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साप्ताहिक चालू घडामोडी 
ततसरा आठवडा माचच 2022 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 
2021 मध्ये स्कॉच स्टेट ऑफ गव्िर्चन्स रँककिं ग 

 

बातमीत का 
• स्कोच स्टेट ऑफ गव्हर्नन्स रँककिं ग 2021 मध्ये आिंध्र प्रदेश सरकारर्े पुन्हा एकदा अव्वल स्थार् पटकावले 

आहे. 
• दसुऱ्या क्रमािंकावर पश्चचम बिंगाल आणि ओडिशा 3 व्या, गुजरात 4 आणि महाराष्ट्र 5 व्या क्रमािंकावर 

आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• आिंध्र प्रदेशर्े पोलीस आणि सुरक्षा, कृषी, श्जल्हा प्रशासर् आणि ग्रामीि ववकासातही अव्वल स्थार् पटकावले 
आहे. 

• एका प्रससद्धीर्ुसार, आिंध्र प्रदेशर्े सलग दसुऱ्या वषी पहहला क्रमािंक कायम ठेवला आहे. 
• 2020 मध्येही आिंध्र प्रदेशर्े प्रशासर्ात अव्वल स्थार् पटकावले. 

SKOCH ग्रुप बद्दल: 
• SKOCH समूह हा 1997 पासूर् सवनसमावेशक वाढीवर लक्ष कें हित करूर् सामाश्जक-आर्थनक समस्या 

हाताळिारा भारतातील अग्रगण्य र्थिंक टँक आहे. 
• समूह किं पन्यािंमध्ये सल्लागार शाखा, माध्यम शाखा आणि धमानदाय प्रततष्ट्ठार् यािंचा समावेश होतो. 
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• SKOCH समुहार् े2021 साठी SKOCH गव्हर्नन्स ररपोटन कािन र्वी हदल्ली येथे जारी केले आहे, राज्य, 
श्जल्हा, आणि ईमेल आहटनकल वप्रिंट आहटनकल म्युतर्ससपल स्तरावरील ववववध प्रकल्पािंमधील कामर्गरीर्ुसार 
राज्यािंची क्रमवारी लावली आहे. 

• Source: The Hindu 
भारतातील पहिले वैद्यकीय शिर ‘इिंद्रायणी मेडडससटी’ मिाराष्ट्रात येणार आिे 

 

बातमीत का 
• महाराष्ट्र शासर्ार्े पुिे श्जल््याच्या ग्रामीि भागात ‘इिंिायिी मेडिससटी’ र्ावार्े देशातील पहहले वैद्यकीय 

शहर उभारण्याची घोषिा केली आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• इिंिायिी मेडिससटी केवळ वैद्यकीय सशक्षि आणि सिंशोधर् सुववधाच देिार र्ाही तर सवन प्रकारचे ववशेष 
उपचार एकाच छताखाली उपलब्ध करूर् देिार आहे. 

• पुिे महार्गर प्रदेश ववकास प्रार्धकरि (PMRDA) द्वारे मेडिससटीची स्थापर्ा केली जाईल. 
• 10,000 कोटीिंहूर् अर्धक गुिंतविुकीसह सावनजतर्क-खाजगी भागीदारी (PPP) द्वारे ते ववकससत केले 

जाईल. 
Source: HT 
मुिंबई िे र्ेट-झिरो रोडमॅप तपशीलवार करणारे पहिले दक्षिण आसशयातील शिर ठरले  

 

बातम्यािंमध्ये का 
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• ग्लासगो येथील सीओपी-२६ मध्ये वचर्बद्ध असलेल्या देशाच्या २०७० च्या लक्ष्यापेक्षा दोर् दशकािंपूवी 
मुिंबईच्या क्लायमेट अॅक्शर् प्लॅर्र्े (एमकेएपी) २०५० पयतं सिंपूिन काबनर् न्यूरॅसलटीपयतं पोहोचण्याचे 
महत्त्वाकािंक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• सवनसमावेशक आणि मजबूत शमर् (mitigation) आणि अर्ुकूलर् धोरिािंचा अवलिंब करूर् हवामार् 

बदलाच्या आव्हार्ािंचा सामर्ा करण्यासाठी शहरासाठी 30 वषांचा रोि मॅप म्हिूर् काम करण्याचे या 
योजर्ेचे उद्हदष्ट्ट आहे. 

• गेल्या सहा महहन्यािंत हररतगहृ वायू (GHG) आणि र्ैसर्गनक ग्रीर् कव्हर इन्व्हेंटरीच्या असुरक्षक्षततचेे 
मूल्यािंकर् केल्यार्िंतर, BMC र्े वल्िन ररसोसेस इश्न्स्टट्यूट (WRI), भारत आणि C40 ससटीज र्ेटवकन  
यािंच्या तािंत्रिक सहाय्यार्े योजर्ा तयार केली. 

• MCAP सहा क्षेिािंवर लक्ष कें हित करते - ऊजान आणि इमारती, शाचवत कचरा व्यवस्थापर्, शाचवत 
गततशीलता, शहरी हररत आणि जैवववववधता, हवा गुिवत्ता, शहरी पूर आणि जल सिंसाधर् व्यवस्थापर्. 

• योजर्ेच्या अिंतररम आणि दीघनकालीर् उद्हदष्ट्टािंमध्ये 2030 पयतं उत्सजनर्ात 30 टक्के घट, 2040 पयतं 
44 टक्के घट आणि 2050 पयतं बेस इयर उत्सजनर् (2019) च्या तुलर्ेत तर्व्वळ-शून्य घट यािंचा समावेश 
आहे. 

• Source: ET 
देशातील पहिली डडजिटल वॉटर बँक 'AQVERIUM' 

 

बातमीत का 
• देशातील पहहली डिश्जटल वॉटर बँक ‘AQVERIUM’ बेंगळुरूमध्ये सुरू करण्यात आली. 

मुख्य मुद्दे 
• सवांर्ा वपण्याचे पािी आणि स्वच्छता पुरववण्याच्या शाचवत उपक्रमािंमध्ये तज्ञ असलेल्या AquaKraft 

Ventures या किं पर्ीर्े हा उपक्रम हाती घेतला आहे. 
• माहहती तिंिज्ञार्, कौशल्य ववकास आणि उद्योजकता यासह शाचवत आणि हररत तिंिज्ञार्ाची जोि देिारा 

हा एक अततशय अर्ोखा र्वोपक्रम आहे. 
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• डिश्जटल वॉटर िेटा बँक ही सवन सिंस्था आणि स्िोतािंकिूर् ‘वॉटर िेटा’ ची क्युरेट केलेली यादी म्हिूर् 
समजली जाऊ शकते जी काही सामान्य ववकास आव्हार्ािंर्ा सामोरे जाण्यास मदत करेल. 

• Source: newsonair 
मित्वाच्या बातम्या: भारत 

राष्ट्रीय रिा ववद्यापीठ 

 

बातमीत का 
• पिंतप्रधार् र्रेंि मोदी यािंर्ी राष्ट्रीय रक्षा ववद्यापीठाची इमारत राष्ट्राला समवपनत केली आणि अहमदाबाद 

येथे पहहले दीक्षािंत समारिंभ भाषि केले. 
मुख्य मुद्दे 

• राष्ट्रीय रक्षा ववद्यापीठ (RRU) ची स्थापर्ा पोसलससिंग, फौजदारी न्याय आणि सुधारात्मक प्रशासर्ाच्या 
ववववध शाखािंमध्ये उच्च दजानचे प्रसशक्षक्षत मर्ुष्ट्यबळाची गरज पूिन करण्यासाठी करण्यात आली. 

• 2010 मध्ये गुजरात सरकारर्े स्थापर् केलेल्या रक्षा शक्ती ववद्यापीठाचे अपग्रेिेशर् करूर् सरकारर् े
राष्ट्रीय रक्षा ववद्यापीठ र्ावाचे राष्ट्रीय पोसलस ववद्यापीठ स्थापर् केले. 

• राष्ट्रीय महत्त्वाची सिंस्था असलेल्या ववद्यापीठार्े 1 ऑक्टोबर 2020 पासूर् आपले कामकाज सुरू केले. 
• Source: India Today 

AMRUT 2.0 अिंतगचत ‘इिंडडया वॉटर वपच-पायलट-स्केल स्टाटच-अप चॅलेंि’ 
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बातमीत का 
• कें िीय गहृतर्मानि आणि शहरी व्यवहार (MoHUA) आणि पेरोसलयम आणि र्ैसर्गनक वायू मिंिी हरदीप 

ससिंग पुरी यािंर्ी मिंिालयाच्या अटल समशर् फॉर ररजुव्हर्ेशर् अँि अबनर् रान्सफॉमेशर् (AMRUT) 2.0 
अिंतगनत ‘इिंडिया वॉटर वपच-पायलट-स्केल स्टाटन-अप चॅलेंज’ लाँच केले. 

