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दैनिक चालू घडामोडी 07.03.2022 
आत्मनिर्भर संघटि पुरस्कार 

 

• उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या लोहारा तालुक्यामधल्या िेवळी या गावातल्या नवप्रभा मजहला प्रभाग संघाला, कें द्रीय 

ग्रामजवकास मंत्रालयाचा ‘आत्मजनभभर संघटन’ पुरस्कार िाहीर झाला आहे. 

• कें द्र सरकारच्या ग्रामजवकास मंत्रालयाने जदनदयाळ अंत्योदय योिना – राष्ट्र ीय ग्रामीण आिीजवका अजभयान (DAY-

NRLM) या कायभक्रमांतगभत राष्ट्र ीय स्तरावरून ‘आत्मजनभभर संघटन’ या पुरस्कारासाठी देशभरातून नामांकने मागजवली 

होती.  

• देशातील जवजवध राज्ांनी प्रभाग संघाची नामांकने जदलेली होती. ‘उमेद’ तरे्फ िेवळी, ता. लोहारा या संघाचे नामांकन 

देण्यात आले होते. यामधून राष्ट्र ीय स्तरावर तीन संघांची जनवड करण्यात आली असून या तीनपैकी नवप्रभा मजहला 

प्रभाग संघ, िेवळी, तालुका लोहारा या प्रभाग संघाला आत्मजनभभर संघटन या पुरस्काराची घोषणा झालेली आहे.  

• 08 माचभ 2022 रोिी जदल्ली येथील जवज्ञान भवनात िागजतक मजहला जदनाजनजमत्त होणाऱ्या समारंभामधे्य मान्यवरांच्या 

हसे्त हा पुरस्कार जदला िाणार आहे. 

• पुरस्कारासाठी जनवड झालेल्या नवप्रभा मजहला प्रभाग संघाची स्थापना ऑक्टोबर 2017 मधे्य करण्यात आली आहे.  

Source: AIR 

पंतप्रधाि मोदी क्वाड िेत्ांच्या आर्ासी निखर पररषदेत सहर्ागी 

 

बातमीत का 

• अलीकडेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेररकेचे अध्यक्ष िो जबडेन, ऑस्ट्र ेजलयाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉररसन आजण 

िपानचे पंतप्रधान रु्फजमयो जकजशदा यांच्यासह क्वाड नेत्यांच्या आभासी जशखर पररषदेत भाग घेतला. 

मुख्य मुदे्द 

• या बैठकीत सप्टेंबर 2021 च्या क्वाड सजमटपासून क्वाड उपक्रमांवरील प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• या वषाभच्या अखेरीस िपानमधे्य होणाऱ्या जशखर पररषदेद्वारे ठोस पररणाम साध्य करण्याच्या उदे्दशाने नेत्यांनी 

सहकायाभला गती देण्यावर सहमती दशभवली. 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मानवतावादी आजण आपत्ती जनवारण, किभ शाश्वतता, पुरवठा साखळी, स्वच्छ ऊिाभ, 

कनेक्टक्टक्टिटी आजण क्षमता-जनजमभती यासारख्या के्षत्रांमधे्य चतुभुभि अंतगभत सहकायाभचे ठोस आजण व्यावहाररक 

स्वरूपाचे आवाहन केले. 

• त्यांनी संयुक्त राष्ट्र  सनद, आंतरराष्ट्र ीय कायदा आजण सावभभौमत्व आजण प्रादेजशक अखंडतेचा आदर करण्याच्या 

महत्त्वाचा पुनरुच्चार केला. 

• नेत्यांनी आगे्नय आजशया, जहंद महासागर प्रदेश आजण पॅजसजर्फक बेटांच्या पररक्टस्थतीसह इतर जवषयांवरही चचाभ केली. 

