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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

पहिला आठवडा माचच 2022 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

चंदीगडला राज्यसभेची जागा देण्याची मागणी 

 

• चंदीगड महािगरपाशलकेिे घटिेच्या कलम 80 मधे्य सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी शदली जेणेकरूि त्ांचे 

िगरसेवक राज्यसभेवर प्रशतशिधी पाठवू िकतील. 

खाजगी सदस्य हवधेयक - संहवधान (दुरुस्ती हवधेयक, 2021) आहण कलम 80 ची दुरुस्ती: 

• खाजगी सदस्य शवधेयक हे मंत्री िसलेल्ा संसद सदस्यािे (एमपी) सादर केलेले शवधेयक आहे. शवर धी पक्षात बसलेले 

खासदार बहुधा खाजगी सदस्य शवधेयके सभागृहात आणतात. 

• भारतीय राज्यघटिेतील कलम 80 राज्यांच्या पररषदेच्या रचिेिी संबंशधत आहे ज्याला उच्च सभागृह देखील म्हणतात. 

टीप: 

• पुद्दुचेरी, जमू्म आशण काश्मीर आशण राष्ट्र ीय राजधािी प्रदेि शदल्ली या कें द्रिाशसत प्रदेिांिा राज्यसभेत प्रशतशिशधत्व 

आहे, तर लडाख, चंदीगड, दादरा आशण िगर हवेली - दमण आशण दीव, अंदमाि आशण शिक बार बेटे आशण लक्षिीप 

यांिा वरच्या सभागृहात प्रशतशिशधत्व िाही. 

• Source: Indian Express 

मिाहिवरात्रीहनहमत्त उजै्जनची हगनीज बुकमधे्य नोदं 

 

• मध्य प्रदेिात, उजै्जििे महाशिवरात्रीशिशमत्त एकाच वेळी 11 लाखांहूि अशधक मातीचे शदवे लावण्यासाठी शगिीज बुक 

ऑि वल्डव रेकॉडवमधे्य प्रवेि केला. 
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• गेल्ा ि व्हेंबरमधे्य अय धे्यत 9 लाख 41 हजार शदवे लावल्ाचा शवक्रम म डीत काढत उजै्जिच्या ल कांिी एकाच 

वेळी 11 लाख 71 हजार शदवे प्रज्वशलत करूि िवा शवक्रम केला आहे. मुख्यमंत्री शिवराज शसंह चौहाि यांच्या हसे्त 

शक्षप्रा िदीच्या रामघाटावर ‘शिव ज्य ती अपवणम्’ मह त्सवाचे उद्घाटि करण्यात आले. 

• उजै्जि हे शिवािी संबंशधत १२ ज्य शतशलांगांपैकी एक असलेल्ा महाकालेश्वराचे घर आहे. 

• Source: ET 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 

नवी हदल्ली येथे एररया ऑहिस आहण इनोवे्हिन सेंटरची स्थापना  

 

बातमीत का 

• अशश्विी वैष्णव, कें द्रीय दळणवळण मंत्री आशण आंतरराष्ट्र ीय दूरसंचार संघ (ITU) चे सरशचटणीस Houlin Zhao यांिी 

िवी शदल्ली येथे ITU चे के्षत्रीय कायावलय आशण इि वे्हिि सेंटरच्या स्थापिेसाठी ह स्ट कंटर ी करारावर (HCA) स्वाक्षरी 

केली. 

मुख्य मुदे्द 

• क्वस्वत्झलांडमधील शजशिव्हा येथे आय शजत जागशतक दूरसंचार मािकीकरण असेंब्ली-20 (WTSA-20) दरम्याि 

आभासी समारंभात या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. 

• WTSA ही ITU ची चार-वाशषवक जागशतक पररषद आहे जी माशहती आशण संपे्रषण तंत्रज्ञाि (ICTs) च्या 

मािकीकरणासाठी समशपवत आहे. 

• 2024 मधे्य ह णाऱ्या पुढील WTSA चे यजमािपद भारतािे प्रस्ताशवत केले आहे. 

नवी हदल्लीतील ITU चे के्षत्रीय कायाचलय आहण इनोवे्हिन सेंटर: 

• िवी शदल्ली येथील ITU चे एररया ऑशिस आशण इि वे्हिि सेंटर अिगाशणस्ताि, बांगलादेि, भूताि, इराण, मालदीव, 

िेपाळ, श्रीलंका आशण भारत या दशक्षण आशियाई देिांिा सेवा देईल अिी अपेक्षा आहे. 

• यजमाि देि एररया ऑशिसची स्थापिा आशण ऑपरेििसाठी कायदेिीर आशण आशथवक फे्रमवकव  प्रदाि करत . 

टीप: भारत दूरसंचार मािकांच्या शवकासासाठी ठ स पावले उचलत आहे. भारतामधे्य शवकशसत केलेली 5Gi मािके आता ITU 

िारे 5G साठी तीि तंत्रज्ञािांपैकी एक म्हणूि ओळखली गेली आहेत. 

इंटरनॅिनल टेहलकमु्यहनकेिन युहनयन (ITU) बद्दल: 

• ITU ही माशहती आशण संपे्रषण तंत्रज्ञािासाठी संयुक्त राष्ट्र ांची शविेष एजन्सी आहे. 

• ITU मधे्य सध्या 193 देि आशण 900 हूि अशधक खाजगी-के्षत्रातील संस्था आशण िैक्षशणक संस्थांचे सदस्यत्व आहे. 

• Source: PIB 

'स्त्री मनोरक्षा प्रकल्प' 

• मशहला आशण बाल शवकास मंत्रालयािे (MoWCD) राष्ट्र ीय मािशसक आर ग्य आशण नू्यर सायने्सस (NIMHANS) 

संस्थेच्या सहकायाविे अलीकडेच 'स्त्री मि रक्षा प्रकल्प' सुरू केला आहे. 
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• स्त्री मनोरक्षा प्रकल्पाहवषयी 

• भारतातील मशहलांचे मािशसक आर ग्य सुधारणे हा या प्रकल्पाचा उदे्दि आहे. 

• हा प्रकल्प OSC (वि-स्टॉप सेंटर) कायवकत्र्ांच्या क्षमता वाढवण्यावर भर देईल. 

• Source: AIR 

MyGov ने “सबका हवकास मिाक्विझ” लााँच केले 

 

• सुिासिाबद्दल िागररकांमधे्य जागरूकता शिमावण करण्यासाठी, MyGov िे 1 माचव 2022 र जी “सबका शवकास 

महाक्विझ” माशलका सुरू केली आहे. 

• हा एक वषवभर चालणारा प्रकल्प आहे आशण त्ात 14 भाग आहेत. 

• “सबका शवकास महाक्विझ माशलका” चा उदे्दि सहभागीिंा शवशवध सरकारी य जिा आशण उपक्रमांबद्दल जागरूक 

करणे आहे. 

• यामधे्य अभूतपूवव संखे्यिे बांधलेली घरे (पीएम आवास य जिा), पाण्याचे किेक्शि (जल जीवि शमिि), बाँक खाती 

(जिधि), िेतकऱ्यांिा थेट लाभ हस्तांतरण (पीएम शकसाि) शकंवा म ित गॅस किेक्शि (उज्ज्वला) आशण गररबांसाठी 

जीवि बदलणारे अिेक हस्तके्षप यांचा समावेि आहे. 

• पशहली प्रश्नमंजुषा प्रधाि मंत्री गरीब कल्ाण अन्न य जिा (PM-GKAY) वर आहे. PM-GKAY हे गरीब समथवक पॅकेज 

आहे ज्याचा उदे्दि क शवड-19 साथीच्या आजारामुळे आलेल्ा व्यत्यांमुळे गररबांिा भेडसावणारी आव्हािे कमी 

करण्यासाठी आहेत. 

