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दैनिक चालू घडामोडी 03.03.2022 

भारत आनि जपाि निपक्षीय सॅ्वप व्यवस्थेचे िूतिीकरि  

 

• भारत आणि जपानने त्ाांच्या णिपक्षीय सॅ्वप अरेंजमेंटचे (BSA) नूतनीकरि $75 णिणियनच्या मयाादेपयंत केिे. 

• िँक ऑफ जपान, अर्ामांत्री जपानसाठी एजांट म्हिून काम करत आहे आणि भारतीय ररझर्व्ा िँक (RBI) याांनी BSA 

च्या दुरुस्ती आणि पुनर्स्र्ाती करारावर स्वाक्षरी केिी. 

• BSA ही णि-मार्गी व्यव्र्ा आहे णजरे् दोन्ही अणिकारी डॉिरच्या िदल्यात त्ाांची ्र्ाणनक चिने िदिू शकतात. 

• 2018 मधे्य भारतीय पांतप्रिानाांच्या जपान भेटीदरम्यान भारत आणि जपान याांच्यात BSA ची वाटाघाटी झािी. 

• पररिामी, परकीय चिनािा अणिक र्स्र्रता आिण्यासाठी ऑक्टोिर 2020 मधे्य $75 अब्ज डॉिरच्या सॅ्वप 

व्यव्रे्वर स्वाक्षरी करण्यात आिी. 

• Source: Business Standard 

स्वच्छ सवेक्षि 2022 चे फील्ड मूल्ाांकि सुरू केले 

 

• जर्गातीि सवाात मोठ्या नार्गरी स्वच्छता सवेक्षि, स्वच्छ सवेक्षि (एसएस) च्या सिर्ग सातव्या आवृत्तीचे के्षत्र मूल्याांकन 

रृ्गहणनमााि आणि शहरी व्यवहार मांत्राियाने (एमओएचयूए) 1 माचा 2022 रोजी सुरू केिे होते.  

• एमओएचयूएने एसएस 2022 च्या सवेक्षिािा सुरुवात केिी आणि मूल्याांकन एजन्सी - इप्सोस ररसचा प्रायरे्व्ट 

णिणमटेडचे सुमारे 3,000 मूल्याांकनकते शहराांच्या कामणर्गरीचे मूल्याांकन करण्यासाठी मैदानात उतरण्यास तयार 

आहेत.  

• सवेक्षिाची व्याप्ती आता 100% वॉडांमधे्य नमुने घेण्यासाठी वाढवण्यात आिी आहे, जी मार्गीि वर्ांमधे्य 40% होती.  

स्वच्छ सवेक्षि (SS) नवषयी:  
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• २०१६ मधे्य एमओएचयूएने मोठ्या प्रमािात नार्गररकाांच्या सहभार्गास प्रोत्साणहत करताना शहराांना शहरी स्वच्छतेची 

र्स्र्ती सुिारण्यासाठी प्रोत्साणहत करण्यासाठी स्पिाात्मक फे्रमवका  म्हिून एस.एस. सादर केिे होते.  

• २०१६ मधे्य केवळ ७३ दशिक्षाहून अणिक िोकसांख्या असिेल्या शहराांसह सुरू झािेिा हा प्रवास अनेक पटी ांनी 

वाढिा आहे, २०१७ मधे्य ४३४ शहरे, २०१८ मधे्य ४,२०३ शहरे, २०१९ मधे्य ४,२३७ शहरे, एसएस २०२० मिीि ४,२४२ 

शहरे आणि ६२ कॅन्टोन्मेंट िोडांसह एसएस २०२१ मिीि ४,३२० शहरे आहेत.  

• Source: PIB 

स्थलाांतररत आनि परत आलेल्ाांचे मदत आनि पुिववसि 

 

• कें द्र सरकारने 2021-22 ते 2025-26 या कािाविीसाठी "्र्िाांतररत आणि प्रत्ावतानाांची मदत आणि पुनवासन" या 

अांबे्रिा योजनेंतर्गात णवद्यमान सात उपयोजना सुरू ठेवण्याच्या प्रस्तावास मान्यता णदिी असून त्ासाठी एकूि 1,452 

कोटी रुपये खचा करण्यात आिा आहे.  

