पप्वचम घाटात नवीन प्जन बेरी प्रजाती िापडलया 

 

बातमीत का 
• िोटॅनिकल सव्हे ऑफ इंडडया (BSI) च्या शास्त्रज्ञांच्या प्कािे ताममळिाडूमधील कन्याकुमारी वन्यजीव 

अर्यारण्यात स्जि िेरीची िवीि प्रजाती शोधली आहे. 
महत्त्वाचे मुद्दे 

• ग्लायकोस्स्मस अलिीकापास िावाची ही प्रजाती, जयाचे िाव एक वेगळे मोठे पांढरे फळ आहे, ते दक्षिण 
पस्चचम घाटासाठी स््ानिक आहे.  

• ही प्रजाती रुटेसीई या िारंगी कुळातील आहे. 
• स्वीडिमधूि प्रकामशत झालेलया िॉडड सक जिसल ऑफ िॉटिीच्या ताजया अंकात हे निष्ट्कर्षस प्रमसद्ध झाले 

आहेत. 
• या वगीकरण गटांच्या अिेक संिंगधत विस्पतींचा उपयोग त्यांच्या और्षधी मूलयांसाठी आणण अन्िासाठी 

केला जात आहे.  
Source: The Hindu 
िांयुलत राष्ट्रिांघाची पाचवी पयाचवरि िभा 
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बातम्याांमध्ये का 
• अमलकडेच िैरोिी ये्े पाचव्या संयुक्त राष्ट्रांच्या पयासवरण संमेलिाचा (यूएिईए-५) समारोप करण्यात आला 

असूि, शाचवत ववकास उद्हदष्ट्टे (एसडीजी) साध्य करण्यासाठी निसगाससाठीच्या कृतींिा िळकटी देण्यासाठी 
१४ ठराव करण्यात आले आहेत. 

• UNEA-5 चा ववर्षय होता, "शाचवत ववकासाची उद्हदष्ट्टे साध्य करण्यासाठी निसगाससाठी िळकटीकरण 
कृती".  

• युिेईपीच्या 50 व्या वधासपि हदिानिममत्त सर्ेचे दोि हदवसांचे ववशेर्ष अगधवेशि "UNEP@50" असेंब्लीिंतर 
होणार आहे. 

महत्त्वाचे मुद्दे 
• संयुक्त राष्ट्रांच्या पयासवरण संमेलिाचा समारोप जगर्रात प्रदरू्षणाला आळा घालणे, निसगासचे संरिण आणण 

पुिसचंनयत करणे या १४ ठरावांिी झाला. 
• प्पलास्स्टक प्रदरू्षण रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदेशीरदृष्ट्ट्या िंधिकारक करार करण्याच्या आदेशासह 

आंतरसरकारी वाटाघाटी सममती स््ापि करण्यास जगातील पयासवरण मंत्र्यांिी सहमती दशसववली. 
• २०१५ च्या पॅररस करारािंतरचा हा सवासत महत्त्वपणूस पयासवरणीय िहुपिीय करार होता. 

टीप: 
• याआधी, र्ारतािे 2019 मध्ये आयोस्जत चौर्थया संयुक्त राष्ट्र पयासवरण असेंब्ली (UNEA) मध्ये मसगंल 

यूज प्पलास्स्टक उत्पादि प्रदरू्षणाला संिोगधत करण्यासाठी एक ठराव मांडला होता, जयामुळे या समस्येवर 
जागनतक लि कें हद्रत केले गेले होते. 

• र्ारतािे प्पलॅस्स्टक कचरा व्यवस््ापि (सुधारणा) नियम, 2022 जाहीर केले होते, जयािे प्पलास्स्टक 
पॅकेस्जंगसाठी ववस्ताररत उत्पादक जिािदारी (ईपीआर) वरील सूचिा अगधसूगचत केलया होत्या. 

यूएन पयाचवरि अिेंब्ली बद्दल: 
• असेंब्ली 193 UN सदस्य राष्ट्रांची ििलेली आहे आणण जागनतक पयासवरणीय प्रशासिाला पुढे िेण्यासाठी 

दर दोि वर्षांिी िैठक घेतली जाते. 
• ही UN पयासवरण कायसक्रम (UNEP) ची प्रशासकीय संस््ा आहे. 
• Source: Business Standard 

िेंटर फॉर िायवि अँड एवव्हायनचमेंटचा स्टेट ऑफ इांडडयाज एवव्हायनचमेंट ररपोटच , 2022 
• कें द्रीय पयासवरण मंत्र्यांिी िुकताच सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायिसमेंटचा स्टेट ऑफ इंडडयाज एन्व्हायिसमेंट 

ररपोटस, 2022 प्रमसद्ध केला आहे. 
• 2015 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 192 सदस्य राष्ट्रांिी 2030 च्या अजेंड्याचा एक र्ाग म्हणूि 

स्वीकारलेलया 17 शाचवत ववकास उद्हदष्ट्टांमध्ये र्ारत गेलया वर्षीच्या 117 व्या क्रमांकावरूि तीि स््ािांिी 
घसरूि 120 व्या क्रमांकावर आला आहे. 
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• शून्य र्ूक, चांगले आरोग्य आणण कलयाण, लैंगगक समािता आणण शाचवत शहरे आणण समुदायांसह 11 
SDGs मधील प्रमुख आव्हािांमुळे र्ारताची रँक प्रामुख्यािे घसरली. 

राज्यवार अहवाल 
• झारखंड आणण बिहार हे लक्ष्य वर्षस 2030 पयतं SDGs पूणस करण्यासाठी सवासत कमी तयार आहेत. 
• पहहलया क्रमांकावर केरळ, त्यािंतर ताममळिाडू आणण हहमाचल प्रदेश दसुऱ्या क्रमांकावर आहे. 
• गोवा, किासटक, आंध्र प्रदेश आणण उत्तराखंड यांिी नतसरा क्रमांक पटकावला आहे. 

कें द्रशासित प्रदेशाांमध्ये 
• चंदीगड पहहलया क्रमांकावर असूि त्यािंतर हदललीचा क्रमांक लागतो. 
• दसुऱ्या क्रमांकावर लिद्वीप आणण पुद्दचेुरी आणण नतसऱ्या क्रमांकावर अंदमाि आणण निकोिार िेटे. 

Source: Economics Times 
तयलन वववर 

 

बातम्याांमध्ये का 
• अलीकडेच र्ूगर्सशास्त्रज्ञांच्या चमूिे चीिच्या हेलोंगस्जयांग प्रांतातील नयलािच्या वायव्येस ‘नयलाि के्रटर’ 

िावाचे वववर शोधूि काढले आहे. 
तयलान वववर बद्दल 

• हे Xiuyan पेिा ् ोडे मोठे आहे जे सुमारे 1.85 ककलोमीटर पसरलेले आहे, जयामुळे ते 100,000 वर्षांखालील 
परृ्थवीवरील सवासत मोठे वववर ििले.  

• कोळसा आणण सेंहद्रय सरोवराच्या गाळाच्या कािसि-14 डेहटगंवरूि हे वववर 46,000 ते 53,000 वर्षांपूवी 
तयार झालयाचे सूगचत होते. 

• Source- Science Tech Daily 
आांतरराष्ट्रीय माविून प्रकलप कायाचलय 
बातम्याांमध्ये का 
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• कें द्रीय राजयमंत्री (स्वतंत्र प्रर्ार) ववज्ञाि आणण ततं्रज्ञाि मंत्री डॉ. स्जतेंद्र मसहं यांिी राष्ट्रीय ववज्ञाि हदि 
2022 च्या निममत्तािे एका उच्चस्तरीय व्हच्युसअल इव्हेंटद्वारे आंतरराष्ट्रीय मान्सूि प्रकलप कायासलय 
(इम्पो) सुरू केले आहे. 

International Monsoons Project Office ववषयी  
• र्ारत सरकारच्या र्ूववज्ञाि मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील इंडडयि इस्न्स्टट्यूट ऑफ रॉवपकल मेहरओलॉजी 

(आयआयटीएम), पुणे या संस््ेमध्ये आंतरराष्ट्रीय मान्सूि प्रकलप कायासलयाचे (इम्पो) आयोजि करण्यात 
येणार आहे. 

महत्त्व 
• राष्ट्रीय अ्सव्यवस््ेसाठी मान्सूिचे महत्त्व पुन्हा अधोरेणखत करते.  
• जागनतक हवामाि संशोधि कायसक्रम आणण जागनतक हवामाि संशोधि कायसक्रमाच्या िेततृ्वाखाली 

ओळखलया जाणार ्या आणण जोपासलया जाणार ्या आंतरराष्ट्रीय मान्सूि सशंोधिाशी संिंगधत कक्रयाकलाप 
आणण किेक्शिचा यात समावेश असेल.  

• र्ारतात आय.एम.पी.ओ.ची स््ापिा करणे म्हणजे मान्सूिची हंगामी पररवतसिशीलता सोडववण्यासाठी 
एकास्त्मक वैज्ञानिक दृस्ष्ट्टकोिाचा ववस्तार करणे, मान्सूि आणण चक्रीवादळांचे अंदाज ााचे कौशलय 
वाढववणे, चांगलया सहाय्य कायस आणण सेवांसाठी मान्सूि संशोधिाला िळकटी देणे. 

• कृर्षी, जलसंपदा आणण आपत्ती व्यवस््ापि, जलववद्युत आणण हवामाि-संवेदिशील सामास्जक-आग्सक 
िेत्रासाठी महत्त्वपूणस असलेलया मान्सूि संशोधिाच्या िेत्रांमध्ये ज्ञािाची देवाणघेवाण आणण िमता वाढीस 
चालिा देण्यास मदत होते.   

योजना  
रेणिांग अँड एलिेलरेहटांग एमएिएमई परफॉमचवि” (RAMP) 

 

बातमीत का 
• पंतप्रधाि िरेंद्र मोदी यांच्या अध्यितेखाली कें द्रीय मंबत्रमंडळािे 808 दशलि डॉलसस ककंवा 6,062.45 कोटी 

रुपयांच्या जागनतक िँकेच्या सहाय्यक कायसक्रमाला “रेणझगं अँड एक्सेलरेहटगं एमएसएमई परफॉमसन्स” 
(RAMP) मंजूर केले. 
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महत्त्वाचे मुद्दे 
• रॅम्प ही एक जागनतक िँकेिे सहास्य्यत कें द्रीय िेत्र योजिा आहे, जी सूक्ष्म, लघु आणण मध्यम उद्योग 

मंत्रालयाच्या (एमओएमएसएमई) ववववध कोरोिा ववर्षाणू रोग 2019 (कोववड) लवगचकता आणण पुिप्रासप्पती 
प्रयत्िांिा सम्सि देते (supporting various Corona Virus Disease 2019 (COVID) Resilience 
and Recovery Interventions). 

• देशर्रातील प्रर्ावांसह रॅम्प प्रोग्राममुळे एमएसएमई म्हणूि पात्र ठरलेलया सवस 63 दशलि उद्योगांिा 
प्रत्यि ककंवा अप्रत्यिपणे फायदा होईल 

पाववचभूमी: 
• यू. के. मसन्हा सममती, के. व्ही. काम् सममती आणण पंतप्रधािांच्या आग्सक सललागार पररर्षदेिे 

(पीएमईएसी) केलेलया मशफारशींिुसार एमएसएमईंिा िळकटी देण्यासाठी र्ारत सरकारिे 'रॅम्प'ची निममसती 
आणण प्रस्ताव मांडला होता. 

Source: HT 
Project UNNATI  

 

बातमीत का 
• कें द्रीय ग्रामीण ववकास आणण पंचायती राज मंत्री, गगरीराज मसहं यांिी आझादी का अमतृ महोत्सव साजरा 

करण्याचा एक र्ाग म्हणूि डॉ. आंिेडकर इंटरिॅशिल सेंटर, िवी हदलली ये्े महात्मा गांधी िरेगा अंतगसत 
प्रकलप UNNATI च्या 75 प्रमशक्षित उमेदवारांचा सत्कार केला. 

• प्रकलप UNNATI च्या 75 प्रमशक्षित उमेदवारांसह, मंत्री यांिी राजय/कें द्रशामसत प्रदेशांच्या RSETI शी 
संिंगधत िँकससचाही सत्कार केला, जयांिी प्रकलप UNNATI उमेदवारांचे प्रमशिण यशस्वीपणे पूणस करण्यात 
योगदाि हदले आहे. 

'उवनती' प्रकलपाववषयी : 
• महात्मा गांधी िरेगा लार्ार्थयांच्या कौशलयाचा पाया उंचावणे आणण त्याद्वारे त्यांची उपजीववका सुधारणे, 

जेणेकरूि ते सध्याच्या आंमशक रोजगारातूि पूणस-वेळ रोजगाराकडे जाऊ शकतील आणण म्हणूिच महात्मा 
गांधी एिआरईजीएसवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करू शकतील, असा एक कौशलय प्रकलप म्हणूि 
'UNNATI' प्रकलप आहे. 
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• हा प्रकलप महात्मा गांधी िरेगा अंतगसत १०० हदवसांचे काम पूणस केलेलया एका कुटंुिातील प्रौढ सदस्याला 
(वय १८-४५ वर्षे वयोगटातील) प्रमशिण देण्यासाठी आहे, जयाि ेप्रकलप सुरू होण्याच्या वर्षासपासिू मागील 
आग्सक वर्षासत महात्मा गांधी िरेगाअंतगसत १०० हदवसांचे काम पूणस केले आहे. जया कुटंुिांमधूि उमेदवारांची 
प्रमशिणासाठी निवड केली जाते, त्या घरांमध्ये महात्मा गांधी िरेगाअंतगसत 100 हदवसांच्या कामाचा लार् 
घेतला आहे. 

• Source: PIB 
4 था पोषन पखवाडा 

 

बातमीत का 
• महहला आणण िाल ववकास मंत्रालय 21 माचस ते 4 एवप्रल 2022 या कालावधीत चौ्ा पोर्षण पखवाडा 

साजरा करत आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• पोर्षि पखवाडा साजरा करण्यासाठी, निरोगी िालकाची ओळख आणण उत्सव आणण पोशि ममत्रा (आधुनिक, 
आयटी आधाररत, पारंपाररक आणण प्रादेमशक कक्रयाकलाप) च्या आसपासच्या ्ीमॅहटक िेत्रात निरोगी 
र्ारतासाठी आधुनिक आणण पारंपाररक पद्धतींचे एकत्रीकरण या दोि ववस्ततृ िेत्रांवर र्र हदला जातो. 

• महहला आणण िाल ववकास मंत्रालय हे पोशि पखवाडा दरम्याि कक्रयाकलापांच्या समन्वयासाठी िोडल 
मंत्रालय असेल. 

आधुतनक आणि पारांपाररक पद्धतीांच्या एकरीकरिाच्या थीम अांतगचत, खालील गोष्ट्टीांवर ववशेष लि कें हद्रत केले 
जाईल: 

• अंगणवाडी कें द्रांमध्ये लार्ा्ी असलेलया ६ वर्षासखालील िालकांची उंची व वजि मोजणे 
• मलगंसंवेदिशील जल व्यवस््ापि आणण महहलांमध्ये जलसंधारणाच्या महत्त्वाववर्षयी जागरुकता निमासण 

करणे आणण अंगणवाडी कें द्रांसह पावसाच्या पाण्याची साठवण संरचिांिा चालिा देणे यावर कें हद्रत उपक्रम 
• चाचणी उपचार आणण चचास अशक्तपणा 
• आहदवासी र्ागात निरोगी माता आणण िाळासाठी पारंपाररक अन्िाचा प्रचार करिे. 

पोषि असभयानाववषयी : 
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• पंतप्रधाि िरेंद्र मोदी यांिी 8 माचस 2018 रोजी सुरू केलेलया पोर्षण अमर्यािािे व्यापक लोकसहर्ाग 
सुनिस्चचत करण्यासाठी िरीच प्रगती केली आहे.  

• पोर्षण अमर्याि इतर मंत्रालयांशी अमर्सरण करूि सवांगीण पद्धतीिे पौस्ष्ट्टक पररणाम सुधारण्याचा प्रयत्ि 
करते. 

Source: newsonair 
कें द्रीय जलशलती मांत्रयाांनी िुजलाम 2.0 मोहहमेचा शुभारांभ केला 

 

बातमीत का 
• कें द्रीय जलशक्ती मंत्री, गजेंद्र मसहं शेखावत यांिी जागनतक जल हदि, 2022 निममत्त जलशक्ती मंत्रालयाच्या 

पेयजल आणण स्वच्छता ववर्ागातफे आयोस्जत आर्ासी कायसक्रमात ग्रे वॉटर व्यवस््ापिासाठी सुजलाम 
2.0 मोहहमेचा शुर्ारंर् केला. 