मुख्य मुद्दे 
• भारताच्या पिंतप्रधार्ािंच्या दरूदृष्ट्टीच्या अर्ुषिंगार्े, स्टाटनअप्सर्ा ‘टेक्र्ॉलॉजी पाटनर्र’ म्हिूर् सिंलग्र् 

करण्याच्या तिंिज्ञार् उप-समशर्ला मिंत्रिमिंिळार्े AMRUT 2.0 अिंतगनत मान्यता हदली आहे. 
• समशर्चे उद्हदष्ट्ट पािी/वापरलेले-पािी क्षेिातील स्टाटनअप्सर्ा र्वकल्पर्ा आणि डिझाइर्द्वारे ववकससत 

करण्यासाठी सक्षम करिे आहे ज्यामुळे शाचवत आर्थनक वाढ होईल आणि रोजगाराच्या सिंधी तर्मानि 
होतील. 

• या उपक्रमािंतगनत, मिंिालय 100 स्टाटन-अप्सची तर्वि करेल ज्यािंर्ा 20 लाख रुपये तर्धी समथनर् तसेच 
मागनदशनर् म्हिूर् प्रदार् केले जातील. 

अमतृ (अटल समशर् फॉर ररिुवर्ेशर् अँड अबचर् रान्सफॉमेशर्) बद्दल: 
• 25 जूर् 2015 रोजी 500 शहरािंमध्ये AMRUT लाँच करण्यात आले, ज्याचा उद्देश 500 तर्विक 

AMRUT शहरािंमध्ये पािीपुरवठ्याचे सावनत्रिक कव्हरेज प्रदार् करिे आणि सीवरेज कव्हरेजमध्ये लक्षिीय 
सुधारिा करिे आहे. 

• अलीकिेच, सरकारर्े 1 ऑक्टोबर 2021 रोजी अटल समशर् फॉर ररजुव्हेर्ेशर् अँि अबनर् रान्सफॉमेशर् 
(AMRUT) 2.0 लाँच केले आहे, ज्याचे उद्हदष्ट्ट सवन वैधातर्क शहरािंमध्ये पाण्याचे सावनत्रिक कव्हरेज प्रदार् 
करिे आणि 500 AMRUT शहरािंमध्ये सीवरेज/सेप्टेज व्यवस्थापर्ाचे 100% कव्हरेज प्रदार् करिे, पािी 
सुरक्षक्षत शहरे तर्मानि करिे आहे. 

• Source: Business Standard 
राष्ट्रीय युवा सिंसद मिोत्सव 2022 

 

बातमीत का 
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• लोकसभा अध्यक्ष, ओम त्रबलान यािंर्ी सिंसदेच्या सेंरल हॉल, र्वी हदल्ली येथे राष्ट्रीय युवा सिंसद महोत्सव-
2022 च्या ततसऱ्या आवतृ्तीच्या समापर् कायनक्रमाला सिंबोर्धत केले. 

मुख्य मुद्दे 
• राष्ट्रीय युवा सिंसद हा तरुिािंर्ा सिंसदीय कायनपद्धती आणि लोकशाही प्रकक्रया समजूर् घेऊर् सुसज्ज 

करण्याचा एक असभर्व कायनक्रम आहे. 
राष्ट्रीय युवा सिंसद मिोत्सव (NYPF) बद्दल: 

• सावनजतर्क सेवािंसह आगामी काळात ववववध कररअरमध्ये सामील होिाऱ्या तरुिािंचा आवाज ऐकण्यासाठी 
हे आयोजर् करण्यात आले आहे. 

• NYPF 31 डिसेंबर 2017 रोजी पिंतप्रधार्ािंर्ी त्यािंच्या मर् की बात भाषिात हदलेल्या कल्पर्ेवर आधाररत 
आहे. 

• या कल्पर्ेतूर् प्रेरिा घेऊर्, NYPF ची पहहली आवतृ्ती 2019 मध्ये आयोश्जत करण्यात आली होती. 
Source: PIB 
भारतातील माता मृत्यूचे प्रमाण (MMR) 10 अिंकािंर्ी घसरले  
बातमीत का 

• भारताच्या रश्जस्रार जर्रलर्े जारी केलेल्या MMR वरील स्पेशल बुलेहटर्र्ुसार भारतातील माता मतृ्यूचे 
प्रमाि (MMR) 10 अिंकािंर्ी घटले आहे. 

 

मित्त्वाचे मुद्दे 
• एमएमआर २०१६-१८ मधील ११३ वरूर् २०१७-१९ मध्ये १०३ पयतं (८.८ % घट) घसरला आहे. 
• देशात एमएमआरमध्ये २०१४-२०१६ मध्ये १३०, २०१५-१७ मध्ये १२२, २०१६-१८ मध्ये ११३ आणि २०१७-

१९ मध्ये १०३ पयतं उत्तरोत्तर घट होत आहे. 
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• या सततच्या घसरिीमुळे, भारत 2020 पयतं 100/लाख श्जविंत जन्मािंचे राष्ट्रीय आरोग्य धोरि (एर्एचपी) 
लक्ष्य साध्य करण्याच्या मागानवर आहे आणि 2030 पयतं 70 / लाख श्जविंत जन्मािंचे एसिीजी लक्ष्य 
साध्य करण्याच्या मागानवर आहे.  

• शाचवत ववकास लक्ष्य (SDG) साध्य करिाऱ्या राज्यािंची सिंख्या आता 5 वरूर् 7 वर पोहोचली आहे. केरळ 
(30), महाराष्ट्र (38), तलेिंगिा (56), तासमळर्ािू (58), आिंध्र प्रदेश (58), झारखिंि (61), आणि गुजरात 
(70). 

• आता र्ऊ (9) राज्ये आहेत ज्यािंर्ी NHP र्े ठरवलेले MMR चे लक्ष्य गाठले आहे ज्यात वरील 7 आणि 
कर्ानटक (83) आणि हररयािा (96) राज्ये आहेत. 

• Source: The Hindu 
भारतात ब्लॉकचेर् गेसमिंगचे कायदेशीर ववचार 

 

बातमीत का 
• ब्लॉकचेर् तिंिज्ञार्ाची प्रचिंि व्याप्ती आणि क्षमता गेल्या काही वषांत गेसमिंग उद्योगाला आकवषनत करत 

आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• CryptoKitties र्े समळवलेल्या यशामुळे, Axie Infinity सारखे आिखी ब्लॉकचेर् गेम आता सादर केले 
गेले आहेत. 

• CryptoKittie एक र्ॉर्-फिं गीबल टोकर् (NFT) आहे. 
• 2017 मध्ये पहहला ब्लॉकचेर् गेम म्हिूर् लाँच केलेला, CryptoKitties चे सध्या जगभरात 1,28,000 

वापरकते आहेत. 
ब्लॉकचेर् गेम्स: 

• ब्लॉकचेर् गेम्स हे ऑर्लाइर् श्व्हडिओ गेम आहेत जे ब्लॉकचेर् तिंिज्ञार् समाकसलत करूर् ववकससत केले 
जातात. 
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• यामध्ये कक्रप्टोकरन्सी ककिं वा र्ॉर्-फिं गीबल टोकर् (NFTs) सारख्या कक्रप्टोग्राफी-आधाररत ब्लॉकचेर् 
तिंिज्ञार्ाचा वापर करिारे घटक समाववष्ट्ट आहेत. 

र्ॉर्-फिं गीबल टोकन्स (NFTs): 
• NFTs गेममधील आभासी मालमत्तािंचे प्रतततर्र्धत्व करतात ज्या खेळािूिंच्या मालकीच्या असू शकतात, जसे 

की र्काश,े र्चलखत ककिं वा जमीर्. 
• Source: Indian Express 

मसुदा राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण धोरण 2022 

 

बातमीत का 
• औषधतर्मानि ववभाग (DoP), रसायर्े आणि खते मिंिालयार्े त्यािंच्या वेबसाइटवर, वैद्यकीय उपकरिािंसाठी 

राष्ट्रीय धोरि, 2022 मसुदा, 25 माचन 2022 पयतं उद्योग आणि भागधारकािंच्या असभप्राय आणि हटप्पण्या 
आमिंत्रित करण्यासाठी एक दृष्ट्टीकोर् पि जारी केला आहे. 

