
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

दैनिक चालू घडामोडी 17.03.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

प्रकल्प डॉल्फिि 

 

• बातमीत का 

• कें द्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सरं्ह शेखावत यांनी गंगावरील एम्पॉर्ड टास्क फोर्ड (ETF) च्या बैठकीत प्रकल्प 

र्ॉल्फिनच्या मंजुरी प्रसियेच्या रं्थ गतीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. 

मुख्य मुदे्द 

• पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्र ीय गंगा कौल्फिल (NGC) नंतर गंगावरील ETF ही गंगावरील सनर्डय घेर्ारी दुर्री 

र्वोच्च रं्स्था आहे. 

प्रकल्प डॉल्फिि: 

• प्रकल्प र्ॉल्फिन हा अथड गंगा अंतगडत सनयोसजत उपिमांपैकी एक आहे, जो र्रकारचा एक महत्त्वाकांक्षी आंतर-

मंत्रालय उपिम आहे, ज्याला 14 सर्र्ेंबर 2019 रोजी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली NGC च्या पसहल्या बैठकीत 

मान्यता देण्यात आली. 

• प्रकल्प र्ॉल्फिन पयाडवरर्, वन आसर् हवामान बदल मंत्रालयाद्वारे "हँर्ल" केले जात आहे. 

• गंगेच्या र्ॉल्फिनचे वैज्ञासनक नाव: Platanista gangetica 

• Source: Indian Express 

नियतकानलक श्रमशक्ती सरे्वक्षण (PLFS) 
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बातमीत का 

• नॅशनल सॅ्टसटल्फस्टकल ऑसफर् (NSO) द्वारे जारी केलेल्या ताज्या पीररयसर्क लेबर फोर्ड र्रे्व्ह (PLFS) नुर्ार, 

भारतातील शहरी बेरोजगारीचा दर 2021 च्या एसप्रल-जून सतमाहीत 12.6 टक्क्ांवर पोहोचला, जे जानेवारी-माचड 

सतमाहीत 9.3 टके्क होता. 

• 2020 मधे्य देशव्यापी लॉकर्ाऊन दरम्यान, र्ाथीच्या रोगाच्या पसहल्या लाटेदरम्यान बेरोजगारीचा दर झपाट्याने 

वाढला होता. 

मुख्य मुदे्द 

• रे्टा दशडसवतो की 15-29 वयोगटातील, 25.5 टके्क शहरी युवक एसप्रल-जून 2021 मधे्य बेरोजगार रासहले, जे एसप्रल-

जून 2020 मधे्य 34.7 टके्क आसर् जानेवारी-माचड 2021 मधे्य 22.9 टके्क होते. 

• बेरोजगारीचा दर कामगार दलातील बेरोजगार व्यक्तीचंी टके्कवारी म्हरू्न पररभासित केला जातो. 

• र्ध्याच्या र्ाप्तासहक ल्फस्थतीनुर्ार (र्ीर्बू्ल्यएर्) श्रमशक्ती ही र्वेक्षर्ाच्या तारखेच्या आधीच्या एका आठवड्यात 

र्रार्री नोकरी करर्ाऱ्या सकंवा बेरोजगार झालेल्या व्यक्तीचंी रं्ख्या आहे. 

राष्ट्र ीय साांल्फख्यकी कायाालय (NSO): 

• NSO ही र्ांल्फख्यकी आसर् कायडिम अंमलबजावर्ी मंत्रालयाच्या अंतगडत र्ांल्फख्यकी रे्वा कायदा 1980 अंतगडत 

र्रकारने असनवायड केलेली कें द्रीय र्ांल्फख्यकी रं्स्था आहे. 

• Source: Indian Express 

पीएम-दक्ष योजिा 

 

बातमीत का 

• 2020-21 आसर् 2021-22 मधे्य PM-DAKSH (प्रधानमंत्री दक्ष आसर् कुशलता रं्पन् न सहतग्रही) योजनेंतगडत राखीव 

सनधीची रक्कम अनुिमे 44.79 कोटी आसर् 79.48 कोटी रुपये आहे. 

• अलीकरे्च ही मासहती र्ामासजक न्याय आसर् असधकाररता मंत्रालयाने लोकर्भेत सदली. 

महत्त्वाचे मुदे्द  

• ततू्पवी, मंत्रालयातफे PM-DAKSHपोटडल आसर् PM-DAKSH मोबाईल अॅप लाँच करण्यात आले होते.  