मुख्य मुद्दे 
• या वर्षासची ्ीम आहे ‘र्ूजल: अदृचयाला दृचयमाि ििवणे. (Groundwater: making the invisible 

visible) 
• ग्रे वॉटर व्यवस््ापिासाठी उपक्रम रािववण्यासाठी निधी SBM-G फेज II मधूि ककंवा 15 व्या ववत्त आयोग 

िद्ध-अिुदाि ककंवा MGNREGS द्वारे ककंवा सवांच्या अमर्सरणाद्वारे ममळवला जाऊ शकतो. 
• असा अंदाज आहे की र्ारतात दररोज 31 अब्ज मलटर ग्रे पाणी तयार होते. 
• सुजलाम 2.0 मोहहमेअंतगसत, 6 लाखांहूि अगधक गावांमध्ये घि आणण द्रव कचरा व्यवस््ापिावर तीव्र 

कक्रयाकलाप हदसतील. 
• Source: PIB  

 
"फामाचस्युहटकल इांडस्रीचे बळकटीकरि (SPI)" योजना 
बातमीत का 
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• फामासस्युहटकलस ववर्ाग, रसायिे आणण खते मंत्रालयािे आग्सक वर्षस 21-22 ते आग्सक वर्षस 25-26 या 
कालावधीसाठी रु. 500 कोटी रुपयांच्या एकूण आग्सक पररव्ययासह "और्षध उद्योगाचे िळकटीकरण (SPI)" 
योजिेसाठी मागसदशसक तत्त्वे जारी केली आहेत. 

 

मुख्य मुद्दे 
• ही योजिा देशर्रातील ववद्यमाि फामास क्लस्टसस आणण एमएसएमईंिा त्यांची उत्पादकता, गुणवत्ता आणण 

हटकाऊपणा सुधारण्यासाठी आवचयक असलेलया सम्सिाच्या दृष्ट्टीिे वाढत्या मागणीकडे लि देईल. 
• या योजिेंतगसत, सामानयक सुववधा निमासण करण्यासाठी फामास क्लस्टससिा आग्सक सहाय्य हदले जाईल. 
• मशवाय, एसएमई आणण एमएसएमईच्या उत्पादि सुववधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी जेणेकरूि राष्ट्रीय 

आणण आंतरराष्ट्रीय नियामक मािके (डब्लयूएचओ-जीएमपी ककंवा अिुसूची-एम) पूणस करता येतील, त्यांच्या 
र्ांडवली कजासवरील व्याज सवलत ककंवा र्ांडवली अिुदाि प्रदाि केले जाईल, जयामुळे व्हॉलयूममध्ये तसेच 
गुणवते्तमध्ये वाढ होण्यास मदत होईल. 

• Source: PIB 
नानाजी देशमुख कृवष िांजीवनी प्रकलप  

 

बातम्याांमध्ये का 
• िािाजी देशमुख कृवर्ष संजीविी प्रकलप ५१४२ गावात सुरु असूि मुख्यमंत्री आणण उपमुख्यमंत्री यांच्या 

मागसदशसिामुळे मालेगावातील १४१ गावांचा या योजिेत समावेश करण्यात आला आहे.  
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• विृलागवड व िांि ूलागवड, फळिाग लागवड, गांडुळ खत,िाडेप खत निममसती, हठिक मसचंि, तुर्षार 
मसचंि, आदी प्रकलप या योजिेंतगसत रािवले जातात. त्यासाठी प्रत्येक स्जल्यात शेतकऱ्यांसाठी प्रमशिण 
मशबिरांचं आयोजि केलं जातं.  

योजनेववषयी अग्रधक माहहती 

• महाराष्ट्रातील शेतकऱ् यांच्या हहतासाठी िािाजी देशमुख कृर्षी संजीविी योजिा (Nanaji Deshmukh 
Krishi Sanjivani Yojana 2022) महाराष्ट्र सरकारिे सुरू केली आहे. या योजिेंतगसत शतेकऱ् यांच्या 
दषु्ट्काळग्रस्त र्ागाला राजय सरकार दषु्ट्काळमुक्त करेल जेणेकरूि शेतकरी शेती करू शकतील आणण 
शेतकऱ् यांिा चांगले उत्पन्ि ममळू शकेल आणण ते स्वतिःला आणण त्यांच्या कुटंुबियांिा आग्सकदृष्ट्ट्या मजिूत 
ििवू शकतील.  

• या योजिेचा लार् राजय शासिाच्या वतीिे महाराष्ट्रातील लघु व मध्यमवगीय शेतकऱ् यांिा देण्यात येणार 
आहे.  

• ही योजिा राजयातील पाण्याच्या उपलब्धतेिुसार वपकांच्या लागवडीवर र्र देईल आणण हवामाि िदलांमुळे 
होणाऱ् या अडचणींमध्ये शेतकऱ् यांिा मदत होईल. महाराष्ट्रातील 15 स्जल्यातील 5142 खेड्यांमध्ये नानाजी 
देशमुख कृषी िांजीवनी योजना 2022 ( Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Yojana Registration 
2022) सुरू झालेली आहे. 

महत्त्वाचे मुद्दे 
• या योजिेंतगसत राजयातील लघु व मध्यमवगीय शेतकऱ् यांिा फायदा होणार आहे. 
• या िािाजी देशमुख कृर्षी संजीविी योजिा महाराष्ट्र च्या माध्यमातूि शेतकऱ् यांचे उत्पन्ि वाढववण्यावरही 

लि कें हद्रत केले जाईल. 
• राजय सरकारिे या योजिेसाठी 4000 कोटी रुपयांचे िजेट वाटप केले आहे. 
• या योजिेच्या माध्यमातिू महाराष्ट्र शासि राजयातील दषु्ट्काळग्रस्त र्ाग दषु्ट्काळमुक्त करेल. जयामध्ये 

शेतकरी शेती करू शकतात. 
• ही योजिा सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र शासिािे जागनतक िँकेकडूि कजासच्या स्वरूपात सुमारे 2800 कोटी 

रुपयांची मदत घेतली आहे. 
• नानाजी देशमुख कृषी िांजीवनी योजना 2022 च्या माध्यमातूि प्र्म मातीची गुणवत्ता तपासली जाईल 

आणण शेतकऱ् यांचे उत्पन्ि वाढववण्यामध्ये सुधारणा होईल आणण शेतीत वाढ होईल. 
Source: Krushiyojana 
उडान योजनेंतगचत 405 ववमानतळे 
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बातमीत का 
• र्ारतीय ववमाितळ प्रागधकरण (AAI), अंमलिजावणी एजन्सीिे 948 मागस हदले आहेत, जयामधूि 

09.03.2022 पयतं UDAN अंतगसत 8 हेलीपोटस आणण 2 वॉटर एरोरोमसह 65 ववमाितळांचा समावेश 
असलेले 405 मागस कायासस्न्वत करण्यात आले आहेत. 

उडान योजनेबद्दल: 
• िागरी ववमाि वाहतूक मंत्रालयािे प्रादेमशक हवाई किेस्क्टस्व्हटीला चालिा देण्यासाठी आणण जितेला हवाई 

प्रवास परवडणारा ििवण्यासाठी 21-10-2016 रोजी प्रादेमशक किेस्क्टस्व्हटी योजिा (RCS) - UDAN (उडे 
देशका आम िागररक) सुरू केली आहे. 

• UDAN च्या पुरस्कृत मागांमध्ये समाववष्ट्ट असलेला आणण RCS ऑपरेशन्स सुरू करण्यासाठी 
अपग्रेडेशि/ववकास आवचयक असलेला ववमाितळ "अिसव््डस आणण अंडरसव्हसड एअरपोट्ससचे पुिरुजजीवि" 
योजिेअंतगसत ववकमसत केला जातो. 

• र्ारतीय ववमाितळ प्रागधकरण (एएआय), अंमलिजावणी एजन्सीिे आरसीएस उड्डाणांच्या संचालिासाठी 
उडाि अंतगसत आतापयतं 14 वॉटर एअरोरोम आणण 36 हेमलपॅडसह 154 आरसीएस ववमाितळांची निवड 
केली आहे.   

• वायबिमलटी गॅप फंडडगं (VGF) व्यनतररक्त, कें द्र, राजय सरकारे आणण ववमाितळ ऑपरेटससकडूि इतर 
सवलती निवडलेलया एअरलाइन्स ऑपरेटसस (एसएओ) यांिा देण्यात आलया आहेत, जेणेकरूि सवेा ि 
ममळालेलया / कमी सेवा देण्यात आलेलया ववमाितळ / हेमलपोट्सस / वॉटर एअरोरॉम्समधूि ऑपरेशन्सला 
प्रोत्साहहत केले जाईल आणण ववमाि र्ाडे परवडणारे राहील.  

• Source: PIB 
पीएम-दि योजना 
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बातमीत का 
• 2020-21 आणण 2021-22 मध्ये PM-DAKSH (प्रधािमंत्री दि आणण कुशलता संपन् ि हहतग्रही) 

योजिेंतगसत राखीव निधीची रक्कम अिुक्रमे 44.79 कोटी आणण 79.48 कोटी रुपये आहे. 
• अलीकडेच ही माहहती सामास्जक न्याय आणण अगधकाररता मंत्रालयािे लोकसर्ेत हदली. 

महत्त्वाचे मुद्दे  
• तत्पूवी, मंत्रालयातफे PM-DAKSHपोटसल आणण PM-DAKSH मोिाईल अॅप लाँच करण्यात आले होते.  
• PM-DAKSH पोटसल मोफत कौशलय ववकास प्रमशिण कायसक्रमांसाठी ऑिलाईि िोंदणी प्रदाि करते.    
• दीघसकालीि आणण अलपकालीि कौशलयांची तरतूद करूि लस्क्ष्यत तरुणांची कौशलय पातळी वाढववणे, 

त्यािंतर रोजगार/स्वयंरोजगारात समझोता करणे हा या योजिेचा मुख्य उद्देश आहे. 
• ही योजिा मंत्रालयातील तीि सावसजनिक उपक्रमांद्वारे (पीएसयू) म्हणजेच राष्ट्रीय अिुसूगचत जाती ववत्त 

व ववकास महामंडळ (एिएसएफडीसी), राष्ट्रीय मागासवगीय ववत्त व ववकास महामंडळ (एििीसीएफडीसी) 
आणण राष्ट्रीय सफाई कमसचारी ववत्त व ववकास महामंडळ (एिएसकेएफडीसी) यांच्यामाफस त रािववली जाणार 
आहे.  

• कॅलेंडर वर्षस 2021-22 आणण 2025-26 दरम्याि 2.71 लाख लोकांपयतं पोहोचण्याची मंत्रालयाची इच्छा 
आहे.  

• Source: PIB 
 ईटस्माटच सिटीज चॅलेंज 
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बातमीत का 
• गहृनिमासण आणण शहरी व्यवहार मंत्रालयािे (MoHUA) EatSmart Cities Challenge साठी 11 ववजेत्या 

शहरांची घोर्षणा केली. 
• चंदीगड, इंदरू, जम्मू, जिलपूर, पणजी, राजकोट, राउरकेला, सागर, सुरत, तुमाकुरू आणण उजजैि हे 

ईटस्माटस मसटीज चॅलेंजच्या पायलट टप्पप्पयातील टॉप 11 पुरस्कार ववजेते आहेत. 
महत्त्वाचे मुद्दे 

• एमओएचयूएिे (MoHUA) फूड सेफ्टी अँड स्टँडड्सस ऑ्ॉररटी ऑफ इंडडयाच्या (एफएसएसएआय) सहकायासि े
15 एवप्रल, 2021 रोजी ईट राइट इंडडया दृष्ट्टीकोि शहर पातळीवर िेण्यासाठी ईटस्माटस मसटीज चॅलेंज सुरू 
केले होते. 

• अन्िाशी संिंगधत समस्यांचा सामिा करण्यासाठी 'स्माटस' उपायांचा वापर करण्यािरोिरच संस््ात्मक, 
र्ौनतक, सामास्जक आणण आग्सक पायार्ूत सुववधांद्वारे समग्सत निरोगी, सुरक्षित आणण हटकाऊ अन्ि 
पयासवरणास सम्सि देणारी योजिा ववकमसत करण्यासाठी स्माटस मसटीजिा प्रेररत करण्याचा उद्देश 
ईट्सस्माटस मसटीज चॅलेंजचा आहे.  

• या ववजेत्या शहरांिा एमओएचयूएकडूि प्रत्येकी पन्िास लाख रुपये हदले जातील. 
• Source: PIB 

SVAMITVA योजना 

 

बातम्याांमध्ये का 
• कें द्रीय पंचायत राज आणण ग्रामीण ववकास मंत्री गगरीराज मसहं ववकमसत केलेलया िवीि कायसिमतेचा 

शुर्ारंर् करतील जयामध्ये खासदार आणण आमदारांिा एसएमएस सुरू केले जातील, जयात SVAMITVA 
योजिेंतगसत सवेिणासाठी नियोस्जत असलेलया त्यांच्या संिंगधत मतदारसंघात रोि उड्डाण सुरू झालयाची 
माहहती हदली जाईल.  

महत्त्वाचे मुद्दे 
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• 11 माचस 2022 रोजी पंचायत राज मंत्रालय, ववज्ञाि आणण तंत्रज्ञाि ववर्ाग (डीएसटी), िागरी हवाई वाहतकू 
मंत्रालय (एमओसीए), सव्हे ऑफ इंडडया (एसओआय), िॅशिल इन्फॉमेहटक्स सेंटर (एिआयसी) यांच्या 
प्रनतनिधींच्या उपस्स््तीत मंत्री या कायसप्रणालीचा शुर्ारंर् करतील. 

• या िवीि कायसिमतेमुळे या योजिेचा व्यापक प्रसार आणण पारदशसकता होण्यास मदत होईल.  
SVAMITVA योजनेबद्दल: 

• SVAMITVA, पंचायत राज मंत्रालयाची एक कें द्रीय िेत्र योजिा पंतप्रधािांिी राष्ट्रीय पंचायती राज हदि, 
24 एवप्रल 2021 रोजी राष्ट्रीय स्तरावर सुरू केली. 

• ग्रामीण आिादी र्ागातील गावातील घरमालकांिा ‘हक्कांची िोंद’ प्रदाि करणे आणण मालमत्ता काडस जारी 
करणे हे या योजिेचे उद्हदष्ट्ट आहे. 

• ही योजिा देशर्रात टप्पप्पयाटप्पप्पयािे पाच वर्षांच्या कालावधीत (2020-2025) लागू केली जात आहे आणण 
अखेरीस 2025 पयतं देशर्रातील सवस गावांचा समावेश होईल. 

• Source: PIB 
महहलाांिाठी ववशेष उद्योजकता प्रोत्िाहन मोहीम – “िमथच” 

 

बातमीत का 
• आंतरराष्ट्रीय महहला हदि 2022 निममत्त, कें द्रीय MSME मंत्री, िारायण राणे यांिी महहलांसाठी ववशेर्ष 

उद्योजकता प्रोत्साहि मोहीम सुरू केली - "सम्स". 
मुख्य मुद्दे 
एमएसएमई मंत्रालयाच्या सम्स उपक्रमांतगसत, इच्छुक आणण ववद्यमाि महहला उद्योजकांिा खालील फायदे 
उपलब्ध होतील: 

• मंत्रालयाच्या कौशलय ववकास योजिांतगसत आयोस्जत मोफत कौशलय ववकास कायसक्रमात 20% जागा 
महहलांसाठी हदलया जातील. 7500 हूि अगधक महहलांचा लार् होणार आहे. 

