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दैनिक चालू घडामोडी 11.03.2022 
महत्वाच्या बातम्या: जग 

बाांगलादेश-भूताि-भारत-िेपाळ (BBIN) मोटर वाहि करार (MVA) 

 

बातमीत का 

• भारत, बाांगलादेश आणि नेपाळ याांनी प्रादेणशक व्यापार आणि कनेक्टिक्टिटीला चालना देण्याच्या उदे्दशाने दीर्घकाळ 

चालत असलेल्या बाांगलादेश-भूतान-भारत-नेपाळ (BBIN) मोटार वाहन करार (MVA) च्या अांमलबजाविीसाठी 

सक्षम सामांजस्य करार (MoU) अांणतम केले आहे.  

महत्त्वाचे मुदे्द 

• दणक्षि आणशयाई प्रादेणशक सहकायघ सांर्टनेने (साकघ ) २०१४ मधे्य नेपाळमधे्य झालेल्या णशखर पररषदेत प्रादेणशक 

मोटार वाहन करारावर एकमत न झाल्याने बीबीआयएन कनेक्टिक्टिटी प्रकल्पाची कल्पना करण्यात आली. 

• २०१७ मधे्य बीबीआयएनला धक्का बसला जेिा भूतानने एमिीएसाठी सांसदीय मान्यता णमळणवण्यात अक्षम 

झाल्यानांतर तातु्परते त्यातून बाहेर पडले.  

• इतर ३ देशाांनी त्यावेळी कराराच्या पुढे नेण्याचा णनिघय रे्तला. 

• Source: HT 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

SVAMITVA योजिा 

 

बातम्याांमधे्य का 
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• कें द्रीय पांचायत राज आणि ग्रामीि णवकास मांत्री णगरीराज णसांह णवकणसत केलेल्या नवीन कायघक्षमतेचा शुभारांभ करतील 

ज्यामधे्य खासदार आणि आमदाराांना एसएमएस सुरू केले जातील, ज्यात SVAMITVA योजनेंतगघत सवेक्षिासाठी 

णनयोणजत असलेल्या त्याांच्या सांबांणधत मतदारसांर्ात डर ोन उड्डाि सुरू झाल्याची माणहती णदली जाईल.  

महत्त्वाचे मुदे्द 

• 11 माचघ 2022 रोजी पांचायत राज मांत्रालय, णवज्ञान आणि तांत्रज्ञान णवभाग (डीएसटी), नागरी हवाई वाहतूक मांत्रालय 

(एमओसीए), सिे ऑफ इांणडया (एसओआय), नॅशनल इन्फॉमेणटक्स सेंटर (एनआयसी) याांच्या प्रणतणनधी ांच्या 

उपक्टथितीत मांत्री या कायघप्रिालीचा शुभारांभ करतील. 

• या नवीन कायघक्षमतेमुळे या योजनेचा व्यापक प्रसार आणि पारदशघकता होण्यास मदत होईल.  

SVAMITVA योजिेबद्दल: 

• SVAMITVA, पांचायत राज मांत्रालयाची एक कें द्रीय के्षत्र योजना पांतप्रधानाांनी राष्ट्र ीय पांचायती राज णदन, 24 एणप्रल 

2021 रोजी राष्ट्र ीय स्तरावर सुरू केली. 

• ग्रामीि आबादी भागातील गावातील र्रमालकाांना ‘हक्काांची नोांद’ प्रदान करिे आणि मालमत्ता काडघ जारी करिे हे 

या योजनेचे उणद्दष्ट् आहे. 

• ही योजना देशभरात टप्प्याटप्प्याने पाच वषाांच्या कालावधीत (2020-2025) लागू केली जात आहे आणि अखेरीस 

2025 पयांत देशभरातील सवघ गावाांचा समावेश होईल. 

• Source: PIB 

मािेसरमधे्य पनहले व्हचुु्यअल स्माटु निड िॉलेज सेंटर  

 

बातमीत का 

• कें द्रीय ऊजाघमांत्री आर.के. णसांग याांनी आझादी का अमृत महोत्सव कायघक्रमाचा भाग म्हिून िचु्यघअल स्माटघ णग्रड 

नॉलेज सेंटर (SGKC) आणि इनोिेशन पाकघ  सुरू केले. 

मुख्य मुदे्द 

• मानेसर (हररयािा) मधील पॉवरग्रीड कें द्रामधे्य क्टथित नवीन िचु्यघअल स्माटघ णग्रड नॉलेज सेंटर, कें द्र सरकारचा अशा 

प्रकारचा पणहला उपक्रम आहे. 

• SGKC ची थिापना POWERGRID द्वारे फ्रां णटयर स्माटघ णग्रड तांत्रज्ञानाच्या प्रात्यणक्षक आणि प्रगतीसाठी करण्यात आली 

आहे. 