• PM-DAKSH पोटडल मोफत कौशल्य सवकार् प्रसशक्षर् कायडिमांर्ाठी ऑनलाईन नोदंर्ी प्रदान करते.    

• दीघडकालीन आसर् अल्पकालीन कौशल्यांची तरतूद करून लल्फित तरुर्ांची कौशल्य पातळी वाढसवरे्, त्यानंतर 

रोजगार/स्वयंरोजगारात र्मझोता कररे् हा या योजनेचा मुख्य उदे्दश आहे. 

• ही योजना मंत्रालयातील तीन र्ावडजसनक उपिमांद्वारे (पीएर्यू) म्हर्जेच राष्ट्र ीय अनुरू्सचत जाती सवत्त व सवकार् 

महामंर्ळ (एनएर्एफर्ीर्ी), राष्ट्र ीय मागार्वगीय सवत्त व सवकार् महामंर्ळ (एनबीर्ीएफर्ीर्ी) आसर् राष्ट्र ीय 

र्फाई कमडचारी सवत्त व सवकार् महामंर्ळ (एनएर्केएफर्ीर्ी) यांच्यामाफड त राबसवली जार्ार आहे.  

• कॅलेंर्र विड 2021-22 आसर् 2025-26 दरम्यान 2.71 लाख लोकांपयंत पोहोचण्याची मंत्रालयाची इच्छा आहे.  

• Source: PIB 
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 ईटस्माटा  नसटीज चॅलेंज 

 

बातमीत का 

• गृहसनमाडर् आसर् शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) EatSmart Cities Challenge र्ाठी 11 सवजेत्या शहरांची 

घोिर्ा केली. 

• चंदीगर्, इंदूर, जमू्म, जबलपूर, पर्जी, राजकोट, राउरकेला, र्ागर, रु्रत, तुमाकुरू आसर् उजै्जन हे ईटस्माटड सर्टीज 

चॅलेंजच्या पायलट टप्प्यातील टॉप 11 पुरस्कार सवजेते आहेत. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• एमओएचयूएने (MoHUA) फूर् रे्फ्टी अँर् सँ्टर्र्डडर् ऑथॉररटी ऑफ इंसर्याच्या (एफएर्एर्एआय) र्हकायाडने 15 

एसप्रल, 2021 रोजी ईट राइट इंसर्या दृष्ट्ीकोन शहर पातळीवर नेण्यार्ाठी ईटस्माटड सर्टीज चॅलेंज रु्रू केले होते. 

• अन्नाशी रं्बंसधत र्मस्ांचा र्ामना करण्यार्ाठी 'स्माटड' उपायांचा वापर करण्याबरोबरच रं्स्थात्मक, भौसतक, 

र्ामासजक आसर् आसथडक पायाभूत रु्सवधांद्वारे र्मसथडत सनरोगी, रु्रसक्षत आसर् सटकाऊ अन्न पयाडवरर्ार् र्मथडन 

देर्ारी योजना सवकसर्त करण्यार्ाठी स्माटड सर्टीजना पे्रररत करण्याचा उदे्दश ईटडर्स्माटड सर्टीज चॅलेंजचा आहे.  

• या सवजेत्या शहरांना एमओएचयूएकरू्न प्रते्यकी पन्नार् लाख रुपये सदले जातील. 

• Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

आनटा निनशयल इां टेनलजन्स आनण रोबोनटक्स टेक्नॉलॉजी पाका  

 

बातमीत का 
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• बंगळुरू येथील इंसर्यन इल्फिटू्यट ऑफ र्ायि (IISc) येथे 230 कोटी रुपयांच्या र्ीर् मनीर्ह देशातील पसहले 

आसटडसफसशयल इंटेसलजि अँर् रोबोसटक्स टेक्नॉलॉजी पाकड  (ARTPARK) लाँच करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द 

• 230 कोटी रुपयांपैकी 170 कोटी रुपये कें द्र आसर् उवडररत कनाडटक र्रकार देर्ार आहे. 

• आरोग्यरे्वा, सशक्षर्, गसतशीलता, पायाभूत रु्सवधा, कृिी, सकरकोळ आसर् र्ायबर-रु्रक्षा या के्षत्रातील महत्त्वाकांक्षी 

समशन-मोर् R&D प्रकल्प राबवून र्ामासजक प्रभाव सनमाडर् करण्यार्ाठी ARTPARK चे उसद्दष्ट् आहे ज्यायोगे 

भारतातील अनोख्या र्मस्ांचे सनराकरर् करण्याचे उसद्दष्ट् आहे. 

