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दैनिक चालू घडामोडी 25.03.2022 
महत्वाच्या बातम्या: जग 

िासाची आरे्टनमस I चंद्र मोहीम 

 

बातमीत का 

• अलीकडेच, नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड से्पस अॅडटिटनस्ट्र ेशन (NASA) ने अिेररकेतील फ्लोररडा येथील केनेडी से्पस 

सेंिरिधे्य चाचणीसाठी त्ाांची आिेटिस I चांद्र िोहीि लाँचपॅडवर आणली. 

मुख्य मुदे्द 

• नासाच्या आिेटिस टिशनला चांद्र सांशोधनाची पुढची टपढी िानली जाते. 

• आिेटिस प्रोग्रािसह, 2024 पयंत िानवाांना चांद्रावर उतरवण्याचे नासाचे उटिष्ट आहे. 

• आिेटिस I (पूवीचे एक्सप्लोरेशन टिशन-1) ही नासाच्या खोल अांतराळ सांशोधन प्रणाली ांपैकी पटहली आहे. 

• ही एक अखांटडत अांतराळ िोहीि आहे टजथे अांतराळयान से्पस लॉन्च टसस्ट्ि (SLS) वर प्रके्षटपत करेल - जगातील 

सवाात शक्तिशाली रॉकेि - आटण टिशन दरम्यान चार ते सहा आठवड्ाांपेक्षा जास्त काळ पृथ्वीपासून 2,80,000 

िैलाांचा प्रवास करेल. 

• Source: The Hindu 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

बदलत्या कममचार ांसाठी नडनजर्टल कौशले्य तार करणे: अहवाल 

 

बातम्यांमधे्य का 

• एका नवीन अहवालानुसार, देशातील 7% किाचार् याांचे प्रटतटनटधत्व करणार् या सुिारे 27.3 दशलक्ष कािगाराांना 

पुढील वर्ाात त्ाांच्या नोकरीसाठी टडटजिल कौशल्य प्रटशक्षणाची आवश्यकता असेल, कारण िहािारीच्या काळात 

अशा कौशल्याांची, टवशेर्त: क्लाऊडशी सांबांटधत कौशल्याांची िागणी अटधक तीव्र झाली आहे. 
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मुख्य मुदे्द 

• अहवाल – ‘टबक्तडांग टडटजिल क्तिल्स फॉर चेंटजांग वका फोसा’, अल्फाबेिाने तयार केला आहे आटण Amazon Web 

Services, Inc. (AWS) द्वारे सुरू केला आहे. 

• हे तांत्रज्ञान आटण नॉन-िेक्नॉलॉजी अशा दोन्ही भूटिकाांिधील 1,012 टडटजिली कुशल कािगार आटण सावाजटनक, 

खाजगी आटण ना-नफा के्षत्रातील प्रटतटनटधत्वासह भारतातील 303 टनयोिे याांच्या सवेक्षणावर आधाररत आहे. 

• Source: The Hindu 

'फाउंडेशिल लनििंग स्टडी' 

 

बातम्यांमधे्य का 

• पायाभूत टशक्षणाच्या िप्प्यावर (इयत्ता टतसरीच्या शेविी) टवद्यार्थ्ांच्या टशकण्याच्या पातळीचे प्रत्क्ष आकलन व्हावे, 

यासाठी टशक्षण िांत्रालय 'फाऊां डेशनल लटनंग स्ट्डी' करणार आहे.  

• हा अभ्यास जगातील अशा प्रकारचा पटहला अभ्यास आहे कारण 22 भारतीय भार्ाांिधे्य आकलनासह वाचनासाठी 

िापदांड स्थाटपत करणे हे त्ाचे उिीष्ट आहे. 

फाउंडेशिल लनििंग स्टडीबद्दल: 

• NCERT द्वारे सवा राजे्य आटण कें द्रशाटसत प्रदेशाांिधे्य 23 ते 26 िाचा 2022 या चार टदवसाांच्या कालावधीत निुना 

शाळाांिधे्य िूलभूत टशक्षण अभ्यास आयोटजत केला जाईल. 

• या अभ्यासात अांदाजे 10000 शाळा आटण 1 लाख टवद्याथी सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.  

• Source: India Today 

Project UNNATI  

 

बातमीत का 

• कें द्रीय ग्रािीण टवकास आटण पांचायती राज िांत्री, टगरीराज टसांह याांनी आझादी का अिृत िहोत्सव साजरा करण्याचा 

एक भाग म्हणून डॉ. आांबेडकर इांिरनॅशनल सेंिर, नवी टदल्ली येथे िहात्मा गाांधी नरेगा अांतगात प्रकल्प UNNATI 

च्या 75 प्रटशटक्षत उिेदवाराांचा सत्कार केला. 
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• प्रकल्प UNNATI च्या 75 प्रटशटक्षत उिेदवाराांसह, िांत्री याांनी राज्य/कें द्रशाटसत प्रदेशाांच्या RSETI शी सांबांटधत 

बँकसाचाही सत्कार केला, ज्याांनी प्रकल्प UNNATI उिेदवाराांचे प्रटशक्षण यशस्वीपणे पूणा करण्यात योगदान टदले 

आहे. 