• Source: PIB 

स्थलांतररत आहण परत आलेल्ांचे मदत आहण पुनवचसन 
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• कें द्र सरकारिे 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी "स्थलांतररत आशण प्रत्ावतविांची मदत आशण पुिववसि" या 

अंबे्रला य जिेंतगवत शवद्यमाि सात उपय जिा सुरू ठेवण्याच्या प्रस्तावास मान्यता शदली असूि त्ासाठी एकूण 1,452 

क टी रुपये खचव करण्यात आला आहे.  

• या मंजुरीमुळे छत्री य जिेंतगवत मदत गृह मंत्रालयाच्या माध्यमातूि लाभार्थ्ाांपयांत प ह चत राहील याची खात्री केली 

जाईल. 

• या य जिेमुळे शवस्थाशपतांमुळे त्रस्त झालेल्ा स्थलांतररत आशण प्रत्ावतविांिा वाजवी उत्पन्न शमळवणे आशण मुख्य 

प्रवाहातील आशथवक शक्रयाकलापांमधे्य त्ांचा समावेि करणे सुलभ करणे िक्य ह ते. 

Source: PIB 

NCPCR चे नवीन बोधवाक्य: भहवष्यो रक्षहत रहक्षत  

बातम्यांमधे्य का 

• मशहला आशण बालशवकास मंत्री सृ्मती इराणी यांिी अलीकडेच राष्ट्र ीय बाल हक्क संरक्षण आय गाच्या १७ व्या स्थापिा 

शदिाशिशमत्त भशवष्य  रशक्षत हे िवीि ब धवाक्य लााँच केले आहे. 

नॅशनल कहमशन िॉर प्रोटेक्शन ऑि चाइल्ड राइट्स (NCPCR) बद्दल 

• कशमशि िॉर प्र टेक्शि ऑि चाइल्ड राइट्स (CPCR) कायदा, 2005 अंतगवत ही एक वैधाशिक संस्था आहे. 

• हे भारत सरकारच्या मशहला आशण बाल शवकास मंत्रालयाच्या प्रशासकीय शियंत्रणाखाली काम करते 

• माचव 2007 मधे्य कशमशि िॉर प्र टेक्शि ऑि चाइल्ड राइट्स (CPCR) कायदा, 2005, संसदेचा कायदा (शडसेंबर 

2005) अंतगवत स्थापि करण्यात आला. 

आज्ञापत्र 

• सवव कायदे, ध रणे, कायवक्रम आशण प्रशासकीय यंत्रणा भारताच्या राज्यघटिेत आशण युएि कन्व्वे्हन्व्शि ऑि द चाइल्ड 

राईट्समधे्य िमूद केल्याप्रमाणे बालहक्कांच्या दृष्ट्ीक िाशी सुसंगत आहेत याची खात्री करणे हे आय गाचे कायव आहे. 

टीप: 

• यूएि कन्व्वे्हन्व्शि ऑि द चाइल्ड ऑि द चाइल्ड अंतगवत 0 ते 18 वय गटातील व्यक्ती म्हणूि बालकाची व्याख्या 

करण्यात आली आहे. 

• Source- AIR 

मित्वाच्या बातम्या: जग 

UNGA ने युके्रनमधील रहियन आक्रमणाचा हनषेध करणारा ठराव मंजूर  

 

बातमीत का 
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• युिायटेड िेिन्स जिरल असेंब्लीिे (UNGA) युके्रिमधील रशियि आक्रमणाचा शिषेध करणारा ठराव मंजूर केला 

आहे आशण रशियािे युके्रिमधूि सवव सैन्य ताबडत ब मागे घेण्याचे आवाहि केले आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• या ठरावाच्या बाजूिे 141 सदस्यांिी मतदाि केले आशण पाच सदस्यांिी शवर धात मतदाि केले. 

• भारत आशण इतर 34 राष्ट्र ांिी मतदािापासूि दूर राशहले. 

• युके्रिमधे्य सुरू असलेल्ा रशियि लष्करी कारवाईदरम्याि संयुक्त राष्ट्र ांच्या आमसभेचे आपत्कालीि अशधवेिि 

सुरक्षा पररषदेिे ब लावले ह ते. १९३ सदस्यीय असेंब्लीिे १९९७ िंतरचे पशहले आणीबाणी अशधवेिि ब लशवल्ािंतर 

हे घडले. 

टीप: 

• UNGA ठराव िुकत्ाच 15-राष्ट्र ीय सुरक्षा पररषदेत प्रसाररत केलेल्ा ठरावासारखाच ह ता. 

• युएिएससीचा ठराव, ज्याला बाजूिे ११ मते आशण तीि मते शमळाली ह ती, त  स्थायी सदस्य रशियािे आपला वे्हट  

वापरल्ािंतर र खला गेला. 

• Source: newsonair 

आंतरराष्ट्र ीय न्यायालय (ICJ) 

बातम्यांमधे्य का 

• अलीकडेच, युके्रििे आंतरराष्ट्र ीय न्यायालयासम र (ICJ) रशियि िेडरेििशवरुद्ध कायववाही सुरू करण्यासाठी अजव 

दाखल केला. 

आंतरराष्ट्र ीय न्यायालय (ICJ) बद्दल 

• हे संयुक्त राष्ट्र ांचे (UN) प्रमुख न्याशयक अंग आहे. 

• याला जागशतक न्यायालय असेही म्हणतात. 

• संयुक्त राष्ट्र ांच्या चाटवरिारे जूि 1945 मधे्य त्ाची स्थापिा झाली आशण एशप्रल 1946 मधे्य काम सुरू केले. 

• न्यायालयाचे आसि हेग (िेदरलाँड) येथील पीस पॅलेस येथे आहे. 

• संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सहा प्रमुख अवयवांपैकी, नू्ययॉकव  (युिायटेड से्टट्स ऑि अमेररका) मधे्य क्वस्थत िसलेले एकमेव 

आहे. 

• त्ाच्या अशधकृत कामकाजाच्या भाषा इंग्रजी आशण फ्रें च आहेत. 

रचना: 

• यात UN जिरल असेंब्ली आशण सुरक्षा पररषदेिे िऊ वषाांसाठी शिवडलेल्ा 15 न्यायाधीिांच्या पॅिेलचा समावेि 

आहे. 

• क टावत एकाच राज्यातील एकापेक्षा जास्त िागररकांचा समावेि असू िकत िाही. 

• शिवाय, न्यायालयािे संपूणवपणे सभ्यतेचे मुख्य स्वरूप आशण जगातील प्रमुख कायदेिीर प्रणालीचें प्रशतशिशधत्व केले 

पाशहजे. 

• हे अवयव एकाच वेळी पण स्वतंत्रपणे मतदाि करतात. 

• सातत् सुशिशित करण्यासाठी, दर तीि वषाांिी एक तृतीयांि न्यायालय शिवडले जाते. 

•   न्यायाधीि पुन्हा शिवडणुकीसाठी पात्र आहेत. 

भूहमका आहण जबाबदाऱ्या: 

• आंतरराष्ट्र ीय कायद्याचे पालि करूि न्यायालय राज्यांिी सादर केलेल्ा कायदेिीर शववादांचे शिराकरण करते. 

• हे अशधकृत UN अवयव आशण शविेष एजन्सीिारे संदशभवत कायदेिीर प्रश्नांवर सल्लागार मते देखील देते. राज्यांमधील 

शववादांचे शिवाडे बंधिकारक आहेत. 
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• न्यायालय संबंशधत राज्यांच्या सै्वक्वच्छक सहभागावर आधाररत देिांमधील शववादांवर शिणवय घेते. 

• जर एखाद्या राज्यािे कायववाहीत भाग घेण्यास सहमती दिवशवली तर, न्यायालयाच्या शिणवयाचे पालि करण्यास ते 

बांधील आहे. 

• Source- Indian Express 

सामुद्रधुनीच्या िासनाबाबत मॉन्ट्र ो कन्व्वे्हन्व्िन 

बातम्यांमधे्य का 

• तुकीिे अलीकडेच सामुद्रधुिीच्या िासिाबाबत मॉन्ट्र   कन्व्वे्हन्व्िि लागू करण्याचा शिणवय जाहीर केला आहे. 

