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दैनिक चालू घडामोडी 14.03.2022 

िािाजी देशमुख कृनि संजीविी प्रकल्प  

 

बातम्ांमधे्य का 

• नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प ५१४२ गावात सुरु असून मुख्यमंत्री आषि उपमुख्यमंत्री यांच्या 

मागगदशगनामुळे मालेगावातील १४१ गावांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.  

• वृक्षलागवड व बांबू लागवड, फळबाग लागवड, गांडुळ खत,नाडेप खत षनषमगती, षिबक षसंचन, तुिार षसंचन, 

आदी प्रकल्प या योजनेंतगगत राबवले जातात. त्यासािी प्रते्यक षजल्ह्यात शेतकऱयांसािी प्रषशक्षि षशषबरांचं 

आयोजन केलं जातं.  

योजिेनवियी अनिक मानिती 

• महाराष्ट्र ातील शेतकऱ यांच्या षहतासािी नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी योजना (Nanaji Deshmukh Krishi 

Sanjivani Yojana 2022) महाराष्ट्र  सरकारने सुरू केली आहे. या योजनेंतगगत शेतकऱ यांच्या दुष्काळग्रस्त भागाला 

राज्य सरकार दुष्काळमुक्त करेल जेिेकरून शेतकरी शेती करू शकतील आषि शेतकऱ यांना चांगले उत्पन्न षमळू 

शकेल आषि ते स्वतः ला आषि त्यांच्या कुटंुषबयांना आषथगकदृष्ट्या मजबूत बनवू शकतील.  

• या योजनेचा लाभ राज्य शासनाच्या वतीने महाराष्ट्र ातील लघु व मध्यमवगीय शेतकऱ यांना देण्यात येिार आहे.  

• ही योजना राज्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार षपकांच्या लागवडीवर भर देईल आषि हवामान बदलांमुळे होिाऱ या 

अडचिीमंधे्य शेतकऱ यांना मदत होईल. महाराष्ट्र ातील 15 षजल्ह्यातील 5142 खेड्ांमधे्य िािाजी देशमुख कृिी 

संजीविी योजिा 2022 ( Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Yojana Registration 2022) सुरू 

झालेली आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द 

• या योजनेंतगगत राज्यातील लघु व मध्यमवगीय शेतकऱ यांना फायदा होिार आहे. 

• या नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी योजना महाराष्ट्र  च्या माध्यमातून शेतकऱ यांचे उत्पन्न वाढषवण्यावरही लक्ष कें षित 

केले जाईल. 

• राज्य सरकारने या योजनेसािी 4000 कोटी रुपयांचे बजेट वाटप केले आहे. 

• या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र  शासन राज्यातील दुष्काळग्रस्त भाग दुष्काळमुक्त करेल. ज्यामधे्य शेतकरी शेती 

करू शकतात. 

• ही योजना सुरू करण्यासािी महाराष्ट्र  शासनाने जागषतक बँकेकडून कजागच्या स्वरूपात सुमारे 2800 कोटी रुपयांची 

मदत घेतली आहे. 

• िािाजी देशमुख कृिी संजीविी योजिा 2022 च्या माध्यमातून प्रथम मातीची गुिवत्ता तपासली जाईल आषि 

शेतकऱ यांचे उत्पन्न वाढषवण्यामधे्य सुधारिा होईल आषि शेतीत वाढ होईल. 

Source: Krushiyojana 
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मित्त्वाच्या बातम्ा: जग 

जैनवक आनि रासायनिक शसे्त्र अनिवेशि 

 

बातमीत का 

• युके्रन जैषवक शसे्त्र षवकषसत करत असल्याची खोटी माषहती रषशयावर पसरवल्याचा आरोप संयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा 

पररिद (UNSC) सदस्ांनी केला आहे. 

रासायनिक शसे्त्र अनिवेशि (CWC): 

• रासायषनक शस्त्रांवर बंदी घालिारा आषि षनधागररत वेळेत त्यांचा नाश करिे आवश्यक असलेला हा बहुपक्षीय करार 

आहे. 

• CWC सािी वाटाघाटी 1980 मधे्य संयुक्त राष्ट्र ांच्या षनः शस्त्रीकरि पररिदेत सुरू झाल्या. 