मसुद्याच्या धोरणाची ठळक वैसशष्ट््ये: 
• प्रस्ताववत धोरिात या क्षेिाची सातत्यपूिन वाढ आणि ववकास सुतर्श्चचत करण्यासाठी सवनसमावेशक उपायािंचा 

एक सवनसमावेशक सिंच तयार करण्याचा प्रयत्र् केला गेला आहे आणि तर्यामक सुव्यवश्स्थतता, मार्व 
सिंसाधर्ािंचे कौशल्य आणि उच्च दजानच्या उपकरिािंसाठी तिंिज्ञार्ाचा अभाव आणि योग्य पायाभूत सुववधािंचा 
अभाव यासारख्या क्षेिाच्या पुढील आव्हार्ािंर्ा तोंि देण्यासाठी सुसिंगत धोरिात्मक चौकटीद्वारे प्रयत्र् केले 
आहेत. 

या धोरणाची कल्पर्ा आिे की 2047 पयतं आपला देश 
• NIPERs च्या धतीवर काही राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरि सशक्षि आणि सिंशोधर् सिंस्था (NIMERs) असतील. 
• MedTech मधील 25 उच्च-अिंत फ्यूचररश्स्टक तिंिज्ञार्ाचे घर आणि प्रवतनक असेल 
• $100-300 Bn आकाराचा MedTech उद्योग असेल ज्याचा जागततक बाजारातील हहस्सा 10-12% असेल 

Source: PIB 
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TRAI कायद्याची 25 वर्षे 

 

बातमीत का 
• अलीकिेच, दरूसिंचार वववाद तर्पटारा आणि अपील न्यायार्धकरि (TDSAT) र्े “TRAI कायद्याची 25 

वषे: भागधारकािंसाठी (टेसलकॉम, ब्रॉिकाश्स्टिंग, IT, AERA आणि आधार) मागन फॉरविन” या ववषयावर 
सेसमर्ारचे आयोजर् केले होते. 

• भारतीय दरूसिंचार तर्यामक प्रार्धकरि (TRAI) कायद्याच्या २५ वषांच्या दीघन प्रवासाच्या स्मरिाथन कें िीय 
दळिवळि, इलेक्रॉतर्क्स आणि माहहती तिंिज्ञार् आणि रेल्वे मिंिी अश्चवर्ी वैष्ट्िव यािंच्या हस्ते पररसिंवादाचे 
उद्घाटर् करण्यात आले. 

• कायनक्रमात, श्री वैष्ट्िव यािंर्ी अद्यततर्त TDSAT प्रकक्रया 2005 आणि TDSAT तर्यम, 2003 देखील 
जारी केले. 

भारतीय दरूसिंचार तर्यामक प्राधधकरण (TRAI) कायदा: 
• 1997 मध्ये, भारतातील दरूसिंचार क्षेिाचे तर्यमर् करण्यासाठी TRAI कायदा लागू करण्यात आला. 
• तसेच दरूसिंचार क्षेिातील भागधारकािंमधील वववाद तर्राकरिाची यिंििा देखील प्रदार् केली आहे. 
• TRAI किूर् न्यातयक आणि वववाद काये ताब्यात घेण्यासाठी दरूसिंचार वववाद तर्पटारा आणि अपील 

न्यायार्धकरि (TDSAT) स्थापर् करूर् 2000 मध्ये त्यात सुधारिा करण्यात आली. 
• Source: PIB 

ब्रह्मपुते्रवर आतापयंतचे सवाचत लािंब ििाि 
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बातम्यािंमध्ये का 
• बिंदर, जहाजबािंधिी आणि जलमागन मिंिालयार्े एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला जेव्हा एम.व्ही. रामप्रसाद 

त्रबश्स्मल ब्र्मपुिेवरूर् प्रवास करिारे आतापयतंचे सवानत लािंब जहाज बर्ले.  
• िी.बी.कल्पर्ा चावला आणि िी.बी.ए.पी.जे.अब्दलु कलाम या दोर् बाजनसह (barges) हे जहाज कें िीय बिंदरे, 

र्ौकार्यर् आणि जलमागन मिंिी (पीएसिब्ल्यू) आणि आयुष, सवानर्िंद सोर्ोवाल यािंच्या हस्ते हश्ल्दया येथील 
चयामा प्रसाद मुखजी बिंदरातूर् रवार्ा करण्यात आले. 

मुख्य मुद्दे 
• 90 मीटर लािंब फ्लोहटला (flotilla) 26 मीटर रुिं द आहे, 2.1 मीटरच्या Draft र्े भरलेला आहे. 
• यासह, गुवाहाटी येथील पािंिू बिंदरावर आल्यार्िंतर, कोलकाता येथील हश्ल्दया िॉक येथूर् अवजि मालवाहू 

वाहतुकीची महत्त्वाकािंक्षी पायलट रर् यशस्वीपिे पूिन केली. 
• या पायलट रर्चे महत्त्व इिंिो बािंग्लादेश प्रोटोकॉल रूट (IBRP) मागे कोलकाता त ेगुवाहाटी पयतं बाश्जगं 

ऑपरेशर् (barging operation) सुरू करण्यासाठी मागन तयार करत.े 
Source: PIB 
'ग्रािक सिमीकरण सप्ताि' 

 

बातमीत का 
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• आझादी का अमतृ महोत्सवाचा एक भाग म्हिूर् पुरोगामी भारताची 75 वषे आणि तेथील लोकािंचा, 
सिंस्कृतीचा आणि कतृनत्वाचा गौरवशाली इततहास साजरे करण्यासाठी आणि त्यािंचे स्मरि करण्यासाठी ग्राहक 
व्यवहार ववभागार्े 14 माचन 2022 रोजी “ग्राहक सक्षमीकरि सप्ताह” सुरू केला. 

मित्त्वाचे मुद्दे 
• ग्राहक सिंरक्षि कायदा २०१९ ची वैसशष्ट्ट्ये, भारतीय मार्क गुि, हॉलमाकन  केलेले दार्गर्े, सीआरएस माकन , 

पूवन-पॅकेज्ि वस्तूिंवर पहावयाचे तपशील, योग्य वजर्े आणि उपाय ााािंचा वापर याबद्दल जर्जागतृी 
कायनक्रमािंर्ी केली आणि ग्राहकािंर्ा राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइर् क्रमािंक १४४०४ ककिं वा १८००-११-४० वर ग्राहक 
तक्रार कशी र्ोंदवायची याची माहहती हदली. 

• Source: newsonair 
वर्ीकरणाद्वारे 13 प्रमुख र्द्यािंचे पुर्रुज्िीवर् 

 

बातमीत का 
• कें िीय पयानवरि वर्े आणि हवामार् बदल मिंिी, भूपेंि यादव आणि कें िीय मिंिी, जल शक्ती, गजेंि ससिंह 

शेखावत यािंर्ी सिंयुक्तपिे वर्ीकरि हस्तक्षेपािंद्वारे 13 प्रमुख र्द्यािंच्या पुर्रुज्जीवर्ावर तपशीलवार प्रकल्प 
अहवाल (DPRs) जारी केले. 

मुख्य मुद्दे 
• झेलम, र्चर्ाब, रावी, त्रबयास, सतलज, यमुर्ा, ब्र्मपुिा, लुर्ी, र्मनदा, गोदावरी, महार्दी, कृष्ट्िा आणि 

कावेरी या 13 र्द्यािंसाठी DPR तयार करण्यात आले आहेत. 
• िीपीआरला रॅ्शर्ल फॉरेस्टेशर् अँि इको-िेव्हलपमेंट बोिन, (MoEF&CC) द्वारे तर्धी हदला गेला होता 

आणि भारतीय वर्ीकरि सिंशोधर् आणि सशक्षि पररषद (ICFRE), िेहरािूर् द्वारे तयार करण्यात आला 
होता. 

• 13 र्द्यािंर्ी एकत्रितपिे एकूि 18,90,110 चौ. ककमी खोऱ्याचे क्षेि व्यापले आहे जे देशाच्या भौगोसलक 
क्षेिाच्या 57.45% प्रतततर्र्धत्व करते. 

• 13 र्द्यािंची लािंबी 202 उपर्द्यािंसह 42,830 ककमी आहे. 
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• िीपीआर सिंरक्षि, वर्ीकरि, पािलोट उपचार, पयानवरिीय पुर्सचंतयत, आिनता सिंवधनर्, जीवर्मार् सुधारिे, 
उत्पन्र् वाढवि,े र्दी ककर्ारे, इको-पाकन  ववकससत करूर् पयानवरि पयनटर् आणि लोकािंमध्ये जागरूकता 
आििे यावर लक्ष कें हित करतात. 

