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दैनिक चालू घडामोडी 08.03.2022 

मािवतावादी कॉरिडॉि 

 

बातमीत का 

• अलीकडे, रशियाने रशिया-युके्रन युद्धात नागररकाांसाठी मानवतावादी कॉररडॉरला परवानगी देण्यासाठी आांशिक 

युद्धशवराम घोशित केला. 

मािवतावादी कॉरिडॉि नवषयी: 

• सांयुक्त राष्ट्र े मानवतावादी कॉररडॉरला सिस्त्र सांघिााच्या तातु्परत्या शवरामाच्या अनेक सांभाव्य प्रकाराांपैकी एक 

मानतात. 

• उदाहरणार्ा, नागरी लक्ष्ाांवर मोठ्या प्रमाणावर बॉम्बहल्ला करून - मानवतावादी कॉररडॉर महत्त्वपूणा शदलासा देऊ 

िकतात. 

• ते एका शवशिष्ट् भागात आशण शवशिष्ट् काळासाठी शनलाशित िेत्र आहेत - आशण सिस्त्र सांघिााच्या दोन्ही बाजू त्याांच्यािी 

सहमत आहेत. 

• या कॉररडॉरच्या माध्यमातून, एकतर अन्न आशण वैद्यकीय मदत सांघिााच्या शठकाणी आणली जाऊ िकते शकां वा 

नागररकाांना बाहेर काढले जाऊ िकते. 

• बहुतेक प्रकरणाांमधे्य, मानवतावादी कॉररडॉरवर सांयुक्त राष्ट्र ाांद्वारे वाटाघाटी केल्या जातात. कधीकधी ते स्र्ाशनक 

गटाांद्वारे देखील स्र्ाशपत केले जातात.  

• १९९० मधे्य यूएनच्या आमसभेच्या ठराव ४५/१०० मधे्य मानवतावादी कॉररडॉरची व्याख्या करण्यात आली होती. 

• मानवतावादी कॉररडॉरमधे्य प्रवेि हा सांघिाातील पिाांद्वारे शनशित केला जातो. हे सहसा तटस्र्, सांयुक्त राष्ट्र  शकां वा रेड 

क्रॉस सारख्या मदत सांस्र्ाांपुरते मयााशदत असते. 

Source: Indian Express 

डोिेट-ए-पेन्शि काययक्रम 
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बातम्ाांमधे्य का 

• कामगार आशण रोजगार मांत्री भूपेंद्र यादव याांनी डोनेट-ए-पेन्िन कायाक्रम सुरू केला.  

• प्रधानमांत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवायएम) पेन्िन योजनेंतगात हा एक उपक्रम आहे शजरे् भारतातील नागररक 

त्याांच्या घरातील शकां वा आस्र्ापनातील घरेलू कामगार, चालक, मदतनीस, काळजी घेणारे, पररचाररका यासारख्या 

त्याांच्या त्वररत सहाय्यक कमाचार् याांचे प्रीशमयम योगदान दान करू िकतात. 

मुख्य मुदे्द 

• या कायाक्रमाांतगात, 18 ते 40 वयोगटातील असांघशटत िेत्रातील कामगार स्वतः ची नोांदणी करू िकतात आशण त्याांच्या 

वयानुसार दरविी शकमान 660 ते 2400 रुपये जमा करू िकतात. 

• 60 विे पूणा झाल्यानांतर त्याांना दरमहा 3000 रुपये शकमान खात्रीिीर पेन्िन शमळेल. 

प्रधािमांत्री श्रम योगी माि-धि (PM-SYM) पेन्शि योजिेबद्दल: 

• असांघशटत कामगाराांना वृद्धावस्रे्तील सांरिण सुशनशित करण्यासाठी भारत सरकारने प्रधान मांत्री श्रम योगी मान-धन 

(PM-SYM) नावाची पेन्िन योजना सुरू केली आहे. 