मित्त्व 

• मॉन्ट्र   कन्व्वे्हन्व्ििची तरतूद रशियि युद्धिौकांिा बॉस्प रस आशण डाडविेलेस सामुद्रधुिीतूि काळ्या समुद्रात प्रवेि 

करण्यास बंदी घालण्यास मदत करते. 

मॉन्ट्र ो कन्व्वे्हन्व्िन 1936 बद्दल 

• मॉन्ट्र   कन्व्वे्हन्व्िि ररगशडांग द रेशजम ऑि द स्टर ेट्स, जे सहसा मॉन्ट्र   कन्व्वे्हन्व्िि म्हणूि ओळखले जाते. 

• हा तुकव स्तािमधील ब स्प रस आशण डाडेिेल सामुद्रधुिी शियंशत्रत करणारा आंतरराष्ट्र ीय करार आहे. 

• त्ावर 20 जुलै 1936 र जी क्वस्वत्झलांडमधील मॉन्ट्र   पॅलेस येथे स्वाक्षरी करण्यात आली आशण 9 ि व्हेंबर 1936 र जी 

लागू झाली. 

ऑपरेिन गंगा 

 

बातम्यांमधे्य का  

• युके्रिमधूि पळूि जाण्यात यिस्वी ठरलेल्ा भारतीय िागररकांिा परत आणण्यासाठी इंशडग , स्पाइसजेट, एअर 

इंशडया एके्स्प्रस या कंपन्यांिी अलीकडेच 'ऑपरेिि गंगा'मधे्य प्रवेि केला आहे. 

ऑपरेिन गंगा बद्दल  

• युके्रिमधे्य अडकलेल्ा भारतीयांिा परत आणण्यासाठी भारत सरकारिे सुरू केलेला हा उपक्रम आहे. 

• या अंतगवत भारतािे यापूवीच आपल्ा 1000 हूि अशधक िागररकांिा देिातूि यिस्वीररत्ा परत आणले आहे. 

• हंगेरी, प लंड, र माशिया आशण स्ल व्हाक प्रजासत्ताक या देिांबर बरच्या सीमापार शबंदंूवरूि भारतीयांिा बाहेर 

काढण्यासाठी मदत करण्यासाठी २४×७ शियंत्रण कें दे्र स्थापि केली आहेत.  

• 'ऑपगंगा हेल्पलाईि' (OpGanga Helpline) हे शिटर हाँडलही या म शहमेला समशपवत करण्यात आले असूि, तेथे 

शिवावसि प्रशक्रयेसंबंधीची सवव माशहती आशण दूतावासांच्या सल्ल्ांसंबंधीची सवव माशहती सवाांिा अद्ययावत ठेवण्यासाठी 

देण्यात आली आहे. 

भारतातील इतर प्रमुख ऑपरेिन 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

कुवेत एयरहलफ्ट 1990 

• या कारवाईत एक लाख इराकी सैशिकांिी देिात कूच केल्ािंतर लगेचच कुवेतमधे्य सुमारे २ लाख भारतीय अडकूि 

पडले ह ते, त्ामुळे सामान्य जिता हतबल झाली ह ती.  

• एअर इंशडयािे आतापयांतची सवावत म ठी हवाई शिवावसि म हीम राबशवण्यासाठी शगिीज वल्डव रेकॉडवमधे्य स्वत: ची 

ि दं केली 

ऑपरेिन सेि िोम वापसी 2011 

• यादवी युद्धाच्या िेऱ्यात अडकलेल्ा शलशबयात अडकलेल्ा १५ हजारांहूि अशधक भारतीय िागररकांची सुटका 

करण्यासाठी भारत सरकारिे ऑपरेिि सेि ह मकशमंग सुरू केले.  

• हवाई आशण समुद्राच्या माध्यमातूि ही कारवाई करण्यात आली, त्ामुळे सवव िागररकांिा सुरशक्षत परत आणण्यात 

आले. 

ऑपरेिन रिाट 2015 

• येमेिी संकटकाळात सौदी अरेशबया आशण त्ाच्या शमत्रराष्ट्र ांिी २०१५ मधे्य त्ा देिात केलेल्ा लष्करी 

हस्तके्षपादरम्याि भारतीय िागररक आशण परदेिी िागररकांिा येमेिमधूि बाहेर काढण्याची भारतीय सिस्त्र दलाची 

कारवाई म्हणजे ऑपरेिि रहाट ही भारतीय सैन्य दलाची कारवाई ह ती. 

समुद्र मैत्री 2018 

• इंड िेशियातील भूकंप आशण तु्सिामीग्रस्तांिा मदत करण्यासाठी ही एक म ठी मािवतावादी म हीम ह ती 

वंदे भारत हमिन 2020 

• 60 लाखांहूि अशधक या शमििमधे्य, क क्वव्हड -19 साथीच्या आजारािे जगभरात थैमाि घातले तेव्हा भारतीय शवद्याथी 

आशण िागररक परदेिात अडकूि पडले ह ते, ज्यामुळे सवव आंतरराष्ट्र ीय प्रवासी सेवा बंद पडल्ा ह त्ा.  

ऑपरेिन वॅ्हहनला 2020 

• डायि चक्रीवादळाचा िटका बसलेल्ा मादागास्करच्या ल कसंखे्यला मदत करण्यासाठी भारतीय िौदलािे सुरू 

केलेली ही म हीम ह ती. 

आंतरराष्ट्र ीय अणुऊजाच एजन्सी 

 

बातम्यांमधे्य का 

• युके्रिमधील युद्धजन्य पररक्वस्थतीसंदभावत आंतरराष्ट्र ीय अणुऊजाव संस्थेिे िुकतीच तातडीची बैठक घेण्याचा शिणवय 

घेतला आहे. 

• कारण देिात चार अणुऊजाव प्रकल्प कायावक्वित असूि चेिोशबलसह शवशवध कचरा सुशवधा आहेत. 

आंतरराष्ट्र ीय अणुऊजाच एजन्सी बद्दल 

• 1957 मधे्य स्थापि झालेल्ा अणु सहकायावच्या के्षत्रात काम करणारी ही संयुक्त राष्ट्र ांची महत्त्वाची संस्था आहे. 

• युिायटेड िेिन्स कुटंुबातील जगातील "िांततेसाठी परमाणु" संस्था म्हणूि एजन्सीची स्थापिा करण्यात आली. 

• अण्वस्त्रांसारख्या लष्करी हेतंूसाठी त्ाचा वापर प्रशतबंशधत करतािा अणुऊजेच्या िांततापूणव वापरास प्र त्साहि देणे 

हे त्ाचे उशद्दष्ट् आहे. 
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• त्ाचे मुख्यालय क्वव्हएन्ना, ऑक्वस्टर या येथे आहे. 

चेरनोहबल आपत्ती बद्दल 

• चेरि शबल आपत्ती ही 26 एशप्रल 1986 र जी युके्रिमधील चेरि शबल अणुऊजाव प्रकल्पात घडलेली आक्वण्वक दुघवटिा 

ह ती. 

• ररअॅक्टरमधे्य स्फ ट झाले, ज्याचा गाभा शवतळला आशण शकरण त्सगी सामग्री वातावरणात स डली गेली. 

मित्वाच्या बातम्या: अथचव्यवस्था 

भारत आहण जपान हिपक्षीय सॅ्वप व्यवस्थेचे नूतनीकरण  

 

• भारत आशण जपाििे त्ांच्या शिपक्षीय सॅ्वप अरेंजमेंटचे (BSA) िूतिीकरण $75 शबशलयिच्या मयावदेपयांत केले. 

• बाँक ऑि जपाि, अथवमंत्री जपािसाठी एजंट म्हणूि काम करत आहे आशण भारतीय ररझव्हव बाँक (RBI) यांिी BSA 

च्या दुरुस्ती आशण पुिक्वस्थवती करारावर स्वाक्षरी केली. 

• BSA ही शि-मागी व्यवस्था आहे शजथे द न्ही अशधकारी डॉलरच्या बदल्ात त्ांची स्थाशिक चलिे बदलू िकतात. 

