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मासिक चालू घडामोडी
एसिल 2022
महत्वाच्या बातम्या: राज्य
पर्व तमाला योजने अं तर्व त सहमाचल िदे शात रोपर्े

महत्त्वाकाांक्षी पर्वतमाला योजनेंतर्वत हहमाचल प्रदे शमध्ये रोपर्े बाांधण्यासाठी NHLM (नॅशनल हायर्े लॉहजस्टिक
मॅनेजमेंट हलहमटे ड) आहि हहमाचल प्रदे श राज्य सरकार याांच्यात सामांजस्य करार झाल्याची माहहती केंद्रीय रस्ते
र्ाहतूक आहि महामार्व मांत्री हनतीन र्डकरी याांच्यासह हहमाचल प्रदे शचे मुख्यमांत्री जय राम ठाकूर याांनी हदली.
• हा एक महत्त्वपू िव सामांजस्य करार आहे जो पयवटकाां साठी एक अहितीय, पयाव र्रि-अनुकूल, हनसर्वरम्य आहि अखांड
प्रर्ासाचा अनुभर् सुलभ करे ल. जार्हतक दजावच्या तांत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन राज्यात एकूि 3,232 कोटी रुपये खचूवन
एकूि 57.1 हक.मी. लाांबीचे 7 रोपर्े प्रकल्प बाां धले जातील.
पर्वतमाला योजनेसर्षयी :
• केंद्रीय अर्वमांत्र्ाां नी 2022-23 चा केंद्रीय अर्वसांकल्प सादर करताना जाहीर केले ला राष्ट्रीय रोपर्े हर्कास कायवक्रम
"पर्वतमाला" पीपीपी पद्धतीने हाती घेण्यात येिार आहे , जो कठीि डोांर्राळ भार्ातील पारां पाररक रस्त्ाांच्या जार्ी
पयावर्रिीयदृष्ट्या हटकाऊ पयावय असेल.
• सध्या उत्तराखांड, हहमाचल प्रदे श, महिपूर, जम्मू-काश्मीर आहि ईशान्येकडील इतर राज्याां मध्ये ही योजना सु रू केली
जात आहे.
स्रोत: पीआयबी
•

सशर्मोग्गा सर्मानतळाला बी एि ये सडयु रप्पा यां चे नार् दे ण्यात ये णार
बातमीत का
• कनाव टकचे मुख्यमां त्री बसर्राज बोम्मई याां नी नुकतीच घोषिा केली की, हनमाव िाधीन हशर्मोग्गा हर्मानतळाला माजी
मुख्यमांत्री बीएस येहडयुरप्पा याांचे नार् दे ण्यात येईल.
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मुख्य मुद्दे
• आता हा प्रस्तार् नार्री हर्मान र्ाहतूक मां त्रालयाकडे पाठर्ला जािार आहे .
• हर्मानतळ हडसेंबर 2022 मध्ये उद् घाटनासाठी सज्ज होईल.
• हा प्रकल्प उडान (उडे दे श का आम नार्ररक) कायवक्रमाां तर्वत हाती घेण्यात आला आहे .
• बेंर्ळु रूमधील केम्पेर्ौडा आां तरराष्ट्रीय हर्मानतळानांतर हशर्मोग्गा हर्मानतळ कनाव टकातील 2रा सर्ाव त लाां ब
धार्पट्टी असेल.
• Source: Indian Express
तासमळनाडू ने कु लर्ु रू सनयु क्त करण्याचा राज्यपालां चा असिकार काढू न घे ण्यािाठी सर्िे य के मं जू र के ली

बातमीत का
• ताहमळनाडू हर्धानसभेने 13 हर्द्यापीठाां च्या कायद्यात सुधारिा करण्यासाठी राज्यपालाां कडून कुलर्ुरू हनयुक्त
करण्याचा अहधकार राज्य सरकारकडे हस्ताांतररत करण्यासाठी दोन हर्धेयके मांजूर केली.
मुख्य मुद्दे
• शोध-सह-हनर्ड सहमतीने हशफारस केलेल्या "कुलर्ुरू
ां ची प्रत्येक हनयुक्ती तीन नार्ाांच्या पॅनेलमधून सरकारिारे केली
जाईल" यार्र प्रस्ताहर्त हर्धेयकाांमध्ये जोर दे ण्यात आला आहे.
• UGC हर्हनयम, 2018 नुसार, शोध-सह-हनर्ड सहमत्याां नी हशफारस केलेल्या नार्ाां च्या पॅ नेलमधून
“अभ्यार्त/कुलपती” — मुख्यतः राज्याांचे राज्यपाल — VC ची हनयुक्ती करतील.
• केंद्रीय हर्द्यापीठ अहधहनयम, 2009 अांतर्वत, भारताचे राष्ट्रपती हे केंद्रीय हर्द्यापीठाचे अभ्यार्त (Visitor) असतील.
• केंद्रीय हर्द्यापीठाां मधील कुलपती हे शीषवकाचे प्रमुख असतात, ज्याां ची हनयुक्ती राष्ट्रपती त्याां च्या क्षमतेनुसार अभ्यार्त
म्हिून करतात.
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केंद्र सरकारने स्र्ापन केलेल्या शोध आहि हनर्ड सहमत्याांनी हनर्डलेल्या नार्ाांच्या पॅनेलमधून अभ्यार्ताांिारे
कुलर्ुरू
ां ची हनयुक्ती दे खील केली जाते.
टीप: हशर्ाय, केंद्र-राज्य सांबांधाांर्र लक्ष ठे र्ण्यासाठी केंद्राने 2007 मध्ये स्र्ापन केलेल्या न्यायमूती मदन मोहन पुच्छी आयोर्ाने
हशफारस केली होती की "काये आहि अहधकाराांमध्ये सांघषव होईल" म्हिून VC हनयुक्त करण्याचे अहधकार राज्यपालाांना दे ऊ
नयेत. .
स्रोत: TOI
•

पीएम मोदी ंनी र्ुजरातमध्ये WHO ग्लोबल िेंटर फॉर टर ॅ सडशनल मेसडसिनची पायाभरणी केली

बातम्यांमध्ये का आहे ?
• पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी 19 एहप्रल 2022 रोजी र्ुजरातमधील जामनर्र येर्े मॉररशसचे पांतप्रधान प्रहर्ांद कुमार
जुर्नार् आहि डॉ. टे डरोस र्ेब्रेयसस, महासांचालक, जार्हतक आरोग्य सांघटना (WHO) याां च्या उपस्टस्र्तीत WHO
ग्लोबल सेंटर फॉर टर ॅ हडशनल मेहडहसन (GCTM) ची पायाभरिी केली.

•

पांतप्रधानाांनी बनासकाांठा हजल्ह्यातील हदयोदर येर्े नर्ीन डे अरी कॉम्प्लेक्स आहि पोटॅ टो प्रोसेहसांर् लाां ट राष्ट्राला
समहपवत केला. नर्ीन डे अरी कॉम्प्लेक्स हा ग्रीनहफल्ड प्रकल्प आहे.

मुख्य मुद्दे
WHO ग्लोबल िेंटर फॉर टर ॅ सडशनल मेसडसिन (GCTM) बद्दल:
• GCTM हे जर्भरातील पारां पाररक औषधाांसाठी पहहले आहि एकमेर् जार्हतक चौकी केंद्र असेल.
• हे जार्हतक आरोग्याचे आां तरराष्ट्रीय केंद्र म्हिून उदयास येईल.
• हे डे टा, नार्ीन्य आहि हटकाऊपिार्र लक्ष केंहद्रत करे ल आहि पारां पाररक औषधाांचा र्ापर अनुकूल करे ल.
टीप: 2016 मध्ये, आयुष मांत्रालयाने पारां पाररक औषधाां च्या क्षेत्रात जार्हतक आरोग्य सांघटना (WHO) सोबत PCA
(प्रकल्प सहयोर् करार) र्र स्वाक्षरी केली.
स्रोत: newsonair

'रे सडओ अक्ष' - दृसिहीन लोकांिाठी भारतातील पसहले रे सडओ चॅनल महारािरात िुरू
बातम्यांमध्ये का आहे ?

•

दृहष्ट्हीनाांसाठी दे शातील पहहले रे हडओ चॅनल, 'रे सडओ अक्ष' नार्ाने नार्पूर, महाराष्ट्र येर्े सुरू करण्यात आले
आहे.
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मुख्य मुद्दे
• हे ब्लाइां ड ररहलफ असोहसएशन नार्पूर आहि समृद्धी क्षमता हर्कास अर्म अनुसांध मांडळ (सक्षम) याांच्या मदतीने
सुरू करण्यात आले आहे .

•

ही सांकल्पना समृद्धी क्षमता हर्कास अर्म अनुसांधान मांडळाने दृहष्ट्हीनाांना त्याांच्या हडहजटल उपकरिाांर्र
प्रदान केलेल्या ऑहडओबुकचा पयावय म्हिून तयार करण्यात आली होती, ज्याचा प्रर्ेश कोहर्ड-19
महामारीमुळे प्रर्ासार्रील हनबंधाांमुळे बांद झाला होता.

स्रोत: TOI

पंतििान मोदी ंनी र्ुजरातमध्ये ग्लोबल आयुष इव्हेस्टमेंट आसण इनोव्हेशन सशखर पररषदे चे उद् घाटन
केले
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी 20 एसिल 2022 रोजी र्ाांधीनर्र, र्ुजरात येर्ील महात्मा मांहदर येर्े ग्लोबल आयुष
इन्व्व्हेस्टमेंट आसण इनोव्हेशन सशखर पररषदे चे उद् घाटन केले.

•

यार्ेळी मॉररशसचे पांतप्रधान श्री प्रहर्ांद कुमार जुर्नार् आहि डॉ. टे डरोस र्ेब्रेयसस, महासांचालक, जार्हतक
आरोग्य सांघटना (WHO) उपस्टस्र्त होते.

मुख्य मुद्दे
• सहमट र्ुांतर्िुकीची क्षमता उघड करण्यात मदत करे ल आहि नर्कल्पना, सांशोधन आहि हर्कास, िाटव -अप
इकोहसिम आहि र्ेलनेस उद्योर्ाला चालना दे ईल.
• यार्ेळी पांतप्रधान मोदीांनी आयुष एक्सपोटव प्रमोशन कौस्टिलचा हडहजटली शुभारां भ केला.
• त्याांनी आयुष इन्फॉमेशन हब, आयुष नेक्स्ट, आयुसॉफ्ट इत्यादी आयटी उपक्रमही सुरू केले.
• त्याांनी भारतीय VISA- आयुष VISA साठी एक नर्ीन श्रेिी तयार करण्याची घोषिा केली, जेिेकरून परदे शी
लोकाांना आयुष क्षेत्रातील भारतीय कौशल्याचा लाभ घेता येईल.
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•
•

भारत एक खास आयुष माकव ही बनर्िार आहे. हा माकव भारतात बनर्लेल्या सर्ोच्च दजावच्या आयुष
उत्पादनाांना लार्ू केला जाईल.
FSSAI ने र्ेल्या आठर्ड्यात त्याांच्या हनयमाांमध्ये ‘आयुष आहार’ नार्ाची नर्ीन श्रेिी दे खील जाहीर केली आहे.

टीप:
2014 मध्ये आयुष क्षेत्र $3 हबहलयन पेक्षा कमी होते, ज्याने आता $18 हबहलयन ओलाांडले आहे.
सांरक्षि मांत्रालयाने आयुष मांत्रालयासोबत दोन सामांजस्य कराराांर्र/ MoUs र्र स्वाक्षरीही केली आहे , एक 37
छार्िी रुग्णालयाांमध्ये आयुर्ेद केंद्रे सुरू करण्यासाठी आहि दु सरा सशस्त्र दल र्ैद्यकीय सेर्ा (AFMS) च्या
12 हमहलटरी हॉस्टिटलमध्ये आयुर्ेद केंद्र सुरू करण्यासाठी.
स्रोत: newsonair
•
•

भारताला सहमाचलमध्ये जर्ातील िर्ावत लांब आसण िर्ावत उं च बोर्दा समळणार आहे
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• लडाखमधील झाांस्कर व्हॅली आहि हहमाचल प्रदे शातील लाहौल व्हॅली दरम्यानच्या 16,580 फूट उां च हशांकू-ला
स्टखांडीच्या खाली भारत लर्करच जर्ातील सर्ावत लाां ब महामार्व बोर्द्याचे घर असेल.