• पीएम-एसवायएम ही कामगार आशण रोजगार मांत्रालयाद्वारे प्रिाशसत कें द्रीय िेत्र योजना आहे. 

Source: newsonair 

इांटििॅशिल इलेक्शि व्हिनजटर्य प्रोग्राम 2022 

 

बातमीत का 

• भारतीय शनवडणूक आयोगाने (ECI) जवळपास 32 देिाांतील शनवडणूक व्यवस्र्ापन सांस्र्ा (EMBs) साठी आभासी 

आांतरराष्ट्र ीय शनवडणूक अभ्यागत कायाक्रम (IEVP) 2022 चे आयोजन केले होते. 

• गोवा, मशणपूर, पांजाब, उत्तराखांड आशण उत्तर प्रदेि शवधानसभेसाठी चालू असलेल्या शनवडणुकाांचे शवहांगावलोकन 

ऑनलाइन सहभागी झालेल्या 150 हून अशधक EMB प्रशतशनधी ांना सादर करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द 

• भारत 2012 च्या शनवडणुकाांपासून आांतरराष्ट्र ीय शनवडणूक अभ्यागत कायाक्रमाचे (IEVP) आयोजन करत आहे शजरे् 

आांतरराष्ट्र ीय प्रशतशनधी ांना मतदान कें द्राांना भेट देण्यासाठी आशण प्रत्यिपणे शनवडणूक प्रशक्रया प्रत्यि पाहण्यासाठी 

आमांशत्रत केले जाते. 

ECI (भाितीय निवडणूक आयोग) बद्दल: 

• ही एक कायमस्वरूपी आशण स्वतांत्र सांस्र्ा आहे जी भारतीय राज्यघटनेने रे्ट देिात मुक्त आशण शनष्पि शनवडणुका 

सुशनशित करण्यासाठी स्र्ापन केली आहे. 

• स्र्ापना: 25 जानेवारी 1950 (नांतर राष्ट्र ीय मतदार शदवस म्हणून साजरा केला गेला) 

• मुख्यालय: नवी शदल्ली 

• आयोगाचे अशधकारी: 
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1. सुिील चांद्र, भारताचे मुख्य शनवडणूक आयुक्त 

2. राजीव कुमार, भारताचे शनवडणूक आयुक्त 

3. अनुप चांद्र पाांडे, भारताचे शनवडणूक आयुक्त 

Source: PIB 

स्वतांत्र रै्निक र्न्माि योजिा (SSSY) 

 

बातमीत का 

• सरकारने स्वातांत्र सैशनक सन्मान योजना (SSSY) आशण शतचे घटक 31.03.2021 च्या पुढे चालू ठेवण्यासाठी 2021-

22 ते 2025-26 या आशर्ाक विाांसाठी 3,274.87 कोटी रुपयाांच्या एकूण आशर्ाक पररव्ययासह मांजूरी शदली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• SSSY चालू ठेवण्याचा प्रस्ताव गृह मांत्रालयाकडून प्राप्त झाला होता. 

• आझादी का अमृत महोत्सवाच्या विाभरात स्वातांत्र्य सैशनकाांच्या बशलदानाचे स्मरण करण्याची आशण त्याांच्यापासून 

पे्ररणा घेण्याची सरकारची वचनबद्धता या शनणायातून शदसून येते. 

पार्श्यभूमी: 

• स्वातांत्र्य सैशनक आशण त्याांच्या पात्र अवलांशबताांना स्वतांत्र सैशनक सन्मान पेन्िन मांजूर करण्यात आली असून सध्या 

देिभरात या योजनेअांतगात 23,566 लाभार्ी समाशवष्ट् आहेत. 

• Source: Business Standard 

भाित - श्रीलांका निपक्षीय र्ागिी र्िाव 'SLINEX' 2022 

 

बातम्ाांमधे्य का 
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• भारत - श्रीलांका शद्वपिीय सागरी सरावाची नववी आवृत्ती 'SLINEX' (श्रीलांका-भारत नौदल सराव) ०७ माचा ते १० माचा 

२०२२ या कालावधीत शविाखापट्टणम येरे् होणार आहे.  