क्वाड बद्दल: 

• क्वाड, जकंवा चतुभुभि सुरक्षा संवाद हा चार देशांचा अनौपचाररक गट आहे - ऑस्ट्र ेजलया, िपान, भारत आजण युनायटेड 

से्ट्ट्स. 

• हे एक मुक्त आजण मुक्त इंडो-पॅजसजर्फक सुजनजित करण्याच्या उदे्दशाने आहे, एक रणनीजतकदृष्ट्या महत्त्वपूणभ प्रदेश 

ज्ाने अलीकडच्या वषाांत जचनी लष्करी दृढता वाढली आहे. 

• क्वाडची पजहली वैयक्टक्तक भेट सप्टेंबर २०२१ मधे्य वॉजशंग्टन येथे झाली. 

• Source: newsonair 

फायिान्शिअल ऍक्शि टास्क फोसभिे पानकस्तािला गे्र नलस्टमधे्य ठेवले  

 

बातमीत का 

• र्फायनाक्टशशअल अॅक्शन टास्क र्फोसभ (FATF) ने पाजकस्तानला पुन्हा एकदा वाढीव देखरेख यादीत कायम ठेवले आहे, 

ज्ाला "गे्र जलस्ट्" देखील म्हटले िाते आजण "िजटल मनी लााँडररंग तपास आजण खटल्यांवर काम करण्यास देशाला 

साजगतले आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• पाजकस्तान िून 2018 पासून दहशतवादजवरोधी जवत्तपुरवठा आजण मनी लााँडररंग जवरोधी व्यवस्थांमधील 

कमतरतांसाठी FATF च्या गे्र जलस्ट्मधे्य आहे. 

• या गे्रजलक्टसं्ट्गमुळे त्याची आयात, जनयाभत, रेजमटन्स आजण आंतरराष्ट्र ीय किाभवरील मयाभजदत प्रवेशावर जवपररत पररणाम 

झाला आहे. 

फायिान्शियल अॅक्शि टास्क फोसभ (FATF) बद्दल तथे्य: 

• FATF ही एक आंतर-सरकारी संस्था आहे िी G7 च्या पुढाकाराने मनी लॉक्ट र् ंगचा सामना करण्यासाठी धोरणे 

जवकजसत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. 2001 मधे्य, दहशतवादासाठी जवत्तपुरवठा समाजवष्ट् 

करण्यासाठी त्याच्या आदेशाचा जवस्तार करण्यात आला. 

• मुख्यालय: पॅररस, फ्रान्स 

• स्थापना: 1989 
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• सदस्यत्व : 39 

FATF च्या दोि याद्या: 

• गे्र जलस्ट्: ते देश िे दहशतवादी रं्फजडंग आजण मनी लॉक्ट र् ंगला पाजठंबा देण्यासाठी सुरजक्षत आश्रयस्थान मानले िातात. 

'वाढीव देखरेख सूची' हे 'गे्र जलस्ट्'चे दुसरे नाव आहे. 

• काळी यादी: असहकारी देश म्हणून ओळखले िाणारे देश काळ्या यादीत टाकले िातात. हे देश मनी लााँजडर ंग आजण 

टेरर रं्फजडंग कारवायांचे समथभन करतात. 

• Source: HT 

'सागर पररक्रमा' कायभक्रम  

 

 बातम्ांमधे्य का 

• कें द्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवधभन व दुग्धव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांच्या हसे्त मत्स्यव्यवसाय जवभाग, 

पशुसंवधभन व दुग्धव्यवसाय मंत्रालय, भारत सरकार आजण राष्ट्र ीय मत्स्य जवकास मंडळ यांच्या संयुक्त जवद्यमाने गुिरात 

सरकारचा मत्स्यव्यवसाय जवभाग, भारतीय तटरक्षक दल, भारतीय सागरी सवेक्षण जवभाग, गुिरात मेररटाइम बोडभ 

आजण मक्टच्छमार प्रजतजनधी यांच्या हसे्त आयोजित 'सागर पररक्रमा'चे उद्घाटन करण्यात आले.  