• मंत्रालयाद्वारे रािववण्यात येणाऱ्या ववपणि सहाय्य योजिेअंतगसत देशांतगसत आणण आंतरराष्ट्रीय प्रदशसिांिा 
पाठवलेलया MSME व्यवसाय प्रनतनिधींपैकी 20% महहलांच्या मालकीच्या एमएसएमईंिा समवपसत केले 
जातील. 
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• NSIC च्या व्यावसानयक योजिांवर वावर्षसक प्रकक्रया शुलकावर 20% सूट 
• उद्यम िोंदणी अंतगसत महहलांच्या मालकीच्या MSME च्या िोंदणीसाठी ववशेर्ष मोहीम 

टीप: वलडस इकॉिॉममक फोरमच्या ग्लोिल जेंडर गॅप इंडेक्समध्ये, र्ारत दक्षिण आमशयातील सवासत वाईट कामगगरी 
करणाऱ्यांपैकी एक आहे, तो आता 2021 मध्ये 156 देशांमध्ये 140 व्या क्रमांकावर आहे. 
 Source: PIB 
गाव उद्योजकता कायचिम 

 

बातम्याांमध्ये का 
• कौशलय ववकास आणण उद्योजकता मंत्रालयाच्या (एमएसडीईडी) अखत्यारीतील एक स्वायत्त संस््ा िॅशिल 

इस्न्स्टट्यूट ऑफ आंत्रप्रेिरमशप अँड स्मॉल बिणझिेस डेव्हलपमेंट (एिआयईएसिीयूडी) - स्टाटस-अप स्व्हलेज 
आंत्रप्रेिरमशप प्रोग्राम (एसव्हीईपी) सुरू करूि तळागाळातील उद्योजकतेला चालिा देण्यासाठी शाचवत मॉडेल 
ववकमसत करण्यासाठी ग्रामीण ववकास मंत्रालयाशी सामंजस्य करार केला. 

मुख्य मुद्दे 
• SVEP हा दीिदयाल अंत्योदय योजिेचा एक उप-घटक आहे - ग्रामीण ववकास मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण 

उपजीववका अमर्याि (DAY-NRLM). 
• ग्रामीण र्ागातील उद्योजकांिा गावपातळीवर बिगर-कृर्षी िेत्रात उद्योग उर्ारण्यासाठी पाहठंिा देणे हे 

त्याचे उद्हदष्ट्ट आहे. 
• र्ागीदारी अंतगसत ग्रामीण उद्योजकांिा MUDRA िँकेच्या सम्सिासह त्यांचे उद्योग सुरू करण्यासाठी 

आग्सक सहाय्य ममळववण्यासाठी िँककंग प्रणालींमध्ये प्रवेश करणे शक्य होईल. 
• प्रकलपाचे लार्ा्ी DAY-NRLM च्या सेलफ हेलप ग्रुप (SHG) इकोमसस्टममधील आहेत आणण ही योजिा 

केवळ ववद्यमाि उपक्रमांिाच िव्हे तर िवीि उद्योगांिाही मदत करते. 
Source: ET 
डोनेट-ए-पेवशन कायचिम 
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बातम्याांमध्ये का 
• कामगार आणण रोजगार मंत्री र्ूपेंद्र यादव यांिी डोिेट-ए-पेन्शि कायसक्रम सुरू केला.  
• प्रधािमंत्री श्रम योगी माि-धि (पीएम-एसवायएम) पेन्शि योजिेंतगसत हा एक उपक्रम आहे स्ज्े र्ारतातील 

िागररक त्यांच्या घरातील ककंवा आस््ापिातील घरेलू कामगार, चालक, मदतिीस, काळजी घेणारे, 
पररचाररका यासारख्या त्यांच्या त्वररत सहाय्यक कमसचार ्यांचे प्रीममयम योगदाि दाि करू शकतात. 

मुख्य मुद्दे 
• या कायसक्रमांतगसत, 18 ते 40 वयोगटातील असघंहटत िेत्रातील कामगार स्वतिःची िोंदणी करू शकतात 

आणण त्यांच्या वयािुसार दरवर्षी ककमाि 660 ते 2400 रुपये जमा करू शकतात. 
• 60 वर्षे पूणस झालयािंतर त्यांिा दरमहा 3000 रुपये ककमाि खात्रीशीर पेन्शि ममळेल. 

प्रधानमांरी श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) पेवशन योजनेबद्दल: 
• असंघहटत कामगारांिा वदृ्धावस््ेतील संरिण सुनिस्चचत करण्यासाठी र्ारत सरकारिे प्रधाि मंत्री श्रम 

योगी माि-धि (PM-SYM) िावाची पेन्शि योजिा सुरू केली आहे. 
• पीएम-एसवायएम ही कामगार आणण रोजगार मंत्रालयाद्वारे प्रशामसत कें द्रीय िेत्र योजिा आहे. 

Source: newsonair 
इांटरनॅशनल इलेलशन प्व्हप्जटिच प्रोग्राम 2022 

 

बातमीत का 
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• र्ारतीय निवडणूक आयोगािे (ECI) जवळपास 32 देशांतील निवडणूक व्यवस््ापि संस््ा (EMBs) साठी 
आर्ासी आंतरराष्ट्रीय निवडणूक अभ्यागत कायसक्रम (IEVP) 2022 चे आयोजि केले होते. 

• गोवा, मणणपूर, पंजाि, उत्तराखंड आणण उत्तर प्रदेश ववधािसर्ेसाठी चालू असलेलया निवडणुकांचे 
ववहंगावलोकि ऑिलाइि सहर्ागी झालेलया 150 हूि अगधक EMB प्रनतनिधींिा सादर करण्यात आले. 

मुख्य मुद्दे 
• र्ारत 2012 च्या निवडणुकांपासूि आंतरराष्ट्रीय निवडणूक अभ्यागत कायसक्रमाचे (IEVP) आयोजि करत 

आहे स्ज्े आंतरराष्ट्रीय प्रनतनिधींिा मतदाि कें द्रांिा र्ेट देण्यासाठी आणण प्रत्यिपणे निवडणूक प्रकक्रया 
प्रत्यि पाहण्यासाठी आमबंत्रत केले जाते. 

ECI (भारतीय तनवडिूक आयोग) बद्दल: 
• ही एक कायमस्वरूपी आणण स्वतंत्र संस््ा आहे जी र्ारतीय राजयघटिेिे ्ेट देशात मुक्त आणण निष्ट्पि 

निवडणुका सुनिस्चचत करण्यासाठी स््ापि केली आहे. 
• स््ापिा: 25 जािेवारी 1950 (ितंर राष्ट्रीय मतदार हदवस म्हणूि साजरा केला गेला) 
• मुख्यालय: िवी हदलली 
• आयोगाचे अगधकारी: 
1. सुशील चंद्र, र्ारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त 
2. राजीव कुमार, र्ारताचे निवडणूक आयुक्त 
3. अिुप चंद्र पांड,े र्ारताचे निवडणूक आयुक्त 

Source: PIB 
स्वतांर िैतनक िवमान योजना (SSSY) 

 

बातमीत का 
• सरकारिे स्वातंत्र सैनिक सन्माि योजिा (SSSY) आणण नतचे घटक 31.03.2021 च्या पुढे चालू 

ठेवण्यासाठी 2021-22 ते 2025-26 या आग्सक वर्षांसाठी 3,274.87 कोटी रुपयांच्या एकूण आग्सक 
पररव्ययासह मंजूरी हदली आहे. 
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मुख्य मुद्दे 
• SSSY चालू ठेवण्याचा प्रस्ताव गहृ मंत्रालयाकडूि प्राप्पत झाला होता. 
• आझादी का अमतृ महोत्सवाच्या वर्षसर्रात स्वातंत्र्य सैनिकांच्या िमलदािाचे स्मरण करण्याची आणण 

त्यांच्यापासूि प्रेरणा घेण्याची सरकारची वचििद्धता या निणसयातूि हदसूि येते. 
पाववचभूमी: 

• स्वातंत्र्य सैनिक आणण त्यांच्या पात्र अवलंबितांिा स्वतंत्र सैनिक सन्माि पेन्शि मंजूर करण्यात आली 
असूि सध्या देशर्रात या योजिेअंतगसत 23,566 लार्ा्ी समाववष्ट्ट आहेत. 

• Source: Business Standard 
'िागर पररिमा' कायचिम  

 

 बातम्याांमध्ये का 
• कें द्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवधसि व दगु्धव्यवसाय मंत्री पुरुर्षोत्तम रुपाला यांच्या हस्ते मत्स्यव्यवसाय 

ववर्ाग, पशुसंवधसि व दगु्धव्यवसाय मंत्रालय, र्ारत सरकार आणण राष्ट्रीय मत्स्य ववकास मंडळ यांच्या 
संयुक्त ववद्यमािे गुजरात सरकारचा मत्स्यव्यवसाय ववर्ाग, र्ारतीय तटरिक दल, र्ारतीय सागरी 
सवेिण ववर्ाग, गुजरात मेररटाइम िोडस आणण मस्च्छमार प्रनतनिधी यांच्या हस्ते आयोस्जत 'सागर 
पररक्रमा'चे उद्घाटि करण्यात आले.  

मुख्य मुद्दे 
• ‘आझादी का अमतृ महोत्सव’ चा एक र्ाग म्हणूि गुजरातमधील चयामीजी कृष्ट्ण वमास स्मारक ये्े मांडवी 

ये्ूि सुरू होणारी पररक्रमा ही ककिारपट्टीवरील मस्च्छमार लोकांच्या समस्या जाणूि घेण्याचा प्रयत्ि आहे. 
• त्यािंतरच्या टप्पप्पयात गजुरातच्या इतर स्जल्यामंध्ये आणण इतर राजय/कें द्रशामसत प्रदेशांमध्ये याचे 

आयोजि केले जाईल. 
• कायसक्रमादरम्याि, प्रधािमंत्री मत्स्य संपदा योजिा (PMMSY), ककसाि के्रडडट काडस आणण राजय योजिेशी 

संिंगधत प्रमाणपते्र/मंजुरी पुरोगामी मच्छीमारांिा, ववशेर्षत: ककमतीतील मस्च्छमार, मच्छीमार आणण 
मत्स्यपालि, तरुण मत्स्य उद्योजक इत्यादींिा देण्यात येतील. 

भारतातील मत्स्यव्यविाय िेर: 
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• मत्स्यपालिातूि र्ारत जगातील दसुऱ्या क्रमांकाचा मासळी उत्पादक देश आहे. 
• र्ारत हा जगातील चौ्ा सवासत मोठा मासळी नियासतदार देश आहे कारण जागनतक मत्स्योत्पादिात 

र्ारताचा वाटा ७.७% आहे. 
• Source: PIB 

स्वच्छ िवेिि 2022 चे फीलड मूलयाांकन िुरू केले 

 

• जगातील सवासत मोठ्या िागरी स्वच्छता सवेिण, स्वच्छ सवेिण (एसएस) च्या सलग सातव्या आवतृ्तीचे 
िेत्र मूलयांकि गहृनिमासण आणण शहरी व्यवहार मंत्रालयािे (एमओएचयूए) 1 माचस 2022 रोजी सुरू केले 
होते.  

• एमओएचयूएिे एसएस 2022 च्या सवेिणाला सुरुवात केली आणण मूलयांकि एजन्सी - इप्पसोस ररसचस 
प्रायव्हेट मलममटेडचे सुमारे 3,000 मूलयांकिकते शहरांच्या कामगगरीचे मूलयांकि करण्यासाठी मैदािात 
उतरण्यास तयार आहेत.  

• सवेिणाची व्याप्पती आता 100% वॉडांमध्ये िमुिे घेण्यासाठी वाढवण्यात आली आहे, जी मागील वर्षांमध्ये 
40% होती.  

स्वच्छ िवेिि (SS) ववषयी:  
• २०१६ मध्ये एमओएचयूएिे मोठ्या प्रमाणात िागररकांच्या सहर्ागास प्रोत्साहहत करतािा शहरांिा शहरी 

स्वच्छतेची स्स््ती सुधारण्यासाठी प्रोत्साहहत करण्यासाठी स्पधासत्मक फे्रमवकस  म्हणूि एस.एस. सादर केले 
होते.  

• २०१६ मध्ये केवळ ७३ दशलिाहूि अगधक लोकसंख्या असलेलया शहरांसह सुरू झालेला हा प्रवास अिेक 
पटींिी वाढला आहे, २०१७ मध्ये ४३४ शहरे, २०१८ मध्ये ४,२०३ शहरे, २०१९ मध्ये ४,२३७ शहरे, एसएस 
२०२० मधील ४,२४२ शहरे आणण ६२ कॅन्टोन्मेंट िोडांसह एसएस २०२१ मधील ४,३२० शहरे आहेत.  

• Source: PIB 
ककमान आववासित परतावा योजना (MARS) 
बातम्याांमध्ये का 
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• पेन्शि फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अ्ॉररटीिे (पीएफआरडीए) हमी परतावा योजिा, ककमाि आचवामसत 
परतावा योजिा (मासस) सुरू करण्याची तयारी केली आहे. 

ककमान आववासित परतावा योजनेबद्दल 
• पेन्शि रेग्युलेटरची ही पहहलीच योजिा असेल, जी गुंतवणूकदारांिा हमी परतावा देईल. 
• ही योजिा कोणत्या प्रकारचा परतावा देईल? 
• वास्तववक परतावा िाजाराच्या पररस्स््तीवर अवलंिूि असेल. 
• कोणतीही कमतरता प्रायोजकाकडूि चांगली केली जाईल आणण अिुशेर्ष ग्राहकांच्या खात्यात जमा केला 

जाईल. 
• तरंगती हमी निवतृ्तीपयतं 1 वर्षासच्या व्याज दराच्या ववकासावर अवलंिूि असते. 
• सध्याचा १ वर्षासचा व्याजदर हा केलेलया प्रत्येक वावर्षसक योगदािाला हदला जातो आणण तो निवतृ्तीपयतं वैध 

असतो, जेणेकरूि प्रत्येक वेळी वेगवेगळा ककमाि परतावा ममळेल. 
• Source : Indian Express 

तासमळनाडूच्या मुख्यमांत्रयाांनी ववद्याथ्यािंिाठी ‘नान मुधलवन’ योजनेचे उद्घाटन केले 
बातम्याांमध्ये का 

• ताममळिाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅमलि यांिी िुकतेच ‘िाि मुधलवण’ योजिेचे उद्घाटि केले. 
‘नान मुधळवि’ योजनेबद्दल 

• सरकारी आणण राजय अिुदानित शैिणणक संस््ांमधील हुशार ववद्यार्थयांिा ओळखणे, प्रमशक्षित करणे 
आणण त्यांिा कररअर आणण शैिणणक मागसदशसि देणे हे या योजिेचे उद्हदष्ट्ट आहे. 

• ववद्यार्थयांिा मुलाखत पॅिलेला यशस्वीपणे सामोरे जाण्यास सिम करण्यासाठी स्पोकि इंस्ग्लश धडे देण्याचे 
देखील हे उद्हदष्ट्ट आहे. 

• ही योजिा तंत्रज्ञािातील प्रगतीच्या िरोिरीिे राहण्यासाठी कोडडगं आणण रोिोहटक्समधील प्रमशिण कॅप्पसूल 
प्रदाि करेल. 

• Source : The Hindu 
पीएम गतत-शलती राष्ट्रीय मास्टर ललॅन 

 

बातम्याांमध्ये का 
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• अलीकडेच, र्ारताच्या पंतप्रधािांिी राजय सरकारांिा तसेच खाजगी िेत्रांिा पायार्ूत सुववधा प्रकलपांची 
योजिा आखण्यासाठी आणण ववशेर्ष आग्सक िेत्र ववकमसत करण्यासाठी गती शक्ती पोटसलचा अवलंि 
करण्याचे आवाहि केले. 

गती शलती मास्टर ललॅन बद्दल 
• र्ारताच्या 75 व्या स्वातंत्र्यहदिी पंतप्रधाि िरेंद्र मोदी यांिी याची घोर्षणा केली आहे. 
• यामध्ये र्ारतमाला, सागरमाला, अंतदेशीय जलमागस, राय/लँड पोटस, UDAN इत्यादी ववववध मंत्रालये आणण 

राजय सरकारांच्या पायार्तू सुववधा योजिांचा समावेश केला जाईल. 
• कापड क्लस्टसस, फामासस्युहटकल क्लस्टसस, डडफेन्स कॉररडॉर, इलेक्रॉनिक पाक्सस, इंडस्स्रयल कॉररडॉर, 

कफमशगं क्लस्टसस, अॅग्री झोि यांसारख्या आग्सक िेत्रांिा किेस्क्टस्व्हटी सुधारण्यासाठी आणण र्ारतीय 
व्यवसायांिा अगधक स्पधासत्मक ििवण्यासाठी कव्हर केले जाईल. 

• हे BiSAG-N (र्ास्कराचायस िॅशिल इस्न्स्टट्यूट फॉर स्पेस अॅस्प्पलकेशन्स अँड स्जओइन्फॉरमॅहटक्स) द्वारे 
ववकमसत केलेलया ISRO इमेजरीसह अवकाशीय नियोजि साधिांसह मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञािाचा लार् 
घेईल. 