मुख्य मुद्दे
• हा बोर्दा 2025 पयंत तयार होईल आहि लडाख आहि हहमाचल दरम्यान सर्व हर्ामान कनेस्टिस्टव्हटी प्रदान
करे ल.
• बॉडव र रोड ऑर्वनायझेशन (BRO) प्रमुख लेफ्टनांट जनरल राजीर् चौधरी याांनी माहहती हदली की सशंकू-ला
बोर्दा 4.25 हकमी लाां बीचा असेल.
टीप:
• अटल बोर्दा, भारताचे माजी पांतप्रधान, अटल हबहारी र्ाजपेयी याांच्या नार्ार्रुन नार् दे ण्यात आलेला हा एक
महामार्व बोर्दा आहे जो भारतातील हहमाचल प्रदे शातील लेह-मनाली महामार्ावर्रील हहमालयाच्या पूर्ेकडील
पीर पांजाल पर्वतराांर्ातील रोहताांर् स्टखांडीखाली बाांधलेला आहे.
• 9.02 हकमी लाां बीचा, हा जर्ातील 10,000 फुटाांपेक्षा जास्त लाांबीचा महामार्व हसांर्ल-यूब बोर्दा आहे.
स्रोत: TOI

भारतातील पसहल्या पोटे बल िोलर रूफटॉप िणालीचे र्ांिीनर्रमध्ये अनार्रण करण्यात आले
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• र्ुजरातमधील र्ाां धीनर्र येर्ील स्वामीनारायि अक्षरधाम मांहदर सांकुलात भारतातील पसहल्या पोटे बल िोलर
रूफटॉप िणालीचे उद् घाटन करण्यात आले.
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मुख्य मुद्दे
• मांहदराच्या सांकुलात 10 PV पोटव हसिमच्या स्र्ापनेला जमवन डे व्हलपमेंट एजिी Deutsche Gesellschaft
fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) िारे समर्वन हदले आहे.
• सांपूिव भारतातील नर्ीकरिीय ऊजाव शहरे हर्कहसत करण्यासाठी केंद्रीय नर्ीन आहि नर्ीकरिीय ऊजाव
मांत्रालयाच्या पुढाकाराअांतर्वत या प्रिाली स्र्ाहपत केल्या र्ेल्या आहेत.
• PV पोट्व सची हनहमवती नर्ी हदल्ली स्टस्र्त सर्ोटे क पॉर्र हसिम्स हलहमटे ड (SPSL) िारे केली र्ेली आहे , जो मेक
इन इां हडया प्रकल्पाांतर्वत सौर उत्पादने बनर्िारी आघाडीची कांपनी आहे.
स्रोत: Business Standard

ऑइल इं सडया सलसमटे ड (OIL) आिाममध्ये भारतातील पसहला शुद्ध ग्रीन हायडर ोजन प्ांट िुरू करते

बातम्यांमध्ये का आहे ?
• ऑइल इां हडया हलहमटे ड (OIL) ने आसाममध्ये "भारतातील पहहला 99.999% शुद्ध" ग्रीन हायडर ोजन लाांट सुरू
केला आहे.
मुख्य मुद्दे
• ऑइल इां हडया हलहमटे डने भारतातील ग्रीन हायडर ोजन अर्वव्यर्स्र्ेच्या हदशेने पहहले महत्त्वाचे पाऊल उचलले
आहे आहि भारतातील पहहला 99.999% शुद्ध ग्रीन हायडर ोजन पायलट लाांट सुरू केला आहे , ज्याची स्र्ाहपत
क्षमता प्रहतहदन 10 हकलोग्रॅम असममधील जोरहाट पांप िे शनर्र आहे.
• सध्याच्या 500kW क्षमतेच्या सोलर लाांटिारे 100 kW अहनयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (AEM) इलेिरोलायझर अॅरे
र्ापरून हनमावि केलेल्या हर्जेपासून लाांट ग्रीन हायडर ोजन तयार करतो.
• भहर्ष्यात या लाांटने ग्रीन हायडर ोजनचे उत्पादन दररोज 10 हकलो र्रून 30 हकलो पयंत र्ाढर्िे अपेहक्षत
आहे.
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स्रोत: The Hindu
पं जाब-हररयाणामध्ये नद्ां चे पाणी आसण SYL कालव्यार्रून र्ाद

बातमीत का
• हररयािा हर्धानसभेने सतलज यमुना हलांक (SYL) कालर्ा पूिव करण्याची मार्िी करिारा ठरार् सां मत केला आहे ,
ज्याने हररयािा आहि पांजाबमधील नदीच्या पाण्याच्या र्ाटिीच्या र्ादग्रस्त मुद्द्यार्र पुन्हा लक्ष केंहद्रत केले आहे.
• नदीचे पािी:
• हा कालर्ा पूिव झाल्यार्र रार्ी आहि हबयास नद्याां चे पािी दोन्ही राज्याां मध्ये र्ाटू न घे िे शक्य होईल. पांजाबची पु नरव चना
आहि हररयािाच्या हनहमवतीच्या र्ेळी हा मुद्दा 1966 चा आहे. दोन नद्याांचे पािी हररयािासोबत र्ाटू न घेण्यास पांजाबचा
हर्रोध होता.
कालर्ा:
• 8 एहप्रल 1982 रोजी तत्कालीन पांतप्रधान इां हदरा र्ाांधी याांनी पहतयाळा हजल्ह्यातील कपूरी र्ार्ात भूहमपूजन
समारां भासह SYL कालव्याच्या बाांधकामाचा शुभारां भ केला. 214 हकमीचा पट्टा बाांधायचा होता, त्यापैकी 122 हकमी
पांजाब आहि 92 हकमी हररयािामध्ये पार करायचा होता.
पंजाबचा युक्तक्तर्ाद:
• राज्य सरकारच्या अभ्यासानुसार, 2029 नांतर पांजाबमधील अनेक भार् कोरडे पडू शकतात. दरर्षी ७०,० कोटी
रुपयाांचे र्हू आहि धान हपकर्ून केंद्राचे धान्य कोठारे भरत असल्याने हसांचनाच्या उद्दे शाने राज्याने यापूर्ीच आपल्या
भूजलाचा अहतर्ापर केला आहे.
हररयाणाचा दार्ा :
• हसांचनासाठी पािी उपलब्ध करून दे िे हे राज्यासाठी कठीि काम होते , या मार्िीर्रून हरयािा एसर्ायएल
कालव्यािारे रार्ी-हबयासच्या पाण्यार्र दार्ा करत आहे. दहक्षि भार्ात जेर्े जहमनीखालील पािी १७०० फुटाांपयंत
कमी झाले होते, तेर्े हपण्याच्या पाण्याची समस्या हनमाव ि झाली होती.
Source: Indian Express
पं जाब सर्िानिभे ने चं दीर्ड राज्याकडे तत्काळ हस्ां तररत करण्याचा ठरार् मं जू र के ला
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बातमीत का
• पांजाबचे मुख्यमांत्री भर्र्ांत मान याां नी हर्धानसभेत चांदीर्ड तातडीने पांजाबला हस्ताां तररत करण्याची मार्िी करिारा
ठरार् माांडला.
• केंद्राने पांजाब सेर्ा हनयमाां ऐर्जी केंद्रशाहसत प्रदे शातील कमवचारयाां साठी केंद्रीय सेर्ा हनयम अहधसूहचत केल्यानांतर
चांदीर्डर्रून पांजाब आहि हररयािामधील दीघवकाळ चाललेला र्ाद भडकला.
मुख्य मुद्दे
• फाळिीनांतर, हशमला भारतीय पांजाबची तात्पुरती राजधानी बनर्ण्यात आली.
• 21 सप्टेंबर 1953 रोजी राजधानी अहधकृतपिे हशमल्याहून चांदीर्डला हलर्ण्यात आली.
• 1966 च्या पांजाब पुनरव चना कायद्याने अहर्भाहजत पांजाबमधून हररयािा हे नर्ीन राज्य तयार केले , केंद्राच्या र्ेट
हनयांत्रिाखाली चांदीर्डचा नर्ीन केंद्रशाहसत प्रदे श तयार केला आहि पांजाबचा डोांर्राळ प्रदे श हहमाचल प्रदे शात
हस्ताांतररत केला.
• पांजाबची राजधानी (हर्कास आहि हनयमन) कायदा, 1952 मध्ये पांजाबची राजधानी म्हिून ओळखले जािारे चांदीर्ड,
पांजाब आहि हररयािा या दोन्ही दे शाांची सामाहयक राजधानी बनले आहि मालमत्ता राज्याांमध्ये 60:40 च्या प्रमािात
हर्भार्ल्या र्ेल्या.
Source: Indian Express
मुं ब ई आं तररािरीय क्रू झ टसमव नल जु लै 2024 पयं त कायाव क्तित होईल

बातमीत का
• मुांबई इां टरनॅशनल क्रूझ टहमवनल, बीपीएक्स-इां हदरा डॉक येर्े येिारे प्रहतहित समु द्री क्रूझ टहमवनल, जु लै 2024 पयंत
कायावस्टित होण्याची अपेक्षा आहे.
• मुांबई बांदर प्राहधकरिाचे अध्यक्ष राजीर् जलोटा याां नी सार्रमाला - दे शाच्या बां दर-नेतृत्वाच्या हर्कासासाठी भारत
सरकारच्या प्रमुख कायवक्रमाला 7 र्षे पूिव झाल्याच्या हनहमत्ताने ही माहहती हदली.
महत्त्वाचे मुद्दे
• टहमवनलमध्ये र्षाव ला 200 जहाजे आहि 10 लाख प्रर्ासी हाताळण्याची क्षमता असे ल.
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•
•

एकूि 495 कोटी रुपयाांच्या प्रकल्प खचावपैकी 303 कोटी रुपये मुांबई पोटव ऑर्ॉररटी आहि उर्वररत खचव खासर्ी
ऑपरे टर करिार आहेत.
Source: PIB

नार्पू रात पसहल्यां दाच एरोमॉडे सलं र् शोचे आयोजन

स्वातांत्र्ाच्या अमृत महोत्सर्ाहनहमत्त नार्पूरात राष्ट्रीय छात्र सेना, तसेच हर्हर्ध हौशी एरोमॉडे लसव सांस्र्ाांच्या सहकायावने
पहहल्याांदाच एरोमॉडे हलांर् शोचे आयोजन करण्यात आले होते.
• एरोमोडीहलांर् शो चे उदघाटन क्रीडा मांत्री सुनील केदार याां चा हस्ते करण्यात आले. यार्ेळी हॉसव रायहडां र् ची आर्ड
मुलाांमध्ये हनमाव ि व्हार्ी यासाठी हॉसव रायडीांर्चे प्रात्यहक्षक एनसीसी पर्कािारे सादर करण्यात आले .
• या मध्ये हर्हर्ध प्रकारच्या 20 एरोमॉडे ल्सचे प्रात्यहक्षक एनसीसी आहि हौशी एरोमॉडे हलांर्चा मु लाां नी यार्ेळी सादर
केले.
Source: AIR
•

आिाम आसण मे घालय आं त रराज्य िीमा सर्र्ाद

बातम्यांमध्ये का
• केंद्रीय र्ृहमां त्री अहमत शहा याां च्या उपस्टस्र्तीत आसामचे मुख्यमां त्री हहमांता हबस्वा सरमा आहि मुख्यमांत्री मे घालय
कॉनराड के. सांर्मा याांनी आसाम आहि मेघालय राज्याांमधील आां तरराज्यीय सीमा हनहित करण्यासाठी नर्ी हदल्लीत
12 पैकी 6 क्षेत्राांच्या सांदभावत ऐहतहाहसक करारार्र स्वाक्षरया केल्या.
मुख्य मुद्दे
• र्ेल्या र्षी जुलैपासून आसामचे मुख्यमां त्री हहमांता हबस्वा सरमा आहि त्याां चे मे घालयचे मुख्यमांत्री कॉनरॅ ड सांर्मा
त्याांच्या 884 हकमी लाां बीच्या सीमेर्र दीघवकाळ चाललेला र्ाद सोडर्ण्यासाठी चचाव करत आहेत.