• 13 िीपीआरचा प्रस्ताववत एकत्रित बजेट पररव्यय 19,342.62 कोटी रुपये आहे. 
• यामुळे ग्लासगो येथे र्ोव्हेंबर 2021 दरम्यार् सीओपी-26 मध्ये पिंचामतृ वचर्बद्धतेच्या हदशेर्े देशाची 

प्रगती मजबूत होईल, ज्यायोगे भारतार्े 2030 पयतं एक अब्ज टर् काबनर् उत्सजनर् कमी करण्याचे, 2030 
पयतं र्वीकरिीय ऊजेसह 50 टक्के ऊजेच्या गरजा पूिन करण्याचे, 2030 पयतं र्ॉर्-जीवाचम ऊजान क्षमता 
500 र्गगावटॅपयतं वाढववण्याचे, 2030 पयतं आपल्या अथनव्यवस्थेची काबनर् तीव्रता 45 टक्क्यािंर्ी कमी 
करण्याचे आणि 2070 पयतं तर्व्वळ शून्य उत्सजनर् साध्य करण्याचे आचवासर् हदले आहे.   

• टीप: आिंतरराष्ट्रीय र्द्यािंसाठी कृती हदर् दरवषी 14 माचन रोजी साजरा केला जातो. 
Source: Indian Express 
वैद्यकीय आझण तर्रोगी पयचटर्ासाठी राष्ट्रीय धोरण आझण रोडमॅप 

 

बातमीत का 
• भारताला वैद्यकीय आणि तर्रोगी पयनटर् स्थळ म्हिूर् प्रोत्साहर् देण्यासाठी कें ि सरकारची मिंिालये, राज्य 

सरकारे आणि खाजगी क्षेिामध्ये एक मजबूत फे्रमवकन  आणि समन्वय तर्मानि करण्यासाठी, पयनटर् 
मिंिालयार्े वैद्यकीय आणि तर्रोगी पयनटर्ासाठी राष्ट्रीय धोरि आणि रोिमॅप तयार केला आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• वैद्यकीय पयनटर्ाला प्रोत्साहर् देण्यासाठी एक समवपनत सिंस्थात्मक आराखिा उपलब्ध करूर् देण्यासाठी, 

पयनटर् मिंिालयार्े मिंिी (पयनटर्) यािंच्या अध्यक्षतखेाली राष्ट्रीय वैद्यकीय आणि कल्याि पयनटर् मिंिळाची 
स्थापर्ा केली आहे. 

• त्याच्या चालू कक्रयाकलापािंचा एक भाग म्हिूर्, पयनटर् मिंिालय, देशातील ववववध पयनटर् स्थळे आणि 
उत्पादर्ािंर्ा प्रोत्साहर् देण्यासाठी 'अतुल्य भारत' ब्रिँ-लाइर् अिंतगनत, परदेशातील महत्त्वाच्या आणि सिंभाव्य 
बाजारपेठािंमध्ये जागततक वप्रिंट, इलेक्रॉतर्क आणि ऑर्लाइर् मीडिया मोहहमा प्रससद्ध करते. . 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• 'मेडिकल श्व्हसा' सुरू करण्यात आला आहे, जो वैद्यकीय उपचारािंसाठी भारतात येिाऱ्या परदेशी प्रवाशािंर्ा 
ववसशष्ट्ट हेतूर्े हदला जाऊ शकतो. 

• 156 देशािंसाठी 'ई-मेडिकल श्व्हसा' आणि 'ई-मेडिकल अटेंििंट श्व्हसा' देखील सुरू करण्यात आला आहे. 
Source: PIB 
तर्यतकासलक श्रमशक्ती सवेिण (PLFS) 

 

बातमीत का 
• रॅ्शर्ल स्टॅहटश्स्टकल ऑकफस (NSO) द्वारे जारी केलेल्या ताज्या पीररयडिक लेबर फोसन सव्हे (PLFS) 

र्ुसार, भारतातील शहरी बेरोजगारीचा दर 2021 च्या एवप्रल-जूर् ततमाहीत 12.6 टक्क्यािंवर पोहोचला, जे 
जार्ेवारी-माचन ततमाहीत 9.3 टक्के होता. 

• 2020 मध्ये देशव्यापी लॉकिाऊर् दरम्यार्, साथीच्या रोगाच्या पहहल्या लाटेदरम्यार् बेरोजगारीचा दर 
झपाट्यार्े वाढला होता. 

मुख्य मुद्दे 
• िेटा दशनववतो की 15-29 वयोगटातील, 25.5 टक्के शहरी युवक एवप्रल-जूर् 2021 मध्ये बेरोजगार राहहले, 

जे एवप्रल-जूर् 2020 मध्ये 34.7 टक्के आणि जार्ेवारी-माचन 2021 मध्ये 22.9 टक्के होते. 
• बेरोजगारीचा दर कामगार दलातील बेरोजगार व्यक्तीिंची टक्केवारी म्हिूर् पररभावषत केला जातो. 
• सध्याच्या साप्ताहहक श्स्थतीर्ुसार (सीिब्ल्यूएस) श्रमशक्ती ही सवेक्षिाच्या तारखेच्या आधीच्या एका 

आठवड्यात सरासरी र्ोकरी करिाऱ्या ककिं वा बेरोजगार झालेल्या व्यक्तीिंची सिंख्या आहे. 
राष्ट्रीय सािंजख्यकी कायाचलय (NSO): 

• NSO ही सािंश्ख्यकी आणि कायनक्रम अिंमलबजाविी मिंिालयाच्या अिंतगनत सािंश्ख्यकी सेवा कायदा 1980 
अिंतगनत सरकारर्े अतर्वायन केलेली कें िीय सािंश्ख्यकी सिंस्था आहे. 

• Source: Indian Express 
मित्वाच्या बातम्या: िग 

िैववक आझण रासायतर्क शस्त्रे अधधवेशर् 
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बातमीत का 
• युके्रर् जैववक शस्िे ववकससत करत असल्याची खोटी माहहती रसशयावर पसरवल्याचा आरोप सिंयुक्त राष्ट्र 

सुरक्षा पररषद (UNSC) सदस्यािंर्ी केला आहे. 
रासायतर्क शस्ते्र अधधवेशर् (CWC): 

• रासायतर्क शस्िािंवर बिंदी घालिारा आणि तर्धानररत वेळेत त्यािंचा र्ाश करिे आवचयक असलेला हा 
बहुपक्षीय करार आहे. 

• CWC साठी वाटाघाटी 1980 मध्ये सिंयुक्त राष्ट्रािंच्या तर्िःशस्िीकरि पररषदेत सुरू झाल्या. 
• अर्धवेशर्ाचा मसुदा सप्टेंबर 1992 मध्ये तयार करण्यात आला आणि जार्ेवारी 1993 मध्ये स्वाक्षरीसाठी 

खुला करण्यात आला. तो एवप्रल 1997 पासरू् प्रभावी झाला. 
िैववक शस्ते्र करार: 

• वेपन्स ऑफ मास डिस्रक्शर् (WMD) च्या प्रसाराला सिंबोर्धत करण्यासाठी आिंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या 
प्रयत्र्ािंमध्ये हा एक महत्त्वाचा घटक आहे आणि यार्े जैववक शस्िािंववरुद्ध एक मजबूत आदशन स्थावपत 
केला आहे. 

• औपचाररकपिे "बॅक्टेररयोलॉश्जकल (जैववक) आणि ववषारी शस्िे आणि त्यािंच्या र्ाशाच्या ववकास, उत्पादर् 
आणि साठेबाजीवर बिंदी घालण्याचे अर्धवेशर्" म्हिूर् ओळखले जाते, श्स्वत्झलिंमधील श्जतर्व्हा येथे 
तर्िःशस्िीकरि ससमतीच्या पररषदेद्वारे या अर्धवेशर्ाची वाटाघाटी करण्यात आली. 

• ते 10 एवप्रल 1972 रोजी स्वाक्षरीसाठी खुले करण्यात आले आणि 26 माचन 1975 रोजी अिंमलात आले. 
• हा पहहला बहुपक्षीय तर्िःशस्िीकरि करार होता ज्यात सिंपूिन शे्रिीतील ववपन्स ऑफ मास डिस्रक्शर् 

(WMD) बिंदी होती. 
• Source: newsonair 

सवचसमावेशक आधथचक भागीदारी करार (CEPA) 
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बातम्यािंमध्ये का 
• भारत आणि कॅर्िा यािंच्यात व्यापार आणि गुिंतविूकववषयक (एमिीटीआय) पाचवा मिंत्रिगट झाला.   
• वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार आणि अन्र् आणि सावनजतर्क ववतरि आणि वस्िोद्योग मिंिी, 

वपयुष गोयल आणि सुश्री मेरी एर्जी, लघु व्यवसाय, तर्यानत प्रोत्साहर् आणि आिंतरराष्ट्रीय व्यापार मिंिी, 
कॅर्िा सरकारच्या एमिीटीआयचे सह-अध्यक्ष होते. 