• हे BiSAG-N (र्ास्कराचायस िॅशिल इस्न्स्टट्यूट फॉर स्पेस अॅस्प्पलकेशन्स अँड स्जओइन्फॉरमॅहटक्स) द्वारे 
ववकमसत केलेलया ISRO इमेजरीसह अवकाशीय नियोजि साधिांसह मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञािाचा लार् 
घेईल. 

Source- The Hindu 
पुरस्कार आणि िवमान 

ऑस्कर पुरस्कार 2022 
• अॅकॅडमी ऑफ मोशि वपक्चर आट्सस अँड सायन्सेस (AMPAS) द्वारे सादर करण्यात आलेलया ९४ व्या 

अकादमी पुरस्कार (ऑस्कर पुरस्कार) समारंर्ात १ माचस ते ३१ डडसेंिर २०२१ दरम्याि प्रदमशसत झालेलया 
सवोत्कृष्ट्ट गचत्रपटांचा गौरव करण्यात आला. 

• ककंग ररचडसमधील त्याच्या अमर्ियासाठी ववल स्स्म्िे त्याच्या कारककदीतील सवोत्कृष्ट्ट अमर्िेता म्हणूि 
पहहला ऑस्कर स्जंकला. द आईज ऑफ टॅमी फेयसाठी जेमसका चेस्टाइिला सवोत्कृष्ट्ट अमर्िेत्रीचा पुरस्कार 
ममळाला. 

• CODA हा सवोत्कृष्ट्ट गचत्राचा पुरस्कार स्जंकणारा मोठा ववजेता होता. या गचत्रपटाला तीि शे्रणींमध्ये 
िामांकि ममळाले होते आणण नतन्ही गचत्रपट स्जंकले होते. 

• ड्युििे ऑस्करमध्ये दहा िामांकिांपैकी सहा पुरस्कार स्जंकले. 
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इतर काही प्रमुख पुरस्कार: 
• सवोत्कृष्ट्ट गचत्र: CODA 
• सवोत्कृष्ट्ट अमर्िेता: ककंग ररचडससाठी ववल स्स्म् 
• सवोत्कृष्ट्ट अमर्िेत्री: द आय ऑफ टॅमी फेयसाठी जेमसका चेस्टेि 
• सवोत्कृष्ट्ट हदग्दशसक: द पॉवर ऑफ द डॉगसाठी जेि कॅस्म्पयि 
• सवोत्कृष्ट्ट सहाय्यक अमर्िेता: रॉय कोत्सूर (CODA). 
• सवोत्कृष्ट्ट सहाय्यक अमर्िेत्री: वेस्ट साइड स्टोरीसाठी एररयािा डीिोस 
• सवोत्कृष्ट्ट माहहतीपट लघुववर्षय: 'द क्वीि ऑफ िास्केटिॉल' 
• सवोत्कृष्ट्ट आंतरराष्ट्रीय फीचर कफलम: राईव्ह माय कार 

Source: Newsonair 
राष्ट्रीय जल पुरस्कार 
बातम्याांमध्ये का 

• र्ारताचे राष्ट्रपती रामिा् कोववदं यांिी जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलसंसाधि, िदी ववकास आणण गंगा 
पुिरुजजीवि ववर्ागािे स््ापि केलेलया ततृीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार ववजेत्यांचा सत्कार केला आणण 29 
माचस 2022 रोजी ववज्ञाि र्वि, िवी हदलली ये्े जलशक्ती अमर्याि: 'कॅच द रेि कॅम्पेि' 2022 ची 
सुरुवात केली.  
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मुख्य मुद्दे 
• उत्तर प्रदेश, राजस््ाि आणण ताममळिाडू या राजयांिा सवोत्कृष्ट्ट राजय शे्रणीमध्ये अिुक्रमे प्र्म, द्ववतीय 

आणण ततृीय क्रमांकाचे पाररतोवर्षक ममळाले आहे. 
राष्ट्रीय जल पुरस्काराांबद्दल: 

• पहहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 मध्ये जलशक्ती मंत्रालयािे सुरू केला होता. 
• जलसंपदा, िदी ववकास आणण गंगा पुिरुजजीवि ववर्ाग, जलशक्ती मंत्रालयािे 11 ववववध शे्रणींमध्ये 

राजये, संस््ा, व्यक्ती इत्यादींिा 57 पुरस्कार हदले. 
• Source: PIB 

पोलांडच्या कॅरोसलना त्रबएलॉस्का हहने समि वलडच 2021 चा मुकुट प्जांकला 
िांदभच 

• पोलंडमधील कॅरोमलिा बिएलॉस्का हहिे पोतो ररको ये्े झालेलया ममस वलडस स्पधास (ममस वलडस 2021) ची 
70 वी आवतृ्ती स्जंकली आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• युिायटेड स्टेट्समधील र्ारतीय-अमेररकि श्री सैिीिे प्र्म उपववजेतेपद पटकावले, त्यािंतर दसुरी उपववजेती 

म्हणूि कोटे डी'आयव्होरची ऑमलस्व्हया येस आहे. 
• फेममिा ममस इंडडया वलडस 2020 मिसा वाराणसीिे ममस वलडस 2021 मध्ये र्ारताचे प्रनतनिगधत्व केले. ती 

टॉप 13 स्पधसकामंध्ये पोहोचली पण टॉप 6 फायिमलस्टमध्ये ती जाऊ शकली िाही. 
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स्रोत: HT 
वुमन राविफॉसमिंग इांडडया अवॉर्डचि 

 

बातमीत का 
• NITI आयोगािे वुमि रान्सफॉममगं इंडडया (WTI) पुरस्कारांच्या पाचव्या आवतृ्तीच ेआयोजि केले. 

मुख्य मुद्दे 
• या वर्षी, र्ारताच्या स्वातंत्र्याची ७५ वरे्ष साजरी करण्यासाठी आझादी का अमतृ महोत्सवाचा एक र्ाग म्हणूि, 

‘सशक्त और सम्स र्ारत’ मधील त्यांच्या योगदािाचा गौरव करण्यासाठी ७५ महहला कतृसत्ववािांिा WTI पुरस्कार 
प्रदाि करण्यात आले. 

वुमन राविफॉसमिंग इांडडया (WTI) पुरस्काराांबद्दल: 
• वुमि रान्सफॉममगं इंडडया अवॉड्सस हा NITI आयोगाचा र्ारतातील महहला िेत्या आणण िदल घडवणाऱ् यांच्या 

प्रशंसिीय आणण महत्त्वपूणस प्रयत्िांिा अधोरेणखत करण्याचा वावर्षसक उपक्रम आहे. 
• 2018 पासूि, उद्योजकतेवर ववशेर्ष लि कें हद्रत करूि, NITI आयोगाच्या महहला उद्योजकता प्पलॅटफॉमस (WEP) 

च्या अंतगसत पुरस्कारांचे आयोजि केले जात आहे. 
• महहला उद्योजकता प्पलॅटफॉमस (WEP) हे एक एकबत्रत पोटसल आहे जयाचा उद्देश महहलांसाठी उद्योजकीय पररसंस््ा 

उत्प्रेररत करणे (catalyse the entrepreneurial ecosystem) आणण माहहतीची ववर्षमता कमी (address 
information asymmetry) करणे आहे. 
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• Source: PIB 
 
ववववकमाच राष्ट्रीय पुरस्कार आणि राष्ट्रीय िुरिा पुरस्कार  

 

बातम्याांमध्ये का 
• कें द्रीय कामगार आणण रोजगार, पयासवरण, वि आणण हवामाि िदल मंत्री र्ूपेंद्र यादव यांिा ववचवकमास 

राष्ट्रीय पुरस्कार (व्हीआरपी), कामगगरी वर्षस 2018 साठी राष्ट्रीय सुरिा पुरस्कार (एिएसए) आणण स्पधास 
वर्षस 2017, 2018, 2019 आणण 2020 साठी राष्ट्रीय सुरिा पुरस्कार (खाणी) [एिएसए (खाणी)] प्रदाि 
करण्यात आले.  

महत्त्वाचे मुद्दे 
• कामगार व रोजगार मंत्रालय १९६५ पासूि "ववचवकमास राष्ट्रीय पुरस्कार (व्हीआरपी)" आणण "राष्ट्रीय सुरिा 

पुरस्कार (एिएसए)" आणण १९८३ पासूि राष्ट्रीय सुरिा पुरस्कार (खाण) [एिएसए (खाणी)] चालवत आहे.   
• व्ही.आर.पी. आणण एि.एस.ए. हे महासंचालिालय फॅक्टरी सलला सेवा आणण कामगार संस््ा 

(डीजीएफएसएलआय), मुंिई आणण एिएसए (खाणी) धििादच्या खाण सुरिा महासंचालिालय 
(डीजीएमएस) द्वारे चालववले जाते.  

• Source: PIB 
 
आत्मतनभचर िांघटन पुरस्कार 
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• उस्मािािाद स्जल्याच्या लोहारा तालुक्यामधलया जेवळी या गावातलया िवप्रर्ा महहला प्रर्ाग संघाला, 
कें द्रीय ग्रामववकास मंत्रालयाचा ‘आत्मनिर्सर संघटि’ पुरस्कार जाहीर झाला आहे. 

• कें द्र सरकारच्या ग्रामववकास मंत्रालयािे हदिदयाळ अंत्योदय योजिा – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीववका अमर्याि 
(DAY-NRLM) या कायसक्रमांतगसत राष्ट्रीय स्तरावरूि ‘आत्मनिर्सर संघटि’ या पुरस्कारासाठी देशर्रातूि 
िामांकिे मागववली होती.  

• देशातील ववववध राजयांिी प्रर्ाग संघाची िामांकिे हदलेली होती. ‘उमेद’ तफे जेवळी, ता. लोहारा या संघाचे 
िामांकि देण्यात आले होते. यामधूि राष्ट्रीय स्तरावर तीि संघांची निवड करण्यात आली असिू या 
तीिपैकी िवप्रर्ा महहला प्रर्ाग संघ, जेवळी, तालुका लोहारा या प्रर्ाग संघाला आत्मनिर्सर संघटि या 
पुरस्काराची घोर्षणा झालेली आहे.  

• 08 माचस 2022 रोजी हदलली ये्ील ववज्ञाि र्विात जागनतक महहला हदिानिममत्त होणाऱ्या समारंर्ामध्ये 
मान्यवरांच्या हस्ते हा पुरस्कार हदला जाणार आहे. 

• पुरस्कारासाठी निवड झालेलया िवप्रर्ा महहला प्रर्ाग संघाची स््ापिा ऑक्टोिर 2017 मध्ये करण्यात 
आली आहे.  

Source: AIR 
स्वदेश दशचन पुरस्कार 

 

 बातमीत का 
• राजय सरकारे, कें द्रशामसत प्रदेश प्रशासि आणण ववववध अंमलिजावणी संस््ांिी केलेलया प्रयत्िांची दखल 

घेण्यासाठी पयसटि मंत्रालयािे ववववध शे्रणींमध्ये स्वदेश दशसि पुरस्कारांची स््ापिा केली आहे. 
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महत्त्वाचे मुद्दे 
• नियोस्जत उद्दीष्ट्टे साध्य करणे, िाववन्यपूणस दृष्ट्टीकोि, नियोजि, डडझाइि आणण ऑपरेशन्समध्ये 

हटकाऊपणाच्या मुख्यांचा अवलंि करणे, कायसिम प्रकलप देखरेख, पररघीय ववकासात खासगी गुंतवणूक 
आकवर्षसत करण्याची िमता आणण इष्ट्टतम ऑपरेशन्स आणण देखर्ाल सुनिस्चचत करण्यासाठी केलेले प्रयत्ि 
इत्यादींसह सवोत्तम पद्धतींवर या पुरस्कारांमध्ये प्रकाश टाकला जाईल. 

टीप: 
• पयसटि मंत्रालयािे आपलया ‘स्वदेश दशसि’ या प्रमुख योजिेअंतगसत र्ारतातील ३१ राजये/कें द्रशामसत 

प्रदेशांमध्ये ५५०० कोटी रुपयांपेिा जास्त ककमतीच्या ७६ प्रकलपांिा मंजुरी हदली आहे. 
• या योजिेचा एक र्ाग म्हणूि 500 हूि अगधक पयसटि स््ळांवर पयसटिाशी संिंगधत पायार्ूत सुववधा 

ववकमसत करण्यात आलया आहेत. 
स्वदेश दशचन योजनेबद्दल: 

• स्वदेश दशसि योजिा ही ्ीम-आधाररत पयसटि सककस ट्सच्या एकास्त्मक ववकासासाठी र्ारत सरकारच्या 
पयसटि आणण संस्कृती मंत्रालयािे 2014-15 मध्ये सुरू केलेली कें द्रीय िेत्र योजिा आहे. 

• Source: PIB 
बोलट्िमन पदक 

 

बातम्याांमध्ये का 
• िुकतेच २०२२ सालचे मािाचे िोलट्झमि पदक पुण्याच्या इंडडयि इस्न्स्टट्यूट ऑफ सायन्स एजयुकेशि 

अँड ररसचसचे प्राध्यापक दीपक धर यांिा 'स्टॅहटस्स्टकल कफस्जक्स' या िेत्रातील योगदािािद्दल जाहीर झाले 
आहे. 

• िोलट्झमि पदकािे सन्मानित झालेले ते पहहले र्ारतीय ठरले. 
• अमेररकि शास्त्रज्ञ जॉि हॉपकफलड यांिा त्यांिी हा पुरस्कार वाटूि हदला. 

बोलट्िमन पदकाबद्दल: 
• िोलट्झमि पदक (ककंवा िोलट्झमि पुरस्कार) हे सांस्ख्यकीय मेकॅनिक्सशी संिंगधत िवीि पररणाम प्राप्पत 

करणार ्या र्ौनतकशास्त्रज्ञांिा हदले जाणारे एक पाररतोवर्षक आहे. 
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• याचे िाव प्रमसद्ध र्ौनतकशास्त्रज्ञ लुडववग िोलट्झमि यांच्या िावावरूि देण्यात आले आहे.  
• स्टेटफवायएस पररर्षदेदरम्याि इंटरिॅशिल युनियि ऑफ प्पयुअर अँड अप्पलाइड कफस्जक्सच्या (आययूपीएपी) 

सांस्ख्यकी र्ौनतकी आयोगाकडूि दर तीि वर्षांिी एकदा िोलट्झमि पदक हदले जाते. 
पुस्तके 

दलाई लामा आणि डेिमांड टुटू याांनी सलहहलेले लहान मुलाांचे पुस्तक ‘द सलटल बुक ऑफ जॉय’ 

 

बातमीत का 
• िोिेल शांतता पाररतोवर्षक ववजेते दलाई लामा (14वे दलाई लामा- तेस्न्झि ग्यात्सो) आणण आचसबिशप 

डेसमंड टुटू यांिी मलहहलेलया िेस्टसेलरची गचत्र-पुस्तक आवतृ्ती, ‘द मलटल िुक ऑफ जॉय’ या शीर्षसकािे 
प्रकामशत केली जाईल. 

महत्त्वाचे मुद्दे 
• रँडम हाऊस गचलरन्स िुक्सिे जाहीर केले की सप्पटेंिर २०२२ मध्ये "द मलहटल िुक ऑफ जॉय" प्रकामशत 

होईल, जयात राहेल न्यमूि आणण डग्लस अब्राम्स यांिी मजकूर आणण कलाकार रफाएल लोपेझ यांिी 
हदलेली गचते्र एकत्र येतील.  

• Source: Indian Express 
NITI आयोग आणि FAO याांनी २०३० च्या हदशेने इांडडयन अॅग्रीकलचर हे पुस्तक लाँच केले 
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बातम्याांमध्ये का 
• िीती आयोग आणण संयकु्त राष्ट्रांच्या अन्ि व कृर्षी संघटिेिे (एफ.ए.ओ.) आयोस्जत केलेलया कायसक्रमात 

कें द्रीय कृर्षी आणण शेतकरी कलयाण मंत्री िरेंद्रमसहं तोमर यांच्या हस्ते २०३० च्या हदशेिे र्ारतीय कृर्षी: 
पा्वेज फॉर ग्रोग्गं फामस इन्कम, न्यूहरशिल मसक्युररटी अँड सस्टेिेिल फूड अँड फामस मसस्स्टम्स या 
पुस्तकाचे प्रकाशि करण्यात आले. 