मुख्य मुदे्द 

• ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ चा एक भाग म्हणून गुिरातमधील श्यामीिी कृष्ण वमाभ स्मारक येथे मांडवी येथून सुरू 

होणारी पररक्रमा ही जकनारपट्टीवरील मक्टच्छमार लोकांच्या समस्या िाणून घेण्याचा प्रयत्न आहे. 

• त्यानंतरच्या टप्प्यात गुिरातच्या इतर जिल्ह्यांमधे्य आजण इतर राज्/कें द्रशाजसत प्रदेशांमधे्य याचे आयोिन केले 

िाईल. 

• कायभक्रमादरम्यान, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योिना (PMMSY), जकसान के्रजडट काडभ आजण राज् योिनेशी संबंजधत 

प्रमाणपते्र/मंिुरी पुरोगामी मच्छीमारांना, जवशेषत: जकमतीतील मक्टच्छमार, मच्छीमार आजण मत्स्यपालन, तरुण मत्स्य 

उद्योिक इत्यादीनंा देण्यात येतील. 

र्ारतातील मत्स्यव्यवसाय के्षत्र: 

• मत्स्यपालनातून भारत िगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मासळी उत्पादक देश आहे. 

• भारत हा िगातील चौथा सवाभत मोठा मासळी जनयाभतदार देश आहे कारण िागजतक मत्स्योत्पादनात भारताचा वाटा 

७.७% आहे. 

• Source: PIB 

कें द्रीय सिस्त्र पोलीस दलांसाठी आधुनिकीकरण योजिा-IV 

बातम्ा मधे्य का  

• कें द्राने CAPF साठी आधुजनकीकरण योिना-III या योिनेच्या पुढे चालू ठेवत कें द्रीय सशस्त्र पोलीस दलांसाठी 

(CAPFs) आधुजनकीकरण योिना-IV या योिनेला मान्यता जदली आहे. 

• आधुजनकीकरण योिना-IV 01.02.2022 ते 31.03.2026 पयांत चालेल. 
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महत्त्वाचे मुदे्द 

• एकूण १,५२३ कोटी रुपयांच्या आजथभक खचाभसह सीएपीएर्फसाठी आधुजनकीकरण योिना-४ ही गृह मंत्रालयामार्फभ त 

राबजवली िाणार आहे. 

• हे सी.ए.पी.एर्फ.ला त्यांच्या ऑपरेशनल गरिेनुसार आधुजनक अत्याधुजनक शसे्त्र आजण उपकरणांनी सुसज्ज करेल, 

त्यांची जवजवध जचत्रपटगृहांमधे्य तैनात करण्याची पद्धत लक्षात घेऊन.   

• यामुळे आंतरराष्ट्र ीय सीमा / जनयंत्रण रेषा / एलएसी तसेच डाव्या जवचारसरणीच्या अजतरेकीपणामुळे प्रभाजवत के्षत्र, 

िमू्म-काश्मीर, लडाख कें द्रशाजसत प्रदेश आजण ईशाने्यकडील राज्ांमधे्य जवजवध भागामधे्य (different theatres) 

भेडसावणाऱ्या आिानांचा सामना करण्याची सरकारची क्षमता बळकट होईल. 

• Source: India Today 

ब्राह्मोस जनमिीवर हल्ला करणारे के्षपणास्त्र 

 

 बातम्ांमधे्य का 

• भारतीय नौदलाने आयएनएस चेन्नई या से्ट्ल्थ जवनाजशकेवरून जवस्ताररत पल्ल्याच्या भू-हल्ला ब्राह्मोस सुपरसॉजनक 

कू्रझ के्षपणास्त्राची अचूकता यशस्वीपणे दाखवून जदली.  

