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दैनिक चालू घडामोडी 02.03.2022 

महाराष्ट्र ातील GST संकलिात घट 

 

• राज्यातील वसू्त आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) संकलनात जानेवारीच्या तुलनेत फेबु्रवारी मणिन्यात सुमारे १३०० 

कोटीनंी घट झाली आिे.  

• फेबु्रवारी मणिन्यात राज्यात वसू्त आणि सेवा कराचे १९ िजार ४२३ कोटीचें संकलन झाले. जानेवारी मणिन्यात राज्यात 

२० िजार ७०४ कोटीचें संकलन झाले िोते. जानेवारीच्या तुलनेत फेबु्रवारी मणिन्यात संकलनात १२८२ कोटीचंी घट 

आली. राष्ट्र ीय पातळीवर जानेवारीच्या तुलनेत फेबु्रवारीत ५.६ टके्क घट झाली. मिाराष्ट्र ातिी िा कल कायम राणिला. 

• णिसेंबर व जानेवारी या दोन मणिन्यांची तुलना केल्यास फेबु्रवारीतील संकलन घटले आिे. 

• राज्यात चालू आणथिक वर्ाांत (२०२१-२२) वसू्त आणि सेवा कराचे १ लाख ९७ िजार, ६८७ कोटीचें संकलन झाले आिे. 

देशात वसू्त आणि सेवा कराच्या संकलनात मिाराष्ट्र  िे आघािीवरील राज्य आिे.  

• २०२०-२१ या वर्ाांत १ लाख ४२ िजार कोटीचें संकलन झाले िोते. संकलनात ३३ टके्क वाढ झाली.  

• देशात GST संकलनात मिाराष्ट्र  नेिमीच आघािीवरील राज्य ठरले आिे. फेबु्रवारीत कनािटक ९,१७६ कोटी, गुजरात 

८,८७३ कोटी, तणमळनािू ७,३९३ कोटीचें संकलन झाले. 

Source: Loksatta 

सामुद्रधुिीच्या शासिाबाबत मॉन्ट्र ो कन्व्हेन्व्शि 

बातम्ांमधे्य का 

• तुकीने अलीकिेच सामुद्रधुनीच्या शासनाबाबत मॉन्ट्र ो कन्व्हेन्व्शन लागू करण्याचा णनििय जािीर केला आिे. 

महत्त्व 

• मॉन्ट्र ो कन्व्हेन्व्शनची तरतूद रणशयन युद्धनौकांना बॉस्पोरस आणि िाििनेलेस सामुद्रधुनीतून काळ्या समुद्रात प्रवेश 

करण्यास बंदी घालण्यास मदत करते. 

मॉन्ट्र ो कन्व्हेन्व्शि 1936 बद्दल 

• मॉन्ट्र ो कन्व्हेन्व्शन ररगणिांग द रेणजम ऑफ द स्ट्र ेट्स, जे सिसा मॉन्ट्र ो कन्व्हेन्व्शन म्हिून ओळखले जाते. 

• िा तुकि स्तानमधील बोस्पोरस आणि िािेनेल सामुद्रधुनी णनयंणित करिारा आंतरराष्ट्र ीय करार आिे. 

• त्यावर 20 जुलै 1936 रोजी स्वित्झलांिमधील मॉन्ट्र ो पॅलेस येथे िाक्षरी करण्यात आली आणि 9 नोहेंबर 1936 रोजी 

लागू झाली. 
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पीएम गनत-शक्ती राष्ट्र ीय मास्टर पॅ्लि 

 

बातम्ांमधे्य का 

• अलीकिेच, भारताच्या पंतप्रधानांनी राज्य सरकारांना तसेच खाजगी के्षिांना पायाभूत सुणवधा प्रकल्ांची योजना 

आखण्यासाठी आणि णवशेर् आणथिक के्षि णवकणसत करण्यासाठी गती शक्ती पोटिलचा अवलंब करण्याचे आवािन 

केले. 

गती शक्ती मास्टर पॅ्लि बद्दल 

• भारताच्या 75 व्या िातंत्र्यणदनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याची घोर्िा केली आिे. 