2030 च्या हदशेने भारतीय शेती खालील ववषयाांचा िमावेश करते: 
• र्ारतीय शेतीचा कायापालट 
• संरचिात्मक सुधारणा आणण शासि 
• आहारातील ववववधता, पोर्षण आणण अन्ि सुरिा 
• शेतीतील हवामाि धोके व्यवस््ावपत करणे 
• ववज्ञाि, तंत्रज्ञाि आणण िवोपक्रम 
• र्ारतातील जल आणण कृर्षी पररवतसिाचे सहजीवि 
• कीटक, महामारी, तयारी आणण जैवसुरिा 
• शाचवत आणण जैवववववध र्ववष्ट्यासाठी पररवतसिशील कृर्षीशास्त्र-आधाररत पयासय 

Source: PIB  
'द समलेतनयल योगी' 

 

• अलीकडेच, दिुसल पाठीच्या मणक्याच्या दखुापतीमुळे सैन्य सोडावे लागलेले लष्ट्कराचे माजी कणसधार दीपम 
चॅटजी यांिी "द ममलेनियल योगी" िावाच्या जागतृतेच्या प्रवासावर वाचकांिा िेण्यासाठी गूढवाद आणण 
संगीत यांची सरममसळ करणारे पुस्तक आणले आहे. 

• या पुस्तकात जयशंकर प्रसाद ककंवा जय यांच्यािद्दल सांगगतले आहे, जयांिी एक उद्योजक म्हणूि 
आपलया प्रवासात संहदग्ध-अजूि-पराक्रमी वाढ केली आहे, परंतु कोपऱ्यात काय आहे याची त्यांिा फारशी 
कलपिा िाही.  

महत्वाचे हदवि 
5 ऑलटोबर हा राष्ट्रीय डॉप्लफन हदवि म्हिून िाजरा केला जाईल 
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बातमीत का 
• कें द्रीय पयासवरण मंत्रालयािे 5 ऑक्टोिर हा राष्ट्रीय डॉस्लफि हदवस म्हणूि नियुक्त केला आहे, जो या 

वर्षीपासूि दरवर्षी साजरा केला जाईल. 
• राष्ट्रीय डॉस्लफि हदि नियुक्त करण्याचा निणसय राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या (NBWL) स््ायी सममतीिे 

घेतला. 
मुख्य मुद्दे 

• डॉस्लफि हे निरोगी जलीय पररसंस््ेचे आदशस पयासवरणीय निदेशक म्हणूि काम करतात आणण डॉस्लफिचे 
संवधसि केलयािे, प्रजातींच्या अस्स्तत्वासाठी आणण त्यांच्या उपजीववकेसाठी जलचर प्रणालीवर अवलंिूि 
असलेलया लोकांिा देखील फायदा होईल. 

• गंगेचे डॉस्लफि ही एक सूचक प्रजाती आहे, स्जची स्स््ती गंगा पररसंस््ेसाठी आणण त्या पररसंस््ेच्या 
पररसंस््ेतील इतर प्रजातींच्या एकूण स्स््तीिद्दल माहहती प्रदाि करते आणण पाण्याच्या गुणवते्तत आणण 
प्रवाहातील िदलांसाठी अत्यंत असुरक्षित असते. 

• इंटरिॅशिल युनियि फॉर कॉन्झव्हेशि ऑफ िेचर रेड मलस्टमध्ये हे धोक्यात म्हणूि वगीकृत आहे. 
• 2012 आणण 2015 मध्ये WWF-र्ारत आणण उत्तर प्रदेश वि ववर्ागाच्या मूलयांकिात गंगा, यमुिा, 

चंिळ, केि, िेतवा, सोि, शारदा, गेरुवा, घागरा, गंडक आणण राप्पतीमध्ये 1,272 डॉस्लफिची िोंद झाली. 
• Source: HT 

22 माचच, जागततक जल हदन 
िांदभच 

• जागनतक जल हदि दरवर्षी 22 माचस रोजी साजरा केला जातो. 
मुख्य मुद्दे 

• जागनतक जल हदि 2022 ची थीम 'रू्जल: अदृचय दृचयमाि ििवणे' अशी आहे. 
• युिायटेड िेशन्स जिरल असेंब्लीिे एक ठराव मंजूर केला जयाद्वारे 1993 पासूि प्रत्येक वर्षी 22 माचस हा 

जागनतक जल हदि म्हणूि पाळण्यात आला. 
• जागनतक जल हदिाचा मुख्य फोकस शाचवत ववकास लक्ष्य (SDG) 6: 2030 पयतं सवांसाठी पाणी आणण 

स्वच्छता साध्य करण्यासाठी सम्सि करणे आहे. 
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स्रोत: un.org 
24 माचच, जागततक ियरोग हदन 

 

बातमीत का 
• जागनतक ियरोग हदि (जागनतक ियरोग हदि) दरवर्षी 24 माचस रोजी ियरोग (टीिी) िद्दल जिजागतृी 

करण्यासाठी पाळला जातो. 
महत्त्वाचे मुद्दे 

• जागनतक ियरोग हदि २०२२ चे घोर्षवाक्य आहे 'इन्व्हेस्ट टू एंड टीिी, सेव्ह लाइव्स.' (Invest to End 
TB. Save Lives) 

• १८८२ साली याच हदवशी डॉ. रॉिटस कोच यांिी टीिीला कारणीर्ूत ठरणाऱ्या जीवाणंूचा शोध लावण्याची 
घोर्षणा केली. त्यामुळे या जीवघेण्या आजाराचे निदाि आणण उपचार करण्याचा मागस मोकळा झाला. 

• जागनतक ियरोग हदि हा जागनतक आरोग्य संघटिा (डब्लयूएचओ) द्वारे गचन्हांककत केलेलया अकरा 
अगधकृत जागनतक सावसजनिक आरोग्य मोहहमेंपैकी एक आहे, जयामध्ये जागनतक आरोग्य हदि, जागनतक 
चागस रोग हदि, जागनतक रक्तदाता हदवस, जागनतक रक्तदाता हदवस, जागनतक अँटीमाइक्रोबियल 
जागरूकता सप्पताह, जागनतक मलेररया हदवस, जागनतक तंिाखू ववरोधी हदि, जागनतक हहपॅटायटीस हदवस, 
जागनतक रुग्ण सुरिा हदवस आणण जागनतक एड्स हदि यासह.  

• Source: who.int 
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शहीद हदवि  

 

बातमीत का 
• 23 माचस हा हदवस शहीद हदवस ककंवा शहीद हदि म्हणूि र्ारतात साजरा केला जातो. 

मुख्य मुद्दे 
• 23 माचस 1931 रोजी र्गतमसगं, मशवराम राजगुरू आणण सुखदेव ्ापर यांिा लाहोर तुरंुगात इंग्रजांिी फाशी हदली. 
• र्ारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांच्या िमलदािाचा आदर आणण स्मरण करण्यासाठी २३ माचस हा हदवस शहीद हदवस 

म्हणूि साजरा केला जातो. 
Source: India Today 
जागततक हवामान हदन 

 

  बातमीत का 
• जागनतक हवामाि हदि दरवर्षी 23 माचस रोजी साजरा केला जातो. 

मुख्य मुद्दे 
• जागनतक हवामािशास्त्र हदि 2022 ची ्ीम ‘लवकर इशारा आणण लवकर कृती' (Early Warning and Early 

Action)’ आहे. 
• जागनतक हवामाि संघटिा (WMO) ची स््ापिा म्हणिू हा हदवस साजरा केला जातो. 
• 23 माचस 1950 रोजी आंतरराष्ट्रीय हवामाि संघटिेची जागा घेण्यासाठी जागनतक हवामाि संघटिा (WMO) ही 

संयुक्त राष्ट्रांची संघटिा ििवण्यात आली. 
• पहहला जागनतक हवामाि हदि 23 माचस 1961 रोजी साजरा करण्यात आला. 
• Source: un.org  
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15 माचच, जागततक ग्राहक हलक हदन 

 

बातम्याांमध्ये का 
• ग्राहकांचे हक्क आणण गरजा यांववर्षयी जागनतक पातळीवर जागतृी निमासण करण्याचे एक साधि म्हणूि 

ग्राहक चळवळ दरवर्षी जागनतक ग्राहक हक्क हदिासह 15 माचस रोजी साजरी करते.  
महत्त्वाचे मुद्दे 

• जागनतक ग्राहक हक्क हदि २०२२ ची ्ीम आहे 'फेअर डडस्जटल फायिान्स'. 
इततहाि: 

• जागनतक ग्राहक हक्क हदि राष्ट्राध्यि जॉि एफ केिेडी यांच्याकडूि प्रेररत होता, जयांिी 15 माचस 1962 
रोजी यूएस काँग्रेसला एक ववशेर्ष संदेश पाठवला, जयामध्ये त्यांिी ग्राहक हक्कांच्या मुद्द्याला औपचाररकपण े
संिोगधत केले. 

• ग्राहक चळवळीिे ती तारीख 1983 मध्ये प्र्म गचन्हांककत केली आणण आता महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आणण 
मोहहमांवर कारवाई करण्यासाठी दरवर्षी या हदवसाचा वापर केला जातो. 

• टीप: र्ारतात, 24 डडसेंिर हा राष्ट्रीय ग्राहक हक्क हदि म्हणूि दरवर्षी साजरा केला जातो. 
• Source: HT 

राष्ट्रीय लिीकरि हदवि 

 

बातमीत का 
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• राष्ट्रीय लसीकरण हदवस दरवर्षी 16 माचस रोजी साजरा केला जातो. 
मुख्य मुद्दे 

• प्राणघातक रोगांववरुद्ध प्रनतकारशक्ती ववकमसत करण्यात मदत करण्यासाठी लस आवचयक आहेत. 
• राष्ट्रीय लसीकरण हदि 2022 ची ्ीम आहे ‘लस सवांसाठी कायस करते’. (Vaccines Work for all) 

इततहाि: 
• पलस पोमलओ लसीकरण कायसक्रम कायासस्न्वत झालयािंतर 16 माचस 1995 रोजी हा हदवस अगधकृतपणे 

साजरा करण्यात आला. 
• 1988 मध्ये सुरू झालेलया जागनतक आरोग्य संघटिेच्या (WHO) जागनतक पोमलओ निमूसलि उपक्रमांतगसत 

ओरल पोमलओ लसीचा पहहला डोस 1995 मध्ये या तारखेला देण्यात आला. 
• पोमलओ ववरूद्ध लसीकरण, त्ावप, 1978 मध्ये आधीच सुरू झाले होते आणण 27 माचस 2014 रोजी, 

WHO िे र्ारत पोमलओमुक्त घोवर्षत केला होता. 
8 माचच, आांतरराष्ट्रीय महहला हदन 

 

बातमीत का 
• आंतरराष्ट्रीय महहला हदि दरवर्षी ८ माचस रोजी साजरा केला जातो. 

मुख्य मुद्दे 
• आंतरराष्ट्रीय महहला हदि, 2022 ची ्ीम 'शाचवत उद्यासाठी आज लैंगगक समािता' आहे. 
• पहहला आंतरराष्ट्रीय महहला हदि 1911 मध्ये साजरा करण्यात आला. 

टीप: 
• आंतरराष्ट्रीय महहला हदि 2022 रोजी, र्ारताचे राष्ट्रपती राम िा् कोववदं 2020 आणण 2021 या 

वर्षांसाठी 29 उत्कृष्ट्ट व्यक्तींिा प्रनतस्ष्ट्ठत िारी शक्ती पुरस्कार प्रदाि करतील. 
• व्यक्ती आणण संस््ांिी हदलेलया अपवादात्मक योगदािाची पोच-पावती देणे, महहलांिा गेम चेंजर म्हणूि 

साजरे करणे आणण समाजातील सकारात्मक िदलाचे उत्प्रेरक म्हणूि साजरे करणे यासाठी महहला व 
िालववकास मंत्रालयाचा 'िारी शक्ती पुरस्कार' हा उपक्रम आहे. 

• Source: un.org 
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4 माचच, राष्ट्रीय िुरिा हदवि 

 

बातमीत का 
• दरवर्षी 4 माचस रोजी राष्ट्रीय सुरिा हदवस पाळला जातो. 

मुख्य मुद्दे 
• राष्ट्रीय सुरिा हदि 2022 ची ्ीम आहे ' युवा मिांचे संगोपि करा -सुरिा संस्कृती ववकमसत करा' 

(Nurture Young Minds-Develop Safety Culture) 
इततहाि: 

• 1972 मध्ये राष्ट्रीय सुरिा पररर्षदेच्या स््ापिेच्या हदवशी प्र्म राष्ट्रीय सुरिा हदवस साजरा करण्यात 
आला. 

• र्ारताच्या राष्ट्रीय सुरिा पररर्षद (NSC) ची स््ापिा श्रम आणण रोजगार मंत्रालयािे 4 माचस 1966 रोजी 
केली होती. 

• सुरिा, आरोग्य आणण पयासवरण (SHE) मोहीम यशस्वीपणे चालवणे हे पररर्षदेचे ध्येय आणण ध्येय आहे. 
जागततक ववयजीव हदन 

 

• जागनतक वन्यजीव हदि दरवर्षी ३ माचस रोजी साजरा केला जातो. 
• जागनतक वन्यजीव हदि 2022 ची ्ीम "पयासवरण प्रणाली पुिसचंनयत करण्यासाठी मुख्य प्रजाती पुिप्रासप्पत 

करणे" आहे. 
इततहाि: 
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• 20 डडसेंिर 2013 रोजी, संयुक्त राष्ट्र महासर्ेच्या 68 व्या सत्रािे जगातील वन्य प्राणी आणण 
विस्पतींिद्दल जागरुकता साजरी करण्यासाठी आणण जागतृी करण्यासाठी 3 माचस हा जागनतक वन्यजीव 
हदवस म्हणूि घोवर्षत करण्याचा निणसय घेतला. 

• 1973 मध्ये वन्य जीवजंतू आणण विस्पती (CITES) च्या लुप्पतप्राय प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील 
अगधवेशिाचा अवलंि करण्याचा हदवस हा हदवस आहे, जो आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रजातींच्या अस्स्तत्वाला 
धोका निमासण करणार िाही याची खात्री करण्यात महत्त्वाची र्ूममका िजावतो. 

• इंटरिॅशिल युनियि फॉर कन्झव्हेशि ऑफ िेचर (IUCN) च्या धोकादायक प्रजातींच्या लाल यादीिुसार, 
वन्य जीवजंतू आणण विस्पतींच्या 8,400 हूि अगधक प्रजाती गंर्ीरपणे धोक्यात आहेत, तर जवळपास 
30,000 अगधक धोकादायक ककंवा असुरक्षित असलयाचे समजले आहे. 

• Source: un.org 
जागततक श्रवि हदवि 

 

• दरवर्षी ३ माचस रोजी जागनतक श्रवण हदवस पाळला जातो. 
• जागनतक श्रवण हदि 2022 ची ्ीम "आयुष्ट्यासाठी ऐकण्यासाठी, काळजीपूवसक ऐका." 
• वलडस हेल् ऑगसिायझेशि (WHO) च्या अंधत्व आणण िहहरेपणा प्रनतिंधक कायासलयातफे दरवर्षी ही मोहीम 

आयोस्जत केली जाते. 
• मोहहमेची उद्हदष्ट्टे माहहतीची देवाणघेवाण करणे आणण श्रवणशक्ती कमी होण्यापासूि रोखण्यासाठी आणण 

श्रवणववर्षयक काळजी सुधारण्यासाठी केलेलया कृतींिा प्रोत्साहि देणे हे आहे. 
• पहहला कायसक्रम 2007 मध्ये आयोस्जत करण्यात आला होता. 2016 पूवी तो आंतरराष्ट्रीय कािाची काळजी 

हदवस म्हणूि ओळखला जात होता. 
• टीप: जगर्रात, 360 दशलि लोक श्रवणिमतेिे ग्रस्त आहेत. 

Source: who.int   
खेळ 

SAFF U-18 महहला फुटबॉल चॅप्म्पयनसशप 2022 
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बातमीत का 
• झारखंडमधील जमशेदपूर ये्े आयोस्जत SAFF U-18 महहला फुटिॉल चॅस्म्पयिमशप 2022 चे ववजेतेपद 

र्ारतीय संघािे स्जंकले आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• र्ारताला िांगलादेशकडूि ०-१ िे परार्व पत्करावा लागला पण तरीही चांगलया गोल फरकामुळे तो स्पधेचा 
चॅस्म्पयि ििला. 

• स्पधेतील मौलयवाि खेळाडू आणण स्पधेतील सवासगधक गोल करणारा मलडंा कोम ही होती, स्जिे स्पधेत 
पाच गोल केले. 