• अषधवेशनाचा मसुदा सप्टेंबर 1992 मधे्य तयार करण्यात आला आषि जानेवारी 1993 मधे्य स्वाक्षरीसािी खुला 

करण्यात आला. तो एषप्रल 1997 पासून प्रभावी झाला. 

जैनवक शसे्त्र करार: 

• वेपन्स ऑफ मास षडस्ट्र क्शन (WMD) च्या प्रसाराला संबोषधत करण्यासािी आंतरराष्ट्र ीय समुदायाच्या प्रयत्ांमधे्य हा 

एक महत्त्वाचा घटक आहे आषि याने जैषवक शस्त्रांषवरुद्ध एक मजबूत आदशग स्थाषपत केला आहे. 

• औपचाररकपिे "बॅके्टररयोलॉषजकल (जैषवक) आषि षविारी शसे्त्र आषि त्यांच्या नाशाच्या षवकास, उत्पादन आषि 

सािेबाजीवर बंदी घालण्याचे अषधवेशन" म्हिून ओळखले जाते, स्वस्वत्झलंडमधील षजषनव्हा येथे षनः शस्त्रीकरि 

सषमतीच्या पररिदेद्वारे या अषधवेशनाची वाटाघाटी करण्यात आली. 

• ते 10 एषप्रल 1972 रोजी स्वाक्षरीसािी खुले करण्यात आले आषि 26 माचग 1975 रोजी अंमलात आले. 

• हा पषहला बहुपक्षीय षनः शस्त्रीकरि करार होता ज्यात संपूिग शे्रिीतील षवपन्स ऑफ मास षडस्ट्र क्शन (WMD) बंदी 

होती. 

• Source: newsonair 

सववसमावेशक आनथवक भागीदारी करार (CEPA) 
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बातम्ांमधे्य का 

• भारत आषि कॅनडा यांच्यात व्यापार आषि गंुतविूकषवियक (एमडीटीआय) पाचवा मंषत्रगट झाला.   

• वाषिज्य आषि उद्योग, ग्राहक व्यवहार आषि अन्न आषि सावगजषनक षवतरि आषि वस्त्रोद्योग मंत्री, षपयुि गोयल 

आषि सुश्री मेरी एनजी, लघु व्यवसाय, षनयागत प्रोत्साहन आषि आंतरराष्ट्र ीय व्यापार मंत्री, कॅनडा सरकारच्या 

एमडीटीआयचे सह-अध्यक्ष होते. 

• मंत्र्ांनी भारत-कॅनडा सवगसमावेशक आषथगक भागीदारी करार (CEPA) सािी वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्यास आषि 

दोन्ही देशांना लवकर व्यावसाषयक नफा षमळवून देिारा अंतररम करार षकंवा प्रारंषभक प्रगती व्यापार करार (EPTA) 

षवचारात घेण्याचे मान्य केले. 

मित्त्वाचे मुदे्द 

• अंतररम करारामधे्य वसू्त, सेवा, मूळ षनयम, स्वच्छता आषि फायटोसॅषनटरी उपाय, व्यापारातील तांषत्रक अडथळे 

आषि षववाद समझोत्यातील उच्च स्तरीय वचनबद्धता यांचा समावेश असेल आषि परस्पर सहमतीने मान्य केलेल्या 

इतर कोित्याही के्षत्रांचा देखील समावेश असू शकतो. 

• कॅनडाने भारतीय सेंषिय षनयागत उत्पादनांच्या सोयीसािी अपेडाला (कृिी आषि प्रषक्रया केलेले अन्न उत्पादने षनयागत 

षवकास प्राषधकरि) अनुरूपता पडताळिी संस्था (सीव्हीबी) दजाग देण्याच्या षवनंतीची त्वरीत तपासिी करण्यास 

सहमती दशगषवली.  

कॅिडासोबत भारताचे सध्याचे व्यापारी संबंि: 

• भारत ही कॅनडाची 11वी सवागत मोिी षनयागत बाजारपेि आहे आषि एकूि 12वी सवागत मोिी व्यापारी भागीदार आहे. 