• यामधे्य भारतमाला, सागरमाला, अंतदेशीय जलमागि, िर ाय/लँि पोटि , UDAN इत्यादी णवणवध मंिालये आणि राज्य 

सरकारांच्या पायाभूत सुणवधा योजनांचा समावेश केला जाईल. 

• कापि क्लस्ट्सि, फामािसु्यणटकल क्लस्ट्सि, णिफेन्स कॉररिॉर, इलेक्ट्र ॉणनक पार्क्ि, इंिस्वस्ट्र यल कॉररिॉर, णफणशंग 

क्लस्ट्सि, अॅग्री झोन यांसारख्या आणथिक के्षिांना कनेस्वक्ट्स्वहटी सुधारण्यासाठी आणि भारतीय व्यवसायांना अणधक 

स्पधाित्मक बनवण्यासाठी कहर केले जाईल. 

• िे BiSAG-N (भास्कराचायि नॅशनल इस्विटू्यट फॉर से्पस अॅस्विकेशन्स अँि णजओइन्फॉरमॅणटर्क्) द्वारे णवकणसत 

केलेल्या ISRO इमेजरीसि अवकाशीय णनयोजन साधनांसि मोठ्या प्रमािावर तंिज्ञानाचा लाभ घेईल. 

• िे BiSAG-N (भास्कराचायि नॅशनल इस्विटू्यट फॉर से्पस अॅस्विकेशन्स अँि णजओइन्फॉरमॅणटर्क्) द्वारे णवकणसत 

केलेल्या ISRO इमेजरीसि अवकाशीय णनयोजन साधनांसि मोठ्या प्रमािावर तंिज्ञानाचा लाभ घेईल. 

Source- The Hindu 

आंतरराष्ट्र ीय न्यायालय (ICJ) 

बातम्ांमधे्य का 

• अलीकिेच, युके्रनने आंतरराष्ट्र ीय न्यायालयासमोर (ICJ) रणशयन फेिरेशनणवरुद्ध कायिवािी सुरू करण्यासाठी अजि 

दाखल केला. 

आंतरराष्ट्र ीय न्यायालय (ICJ) बद्दल 
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• िे संयुक्त राष्ट्र ांचे (UN) प्रमुख न्याणयक अंग आिे. 

• याला जागणतक न्यायालय असेिी म्हितात. 

• संयुक्त राष्ट्र ांच्या चाटिरद्वारे जून 1945 मधे्य त्याची स्थापना झाली आणि एणप्रल 1946 मधे्य काम सुरू केले. 

• न्यायालयाचे आसन िेग (नेदरलँि) येथील पीस पॅलेस येथे आिे. 

• संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सिा प्रमुख अवयवांपैकी, नू्ययॉकि  (युनायटेि से्ट्ट्स ऑफ अमेररका) मधे्य स्वस्थत नसलेले एकमेव 

आिे. 

• त्याच्या अणधकृत कामकाजाच्या भार्ा इंग्रजी आणि फ्रें च आिेत. 

रचिा: 

• यात UN जनरल असेंब्ली आणि सुरक्षा पररर्देने नऊ वर्ाांसाठी णनविलेल्या 15 न्यायाधीशांच्या पॅनेलचा समावेश 

आिे. 

• कोटाित एकाच राज्यातील एकापेक्षा जास्त नागररकांचा समावेश असू शकत नािी. 

• णशवाय, न्यायालयाने संपूििपिे सभ्यतेचे मुख्य िरूप आणि जगातील प्रमुख कायदेशीर प्रिालीचें प्रणतणनणधत्व केले 

पाणिजे. 

• िे अवयव एकाच वेळी पि ितंिपिे मतदान करतात. 

• सातत्य सुणनणित करण्यासाठी, दर तीन वर्ाांनी एक तृतीयांश न्यायालय णनविले जाते. 

•   न्यायाधीश पुन्हा णनवििुकीसाठी पाि आिेत. 

भूनमका आनि जबाबदाऱ्या: 

• आंतरराष्ट्र ीय कायद्याचे पालन करून न्यायालय राज्यांनी सादर केलेल्या कायदेशीर णववादांचे णनराकरि करते. 