• 2018 मधे्य भारतीय पंतप्रधािांच्या जपाि भेटीदरम्याि भारत आशण जपाि यांच्यात BSA ची वाटाघाटी झाली. 

• पररणामी, परकीय चलिाला अशधक क्वस्थरता आणण्यासाठी ऑक्ट बर 2020 मधे्य $75 अब्ज डॉलरच्या सॅ्वप 

व्यवस्थेवर स्वाक्षरी करण्यात आली. 

• Source: Business Standard 

मिाराष्ट्र ातील GST संकलनात घट 
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• राज्यातील वसू्त आशण सेवा कराच्या (जीएसटी) संकलिात जािेवारीच्या तुलिेत िेबु्रवारी मशहन्यात सुमारे १३०० 

क टीिंी घट झाली आहे.  

• िेबु्रवारी मशहन्यात राज्यात वसू्त आशण सेवा कराचे १९ हजार ४२३ क टीचें संकलि झाले. जािेवारी मशहन्यात राज्यात 

२० हजार ७०४ क टीचें संकलि झाले ह ते. जािेवारीच्या तुलिेत िेबु्रवारी मशहन्यात संकलिात १२८२ क टीचंी घट 

आली. राष्ट्र ीय पातळीवर जािेवारीच्या तुलिेत िेबु्रवारीत ५.६ टके्क घट झाली. महाराष्ट्र ातही हा कल कायम राशहला. 

• शडसेंबर व जािेवारी या द ि मशहन्यांची तुलिा केल्ास िेबु्रवारीतील संकलि घटले आहे. 

• राज्यात चालू आशथवक वषाांत (२०२१-२२) वसू्त आशण सेवा कराचे १ लाख ९७ हजार, ६८७ क टीचें संकलि झाले आहे. 

देिात वसू्त आशण सेवा कराच्या संकलिात महाराष्ट्र  हे आघाडीवरील राज्य आहे.  

• २०२०-२१ या वषाांत १ लाख ४२ हजार क टीचें संकलि झाले ह ते. संकलिात ३३ टके्क वाढ झाली.  

• देिात GST संकलिात महाराष्ट्र  िेहमीच आघाडीवरील राज्य ठरले आहे. िेबु्रवारीत किावटक ९,१७६ क टी, गुजरात 

८,८७३ क टी, तशमळिाडू ७,३९३ क टीचें संकलि झाले. 

Source: Loksatta 

मित्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

EX Dharma Guardian-2022 

 

बातम्यांमधे्य का 

• अलीकडे, EX DHARMA Guardian-2022 27 िेबु्रवारी 2022 ते 10 माचव 2022 या कालावधीत शवदेिी प्रशिक्षण 

ि ड, बेळगावी (बेळगाव, किावटक) येथे आय शजत केले जाईल. 

EX DHARMA Guardian-2022 बद्दल 

• हा भारत आशण जपाि यांच्यातील संयुक्त लष्करी सराव आहे ज  2018 पासूि भारतात आय शजत केला जात आहे 

• महत्त्व 

• सध्याच्या जागशतक पररक्वस्थतीच्या पाश्ववभूमीवर द न्ही देिांिा भेडसावणाऱ्या सुरक्षा आव्हािांच्या दृष्ट्ीिे जपािस बत 

धमव संरक्षक व्यायाम हा महत्त्वाचा आशण महत्त्वाचा आहे. 

• हे भारतीय लष्कर आशण जपािी ग्राउंड सेल्फ शडिेन्स ि सेसमधील संरक्षण सहकायावची पातळी वाढवण्यास देखील 

मदत करेल. 

मररया- जगातील सवाचत मोठे कागो हवमान 

बातम्यांमधे्य का 
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• अशलकडेच जगातील सवावत म ठे मालवाहू शवमाि अाँट ि व्ह एएि-२२५ अथावत 'मररया' रशियि सैन्यािे क्यीवजवळील 

शवमाितळावर केलेल्ा हल्ल्ादरम्याि उद्वस्त केले ह ते. 

 

मररयाबद्दल 

• हा सहा इंशजिचा ८४ मीटर लांबीचा बेहेम थ असूि, त्ाचे ३२ चाकी लाँशडंग शगअर आहे. 

• २१ शडसेंबर १९८८ र जी त्ाचे पशहले उड्डाण झाले ह ते, जे मुख्यतः  बुराि िटल ऑशबवटल ऑशबवटर आशण एिशजवया 

कॅररयर रॉकेटच्या घटकांच्या वाहतुकीसाठी बांधले गेले ह ते. 

• क शवड-19 च्या लढाईतही या संस्थेिे महत्त्वाची भूशमका बजावली आशण युर प, कॅिडा आशण आशफ्रकेतील शवशवध 

म शहमांमधे्य सुमारे 100 टि औषधे, प्रय गिाळा शकट्स, वैद्यकीय मुखवटे आशण वैयक्वक्तक संरक्षणात्मक उपकरणे 

वाहूि िेली. 

हवज्ञान आहण तंत्रज्ञान 

GOES-T: NOAA NASA ने लॉन्च केले 

 

• NASA िे िॅििल ओशियाशिक अाँड अॅटमॉसे्फररक अॅडशमशिस्टर ेिि (NOAA) साठी िुकतेच हवामाि उपग्रह 

शजओसे्टििरी ऑपरेििल एन्व्व्हायिवमेंटल सॅटेलाइट (GOES-T) यिस्वीररत्ा प्रके्षशपत केले. 

GOES-T बद्दल 

• शजओसे्टििरी ऑपरेििल एन्व्व्हायिवमेंटल सॅटेलाइट, GOES-T, केप कॅिवेरल से्पस ि सव से्टििवरूि युिायटेड 

लॉन्च अलायन्स अॅटलस V रॉकेटवर प्रके्षशपत करण्यात आला. 

• GOES-T पृथ्वीपासूि 22,300 मैलांवर भूक्वस्थर कके्षत क्वस्थत आहे, त्ाचे िाव GOES-18 असे ठेवले जाईल. 

• GOES-R माशलकेतील पशहल्ा द ि GOES-16 मधे्य 2016 मधे्य लॉन्च करण्यात आल्ा ह त्ा आशण GOES-17 

2018 मधे्य लॉन्च केल्ा गेल्ा ह त्ा. 

• Source: NASA.com 
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मित्वाच्या बातम्या: पयाचवरण 

संयुक्त राष्ट्र संघाची पाचवी पयाचवरण सभा 

 

बातम्यांमधे्य का 

• अशलकडेच िैर बी येथे पाचव्या संयुक्त राष्ट्र ांच्या पयाववरण संमेलिाचा (यूएिईए-५) समार प करण्यात आला असूि, 

िाश्वत शवकास उशद्दषे्ट् (एसडीजी) साध्य करण्यासाठी शिसगावसाठीच्या कृतीिंा बळकटी देण्यासाठी १४ ठराव करण्यात 

आले आहेत. 

• UNEA-5 चा शवषय ह ता, "िाश्वत शवकासाची उशद्दषे्ट् साध्य करण्यासाठी शिसगावसाठी बळकटीकरण कृती".  

• युिेईपीच्या 50 व्या वधावपि शदिाशिशमत्त सभेचे द ि शदवसांचे शविेष अशधवेिि "UNEP@50" असेंब्लीिंतर ह णार 

आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द 

• संयुक्त राष्ट्र ांच्या पयाववरण संमेलिाचा समार प जगभरात प्रदूषणाला आळा घालणे, शिसगावचे संरक्षण आशण 

पुिसांचशयत करणे या १४ ठरावांिी झाला. 

• प्लाक्वस्टक प्रदूषण र खण्यासाठी आंतरराष्ट्र ीय कायदेिीरदृष्ट्या बंधिकारक करार करण्याच्या आदेिासह 

आंतरसरकारी वाटाघाटी सशमती स्थापि करण्यास जगातील पयाववरण मंत्र्ांिी सहमती दिवशवली. 

• २०१५ च्या पॅररस करारािंतरचा हा सवावत महत्त्वपूणव पयाववरणीय बहुपक्षीय करार ह ता. 