• Source: newsonair 

मित्त्वाच्या बातम्ा: भारत 

AMRUT 2.0 अंतगवत ‘इंनडया वॉटर नपच-पायलट-से्कल स्टाटव -अप चॅलेंज’ 

 

बातमीत का 

• कें िीय गृहषनमागि आषि शहरी व्यवहार (MoHUA) आषि पेटर ोषलयम आषि नैसषगगक वायू मंत्री हरदीप षसंग पुरी 

यांनी मंत्रालयाच्या अटल षमशन फॉर ररजुव्हनेशन अँड अबगन टर ान्सफॉमेशन (AMRUT) 2.0 अंतगगत ‘इंषडया वॉटर 

षपच-पायलट-से्कल स्ट्ाटग-अप चॅलेंज’ लाँच केले. 

मुख्य मुदे्द 

• भारताच्या पंतप्रधानांच्या दूरदृष्ट्ीच्या अनुिंगाने, स्ट्ाटगअप्सना ‘टेक्नॉलॉजी पाटगनर’ म्हिून संलग्न करण्याच्या तंत्रज्ञान 

उप-षमशनला मंषत्रमंडळाने AMRUT 2.0 अंतगगत मान्यता षदली आहे. 
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• षमशनचे उषिष्ट् पािी/वापरलेले-पािी के्षत्रातील स्ट्ाटगअप्सना नवकल्पना आषि षडझाइनद्वारे षवकषसत करण्यासािी 

सक्षम करिे आहे ज्यामुळे शाश्वत आषथगक वाढ होईल आषि रोजगाराच्या संधी षनमागि होतील. 

• या उपक्रमांतगगत, मंत्रालय 100 स्ट्ाटग-अप्सची षनवड करेल ज्यांना 20 लाख रुपये षनधी समथगन तसेच मागगदशगन 

म्हिून प्रदान केले जातील. 

अमृत (अटल नमशि फॉर ररजुविेशि अँड अबवि टर ान्सफॉमेशि) बद्दल: 

• 25 जून 2015 रोजी 500 शहरांमधे्य AMRUT लाँच करण्यात आले, ज्याचा उिेश 500 षनवडक AMRUT शहरांमधे्य 

पािीपुरवठ्याचे सावगषत्रक कव्हरेज प्रदान करिे आषि सीवरेज कव्हरेजमधे्य लक्षिीय सुधारिा करिे आहे. 

• अलीकडेच, सरकारने 1 ऑक्टोबर 2021 रोजी अटल षमशन फॉर ररजुवे्हनेशन अँड अबगन टर ान्सफॉमेशन (AMRUT) 

2.0 लाँच केले आहे, ज्याचे उषिष्ट् सवग वैधाषनक शहरांमधे्य पाण्याचे सावगषत्रक कव्हरेज प्रदान करिे आषि 500 

AMRUT शहरांमधे्य सीवरेज/सेपे्टज व्यवस्थापनाचे 100% कव्हरेज प्रदान करिे, पािी सुरषक्षत शहरे षनमागि करिे 

आहे. 

• Source: Business Standard 

राष्ट्र ीय युवा संसद मिोत्सव 2022 

 

बातमीत का 

• लोकसभा अध्यक्ष, ओम षबलाग यांनी संसदेच्या सेंटर ल हॉल, नवी षदल्ली येथे राष्ट्र ीय युवा संसद महोत्सव-2022 च्या 

षतसऱया आवृत्तीच्या समापन कायगक्रमाला संबोषधत केले. 

मुख्य मुदे्द 

• राष्ट्र ीय युवा संसद हा तरुिांना संसदीय कायगपद्धती आषि लोकशाही प्रषक्रया समजून घेऊन सुसज्ज करण्याचा एक 

अषभनव कायगक्रम आहे. 

राष्ट्र ीय युवा संसद मिोत्सव (NYPF) बद्दल: 

• सावगजषनक सेवांसह आगामी काळात षवषवध कररअरमधे्य सामील होिाऱया तरुिांचा आवाज ऐकण्यासािी हे 

आयोजन करण्यात आले आहे. 

• NYPF 31 षडसेंबर 2017 रोजी पंतप्रधानांनी त्यांच्या मन की बात भाििात षदलेल्या कल्पनेवर आधाररत आहे. 

• या कल्पनेतून पे्ररिा घेऊन, NYPF ची पषहली आवृत्ती 2019 मधे्य आयोषजत करण्यात आली होती. 