• मिंत्रयािंर्ी भारत-कॅर्िा सवनसमावेशक आर्थनक भागीदारी करार (CEPA) साठी वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्यास 
आणि दोन्ही देशािंर्ा लवकर व्यावसातयक र्फा समळवूर् देिारा अिंतररम करार ककिं वा प्रारिंसभक प्रगती व्यापार 
करार (EPTA) ववचारात घेण्याचे मान्य केले. 

मित्त्वाचे मुद्दे 
• अिंतररम करारामध्ये वस्त,ू सेवा, मूळ तर्यम, स्वच्छता आणि फायटोसॅतर्टरी उपाय, व्यापारातील तािंत्रिक 

अिथळे आणि वववाद समझोत्यातील उच्च स्तरीय वचर्बद्धता यािंचा समावेश असेल आणि परस्पर 
सहमतीर्े मान्य केलेल्या इतर कोित्याही क्षेिािंचा देखील समावेश असू शकतो. 

• कॅर्िार्े भारतीय सेंहिय तर्यानत उत्पादर्ािंच्या सोयीसाठी अपेिाला (कृषी आणि प्रकक्रया केलेले अन्र् उत्पादर् े
तर्यानत ववकास प्रार्धकरि) अर्ुरूपता पिताळिी सिंस्था (सीव्हीबी) दजान देण्याच्या ववर्िंतीची त्वरीत तपासिी 
करण्यास सहमती दशनववली.  

कॅर्डासोबत भारताचे सध्याचे व्यापारी सिंबिंध: 
• भारत ही कॅर्िाची 11वी सवानत मोठी तर्यानत बाजारपेठ आहे आणि एकूि 12वी सवानत मोठी व्यापारी 

भागीदार आहे. 
• Source: newsonair 

स्थायी सामान्य व्यापार सिंबिंध (PNTR) 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 

बातमीत का 
• यू.एस.चे अध्यक्ष जो त्रबिेर् यािंर्ी घोषिा केली की मॉस्कोर्े युके्रर्वर आक्रमि केल्यामुळे यूएस आणि 

सात गटातील (G7) प्रगत अथनव्यवस्था रसशयाशी कायमस्वरूपी सामान्य व्यापार सिंबिंध (PNTR) सिंपवतील. 
• त्रबिेर् यािंर्ी जाहीर केलेल्या अततररक्त पावलािंमध्ये रसशयार्े जागततक बँक आणि आिंतरराष्ट्रीय र्ािेतर्धी 

यािंसारख्या आिंतरराष्ट्रीय सिंस्थािंकिूर् कजन घेिे थािंबवण्यासाठी G7 द्वारे केलेल्या प्रयत्र्ािंचा समावेश आहे. 
कायमस्वरूपी सामान्य व्यापार सिंबिंधािंबद्दल (PNTR): 

• PNTR हे युर्ायटेि स्टेट्समध्ये परदेशी राष्ट्रासोबत मुक्त व्यापारासाठी कायदेशीर पद आहे. 
• 1998 च्या अिंतगनत महसूल सेवा पुर्रनचर्ा आणि सुधारिा कायद्याच्या कलम 5003 द्वारे पदर्ाम मोस्ट 

फेव्हिन र्ेशर् (MFN) वरूर् सामान्य व्यापार सिंबिंधािंमध्ये बदलण्यात आले. 
मोस्ट फेव्िडच र्ेशर् (MFN) बद्दल: 

• आिंतरराष्ट्रीय आर्थनक सिंबिंध आणि आिंतरराष्ट्रीय राजकारिात, मोस्ट फेव्हिन र्ेशर् (MFN) हा आिंतरराष्ट्रीय 
व्यापारात एका राज्यार्े दसुऱ्या राज्याला हदलेला दजान ककिं वा स्तर आहे. 

• या सिंज्ञेचा अथन असा आहे की, ज्या देशाला ही वागिूक समळाली आहे, त्याला र्ाममाि दरात व्यापाराचे 
फायदे समळाले पाहहजेत, जसे की देशार्े अशी वागिूक हदली आहे (व्यापार फायद्यािंमध्ये कमी दर ककिं वा 
उच्च आयात कोटा समाववष्ट्ट आहे).  

• जर्रल अॅर्ग्रमेंट ऑर् टेररफ्स अँि रेि (गॅट), १९९४ च्या कलम १ मध्ये िब्ल्यूटीओच्या प्रत्येक सदस्य 
देशार्े इतर सवन सदस्य देशािंर्ा एमएफएर् दजान देिे आवचयक आहे. 

• ग्रुप ऑफ सेव्हर् (जी ७) हा कॅर्िा, फ्रान्स, जमनर्ी, इटली, जपार्, युर्ायटेि ककिं ग्िम आणि अमेररका यािंचा 
समावेश असलेला आिंतरसरकारी राजकीय मिंच आहे. 

• Source: The Hindu 
ववज्ञार् आझण तिंत्रज्ञार् 

आहटचकफसशयल इिंटेसलिन्स आझण रोबोहटक्स टेक्र्ॉलॉिी पाकच  
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बातमीत का 
• बिंगळुरू येथील इिंडियर् इश्न्स्टट्यूट ऑफ सायन्स (IISc) येथे 230 कोटी रुपयािंच्या सीि मर्ीसह देशातील 

पहहले आहटनकफसशयल इिंटेसलजन्स अँि रोबोहटक्स टेक्र्ॉलॉजी पाकन  (ARTPARK) लाँच करण्यात आले. 
मुख्य मुद्दे 

• 230 कोटी रुपयािंपैकी 170 कोटी रुपये कें ि आणि उवनररत कर्ानटक सरकार देिार आहे. 
• आरोग्यसेवा, सशक्षि, गततशीलता, पायाभूत सुववधा, कृषी, ककरकोळ आणि सायबर-सुरक्षा या क्षेिातील 

महत्त्वाकािंक्षी समशर्-मोि R&D प्रकल्प राबवूर् सामाश्जक प्रभाव तर्मानि करण्यासाठी ARTPARK चे 
उद्हदष्ट्ट आहे ज्यायोगे भारतातील अर्ोख्या समस्यािंचे तर्राकरि करण्याचे उद्हदष्ट्ट आहे. 

• Source: Indian Express 
ग्रीर् िायड्रोिर् फ्युएल सेल इलेजक्रक व्िेईकल (FCEV) 

 

बातमीत का 
• कें िीय रस्ते वाहतूक आणि महामागन मिंिी तर्तीर् गिकरी यािंर्ी जगातील सवानत प्रगत तिंिज्ञार् - ववकससत 

ग्रीर् हायड्रोजर् फ्युएल सेल इलेश्क्रक व्हेईकल (FCEV) टोयोटा समराईचे र्वी हदल्ली येथे लॉन्च केले. 
• हा भारतातील अशा प्रकारचा पहहला प्रकल्प आहे ज्याचा उद्देश ग्रीर् हायड्रोजर् आणि FCEV तिंिज्ञार्ाच्या 

अद्ववतीय उपयुक्ततबेद्दल जागरूकता तर्मानि करूर् देशात ग्रीर् हायड्रोजर् आधाररत पररसिंस्था तर्मानि 
करण्याचा आहे. 
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मित्वाच्या बातम्या: पयाचवरण 

प्रकल्प डॉजल्फर् 

 

• बातमीत का 
• कें िीय जलशक्ती मिंिी गजेंि ससिंह शेखावत यािंर्ी गिंगावरील एम्पॉिन टास्क फोसन (ETF) च्या बैठकीत 

प्रकल्प िॉश्ल्फर्च्या मिंजुरी प्रकक्रयेच्या सिंथ गतीबद्दल र्ाराजी व्यक्त केली. 
मुख्य मुद्दे 

• पिंतप्रधार्ािंच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय गिंगा कौश्न्सल (NGC) र्िंतर गिंगावरील ETF ही गिंगावरील तर्िनय 
घेिारी दसुरी सवोच्च सिंस्था आहे. 