www.byjusexamprep.com

दोन्ही राज्याांमध्ये हर्र्ादाची १२ क्षेत्रे असताना, जुलै २०२१ मध्ये, दोन्ही सरकाराांनी पहहल्या टप्प्यात हनराकरिासाठी
सहा क्षेत्रे (हाहहम, हर्झाांर्, ताराबारी, बोकलापारा, खानापारा-हपहलांर्काटा, रताचेरा) ओळखली.
Source: Indian Express
•

र्ु ज रातला भारतातील पसहला 'स्टील रोड'

बातमीत का
• भारतातील डायमांड हसटी, सुरत, र्ुजरात हे िील कचरयापासून बनर्लेला रस्ता हमळर्िारे भारतातील पहहले ठरले
आहे.
मुख्य मुद्दे
• आसेलर हमत्तल हनप्पॉन िील इां हडयाने CSIR इां हडया (काउां हसल ऑफ सायांहटहफक अँड इां डस्टिरयल ररसचव) आहि
CRRI (सेंटरल रोड ररसचव इस्टियूट) सोबत सरकारी हर्ांक टँ क NITI आयोर् सोबत बाां धलेला, िील स्लॅर् रोड हे
शाश्वत हर्कासाचे उत्कृष्ट् उदाहरि आहे.
• िील उद्योर्ाां िारे लाखो टन िील स्लॅर् तयार केले जातात आहि त्याां चा आतापयंत कोिताही पयाव यी उपयोर् झालेला
नाही.
• Source: ET

महत्वाच्या बातम्या: भारत
पं तििान मोदी न
ं ी सिटनचे पं तििान बोररि जॉन्सन यां च्याशी सिपक्षीय चचाव के ली

बातमीत का
• अलीकडे च हब्रटनचे पांतप्रधान बोररस जॉिन भारताच्या दौरयार्र आले होते. युनायटे ड हकांर्डमचे पांतप्रधान म्हिून
त्याांची ही पहहलीच भारत भेट होती.
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पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी हब्रटनचे पांतप्रधान बोररस जॉिन याांच्याशी हिपक्षीय चचाव केली.
महत्त्वाचे मुद्दे
• भारत आहि युनायटे ड हकांग्डमने 2022 च्या अखेरीस मुक्त व्यापार करार पूिव करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न
करण्याचा हनिवय घेतला आहे.
• भारत आहि हब्रटनने या दशकात हिपक्षीय सां बांधाां ना मार्वदशवन करण्यासाठी महत्त्वाकाां क्षी रोडमॅप-2030 सु रू केला
होता.
• परर्डिार् या हहरव्या हायडर ोजनला र्ती दे ण्यासाठी भारत आहि हब्रटन व्हच्युवअल हायडर ोजन सायि आहि
इनोव्हेशन हब सुरू करीत आहेत, तसेच सीओपी 26 मध्ये जाहीर केलेल्या ग्रीन ग्रीड् स इहनहशएहटव्हसाठी नर्ीन
हनधी आहि भारतभरातील सार्वजहनक र्ाहतुकीच्या हर्द् युतीकरिासाठी सांयुक्त कायावसाठी सहकायव करत आहेत.
• त्याां नी free, open, inclusive आहि हनयमाां र्र आधाररत व्यर्स्र्ेर्र आधाररत इां डो-पॅहसहफक प्रदे श राखण्यार्र भर
हदला.
• इां डो-पॅहसहफक ओशि इहनहशएहटव्हमध्ये सामील होण्याच्या हब्रटनच्या हनिवयाचे पांतप्रधान मोदीांनी स्वार्त केले.
• सायबर सुरक्षा, अांतराळ आहि कृहत्रम बुस्टद्धमत्तेसारख्या नर्ीन क्षेत्रातील धोक्याां चा सामना करण्यासाठी अहधक तीव्र
कारर्ाया करण्यार्र तसेच दहशतर्ादाचा प्रहतकार करण्यासाठी आहि हहांसक अहतरे की आहि कट्टरतार्ादाला
आळा घालण्यासाठी सहकायव बळकट करण्यार्र दोन्ही दे शाांनी सहमती दशवर्ली.
• Source: Indian Express
•

भारत-EU िोरणात्मक भार्ीदारी

पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी नर्ी हदल्लीत युरोहपयन कहमशनच्या अध्यक्षा उसुवला र्ॉन डर लेयन याांच्याशी चचाव केली.
मुख्य मुद्दे
• पांतप्रधान मोदी आहि सुश्री लेन याां नी भारत-EU धोरिात्मक भार्ीदारीतील प्रर्तीचा आढार्ा घेतला आहि व्यापार,
हर्ामान, हडहजटल तांत्रज्ञान आहि लोकाांशी असलेले सांबांध या क्षेत्राांमध्ये सहकायव र्ाढर्ण्यास सहमती दशवर्ली.
• त्याां नी मुक्त व्यापार करार आहि र्ुांतर्िूक करारार्रील र्ाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रर्तीचा आढार्ा घे तला.
• त्याां नी भारत-EU व्यापार आहि तांत्रज्ञान पररषदे च्या स्र्ापनेची घोषिा केली.
• दोन्ही नेत्याां नी इां डो-पॅहसहफकर्रील र्ाढत्या धोरिात्मक अहभसरिाां चा (policy convergences on Indo-Pacific)
उल्लेख केला आहि जार्हतक व्यापार सांघटना, जी-20, अफर्ाहिस्तान आहि म्यानमारमधील सहकायावसह परिर
हहताच्या इतर प्रादे हशक आहि जार्हतक मुद्द्याांर्र हर्चाराांची दे र्ािघेर्ाि केली.
युरोसपयन युसनयन (EU) बद्दल तथ्ये:
• मुख्यालय: ब्रसेल्स, बेस्टियम
• स्र्ापना: 1 नोव्हें बर 1993
• सदस्य दे श: 27
• स्रोत: PIB
•
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नार्री सर्मान र्ाहतू क मं त्रालयातफे "योर् िभा" चे आयोजन

बातमीत का
• केंद्रीय नार्री हर्मान र्ाहतू क मां त्री ज्योहतराहदत्य हसांहधया आहि नार्री हर्मान र्ाहतूक राज्यमांत्री जनरल व्ही के हसांर्
(हनर्ृत्त) याांनी सफदरजांर् हर्मानतळ, नर्ी हदल्ली येर्े मेर्ा 'योर् प्रभा' कायवक्रमाचे उद् घाटन केले.
• नार्री हर्मान र्ाहतूक मांत्रालयाने (MoCA) "योर् प्रभा" चे आयोजन केले.
मुख्य मुद्दे
• या मेर्ा इव्हें टमध्ये MoCA आहि त्याच्याशी सांलग्न सांस्र्ा/PSU/स्वायत्त सांस्र्ाां चे 900 हून अहधक अहधकारी सहभार्ी
झाले होते.
• आां तरराष्ट्रीय योर् हदनाहर्षयी:
• पांतप्रधान नरें द्र मोदी याां च्या पुढाकाराने , सांयुक्त राष्ट्र महासभेने (UNGA) 2014 मध्ये 21 जून हा आां तरराष्ट्रीय योर्
हदर्स (IDY) म्हिून घोहषत करण्याचा ऐहतहाहसक हनिवय घेतला.
• स्रोत: ईटी
AAHAR 2022

बातमीत का
• कृषी आहि प्रहक्रया केलेले अन्न उत्पादने हनयाव त हर्कास प्राहधकरि (APEDA) भारत व्यापार प्रोत्साहन सांघटना
(ITPO) च्या सहकायावने आहशयातील सर्ावत मोठ्या B2B आां तरराष्ट्रीय अन्न आहि आदराहतथ्य मेळा AAHAR 2022
च्या 36 व्या आर्ृत्तीचे सहआयोजक आहे.
• 26-30 एहप्रल 2022 या कालार्धीत प्रर्ती मैदान (नर्ी हदल्ली) येर्े आयोहजत करण्यात आली आहे .
मुख्य मुद्दे
• 80 पेक्षा जास्त हनयाव तदार कृषी उत्पादनाां चे हर्हर्ध हर्भार् तयार करतात, ज्यात GI उत्पादने, प्रहक्रया केलेले अन्न,
सेंहद्रय, र्ोठलेले अन्न उत्पादने, बाजरी इत्यादीांचा समार्ेश आहे.
• DGCI&S च्या आकडे र्ारीनुसार, 2021-22 मध्ये कृषी हनयाव त 19.92 टक्कक्याां नी र्ाढू न $50.21 अब्ज झाली आहे .
स्रोत: ईटी
'सकिान भार्ीदारी-िर्समकता हमारी' असभयान
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बातम्यांमध्ये का
• कृषी आहि शे तकरी कल्याि मांत्रालय भारत सरकारची इतर हर्हर्ध मांत्रालये आहि हर्भार् याां च्या सां युक्त हर्द्यमाने
'आझादी का अमृत महोत्सर्ा'अांतर्वत 25 एहप्रल ते 30 एहप्रल 2022 दरम्यान 'हकसान भार्ीदारी, प्रर्म हमारी'
अहभयानाचे आयोजन करत आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
• आठर्डाभर चालिारया या मोहहमेदरम्यान कृषीमांत्री कॉमन सस्टव्हवस सेंटरतफे आयोहजत पीक हर्म्यासां दभाव त
दे शव्यापी कायवशाळे चा शुभारां भही करिार आहेत.
• प्रत्येक कृषी हर्ज्ञान केंद्रात कृषी मेळाव्याचेही आयोजन करण्यात आले आहे .
• पांतप्रधान हकसान सन्मान हनधी, प्रधानमांत्री पीक हर्मा योजना आहि प्रधानमांत्री कृषी हसांचन योजना यासारख्या हर्हर्ध
प्रमुख योजनाांतर्वत यश आहि उपक्रमाांर्रही या मोहहमेत प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
• 'हकसान भार्ीदारी-प्रर्म हमारी' अहभयानाचा एक भार् म्हिून अन्न प्रहक्रया उद्योर् मांत्रालयाने प्रधानमांत्री
फॉमवलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेहसांर् एां टरप्रायझेस (पीएमएफएमई) योजनेअांतर्वत जम्मू -काश्मीरच्या
हकश्तर्ाड हजल्ह्यात अक्रोडच्या प्रहक्रया आहि मूल्यर्धवनार्र आधाररत र्न हडस्टिरि र्न प्रॉडि (ओडीओपी)
कायवशाळे चे आयोजन केले होते.
स्रोत: न्यूजएअर
सशर्सर्री तीर्व क्षे त्राचा 90 र्ा र्िाव प न सदन आसण िह्म सर्द्ालयाचा िु र् णव महोत्सर्

बातमीत का
• 7 लोककल्याि मार्ाव र्र हशर्हर्री तीर्वक्षेत्राचा 90 र्ा र्धाव पन हदन आहि ब्रह्म हर्द्यालयाच्या सुर्िव महोत्सर्ाच्या र्षवभर
चाललेल्या सांयुक्त सोहळ्याच्या उद् घाटन समारां भात पांतप्रधान नरें द्र मोदी सहभार्ी झाले होते.
• र्षवभराच्या सांयुक्त सोहळ्यासाठी त्याां नी लोर्ोही लॉन्च केला.
मुख्य मुद्दे
• हशर्हर्री तीर्वक्षेत्र आहि ब्रह्म हर्द्यालय हे दोन्ही महान समाजसुधारक श्री नारायि र्ुरु याां च्या आशीर्ाव दाने आहि
मार्वदशवनाने सुरू झाले.
सशर्सर्री तीर्वयात्रा बद्दल:
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हशर्हर्री हे केरळमधील हत्रर्ेंद्रम हजल्ह्यातील र्कवला नर्रपाहलकेतील एक क्षेत्र आहे.
• हे र्कवला शहराचे तीर्वक्षेत्र आहे जेर्े श्री नारायि र्ुरू
ां ची समाधी हकांर्ा समाधी आहे.
स्रोत: PIB
•