'उन्नती' प्रकल्पानवषी : 

• िहात्मा गाांधी नरेगा लाभार्थ्ांच्या कौशल्याचा पाया उांचावणे आटण त्ाद्वारे त्ाांची उपजीटवका सुधारणे, जेणेकरून ते 

सध्याच्या आांटशक रोजगारातून पूणा-वेळ रोजगाराकडे जाऊ शकतील आटण म्हणूनच िहात्मा गाांधी 

एनआरईजीएसवरील त्ाांचे अवलांटबत्व किी करू शकतील, असा एक कौशल्य प्रकल्प म्हणून 'UNNATI' प्रकल्प 

आहे. 

• हा प्रकल्प िहात्मा गाांधी नरेगा अांतगात १०० टदवसाांचे काि पूणा केलेल्या एका कुिुांबातील प्रौढ सदस्याला (वय १८-

४५ वरे् वयोगिातील) प्रटशक्षण देण्यासाठी आहे, ज्याने प्रकल्प सुरू होण्याच्या वर्ाापासून िागील आटथाक वर्ाात 

िहात्मा गाांधी नरेगाअांतगात १०० टदवसाांचे काि पूणा केले आहे. ज्या कुिुांबाांिधून उिेदवाराांची प्रटशक्षणासाठी टनवड 

केली जाते, त्ा घराांिधे्य िहात्मा गाांधी नरेगाअांतगात 100 टदवसाांच्या कािाचा लाभ घेतला आहे. 

• Source: PIB 

4 था पोषि पखवाडा 

 

बातमीत का 

• िटहला आटण बाल टवकास िांत्रालय 21 िाचा ते 4 एटप्रल 2022 या कालावधीत चौथा पोर्ण पखवाडा साजरा करत 

आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• पोर्न पखवाडा साजरा करण्यासाठी, टनरोगी बालकाची ओळख आटण उत्सव आटण पोशन टित्रा (आधुटनक, आयिी 

आधाररत, पारांपाररक आटण प्रादेटशक टियाकलाप) च्या आसपासच्या थीिॅटिक के्षत्रात टनरोगी भारतासाठी आधुटनक 

आटण पारांपाररक पद्धती ांचे एकत्रीकरण या दोन टवसृ्तत के्षत्राांवर भर टदला जातो. 

• िटहला आटण बाल टवकास िांत्रालय हे पोशन पखवाडा दरम्यान टियाकलापाांच्या सिन्वयासाठी नोडल िांत्रालय 

असेल. 

आधुनिक आनण पारंपाररक पद्धतीचं्या एकत्रीकरणाच्या थीम अंतगमत, खालील गोष्ीवंर नवशेष लक्ष कें नद्रत केले 

जाईल: 

• अांगणवाडी कें द्राांिधे्य लाभाथी असलेल्या ६ वर्ााखालील बालकाांची उांची व वजन िोजणे 

• टलांगसांवेदनशील जल व्यवस्थापन आटण िटहलाांिधे्य जलसांधारणाच्या िहत्त्वाटवर्यी जागरुकता टनिााण करणे आटण 

अांगणवाडी कें द्राांसह पावसाच्या पाण्याची साठवण सांरचनाांना चालना देणे यावर कें टद्रत उपिि 

• चाचणी उपचार आटण चचाा अशिपणा 

• आटदवासी भागात टनरोगी िाता आटण बाळासाठी पारांपाररक अन्नाचा प्रचार करने. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

पोषण अनभािानवषी : 

• पांतप्रधान नरेंद्र िोदी याांनी 8 िाचा 2018 रोजी सुरू केलेल्या पोर्ण अटभयानाने व्यापक लोकसहभाग सुटनटित 

करण्यासाठी बरीच प्रगती केली आहे.  

• पोर्ण अटभयान इतर िांत्रालयाांशी अटभसरण करून सवांगीण पद्धतीने पौटष्टक पररणाि सुधारण्याचा प्रयत्न करते. 

Source: newsonair 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

‘सुरक्षा कवच 2’ व्यााम 

 

बातमीत का 

• अलीकडेच अटिबाज टवभागाने पुणे येथील लुल्लानगर येथे भारतीय लष्कर आटण िहाराष्टर  पोलीस याांच्यात ‘सुरक्षा 

कवच २’ या सांयुि सरावाचे आयोजन केले होते. 