• Source: TOI 
FIFA ववववचषक कतार 2022 चे अग्रधकृत प्रायोजक म्हिून BYJU’S चे नाव  

 

बातमीत का 
• एड-टेक कंपिी BYJU’S ला FIFA ववचवचर्षक कतार 2022 चे अगधकृत प्रायोजक म्हणूि िाव देण्यात 

आले आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• 2022 FIFA ववचवचर्षक 21 िोव्हेंिर ते 18 डडसेंिर 2022 या कालावधीत कतारमध्ये होणार आहे. 
• िेंगळुरू-मुख्यालय असलेलया BYJU’S ची 21 देशांमध्ये कायासलये आहेत आणण नतची उत्पादिे 120 हूि 

अगधक देशांमध्ये आहेत. 
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• Source: TOI 
मीराबाई चानूने BBC ISWOTY 2021 पुरस्कार प्जांकला 

 

बातमीत का 
• र्ारतीय वेटमलफ्टर मीरािाई चािू हहला िीिीसी इंडडयि स्पोट्ससवुमि ऑफ द इयर (ISWOTY) 2021 

पुरस्काराच्या नतसऱ्या आवतृ्तीची ववजेती घोवर्षत करण्यात आली आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• मीरािाई चािूिे २०२१ मध्ये इनतहास रचला जेव्हा ती टोककयो ऑमलस्म्पकमध्ये रौप्पय पदक स्जंकणारी 
पहहली र्ारतीय वेटमलफ्टर ठरली. 

• 2019 मध्ये महहला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात र्ारताकडूि खेळलेली सवासत तरुण महहला कक्रकेटपटू 
शफाली वमास यांिा ‘BBC इमस्जगं प्पलेयर’ पुरस्कार प्रदाि करण्यात आला आहे. 

• 2000 मध्ये ऑमलस्म्पकमध्ये पदक स्जंकणारी पहहली र्ारतीय महहला, कणसम मललेचवरी यांिा िीिीसी 
जीविगौरव पुरस्कार प्रदाि करण्यात आला आहे. 

• Source: TOI  
पांकज अडवािीने आठव्याांदा आसशयाई त्रबसलयर्डचि चॅप्म्पयनसशप प्जांकली 

 
• दोहा, कतार ये्े 19 व्या आमशयाई 100 यूपी बिमलयड्सस चॅस्म्पयिमशप 2022 मध्ये र्ारताचा उत्कृष्ट्ट 

क्यूईस्ट पंकज अडवाणीिे देशिांधव ध्रुव मसतवालाचा परार्व करूि आठव ेववजेतपेद पटकावले. 
• अडवाणीचे हे 24 वे आंतरराष्ट्रीय ववजेतेपद आणण 8 व ेआमशयाई ववजेतेपद आहे. 

स्रोत: The Hindu 
माउां टन टेरेन बाइककां ग आणि िायकल मोटोिॉििाठी SAI नॅशनल िेंटर ऑफ एलिलवि 
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बातमीत का 
• युवा व्यवहार आणण क्रीडा मंत्रालय हहमाचल प्रदेश सरकारच्या युवा सेवा आणण क्रीडा ववर्ागाच्या सहकायासि े

र्ारतातील पहहले SAI िॅशिल सेंटर ऑफ एक्सलन्स (NCOE) उर्ारणार आहे, जयामुळे मशमला ये्े 
माउंटि टेरेि िाइककंग आणण सायकल मोटोक्रॉसमध्ये खेळाडूिंा प्रमशिण देण्यात येईल. 

मुख्य मुद्दे 
• र्ारतीय सायकलपटंूिा जागनतक दजासच्या प्रमशिण सुववधा उपलब्ध करूि देण्यासाठी NCOE ची स््ापिा 

केली जात आहे जेणेकरूि ते MTB आणण BMX या ववर्षयांमध्ये 18 ऑमलस्म्पक पदकांसाठी स्पधास करू 
शकतील. 

ऍशलेघ बाटीने टेतनिमधून तनवतृ्तीची घोषिा केली 

 

बातमीत का 
• टेनिसमध्ये ऑस्रेमलयाची जागनतक क्रमवारीत अव्वल स््ािी असलेलया अॅशले िाटीिे वयाच्या २५ व्या 

वर्षी व्यावसानयक टेनिसमधूि निवतृ्ती घेण्याचा निणसय घेतला आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• िाटीिे तीि गँ्रडस्लॅम जेतपेदे स्जंकली; ऑस्रेमलयि ओपि (2022), फ्रें च ओपि (2019), आणण ववम्िलडि 
(2021), कारककदीत 15 एकेरी आणण 12 दहेुरी ववजेतेपदे स्जंकली. 

Source: H 
2022 जमचन ओपन (बॅडसमांटन) 
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बातमीत का 
• र्ारताच्या लक्ष्य सेिला जमसि ओपि सुपर 300 (जमसि ओपि 2022) मध्ये पुरुर्ष एकेरीच्या अंनतम फेरीत 

्ायलंडच्या कुिलावुत ववहटडसिसकडूि परार्ूत झालयािंतर रौप्पयपदकावर समाधाि मािावे लागले. 
मुख्य मुद्दे 

• जमसि ओपि 2022 मध्ये रौप्पय पदक स्जंकणारा लक्ष्य सेि पहहला र्ारतीय ठरला आहे. 
• 2022 जमसि ओपि ही 2022 BWF वलडस टूरची चौ्ी स्पधास होती आणण ती 1955 पासिू आयोस्जत 

जमसि ओपि चॅस्म्पयिमशपचा र्ाग होती. 
• Source: India Today 

FIDE चेि ऑसलप्म्पयाड 2022 

 

बातमीत का 
• तममळिाडू सरकारिे अणखल र्ारतीय िुद्गधिळ महासंघासह घोवर्षत केले आहे की चेन्िई ये्े FIDE चेस 

ऑमलस्म्पयाड 2022 चे आयोजि करण्याची िोली र्ारतािे स्जंकली आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• हे मूळतिः रमशयामध्ये होणार होते. 
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• 1927 मध्ये FIDE चेस ऑमलस्म्पयाडची स््ापिा झालयापासूि र्ारतािे प्र्मच FIDE चेस ऑमलस्म्पयाडचे 
आयोजि केले आहे. 

• FIDE िुद्गधिळ ऑमलस्म्पयाडच्या तात्परुत्या तारखा 26 जुलै 2022 ते 8 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत 
निस्चचत केलया आहेत. 

Source: HT  
 
एि श्रीशाांतने किकेटच्या िवच प्रकारातून तनवतृ्तीची घोषिा केली 

 

बातमीत का 
• ववचवचर्षक ववजेता र्ारताचा वेगवाि गोलंदाज एस श्रीशांतिे र्ारतीय देशांतगसत कक्रकेटच्या सवस प्रकारातूि 

निवतृ्ती जाहीर केली. 
मुख्य मुद्दे 

• श्रीशांतिे र्ारतासाठी 27 कसोटी आणण 53 एकहदवसीय सामिे खेळले, जयात त्याि ेअिुक्रमे 87 आणण 
75 िळी घेतले. त्यािे 10 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सात ववकेट्सही घेतलया आहेत. 

• Source: Indian Express 
आांतरराष्ट्रीय नेमबाजी िीडा महािांघ (ISSF) ववववचषक 2022 

 

बातमीत का 
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• कैरो ये्े होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय िेमिाजी क्रीडा महासंघ (ISSF) ववचवचर्षक 2022 मध्ये र्ारतािे पदकात 
पहहले स््ाि पटकावले आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• र्ारतीय संघािे चार सुवणस, दोि रौप्पय आणण एक कांस्य अशी एकूण सात पदकांसह पदकतामलकेत अव्वल 

स््ाि पटकावले. 
• या स्पधेत िॉवेिे दसुरे आणण फ्रान्सिे नतसरे स््ाि पटकावले. 
• Source: newsonair 

िहा ववववचषक खेळिारी समताली राज ही पहहली महहला किकेटपटू ठरली  

 

बातम्याांमध्ये का 
• र्ारताची कणसधार ममताली राज ही सगचि तेंडुलकर आणण पाककस्तािी महाि जावेद ममयांदाद यांच्यासोित 

सहा ववचवचर्षकांमध्ये सहर्ागी होणारी केवळ नतसरी कक्रकेटर आणण पहहली महहला ठरली. 
मुख्य मुद्दे 

• अिेक अववस्मरणीय सामिे खेळणाऱ्या ३९ वर्षीय राजिे २००५, २००९, २०१३, २०१७ आणण आता २०२२ 
मध्ये 2000 मध्ये पहहला वलडस कप खेळला होता. 

Source: Indian Express 
जमशेदपूर एफिीने आयएिएल ववनिच सशलड प्जांकली 
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बातमीत का 
• जमशेदपूर FC िे PJN स्टेडडयम, गोवा ये्े ATK मोहि िागािवर 1-0 असा शािदार ववजय ममळवूि 

त्यांची पहहली इंडडयि सुपर लीग (ISL) वविर मशलड स्जंकली. 
मुख्य मुद्दे 

• जमशेदपूर एफसी हा जमशेदपूर ये्ील र्ारतीय व्यावसानयक फुटिॉल क्लि आहे. 
इांडडयन िुपर लीग (ISL) बद्दल: 

• इंडडयि सुपर लीग ही र्ारतीय फुटिॉल व्यवस््ेतील पुरुर्षांची व्यावसानयक शीर्षस स्तरीय फुटिॉल लीग आहे. 
• हे ऑल इंडडया फुटिॉल फेडरेशि आणण त्यांचे व्यावसानयक र्ागीदार फुटिॉल स्पोट्सस डेव्हलपमेंट मलममटेड 

यांिी आयोस्जत केले आहे. 
• Hero MotoCorp सह प्रायोजकत्व संिंधांसाठी, याला अगधकृतपणे Hero Indian Super League असे 

म्हणतात. 
• Source: newsonair 

फेडरेशन इांटरनॅशनल डी फुटबॉल अिोसिएशन (FIFA) 
बातम्याांमध्ये का 

• अलीकडेच कफफा आणण यूईएफएिे सवस रमशयि संघांिा, मग ते राष्ट्रीय प्रनतनिधी संघ असोत ककंवा क्लि 
संघ असोत, दोन्ही फुटिॉल संघटिांद्वारे चालवलया जाणार ्या सवस स्पधांमध्ये र्ाग घेण्यापासूि अनिस्चचत 
काळासाठी निलंबित करण्याचा निणसय घेतला. 

 

कफफा बद्दल 
• ही फुटिॉलची सवोच्च जागनतक प्रशासकीय संस््ा आहे (याला अमेररकि फुटिॉलपासूि वेगळे करण्यासाठी 

सॉकर देखील म्हणतात), जगातील सवासत लोकवप्रय खेळ आहे. 
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• FIFA ही फुटसल (प्रत्येकी पाच खेळाडूचं्या दोि संघांदरम्याि घरामध्ये खेळला जाणारा एक प्रकारचा ममिी 
फुटिॉल) आणण िीच सॉकर (समुद्रककिाऱ्यावर फाइव्ह-अ-साइड खेळला जातो) यासाठी आतंरराष्ट्रीय 
प्रशासकीय संस््ा देखील आहे. 

• फुटिॉलच्या प्रमुख आतंरराष्ट्रीय स्पधांचे आयोजि आणण प्रचार करण्याची जिािदारी कफफावर आहे, मुख्य 
म्हणजे १९३० साली सुरू झालेला फुटिॉल ववचवचर्षक आणण १९९१ साली सुरू झालेला महहला ववचवचर्षक. 

कफफाचे अध्यि 
• Gianni Infantino, स्स्वस-इटामलयि फुटिॉल प्रशासक, 2016 पासूि FIFA चे अध्यि आहेत. 

Source : Indian Express 
अहवाल  

तनयाचत तयारी तनदेशाांक 2021 

 

बातमीत का 
• NITI आयोगािे, स्पधासत्मकता संस््ेच्या र्ागीदारीत, नियासत तयारी निदेशांक (EPI) 2021 ची दसुरी 

आवतृ्ती जारी केली. 
• या आवतृ्तीिे दाखवले आहे की िहुतांश ‘कोस्टल स्टेट्स’ सवोत्तम कामगगरी करणारे आहेत, जयामध्ये गजुरात 

अव्वल कामगगरी करणारा आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• NITI आयोगाच्या नियासत पूवसतयारी निदेशांक 2021 च्या दसुऱ्या आवतृ्तीमध्ये गुजरातिे अव्वल स््ाि 
कायम ठेवले असूि त्यािंतर महाराष्ट्र, किासटक, ताममळिाडू, हररयाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाि, 
आंध्र प्रदेश आणण तेलंगणा या राजयांिी शीर्षस 10 कामगगरी केली आहे. 
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• कें द्रशामसत प्रदेशांमध्ये, हदलली निदेशांकात अव्वल आहे, त्याितंर गोवा, जम्मू आणण काचमीर, चंदीगड 
आणण पुदचेुरी आहेत तर उत्तराखंड, हहमाचल प्रदेश, बत्रपुरा, मसक्कीम आणण मणणपूर हहमालयातील 
राजयांमध्ये पहहलया पाच वेगािे आहेत. 

• हा अहवाल र्ारताच्या नियासतीतील यशांचे सवससमावेशक ववचलेर्षण आहे. 
• राजये आणण कें द्रशामसत प्रदेश (UTs) द्वारे निदेशांकाचा वापर त्यांच्या समवयस्कांच्या ववरूद्ध त्यांच्या 

कामगगरीचे िेंचमाकस  करण्यासाठी आणण उपराष्ट्रीय स्तरावर नियासत-िेततृ्व वाढीस चालिा देण्यासाठी उत्तम 
धोरण यंत्रणा ववकमसत करण्यासाठी संर्ाव्य आव्हािांचे ववचलेर्षण करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. 

तनयाचत पूवचतयारी तनदेशाांक (ईपीआय) ववषयी: 
• नियासत पूवसतयारी निदेशांक हा उपराष्ट्रीय नियासत प्रोत्साहिासाठी महत्त्वाच्या असलेलया मूलर्ूत िेत्रांची 

ओळख पटववण्याचा डेटा-आधाररत प्रयत्ि आहे. 
• ईपीआयमध्ये राजये आणण कें द्रशामसत प्रदेशांिा चार मुख्य स्तंर्ांवर स््ाि देण्यात आले आहे—धोरण; 

बिजिेस इकोमसस्टम; नियासत इकोमसस्टम; नियासत कामगगरी—आणण ११ उपस्तंर्—नियासत प्रोत्साहि धोरण; 
संस््ात्मक चौकट; व्यावसानयक वातावरण; पायार्ूत सुववधा; रान्सपोटस किेस्क्टववटी; फायिान्समध्ये प्रवेश; 
नियासत पायार्ूत सुववधा; व्यापार सम्सि; संशोधि आणण ववकास पायार्ूत सुववधा; नियासत ववववधीकरण; 
आणण ग्रो् ओररएंटेशि. 

Source: PIB 
यूपीचे मुरादाबाद हे जगातील दुिऱ्या िमाांकाचे ध्वनी प्रदवूषत शहर  

 

बातमीत का 
• युिायटेड िेशन्स एन्व्हायिसमेंट प्रोग्राम (UNEP) द्वारे प्रकामशत िुकत्याच प्रकामशत ‘वावर्षसक फं्रहटयर ररपोटस, 

२०२२’ िुसार, उत्तर प्रदेशातील मुरादािाद हे शहर जागनतक स्तरावर दसुऱ्या क्रमांकाचे ध्विी प्रदवूर्षत शहर 
आहे. 
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• मुरादािादमध्ये सवासगधक ११४ डेमसिल (डीिी) ध्विी प्रदरू्षण िोंदवले गेले आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• या अहवालात जगर्रातील 61 शहरांचा समावेश आहे. 
• िांगलादेशची राजधािी ढाका ये्े सवासगधक 119 डीिीचे ध्विी प्रदरू्षण िोंदवले गेले आहे. 
• नतसऱ्या क्रमांकावर पाककस्तािची राजधािी इस्लामािाद आहे, स्ज्े ध्विी प्रदरू्षणाची पातळी 105 dB 

इतकी िोंदवली गेली आहे. 
• अहवालात दक्षिण आमशयातील 13 ध्विी प्रदवूर्षत शहरांची ओळख पटवली आहे. 
• यापैकी पाच मुरादािादसह र्ारतात आहेत, जयांिी ध्विी प्रदरू्षणाची गचतंाजिक पातळी िोंदवली आहे: 

कोलकाता (89 dB), आसिसोल (89 dB), जयपरू (84 dB), हदलली (83 dB). 
• जगातील सवासत शांत शहरे 60 dB वर Irbrid, 69 dB वर Lyon, 69 dB वर माहद्रद, 70 dB वर 

स्टॉकहोम आणण 70 dB वर िेलग्रेड आहेत. 
• अहवालात हदलेली ध्विी प्रदरू्षणाची आकडेवारी हदवसा वाहतूक ककंवा वाहिांशी संिंगधत आहे. 

