
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

दैनिक चालू घडामोडी 10.03.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

युनिफाइड नडस्ट्रिक्ट इन्फॉमेशि निरम फॉर एजु्यकेशि प्लि (UDISE+) वर अहवाल 

 

बातम्याांमधे्य का 

• शिक्षण मंत्रालयाने युशनफाइड शडस्ट्रि क्ट इन्फॉमेिन शिस्ट्रम फॉर एजु्यकेिन प्लि (यूडीआयएिई+) 2020-21 या 

शिषयािरील भारतातील िालेय शिक्षणािरील अहिाल प्रशिद्ध केला. 

• िध्याचे प्रकािन िंदभभ िषभ 2020-21 च्या यूडीआयएिई + डेटािी िंबंशित आहे. 

अहवालाचे मुख्य निष्कर्ष: 

• 2020-21 मधे्य िालेय शिक्षणात प्राथशमक ते उच्च माध्यशमक पयंत एकूण 25.38 कोटी शिद्यार्थ्ांनी नोदंणी केली. 

2019-20 मिील 25.10 कोटी नोदंणीच्या तुलनेत 28.32 लाख नोदंणीत िाढ झाली आहे. 

• २०१९-२० च्या तुलनेत २०२०-२१ मधे्य िालेय शिक्षणाच्या ििभ स्तरांिर िहभागाची ििभिािारण पातळी मोजणारे 

ग्रॉि एनरोलमेंट रेिो (जीईआर) मधे्य िुिारले आहे. 2019-20 च्या तुलनेत 2020-21 मधे्य स्तरशनहाय जीईआर 

खालीलप्रमाणे: उच्च प्राथशमकमधे्य 89.7% िरून 92.2%, प्राथशमकमधे्य 97.8% िरून 99.1%, माध्यशमकमधे्य 

77.9% िरून 79.8% आशण उच्च माध्यशमकमधे्य अनुक्रमे 51.4% िरून 53.8% िरून 53.8% आहे. 

• 2020-21 मधे्य 96.96 लाख शिक्षक िालेय शिक्षणात गंुतलेले आहेत. 2019-20 मिील िालेय शिक्षणातील 

शिक्षकांच्या तुलनेत हे प्रमाण िुमारे 8800 ने जास्त आहे. 

• 2020-21 मधे्य शिद्याथी शिक्षक गुणोत्तर (PTR) प्राथशमकिाठी 26, उच्च प्राथशमकिाठी 19, माध्यशमकिाठी 18 आशण 

उच्च माध्यशमकिाठी 26 इतके होते, जे 2018-19 पािून िुिारणा दिभिते. 2018-19 मधे्य प्राथशमक, उच्च प्राथशमक, 

माध्यशमक आशण उच्च माध्यशमक िाठी PTR अनुक्रमे 28, 20, 21 आशण 30 होता. 

• 2020-21 मधे्य 12.2 कोटी पेक्षा जास्त मुलीचंी प्राथशमक ते उच्च माध्यशमक मधे्य नोदंणी झाली अिून 2019-20 

मिील मुलीचं्या नोदंणीच्या तुलनेत 11.8 लाख मुलीनंी िाढ दिभिली आहे. 

Source: PIB 

WHO ग्लोबल िेंटर फॉर टि ॅ नडशिल मेनडनिि इि इां नडया 

बातमीत का 

• कें द्रीय मंशत्रमंडळाने भारत िरकार आशण जागशतक आरोग्य िंघटना (WHO) यांच्यातील यजमान देि करारािर 

स्वाक्षरी करून गुजरातमिील जामनगर येथे WHO ग्लोबल िेंटर फॉर टि ॅ शडिनल मेशडशिन (WHO GCTM) स्थापन 

करण्याि मान्यता शदली आहे. 
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मुख्य मुदे्द 

• WHO GCTM ची स्थापना आयुष मंत्रालयाच्या अंतगभत केली जाईल. 

• जगभरातील पारंपाररक औषिांिाठी हे पशहले आशण एकमेि जागशतक चौकी कें द्र (कायाभलय) अिेल. 