महत्त्वाचे मुदे्द 

• ब्राह्मोस के्षपणास्त्र आजण आयएनएस चेन्नई हे दोन्ही के्षपणास्त्र स्वदेशी बनावटीचे असून, भारतीय के्षपणास्त्र आजण 

िहािबांधणीच्या क्षमतेची अत्याधुजनक यंत्रणा अधोरेक्टखत करतात.  

• ते आत्मा जनभभर भारत आजण मेक इन इंजडया प्रयत्नांमधे्य भारतीय नौदलाच्या योगदानास बळकटी देतात.  

• ब्राह्मोस एअरोसे्पस या भारत-रजशयाच्या संयुक्त उपक्रमातून पाणबुडी, िहािे, जवमाने जकंवा लाँड पॅ्लटर्फॉमभवरून 

प्रके्षजपत करता येणाऱ्या सुपरसॉजनक कू्रझ के्षपणास्त्रांची जनजमभती केली िाते. 

Source: ET 
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DefExpo २०२२ पुढे ढकलण्यात आला 

 

बातमीत का 

• सहभागीनंा येत असलेल्या लॉजिक्टस्ट्क समस्यांमुळे, 10 माचभ ते 14 माचभ पयांत गांधीनगर, गुिरात येथे आयोजित 

करण्याचा प्रस्ताजवत DefExpo 2022 (12 वी आवृत्ती) पुढे ढकलण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• DefExpo 2022 मधे्य सहभागी होण्याची अपेक्षा असलेल्या 70 देशांपैकी रजशया आजण युके्रन यांचा समावेश होता. 

• DefExpo ची 11 वी आवृत्ती 2020 मधे्य लखनौ (उत्तर प्रदेश) येथे आयोजित करण्यात आली होती. 

• DefExpo हा संरक्षण मंत्रालयाचा एक प्रमुख जद्ववाजषभक कायभक्रम आहे, ज्ामधे्य िमीन, नौदल, हवाई तसेच मातृभूमी 

सुरक्षा प्रणालीचे प्रदशभन केले िाते. 

• DefExpo 1996 मधे्य सुरू झाला. 

• Source: Indian Express 

कें द्रीय मंत्री अनििी वैष्णव यांिी कवच प्रणालीच्या चाचणीची पाहणी केली 

 

बातम्ांमधे्य का 

• दजक्षण मध्य रेले्वच्या जसकंदराबाद जवभागातील जलंगमपल्ली-जवकाराबाद जवभागातील गुल्लागुडा-जचटगीद्दा रेले्व 

स्थानकांदरम्यान 'कवच' या कायभप्रणालीच्या चाचणीची कें द्रीय रेले्व, दळणवळण व इलेक्टर ॉजनक्स व माजहती तंत्रज्ञान 

मंत्री अजश्वनी वैष्णव यांनी पाहणी केली.  

• आत्मजनभभर भारतचा एक भाग म्हणून, 2022-23 मधे्य सुरक्षा आजण क्षमता वाढीसाठी कवच अंतगभत 2,000 जक.मी. 

चे िाळे आणले िाईल. 

कवच बद्दल:  

• कवच ही ररसचभ जडझाईन अाँड स्ट्ाँडड्भस ऑगभनायझेशन (आरडीएसओ) ने भारतीय उद्योग आजण चाचण्यांच्या 

सहकायाभने स्वदेशी बनावटीची एटीपी प्रणाली आहे िी दजक्षण मध्य रेले्वने भारतीय रेले्वतील रेले्व पररचालनात 

सुरजक्षततेचे कॉपोरेट उद्दीष्ट् साध्य करण्यासाठी सुलभ केली आहे.  
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• ही सेफ्टी इंजटजग्रटी लेिल - 4 मानकांची अत्याधुजनक इलेक्टर ॉजनक प्रणाली आहे. 

• धोक्याच्या जठकाणी (रेड) जसग्नलवरून िाणाऱ्या गाड्ांना प्रजतबंध करून संरक्षण पुरवण्यासाठी आजण टक्कर 

टाळण्यासाठी कवच आहे.  