टीप: 

• याआधी, भारतािे 2019 मधे्य आय शजत चौर्थ्ा संयुक्त राष्ट्र  पयाववरण असेंब्ली (UNEA) मधे्य शसंगल यूज प्लाक्वस्टक 

उत्पादि प्रदूषणाला संब शधत करण्यासाठी एक ठराव मांडला ह ता, ज्यामुळे या समसे्यवर जागशतक लक्ष कें शद्रत केले 

गेले ह ते. 

• भारतािे पॅ्लक्वस्टक कचरा व्यवस्थापि (सुधारणा) शियम, 2022 जाहीर केले ह ते, ज्यािे प्लाक्वस्टक पॅकेशजंगसाठी 

शवस्ताररत उत्पादक जबाबदारी (ईपीआर) वरील सूचिा अशधसूशचत केल्ा ह त्ा. 

यूएन पयाचवरण असेंब्ली बद्दल: 

• असेंब्ली 193 UN सदस्य राष्ट्र ांची बिलेली आहे आशण जागशतक पयाववरणीय प्रिासिाला पुढे िेण्यासाठी दर द ि 

वषाांिी बैठक घेतली जाते. 

• ही UN पयाववरण कायवक्रम (UNEP) ची प्रिासकीय संस्था आहे. 

• Source: Business Standard 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

सेंटर िॉर सायन्स अाँड एन्व्व्हायनचमेंटचा से्टट ऑि इंहडयाज एन्व्व्हायनचमेंट ररपोटच , 2022 

• कें द्रीय पयाववरण मंत्र्ांिी िुकताच सेंटर िॉर सायन्स अाँड एन्व्व्हायिवमेंटचा से्टट ऑि इंशडयाज एन्व्व्हायिवमेंट ररप टव , 

2022 प्रशसद्ध केला आहे. 

• 2015 मधे्य संयुक्त राष्ट्र संघाच्या 192 सदस्य राष्ट्र ांिी 2030 च्या अजेंड्याचा एक भाग म्हणूि स्वीकारलेल्ा 17 िाश्वत 

शवकास उशद्दष्ट्ांमधे्य भारत गेल्ा वषीच्या 117 व्या क्रमांकावरूि तीि स्थािांिी घसरूि 120 व्या क्रमांकावर आला 

आहे. 

• िून्य भूक, चांगले आर ग्य आशण कल्ाण, लैंशगक समािता आशण िाश्वत िहरे आशण समुदायांसह 11 SDGs मधील 

प्रमुख आव्हािांमुळे भारताची राँक प्रामुख्यािे घसरली. 

राज्यवार अिवाल 

• झारखंड आशण शबहार हे लक्ष्य वषव 2030 पयांत SDGs पूणव करण्यासाठी सवावत कमी तयार आहेत. 

• पशहल्ा क्रमांकावर केरळ, त्ािंतर ताशमळिाडू आशण शहमाचल प्रदेि दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. 

• ग वा, किावटक, आंध्र प्रदेि आशण उत्तराखंड यांिी शतसरा क्रमांक पटकावला आहे. 

कें द्रिाहसत प्रदेिांमधे्य 

• चंदीगड पशहल्ा क्रमांकावर असूि त्ािंतर शदल्लीचा क्रमांक लागत . 

• दुसऱ्या क्रमांकावर लक्षिीप आशण पुद्दुचेरी आशण शतसऱ्या क्रमांकावर अंदमाि आशण शिक बार बेटे. 

Source: Economics Times 

हयलन हववर 

 

बातम्यांमधे्य का 

• अलीकडेच भूगभविास्त्रज्ञांच्या चमूिे चीिच्या हेल गंशजयांग प्रांतातील शयलािच्या वायवे्यस ‘शयलाि के्रटर’ िावाचे शववर 

ि धूि काढले आहे. 

हयलान हववर बद्दल 

• हे Xiuyan पेक्षा थ डे म ठे आहे जे सुमारे 1.85 शकल मीटर पसरलेले आहे, ज्यामुळे ते 100,000 वषाांखालील 

पृथ्वीवरील सवावत म ठे शववर बिले.  

• क ळसा आशण सेंशद्रय सर वराच्या गाळाच्या काबवि-14 डेशटंगवरूि हे शववर 46,000 ते 53,000 वषाांपूवी तयार 

झाल्ाचे सूशचत ह ते. 

• Source- Science Tech Daily 
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आंतरराष्ट्र ीय मानू्सन प्रकल्प कायाचलय 

बातम्यांमधे्य का 

• कें द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) शवज्ञाि आशण तंत्रज्ञाि मंत्री डॉ. शजतेंद्र शसंह यांिी राष्ट्र ीय शवज्ञाि शदि 2022 च्या 

शिशमत्तािे एका उच्चस्तरीय व्हचु्यवअल इव्हेंटिारे आंतरराष्ट्र ीय मानू्सि प्रकल्प कायावलय (इम्प ) सुरू केले आहे. 

International Monsoons Project Office हवषयी  

• भारत सरकारच्या भूशवज्ञाि मंत्रालयाच्या अखत्ारीतील इंशडयि इक्वियूट ऑि टर ॉशपकल मेशटर ओलॉजी 

(आयआयटीएम), पुणे या संस्थेमधे्य आंतरराष्ट्र ीय मानू्सि प्रकल्प कायावलयाचे (इम्प ) आय जि करण्यात येणार आहे. 

मित्त्व 

• राष्ट्र ीय अथवव्यवस्थेसाठी मानू्सिचे महत्त्व पुन्हा अध रेक्वखत करते.  

• जागशतक हवामाि संि धि कायवक्रम आशण जागशतक हवामाि संि धि कायवक्रमाच्या िेतृत्वाखाली ओळखल्ा 

जाणार् या आशण ज पासल्ा जाणार् या आंतरराष्ट्र ीय मानू्सि संि धिािी संबंशधत शक्रयाकलाप आशण किेक्शिचा 

यात समावेि असेल.  

• भारतात आय.एम.पी.ओ.ची स्थापिा करणे म्हणजे मानू्सिची हंगामी पररवतवििीलता स डशवण्यासाठी एकाक्वत्मक 

वैज्ञाशिक दृशष्ट्क िाचा शवस्तार करणे, मानू्सि आशण चक्रीवादळांचे अंदाज ााचे कौिल् वाढशवणे, चांगल्ा सहाय्य 

कायव आशण सेवांसाठी मानू्सि संि धिाला बळकटी देणे. 

• कृषी, जलसंपदा आशण आपत्ती व्यवस्थापि, जलशवद्युत आशण हवामाि-संवेदििील सामाशजक-आशथवक के्षत्रासाठी 

महत्त्वपूणव असलेल्ा मानू्सि संि धिाच्या के्षत्रांमधे्य ज्ञािाची देवाणघेवाण आशण क्षमता वाढीस चालिा देण्यास मदत 

ह ते.   

मित्वाच्या बातम्या: योजना 

स्वच्छ सवेक्षण 2022 चे िील्ड मूल्ांकन सुरू केले 

 

• जगातील सवावत म ठ्या िागरी स्वच्छता सवेक्षण, स्वच्छ सवेक्षण (एसएस) च्या सलग सातव्या आवृत्तीचे के्षत्र मूल्ांकि 

गृहशिमावण आशण िहरी व्यवहार मंत्रालयािे (एमओएचयूए) 1 माचव 2022 र जी सुरू केले ह ते.  

• एमओएचयूएिे एसएस 2022 च्या सवेक्षणाला सुरुवात केली आशण मूल्ांकि एजन्सी - इप्स स ररसचव प्रायवे्हट 

शलशमटेडचे सुमारे 3,000 मूल्ांकिकते िहरांच्या कामशगरीचे मूल्ांकि करण्यासाठी मैदािात उतरण्यास तयार 

आहेत.  

• सवेक्षणाची व्याप्ती आता 100% वॉडाांमधे्य िमुिे घेण्यासाठी वाढवण्यात आली आहे, जी मागील वषाांमधे्य 40% ह ती.  