• 13 नोव्हेंबर 2020 रोजी 5व्या आयुिेद शदनाशनशमत्त जागशतक आरोग्य िंघटनेचे महािंचालक डॉ. टेडि ोि अिानोम 

घबेरेयिि यांनी भारतात WHO GCTM ची स्थापना करण्याची घोषणा केली. 

• या कें द्राच्या स्थापनेिाठी एक िंयुक्त कायभ दल (JTF) ची स्थापना, िमन्वय, अंमलबजािणी आशण शक्रयाकलापांिर 

देखरेख करण्यािाठी करण्यात आली आहे. 

• JTF मधे्य भारत िरकार, भारताचे स्थायी शमिन, शजशनव्हा आशण जागशतक आरोग्य िंघटनेच्या प्रशतशनिीचंा िमािेि 

आहे. 

जागनतक आरोग्य िांघटिा (WHO) बद्दल तथे्य: 

• मुख्यालय: शजशनव्हा, स्ट्स्वत्झलंड 

• स्थापना: 7 एशप्रल 1948 

Source: The Hindu 

राष्ट्ि ीय जमीि मुद्रीकरण निगम 

 

बातमीत का 

• कें द्रीय मंशत्रमंडळाने नॅिनल लँड मॉनेटायझेिन कॉपोरेिन (NLMC) ची िंपूणभ मालकीची भारत िरकारची कंपनी 

म्हणून 5000 कोटी रुपयांचे प्रारंशभक अशिकृत भाग भांडिल आशण 150 कोटी रुपयांचे पेड-अप भाग भांडिल म्हणून 

स्थापन करण्याि मान्यता शदली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• NLMC िेंटि ल पस्ट्िक िेक्टर एंटरप्रायझेि (CPSEs) च्या अशतररक्त जमीन आशण इमारत मालमते्तचे मुद्रीकरण हाती 

घेईल. 

• हा प्रस्ताि 2021-22 च्या अथभिंकल्पीय घोषणेच्या अनुषंगाने आहे. 
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• गैर-मुख्य मालमते्तच्या मुद्रीकरणािह, िरकार न िापरलेल्या आशण कमी िापरलेल्या मालमते्तचे मुद्रीकरण करून 

भरीि महिूल शमळिू िकेल. 

• िोरणात्मक शनगंुतिणूक शकंिा बंद होत अिलेल्या CPSE िाठी, त्ांचे मूल्य अनलॉक करण्यािाठी या अशतररक्त 

जमीन आशण नॉन-कोअर मालमते्तचे कमाई करणे महत्त्वाचे आहे. 

Source: ET  

खाण आनण खनिजे (नवकाि आनण नियमि) कायदा, 1957 दुरुस्ती 

 

बातम्याांमधे्य का 

• ग्लॉकोनाइट, पोटॅि, एमराल्ड, पॅ्लशटनम गु्रप ऑफ मेटल्स (पीजीएम), अँडालुिाइट, शिशलमॅनाइट आशण मॉशलब्डेनम 

यांच्या िंदभाभत रॉयल्टीचा दर शनशदभष्ट करण्यािाठी खाण आशण खशनजे (शिकाि आशण शनयमन) कायदा, १९५७ (यापुढे 

'कायदा' म्हणून उले्लस्ट्खलेला) दुिरा अनुिूची (यापुढे 'कायदा' म्हणून िंदशभभत) िुिारणा करण्याच्या खाण 

मंत्रालयाच्या प्रस्तािाला कें द्रीय मंशत्रमंडळाने मंजुरी शदली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• या मंजुरीमुळे ग्लॉकोनाइट, पोटॅि, एमराल्ड, पॅ्लशटनम गु्रप ऑफ मेटल्स, अंडालुिाइट आशण मॉशलब्डेनम या 

खशनजांच्या िंदभाभत खशनज िॉक्सचा शललाि शनशित केला जाईल, ज्यामुळे या खशनजांची आयात कमी होईल, 

खाणकाम के्षत्रात तिेच उत्पादन के्षत्रात िबलीकरणाच्या िंिी शनमाभण होतील ज्यामुळे िमाजातील एका मोठ्या िगाभची 

ििभिमािेिक िाढ िुशनशित होण्याि मदत होईल.   