रायिीना डायलॉर् 2022

बातमीत का
• पांतप्रधान नरें द्र मोदी रायहसना डायलॉर् 2022 च्या उद् घाटन सत्रात सहभार्ी झाले होते जेर्े युरोहपयन कहमशनच्या
अध्यक्षा उसुवला र्ॉन डे र लेयन याांनी मुख्य भाषि केले.
मुख्य मुद्दे
• रायहसना डायलॉर् 2022 ची सातर्ी आर्ृत्ती 25 एहप्रल ते 27 एहप्रल 2022 दरम्यान नर्ी हदल्ली ये र्े र्ैयस्टक्तकररत्या
आयोहजत केली जात आहे.
• रायहसना डायलॉर् 2022 ची र्ीम "टे रा नोव्हा: उत्तेहजत, अधीर आहि अहर्चहलत" आहे . (Terra Nova:
Impassioned, Impatient, and Imperilled)
• लोकशाहीचा पुनहर्वचार, बहुपक्षीयतेचा अांत, र्ॉटर कॉकस, हररत सांक्रमिे साध्य करिे (Rethinking
Democracy, End of Multilateralism, Water Caucuses, Achieving Green Transitions) यासह
सांर्ादाचे सहा व्यापक हर्षयर्त स्तांभ आहेत.
रायिीना िंर्ादाबद्दल:
• नर्ी हदल्ली येर्े दरर्षी होिारी ही बहुपक्षीय पररषद आहे .
• ही पररषद भारताच्या परराष्ट्र व्यर्हार मांत्रालयाच्या सहकायाव ने ऑब्झव्हव र ररसचव फाउां डेशन या स्वतांत्र हर्ांक टँ कने
आयोहजत केली आहे.
स्रोत: न्यूजएअर
भारताच्या तं त्र ज्ञानिामथ्याव चा उपयोर् करण्यािाठी CSIR आसण iCreate यां च्यात िामं ज स्य करार
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बातम्यांमध्ये का
• र्ुजरातचे मुख्यमांत्री भूपेंद्र पटे ल याां नी र्ुजरात सरकारचे प्रमुख तां त्रज्ञान इनक्यू बेटर - iCreate (इां टरनॅशनल सेंटर
फॉर आां त्रप्रेन्युअरहशप अँड टे क्नॉलॉजी) आहि कौस्टिल ऑफ सायांहटहफक अँड इां डस्टिरयल ररसचव (CSIR) याांच्यात
झालेल्या सामांजस्य करारार्र स्वाक्षरया केल्या.
महत्त्वाचे मुद्दे
• या सामांजस्य कराराां तर्वत, CSIR आहि iCreate दे शातील उद्योजक आहि नर्कल्पनाां साठी एकहत्रत सांसाधने उपलब्ध
करुन दे ऊन तांत्रज्ञानाच्या िाटव -अप्सचे आश्वासन दे ण्यासाठी सहयोर्ी समर्वन प्रिाली स्र्ाहपत करण्याचा हर्चार
करीत आहेत.
• अशा िाटव -अप्समध्ये सीएसआयआरची उपकरिे , सुहर्धा आहि र्ैज्ञाहनक मनुष्यबळ उपलब्ध होईल.
• सीएसआयआर बौस्टद्धक सां पदा समर्वन प्रदान करे ल आहि उदयोन्मुख उद्योजकाां ना चालना दे ण्यासाठी भारताकडून
नाहर्न्यपूिव िाटव -अप्सना आहर्वक मदत करण्याच्या पद्धतीांचा शोध घेईल.
iCreate (International Center for Entrepreneurship and Technology) सर्षयी:
• हे र्ुजरात सरकारचे उत्कृष्ट्तेचे स्वायत्त केंद्र आहे आहि तांत्रज्ञानातील नाहर्न्यपूिवतेर्र आधाररत िाटव -अप्सचे यशस्वी
व्यर्सायात रूपाांतर करण्यासाठी ही भारतातील सर्ावत मोठी सांस्र्ा आहे.
• आजपयंत त्याने 412 हून अहधक नर्कल्पना आहि 30+ पेटांट्सना उच्च-िशव, उद्योजक प्रर्म मॉडे लसह समर्वन
हदले आहे , जे त्याांना मार्वदशवक, बाजारपेठ आहि पैशाशी जोडते.
स्रोत: पीआयबी
कें द्राने कें द्रीय सर्द्ालयातील खािदार कोटा रद्द के ला

बातमीत का
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केंद्र सरकारने केंद्रीय हर्द्यालये (KVs) प्रर्ेशासाठी हर्र्ेकाधीन खासदार (MP) कोटा रद्द केला आहे आहि सुधाररत
प्रर्ेश मार्वदशवक तत्त्वे जारी केली आहे त.
मुख्य मुद्दे
• KVS िेशल हडिेंसेशन अॅडहमशन स्कीम, हकांर्ा MP कोटा अांतर्वत, सांसद सदस्याला इयत्ता 1 ते 9 मधील
प्रर्ेशासाठी प्रत्येक शैक्षहिक र्षावत त्याांच्या सांबांहधत मतदारसांघातील जास्तीत जास्त 10 हर्द्याथ्यांची हशफारस
करण्याचा अहधकार होता.
• खासदार कोयाव्यहतररक्त, KVS ने इतर आरक्षिे दे खील काढू न टाकली आहे त, ज्यात हशक्षि मां त्रालयाच्या
कमवचारयाां ची 100 मुले, खासदार आहि सेर्ाहनर्ृत्त KV कमवचारयाां ची मुले आहि आहश्रत नातर्ांडे आहि शाळा
व्यर्स्र्ापन सहमती अध्यक्षाांचा हर्र्ेकाधीन कोटा याांचा समार्ेश आहे.
• नर्ीन कोयामध्ये केंद्रीय र्ृ ह मां त्रालयाच्या अांतर्वत CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, NDRF आहि आसाम रायफल्स
याांसारख्या र्ट B आहि C केंद्रीय पोहलस सांघटनाांच्या प्रभार्ाांसाठी 50 जार्ा समाहर्ष्ट् आहेत, ज्याांना अांतर्वत सुरक्षा,
सीमा पोस्टिांर्साठी हनयुक्त करण्यात आले आहे. .
• याहशर्ाय, KVS ने तरतुदीांनुसार PM CARES योजनेंतर्वत समाहर्ष्ट् मुलाां चा अहधकृतपिे समार्ेश केला आहे .
स्रोत: एचटी
•

Covaxin, Corbevax ला 12 र्षां खालील मु लां िाठी आपत्कालीन र्ापरािाठी मं जु री

डर ग्ज कांटर ोलर जनरल ऑफ इां हडया (DCGI) 5-12 र्योर्टातील लोकाांसाठी Corbevax ला, 6-12 र्योर्टासाठी
Covaxin आहि 12 र्षांर्रील लोकाांसाठी Zycov-D ला आपत्कालीन र्ापर अहधकृतता (EUA) मांजूर केली आहे.
• 24 ते 30 एहप्रल 2022 या कालार्धीत जार्हतक लसीकरि सप्ताह 2022 साजरा केला जात आहे . 2022 ची र्ीम
‘सर्ांसाठी दीघावयुष्य’ आहे.
स्रोत: ईटी
•

GoI-UN शाश्वत सर्काि िहकायव आराखडा 2023-27
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बातम्यांमध्ये का आहे ?
• अलीकडे , NITI आयोर् आहि सांयुक्त राष्ट्राांनी आर्ामी भारत िरकार-UN शाश्वत सर्काि िहकायव
आराखडा (UNSDCF) 2023-27 र्र एक हदर्सीय राष्ट्रीय प्रमािीकरि कायवशाळा आयोहजत केली.
• अशा प्रकारची ही पहहलीच पररषद होती ज्यात 30 केंद्रीय मांत्रालयाांचे अहधकारी, 26 UN एजिीचे प्रमुख आहि
सर्व राज्ये आहि केंद्रशाहसत प्रदे शाांचे प्रहतहनधी याांचा सहभार् होता.
मुख्य मुद्दे
• मार्ील GoI-UNSDF 2018-22 हा राष्ट्रीय हर्कास प्राधान्यक्रम आहि शाश्वत सर्काि उसद्दिे (SDGs) साध्य
करण्यासाठी सहकायव, पररिाम आहि धोरिाांचा अजेंडा होता.
• 2018-22 आराखड्याचे मार्वदशवन NITI आयोर्ाचे उपाध्यक्ष आहि UN हनर्ासी समियक भारत याांच्या
अध्यक्षतेखालील सांयुक्त सुकािू सहमतीिारे केले जाते , ज्यामध्ये आहर्वक व्यर्हार हर्भार् आहि परराष्ट्र
मांत्रालयाचे सदस्य असतात.
• 2023-27 फ्रेमर्कवचे उहद्दष्ट् 2030 अजेंडाचे चार स्तांभ-लोक, समृद्धी, जर् आहि सहभार्-भारताच्या राष्ट्रीय
प्राधान्याांशी सांरेस्टखत करिे आहि दे शभरात कायवरत असलेल्या सर्व UN सांस्र्ाांच्या प्रयत्नाांना हदशा प्रदान करिे
आहे.
• नर्ीन आराखड्याने सहा पररिाम क्षेत्रे ओळखली आहे त: (i) आरोग्य आहि कल्याि (ii) पोषि आहि अन्न (iii)
दजेदार हशक्षि (iv) आहर्वक र्ाढ आहि सभ्य काम (v) पयावर्रि, हर्ामान, धुिे आहि लर्हचकता (vi) लोक,
समुदाय आहि सांस्र्ाचे सक्षमीकरि.
स्रोत: PIB

माचव 2026 पयंत िुिाररत रािरीय ग्राम स्वराज असभयान िुरू ठे र्ण्याि िरकारने मान्यता सदली

बातम्यांमध्ये का आहे ?
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•

आहर्वक घडामोडीांच्या मांहत्रमांडळ सहमतीने रािरीय ग्राम स्वराज असभयान (RGSA) च्या सुधाररत केंद्र
प्रायोहजत योजनेला 01.04.2022 ते 31.03.2026 (XV हर्त्त आयोर्ाच्या कालार्धीसह सह-टहमवनस) या
कालार्धीत अांमलबजार्िीसाठी पांचायती राज सांस्र्ा (PRIs) च्या शासन क्षमता हर्कहसत करण्यासाठी चालू
ठे र्ण्यास मान्यता हदली आहे.

मुख्य मुद्दे
आहर्वक पररिाम:
• योजनेचा एकूि आहर्वक पररव्यय रु. 5911 कोटी आहे आहि रु. 3700 कोटी केंद्राचा र्ाटा आहि रु. 2211
कोटी राज्याचा र्ाटा आहे.
रोजर्ार हनहमवती क्षमतेसह प्रमुख पररिाम:
• RGSA ची मांजूर योजना दे शभरातील पारां पाररक सांस्र्ाांसह 2.78 लाखाहून अहधक ग्रामीि स्र्ाहनक स्वराज्य
सांस्र्ाांना उपलब्ध सांसाधनाां चा इष्ट्तम र्ापर करण्यार्र लक्ष केंहद्रत करून समार्ेशी स्र्ाहनक प्रशासनािारे
SDGs पूिव करण्यासाठी प्रशासन क्षमता हर्कहसत करण्यात मदत करे ल.
पाश्ववभूमी:
• तत्कालीन अर्वमांत्र्ाांनी 2016-17 च्या त्याांच्या अर्वसांकल्पीय भाषिात, शाश्वत हर्कास उहद्दष्ट्े (SDGs) साध्य
करण्यासाठी पांचायती राज सांस्र्ाांच्या (PRIs) प्रशासन क्षमता हर्कहसत करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज
अहभयान (RGSA) ची नर्ीन पुनरव हचत योजना सुरू करण्याची घोषिा केली.
• या घोषिेचे आहि उपाध्यक्ष-नीती आयोर्ाच्या अध्यक्षतेखालील सहमतीच्या हशफारशीांच्या अनुषांर्ाने , RGSA च्या
केंद्र प्रायोहजत योजनेला केंद्रीय मांहत्रमांडळाने 21.04.2018 रोजी आहर्वक र्षव 2018-19 ते 2021-22
(01.04.2018 ते 31.03.2022) पयंत अांमलबजार्िीसाठी मान्यता हदली.
स्रोत: PIB

रं र् अंि उमेदर्ारांना सचत्रपट िंपादन अभ्यािक्रम सशकण्याची परर्ानर्ी द्ा, िर्ोच्च न्यायालयाने FTII
ला िांसर्तले
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• सुप्रीम कोटावने पुणे-क्तस्र्त सफल्म अँड टे सलक्तव्हजन इक्तिट्यूट ऑफ इं सडया (FTII) ला हफल्म मेहकांर्
आहि एहडहटां र्च्या अभ्यासक्रमातून रं र् अंित्व असलेल्या उमेदर्ाराांना र्र्ळू नये असे हनदे श हदले आहे त
आहि त्याऐर्जी अभ्यासक्रमात बदल करण्यास साांहर्तले आहे.