स्वच्छ सवेक्षण (SS) हवषयी:  

• २०१६ मधे्य एमओएचयूएिे म ठ्या प्रमाणात िागररकांच्या सहभागास प्र त्साशहत करतािा िहरांिा िहरी स्वच्छतेची 

क्वस्थती सुधारण्यासाठी प्र त्साशहत करण्यासाठी स्पधावत्मक फे्रमवकव  म्हणूि एस.एस. सादर केले ह ते.  
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• २०१६ मधे्य केवळ ७३ दिलक्षाहूि अशधक ल कसंख्या असलेल्ा िहरांसह सुरू झालेला हा प्रवास अिेक पटीिंी 

वाढला आहे, २०१७ मधे्य ४३४ िहरे, २०१८ मधे्य ४,२०३ िहरे, २०१९ मधे्य ४,२३७ िहरे, एसएस २०२० मधील ४,२४२ 

िहरे आशण ६२ कॅन्ट् न्मेंट ब डाांसह एसएस २०२१ मधील ४,३२० िहरे आहेत.  

• Source: PIB 

हकमान आश्वाहसत परतावा योजना (MARS) 

बातम्यांमधे्य का 

• पेन्व्िि िंड रेगु्यलेटरी अाँड डेव्हलपमेंट अथॉररटीिे (पीएिआरडीए) हमी परतावा य जिा, शकमाि आश्वाशसत परतावा 

य जिा (मासव) सुरू करण्याची तयारी केली आहे. 

हकमान आश्वाहसत परतावा योजनेबद्दल 

• पेन्व्िि रेगु्यलेटरची ही पशहलीच य जिा असेल, जी गंुतवणूकदारांिा हमी परतावा देईल. 

• ही य जिा क णत्ा प्रकारचा परतावा देईल? 

• वास्तशवक परतावा बाजाराच्या पररक्वस्थतीवर अवलंबूि असेल. 

• क णतीही कमतरता प्राय जकाकडूि चांगली केली जाईल आशण अिुिेष ग्राहकांच्या खात्ात जमा केला जाईल. 

• तरंगती हमी शिवृत्तीपयांत 1 वषावच्या व्याज दराच्या शवकासावर अवलंबूि असते. 

• सध्याचा १ वषावचा व्याजदर हा केलेल्ा प्रते्क वाशषवक य गदािाला शदला जात  आशण त  शिवृत्तीपयांत वैध असत , 

जेणेकरूि प्रते्क वेळी वेगवेगळा शकमाि परतावा शमळेल. 

• Source : Indian Express 

ताहमळनाडूच्या मुख्यमंत्र्ांनी हवद्यार्थ्ाांसाठी ‘नान मुधलवन’ योजनेचे उद्घाटन केले 

बातम्यांमधे्य का 

• ताशमळिाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. सॅ्टशलि यांिी िुकतेच ‘िाि मुधलवण’ य जिेचे उद्घाटि केले. 

‘नान मुधळवण’ योजनेबद्दल 

• सरकारी आशण राज्य अिुदाशित िैक्षशणक संस्थांमधील हुिार शवद्यार्थ्ाांिा ओळखणे, प्रशिशक्षत करणे आशण त्ांिा 

कररअर आशण िैक्षशणक मागवदिवि देणे हे या य जिेचे उशद्दष्ट् आहे. 

• शवद्यार्थ्ाांिा मुलाखत पॅिेलला यिस्वीपणे साम रे जाण्यास सक्षम करण्यासाठी स्प कि इंक्विि धडे देण्याचे देखील हे 

उशद्दष्ट् आहे. 

• ही य जिा तंत्रज्ञािातील प्रगतीच्या बर बरीिे राहण्यासाठी क शडंग आशण र ब शटक्समधील प्रशिक्षण कॅपू्सल प्रदाि 

करेल. 

• Source : The Hindu 

पीएम गहत-िक्ती राष्ट्र ीय मास्टर पॅ्लन 
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बातम्यांमधे्य का 

• अलीकडेच, भारताच्या पंतप्रधािांिी राज्य सरकारांिा तसेच खाजगी के्षत्रांिा पायाभूत सुशवधा प्रकल्पांची य जिा 

आखण्यासाठी आशण शविेष आशथवक के्षत्र शवकशसत करण्यासाठी गती िक्ती प टवलचा अवलंब करण्याचे आवाहि 

केले. 

गती िक्ती मास्टर पॅ्लन बद्दल 

• भारताच्या 75 व्या स्वातंत्र्शदिी पंतप्रधाि िरेंद्र म दी यांिी याची घ षणा केली आहे. 

• यामधे्य भारतमाला, सागरमाला, अंतदेिीय जलमागव, डर ाय/लाँड प टव , UDAN इत्ादी शवशवध मंत्रालये आशण राज्य 

सरकारांच्या पायाभूत सुशवधा य जिांचा समावेि केला जाईल. 

• कापड क्लस्टसव, िामावसु्यशटकल क्लस्टसव, शडिेन्स कॉररडॉर, इलेक्टर ॉशिक पाक्सव, इंडक्वस्टर यल कॉररडॉर, शिशिंग 

क्लस्टसव, अॅग्री झ ि यांसारख्या आशथवक के्षत्रांिा किेक्वक्टक्वव्हटी सुधारण्यासाठी आशण भारतीय व्यवसायांिा अशधक 

स्पधावत्मक बिवण्यासाठी कव्हर केले जाईल. 

• हे BiSAG-N (भास्कराचायव िॅििल इक्वियूट िॉर से्पस अॅक्वप्लकेिन्स अाँड शजओइन्फॉरमॅशटक्स) िारे शवकशसत 

केलेल्ा ISRO इमेजरीसह अवकािीय शिय जि साधिांसह म ठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञािाचा लाभ घेईल. 

• हे BiSAG-N (भास्कराचायव िॅििल इक्वियूट िॉर से्पस अॅक्वप्लकेिन्स अाँड शजओइन्फॉरमॅशटक्स) िारे शवकशसत 

केलेल्ा ISRO इमेजरीसह अवकािीय शिय जि साधिांसह म ठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञािाचा लाभ घेईल. 

Source- The Hindu 

पुरस्कार आहण सन्मान 

स्वदेि दिचन पुरस्कार 

 

 बातमीत का 

• राज्य सरकारे, कें द्रिाशसत प्रदेि प्रिासि आशण शवशवध अंमलबजावणी संस्थांिी केलेल्ा प्रयत्ांची दखल घेण्यासाठी 

पयवटि मंत्रालयािे शवशवध शे्रणीमंधे्य स्वदेि दिवि पुरस्कारांची स्थापिा केली आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द 

• शिय शजत उद्दीषे्ट् साध्य करणे, िाशवन्यपूणव दृष्ट्ीक ि, शिय जि, शडझाइि आशण ऑपरेिन्समधे्य शटकाऊपणाच्या 

मुख्यांचा अवलंब करणे, कायवक्षम प्रकल्प देखरेख, पररघीय शवकासात खासगी गंुतवणूक आकशषवत करण्याची क्षमता 

आशण इष्ट्तम ऑपरेिन्स आशण देखभाल सुशिशित करण्यासाठी केलेले प्रयत् इत्ादीसंह सवोत्तम पद्धतीवंर या 

पुरस्कारांमधे्य प्रकाि टाकला जाईल. 

टीप: 

• पयवटि मंत्रालयािे आपल्ा ‘स्वदेि दिवि’ या प्रमुख य जिेअंतगवत भारतातील ३१ राजे्य/कें द्रिाशसत प्रदेिांमधे्य ५५०० 

क टी रुपयांपेक्षा जास्त शकमतीच्या ७६ प्रकल्पांिा मंजुरी शदली आहे. 

• या य जिेचा एक भाग म्हणूि 500 हूि अशधक पयवटि स्थळांवर पयवटिािी संबंशधत पायाभूत सुशवधा शवकशसत 

करण्यात आल्ा आहेत. 
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स्वदेि दिचन योजनेबद्दल: 

• स्वदेि दिवि य जिा ही थीम-आधाररत पयवटि सशकव ट्सच्या एकाक्वत्मक शवकासासाठी भारत सरकारच्या पयवटि आशण 

संसृ्कती मंत्रालयािे 2014-15 मधे्य सुरू केलेली कें द्रीय के्षत्र य जिा आहे. 