• खाणी मंत्रालय या खशनज िॉक्सचा शललाि िक्षम करण्यािाठी आिश्यक अिलेल्या या खशनजांच्या िरािरी शिक्री 

शकंमतीच्या (एएिपी) मोजणीची पद्धत देखील प्रदान करेल. 

• िन 2021 मधे्य करण्यात आलेल्या िुिारणांमुळे आणखी चालना शमळाल्याने आशथभक िषभ 2021-22 मधे्य 146 हून 

अशिक िॉक शललािािाठी ठेिण्यात आले आहेत. यातील ३४ िॉक्सचा आशथभक िषाभत यिस्वी शललाि करण्यात 

आला आहे.  

• Source: Business Standard 

NEET-UG परीके्षत बिण्याची उच्च वयोमयाषदा काढूि टाकली  

बातमीत का 

• नॅिनल मेशडकल कशमिनने NEET-UG परीके्षत बिण्याची उच्च ियोमयाभदा काढून टाकली आहे. 
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मुख्य मुदे्द 

• यािाठी पदिीिर िैद्यकीय शिक्षण 1997 च्या शनयमांमधे्य योग्य ती िुिारणा करण्यािाठी अशिकृत अशििूचनेची 

प्रशक्रया िुरू करण्यात आली आहे. 

• यापूिी ियोमयाभदा ििभिािारण गटातील उमेदिारांिाठी 25 िषे आशण राखीि प्रिगाभतील उमेदिारांिाठी 30 िषे 

होती. 

• राष्टि ीय िैद्यकीय आयोग ही देिातील िैद्यकीय शिक्षणाची ििोच्च शनयामक िंस्था आहे. 

िॅशिल एनलनजनबनलटी कम एन्ट्ि न्स टेर (अांडरगॅ्रजु्यएट) नकां वा एिईईटी (यूजी) बद्दल: 

• एनईईटी (यूजी), पूिी ऑल इंशडया प्री-मेशडकल टेर (एआयपीएमटी) ही पदिीपूिभ िैद्यकीय (एमबीबीएि), दंत 

(बीडीएि) आशण आयुष (बीएएमएि, बीयूएमएि, बीएचएमएि इत्ादी) अभ्यािक्रम घेऊ इस्ट्िणाऱ्या शिद्यार्थ्ांिाठी 

अस्ट्खल भारतीय िैद्यकीय प्रिेि परीक्षा आहे. 

• नॅिनल टेस्ट्रंग एजन्सी (एनटीए) तफे ही परीक्षा घेतली जाते. 

• Source: newsonair 

पुिा कृर्ी नवज्ञाि मेळा – 2022 

 

बातमीत का 

• कें द्रीय कृषी आशण िेतकरी कल्याण राज्यमंत्री कैलाि चौिरी यांनी निी शदल्ली येथे पुिा कृषी शिज्ञान मेळा 2022 चे 

उद्घाटन केले. 

• यािेळी श्री चौिरी यांनी दोन एकरमधे्य शिकशित केलेले "पुिा कृषी हाट कॉम्प्पे्लक्स" िमशपभत केले. 
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मुख्य मुदे्द 

• ICAR-भारतीय कृषी िंिोिन िंस्था (IARI) तफे तीन शदििीय कृषी मेळा आयोशजत केला जात आहे. 

• िेतकरी आशण िेतकरी उत्पादक िंस्था 'पुिा कृषी कृषी हाट कॉम्प्पे्लक्स' मधे्य त्ांच्या उत्पादनांचे थेट शिपणन करू 

िकतील. 

• या िुशििेमुळे ग्राहक थेट िेतकऱ्यांची उत्पादने खरेदी करू िकतील, ज्यामुळे त्ांची मध्यस्थांपािून मुक्तता होईल. 

• Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

भारतातील पनहले 100% मनहलाांच्या मालकीचे FLO इांडस्ट्रियल पाकष  

 

बातमीत का 

• FICCI लेडीज ऑगभनायझेिन (FLO) द्वारे तेलंगणा िरकारच्या भागीदारीत हैदराबादमधे्य भारतातील पशहल्या 100% 

मशहलांच्या मालकीच्या FLO औद्योशगक उद्यानाचे उद्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द 

• 50 एकर एफओ औद्योशगक पाकभ ची स्थापना रु. 250 कोटी रुपयांच्या गंुतिणूकीने केली गेली होती, हा फॅ्लगशिप 

प्रकल्प आहे आशण राष्टि ीय स्तरािर अिा प्रकारचा हा पशहलाच प्रकल्प आहे ज्यात अध्याय िदस्य आशण एफएलओच्या 

राष्टि ीय िदस्यांिाठी खुला आहे. 

• हे उद्यान 16 ग्रीन कॅटेगरी इंडरि ीजचे प्रशतशनशित्व करणार् या 25 मशहलांच्या मालकीच्या आशण िंचाशलत युशनट्िद्वारे 

कायाभस्ट्न्वत झाले.  

FICCI लेडीज ऑगषिायझेशि (FLO) बद्दल: 

• FLO ची स्थापना 1983 मधे्य फेडरेिन ऑफ इंशडयन चेंबिभ ऑफ कॉमिभ अँड इंडरि ी (FICCI) चा एक शिभाग म्हणून 

करण्यात आली जी भारतातील उद्योग आशण िाशणज्यची ििोच्च िंस्था आहे. 

• Source: India Today 

महत्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि 

युररया इलेक्टि ोनलनििद्वारे हायडि ोजि उत्पादि 

बातमीत का 

• भारतीय िास्त्रज्ञांनी युररयाच्या इलेक्टि ोशलशििच्या मदतीने ऊजाभ-कायभक्षम हायडि ोजन उत्पादनािाठी 

इलेक्टि ोकॅटशलर प्रणाली तयार केली आहे. 
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मुख्य मुदे्द 

• युररया इलेक्टि ोशलशिि कमी शकमतीच्या हायडि ोजन उत्पादनािह युररया-आिाररत कचरा प्रशक्रयेिाठी उपयुक्त आहे. 

• भारत युररया उत्पादनात आघाडीिर अिलेल्या देिांपैकी एक आहे आशण त्ाने 2019-20 मधे्य 244.55 LMT 

युररयाचे उत्पादन केले. 

• नायटि ोजनयुक्त खत उद्योगांमधे्य अमोशनया आशण युररयाची उच्च िांद्रता (high concentration) िांडपाणी म्हणून 

शनमाभण होते. 

• याचा उपयोग आपल्या देिाच्या फायद्यािाठी ऊजाभ उत्पादनािाठी केला जाऊ िकतो. 

• युररया इलेक्टि ोशलशििद्वारे पाण्याच्या इलेक्टि ोशलशििद्वारे हायडि ोजनच्या उत्पादनािाठी उजेची आिश्यकता 70% 

कमी केली जाऊ िकते. 

• Source: PIB 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

आांतरराष्ट्ि ीय िेमबाजी क्रीडा महािांघ (ISSF) नवश्वचर्क 2022 

 

बातमीत का 

• कैरो येथे होणाऱ्या आंतरराष्टि ीय नेमबाजी क्रीडा महािंघ (ISSF) शिश्वचषक 2022 मधे्य भारताने पदकात पशहले स्थान 

पटकािले आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• भारतीय िंघाने चार िुिणभ, दोन रौप्य आशण एक कांस्य अिी एकूण िात पदकांिह पदकताशलकेत अव्वल स्थान 

पटकािले. 

• या स्पिेत नॉिेने दुिरे आशण फ्रान्सने शतिरे स्थान पटकािले. 

• Source: newsonair 
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