• िे अणधकृत UN अवयव आणि णवशेर् एजन्सीद्वारे संदणभित कायदेशीर प्रश्ांवर सल्लागार मते देखील देते. राज्यांमधील 

णववादांचे णनवािे बंधनकारक आिेत. 

• न्यायालय संबंणधत राज्यांच्या िैस्विक सिभागावर आधाररत देशांमधील णववादांवर णनििय घेते. 

• जर एखाद्या राज्याने कायिवािीत भाग घेण्यास सिमती दशिणवली तर, न्यायालयाच्या णनिियाचे पालन करण्यास ते 

बांधील आिे. 

• Source- Indian Express 

NCPCR चे िवीि बोधवाक्य: भनवष्यो रक्षनत रनक्षत  

बातम्ांमधे्य का 

• मणिला आणि बालणवकास मंिी सृ्मती इरािी यांनी अलीकिेच राष्ट्र ीय बाल िक्क संरक्षि आयोगाच्या १७ व्या स्थापना 

णदनाणनणमत्त भणवष्यो रणक्षत िे नवीन बोधवाक्य लाँच केले आिे. 

िॅशिल कनमशि फॉर प्रोटेक्शि ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) बद्दल 

• कणमशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ि राइट्स (CPCR) कायदा, 2005 अंतगित िी एक वैधाणनक संस्था आिे. 

• िे भारत सरकारच्या मणिला आणि बाल णवकास मंिालयाच्या प्रशासकीय णनयंििाखाली काम करते 

• माचि 2007 मधे्य कणमशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ि राइट्स (CPCR) कायदा, 2005, संसदेचा कायदा (णिसेंबर 

2005) अंतगित स्थापन करण्यात आला. 

आज्ञापत्र 

• सवि कायदे, धोरिे, कायिक्रम आणि प्रशासकीय यंििा भारताच्या राज्यघटनेत आणि युएन कन्व्हेन्व्शन ऑन द चाइल्ि 

राईट्समधे्य नमूद केल्याप्रमािे बालिक्कांच्या दृष्ट्ीकोनाशी सुसंगत आिेत याची खािी करिे िे आयोगाचे कायि आिे. 

टीप: 

• यूएन कन्व्हेन्व्शन ऑन द चाइल्ि ऑफ द चाइल्ि अंतगित 0 ते 18 वयोगटातील व्यक्ती म्हिून बालकाची व्याख्या 

करण्यात आली आिे. 
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• Source- AIR 

नयलि नववर 

 

बातम्ांमधे्य का 

• अलीकिेच भूगभिशास्त्रज्ञांच्या चमूने चीनच्या िेलोगंणजयांग प्रांतातील णयलानच्या वायवे्यस ‘णयलान के्रटर’ नावाचे णववर 

शोधून काढले आिे. 

नयलाि नववर बद्दल 

• िे Xiuyan पेक्षा थोिे मोठे आिे जे सुमारे 1.85 णकलोमीटर पसरलेले आिे, ज्यामुळे ते 100,000 वर्ाांखालील 

पृथ्वीवरील सवाित मोठे णववर बनले.  

• कोळसा आणि सेंणद्रय सरोवराच्या गाळाच्या काबिन-14 िेणटंगवरून िे णववर 46,000 ते 53,000 वर्ाांपूवी तयार 

झाल्याचे सूणचत िोते. 

• Source- Science Tech Daily 

नकमाि आश्वानसत परतावा योजिा (MARS) 

बातम्ांमधे्य का 

• पेन्व्शन फंि रेगु्यलेटरी अँि िेहलपमेंट अथॉररटीने (पीएफआरिीए) िमी परतावा योजना, णकमान आश्वाणसत परतावा 

योजना (मासि) सुरू करण्याची तयारी केली आिे. 

नकमाि आश्वानसत परतावा योजिेबद्दल 

• पेन्व्शन रेगु्यलेटरची िी पणिलीच योजना असेल, जी गंुतविूकदारांना िमी परतावा देईल. 