• दोन टप्प्ाांमधे्य हा सराव केला जात आहे; 07-08 माचा 22 रोजी शविाखापट्टणम येरे् हाबार टप्पा आशण त्यानांतर 09-

10 माचा रोजी बांगालच्या उपसागरात सागरी टप्पा. 

मुख्य मुदे्द 

• श्रीलांकेच्या नौदलाचे प्रशतशनशधत्व SLNS सायुराला, एक प्रगत ऑफिोअर गस्ती जहाज आशण भारतीय नौदलाचे INS 

शकचा, एक मागादशिात िेपणास्त्र कावेट द्वारे प्रशतशनशधत्व केले जाईल. 

• SLINEX ची मागील आवृत्ती ऑक्टोबर 2020 मधे्य शत्रांकोमाली येरे् आयोशजत करण्यात आली होती. 

• SLINEX चे उशिष्ट् आांतर-कायािमता वाढवणे, परस्पर समज सुधारणे आशण दोन्ही नौदलाांमधील बहुआयामी सागरी 

ऑपरेिन्ससाठी सवोत्तम पद्धती आशण प्रशक्रयाांची देवाणघेवाण करणे आहे. 

• SLINEX भारत आशण श्रीलांका याांच्यातील सखोल सागरी प्रशतबद्धतेचे उदाहरण देते आशण भारताच्या 'नेबरहुड फर्स्ा' 

आशण 'सुरिा आशण िेत्रामधे्य सवाांसाठी वाढ' (SAGAR) या धोरणाच्या अनुिांगाने परस्पर सहकायााला बळकट 

करण्यासाठी गेल्या काही विाांमधे्य व्याप्ती वाढली आहे. 

Source: PIB 

इांडो-पॅनर्निक नमनलटिी हेल्थ एक्सचेंज कॉन्फिन्स 

 

बातमीत का 

• आर्मडा फोसेस मेशडकल सर्व्हासेस (AFMS) आशण US इांडो-पॅशसशफक कमाांड (USINDOPACOM) याांच्या सांयुक्त 

शवद्यमाने आयोशजत चार शदवसीय इांडो-पॅशसशफक शमशलटरी हेल्थ एक्सचेंज (IPMHE) पररिदेचे 07 माचा 2022 रोजी 

सांरिण मांत्री राजनार् शसांह याांनी उद्घाटन केले. 

मुख्य मुदे्द 

• पररिदेची र्ीम ‘अर्व्स्र्र, अशनशित, जशटल आशण अस्पष्ट् (VUCA) जगात लष्करी आरोग्य सेवा’ आहे. 

• 10 माचा 2022 पयांत सुरू राहणार् या या पररिदेचे उशिष्ट् लष्करी वैद्यक िेत्रातील सहकाया आशण सांयुक्तता वाढवणे 

आहे. 

• यात ऑपरेिनल/कॉमॅ्बट मेशडकल केअर, टर ॉशपकल मेशडशसन, फील्ड सजारी, फील्ड ऍनेस्रे्शसया, एर्व्हएिन आशण 

मरीन मेशडशसन इमजान्सी इत्यादी ांसह अनेक महत्त्वाच्या शवियाांचा समावेि असेल. 

• Source: PIB 
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HANSA-NG िे पुद्दुचेिी येथे र्मुद्र पातळीच्या चाचण्या यशस्वीपणे पूणय केल्या 

 

बातमीत का 

• अलीकडेच, भारताच्या पशहल्या स्वदेिी फ्लाइांग टर ेनर HANSA-NG ने पुद्दुचेरी येरे् समुद्र सपाटीच्या चाचण्या 

यिस्वीपणे पूणा केल्या आहेत. 