• Source: PIB 

बोल््टझमन पदक 

 

बातम्यांमधे्य का 

• िुकतेच २०२२ सालचे मािाचे ब ल््टझमि पदक पुण्याच्या इंशडयि इक्वियूट ऑि सायन्स एजु्यकेिि अाँड ररसचवचे 

प्राध्यापक दीपक धर यांिा 'सॅ्टशटक्वस्टकल शिशजक्स' या के्षत्रातील य गदािाबद्दल जाहीर झाले आहे. 

• ब ल््टझमि पदकािे सन्माशित झालेले ते पशहले भारतीय ठरले. 

• अमेररकि िास्त्रज्ञ जॉि हॉपशिल्ड यांिा त्ांिी हा पुरस्कार वाटूि शदला. 

बोल््टझमन पदकाबद्दल: 

• ब ल््टझमि पदक (शकंवा ब ल््टझमि पुरस्कार) हे सांक्वख्यकीय मेकॅशिक्सिी संबंशधत िवीि पररणाम प्राप्त करणार् या 

भौशतकिास्त्रज्ञांिा शदले जाणारे एक पाररत शषक आहे. 

• याचे िाव प्रशसद्ध भौशतकिास्त्रज्ञ लुडशवग ब ल््टझमि यांच्या िावावरूि देण्यात आले आहे.  

• से्टटिवायएस पररषदेदरम्याि इंटरिॅििल युशियि ऑि पु्यअर अाँड अप्लाइड शिशजक्सच्या (आययूपीएपी) 

सांक्वख्यकी भौशतकी आय गाकडूि दर तीि वषाांिी एकदा ब ल््टझमि पदक शदले जाते. 

पुस्तके 

'द हमलेहनयल योगी' 
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• अलीकडेच, दुबवल पाठीच्या मणक्याच्या दुखापतीमुळे सैन्य स डावे लागलेले लष्कराचे माजी कणवधार दीपम चॅटजी 

यांिी "द शमलेशियल य गी" िावाच्या जागृततेच्या प्रवासावर वाचकांिा िेण्यासाठी गूढवाद आशण संगीत यांची 

सरशमसळ करणारे पुस्तक आणले आहे. 

• या पुस्तकात जयिंकर प्रसाद शकंवा जय यांच्याबद्दल सांशगतले आहे, ज्यांिी एक उद्य जक म्हणूि आपल्ा प्रवासात 

संशदग्ध-अजूि-पराक्रमी वाढ केली आहे, परंतु क पऱ्यात काय आहे याची त्ांिा िारिी कल्पिा िाही.  

मित्वाचे हदवस 

4 माचच, राष्ट्र ीय सुरक्षा हदवस 

 

बातमीत का 

• दरवषी 4 माचव र जी राष्ट्र ीय सुरक्षा शदवस पाळला जात . 

मुख्य मुदे्द 

• राष्ट्र ीय सुरक्षा शदि 2022 ची थीम आहे ' युवा मिांचे संग पि करा -सुरक्षा संसृ्कती शवकशसत करा' (Nurture Young 

Minds-Develop Safety Culture) 

इहतिास: 

• 1972 मधे्य राष्ट्र ीय सुरक्षा पररषदेच्या स्थापिेच्या शदविी प्रथम राष्ट्र ीय सुरक्षा शदवस साजरा करण्यात आला. 

• भारताच्या राष्ट्र ीय सुरक्षा पररषद (NSC) ची स्थापिा श्रम आशण र जगार मंत्रालयािे 4 माचव 1966 र जी केली ह ती. 

• सुरक्षा, आर ग्य आशण पयाववरण (SHE) म हीम यिस्वीपणे चालवणे हे पररषदेचे धे्यय आशण धे्यय आहे. 

जागहतक वन्यजीव हदन 

 

• जागशतक वन्यजीव शदि दरवषी ३ माचव र जी साजरा केला जात . 

• जागशतक वन्यजीव शदि 2022 ची थीम "पयाववरण प्रणाली पुिसांचशयत करण्यासाठी मुख्य प्रजाती पुिप्रावप्त करणे" 

आहे. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

इहतिास: 

• 20 शडसेंबर 2013 र जी, संयुक्त राष्ट्र  महासभेच्या 68 व्या सत्रािे जगातील वन्य प्राणी आशण विस्पतीबंद्दल जागरुकता 

साजरी करण्यासाठी आशण जागृती करण्यासाठी 3 माचव हा जागशतक वन्यजीव शदवस म्हणूि घ शषत करण्याचा शिणवय 

घेतला. 

• 1973 मधे्य वन्य जीवजंतू आशण विस्पती (CITES) च्या लुप्तप्राय प्रजातीचं्या आंतरराष्ट्र ीय व्यापारावरील अशधवेििाचा 

अवलंब करण्याचा शदवस हा शदवस आहे, ज  आंतरराष्ट्र ीय व्यापार प्रजातीचं्या अक्वस्तत्वाला ध का शिमावण करणार िाही 

याची खात्री करण्यात महत्त्वाची भूशमका बजावत . 

• इंटरिॅििल युशियि िॉर कन्व्झवे्हिि ऑि िेचर (IUCN) च्या ध कादायक प्रजातीचं्या लाल यादीिुसार, वन्य जीवजंतू 

आशण विस्पतीचं्या 8,400 हूि अशधक प्रजाती गंभीरपणे ध क्यात आहेत, तर जवळपास 30,000 अशधक ध कादायक 

शकंवा असुरशक्षत असल्ाचे समजले आहे. 

• Source: un.org 

जागहतक श्रवण हदवस 

 

• दरवषी ३ माचव र जी जागशतक श्रवण शदवस पाळला जात . 

• जागशतक श्रवण शदि 2022 ची थीम "आयुष्यासाठी ऐकण्यासाठी, काळजीपूववक ऐका." 

• वल्डव हेल्थ ऑगविायझेिि (WHO) च्या अंधत्व आशण बशहरेपणा प्रशतबंधक कायावलयातिे दरवषी ही म हीम आय शजत 

केली जाते. 

• म शहमेची उशद्दषे्ट् माशहतीची देवाणघेवाण करणे आशण श्रवणिक्ती कमी ह ण्यापासूि र खण्यासाठी आशण 

श्रवणशवषयक काळजी सुधारण्यासाठी केलेल्ा कृतीिंा प्र त्साहि देणे हे आहे. 

• पशहला कायवक्रम 2007 मधे्य आय शजत करण्यात आला ह ता. 2016 पूवी त  आंतरराष्ट्र ीय कािाची काळजी शदवस 

म्हणूि ओळखला जात ह ता. 

• टीप: जगभरात, 360 दिलक्ष ल क श्रवणक्षमतेिे ग्रस्त आहेत. 

Source: who.int   

खेळ 

िेडरेिन इंटरनॅिनल डी िुटबॉल असोहसएिन (FIFA) 

बातम्यांमधे्य का 

• अलीकडेच शििा आशण यूईएिएिे सवव रशियि संघांिा, मग ते राष्ट्र ीय प्रशतशिधी संघ अस त शकंवा क्लब संघ अस त, 

द न्ही िुटबॉल संघटिांिारे चालवल्ा जाणार् या सवव स्पधाांमधे्य भाग घेण्यापासूि अशिशित काळासाठी शिलंशबत 

करण्याचा शिणवय घेतला. 
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हििा बद्दल 

• ही िुटबॉलची सवोच्च जागशतक प्रिासकीय संस्था आहे (याला अमेररकि िुटबॉलपासूि वेगळे करण्यासाठी सॉकर 

देखील म्हणतात), जगातील सवावत ल कशप्रय खेळ आहे. 