Source: PIB 
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"फामावसु्यनटकल इंडस्टरीचे बळकटीकरि (SPI)" योजिा 

बातमीत का 

• फामागसु्षटकल्स षवभाग, रसायने आषि खते मंत्रालयाने आषथगक विग 21-22 ते आषथगक विग 25-26 या कालावधीसािी 

रु. 500 कोटी रुपयांच्या एकूि आषथगक पररव्ययासह "औिध उद्योगाचे बळकटीकरि (SPI)" योजनेसािी मागगदशगक 

तते्त्व जारी केली आहेत. 

 

मुख्य मुदे्द 

• ही योजना देशभरातील षवद्यमान फामाग क्लस्ट्सग आषि एमएसएमईंना त्यांची उत्पादकता, गुिवत्ता आषि षटकाऊपिा 

सुधारण्यासािी आवश्यक असलेल्या समथगनाच्या दृष्ट्ीने वाढत्या मागिीकडे लक्ष देईल. 

• या योजनेंतगगत, सामाषयक सुषवधा षनमागि करण्यासािी फामाग क्लस्ट्सगना आषथगक सहाय्य षदले जाईल. 

• षशवाय, एसएमई आषि एमएसएमईच्या उत्पादन सुषवधांमधे्य सुधारिा करण्यासािी जेिेकरून राष्ट्र ीय आषि 

आंतरराष्ट्र ीय षनयामक मानके (डबू्ल्यएचओ-जीएमपी षकंवा अनुसूची-एम) पूिग करता येतील, त्यांच्या भांडवली 

कजागवरील व्याज सवलत षकंवा भांडवली अनुदान प्रदान केले जाईल, ज्यामुळे व्हॉलू्यममधे्य तसेच गुिवते्तमधे्य वाढ 

होण्यास मदत होईल. 

• Source: PIB 

राष्ट्र ीय रक्षा नवद्यापीठ 

 

बातमीत का 

• पंतप्रधान नरेंि मोदी यांनी राष्ट्र ीय रक्षा षवद्यापीिाची इमारत राष्ट्र ाला समषपगत केली आषि अहमदाबाद येथे पषहले 

दीक्षांत समारंभ भािि केले. 

मुख्य मुदे्द 
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• राष्ट्र ीय रक्षा षवद्यापीि (RRU) ची स्थापना पोषलषसंग, फौजदारी न्याय आषि सुधारात्मक प्रशासनाच्या षवषवध शाखांमधे्य 

उच्च दजागचे प्रषशषक्षत मनुष्यबळाची गरज पूिग करण्यासािी करण्यात आली. 

• 2010 मधे्य गुजरात सरकारने स्थापन केलेल्या रक्षा शक्ती षवद्यापीिाचे अपगे्रडेशन करून सरकारने राष्ट्र ीय रक्षा 

षवद्यापीि नावाचे राष्ट्र ीय पोषलस षवद्यापीि स्थापन केले. 

• राष्ट्र ीय महत्त्वाची संस्था असलेल्या षवद्यापीिाने 1 ऑक्टोबर 2020 पासून आपले कामकाज सुरू केले. 

• Source: India Today 

मित्त्वाच्या बातम्ा : राज्य 

2021 मधे्य स्कॉच से्टट ऑफ गव्हिवन्स रँनकंग 

 

बातमीत का 

• स्कोच से्ट्ट ऑफ गव्हनगन्स रँषकंग 2021 मधे्य आंध्र प्रदेश सरकारने पुन्हा एकदा अव्वल स्थान पटकावले आहे. 

• दुसऱया क्रमांकावर पषिम बंगाल आषि ओषडशा 3 व्या, गुजरात 4 आषि महाराष्ट्र  5 व्या क्रमांकावर आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• आंध्र प्रदेशने पोलीस आषि सुरक्षा, कृिी, षजल्हा प्रशासन आषि ग्रामीि षवकासातही अव्वल स्थान पटकावले आहे. 

• एका प्रषसद्धीनुसार, आंध्र प्रदेशने सलग दुसऱया विी पषहला क्रमांक कायम िेवला आहे. 

• 2020 मधे्यही आंध्र प्रदेशने प्रशासनात अव्वल स्थान पटकावले. 