प्रकल्प डॉजल्फर्: 
• प्रकल्प िॉश्ल्फर् हा अथन गिंगा अिंतगनत तर्योश्जत उपक्रमािंपैकी एक आहे, जो सरकारचा एक महत्त्वाकािंक्षी 

आिंतर-मिंिालय उपक्रम आहे, ज्याला 14 डिसेंबर 2019 रोजी पिंतप्रधार्ािंच्या अध्यक्षतेखाली NGC च्या 
पहहल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

• प्रकल्प िॉश्ल्फर् पयानवरि, वर् आणि हवामार् बदल मिंिालयाद्वारे "हँिल" केले जात आहे. 
• गिंगेच्या िॉश्ल्फर्चे वैज्ञातर्क र्ाव: Platanista gangetica 
• Source: Indian Express 

मित्वाच्या बातम्या: योिर्ा 
"फामाचस्युहटकल इिंडस्रीचे बळकटीकरण (SPI)" योिर्ा 
बातमीत का 

• फामानस्युहटकल्स ववभाग, रसायर्े आणि खते मिंिालयार्े आर्थनक वषन 21-22 ते आर्थनक वषन 25-26 या 
कालावधीसाठी रु. 500 कोटी रुपयािंच्या एकूि आर्थनक पररव्ययासह "औषध उद्योगाचे बळकटीकरि (SPI)" 
योजर्ेसाठी मागनदशनक तत्त्वे जारी केली आहेत. 
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मुख्य मुद्दे 
• ही योजर्ा देशभरातील ववद्यमार् फामान क्लस्टसन आणि एमएसएमईंर्ा त्यािंची उत्पादकता, गुिवत्ता आणि 

हटकाऊपिा सुधारण्यासाठी आवचयक असलेल्या समथनर्ाच्या दृष्ट्टीर्े वाढत्या मागिीकिे लक्ष देईल. 
• या योजर्ेंतगनत, सामातयक सुववधा तर्मानि करण्यासाठी फामान क्लस्टसनर्ा आर्थनक सहाय्य हदले जाईल. 
• सशवाय, एसएमई आणि एमएसएमईच्या उत्पादर् सुववधािंमध्ये सुधारिा करण्यासाठी जेिेकरूर् राष्ट्रीय 

आणि आिंतरराष्ट्रीय तर्यामक मार्के (िब्ल्यूएचओ-जीएमपी ककिं वा अर्ुसूची-एम) पूिन करता येतील, त्यािंच्या 
भािंिवली कजानवरील व्याज सवलत ककिं वा भािंिवली अर्ुदार् प्रदार् केले जाईल, ज्यामुळे व्हॉल्यूममध्ये तसेच 
गुिवते्तमध्ये वाढ होण्यास मदत होईल. 

• Source: PIB 
र्ार्ािी देशमुख कृवर्ष सिंिीवर्ी प्रकल्प  

 

बातम्यािंमध्ये का 
• र्ार्ाजी देशमुख कृवष सिंजीवर्ी प्रकल्प ५१४२ गावात सुरु असूर् मुख्यमिंिी आणि उपमुख्यमिंिी यािंच्या 

मागनदशनर्ामुळे मालेगावातील १४१ गावािंचा या योजर्ेत समावेश करण्यात आला आहे.  
• वकृ्षलागवि व बािंब ूलागवि, फळबाग लागवि, गािंिुळ खत,र्ािेप खत तर्समनती, हठबक ससिंचर्, तुषार 

ससिंचर्, आदी प्रकल्प या योजर्ेंतगनत राबवले जातात. त्यासाठी प्रत्येक श्जल््यात शेतकऱ्यािंसाठी प्रसशक्षि 
सशत्रबरािंचिं आयोजर् केलिं जातिं.  

योिर्ेववर्षयी अधधक माहिती 
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• महाराष्ट्रातील शेतकऱ् यािंच्या हहतासाठी र्ार्ाजी देशमुख कृषी सिंजीवर्ी योजर्ा (Nanaji Deshmukh 
Krishi Sanjivani Yojana 2022) महाराष्ट्र सरकारर्े सुरू केली आहे. या योजर्ेंतगनत शतेकऱ् यािंच्या 
दषु्ट्काळग्रस्त भागाला राज्य सरकार दषु्ट्काळमुक्त करेल जेिेकरूर् शेतकरी शेती करू शकतील आणि 
शेतकऱ् यािंर्ा चािंगले उत्पन्र् समळू शकेल आणि ते स्वतिःला आणि त्यािंच्या कुटुिंत्रबयािंर्ा आर्थनकदृष्ट्ट्या मजबूत 
बर्वू शकतील.  

• या योजर्ेचा लाभ राज्य शासर्ाच्या वतीर्े महाराष्ट्रातील लघु व मध्यमवगीय शेतकऱ् यािंर्ा देण्यात येिार 
आहे.  

• ही योजर्ा राज्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेर्ुसार वपकािंच्या लागविीवर भर देईल आणि हवामार् बदलािंमुळे 
होिाऱ् या अिचिीिंमध्ये शेतकऱ् यािंर्ा मदत होईल. महाराष्ट्रातील 15 श्जल््यातील 5142 खेड्यािंमध्ये र्ार्ािी 
देशमुख कृर्षी सिंिीवर्ी योिर्ा 2022 ( Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Yojana Registration 
2022) सुरू झालेली आहे. 

मित्त्वाचे मुद्दे 
• या योजर्ेंतगनत राज्यातील लघु व मध्यमवगीय शेतकऱ् यािंर्ा फायदा होिार आहे. 
• या र्ार्ाजी देशमुख कृषी सिंजीवर्ी योजर्ा महाराष्ट्र च्या माध्यमातूर् शेतकऱ् यािंचे उत्पन्र् वाढववण्यावरही 

लक्ष कें हित केले जाईल. 
• राज्य सरकारर्े या योजर्ेसाठी 4000 कोटी रुपयािंचे बजेट वाटप केले आहे. 
• या योजर्ेच्या माध्यमातरू् महाराष्ट्र शासर् राज्यातील दषु्ट्काळग्रस्त भाग दषु्ट्काळमुक्त करेल. ज्यामध्ये 

शेतकरी शेती करू शकतात. 
• ही योजर्ा सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र शासर्ार्े जागततक बँकेकिूर् कजानच्या स्वरूपात सुमारे 2800 कोटी 

रुपयािंची मदत घेतली आहे. 
• र्ार्ािी देशमुख कृर्षी सिंिीवर्ी योिर्ा 2022 च्या माध्यमातूर् प्रथम मातीची गुिवत्ता तपासली जाईल 

आणि शेतकऱ् यािंचे उत्पन्र् वाढववण्यामध्ये सुधारिा होईल आणि शेतीत वाढ होईल. 
Source: Krushiyojana 
उडार् योिर्ेंतगचत 405 ववमार्तळे 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 

बातमीत का 
• भारतीय ववमार्तळ प्रार्धकरि (AAI), अिंमलबजाविी एजन्सीर्े 948 मागन हदले आहेत, ज्यामधूर् 

09.03.2022 पयतं UDAN अिंतगनत 8 हेलीपोटन आणि 2 वॉटर एरोड्रोमसह 65 ववमार्तळािंचा समावेश 
असलेले 405 मागन कायानश्न्वत करण्यात आले आहेत. 

उडार् योिर्ेबद्दल: 
• र्ागरी ववमार् वाहतूक मिंिालयार्े प्रादेसशक हवाई कर्ेश्क्टश्व्हटीला चालर्ा देण्यासाठी आणि जर्तेला हवाई 

प्रवास परवििारा बर्वण्यासाठी 21-10-2016 रोजी प्रादेसशक कर्ेश्क्टश्व्हटी योजर्ा (RCS) - UDAN (उिे 
देशका आम र्ागररक) सुरू केली आहे. 

• UDAN च्या पुरस्कृत मागांमध्ये समाववष्ट्ट असलेला आणि RCS ऑपरेशन्स सुरू करण्यासाठी 
अपग्रेिेशर्/ववकास आवचयक असलेला ववमार्तळ "अर्सव््िन आणि अिंिरसव्हनि एअरपोट्नसचे पुर्रुज्जीवर्" 
योजर्ेअिंतगनत ववकससत केला जातो. 

• भारतीय ववमार्तळ प्रार्धकरि (एएआय), अिंमलबजाविी एजन्सीर्े आरसीएस उड्िािािंच्या सिंचालर्ासाठी 
उिार् अिंतगनत आतापयतं 14 वॉटर एअरोड्रोम आणि 36 हेसलपॅिसह 154 आरसीएस ववमार्तळािंची तर्वि 
केली आहे.   