Source: TOI 
बदलत्या कमचचाऱ् याांिाठी डडप्जटल कौशलये तयार करिे: अहवाल 

 

बातम्याांमध्ये का 
• एका िवीि अहवालािुसार, देशातील 7% कमसचार ्यांचे प्रनतनिगधत्व करणार ्या सुमारे 27.3 दशलि 

कामगारांिा पुढील वर्षासत त्यांच्या िोकरीसाठी डडस्जटल कौशलय प्रमशिणाची आवचयकता असेल, कारण 
महामारीच्या काळात अशा कौशलयांची, ववशेर्षत: क्लाऊडशी संिंगधत कौशलयांची मागणी अगधक तीव्र झाली 
आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• अहवाल – ‘बिस्लडगं डडस्जटल स्स्कलस फॉर चेंस्जंग वकस फोसस’, अलफािेटािे तयार केला आहे आणण Amazon 

Web Services, Inc. (AWS) द्वारे सुरू केला आहे. 
• हे तंत्रज्ञाि आणण िॉि-टेक्िॉलॉजी अशा दोन्ही र्ूममकांमधील 1,012 डडस्जटली कुशल कामगार आणण 

सावसजनिक, खाजगी आणण िा-िफा िेत्रातील प्रनतनिगधत्वासह र्ारतातील 303 नियोक्त ेयांच्या सविेणावर 
आधाररत आहे. 
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• Source: The Hindu 
जागततक वायु गुिवत्ता अहवाल 2021 

 

बातमीत का 
• IQAir या स्स्वस संस््ेिे तयार केलेलया 2021 च्या जागनतक वायु गुणवत्ता अहवालािुसार, िवी हदलली 

सलग चौर्थया वर्षी जगातील सवासत प्रदवूर्षत राजधािीचे शहर आहे. 
जागततक स्तरावर: 

• 2021 मध्ये िांगलादेश हा सवासगधक प्रदवूर्षत देश होता, त्यािंतर चाड, पाककस्ताि आणण तास्जककस्तािचा 
क्रमांक लागतो. र्ारत पाचव्या क्रमांकाचा प्रदवूर्षत देश ठरला होता. 

• शहरांमध्ये, ढाका हे PM 2.5 पातळीसह 78.1 च्या िवी हदललीच्या खाली असलेले जगातील दसुरे सवासत 
प्रदवूर्षत शहर होत,े जयाचे PM 2.5 पातळी 2021 मध्ये 85.1 होते. 

• 2021 मध्ये जगातील एकाही देशािे डब्लयूएचओच्या हवेच्या गुणवते्तच्या मािकांची पूतसता केली िाही, असे 
आकडेवारीवरूि स्पष्ट्ट होते. 

भारतात: 
• या निदेशांकािे 2021 साठी सवासत खराि हवेच्या गुणवते्तसह 35 र्ारतीय शहरांची यादी केली आहे आणण 

या यादीत राजस््ािचे मर्वडी अव्वल आहे आणण त्यािंतर उत्तर प्रदेशचे गाणझयािाद आहे. 
• खरेतर, र्ारतातील कोणत्याही शहरािे 5 मायक्रोगॅ्रम प्रनत घिमीटर (μg/m3) या जागनतक आरोग्य 

संघटिेिे निधासररत केलेलया हवेच्या गुणवते्तच्या मािकांची पूतसता केली िाही. 
• Source: TOI 

युतनफाइड डडप्स्रलट इवफॉमेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन ललि (UDISE+) वर अहवाल 
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बातम्याांमध्ये का 
• मशिण मंत्रालयािे युनिफाइड डडस्स्रक्ट इन्फॉमेशि मसस्स्टम फॉर एजयुकेशि प्पलस (यूडीआयएसई+) 2020-

21 या ववर्षयावरील र्ारतातील शालेय मशिणावरील अहवाल प्रमसद्ध केला. 
• सध्याचे प्रकाशि संदर्स वर्षस 2020-21 च्या यूडीआयएसई + डेटाशी संिंगधत आहे. 

अहवालाचे मुख्य तनष्ट्कषच: 
• 2020-21 मध्ये शालेय मशिणात प्रा्ममक ते उच्च माध्यममक पयतं एकूण 25.38 कोटी ववद्यार्थयांिी 

िोंदणी केली. 2019-20 मधील 25.10 कोटी िोंदणीच्या तुलिेत 28.32 लाख िोंदणीत वाढ झाली आहे. 
• २०१९-२० च्या तुलिेत २०२०-२१ मध्ये शालेय मशिणाच्या सवस स्तरांवर सहर्ागाची सवससाधारण पातळी 

मोजणारे ग्रॉस एिरोलमेंट रेशो (जीईआर) मध्ये सुधारले आहे. 2019-20 च्या तुलिते 2020-21 मध्ये 
स्तरनिहाय जीईआर खालीलप्रमाणे: उच्च प्रा्ममकमध्ये 89.7% वरूि 92.2%, प्रा्ममकमध्ये 97.8% 
वरूि 99.1%, माध्यममकमध्ये 77.9% वरूि 79.8% आणण उच्च माध्यममकमध्ये अिुक्रमे 51.4% वरूि 
53.8% वरूि 53.8% आहे. 

• 2020-21 मध्ये 96.96 लाख मशिक शालेय मशिणात गुंतलेले आहेत. 2019-20 मधील शालेय मशिणातील 
मशिकांच्या तुलिेत हे प्रमाण सुमारे 8800 िे जास्त आहे. 

• 2020-21 मध्ये ववद्या्ी मशिक गुणोत्तर (PTR) प्रा्ममकसाठी 26, उच्च प्रा्ममकसाठी 19, 
माध्यममकसाठी 18 आणण उच्च माध्यममकसाठी 26 इतके होत,े जे 2018-19 पासिू सुधारणा दशसवत.े 
2018-19 मध्ये प्रा्ममक, उच्च प्रा्ममक, माध्यममक आणण उच्च माध्यममक साठी PTR अिुक्रमे 28, 
20, 21 आणण 30 होता. 

• 2020-21 मध्ये 12.2 कोटी पेिा जास्त मुलींची प्रा्ममक ते उच्च माध्यममक मध्ये िोंदणी झाली असूि 
2019-20 मधील मुलींच्या िोंदणीच्या तुलिेत 11.8 लाख मुलींिी वाढ दशसवली आहे. 

Source: PIB 
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लोकशाही अहवाल 2022 

 

बातम्याांमध्ये का 
• स्वीडिच्या गो्ेििगस ववद्यापीठातील व्ही-डेम इस्न्स्टट्यूटच्या ताजया अहवालािुसार, 2021 मध्ये सामान्य 

जागनतक िागररकािे उपर्ोगलेलया लोकशाहीची पातळी 1989 च्या पातळीपयतं खाली आली आहे, गेलया 
काही वर्षांत शीतयुद्धािंतरच्या काळातील लोकशाही लार् वेगािे कमी होत आहेत.  

• 'डेमोक्रसी ररपोटस २०२२: ऑटोकॅ्रटायझेशि चेंस्जंग िेचर?' असं या अभ्यासाचं िाव आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• अहवालात देशांचे मलिरल डेमोकॅ्रहटक इंडेक्स (LDI) मधील गुणांच्या आधारे चार शासि प्रकारांमध्ये 
वगीकरण केले आहे: मलिरल डेमोक्रसी, इलेक्टोरल डेमोक्रसी, इलेक्टोरल ऑक् टोक्रसी आणण क्लोजड 
ऑटोक्रसी. 

अहवालातील मुख्य तनष्ट्कषच: 
• LDI निदेशांकात स्वीडि अव्वल आहे, इतर स्कॅस्न्डिेस्व्हयि देश जसे की डेन्माकस  आणण िॉवे, कोस्टा ररका 

आणण न्यूझीलंडसह उदारमतवादी लोकशाही क्रमवारीत पहहलया पाचमध्ये आहेत. 
भारताची कामग्रगरी : 

• एल.डी.आय.मध्ये 93 व्या क्रमांकावर असलेलया, र्ारत "सवासत खालच्या 50%" देशांमध्ये आहे.  
• इलेक्टोरल डेमोकॅ्रसी इंडके्समध्ये तो आणखी खाली घसरला असूि तो 100 वर घसरला आहे, तर 

ववचारववनिमयात्मक घटक निदेशांकात तो 102 वर आला आहे.  
• दक्षिण आमशयात र्ारत एलडीआयमध्ये श्रीलंका (८८), िेपाळ (७१) आणण र्ूताि (६५) आणण पाककस्ताि 

(११७) च्या खाली आहे. 
• Source: The Hindu 

िांपत्ती अहवाल 2022 
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  बातमीत का 
• िाइट फँ्रकच्या वेल् ररपोटस 2022 च्या ताजया आवतृ्तीिुसार (16 वी आवतृ्ती), 145 अब्जाधीशांसह, अमेररका 

आणण चीििंतर र्ारत जगातील नतस-या क्रमांकाची अब्जाधीश लोकसंख्या आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• 2021 मध्ये जागनतक स्तरावर अलरा-हाय िेट व्स व्यक्तींची संख्या (UHNWIs) 9.3% िे वाढली. 
• पुढील पाच वर्षांमध्ये, िाइट फँ्रकिे र्ाकीत केले आहे की जागनतक UHNWIs लोकसंख्या आणखी 28% 

िे वाढेल. 
• र्ारतात, $30 दशलि (रु. 226 कोटी) ककंवा त्याहूि अगधक निव्वळ मालमत्ता असलेलया अलरा-हाय िेट 

व्स व्यक्तींच्या (UHNWIs) संख्येत 2021 मध्ये 11% वाढ झाली आहे. आमशया पॅमसकफकमध्ये ही 
सवासगधक टक्केवारी वाढ आहे. 

• सवासगधक 1,596 UHNWI सह मुंिई आघाडीवर आहे, त्यािंतर हैदरािाद 467, पुणे 360, िेंगळुरू 352, 
कोलकाता 257, हदलली 210, चेन्िई 160 आणण अहमदािाद 121 क्रमांकावर आहे. 

• टीप: द वेल् ररपोटस हे िाइट फँ्रकचे प्रमुख वावर्षसक प्रकाशि आहे, जे जागनतक संपत्ती, प्रमुख मालमत्ता 
आणण गुंतवणुकीवर एक दृष्ट्टीकोि देते. 

• Source: TOI 
नवीन नेमिकुा 

योगी आहदत्यनाथ याांनी दिुऱ्याांदा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमांत्ररपदाची शपथ घेतली 
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बातमीत का 
• लखिौ ये्ील अटलबिहारी वाजपेयी एकिा कक्रकेट स्टेडडयमवर योगी आहदत्यिा् यांिी सलग दसुऱ्यांदा 

उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची शप् घेतली. 
• केशव प्रसाद मौयस आणण ब्रजेश पाठक यांिीही उत्तर प्रदेशच्या उपमुख्यमंबत्रपदाची शप् घेतली. 

मुख्य मुद्दे 
• राजयपाल आिंदीिेि पटेल यांिी त्यांिा शप् हदली. 
• आहदत्यिा् हे उत्तर प्रदेशचे ३३ वे मुख्यमंत्री आहेत. संपूणस पाच वर्षांचा कायसकाळ पूणस केलयािंतर सलग 

दसुऱ्यांदा ववजय ममळवणारे ते उत्तर प्रदेशचे पहहले मुख्यमंत्री आहेत. 
• 403 पैकी 255 जागा स्जंकूि र्ाजपिे उत्तर प्रदेशात सत्ता कायम ठेवली. 
• Source: India Today 

प्रमोद िावांत याांनी घेतली गोव्याच्या मुख्यमांरीपदाची शपथ 

 

बातमीत का 
• र्ाजप िेते प्रमोद सावंत यांिी सलग दसुऱ्यांदा गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची शप् घेतली. 

मुख्य मुद्दे 
• गोव्याचे राजयपाल पी एस श्रीधरि वपललई यांिी श्री सावंत यांिा पद आणण गोपिीयतेची शप् हदली. 
• गोव्यात र्ाजपिे 40 पैकी 20 जागा स्जंकलया होत्या. 
• सावंत यांिी मिोहर परीकर यांच्या निधिािंतर माचस 2019 मध्ये प्र्मच गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणूि शप् 

घेतली. 
• Source: Indian Express 

ग्रगलबटच होंगबो हे ILO चे पुढील महािांचालक अितील 
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बातमीत का 
• टोगो ये्ील गगलिटस होंगिो हे आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटिेचे (ILO) पुढील महासंचालक असतील. 

मुख्य मुद्दे 
• हौंगिो हे सध्या इंटरिॅशिल फंड फॉर अॅगग्रकलचरल डेव्हलपमेंटचे (IFAD) अध्यि आहेत. 
• ते ILO चे 11 वे महासचंालक असतील आणण हे पद र्ूर्षवणारे पहहले आकफ्रकि असतील. 

आांतरराष्ट्रीय कामगार िांघटना (ILO) बद्दल: 
• ही एक संयुक्त राष्ट्रांची एजन्सी आहे जयाचे आदेश आंतरराष्ट्रीय कामगार मािके सेट करूि सामास्जक 

आणण आग्सक न्यायाची प्रगती करणे आहे. 
• मुख्यालय: स्जनिव्हा, स्स्वत्झलडं 
• निममसती: 11 एवप्रल 1919 

Source: ET 
एन त्रबरेन सिांग याांनी िलग दिुऱ्याांदा मणिपूरचे मुख्यमांरी म्हिून शपथ घेतली 

 
िांदभच 

• एि बिरेि मसगं यांिी सलग दसुऱ्यांदा मणणपूरचे मुख्यमंत्री म्हणूि शप् घेतली. 
मुख्य मुद्दे 

• इंफाळ ये्े झालेलया शप्ववधी समारंर्ात मणणपूरचे राजयपाल ला. गणेशि यांिी मसगं यांिा पद आणण 
गोपिीयतेची शप् हदली. 

• या निवडणुकीत र्ाजपिे 60 पैकी 32 जागा स्जंकलया. मणणपूरमध्ये पिाला पूणस िहुमत ममळण्याची ही 
पहहलीच वेळ आहे. 
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• 2017 मध्ये, र्ाजपिे िागा पीपलस फं्रट (NPF) आणण िॅशिल पीपलस पाटी (NPP) च्या पाहठंब्यािे सरकार 
स््ापि केले होते. बिरेि मसगं यांिी मणणपूरमध्ये र्ाजपचे पहहले मुख्यमंत्री म्हणूि शप् घेतली होती. 

स्रोत: HT 
पुष्ट्कर सिांग धामी याांनी उत्तराखांडच्या मुख्यमांत्ररपदाची दिुऱ्याांदा शपथ घेतली 

 

बातमीत का 
• र्ारतीय जिता पि (र्ाजप) िेते आणण माजी सैनिकाचा मुलगा, पुष्ट्कर मसगं धामी यांिी डेहराडूि ये्ील 

परेड ग्राउंडवर एका र्व्य शप्ववधी सोहळ्यात उत्तराखंडचे 12 वे मुख्यमंत्री म्हणूि शप् घेतली. 
मुख्य मुद्दे 

• राजयपाल लेफ्टिंट जिरल (निवतृ्त) गुरुममत मसगं यांिी श्री धामी यांिा पद आणण गोपिीयतेची शप् 
हदली. 

• राजयाचे सवासत तरुण मुख्यमंत्री, धामी यांिा गेलया वर्षी जुलैमध्ये माजी मुख्यमंत्री तीर् मसहं रावत यांच्या 
जागी आणण्यात आले होते. 

• र्ाजपिे उत्तराखंडमध्ये सलग दसुऱ्यांदा लोकवप्रय जिादेश स्जंकला आणण 70 सदस्यांच्या ववधािसर्ेत 47 
जागा स्जंकलया. 