• या मांजुरीमुळे छत्री योजनेंतर्गात मदत रृ्गह मांत्राियाच्या माध्यमातून िाभार्थ्ांपयंत पोहोचत राहीि याची खात्री केिी 

जाईि. 

• या योजनेमुळे णव्र्ाणपताांमुळे त्रस्त झािेल्या ्र्िाांतररत आणि प्रत्ावतानाांना वाजवी उत्पन्न णमळविे आणि मुख्य 

प्रवाहातीि आणर्ाक णियाकिापाांमधे्य त्ाांचा समावेश करिे सुिभ करिे शक्य होते. 

Source: PIB 

MyGov िे “सबका नवकास महाक्विझ” लााँच केले 
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• सुशासनािद्दि नार्गररकाांमधे्य जार्गरूकता णनमााि करण्यासाठी, MyGov ने 1 माचा 2022 रोजी “सिका णवकास 

महार्सिझ” माणिका सुरू केिी आहे. 

• हा एक वर्ाभर चाििारा प्रकल्प आहे आणि त्ात 14 भार्ग आहेत. 

• “सिका णवकास महार्सिझ माणिका” चा उदे्दश सहभार्गी ांना णवणवि सरकारी योजना आणि उपिमाांिद्दि जार्गरूक 

करिे आहे. 

• यामधे्य अभूतपूवा सांखे्यने िाांििेिी घरे (पीएम आवास योजना), पाण्याचे कनेक्शन (जि जीवन णमशन), िँक खाती 

(जनिन), शेतकऱयाांना रे्ट िाभ हस्ताांतरि (पीएम णकसान) णकां वा मोफत रॅ्गस कनेक्शन (उज्ज्विा) आणि र्गररिाांसाठी 

जीवन िदििारे अनेक हस्तके्षप याांचा समावेश आहे. 

• पणहिी प्रश्नमांजुर्ा प्रिान मांत्री र्गरीि कल्याि अन्न योजना (PM-GKAY) वर आहे. PM-GKAY हे र्गरीि समर्ाक पॅकेज 

आहे ज्याचा उदे्दश कोणवड-19 सार्ीच्या आजारामुळे आिेल्या व्यत्याांमुळे र्गररिाांना भेडसाविारी आर्व्ाने कमी 

करण्यासाठी आहेत. 

• Source: PIB 

चांदीगडला राज्यसभेची जागा देण्याची मागिी 

 

• चांदीर्गड महानर्गरपाणिकेने घटनेच्या किम 80 मधे्य सुिारिा करण्याच्या प्रस्तावािा मांजुरी णदिी जेिेकरून त्ाांचे 

नर्गरसेवक राज्यसभेवर प्रणतणनिी पाठवू शकतीि. 

खाजगी सदस्य नवधेयक - सांनवधाि (दुरुस्ती नवधेयक, 2021) आनि कलम 80 ची दुरुस्ती: 

• खाजर्गी सदस्य णविेयक हे मांत्री नसिेल्या सांसद सदस्याने (एमपी) सादर केिेिे णविेयक आहे. णवरोिी पक्षात िसिेिे 

खासदार िहुिा खाजर्गी सदस्य णविेयके सभारृ्गहात आितात. 

• भारतीय राज्यघटनेतीि किम 80 राज्याांच्या पररर्देच्या रचनेशी सांिांणित आहे ज्यािा उच्च सभारृ्गह देखीि म्हितात. 

टीप: 

• पुद्दुचेरी, जमू्म आणि काश्मीर आणि राष्ट्र ीय राजिानी प्रदेश णदल्ली या कें द्रशाणसत प्रदेशाांना राज्यसभेत प्रणतणनणित्व 

आहे, तर िडाख, चांदीर्गड, दादरा आणि नर्गर हवेिी - दमि आणि दीव, अांदमान आणि णनकोिार िेटे आणि िक्षिीप 

याांना वरच्या सभारृ्गहात प्रणतणनणित्व नाही. 

• Source: Indian Express 

महानिवरात्रीनिनमत्त उजै्जिची नगिीज बुकमधे्य िो ांद 
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• मध्य प्रदेशात, उजै्जनने महाणशवरात्रीणनणमत्त एकाच वेळी 11 िाखाांहून अणिक मातीचे णदवे िावण्यासाठी णर्गनीज िुक 

ऑफ वर्ल्ा रेकॉडामधे्य प्रवेश केिा. 