मुख्य मुद्दे
रं र् अंित्व:
• रां र् अांधत्व, ज्याला रां र्ाची कमतरता दे खील म्हितात, सामान्य मार्ावने रां र् पाहण्यास असमर्वता आहे.
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•
•
•
•
•

रां र् अांध व्यक्ती सहसा काही रां र्ाांमध्ये फरक करू शकत नाहीत - सामान्यतः हहरव्या आहि लाल आहि
कधीकधी हनळे दे खील.
डोळयातील पडदामधील दोन प्रकारच्या पेशी प्रकाश शोधतात - "रॉड् स", जे प्रकाश आहि अांधारातील फरक
करतात आहि "शांकू" जे रां र् ओळखतात.
तीन प्रकारचे शांकू आहेत जे रां र् बघतात - लाल, हहरर्ा आहि हनळा - आहि आपला मेंदू रां र् ओळखण्यासाठी
या पेशीांमधून माहहती र्ापरतो.
यापैकी एक हकांर्ा अहधक शांकूच्या पेशीांच्या अनुपस्टस्र्तीचा पररिाम हकांर्ा त्याांचे कायव योग्यररत्या करण्यात
अयशस्वी झाल्यामुळे रां र् अांधत्व येऊ शकते.
रां र् अांधत्व र्ेर्र्ेर्ळ्या प्रकारचे आहि अांशाांचे असू शकते.

कारणे:
बहुतेक रां र् अांध लोक जन्मजात (जन्मजात रां र् अांधत्व) या स्टस्र्तीसह जन्माला येतात. जन्मजात रां र् दृष्ट्ीची
कमतरता सामान्यत: अनुर्ाांहशकररत्या पास केली जाते.
• रां र् दृष्ट्ीची समस्या जी जीर्नात नांतर उद्भर्ते ती रोर्, आघात हकांर्ा अांतग्रवहि केलेल्या हर्षाचा पररिाम असू
शकते.
• काचहबांदू, मधुमेह, अल्ह्झायमर, पाहकविि, मद्यहर्कार, ल्युकेहमया आहि हसकलसेल अॅहनहमया याांचा समार्ेश
असलेल्या र्ैद्यकीय स्टस्र्तीांमध्ये रां र् अांधत्व येण्याचा धोका र्ाढू शकतो.
टीप: जून 2020 मध्ये, भारताच्या रस्ते र्ाहतूक आहि महामार्व मांत्रालयाने केंद्रीय मोटार र्ाहन हनयम 1989 मध्ये
सुधारिा केली ज्यामुळे सौम्य ते मध्यम रां र् अांधत्व असलेल्या नार्ररकाांना चालक परर्ाना हमळू शकेल.
स्रोत: Indian Express
•

कोळिा िारण क्षेत्रे (िंपादन आसण सर्काि) असिसनयम, 1957 अंतर्वत िंपासदत केलेल्या जसमनीच्या
र्ापरािाठी िोरण

बातम्यांमध्ये का आहे ?
• केंद्रीय मांहत्रमांडळाने कोळिा िारण क्षेत्रे (िंपादन आसण सर्काि) कायदा, 1957 [CBA कायदा] अांतर्वत
अहधग्रहहत केलेल्या जहमनीच्या र्ापरासाठी धोरि मांजूर केले आहे.
मुख्य मुद्दे
• कोळसा आहि उजेशी सांबांहधत पायाभूत सुहर्धाांच्या हर्कासासाठी आहि उभारिीसाठी अशा जहमनीचा र्ापर
करण्याची तरतूद या धोरिात आहे.
• CBA कायदा कोळसा धारि जहमनीांचे सांपादन आहि सरकारी कांपन्याांमध्ये त्याांचे हनहहत, कोित्याही
भारमुक्तीची तरतूद करतो.
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मांजूर धोरि CBA कायद्याांतर्वत अहधग्रहहत केलेल्या खालील प्रकारच्या जहमनीांच्या र्ापरासाठी एक िष्ट् धोरि
आराखडा प्रदान करते: कोळसा खाि उपक्रमाांसाठी जहमनी यापुढे योग्य हकांर्ा आहर्वकदृष्ट्या व्यर्हायव नाहीत;
हकांर्ा ज्या जहमनीांमधून कोळसा उत्खनन करण्यात आला आहे / कोळसा काढू न टाकण्यात आला आहे आहि
अशा जहमनीांर्र पुन्हा दार्ा करण्यात आला आहे.
• सरकारी कोळसा कांपन्या, जसे की कोल इां हडया हल. (CIL) आहि त्याच्या सहाय्यक कांपन्या CBA कायद्याांतर्वत
अहधग्रहहत केलेल्या या जहमनीांचे मालक राहतील आहि पॉहलसी हदलेल्या हर्हशष्ट्ट उद्दे शाांसाठी केर्ळ जमीन
भाडे तत्त्वार्र दे ण्याची परर्ानर्ी दे ते.
कोळिा िारण क्षेत्रे (िंपादन आसण सर्काि) असिसनयम, 1957:
• CBA कायदा, 1957 मध्ये कोळसा साठा असलेली हकांर्ा असण्याची शक्यता असलेल्या जहमनीच्या
सांपादनासाठी आहि त्याच्याशी सांबांहधत बाबीांसाठी तरतूद आहे.
• कायमस्वरूपी पायाभूत सुहर्धा, कायावलये, हनर्ासस्र्ान इत्यादी इतर र्रजाांसाठी भूसांपादन कायदा, 1894
अांतर्वत जमीन सांपाहदत केली जाते.
स्रोत: HT
•

भारताचे रािरीय िायबर िुरक्षा िोरण

बातम्यांमध्ये का आहे ?
• 2020 मध्ये, राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा धोरिाची सांकल्पना लेफ्टनांट जनरल राजेश पांत याां च्या नेतृत्वाखालील
भारतीय डे टा सुरक्षा पररषद (DSCI) िारे तयार केली र्ेली.
मुख्य मुद्दे
• भारताच्या नेटर्कवर्रील सायबर हल्ल्ाांच्या र्ाढीदरम्यान, केंद्राने राष्ट्रीय सायबर सु रक्षा धोरिाची
अांमलबजार्िी करिे बाकी आहे जे 2020 पासून कायवरत आहे.
रािरीय िायबर िुरक्षा िोरणाची र्रज:
• सायबर हल्ल्ाांची र्ाढती सांख्या: अमेररकन सायबर सुरक्षा फमव पालो अल्टो नेटर्क्सवच्या 2021 च्या
अहर्ालानुसार, महाराष्ट्र हे भारतातील सर्ाव हधक लस्टित राज्य होते - सर्व रॅ िमर्ेअर हल्ल्ाांपैकी 42%
हल्ल्ाांचा सामना करत आहे.
• सायबर र्ॉरफेअर र्ुन्हे
• कोहर्ड नांतर र्ाढलेला हडहजटल र्ापर
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इां हडयन कॉम्प्युटर इमजविी ररिॉि टीम (CERT-In) िारे नोांदर्लेल्या आहि टर ॅ क केलेल्या माहहतीनुसार,
2020 च्या पहहल्या आठ महहन्याांत 6.97 लाख सायबर सुरक्षा घटनाांची नोांद झाली, जी मार्ील चार र्षांच्या
एकहत्रत समतुल्य आहे.
िायबर िुरक्षेिाठी िध्याचे िरकारी उपक्रम:
• सायबर स्वच्छता केंद्र
• सायबर सुरहक्षत भारत उपक्रम
• ऑनलाइन सायबर क्राइम ररपोहटं र् पोटव ल
• भारतीय सायबर र्ु न्हे समिय केंद्र (I4C)
• माहहती तांत्रज्ञान कायदा, 2000
स्रोत: The Hindu
•

कृसषमंत्र्ांनी र्नस्पती िंरक्षण सर्भार्ाचे CROP आसण PQMS हे दोन ऑनलाइन पोटव ल िुरू केले
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• केंद्रीय कृषी आहि शेतकरी कल्याि मांत्री नरें द्र हसांह तोमर याांनी दोन पोटव ल लॉन्च केले, एक
कीटकनाशकांच्या िंर्णकीकृत नोंदणीिाठी (CROP) आहि दु सरे प्ांट क्वारं टाइन मासहती िणाली
(PQIS) साठी.

मुख्य मुद्दे
• नर्ीन पोटव ल्सचा फायदा शेतकरी, हनयावतदार तसेच उद्योर्पतीांना होिार आहे.
• कृषी आहि शेतकरी कल्याि हर्भार् (DAFW), कृषी आहि शेतकरी कल्याि मांत्रालय, र्निती सांरक्षि
सांचालनालय, क्वारां टाइन आहि सांचयन (DPPQS), फरीदाबाद हे कीटकनाशकाांची सांर्िकीकृत नोांदिी
(CROP) आहि लाांट क्वारां टाईन इन्फॉमेशन हसिीम (PQIS) या दोन पोटव लिारे भारतीय हनयावतदार आहि कृषी
र्स्तू आहि भारतीय कीटकनाशक उद्योर्ाच्या आयातदाराांना सेर्ा पुरर्त आहे.
• PQMS पोटव ल अजवदाराांसाठी कोितेही भौहतक िशव हबांदू नसलेली पारदशवक प्रिाली प्रदान करे ल आहि ईपेमेंट आहि डॉक्युमेंट्स अपलोड करिे , ऑनलाइन मान्यता आहि उपचार सांस्र्ा/सुहर्धाांचे नूतनीकरि आहि
प्रमािपत्रे डाउनलोड करिे यासह ऑनलाइन प्रिालीिारे युजसवची सोय सुहनहित करे ल.
• त्याचप्रमािे, पुनहर्वकहसत CROP पोटव लमुळे व्यर्साय करिे सुलभ होण्यास आहि दे शातील शेतकरयाां ना
अहधकाहधक आहि र्ेळेर्र पीक सांरक्षि उपाय प्रदान करण्यात मदत होईल.
स्रोत: newsonair

बेकायदे शीर सक्रया (िसतबंि) कायदा 1967
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बातम्यांमध्ये का आहे ?
• लष्कर-ए-तैयबा या दहशतर्ादी सांघटनेचा कमाांडर आहि सहयोर्ी सदस्य शेख सजादला बेकायदे शीर सक्रया
(िसतबंि) कायदा 1967 अांतर्वत दहशतर्ादी म्हिून अहधसूहचत करण्यात आले आहे.

मुख्य मुद्दे
• र्ृह मांत्रालयाने एका अहधसूचनेत म्हटले आहे की, शेख सजाद दहशतर्ादी सांघटना लष्कर-ए-तैयबाला पाहठां बा
दे ण्यासाठी सहक्रयपिे कट्टरपांर्ी, प्रर्ृत्त आहि जम्मू आहि काश्मीरमधील तरुिाांची भरती करत आहे आहि
दहशतर्ादी फांहडां र्मध्ये सामील आहे.
बेकायदे शीर सक्रया (िसतबंि) कायदा 1967 बद्दल:
• हा एक भारतीय कायदा आहे ज्याचा उद्दे श भारतातील बेकायदे शीर हक्रया सांघटनाां ना प्रहतबांहधत करिे आहे.
• भारताच्या अखांडता आहि सार्वभौमत्वाच्या हर्रोधात हनदे हशत केलेल्या हक्रयाांना सामोरे जाण्यासाठी शक्ती
उपलब्ध करून दे िे हा त्याचा मुख्य उद्दे श होता.
• कायद्यातील सर्ावत अलीकडील दु रुस्ती, बेकायदे शीर सक्रया (िसतबंि) िुिारणा कायदा, 2019 (UAPA
2019) मुळे केंद्र सरकारला कायद्याच्या योग्य प्रहक्रयेहशर्ाय व्यक्तीांना दहशतर्ादी म्हिून हनयुक्त करिे शक्य
झाले आहे.
• UAPA ला दहशतर्ाद हर्रोधी कायदा असेही म्हितात.
स्रोत: newsonair

केंद्राने 3 नार्ा र्टांिोबतचा युद्धसर्राम करार एका र्षाविाठी र्ाढर्ला

बातम्यांमध्ये का आहे ?
• केंद्र सरकारने 3 नार्ा र्टाां सोबतचा युद्धहर्राम करार आिखी एका र्षावसाठी र्ाढर्ला आहे.
मुख्य मुद्दे
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•

•
•

या र्टाांमध्ये नॅशनल सोशाहलि कौस्टिल ऑफ नार्ालँड-एनके (NSCN-NK), नॅशनल सोशाहलि कौस्टिल
ऑफ नार्ालँड-ररफॉमेशन (NSCN-R) आहि नॅशनल सोशाहलि कौस्टिल ऑफ नार्ालँड-K-खाांर्ो (NSCNK-Khango) याांचा समार्ेश आहे.
हे सर्व र्ट NSCN-IM आहि NSCN-K चे तुटलेले र्ट आहेत.
र्ृह मांत्रालयाच्या हनर्ेदनानुसार, NSCN-NK आहि NSCN-R सोबत 28 एहप्रल 2022 ते 27 एहप्रल 2023 या
कालार्धीसाठी आहि NSCN-K-Khango सोबत 18 एहप्रल 2022 ते 17 एहप्रल 2023 पयंत युद्धहर्राम करार
आिखी एक र्षावसाठी र्ाढर्ण्याचा हनिवय घेण्यात आला.