• FIFA ही िुटसल (प्रते्की पाच खेळाडंूच्या द ि संघांदरम्याि घरामधे्य खेळला जाणारा एक प्रकारचा शमिी िुटबॉल) 

आशण बीच सॉकर (समुद्रशकिाऱ्यावर िाइव्ह-अ-साइड खेळला जात ) यासाठी आंतरराष्ट्र ीय प्रिासकीय संस्था 

देखील आहे. 

• िुटबॉलच्या प्रमुख आंतरराष्ट्र ीय स्पधाांचे आय जि आशण प्रचार करण्याची जबाबदारी शििावर आहे, मुख्य म्हणजे 

१९३० साली सुरू झालेला िुटबॉल शवश्वचषक आशण १९९१ साली सुरू झालेला मशहला शवश्वचषक. 

हििाचे अध्यक्ष 

• Gianni Infantino, क्वस्वस-इटाशलयि िुटबॉल प्रिासक, 2016 पासूि FIFA चे अध्यक्ष आहेत. 

Source : Indian Express 

अिवाल  

संपत्ती अिवाल 2022 

 

  बातमीत का 

• िाइट फ्राँ कच्या वेल्थ ररप टव 2022 च्या ताज्या आवृत्तीिुसार (16 वी आवृत्ती), 145 अब्जाधीिांसह, अमेररका आशण 

चीििंतर भारत जगातील शतस-या क्रमांकाची अब्जाधीि ल कसंख्या आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• 2021 मधे्य जागशतक स्तरावर अल्टर ा-हाय िेट वथव व्यक्तीचंी संख्या (UHNWIs) 9.3% िे वाढली. 

• पुढील पाच वषाांमधे्य, िाइट फ्राँ किे भाकीत केले आहे की जागशतक UHNWIs ल कसंख्या आणखी 28% िे वाढेल. 
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• भारतात, $30 दिलक्ष (रु. 226 क टी) शकंवा त्ाहूि अशधक शिव्वळ मालमत्ता असलेल्ा अल्टर ा-हाय िेट वथव 

व्यक्तीचं्या (UHNWIs) संखे्यत 2021 मधे्य 11% वाढ झाली आहे. आशिया पॅशसशिकमधे्य ही सवावशधक टके्कवारी 

वाढ आहे. 

• सवावशधक 1,596 UHNWI सह मंुबई आघाडीवर आहे, त्ािंतर हैदराबाद 467, पुणे 360, बेंगळुरू 352, क लकाता 

257, शदल्ली 210, चेन्नई 160 आशण अहमदाबाद 121 क्रमांकावर आहे. 

• टीप: द वेल्थ ररप टव हे िाइट फ्राँ कचे प्रमुख वाशषवक प्रकािि आहे, जे जागशतक संपत्ती, प्रमुख मालमत्ता आशण 

गंुतवणुकीवर एक दृष्ट्ीक ि देते. 

• Source: TOI 

नवीन नेमणुका 

माधाबी पुरी बुच यांची सेबीच्या पहिल्ा महिला अध्यक्षपदी हनयुक्ती 

 

• शसकु्यररटीज अाँड एक्स्चेंज ब डव ऑि इंशडयाचे (सेबी) िवे अध्यक्ष म्हणूि माजी बाँकर माधवी पुरी बुच यांची शियुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

• शसकु्यररटीज अाँड एक्स्चेंज ब डव ऑि इंशडयाच्या त्ा पशहल्ा मशहला अध्यक्षा आहेत.  

• शियामक संस्थेत काम करणाऱ्या खासगी के्षत्रातील त्ा पशहल्ा व्यक्ती आहेत, त्ांची तीि वषाांच्या कायवकाळासाठी 

शियुक्ती करण्यात आली आहे. 

मिाराष्ट्र ाच्या मुख्य सहचवपदी मनुकुमार श्रीवास्तव यांची हनवड 
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• राज्याच्या मुख्य सशचवपदी मिुकुमार श्रीवास्तव यांची शियुक्ती करण्यात आली आहे. मिुकुमार श्रीवास्तव हे 1986 

च्या बॅचचे आयएएस अशधकारी आहेत. सेवाजे्यष्ठतेिुसार श्रीवास्तव यांची मुख्य सशचवपदी वणी लागली आहे. माजी 

मुख्य सशचव देवाशिष चक्रवती िुकतेच शिवृत्त झाले.  

• मिुकुमार श्रीवास्तव सध्या गृह शवभागाचे अशतररक्त मुख्य सशचव आहेत. श्रीवास्तव यांिा गायिाचा छंद आहे. 

दरर जच्या शबझी िेडू्यलमधूिही ते आपल्ा छंदासाठी वेळ काढतात. सुमधूर आवाजामुळे त्ांचा म ठा चाहतावगव 

आहे. त्ांचं युयूब चॅिेलही आहे. त्ा माध्यमातूि ते आपली शवशवध गाणी पे्रक्षकांिा ऐकवत असतात. 

• मिुकुमार श्रीवास्तव यांिी 22 व्या वषी भारतीय प शलस सेवेत शिवड झाली. राज्य सरकारिे चक्रवती यांची 30 ि व्हेंबर 

2021 ला मुख्य सशचवपदी शियुक्ती केली. राज्याचे सध्याचे मुख्य सशचव देबाशिष चक्रवती यांिा सहा मशहन्याची 

मुदतवाढ देणार ह ती, परंतु कें द्र सरकारिे परवािगी िाकारली. त्ावेळी मुख्य सशचवपदासाठी श्रीवास्तव यांच्या 

िावाची चचाव ह ती.  

• राज्याचे िवे सशचव मिुकुमार श्रीवास्तव हे त्ांच्या गायिासाठी ओळखले जातात. या पदासाठी मिुकुमार श्रीवास्तव 

(गृह), सुजाता सौशिक (सेवा), मि ज सौशिक (अथव) आशण शितीि करीर (महसूल) हे चार जण ियवतीत ह ते. अखेर 

मिुकुमार श्रीवास्तव यांच्या िावावर शिक्काम तवब झाले.  

Source: ABP MAZA 

मंुबईच्या पोहलस आयुक्तपदी संजय पांडे यांची हनयुक्ती 

 

• मंुबईच्या पोहलस आयुक्त पदी संजय पांडे यांची शियुक्ती करण्यात आली आहे. तर हेमंत िगराळे यांची महाराष्ट्र  

राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी शियुक्ती करण्यात आली आहे.  

• संजय पांडे यांच्या आधी सध्या मंुबईचे प शलस आयुक्त असलेले हेमंत िगराळे हे राज्याचे प शलस महासंचालक ह ते. 

परमबीर शसंह यांिा मंुबई प शलस आयुक्त पदावरुि पायउतार व्हावं लागल्ािंतर त्ांच्या जागी िगराळें िी मंुबई 

प शलस आयुक्त पदाचा कायवभार स्वीकारला. त्ािंतर पांडे यांची महाराष्ट्र ाच्या महासंचालक पदी वणी लागली ह ती.  

संजय पांडे यांची पोलीस सेवेतील कारकीदच 

• आयआयटी कािपूरमधूि आयटी कम्प्पु्यटरमधे्य इंशजिीअररंगचं शिक्षण 

• 1986 च्या बॅचमधील IPS अशधकारी 

• सवावत आधी पुण्यात सहाय्यक प लीस आयुक्त म्हणूि पुणे िहरात कामाला सुरुवात 

•  1995 मधे्य िाकोशटक्स शवभागाचे डीसीपी म्हणूि िहरातील डर ग्ज रॅकेटला आळा घातला 

• 1997 इकॉिॉशमक ऑिेन्स शवंगमधे्य असतािा अभु्यदय बाँक घ टाळा, चमडा घ टाळ्याचा तपास करुि भ्रष्ट्ाचाराचा 

उलगडा केला. 

• 1999 मधे्य SPG मधे्य असतािा माजी पंतप्रधाि अटल शबहारी वाजपेयी यांच्या सुरके्षत तैिात ह ते 

• 9 एशप्रल र जी संजय पांडे यांिा महाराष्ट्र  प लीस महासंचालकपदाचा अशतररक्त कायवभार स पवण्यात आला. 

Source: ABP MAZA 
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