• वायत्रबसलटी गॅप फिं डि िंग (VGF) व्यततररक्त, कें ि, राज्य सरकारे आणि ववमार्तळ ऑपरेटसनकिूर् इतर 
सवलती तर्विलेल्या एअरलाइन्स ऑपरेटसन (एसएओ) यािंर्ा देण्यात आल्या आहेत, जेिेकरूर् सवेा र् 
समळालेल्या / कमी सेवा देण्यात आलेल्या ववमार्तळ / हेसलपोट्नस / वॉटर एअरोड्रॉम्समधूर् ऑपरेशन्सला 
प्रोत्साहहत केले जाईल आणि ववमार् भािे परवििारे राहील.  

• Source: PIB 
पीएम-दि योिर्ा 
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बातमीत का 
• 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये PM-DAKSH (प्रधार्मिंिी दक्ष आणि कुशलता सिंपन् र् हहतग्रही) 

योजर्ेंतगनत राखीव तर्धीची रक्कम अर्ुक्रमे 44.79 कोटी आणि 79.48 कोटी रुपये आहे. 
• अलीकिेच ही माहहती सामाश्जक न्याय आणि अर्धकाररता मिंिालयार्े लोकसभेत हदली. 

मित्त्वाचे मुद्दे  
• तत्पूवी, मिंिालयातफे PM-DAKSHपोटनल आणि PM-DAKSH मोबाईल अॅप लाँच करण्यात आले होते.  
• PM-DAKSH पोटनल मोफत कौशल्य ववकास प्रसशक्षि कायनक्रमािंसाठी ऑर्लाईर् र्ोंदिी प्रदार् करते.    
• दीघनकालीर् आणि अल्पकालीर् कौशल्यािंची तरतूद करूर् लश्क्ष्यत तरुिािंची कौशल्य पातळी वाढवविे, 

त्यार्िंतर रोजगार/स्वयिंरोजगारात समझोता करिे हा या योजर्ेचा मुख्य उद्देश आहे. 
• ही योजर्ा मिंिालयातील तीर् सावनजतर्क उपक्रमािंद्वारे (पीएसयू) म्हिजेच राष्ट्रीय अर्ुसूर्चत जाती ववत्त 

व ववकास महामिंिळ (एर्एसएफिीसी), राष्ट्रीय मागासवगीय ववत्त व ववकास महामिंिळ (एर्बीसीएफिीसी) 
आणि राष्ट्रीय सफाई कमनचारी ववत्त व ववकास महामिंिळ (एर्एसकेएफिीसी) यािंच्यामाफन त राबववली जािार 
आहे.  

• कॅलेंिर वषन 2021-22 आणि 2025-26 दरम्यार् 2.71 लाख लोकािंपयतं पोहोचण्याची मिंिालयाची इच्छा 
आहे.  

• Source: PIB 
 ईटस्माटच ससटीि चॅलेंि 
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बातमीत का 
• गहृतर्मानि आणि शहरी व्यवहार मिंिालयार्े (MoHUA) EatSmart Cities Challenge साठी 11 ववजेत्या 

शहरािंची घोषिा केली. 
• चिंदीगि, इिंदरू, जम्मू, जबलपूर, पिजी, राजकोट, राउरकेला, सागर, सुरत, तुमाकुरू आणि उज्जैर् हे 

ईटस्माटन ससटीज चॅलेंजच्या पायलट टप्प्यातील टॉप 11 पुरस्कार ववजेते आहेत. 
मित्त्वाचे मुद्दे 

• एमओएचयूएर्े (MoHUA) फूि सेफ्टी अँि स्टँिड्नस ऑथॉररटी ऑफ इिंडियाच्या (एफएसएसएआय) सहकायानर् े
15 एवप्रल, 2021 रोजी ईट राइट इिंडिया दृष्ट्टीकोर् शहर पातळीवर र्ेण्यासाठी ईटस्माटन ससटीज चॅलेंज सुरू 
केले होते. 

• अन्र्ाशी सिंबिंर्धत समस्यािंचा सामर्ा करण्यासाठी 'स्माटन' उपायािंचा वापर करण्याबरोबरच सिंस्थात्मक, 
भौततक, सामाश्जक आणि आर्थनक पायाभूत सुववधािंद्वारे समर्थनत तर्रोगी, सुरक्षक्षत आणि हटकाऊ अन्र् 
पयानवरिास समथनर् देिारी योजर्ा ववकससत करण्यासाठी स्माटन ससटीजर्ा प्रेररत करण्याचा उद्देश 
ईट्सस्माटन ससटीज चॅलेंजचा आहे.  

• या ववजेत्या शहरािंर्ा एमओएचयूएकिूर् प्रत्येकी पन्र्ास लाख रुपये हदले जातील. 
• Source: PIB 

मित्वाचे हदवस 
15 माचच, िागततक ग्रािक िक्क हदर् 

 

बातम्यािंमध्ये का 
• ग्राहकािंचे हक्क आणि गरजा यािंववषयी जागततक पातळीवर जागतृी तर्मानि करण्याचे एक साधर् म्हिूर् 

ग्राहक चळवळ दरवषी जागततक ग्राहक हक्क हदर्ासह 15 माचन रोजी साजरी करते.  
मित्त्वाचे मुद्दे 

• जागततक ग्राहक हक्क हदर् २०२२ ची थीम आहे 'फेअर डिश्जटल फायर्ान्स'. 
इततिास: 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• जागततक ग्राहक हक्क हदर् राष्ट्राध्यक्ष जॉर् एफ केर्ेिी यािंच्याकिूर् प्रेररत होता, ज्यािंर्ी 15 माचन 1962 
रोजी यूएस काँग्रेसला एक ववशेष सिंदेश पाठवला, ज्यामध्ये त्यािंर्ी ग्राहक हक्कािंच्या मुद्द्याला औपचाररकपिे 
सिंबोर्धत केले. 

• ग्राहक चळवळीर्े ती तारीख 1983 मध्ये प्रथम र्चन्हािंककत केली आणि आता महत्त्वाच्या मुद्द्यािंवर आणि 
मोहहमािंवर कारवाई करण्यासाठी दरवषी या हदवसाचा वापर केला जातो. 

• टीप: भारतात, 24 डिसेंबर हा राष्ट्रीय ग्राहक हक्क हदर् म्हिूर् दरवषी साजरा केला जातो. 
• Source: HT 

राष्ट्रीय लसीकरण हदवस 

 

बातमीत का 
• राष्ट्रीय लसीकरि हदवस दरवषी 16 माचन रोजी साजरा केला जातो. 

मुख्य मुद्दे 
• प्रािघातक रोगािंववरुद्ध प्रततकारशक्ती ववकससत करण्यात मदत करण्यासाठी लस आवचयक आहेत. 
• राष्ट्रीय लसीकरि हदर् 2022 ची थीम आहे ‘लस सवांसाठी कायन करते’. (Vaccines Work for all) 

इततिास: 
• पल्स पोसलओ लसीकरि कायनक्रम कायानश्न्वत झाल्यार्िंतर 16 माचन 1995 रोजी हा हदवस अर्धकृतपिे 

साजरा करण्यात आला. 
• 1988 मध्ये सुरू झालेल्या जागततक आरोग्य सिंघटर्ेच्या (WHO) जागततक पोसलओ तर्मूनलर् उपक्रमािंतगनत 

ओरल पोसलओ लसीचा पहहला िोस 1995 मध्ये या तारखेला देण्यात आला. 
• पोसलओ ववरूद्ध लसीकरि, तथावप, 1978 मध्ये आधीच सुरू झाले होते आणि 27 माचन 2014 रोजी, 

WHO र्े भारत पोसलओमुक्त घोवषत केला होता. 
खेळ 
2022 िमचर् ओपर् (बॅडसमिंटर्) 
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बातमीत का 
• भारताच्या लक्ष्य सेर्ला जमनर् ओपर् सुपर 300 (जमनर् ओपर् 2022) मध्ये पुरुष एकेरीच्या अिंततम फेरीत 

थायलिंिच्या कुर्लावुत ववहटिसर्नकिूर् पराभूत झाल्यार्िंतर रौप्यपदकावर समाधार् मार्ावे लागले. 
मुख्य मुद्दे 

• जमनर् ओपर् 2022 मध्ये रौप्य पदक श्जिंकिारा लक्ष्य सेर् पहहला भारतीय ठरला आहे. 
• 2022 जमनर् ओपर् ही 2022 BWF वल्िन टूरची चौथी स्पधान होती आणि ती 1955 पासरू् आयोश्जत 

जमनर् ओपर् चॅश्म्पयर्सशपचा भाग होती. 
• Source: India Today 

FIDE चेस ऑसलजम्पयाड 2022 

 

बातमीत का 
• तसमळर्ािू सरकारर्े अणखल भारतीय बुद्र्धबळ महासिंघासह घोवषत केले आहे की चेन्र्ई येथे FIDE चेस 

ऑसलश्म्पयाि 2022 चे आयोजर् करण्याची बोली भारतार्े श्जिंकली आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• हे मूळतिः रसशयामध्ये होिार होते. 
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• 1927 मध्ये FIDE चेस ऑसलश्म्पयािची स्थापर्ा झाल्यापासूर् भारतार्े प्रथमच FIDE चेस ऑसलश्म्पयािचे 
आयोजर् केले आहे. 