SKOCH गु्रप बद्दल: 

• SKOCH समूह हा 1997 पासून सवगसमावेशक वाढीवर लक्ष कें षित करून सामाषजक-आषथगक समस्ा हाताळिारा 

भारतातील अग्रगण्य षथंक टँक आहे. 

• समूह कंपन्यांमधे्य सल्लागार शाखा, माध्यम शाखा आषि धमागदाय प्रषतष्ठान यांचा समावेश होतो. 

• SKOCH समुहाने 2021 सािी SKOCH गव्हनगन्स ररपोटग काडग नवी षदल्ली येथे जारी केले आहे, राज्य, षजल्हा, आषि 

ईमेल आषटगकल षपं्रट आषटगकल मु्यषनषसपल स्तरावरील षवषवध प्रकल्पांमधील कामषगरीनुसार राज्यांची क्रमवारी 

लावली आहे. 

• Source: The Hindu 
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मित्त्वाच्या बातम्ा : नियुक्ती 

देबानशि पांडा यांची IRDAI चेअरपसवि म्हिूि नियुक्ती 

 

बातमीत का 

• मंषत्रमंडळाच्या षनयुक्ती सषमतीने माजी DFS सषचव देबाषशि पांडा, सेवाषनवृत्त IAS अषधकारी यांची भारतीय षवमा 

षनयामक आषि षवकास प्राषधकरि (IRDAI) चे अध्यक्ष म्हिून षनयुक्तीला मान्यता षदली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• देबाषशि पांडा यांची सुरुवातीला तीन विांच्या कालावधीसािी षनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

• पांडा यांनी दोन विांच्या कायगकाळानंतर या विी 31 जानेवारी रोजी षवत्त मंत्रालयातील षवत्तीय सेवा षवभागाचे सषचव 

(DFS) पद सोडले होते. 

भारतीय नवमा नियामक आनि नवकास प्रानिकरि (IRDAI) बद्दल: 

• ही भारत सरकारच्या षवत्त मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील एक षनयामक संस्था आहे आषि षतच्याकडे भारतातील षवमा 

आषि पुनषवगमा उद्योगांचे षनयमन आषि परवाना देण्याचे काम आहे. 

• स्थापना: 1999 

• मुख्यालय: हैदराबाद 

• IRDAI ही 10 सदस्ीय संस्था आहे ज्यामधे्य अध्यक्ष, पाच पूिगवेळ सदस् आषि चार अधगवेळ सदस् आहेत. 

• Source: The Hindu 

ए के नसक्री यांची चार िाम प्रकल्प पॅिेल प्रमुख म्हिूि नियुक्ती   

 

बातम्ांमधे्य का 
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• सवोच्च न्यायालयाने आपले माजी न्यायमूती ए.के.षसक्री यांना षवनंती केली की, "चार धाम महामगग षवकास प्रकल्प 

(चार धाम महामागग षवकास प्रकल्प) च्या संपूिग षहमालयीन खोऱयावर चार धाम महामगग षवकास प्रकल्पाचा एकषत्रत 

आषि स्वतंत्र प्रभाव काय आहे याचा षवचार करण्यासािी" त्यांनी स्थापन केलेल्या उच्चाषधकार सषमतीच्या 

अध्यक्षपदाची सूते्र हाती घ्यावीत. 

मित्त्वाचे मुदे्द 

• न्यायमूती डी.वाय.चंिचूड आषि न्यायमूती सूयगकांत यांच्या खंडपीिाने न्यायमूती षसक्री यांना षवनंती केली की, 

सषमतीचे षवद्यमान अध्यक्ष रवी चोप्रा यांनी राजीनामा देण्याचा षनिगय घेतला होता. 

• उत्तराखंडमधील यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ आषि बिीनाथ या चार पषवत्र शहरांना सवग-हवामान कनेस्वक्टस्वव्हटी 

प्रदान करण्यासािी 900 षकमी लांबीचे रसे्त बांधण्याचा प्रकल्पाचा षवचार आहे.  

• रवी चोप्रा यांनी यापूवी कें िाच्या 10-मीटर कॅरेज वेच्या मागिीला षवरोध केला होता आषि पयागवरिाची षचंता लक्षात 

घेऊन तो 5.5 मीटरपयंत मयागषदत िेवण्याचा आग्रह धरला होता. 

• Source: Indian Express  
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