टीप:
• केंद्राने सप्टेंबर 2021 मध्ये NSCN-K च्या हनकी सुमी र्टाशी युद्धहर्राम करारार्र स्वाक्षरी केली होती.
• केंद्राने ऑर्ि 2015 मध्ये NSCN (IM) सोबत "फ्रेमर्कव करार" केला होता.
इतर िंबंसित शांतता करार:
• बोडो शाांतता करार, 2020
• ब्रू करार, 2020
• काबी आां र्लाँर् करार, 2021
स्रोत: Indian Express

NITI आयोर्ाने डर ाफ्ट बॅटरी स्वॅसपंर् पॉसलिी जारी केली
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• NITI आयोर्ाने िे कहोल्डरच्या हटप्पण्याांसाठी डर ाफ्ट बॅटरी स्वॅसपंर् पॉसलिी जारी केली आहे.

मुख्य मुद्दे
डर ाफ्ट बॅटरी स्वॅसपंर् पॉसलिीबद्दल:
• या पॉहलसी अांतर्वत, पहहल्या टप्प्यात 40 लाखाांपेक्षा जास्त लोकसांख्या असलेल्या सर्व महानर्राांना बॅटरी स्वॅहपांर्
नेटर्कव हर्कहसत करण्यासाठी प्राधान्य हदले जाईल.
• र्ाढत्या शहराांमधील दु चाकी आहि तीनचाकी र्ाहन हर्भार्ाांचे महत्त्व लक्षात घेता राज्याांच्या राजधानी,
केंद्रशाहसत प्रदे श मुख्यालये आहि 5 लाखाांपेक्षा जास्त लोकसांख्या असलेली शहरे यासारखी सर्व प्रमुख शहरे
दु सरया टप्प्यात समाहर्ष्ट् केली जातील.
• अदलाबदल करण्यायोग्य बॅटरी असलेली र्ाहने बॅटरीहशर्ाय हर्कली जातील, ज्यामुळे सांभाव्य EV मालकाांना
कमी खरे दी खचावचा फायदा हमळे ल.
टीप:

www.byjusexamprep.com

•

•
•

ग्लासर्ो येर्े झालेल्या COP26 हशखर पररषदे दरम्यान, भारताने काबवन उत्सजवनाची तीव्रता 45% ने कमी
करण्यासाठी आहि 2030 पयंत आपली र्ैर-जीर्ाश्म ऊजाव क्षमता 500 GW पयंत नेण्यासाठी आहि 2030
पयंत आपल्या उजेच्या 50% र्रजा अक्षय ऊजेतून पूिव करण्यासाठी आहि शेर्टी 2070 पयंत नेट हझरो साध्य
करण्यासाठी र्चनबद्ध केले.
CO2 उत्सजवनात रस्ते र्ाहतूक क्षेत्र हे प्रमुख योर्दान दे िारे आहे आहि एक तृतीयाां श कि उत्सजवनासाठी
कारिीभूत आहे.
स्वदे शी बॅटरी उत्पादन क्षमता र्ाढर्ण्यासाठी भारतातील इलेस्टिरक (हायब्रीड) र्ाहनाांचा र्ेर्र्ान अर्लांब आहि
उत्पादन (FAME) I आहि II, आहि प्रर्त सेल (ACC) बॅटरी िोरे ज (NPACC) र्र राष्ट्रीय कायव क्रमासाठी
उत्पादन हलांक्कड इिेंहटव्ह (PLI) यासारखे अनेक सहाय्यक उपक्रम राबहर्ण्यात आले आहेत.

स्रोत: ET
नै ि सर्व क शे तीर्र व्यापक िसशक्षण कायव क्र म

बातमीत का
• नॅशनल इस्टियूट ऑफ अॅहग्रकल्ह्चरल एक्स्टें शन मॅ नेजमेंट (MANAGE), है दराबादने आयोहजत केलेल्या नै सहर्वक
शेतीर्रील सर्वसमार्ेशक प्रहशक्षि कायवक्रमाचे केंद्रीय कृषी आहि शेतकरी कल्याि मांत्री नरें द्र हसांह तोमर याांनी
उद् घाटन केले.
MANAGE बद्दल:
• MANAGE ची स्र्ापना 1987 मध्ये, एक स्वायत्त सांस्र्ा म्हिून भारत सरकारच्या कृषी आहि शेतकरी कल्याि
मांत्रालयाने हैदराबाद येर्े राष्ट्रीय कृषी हर्स्तार व्यर्स्र्ापन केंद्र म्हिून केली होती.
• झपायाने र्ाढिारया आहि र्ैहर्ध्यपूिव कृषी क्षेत्रातील कृषी हर्स्ताराच्या आव्हानाां ना मॅनेज हा भारतीय प्रहतसाद आहे .
• Source: PIB
एक आरोग्य' पर्दशी िकल्प (‘One Health’ pilot project )
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बातमीत का
• भारत सरकारच्या पशुसांर्धव न आहि दु ग्धव्यर्साय हर्भार्ाने (DAHD), र्न हे ल्थ सपोटव युहनटिारे र्न हे ल्थ फ्रेमर्कव
लार्ू करण्यासाठी उत्तराखांड राज्यात एक पर्दशी प्रकल्प सुरू केला आहे.
एक आरोग्य िंकल्पना:
• र्न हे ल्थ हा एक दृष्ट्ीकोन आहे जो ओळखतो की लोकाां चे आरोग्य हे प्राण्याां च्या आरोग्याशी आहि आपल्या सामाहयक
र्ातार्रिाशी जर्ळू न जोडलेले आहे.
• र्न हे ल्थ' स्टव्हजनची ब्लू हप्रां ट युनायटे ड नेशिच्या फूड अँड अॅग्रीकल्ह्चर ऑर्वनायझेशन ऑफ युनायटे ड ने शि
(FAO), र्ल्डव ऑर्वनायझेशन फॉर अॅहनमल हेल्थ (OIE) याांचा समार्ेश असलेल्या हत्रपक्षीय-लस अलायिमधील
करारातून प्राप्त होते.
• प्रायोहर्क प्रकल्प अांमलबजार्िीच्या हशक्षिार्र आधाररत राष्ट्रीय एक आरोग्य रोडमॅप हर्कहसत करिे हे यु हनटचे
मुख्य उहद्दष्ट् आहे.
• Source: PIB
िर्ाव त कमी बे रोजर्ारी दरािह छत्तीिर्ड दे शात पसहल्या क्रमां कार्र आहे

बातमीत का
• दे शातील सर्ाव त कमी बेरोजर्ारी दर असलेल्या राज्याां मध्ये छत्तीसर्ड पहहल्या क्रमाां कार्र आहे .
• सेंटर फॉर मॉहनटररां र् इां हडयन इकॉनॉमी (CMIE) ने जारी केलेल्या ताज्या आकडे र्ारीनुसार, छत्तीसर्डमध्ये या
माचवमध्ये 0.6 टक्के बेरोजर्ारीचा दर नोांदर्ला र्ेला आहे , जो आतापयंतचा सर्ावत कमी आहे.
मुख्य मुद्दे
• आकडे र्ारीनुसार, हररयािामध्ये सर्ाव हधक २६.७ टक्के बेरोजर्ारी दर आहे , त्यानांतर राजस्र्ान आहि जम्मू काश्मीरमध्ये प्रत्येकी २५ टक्के आहि झारखांडमध्ये १४.५ टक्के बेरोजर्ारी दर आहे.
• सर्ाव त कमी बेरोजर्ारी दरासह छत्तीसर्ड दे शात पहहल्या क्रमाां कार्र आहे तर त्याच महहन्यात (माचव) दे शातील
बेरोजर्ारीचा दर ७.६ टक्के होता.
• Source: Indian Express
कोरोनाव्हायरिचे ‘XE’ िकार
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बातमीत का
• अलीकडे च, बृहन्मुांबई महानर्रपाहलका (BMC) ने जाहीर केले की दहक्षि आहफ्रकेच्या प्रर्ासाचा इहतहास असलेल्या
50 र्षीय महहलेला कोरोनाव्हायरसच्या नव्याने शोधलेल्या 'XE' प्रकाराने सांसर्व झाला असार्ा.
• या हहर्ाळ्यात कोहर्ड-19 ची हतसरी लाट कारिीभूत असलेल्या ओहमक्रॉनचा XE हा उप-प्रकार आत्तापयंत भारतात
आढळला नव्हता.
कोरोनाव्हायरिचे XE िकार:
• या र्षी आढळलेल्या 90 टक्कक्याां हून अहधक सांसर्ां साठी जबाबदार असलेल्या ओहमक्रॉन प्रकारात BA.1 आहि BA.2
असे दोन प्रमुख उप-प्रकार आहेत. एक BA.3 उप-प्रकार दे खील आहे , परां तु ते कमी सामान्य आहे.
Source: Indian Express
सर्मु क्त , भटक्या आसण अिव - भटक्या जमाती

बातम्यांमध्ये का
• अलीकडे च सांसदे च्या स्र्ायी सहमतीने हर्मुक्त, भटक्या र् हनम भटक्या जमातीांच्या हर्कास कायवक्रमाच्या
कामकाजार्र टीका केली आहे.
• लोकसभा खासदार रमा दे र्ी याां च्या अध्यक्षतेखालील सामाहजक न्याय आहि सबलीकरिहर्षयक स्र्ायी सहमतीने
सांसदे त आपला 31 र्ा अहर्ाल सादर केला.
• अहर्ालात म्हटले आहे की, "डीएनटी समुदायाां च्या आहर्वक सबलीकरिासाठी तयार केले ली योजना प्रहशक्षि, आरोग्य
हर्मा, डीएनटीच्या सदस्याांसाठी घरे बाांधण्यासाठी उपजीहर्का सुलभ आहि आहर्वक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी तयार
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केली र्ेली आहे , 2021-22 ते 2025-26 या पाच र्षांच्या कालार्धीसाठी एकूि 200 कोटी रुपये खचव केले र्ेले
आहेत आहि हर्भार् 2021-22 मध्ये एक रुपयाही खचव करू शकला नाही.
सर्मुक्त, भटक्या आसण अिव-भटक्या जमाती:
• हे असे समु दाय आहे त जे सर्ाव त असुरहक्षत आहि र्ांहचत आहे त.
• हडनोहटफाईड टर ाइब्स (DNTs) हे असे समु दाय आहे त ज्याां ना 1871 च्या र्ुन्हेर्ारी जमाती कायद्यापासून सुरू होिारया
कायद्याांच्या माहलकेअांतर्वत हब्रटीश राजर्टीत ‘जन्म र्ुन्हेर्ार’ म्हिून ‘अहधसूहचत’ केले र्ेले होते.
• भटक्या आहि अधव-भटक्या समुदायाां ची व्याख्या अशी केली जाते जे सतत एकाच हठकािी राहण्याऐर्जी एका
हठकािाहून दु सरया हठकािी जातात.
सर्मुक्त, भटक्या आसण अिव-भटक्या जमाती ंिाठी आयोर् (NCDNT):
• तत्कालीन सरकारने 2006 मध्ये हर्मुक्त, भटक्या आहि अधव-भटक्या जमातीांसाठी राष्ट्रीय आयोर् (NCDNT) स्र्ापन
केला होता.
• 21 फेब्रुर्ारी 2019 रोजी हभकू रामजी इदाते याां च्या अध्यक्षतेखाली हर्मुक्त, भटक्या हर्मुक्त आहि अधव -भटक्या
समुदायाांसाठी हर्कास आहि कल्याि मांडळ (DWBDNC) स्र्ापन करण्यात आले.
• Source: Indian Express
अणु ऊ जाव िकल्प शोिण्यािाठी पाच नर्ीन िाइट् ि ना मान्यता