• यूएस एजन्सी फॉर इांटरनॅशनल डेिलपमेंट (USAID) च्या ताांणत्रक सहाय्याने त्याची थिापना करण्यात आली आहे. 

• SGKC चे उणद्दष्ट् आहे की स्माटघ णग्रड तांत्रज्ञानामधे्य नवकल्पना, उद्योजकता आणि सांशोधनाला चालना देण्यासाठी 

आणि वीज णवतरि के्षत्रात क्षमता णनमाघि करण्यासाठी जागणतक स्तरावरील उतृ्कष्ट् कें द्राांपैकी एक आहे. 
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MSME िानवन्यपूरु् योजिा आनर् MSME IDEA HACKATHON 2022 

 

बातमीत का 

• कें द्रीय MSME मांत्री नारायि रािे याांनी MSME IDEA HACKATHON 2022 सोबत MSME नाणवन्यपूिघ योजना 

(इन्क्युबेशन, णडझाइन आणि IPR) लााँच केली. 

मुख्य मुदे्द 

• एमएसएमई इनोिेशन स्कीम एमएसएमई के्षत्राच्या अप्रयुक्त सजघनशीलतेला प्रोत्साहन आणि समिघन देईल. 

• समाजाला िेट लाभ देिार् या व्यवहायघ व्यवसाय प्रस्तावाांमधे्य कल्पनाांचा णवकास सुलभ आणि मागघदशघन करिार् या 

नाणवन्यपूिघ उपक्रमाांसाठी हे कें द्र म्हिून काम करेल. 

• एमएसएमई इनोिेणटि ही एमएसएमईसाठी एक नवीन सांकल्पना आहे ज्यामधे्य इनयुबेशन, णडझाइन इांटरिेन्क्शन 

आणि आयपीआरचे सांरक्षि करून MSME मधे्य भारतातील नवकल्पनाांबद्दल जागरूकता णनमाघि करण्यासाठी 

आणि त्याांना MSME चॅक्टियन बनण्यासाठी पे्रररत केले जाईल. 

उप-योजिाांचे तपशील खालीलप्रमारे् आहेत:- 

• इनयुबेशन 

• णडझाइन 

• IPR (बौक्टिक सांपदा हक्क) 

Source: PIB 

भारतीय रेले्वचे पनहले गनत शक्ती कागो टनमुिल 

 

बातमीत का 
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• पांतप्रधानाांच्या "गती शक्ती" च्या दृष्ट्ीकोनातून आणि रेले्व मांत्रालयाच्या 'गती शक्ती मल्टी-मॉडल कागो टणमघनल' 

(GCT) बाबतच्या धोरिानुसार, भारतीय रेले्वच्या आसनसोल णवभागाने िापरनगर येिे मैिन पॉवर णलणमटेडचे खाजगी 

साइणडांग (private siding) यशस्वीररत्या कायाघक्टित केले आहे. 

• णडसेंबर २०२१ मधे्य GCT धोरि प्रकाणशत झाल्यापासून भारतीय रेले्वमधे्य अशा प्रकारचा पणहला GCT सुरू करण्यात 

आला आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• मैठि ऊजाघ प्रकल्पाची सुरुवात सन 2009 मधे्य करण्यात आली आणि त्यानांतर 2011 मधे्य वीज णनणमघती सुरू 

करण्यात आली. 

• आतापयांत वीज प्रकल्पासाठी कोळशाची गरज रस्त्ाांद्वारे केली जात होती, ज्याचे रूपाांतर दर मणहन्याला 120 आवक 

कोळशाच्या रेकमधे्य होिे अपेणक्षत आहे. 

• तसेच फ्लाय ऍशचे 02 ते 04 बाह्य रेक साइणडांगमधून हाताळले जातील असा अांदाज आहे. 

• यामुळे रेले्वच्या उत्पन्नात दरमहा अांदाजे 11 कोटी रुपयाांची वाढ होईल. 

Source: PIB 

सानहत्योत्सव 

 

बातमीत का 

• साणहत्य अकादमीच्या पत्राांचा महोत्सव, भारतातील सवाघत समावेशक साणहत्य महोत्सव, साणहत्योत्सव नवी णदल्लीत 

सुरू झाला. 

मुख्य मुदे्द 

• भारताच्या स्वातांत्र्याच्या 75 व्या वधाघपन णदनाणनणमत्त लेटसघ 2022 हा उत्सव साजरा केला जात आहे. 

• साांसृ्कणतक राज्यमांत्री अजुघन राम मेर्वाल याांच्या हसे्त अकादमी प्रदशघनाच्या उद्र्ाटनाने महोत्सवाची सुरुवात झाली. 