• वेगाच्या जनबांधानुसार चालकाने गाडीवर जनयंत्रण न ठेवल्यास हे टर ेन बे्रजकंग जसस्ट्म स्वयंचजलतपणे सजक्रय करते.  

• Source: Indian Express 

िवीितम डेलाइट हावेन्सं्टग तंत्रज्ञािामधे्य र्ारतातील पनहले स्टाटभ -अप 

 

बातम्ांमधे्य का 

• जवज्ञान आजण तंत्रज्ञान मंत्रालयाने काबभन रू्फटजपं्रट कमी करण्यासाठी आजण इमारत ऊिाभ कायभक्षमता सुधारण्यासाठी 

नवीनतम डेलाइट हावेक्टसं्ट्ग तंत्रज्ञानामधे्य एक अजद्वतीय स्ट्ाटभ-अपला प्रोत्साहन देण्याचा जनणभय घेतला आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• डेलाइट हावेक्टसं्ट्ग टेक्नॉलॉिीिसाठी भारतातील एकमेव स्ट्ाटभ-अप कंपनी “स्कायशेड डेलाइट्स प्रायिेट जलजमटेड” 

हैदराबादने जवज्ञान आजण तंत्रज्ञान जवभागाची वैधाजनक संस्था असलेल्या तंत्रज्ञान जवकास मंडळासोबत सामंिस्य करार 

केला. 

• हररत आजण जनव्वळ शून्य इमारती तयार करणे आजण नॅशनल अॅक्शन प्लान ऑन क्लायमेट चेंि (NAPCC) अंतगभत 

राष्ट्र ीय मोजहमांमधे्य सहभागी होणे आजण योगदान देणे हे कंपनीचे उजद्दष्ट् आहे. 

टीप: 

• 2022 च्या अखेरीस नूतनीकरणक्षम उिाभ स्त्रोतांमधून 175 GW ऊिेची गरि पूणभ करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य 

देशाने ठेवले आहे आजण 2030 पयांत 500 GW गाठण्यासाठी वचनबद्ध आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्लासगो येथे 

COP26 जशखर पररषदेत सांजगतले. . 

Source: PIB 

माजी लष्करप्रमुख जिरल सुनिथ फ्रान्िस रॉनडि ग्ज यांचे निधि 
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• 1990 ते 1993 दरम्यान भारतीय लष्कराचे प्रमुख असलेले आजण 2004 ते 2010 दरम्यान पंिाबचे राज्पाल म्हणून 

काम केलेले िनरल (जनवृत्त) सुनीथ फ्राक्टन्सस रॉजडर ग्स यांचे जनधन झाले. 

• सैन्यात 40 वषाांपेक्षा िास्त काळ केलेल्या उले्लखनीय सेवेव्यजतररक्त, त्यांनी राष्ट्र ीय सुरक्षा सल्लागार मंडळावर दोन 

वेळा काम केले. 

• Source: ET 

ऑस्टिे नलयाचा नक्रकेटपटू िेि वॉिभचे निधि  

 

• ऑस्ट्र ेजलयाचा मािी जक्रकेटपटू आजण जर्फरकी गोलंदािीचा जदग्गि खेळाडू शेन वॉनभचे वयाच्या 52 व्या वषी जनधन 

झाले. 

• १९९२ ते २००७ दरम्यानच्या १५ वषाांच्या कारजकदीत केलेल्या अतुलनीय कामजगरीबद्दल वॉनभला जवस्डेनच्या पाच 

जक्रकेटसभ ऑर्फ द सेंचु्यरीपैकी एक म्हणून जनवडण्यात आले. 

• 2013 मधे्य, ज्ा वषी त्याने खेळातून पूणभपणे जनवृत्ती घेतली, त्याच वषी त्याला आयसीसी हॉल ऑर्फ रे्फममधे्य सामील 

करण्यात आले.  

• Source: Indian Express 
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