• िी योजना कोित्या प्रकारचा परतावा देईल? 

• वास्तणवक परतावा बाजाराच्या पररस्वस्थतीवर अवलंबून असेल. 

• कोितीिी कमतरता प्रायोजकाकिून चांगली केली जाईल आणि अनुशेर् ग्रािकांच्या खात्यात जमा केला जाईल. 

• तरंगती िमी णनवृत्तीपयांत 1 वर्ािच्या व्याज दराच्या णवकासावर अवलंबून असते. 

• सध्याचा १ वर्ािचा व्याजदर िा केलेल्या प्रते्यक वाणर्िक योगदानाला णदला जातो आणि तो णनवृत्तीपयांत वैध असतो, 

जेिेकरून प्रते्यक वेळी वेगवेगळा णकमान परतावा णमळेल. 

• Source : Indian Express 
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तानमळिाडूच्या मुख्यमंत्र्ांिी नवद्यार्थ्ाांसाठी ‘िाि मुधलवि’ योजिेचे उद्घाटि केले 

बातम्ांमधे्य का 

• ताणमळनािूचे मुख्यमंिी एम.के. सॅ्ट्णलन यांनी नुकतेच ‘नान मुधलवि’ योजनेचे उद्घाटन केले. 

‘िाि मुधळवि’ योजिेबद्दल 

• सरकारी आणि राज्य अनुदाणनत शैक्षणिक संस्थांमधील हुशार णवद्यार्थ्ाांना ओळखिे, प्रणशणक्षत करिे आणि त्यांना 

कररअर आणि शैक्षणिक मागिदशिन देिे िे या योजनेचे उणिष्ट् आिे. 

• णवद्यार्थ्ाांना मुलाखत पॅनेलला यशिीपिे सामोरे जाण्यास सक्षम करण्यासाठी स्पोकन इंस्विश धिे देण्याचे देखील िे 

उणिष्ट् आिे. 

• िी योजना तंिज्ञानातील प्रगतीच्या बरोबरीने रािण्यासाठी कोणिंग आणि रोबोणटर्क्मधील प्रणशक्षि कॅपू्सल प्रदान 

करेल. 

• Source : The Hindu 

फेडरेशि इंटरिॅशिल डी फुटबॉल असोनसएशि (FIFA) 

 

बातम्ांमधे्य का 

• अलीकिेच णफफा आणि यूईएफएने सवि रणशयन संघांना, मग ते राष्ट्र ीय प्रणतणनधी संघ असोत णकंवा क्लब संघ असोत, 

दोन्ही फुटबॉल संघटनांद्वारे चालवल्या जािार् या सवि स्पधाांमधे्य भाग घेण्यापासून अणनणित काळासाठी णनलंणबत 

करण्याचा णनििय घेतला. 

नफफा बद्दल 

• िी फुटबॉलची सवोच्च जागणतक प्रशासकीय संस्था आिे (याला अमेररकन फुटबॉलपासून वेगळे करण्यासाठी सॉकर 

देखील म्हितात), जगातील सवाित लोकणप्रय खेळ आिे. 

• FIFA िी फुटसल (प्रते्यकी पाच खेळािंूच्या दोन संघांदरम्यान घरामधे्य खेळला जािारा एक प्रकारचा णमनी फुटबॉल) 

आणि बीच सॉकर (समुद्रणकनाऱ्यावर फाइह-अ-साइि खेळला जातो) यासाठी आंतरराष्ट्र ीय प्रशासकीय संस्था 

देखील आिे. 

• फुटबॉलच्या प्रमुख आंतरराष्ट्र ीय स्पधाांचे आयोजन आणि प्रचार करण्याची जबाबदारी णफफावर आिे, मुख्य म्हिजे 

१९३० साली सुरू झालेला फुटबॉल णवश्वचर्क आणि १९९१ साली सुरू झालेला मणिला णवश्वचर्क. 

नफफाचे अध्यक्ष 

• Gianni Infantino, स्विस-इटाणलयन फुटबॉल प्रशासक, 2016 पासून FIFA चे अध्यक्ष आिेत. 

Source : Indian Express 
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