3
बातम्यांमध्ये का
• अलीकडे च केंद्रीय राज्यमांत्री (स्वतां त्र प्रभार) हर्ज्ञान आहि तांत्रज्ञान; अिुऊजाव आहि अांतराळ, डॉ हजतें द्र हसांह याां नी
लोकसभेत साांहर्तले की, सरकारने भहर्ष्यात अिुऊजाव प्रकल्प शोधण्यासाठी पाच नर्ीन साइट् सना 'तत्त्वतः ' मान्यता
हदली आहे.
मुख्य मुद्दे
• सरकारने 10 स्वदे शी 700 मेर्ार्ॅटचे प्रेशराइज्ड हे र्ी र्ॉटर ररअॅिसव (PHWR) फ्लीट मोडमध्ये उभारण्यासाठी
प्रशासकीय मान्यता आहि आहर्वक मांजुरी हदली आहे.
• हनमाव िाधीन प्रकल्पाां ची प्रर्तीशील पूतवता आहि मां जूरी हमळाल्यार्र, 2031 पयंत अिुऊजाव क्षमता 22480
मेर्ार्ॅटपयंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
• सध्या एकूि 6780 मे र्ार्ॅट क्षमतेच्या 22 अिुभट्ट्या कायवरत आहे त आहि एक अिुभट्टी, KAPP-3 (700 MW) 10
जानेर्ारी 2021 रोजी ग्रीडशी जोडण्यात आली आहे.
• Source: newsonair
सजल्हा र्ं र्ा िसमती कामसर्री दे ख रे ख िणालीिाठी सडसजटल डॅ शबोडव
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बातमीत का
• केंद्रीय जलशक्ती मां त्री, र्जें द्र हसांह शेखार्त याां नी ‘हडहजटल डॅ शबोडव फॉर हडस्टिरि र्ांर्ा कहमटी (DGCs) परफॉमवि
मॉहनटररां र् हसिम’ (GDPMS) लाँच केले.
• डीजीसी हडहजटल डॅ शबोडव लोक-नदी जोड स्र्ाहपत करण्यात खूप मदत करे ल आहि नमामी र्ांर्े कायवक्रमाच्या
यशात महत्त्वपूिव भूहमका बजार्ेल.
सजल्हा र्ंर्ा िसमत्ांसर्षयी :
• र्ांर्ा नदी आहि हतच्या उपनद्याां मधील व्यर्स्र्ापन आहि प्रदू षि हनर्ारिात लोकसहभार् असार्ा यासाठी हजल्हा
पातळीर्र यांत्रिा उभारण्यासाठी र्ांर्ा नदी खोरयार्रील हजल्ह्याां मध्ये हजल्हा र्ांर्ा सहमत्या स्र्ापन करण्यात आल्या
आहेत.
Source: PIB
पं तििान नरें द्र मोदी यां नी ने पाळचे पं तििान शे र बहादू र दे उबा यां च्याशी चचाव के ली

बातमीत का
• पांतप्रधान नरें द्र मोदी आहि नेपाळचे पांतप्रधान शेर बहादू र दे उबा याां नी 2 एहप्रल 2022 रोजी नर्ी हदल्लीतील है दराबाद
हाऊस येर्े हशष्ट्मांडळ-स्तरीय चचाव केली.
मुख्य मुद्दे
• र्ेल्या र्षी जुलैमध्ये पाचव्याां दा पांतप्रधानपदी हर्राजमान झाल्यानांतर पांतप्रधान दे उबा याां चा हा पहहलाच परदे श दौरा
आहे.
• या प्रदे शातील एकूिच धोरिात्मक हहतसांबांधाां च्या सांदभाव त नेपाळ हे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे आहि दोन्ही दे शाां च्या
नेत्याांनी अनेकदा जुन्या “रोटी बेटी” सांबांधाांची नोांद केली आहे.
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•
•

हसक्कीम, पहिम बांर्ाल, हबहार, उत्तर प्रदे श आहि उत्तराखांड या पाच भारतीय राज्याांसह नेपाळची 1,850 हकमी पेक्षा
जास्त सीमा आहे.
Source: Business Standard

कें द्र िरकार जीनोम िं पासदत सपकां ना कठोर GM सनयमां म िू न िू ट सदली

बातमीत का
• केंद्र सरकारने प्रर्मच हर्हशष्ट् प्रकारच्या जीनोम सांपाहदत हपकाां ना अनुर्ाां हशकररत्या सुधाररत हकांर्ा जीएम हपकाां र्र
लार्ू असलेल्या कठोर हनयमाांमधून सूट दे िारा आदे श जारी केला आहे ज्यामुळे त्याांच्या पुढील सांशोधन आहि
हर्कासाला मोठी चालना हमळे ल.
महत्त्वाचे मुद्दे
• पयाव र्रि आहि र्न मांत्रालयाने नुकत्याच जारी केले ल्या एका आदे शात एसडीएन 1 आहि एसडीएन 2 जीनोम
सांपाहदत केलेल्या र्नितीांना पयावर्रि सांरक्षि कायद्याच्या (ईपीए) हनयम 7-11 मधून सूट हदली आहे.
• जीनोम एहडहटां र् हकांर्ा जनु क सांपादनाचा शोध 2012 मध्ये लार्ला होता, परां तु जैहर्क आहि अजैहर्क तिार्ाां ना
प्रहतरोधक आहि पौहष्ट्क श्रेितेसह हपकाांच्या हर्कासाची क्षमता समजून घेण्यासाठी भारतीय हनयामकाांना सुमारे एक
दशक लार्ले.
जीनोम िंपादन:
• एक दशकापूर्ी, जमवनी आहि अमेररकेतील शास्त्रज्ञाां नी एक तां त्र शोधून काढले ज्यामुळे त्याां ना डीएनए िर ँ ड्स 'कापून'
आहि जीि सांपाहदत करण्याची परर्ानर्ी हमळाली. कृषी शास्त्रज्ञाांसाठी या प्रहक्रयेमुळे त्याांना साइट डायरे िे ड
न्यूक्लीझ (SDN) हकांर्ा अनुक्रम हर्हशष्ट् न्यूस्टक्लझ (SSN) र्ापरून जीनोममध्ये इस्टच्छत बदल घडर्ून आिण्याची
परर्ानर्ी हमळाली.
• Source: Business Standard
ििारकां िाठी िॉडकास्ट िे र्ा पोटव ल िु रू के ले
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बातमीत का
• केंद्रीय माहहती आहि प्रसारि मांत्री, आहि युर्ा व्यर्हार आहि क्रीडा मां त्री, अनुरार् हसांह ठाकूर याां नी नर्ी हदल्ली येर्े
ब्रॉडकाि सेर्ा पोटव ल लाँच केले.
िॉडकास्ट िेर्ा पोटव ल बद्दल:
• ब्रॉडकाि सेर्ा पोटव ल हे हर्हर्ध प्रकारचे परर्ाने , परर्ानग्या, नोांदिी इत्यादीांसाठी प्रसारकाां चे अजव जलद दाखल
आहि प्रहक्रया करण्यासाठी ऑनलाइन पोटव ल उपाय आहे.
• यामुळे अजां चा टनवअराउां ड र्ेळ कमी होईल आहि त्याच र्ेळी अजवदाराां ना प्रर्तीचा मार्ोर्ा घेण्यात मदत होईल.
• हे व्यार्साहयक र्ातार्रिाला चालना दे ईल आहि 900 हून अहधक सॅटेलाइट टीव्ही चॅनेल, 70 टे हलपोटव ऑपरे टर,
1700 मल्टी-सस्टव्हवस ऑपरे टर, 350 कम्युहनटी रे हडओ िे शन (CRS), 380 खाजर्ी FM चॅनेल आहि इतराांना र्ेट
लाभ दे ऊन सांपूिव प्रसारि क्षेत्राला सक्षम करे ल.
• Source: HT
रे ल्वे िं रक्षण दल: ऑपरे शन उपलब्ध

बातम्या मध्ये
• अलीकडे च, RPF (रे ल्वे सांरक्षि दल) ने ऑपरे शन उपलब्ध अांतर्वत दलालाां हर्रुद्ध पॅन इां हडया मोहीम राबर्ली.
ऑपरे शन उपलब्ध बद्दल:
• ऑपरे शन उपलब्ध अां तर्व त महहनाभर चाललेल्या मोहहमेमुळे दलालाां च्या कारर्ायाां ना मोठ्या प्रमािात आळा
घालण्यात आहि सर्वसामान्याांना रे ल्वे हतकीट उपलब्ध करून दे ण्यात यश आले आहे.
• भारतीय रे ल्वेने सर्वसामान्य जनतेला अनहधकृत व्यक्तीांकडून हतकीट न घेण्याचा सल्ला हदला आहे .
रे ल्वे िंरक्षण दल (RPF) बद्दल:
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•
•
•

RPF हे भारतीय रे ल्वे, रे ल्वे मांत्रालय, भारत सरकारच्या मालकीखालील एक सुरक्षा दल आहे ज्याची स्र्ापना रे ल्वे
सांरक्षि दल कायदा, 1957 िारे करण्यात आली आहे.
फेब्रुर्ारी 2022 मध्ये, RPF ने ऑपरे शन AAHT नार्ाने मानर्ी तस्करी रोखण्यासाठी दे शव्यापी ऑपरे शन सुरू केले
होते.
Source: PIB

5 र्ा पररक्षा पे चचाव कायव क्र म

बातमीत का
• पांतप्रधान नरें द्र मोदी याां नी 01 एहप्रल 2022 रोजी 5 व्या परीक्षा पे चचाव कायव क्रमात आर्ामी परीक्षाां च्या हर्षयार्र
हर्द्याथ्यांशी सांर्ाद साधला.
मुख्य मुद्दे
• नर्ी हदल्लीतील तालकटोरा िे हडयमर्र हा कायव क्रम आयोहजत करण्यात आला होता, हजर्े इयत्ता 9र्ी ते 12र्ीचे
शालेय हर्द्यार्ी, पालक आहि हशक्षकाांनी पांतप्रधानाांशी सांर्ाद साधला.
• या कायवक्रमाचे आयोजन हशक्षि मांत्रालयाच्या शालेय हशक्षि आहि साक्षरता हर्भार्ातफे करण्यात आले होते.
• पररक्षा पे चचाव ची पहहली आर्ृत्ती १६ फेब्रुर्ारी २०१८ रोजी आयोहजत करण्यात आली होती.
Source: HT
न्यायालयाचे आदे श त्वरीत ििाररत करण्यािाठी असिक र्े र्र्ान िॉफ्टर्े अ र लाँ च

बातम्यांमध्ये का
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भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमिा याांनी फािर (फाि अँड सेक्युअडव टर ािहमशन ऑफ इलेिरॉहनक रे कॉड्व स)
सुरू केले - सर्ोच्च न्यायालयाचे अांतररम आदे श, स्र्हर्ती आदे श, जाहमनाचे आदे श इ. सुरहक्षत इलेिरॉहनक सांप्रेषि
चॅनेलिारे सांबांहधत अहधका-याांना साांर्ण्यासाठी एक हडहजटल लॅटफॉमव.
मुख्य मुद्दे
• रहजिर ीने राष्ट्रीय माहहती हर्ज्ञान केंद्राच्या सहकायाव ने फािर प्रिाली हर्कहसत केली आहे .
• या प्रिालीिारे भारतातील सर्व हजल्ह्याां पयंत पोहोचण्यासाठी आतापयं त हर्हर्ध स्तराां र्र ७३ नोडल अहधकारी हनयुक्त
करण्यात आले आहेत.
• सर्व नोडल अहधकारी एक सुरहक्षत मार्व तयार करून हर्हशष्ट् न्याहयक कम्युहनकेशन नेटर्कव (JCN) िारे जोडले र्ेले
आहेत.
• टीप: सर्ोच्च न्यायालयाने न्याहयक व्यर्स्र्ेमध्ये कृहत्रम बुस्टद्धमत्ता (AI) आधाररत पोटव ल 'SUPACE' सारख्या
तांत्रज्ञानाचा समार्ेश असलेले इतर कायवक्रम दे खील सुरू केले आहेत ज्याचा उद्दे श न्यायमूतींना कायदे शीर सांशोधनात
मदत करिे आहे.
• Source: Indian Express
•