मुख्य मुदे्द 

• HANSA-NG ची रचना आशण शवकास CSIR-नॅिनल एरोसे्पस लॅबोरेटरीज (NAL), बांगळुरू वैज्ञाशनक आशण 

औद्योशगक सांिोधन पररिदेच्या अांतगात आहे. 

• HANSA-NG हे जर्स्-इन-टाइम प्रीपे्रग (JIPREG) कां पोशझट लाइट वेट एअरफे्रम, ग्लास कॉकशपट, शवसृ्तत 

पॅनोराशमक दृश्यासह बबल कॅनोपी, इलेर्व्क्टर कली ऑपरेटेड फॅ्लप इत्यादी वैशिष्ट्ाांसह रोटॅक्स शडशजटल कां टर ोल 

इांशजनद्वारे समशर्ात सवाात प्रगत फ्लाइांग टर ेनरपैकी एक आहे. 

• HANSA-NG ची रचना भारतीय फ्लाइांग क्लबच्या गरजा पूणा करण्यासाठी केली गेली आहे आशण कमी शकमतीत 

आशण कमी इांधन वापरामुळे ते कमशिायल पायलट परवाना (CPL) साठी एक आदिा शवमान आहे. 

टीप: HANSA-NG (HANSA-New Generation) HANSA ची अपगे्रड केलेली आवृत्ती आहे, ज्याने 1993 मधे्य पशहले 

उड्डाण पाशहले आशण 2000 मधे्य प्रमाशणत केले. 

Source: PIB 

दनक्षण पनिम घाटात िवीि नजि बेिी प्रजाती र्ापडल्या 

 

बातमीत का 

• बोटॅशनकल सहे ऑफ इांशडया (BSI) च्या िास्त्रज्ञाांच्या पर्काने ताशमळनाडूमधील कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्यात 

शजन बेरीची नवीन प्रजाती िोधली आहे. 
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महत्त्वाचे मुदे्द 

• ग्लायकोर्व्स्मस अल्बीकापाा नावाची ही प्रजाती, ज्याचे नाव एक वेगळे मोठे पाांढरे फळ आहे, ते दशिण पशिम घाटासाठी 

स्र्ाशनक आहे.  

• ही प्रजाती रुटेसीई या नारांगी कुळातील आहे. 

• स्वीडनमधून प्रकाशित झालेल्या नॉशडाक जनाल ऑफ बॉटनीच्या ताज्या अांकात हे शनष्किा प्रशसद्ध झाले आहेत. 

• या वगीकरण गटाांच्या अनेक सांबांशधत वनस्पती ांचा उपयोग त्याांच्या औिधी मूल्याांसाठी आशण अन्नासाठी केला जात 

आहे.  

Source: The Hindu 

8 माचय, आांतििाष्ट्र ीय मनहला नदि 

 

बातमीत का 

• आांतरराष्ट्र ीय मशहला शदन दरविी ८ माचा रोजी साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द 

• आांतरराष्ट्र ीय मशहला शदन, 2022 ची र्ीम 'िाश्वत उद्यासाठी आज लैंशगक समानता' आहे. 

• पशहला आांतरराष्ट्र ीय मशहला शदन 1911 मधे्य साजरा करण्यात आला. 

टीप: 

• आांतरराष्ट्र ीय मशहला शदन 2022 रोजी, भारताचे राष्ट्र पती राम नार् कोशवांद 2020 आशण 2021 या विाांसाठी 29 उतृ्कष्ट् 

व्यक्ती ांना प्रशतशित नारी िक्ती पुरस्कार प्रदान करतील. 

• व्यक्ती आशण सांस्र्ाांनी शदलेल्या अपवादात्मक योगदानाची पोच-पावती देणे, मशहलाांना गेम चेंजर म्हणून साजरे करणे 

आशण समाजातील सकारात्मक बदलाचे उते्प्ररक म्हणून साजरे करणे यासाठी मशहला व बालशवकास मांत्रालयाचा 

'नारी िक्ती पुरस्कार' हा उपक्रम आहे. 

• Source: un.org 
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