• Source: Indian Express 

महत्वाच्या बातम्या: नर्वज्ञाि 

ग्रीि हायडर ोजि फु्यएल सेल इलेल्फरर क वे्हईकल (FCEV) 

 

बातमीत का 

• कें द्रीय रसे्त वाहतूक आसर् महामागड मंत्री सनतीन गर्करी यांनी जगातील र्वाडत प्रगत तंत्रज्ञान - सवकसर्त ग्रीन 

हायर्र ोजन फु्यएल रे्ल इलेल्फरर क रे्व्हईकल (FCEV) टोयोटा समराईचे नवी सदल्ली येथे लॉन्च केले. 

• हा भारतातील अशा प्रकारचा पसहला प्रकल्प आहे ज्याचा उदे्दश ग्रीन हायर्र ोजन आसर् FCEV तंत्रज्ञानाच्या असद्वतीय 

उपयुक्ततेबद्दल जागरूकता सनमाडर् करून देशात ग्रीन हायर्र ोजन आधाररत परररं्स्था सनमाडर् करण्याचा आहे. 

महत्त्वाच्या बातम्या : सनयुक्ती 

भगर्वांत माि याांिी पांजाबच्या मुख्यमांत्रीपदाची शपथ घेतली 

 

बातमीत का 

• आम आदमी पक्षाचे नेते, भगवंत मान यांनी पंजाबच्या खटकर कलान, भगतसरं्ग यांचे वसर्लोपासजडत गावात 18वे 

पंजाबचे मुख्यमंत्री म्हरू्न शपथ घेतली. 
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• मुख्य मुदे्द 

• मान यांना पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोसहत यांनी शपथ सदली. 

• 117 र्दस्ीय पंजाब सवधानर्भेत आम आदमी पक्षाने 92 जागा सजंकल्या. 

Source: Indian Express 

टाटा सन्सचे प्रमुख एि चांद्रशेखरि याांची एअर इां नडयाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती 

 

बातमीत का 

• टाटा र्िचे अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन यांची एअर इंसर्याच्या अध्यक्षपदी सनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

• तुकी एअरलाइिचे माजी अध्यक्ष इल्कर आयर्ी यांनी टाटा र्मूहाची एअर इंसर्याचे मुख्य कायडकारी असधकारी 

आसर् व्यवस्थापकीय रं्चालक बनण्याची ऑफर नाकारल्यानंतर काही सदवर्ांनी हा सवकार् झाला. 

मुख्य मुदे्द 

• टाटा र्मूहाने 27 जानेवारी 2022 रोजी एअरलाइन ताब्यात घेतली. 

• चंद्रशेखरन हे टाटा कंर्ल्टिी र्ल्फर्व्हडरे्र्, टाटा मोटर्ड, टाटा स्टील, टाटा केसमकल्स आसर् टाटा कन्युमर 

प्रॉर्रडर्र्ह टाटा गु्रपच्या इतर अनेक कंपन्यांचे नॉन-एल्फक्कझ्ूसटर्व्ह चेअरमन म्हरू्न काम करतात. 

• गेल्या मसहन्यात त्यांची आर्खी पाच विांर्ाठी टाटा र्िच्या कायडकारी अध्यक्षपदी पुन्हा सनयुक्ती करण्यात आली. 

Source: Indian Express 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

FIDE चेस ऑनलल्फियाड 2022 

 

बातमीत का 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• तसमळनारू् र्रकारने अल्फखल भारतीय बुल्फिबळ महारं्घार्ह घोसित केले आहे की चेन्नई येथे FIDE चेर् ऑसलल्फम्पयार् 

2022 चे आयोजन करण्याची बोली भारताने सजंकली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• हे मूळतः  रसशयामधे्य होर्ार होते. 

• 1927 मधे्य FIDE चेर् ऑसलल्फम्पयार्ची स्थापना झाल्यापारू्न भारताने प्रथमच FIDE चेर् ऑसलल्फम्पयार्चे आयोजन 

केले आहे. 

• FIDE बुल्फिबळ ऑसलल्फम्पयार्च्या तातु्परत्या तारखा 26 जुलै 2022 ते 8 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत सनसित केल्या 

आहेत. 

Source: HT  
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