• रे्गल्या नोर्व्ेंिरमधे्य अयोधे्यत 9 िाख 41 हजार णदवे िावल्याचा णविम मोडीत काढत उजै्जनच्या िोकाांनी एकाच 

वेळी 11 िाख 71 हजार णदवे प्रज्वणित करून नवा णविम केिा आहे. मुख्यमांत्री णशवराज णसांह चौहान याांच्या हसे्त 

णक्षप्रा नदीच्या रामघाटावर ‘णशव ज्योती अपािम्’ महोत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आिे. 

• उजै्जन हे णशवाशी सांिांणित १२ ज्योणतणिंर्गाांपैकी एक असिेल्या महाकािेश्वराचे घर आहे. 

• Source: ET 

जागनतक वन्यजीव नदि 

 

• जार्गणतक वन्यजीव णदन दरवर्ी ३ माचा रोजी साजरा केिा जातो. 

• जार्गणतक वन्यजीव णदन 2022 ची र्ीम "पयाावरि प्रिािी पुनसंचणयत करण्यासाठी मुख्य प्रजाती पुनप्रााप्त करिे" 

आहे. 

इनतहास: 

• 20 णडसेंिर 2013 रोजी, सांयुक्त राष्ट्र  महासभेच्या 68 व्या सत्राने जर्गातीि वन्य प्रािी आणि वनस्पती ांिद्दि जार्गरुकता 

साजरी करण्यासाठी आणि जारृ्गती करण्यासाठी 3 माचा हा जार्गणतक वन्यजीव णदवस म्हिून घोणर्त करण्याचा णनिाय 

घेतिा. 

• 1973 मधे्य वन्य जीवजांतू आणि वनस्पती (CITES) च्या िुप्तप्राय प्रजाती ांच्या आांतरराष्ट्र ीय व्यापारावरीि अणिवेशनाचा 

अविांि करण्याचा णदवस हा णदवस आहे, जो आांतरराष्ट्र ीय व्यापार प्रजाती ांच्या अर्सस्तत्वािा िोका णनमााि करिार नाही 

याची खात्री करण्यात महत्त्वाची भूणमका िजावतो. 
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• इांटरनॅशनि युणनयन फॉर कन्झरे्व्शन ऑफ नेचर (IUCN) च्या िोकादायक प्रजाती ांच्या िाि यादीनुसार, वन्य जीवजांतू 

आणि वनस्पती ांच्या 8,400 हून अणिक प्रजाती र्गांभीरपिे िोक्यात आहेत, तर जवळपास 30,000 अणिक िोकादायक 

णकां वा असुरणक्षत असल्याचे समजिे आहे. 

• Source: un.org 

जागनतक श्रवि नदवस 

 

• दरवर्ी ३ माचा रोजी जार्गणतक श्रवि णदवस पाळिा जातो. 

• जार्गणतक श्रवि णदन 2022 ची र्ीम "आयुष्यासाठी ऐकण्यासाठी, काळजीपूवाक ऐका." 

• वर्ल्ा हेल्थ ऑर्गानायझेशन (WHO) च्या अांित्व आणि िणहरेपिा प्रणतिांिक कायााियातफे दरवर्ी ही मोहीम आयोणजत 

केिी जाते. 

• मोणहमेची उणद्दषे्ट् माणहतीची देवािघेवाि करिे आणि श्रविशक्ती कमी होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि 

श्रविणवर्यक काळजी सुिारण्यासाठी केिेल्या कृती ांना प्रोत्साहन देिे हे आहे. 

• पणहिा कायािम 2007 मधे्य आयोणजत करण्यात आिा होता. 2016 पूवी तो आांतरराष्ट्र ीय कानाची काळजी णदवस 

म्हिून ओळखिा जात होता. 

• टीप: जर्गभरात, 360 दशिक्ष िोक श्रविक्षमतेने ग्रस्त आहेत. 