मुख्य मुदे्द 

• पुण्यातील कोणत्ाही सांभाव्य दहशतवादी कारवायाांचा िुकाबला करण्यासाठी लष्कर आटण पोटलसाांनी हाती 

घेतलेल्या कवायती आटण कायापद्धती याांचा िेळ साधणे हा या सरावाचा उिेश होता. 

• या सरावात भारतीय लष्कराच्या काउांिर िेरररझि िाि फोसा (CTTF), िहाराष्टर  पोटलसाांच्या दहशतवाद टवरोधी 

पथकासह क्तिक ररअॅक्शन िीम्स (QRTs), श्वान पथके आटण दोन्ही एजन्सीच्या बॉम्ब टनकािी पथकाांचा सहभाग होता. 

• Source: HT 

महत्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि 

क्षरोग निमूमलिासाठी डेर्टा-चानलत संशोधि- “Dare2eraD TB” 
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बातम्यांमधे्य का 

• कें द्रीय कें द्रीय (स्वतांत्र प्रभार) टवज्ञान व तांत्रज्ञान राज्यिांत्री डॉ. टजतेंद्र टसांह याांनी जागटतक क्षयरोग टदनाटनटित्त िेससाल 

बायोिेक्नॉलॉजी टवभाग, िेससालॉलॉटजकली टवभागातफे क्षयरोग टनिूालनासाठी डेिा-चाटलत सांशोधन- 'Dare2eraD 

TB' सुरू करण्याची घोर्णा केली. 

मुख्य मुदे्द 

• िाचा 2018 िधे्य पांतप्रधान नरेंद्र िोदी याांनी 'टदल्ली एां ड िीबी सटिि'चे अध्यक्षपद भूर्वले. टशखर पररर्देत, 

पांतप्रधानाांनी 2030 च्या िीबी-सांबांटधत SDG लक्ष्यापेक्षा पाच वरे् अगोदर, 2025 पयंत भारतातील क्षयरोग सांपुष्टात 

आणण्याचे आवाहन केले. 

• डॉ. टसांग म्हणाले की, भारतात आजही क्षयरोगाचा कलांक दरवर्ी सुिारे २-३ दशलक्ष रुग्ाांसह आपण पुढे नेत 

आहोत, ही टचांतेची बाब आहे. 

भारताचे प्रत्न: 

• क्षयरोग टनिूालनासाठी राष्टर ीय धोरणात्मक योजना (NSP) (2017-2025), टनक्षय इकोटसस्ट्ि (राष्टर ीय िीबी िाटहती 

प्रणाली), टनक्षय पोर्ण योजना (NPY- आटथाक सहाय्य), िीबी हरेगा देश जीतेगा िोहीि. 

Source: PIB 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

माउंर्टि रे्टरेि बाइनकंग आनण साकल मोर्टोक्रॉससाठी SAI िॅशिल सेंर्टर ऑफ एक्सलन्स 

 

बातमीत का 

• युवा व्यवहार आटण िीडा िांत्रालय टहिाचल प्रदेश सरकारच्या युवा सेवा आटण िीडा टवभागाच्या सहकायााने 

भारतातील पटहले SAI नॅशनल सेंिर ऑफ एक्सलन्स (NCOE) उभारणार आहे, ज्यािुळे टशिला येथे िाउांिन िेरेन 

बाइटकां ग आटण सायकल िोिोिॉसिधे्य खेळाडूांना प्रटशक्षण देण्यात येईल. 

मुख्य मुदे्द 

• भारतीय सायकलपिूांना जागटतक दजााच्या प्रटशक्षण सुटवधा उपलब्ध करून देण्यासाठी NCOE ची स्थापना केली 

जात आहे जेणेकरून ते MTB आटण BMX या टवर्याांिधे्य 18 ऑटलक्तिक पदकाांसाठी स्पधाा करू शकतील. 

महत्वाच्या बातम्या: व्यक्तिमत्व 

भारताचे माजी सरन्यााधीश आर सी लाहोर्टी ांचे निधि 

• भारताचे िाजी सरन्यायाधीश (CJI) रिेशचांद्र लाहोिी याांचे वयाच्या 81 व्या वर्ी टनधन झाले. 

• न्यायिूती लाहोिी याांची 1 जून 2004 रोजी 35 वे सरन्यायाधीश म्हणून टनयुिी करण्यात आली. ते 1 नोव्हेंबर 2005 

रोजी टनवृत्त झाले. 

• पे्रस िर स्ट् ऑफ इांटडयाच्या सांचालक िांडळावर ते िाजी स्वतांत्र सांचालक होते. 
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Source: The Hindu 
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