• या प्रदशघनात अकादमीच्या मागील वषाघत झालेल्या यशाांचे आणि महत्त्वपूिघ कायघक्रमाांचे प्रदशघन करण्यात आले आहे. 

• साणहत्योत्सवादरम्यान 24 पुरस्कार णवजेत्याांना प्रणतणित साणहत्य अकादमी पुरस्कार प्रदान केले जातील. 

Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: अरु्व्यवस्र्ा 

RBI िे UPI123Pay लााँच केले 

बातमीत का 
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• ररझिघ बाँक ऑफ इांणडया (RBI) गिनघर शक्तीकाांत दास याांनी फीचर फोनसाठी युणनफाइड पेमेंट्स इांटरफेस (UPI) 

सेवा सुरू केली. 

 

• UPI123Pay म्हिून ओळखल्या जािार् या या सेवेमुळे भारतभरातील 40 कोटी फीचर फोन वापरकत्याांना पेमेंट सेवेत 

प्रवेश णमळेल. 

• याव्यणतररक्त, मध्यवती बाँकेने णडणजटल पेमेंटसाठी DigiSathi नावाची 24×7 हेल्पलाइन देखील सुरू केली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• आतापयांत UPI फक्त भारतातील सवघ स्माटघफोन्सवर उपलब्ध होता परां तु नवीनतम हालचालीसह, फीचर फोन 

वापरकत्याांना पेमेंट पाठवण्याची आणि प्राप्त करण्याची देखील परवानगी णदली जाईल. 

• UPI123Pay सेवा ही वापरकत्याांसाठी सेवा सुरू करण्यासाठी आणि कायाघक्टित करण्यासाठी तीन-चरि पित आहे, 

जी इांटरनेट कनेक्शनसाठी पयाघय नसलेल्या फोनवर कायघ करेल. 

युनिफाइड पेमेंट्स इांटरफेस (यूपीआय) नवषयी: 

• यूपीआय ही नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरेशन ऑफ इांणडयाने (एनपीसीआय) णवकणसत केलेली त्वररत ररअल टाइम पेमेंट 

णसस्टम आहे जी आांतर-बाँक पीअर-टू-पीअर आणि पसघन-टू-मचांट व्यवहार सुलभ करते. एनपीसीआय ही सवघ 

णडणजटल पेमेंटसाठी एक छत्री सांथिा आहे. 

Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 

दनिर् कोररयाचे िवे राष्ट्र ाध्यि म्हरू्ि यूि सुक येओल याांची निवड 

 

बातमीत का 
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• दणक्षि कोररयामधे्य, णवरोधी उमेदवार यून सुक येओल, एक पुरािमतवादी माजी सवोच्च वकील, देशाचे नवीन अध्यक्ष 

म्हिून णनवडून आले आहेत. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• यून सुक येओल याांनी त्याांचा सत्ताधारी उदारमतवादी पक्षाचा णवरोधक ली जे-मु्यांग याांचा पराभव केला. 

• यून मे मधे्य पदभार स्वीकारतील आणि जगातील 10 व्या सवाघत मोठ्या अिघव्यवथिेचा नेता म्हिून पाच वषाांचा 

कायघकाळ पूिघ करतील. 

• Source: TOI 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

एस श्रीशाांतिे नक्रकेटच्या सवु प्रकारातूि निवृत्तीची घोषर्ा केली 

 

बातमीत का 

• णवश्वचषक णवजेता भारताचा वेगवान गोलांदाज एस श्रीशाांतने भारतीय देशाांतगघत णक्रकेटच्या सवघ प्रकारातून णनवृत्ती 

जाहीर केली. 

मुख्य मुदे्द 

• श्रीशाांतने भारतासाठी 27 कसोटी आणि 53 एकणदवसीय सामने खेळले, ज्यात त्याने अनुक्रमे 87 आणि 75 बळी 

रे्तले. त्याने 10 टी-20 आांतरराष्ट्र ीय सामन्याांमधे्य सात णवकेट्सही रे्तल्या आहेत. 

• Source: Indian Express 

महत्वाच्या बातम्या: व्यक्तक्तमत्व 

पानकस्तािचे माजी अध्यि रनफक तरार याांचे निधि 

 

• पाणकस्तानचे माजी अध्यक्ष रणफक तरार याांचे ९२ व्या वषी णनधन झाले. 
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• तत्कालीन पांतप्रधान नवाझ शरीफ याांनी नामणनदेणशत केल्यानांतर तरार याांनी 1997 ते 2001 दरम्यान पाणकस्तानचे 

अध्यक्ष म्हिून काम केले होते. 

• तरार याांनी 1991 ते 1994 या काळात सवोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हिूनही काम पाणहले होते. 

• Source: India Today 
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