Source: who.int   

सेंटर फॉर सायन्स अाँड एन्व्हायिवमेंटचा से्टट ऑफ इां नडयाज एन्व्हायिवमेंट ररपोटव , 2022 

• कें द्रीय पयाावरि मांत्र्ाांनी नुकताच सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्र्व्ायनामेंटचा से्टट ऑफ इांणडयाज एन्र्व्ायनामेंट ररपोटा , 

2022 प्रणसद्ध केिा आहे. 

• 2015 मधे्य सांयुक्त राष्ट्र सांघाच्या 192 सदस्य राष्ट्र ाांनी 2030 च्या अजेंड्याचा एक भार्ग म्हिून स्वीकारिेल्या 17 शाश्वत 

णवकास उणद्दष्ट्ाांमधे्य भारत रे्गल्या वर्ीच्या 117 व्या िमाांकावरून तीन ्र्ानाांनी घसरून 120 व्या िमाांकावर आिा 

आहे. 

• शून्य भूक, चाांर्गिे आरोग्य आणि कल्याि, िैंणर्गक समानता आणि शाश्वत शहरे आणि समुदायाांसह 11 SDGs मिीि 

प्रमुख आर्व्ानाांमुळे भारताची रँक प्रामुख्याने घसरिी. 

राज्यवार अहवाल 

• झारखांड आणि णिहार हे िक्ष्य वर्ा 2030 पयंत SDGs पूिा करण्यासाठी सवाात कमी तयार आहेत. 

• पणहल्या िमाांकावर केरळ, त्ानांतर ताणमळनाडू आणि णहमाचि प्रदेश दुसऱया िमाांकावर आहे. 

• र्गोवा, कनााटक, आांध्र प्रदेश आणि उत्तराखांड याांनी णतसरा िमाांक पटकाविा आहे. 

कें द्रिानसत प्रदेिाांमधे्य 

• चांदीर्गड पणहल्या िमाांकावर असून त्ानांतर णदल्लीचा िमाांक िार्गतो. 
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• दुसऱया िमाांकावर िक्षिीप आणि पुद्दुचेरी आणि णतसऱया िमाांकावर अांदमान आणि णनकोिार िेटे. 

Source: Economics Times 

GOES-T: NOAA NASA िे लॉन्च केले 

 

• NASA ने नॅशनि ओणशयाणनक अँड अॅटमॉसे्फररक अॅडणमणनस्टर ेशन (NOAA) साठी नुकतेच हवामान उपग्रह 

णजओसे्टशनरी ऑपरेशनि एन्र्व्ायनामेंटि सॅटेिाइट (GOES-T) यशस्वीररत्ा प्रके्षणपत केिे. 

GOES-T बद्दल 

• णजओसे्टशनरी ऑपरेशनि एन्र्व्ायनामेंटि सॅटेिाइट, GOES-T, केप कॅनवेरि से्पस फोसा से्टशनवरून युनायटेड 

िॉन्च अिायन्स अॅटिस V रॉकेटवर प्रके्षणपत करण्यात आिा. 

• GOES-T पृथ्वीपासून 22,300 मैिाांवर भूर्स्र्र कके्षत र्स्र्त आहे, त्ाचे नाव GOES-18 असे ठेविे जाईि. 

• GOES-R माणिकेतीि पणहल्या दोन GOES-16 मधे्य 2016 मधे्य िॉन्च करण्यात आल्या होत्ा आणि GOES-17 

2018 मधे्य िॉन्च केल्या रे्गल्या होत्ा. 

• Source: NASA.com 

'स्त्री मिोरक्षा प्रकल्प' 

• मणहिा आणि िाि णवकास मांत्राियाने (MoWCD) राष्ट्र ीय मानणसक आरोग्य आणि नू्यरोसायने्सस (NIMHANS) 

सां्रे्च्या सहकायााने अिीकडेच 'स्त्री मनोरक्षा प्रकल्प' सुरू केिा आहे. 

• स्त्री मिोरक्षा प्रकल्पानवषयी 

• भारतातीि मणहिाांचे मानणसक आरोग्य सुिारिे हा या प्रकल्पाचा उदे्दश आहे. 

• हा प्रकल्प OSC (वन-स्टॉप सेंटर) कायाकत्र्ाांच्या क्षमता वाढवण्यावर भर देईि. 

• Source: AIR 
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