• FIDE बुद्र्धबळ ऑसलश्म्पयािच्या तात्परुत्या तारखा 26 जुलै 2022 ते 8 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत 
तर्श्चचत केल्या आहेत. 

Source: HT  
र्वीर् रे्मणकुा 

देबासशर्ष पािंडा यािंची IRDAI चेअरपसचर् म्िणूर् तर्युक्ती 

 

बातमीत का 
• मिंत्रिमिंिळाच्या तर्युक्ती ससमतीर्े माजी DFS सर्चव देबासशष पािंिा, सेवातर्वतृ्त IAS अर्धकारी यािंची 

भारतीय ववमा तर्यामक आणि ववकास प्रार्धकरि (IRDAI) चे अध्यक्ष म्हिूर् तर्युक्तीला मान्यता हदली 
आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• देबासशष पािंिा यािंची सुरुवातीला तीर् वषांच्या कालावधीसाठी तर्युक्ती करण्यात आली आहे. 
• पािंिा यािंर्ी दोर् वषाचं्या कायनकाळार्िंतर या वषी 31 जार्ेवारी रोजी ववत्त मिंिालयातील ववत्तीय सेवा ववभागाचे 

सर्चव (DFS) पद सोिले होते. 
भारतीय ववमा तर्यामक आझण ववकास प्राधधकरण (IRDAI) बद्दल: 

• ही भारत सरकारच्या ववत्त मिंिालयाच्या अखत्यारीतील एक तर्यामक सिंस्था आहे आणि ततच्याकिे भारतातील 
ववमा आणि पुर्ववनमा उद्योगािंचे तर्यमर् आणि परवार्ा देण्याचे काम आहे. 

• स्थापर्ा: 1999 
• मुख्यालय: हैदराबाद 
• IRDAI ही 10 सदस्यीय सिंस्था आहे ज्यामध्ये अध्यक्ष, पाच पूिनवेळ सदस्य आणि चार अधनवेळ सदस्य 

आहेत. 
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• Source: The Hindu 
ए के ससक्री यािंची चार धाम प्रकल्प पॅर्ेल प्रमुख म्िणूर् तर्युक्ती  

 

बातम्यािंमध्ये का 
• सवोच्च न्यायालयार्े आपले माजी न्यायमूती ए.के.ससक्री यािंर्ा ववर्िंती केली की, "चार धाम महामगन ववकास 

प्रकल्प (चार धाम महामागन ववकास प्रकल्प) च्या सिंपूिन हहमालयीर् खोऱ्यावर चार धाम महामगन ववकास 
प्रकल्पाचा एकत्रित आणि स्वतिंि प्रभाव काय आहे याचा ववचार करण्यासाठी" त्यािंर्ी स्थापर् केलेल्या 
उच्चार्धकार ससमतीच्या अध्यक्षपदाची सूिे हाती घ्यावीत. 

मित्त्वाचे मुद्दे 
• न्यायमूती िी.वाय.चिंिचूि आणि न्यायमूती सूयनकािंत यािंच्या खिंिपीठार्े न्यायमूती ससक्री यािंर्ा ववर्िंती केली 

की, ससमतीचे ववद्यमार् अध्यक्ष रवी चोप्रा यािंर्ी राजीर्ामा देण्याचा तर्िनय घेतला होता. 
• उत्तराखिंिमधील यमुर्ोिी, गिंगोिी, केदारर्ाथ आणि बिीर्ाथ या चार पववि शहरािंर्ा सवन-हवामार् 

कर्ेश्क्टश्व्हटी प्रदार् करण्यासाठी 900 ककमी लािंबीचे रस्ते बािंधण्याचा प्रकल्पाचा ववचार आहे.  
• रवी चोप्रा यािंर्ी यापूवी कें िाच्या 10-मीटर कॅरेज वेच्या मागिीला ववरोध केला होता आणि पयानवरिाची 

र्चिंता लक्षात घेऊर् तो 5.5 मीटरपयतं मयानहदत ठेवण्याचा आग्रह धरला होता. 
• Source: Indian Express  

गॅब्रब्रएल बोररक धचलीचे सवाचत तरुण राष्ट्राध्यि बर्ले  

 

बातमीत का 
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• माजी ववद्याथी आिंदोलर्ाचे र्ेते, गॅत्रब्रएल बोररक फॉन्ट यािंची र्चलीचे र्वीर् आणि 36 वे अध्यक्ष म्हिूर् 
तर्युक्ती करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• 36 वषीय िाव,े गॅत्रब्रएल बोररक हे र्चलीच्या इततहासात पद भूषविारे सवानत तरुि र्ेते आहेत. 
• बोररक हे 2022-2026 या कालावधीसाठी कायानलय सािंभाळतील. 

Source: Indian Express 
भगविंत मार् यािंर्ी पिंिाबच्या मुख्यमिंत्रीपदाची शपथ घेतली 

 

बातमीत का 
• आम आदमी पक्षाचे र्ेते, भगविंत मार् यािंर्ी पिंजाबच्या खटकर कलार्, भगतससिंग यािंचे वडिलोपाश्जनत 

गावात 18वे पिंजाबचे मुख्यमिंिी म्हिूर् शपथ घेतली. 
• मुख्य मुद्दे 
• मार् यािंर्ा पिंजाबचे राज्यपाल बर्वारीलाल पुरोहहत यािंर्ी शपथ हदली. 
• 117 सदस्यीय पिंजाब ववधार्सभेत आम आदमी पक्षार्े 92 जागा श्जिंकल्या. 

Source: Indian Express 
टाटा सन्सचे प्रमुख एर् चिंद्रशेखरर् यािंची एअर इिंडडयाच्या अध्यिपदी तर्युक्ती 

 

बातमीत का 
• टाटा सन्सचे अध्यक्ष एर् चिंिशेखरर् यािंची एअर इिंडियाच्या अध्यक्षपदी तर्युक्ती करण्यात आली आहे. 
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• तुकी एअरलाइन्सचे माजी अध्यक्ष इल्कर आयसी यािंर्ी टाटा समूहाची एअर इिंडियाचे मुख्य कायनकारी 
अर्धकारी आणि व्यवस्थापकीय सिंचालक बर्ण्याची ऑफर र्ाकारल्यार्िंतर काही हदवसािंर्ी हा ववकास झाला. 

मुख्य मुद्दे 
• टाटा समूहार्े 27 जार्ेवारी 2022 रोजी एअरलाइर् ताब्यात घेतली. 
• चिंिशेखरर् हे टाटा किं सल्टन्सी सश्व्हनसेस, टाटा मोटसन, टाटा स्टील, टाटा केसमकल्स आणि टाटा कन््युमर 

प्रॉिक्ट्ससह टाटा ग्रुपच्या इतर अर्ेक किं पन्यािंचे र्ॉर्-एश्क्झक्यूहटव्ह चेअरमर् म्हिूर् काम करतात. 
• गेल्या महहन्यात त्यािंची आिखी पाच वषांसाठी टाटा सन्सच्या कायनकारी अध्यक्षपदी पुन्हा तर्युक्ती 

करण्यात आली. 
Source: Indian Express 

तर्धर्  
आिंध्र प्रदेशच्या मािी राज्यपाल कुमुदबेर् िोशी यािंचे तर्धर् 

 

• आिंध्र प्रदेशच्या माजी राज्यपाल कुमुदबेर् मणिशिंकर जोशी यािंचे वयाच्या ८८ व्या वषी तर्धर् झाले. 
• कुमुदबेर् जोशी 26 र्ोव्हेंबर 1985 ते 7 फेब्रुवारी 1990 पयतं आिंध्र प्रदेशच्या राज्यपाल होत्या. 
• शारदा मुखजी यािंच्यार्िंतर त्या राज्याच्या दसुऱ्या महहला राज्यपाल होत्या. 
• जोशी हे तीर् वेळा राज्यसभेचे सदस्य होते. 
• Source: newsonair 
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