• Source: TOI 
भारतीय अथचशास्रज्ञ जयती घोष याांची बहुपिीयतेवर िांयुलत राष्ट्राांच्या िललागार मांडळात तनयुलती 
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बातमीत का 
• र्ारतीय ववकास अ्सशास्त्रज्ञ जयती घोर्ष यांची संयुक्त राष्ट्राच े सरगचटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांिी प्रर्ावी 

िहुपिीयतेवरील िवीि उच्चस्तरीय सललागार मंडळावर (high-level advisory board on effective 
multilateralism) नियुक्ती केली आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटेरेस यांिी लाइिेररयाचे माजी अध्यि आणण िोिेल पाररतोवर्षक ववजेते एलेि जॉन्सि सरलीफ 

आणण माजी स्वीडडश पंतप्रधाि स्टीफि लोफवेि यांच्या सह-अध्यितसेाठी प्रर्ावी िहुपिीयतेवर सललागार मंडळाची 
स््ापिा करण्याची घोर्षणा केली. 

• त्या UN च्या आग्सक आणण सामास्जक प्रकरणांवरील उच्च-स्तरीय सललागार मंडळाच्या सदस्या देखील आहेत. 
• जयती घोर्ष (६५) या युनिव्हमससटी ऑफ मॅसॅच्युसेट्स एमहस्टसमध्ये अ्सशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत. 
• Source: The Hindu 

देबासशष पाांडा याांची IRDAI चेअरपिचन म्हिून तनयुलती 

 

बातमीत का 
• मंबत्रमंडळाच्या नियुक्ती सममतीिे माजी DFS सगचव देिामशर्ष पांडा, सेवानिवतृ्त IAS अगधकारी यांची 

र्ारतीय ववमा नियामक आणण ववकास प्रागधकरण (IRDAI) चे अध्यि म्हणूि नियुक्तीला मान्यता हदली 
आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• देिामशर्ष पांडा यांची सुरुवातीला तीि वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. 
• पांडा यांिी दोि वर्षाचं्या कायसकाळािंतर या वर्षी 31 जािेवारी रोजी ववत्त मंत्रालयातील ववत्तीय सेवा ववर्ागाचे 

सगचव (DFS) पद सोडले होते. 
भारतीय ववमा तनयामक आणि ववकाि प्राग्रधकरि (IRDAI) बद्दल: 
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• ही र्ारत सरकारच्या ववत्त मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील एक नियामक संस््ा आहे आणण नतच्याकडे र्ारतातील 
ववमा आणण पुिववसमा उद्योगांचे नियमि आणण परवािा देण्याचे काम आहे. 

• स््ापिा: 1999 
• मुख्यालय: हैदरािाद 
• IRDAI ही 10 सदस्यीय संस््ा आहे जयामध्ये अध्यि, पाच पूणसवेळ सदस्य आणण चार अधसवेळ सदस्य 

आहेत. 
• Source: The Hindu 

ए के सििी याांची चार धाम प्रकलप पॅनेल प्रमुख म्हिून तनयुलती  

 

बातम्याांमध्ये का 
• सवोच्च न्यायालयािे आपले माजी न्यायमूती ए.के.मसक्री यांिा वविंती केली की, "चार धाम महामगस ववकास 

प्रकलप (चार धाम महामागस ववकास प्रकलप) च्या संपूणस हहमालयीि खोऱ्यावर चार धाम महामगस ववकास 
प्रकलपाचा एकबत्रत आणण स्वतंत्र प्रर्ाव काय आहे याचा ववचार करण्यासाठी" त्यांिी स््ापि केलेलया 
उच्चागधकार सममतीच्या अध्यिपदाची सूते्र हाती घ्यावीत. 

महत्त्वाचे मुद्दे 
• न्यायमूती डी.वाय.चंद्रचूड आणण न्यायमूती सूयसकांत यांच्या खंडपीठािे न्यायमूती मसक्री यांिा वविंती केली 

की, सममतीचे ववद्यमाि अध्यि रवी चोप्रा यांिी राजीिामा देण्याचा निणसय घेतला होता. 
• उत्तराखंडमधील यमुिोत्री, गंगोत्री, केदारिा् आणण िद्रीिा् या चार पववत्र शहरांिा सवस-हवामाि 

किेस्क्टस्व्हटी प्रदाि करण्यासाठी 900 ककमी लांिीचे रस्ते िांधण्याचा प्रकलपाचा ववचार आहे.  
• रवी चोप्रा यांिी यापूवी कें द्राच्या 10-मीटर कॅरेज वेच्या मागणीला ववरोध केला होता आणण पयासवरणाची 

गचतंा लिात घेऊि तो 5.5 मीटरपयतं मयासहदत ठेवण्याचा आग्रह धरला होता. 
• Source: Indian Express  

गॅत्रब्रएल बोररक ग्रचलीचे िवाचत तरुि राष्ट्राध्यि बनले  
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बातमीत का 
• माजी ववद्या्ी आंदोलिाचे िेते, गॅबब्रएल िोररक फॉन्ट यांची गचलीचे िवीि आणण 36 वे अध्यि म्हणूि 

नियुक्ती करण्यात आली आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• 36 वर्षीय डाव,े गॅबब्रएल िोररक हे गचलीच्या इनतहासात पद र्ूर्षवणारे सवासत तरुण िेते आहेत. 
• िोररक हे 2022-2026 या कालावधीसाठी कायासलय सांर्ाळतील. 

Source: Indian Express 
भगवांत मान याांनी पांजाबच्या मुख्यमांरीपदाची शपथ घेतली 

 

बातमीत का 
• आम आदमी पिाचे िेते, र्गवंत माि यांिी पंजािच्या खटकर कलाि, र्गतमसगं यांचे वडडलोपास्जसत 

गावात 18वे पंजािचे मुख्यमंत्री म्हणूि शप् घेतली. 
• मुख्य मुद्दे 
• माि यांिा पंजािचे राजयपाल ििवारीलाल पुरोहहत यांिी शप् हदली. 
• 117 सदस्यीय पंजाि ववधािसर्ेत आम आदमी पिािे 92 जागा स्जंकलया. 

Source: Indian Express 
टाटा िविचे प्रमुख एन चांद्रशेखरन याांची एअर इांडडयाच्या अध्यिपदी तनयुलती 
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बातमीत का 
• टाटा सन्सचे अध्यि एि चंद्रशेखरि यांची एअर इंडडयाच्या अध्यिपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. 
• तुकी एअरलाइन्सचे माजी अध्यि इलकर आयसी यांिी टाटा समूहाची एअर इंडडयाचे मुख्य कायसकारी 

अगधकारी आणण व्यवस््ापकीय संचालक ििण्याची ऑफर िाकारलयािंतर काही हदवसांिी हा ववकास झाला. 
मुख्य मुद्दे 

• टाटा समूहािे 27 जािेवारी 2022 रोजी एअरलाइि ताब्यात घेतली. 
• चंद्रशेखरि हे टाटा कंसलटन्सी सस्व्हससेस, टाटा मोटसस, टाटा स्टील, टाटा केममकलस आणण टाटा कन््युमर 

प्रॉडक्ट्ससह टाटा ग्रुपच्या इतर अिेक कंपन्यांचे िॉि-एस्क्झक्यूहटव्ह चेअरमि म्हणूि काम करतात. 
• गेलया महहन्यात त्यांची आणखी पाच वर्षांसाठी टाटा सन्सच्या कायसकारी अध्यिपदी पुन्हा नियुक्ती 

करण्यात आली. 
Source: Indian Express 
दक्षिि कोररयाचे नवे राष्ट्राध्यि म्हिून यून िुक येओल याांची तनवड 

 

बातमीत का 
• दक्षिण कोररयामध्ये, ववरोधी उमेदवार यूि सुक येओल, एक पुराणमतवादी माजी सवोच्च वकील, देशाचे 

िवीि अध्यि म्हणूि निवडूि आले आहेत. 
महत्त्वाचे मुद्दे: 

• यूि सुक येओल यांिी त्यांचा सत्ताधारी उदारमतवादी पिाचा ववरोधक ली जे-म्युंग यांचा परार्व केला. 
• यूि मे मध्ये पदर्ार स्वीकारतील आणण जगातील 10 व्या सवासत मोठ्या अ्सव्यवस््ेचा िेता म्हणूि पाच 

वर्षांचा कायसकाळ पूणस करतील. 
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• Source: TOI 
माधाबी पुरी बुच याांची िेबीच्या पहहलया महहला अध्यिपदी तनयुलती 

 

• मसक्युररटीज अँड एक्स्चेंज िोडस ऑफ इंडडयाचे (सेिी) िवे अध्यि म्हणूि माजी िँकर माधवी पुरी िुच 
यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

• मसक्युररटीज अँड एक्स्चेंज िोडस ऑफ इंडडयाच्या त्या पहहलया महहला अध्यिा आहेत.  
• नियामक संस््ेत काम करणाऱ्या खासगी िेत्रातील त्या पहहलया व्यक्ती आहेत, त्यांची तीि वर्षांच्या 

कायसकाळासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. 
महाराष्ट्राच्या मुख्य िग्रचवपदी मनुकुमार श्रीवास्तव याांची तनवड 

 

• राजयाच्या मुख्य सगचवपदी मिुकुमार श्रीवास्तव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मिुकुमार श्रीवास्तव 
हे 1986 च्या िॅचचे आयएएस अगधकारी आहेत. सेवाजयेष्ट्ठतेिुसार श्रीवास्तव यांची मुख्य सगचवपदी वणी 
लागली आहे. माजी मुख्य सगचव देवामशर्ष चक्रवती िुकतेच निवतृ्त झाले.  

• मिुकुमार श्रीवास्तव सध्या गहृ ववर्ागाचे अनतररक्त मुख्य सगचव आहेत. श्रीवास्तव यांिा गायिाचा छंद 
आहे. दररोजच्या बिझी शेड्यूलमधूिही ते आपलया छंदासाठी वेळ काढतात. सुमधूर आवाजामुळे त्यांचा 
मोठा चाहतावगस आहे. त्यांचं युट्यूि चॅिेलही आहे. त्या माध्यमातूि ते आपली ववववध गाणी प्रेिकांिा 
ऐकवत असतात. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• मिुकुमार श्रीवास्तव यांिी 22 व्या वर्षी र्ारतीय पोमलस सेवेत निवड झाली. राजय सरकारिे चक्रवती यांची 
30 िोव्हेंिर 2021 ला मुख्य सगचवपदी नियुक्ती केली. राजयाचे सध्याचे मुख्य सगचव देिामशर्ष चक्रवती 
यांिा सहा महहन्याची मुदतवाढ देणार होती, परंतु कें द्र सरकारिे परवािगी िाकारली. त्यावेळी मुख्य 
सगचवपदासाठी श्रीवास्तव यांच्या िावाची चचास होती.  

• राजयाचे िवे सगचव मिुकुमार श्रीवास्तव हे त्यांच्या गायिासाठी ओळखले जातात. या पदासाठी मिुकुमार 
श्रीवास्तव (गहृ), सुजाता सौनिक (सेवा), मिोज सौनिक (अ्स) आणण नितीि करीर (महसूल) हे चार जण 
शयसतीत होते. अखेर मिकुुमार श्रीवास्तव यांच्या िावावर मशक्कामोतसि झाले.  

Source: ABP MAZA 
मुांबईच्या पोसलि आयुलतपदी िांजय पाांडे याांची तनयुलती 

 

• मुांबईच्या पोसलि आयुक्त पदी िांजय पाांडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर हेमतं िगराळे यांची 
महाराष्ट्र राजय सुरिा महामंडळाच्या व्यवस््ापकीय संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.  

• संजय पांडे यांच्या आधी सध्या मुंिईचे पोमलस आयुक्त असलेले हेमंत िगराळे हे राजयाचे पोमलस 
महासंचालक होते. परमिीर मसहं यांिा मुंिई पोमलस आयुक्त पदावरुि पायउतार व्हावं लागलयािंतर त्यांच्या 
जागी िगराळेंिी मुंिई पोमलस आयुक्त पदाचा कायसर्ार स्वीकारला. त्यािंतर पांडे यांची महाराष्ट्राच्या 
महासंचालक पदी वणी लागली होती.  

िांजय पाांडे याांची पोलीि िेवेतील कारकीदच 
• आयआयटी कािपूरमधूि आयटी कम्प्पयुटरमध्ये इंस्जिीअररगंचं मशिण 
• 1986 च्या िॅचमधील IPS अगधकारी 
• सवासत आधी पुण्यात सहाय्यक पोलीस आयुक्त म्हणूि पुणे शहरात कामाला सुरुवात 
•  1995 मध्ये िाकोहटक्स ववर्ागाचे डीसीपी म्हणूि शहरातील रग्ज रॅकेटला आळा घातला 
• 1997 इकॉिॉममक ऑफेन्स ववगंमध्ये असतािा अभ्युदय िँक घोटाळा, चमडा घोटाळ्याचा तपास करुि 

भ्रष्ट्टाचाराचा उलगडा केला. 
• 1999 मध्ये SPG मध्ये असतािा माजी पंतप्रधाि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सुरिेत तैिात होते 
• 9 एवप्रल रोजी संजय पांड ेयांिा महाराष्ट्र पोलीस महासंचालकपदाचा अनतररक्त कायसर्ार सोपवण्यात आला. 

Source: ABP MAZA 
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तनधन 
भारताचे माजी िरवयायाधीश आर िी लाहोटी याांचे तनधन 

• र्ारताचे माजी सरन्यायाधीश (CJI) रमेशचंद्र लाहोटी यांचे वयाच्या 81 व्या वर्षी निधि झाले. 
• न्यायमूती लाहोटी यांची 1 जूि 2004 रोजी 35 वे सरन्यायाधीश म्हणूि नियुक्ती करण्यात आली. ते 1 

िोव्हेंिर 2005 रोजी निवतृ्त झाले. 
• प्रेस रस्ट ऑफ इंडडयाच्या संचालक मंडळावर ते माजी स्वतंत्र संचालक होते. 

 

Source: The Hindu 
 

 
आांध्र प्रदेशच्या माजी राज्यपाल कुमुदबेन जोशी याांचे तनधन 

 

• आंध्र प्रदेशच्या माजी राजयपाल कुमुदिेि मणणशंकर जोशी यांचे वयाच्या ८८ व्या वर्षी निधि झाले. 
• कुमुदिेि जोशी 26 िोव्हेंिर 1985 ते 7 फेब्रुवारी 1990 पयतं आंध्र प्रदेशच्या राजयपाल होत्या. 
• शारदा मुखजी यांच्यािंतर त्या राजयाच्या दसुऱ्या महहला राजयपाल होत्या. 
• जोशी हे तीि वेळा राजयसर्ेचे सदस्य होते. 
• Source: newsonair 

पाककस्तानचे माजी अध्यि रकफक तरार याांचे तनधन 
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• पाककस्तािचे माजी अध्यि रकफक तरार यांचे ९२ व्या वर्षी निधि झाले. 
• तत्कालीि पंतप्रधाि िवाझ शरीफ यांिी िामनिदेमशत केलयािंतर तरार यांिी 1997 ते 2001 दरम्याि 

पाककस्तािचे अध्यि म्हणूि काम केले होते. 
• तरार यांिी 1991 ते 1994 या काळात सवोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणूिही काम पाहहले होत.े 
• Source: India Today 

माजी लष्ट्करप्रमुख जनरल िुतनथ फ्राप्विि रॉडड्रग्ज याांचे तनधन 

 

• 1990 त े 1993 दरम्याि र्ारतीय लष्ट्कराचे प्रमुख असलेले आणण 2004 ते 2010 दरम्याि पंजािचे 
राजयपाल म्हणूि काम केलेले जिरल (निवतृ्त) सुिी् फ्रास्न्सस रॉडरग्स यांचे निधि झाले. 

• सैन्यात 40 वर्षांपेिा जास्त काळ केलेलया उललेखिीय सेवेव्यनतररक्त, त्यांिी राष्ट्रीय सुरिा सललागार 
मंडळावर दोि वेळा काम केले. 

• Source: ET 
ऑस्रेसलयाचा किकेटपटू शेन वॉनचचे तनधन  

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 

• ऑस्रेमलयाचा माजी कक्रकेटपटू आणण कफरकी गोलंदाजीचा हदग्गज खेळाडू शेि वॉिसचे वयाच्या 52 व्या वर्षी 
निधि झाले. 

• १९९२ ते २००७ दरम्यािच्या १५ वर्षांच्या कारककदीत केलेलया अतुलिीय कामगगरीिद्दल वॉिसला ववस्डेिच्या 
पाच कक्रकेटसस ऑफ द सेंच्युरीपैकी एक म्हणूि निवडण्यात आले. 

• 2013 मध्ये, जया वर्षी त्यािे खेळातूि पूणसपणे निवतृ्ती घेतली, त्याच वर्षी त्याला आयसीसी हॉल ऑफ 
फेममध्ये सामील करण्यात आले.  

• Source: Indian Express 
िांकीिच 
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