भारत िरकारने नार्ालँ ड , आिाम आसण मसणपू रमिील AFSPA अं तर्व त अशां त क्षे त्रे कमी के ली आहे त

बातमीत का
• भारत सरकारने अनेक दशकाां नांतर नार्ालँड, आसाम आहि महिपूरमधील सशस्त्र दल हर्शेष अहधकार कायदा
(AFSPA) अांतर्वत अशाांत क्षेत्रे कमी केली आहेत.
• 2014 च्या तुलनेत 2021 मध्ये दहशतर्ादाच्या घटनाां मध्ये 74 टक्कक्याां नी घट झाली आहे .
महत्त्वाचे मुद्दे
• सांपूिव आसाममध्ये १९९० पासून 'अशाां त क्षेत्र' अहधसूचना लार्ू आहे . पररस्टस्र्तीत लक्षिीय सुधारिा झाल्यामुळे, आता
AFSPA 01.04.2022 पासून पूिवपिे 23 हजल्ह्याांमधून आहि अांशतः आसामच्या 1 हजल्ह्यातून काढू न टाकण्यात येत
आहे.
• २००४ पासून सांपूिव महिपूरमध्ये (इां फाळ नर्रपाहलका क्षेत्र र्र्ळता) अशाां त क्षेत्र घोषिापत्र लार्ू आहे . महिपूरमधील
6 हजल्ह्याांतील 15 पोहलस िे शन क्षेत्र 01.04.2022 पासून अशाांत क्षेत्र अहधसूचनेतून र्र्ळले जाईल.
• सांपूिव नार्ालँडमध्ये १९९५ पासून हडिब्डव एररया नोहटहफकेशन लार्ू आहे . नार्ालँडमधील ७ हजल्ह्याां मधील १५
पोहलस ठाण्याांमधून अशाांत क्षेत्र अहधसूचना ०१.०४.२०२२ पासून मार्े घेण्यात येत आहे.
• Source: Indian Express
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सदल्ली महानर्रपासलका (िु िारणा) सर्िे य क, 2022

बातमीत का
• अलीकडे च, हदल्ली महानर्रपाहलका (दु रुस्ती) हर्धे यक, 2022 लोकसभेत सादर करण्यात आले.
मुख्य मुद्दे
• सांसदे ने पाररत केलेल्या हदल्ली महानर्रपाहलका अहधहनयम, 1957 मध्ये सुधारिा करण्याचा या हर्धेयकाचा प्रयत्न
आहे.
• हदल्ली हर्धानसभेने 2011 मध्ये हदल्लीच्या पूर्ीच्या महानर्रपाहलकेचे हर्भाजन करण्यासाठी या कायद्यात सु धारिा
केली: (i) उत्तर हदल्ली महानर्रपाहलका, (ii) दहक्षि हदल्ली महानर्रपाहलका आहि (iii) पूर्व हदल्ली महानर्रपाहलका.
• या हर्धेयकात हतन्ही कॉपोरे शन एकत्र करण्याचा प्रयत्न आहे .
महानर्रपासलका बद्दल:
• भारतात, महानर्रपाहलका ही शहरी स्र्ाहनक सरकार आहे जी 10 लाखाां पेक्षा जास्त लोकसांख्या असलेल्या कोित्याही
महानर्र शहराच्या हर्कासासाठी जबाबदार असते.
• भारतातील पहहली महानर्रपाहलका 1688 मध्ये मद्रासमध्ये तयार करण्यात आली, त्यानांतर 1726 मध्ये मुांबई आहि
कलकत्ता येर्े महानर्रपाहलका हनमावि झाली.
Source: Indian Express
लाल सकल्ला महोत्सर् - भारत भाग्य सर्िाता

बातमीत का
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केंद्रीय महहला आहि बालहर्कास मांत्री श्रीमती स्मृती झुहबन इरािी याां नी हदल्लीतील लाल हकल्ल्ातील १७व्या
शतकातील प्रहतहित स्मारक येर्े दहा हदर्सीय मेर्ा लाल हकल्ला महोत्सर् - भारत भाग्य हर्धाता (२५ माचव २०२२- ३
एहप्रल २०२२) चे उद् घाटन केले.
मुख्य मुद्दे
• साां स्कृहतक मां त्रालयातफे लाल हकल्ला महोत्सर्-भारत भाग्य हर्धाता आयोहजत करण्यात येत आहे .
• 70 हून अहधक कुशल काराहर्राां नी कायवक्रमस्र्ळी आपल्या कलाकुसरीचे प्रदशवन केले आहे .
• भारत सरकारचे साां स्कृहतक मां त्रालय, लाल हकल्ल्ाचे “स्मारक हमत्र”, दालहमया भारत हलहमटे ड याां नी आझादी का
अमृत महोत्सर्ाचा एक भार् म्हिून या मेर्ा इव्हेंटची सांकल्पना माांडली आहे.
• Source: PIB
•

फौजदारी िसक्रया (ओळख) सर्िे य क, 2022
बातमीत का
• केंद्रीय र्ृह राज्यमांत्री अजय हमश्रा टे नी याां नी लोकसभेत फौजदारी प्रहक्रया (ओळख) हर्धेयक 2022 सादर केले .

मुख्य मुद्दे
• र्ुन्हेर्ारी प्रहक्रया (ओळख) हर्धेयक 2022 कायद्याची अांमलबजार्िी करिारया एजिीांना र्ुन्हेर्ारी प्रकरिाां मध्ये
ओळख आहि तपासाच्या उद्दे शाने दोषी आहि इतर व्यक्तीांचे शारीररक आहि जैहर्क नमुने र्ोळा करण्यासाठी,
सांग्रहहत करण्यासाठी आहि त्याांचे हर्श्लेषि करण्यासाठी अहधकृत करते.
• हे हर्धेयक द आयडें हटहफकेशन ऑफ हप्रझनसव ऍि, 1920 रद्द करण्याचा प्रयत्न करते ज्याची व्याप्ती
दां डाहधकारयाां च्या आदे शानुसार दोषी आहि र्ैर-दोषी व्यक्तीांच्या मयावहदत श्रेिीतील बोटाांचे ठसे आहि पायाचे ठसे
आहि छायाहचत्रे रे कॉडव करण्यापुरती मयावहदत होती.
• नॅशनल क्राइम रे कॉडव ब्युरो (NCRB) हे भौहतक आहि जैहर्क नमुने, स्वाक्षरी आहि हस्ताक्षर डे टाचे भाां डार असेल जे
हकमान 75 र्षे जतन केले जाऊ शकते.
• या कायद्याां तर्वत मोजमाप घे ण्यास परर्ानर्ी दे ण्यास हर्रोध करिे हकांर्ा नकार दे िे हा भारतीय दां ड सांहहतेच्या कलम
186 अांतर्वत र्ुन्हा मानला जाईल.
• Source: The Hindu
रािरीय मसहला आयोर्ाने सर्िी िे र्ा क्तिसनक िु रू के ले
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बातमीत का
• राष्ट्रीय महहला आयोर्ाने (NCW) हदल्ली राज्य हर्धी सेर्ा प्राहधकरि (DSLSA) च्या सहकायाव ने कायदे शीर मदत
स्टक्लहनक सुरू केले आहे.
मुख्य मुद्दे
• NCW इतर राज्य महहला आयोर्ाां मध्येही अशाच प्रकारचे कायदे शीर सेर्ा दर्ाखाने सुरू करण्याची योजना आखत
आहे.
रािरीय मसहला आयोर्ासर्षयी:
• 31 जानेर्ारी 1992 रोजी भारतीय सांहर्धानाच्या तरतुदीनुसार, 1990 च्या राष्ट्रीय महहला आयोर् कायद्यात पररभाहषत
केल्यानुसार त्याची स्र्ापना करण्यात आली.
• रे खा शमाव या सध्याच्या अध्यक्षा आहे त.
• Source: newsonair
राज्ये अल्पिं ख्याक घोसषत करू शकतात: कें द्र

बातमीत का
• सर्ोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रहतज्ञापत्रात, केंद्रीय अल्पसांख्याक व्यर्हार मां त्रालयाने म्हटले आहे की, “राज्य
सरकारे दे खील धाहमवक हकांर्ा भाहषक समुदायाला राज्यातील ‘अल्पसांख्याक समुदाय’ म्हिून घोहषत करू शकतात”.
महत्त्वाचे मुद्दे
• र्कील अहश्वनी उपाध्याय याां नी 2020 मध्ये केलेल्या याहचकेला उत्तर म्हिून हे प्रहतज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते ,
ज्यामध्ये म्हटले होते की, 2011 च्या जनर्िनेनुसार, लक्षिीप, हमझोराम, नार्ालँड, मेघालय, जम्मू-काश्मीर,
अरुिाचल प्रदे श, महिपूर आहि पांजाबमध्ये हहां दू अल्पसांख्याक आहेत आहि सर्ोच्च न्यायालयाने 2002 च्या टीएमए
पै (TMA Pai) हनिवयात नमूद केलेल्या तत्त्वानुसार त्याांना या राज्याांमध्ये अल्पसांख्याक दजाव दे ण्यात यार्ा.
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केंद्राची भूसमका :
• महाराष्ट्राने 'ज्यूां'ना राज्याां तर्व त अल्पसांख्याक समाज म्हिून कसे अहधसूहचत केले , याचे उदाहरि केंद्राने हदले. पुन्हा
कनावटकने उदू व , तेलर्ू, तहमळ, मल्याळम, मराठी, तुळू, लाांबाडी, हहांदी, कोकिी आहि र्ुजराती या भाषाांना राज्यात
अल्पसांख्याक भाषा म्हिून अहधसूहचत केले.
भारत िरकारने असििूसचत केलेले अल्पिंख्याक :
• सांसदे ची र्ैधाहनक क्षमता आहे आहि १९९२ च्या राष्ट्रीय अल्पसांख्याक आयोर् कायद्याच्या कलम २ (सी) अिये
समुदायाला अल्पसांख्याक म्हिून अहधसूहचत करण्याची कायवकारी क्षमता केंद्र सरकारची आहे.
• केंद्र सरकारने १९९२च्या राष्ट्रीय अल्पसांख्याक आयोर् कायद्याच्या कलम २ (सी) अिये मुस्टस्लम, हििन, शीख, बौद्ध,
पारशी आहि जैन या सहा समुदायाांना अल्पसांख्याक म्हिून अहधसूहचत केले.
• Source: Indian Express
िं सर्िान (अनु िू सचत जाती आसण अनु िू सचत जमाती) आदे श (दु रुस्ी) सर्िे य क, 2022
बातमीत का
• राज्यसभेने सांहर्धान (अनुसूहचत जाती आहि अनुसूहचत जमाती) आदे श (दु रुस्ती) हर्धेयक, 2022 मांजूर केले.

मुख्य मुद्दे
• या हर्धेयकात घटना (अनु सूहचत जाती) आदे श, 1950 मध्ये सुधारिा करून झारखांडमधील अनुसूहचत जातीांच्या
यादीतून भोर्ता समुदाय र्र्ळिे आहि राज्यातील अनुसूहचत जमातीांच्या यादीमध्ये काही समुदायाांचा समार्ेश
करण्यासाठी सांहर्धान (अनुसूहचत जमाती) आदे श, 1950 ची तरतूद करण्यात आली आहे.
• सांहर्धान (अनुसूहचत जाती आहि अनुसूहचत जमाती) आदे श (दु रुस्ती) हर्धेयक, 2022 हे सांसदे च्या र्रच्या सभार्ृहात
7 फेब्रुर्ारी 2022 रोजी सादर करण्यात आले.
• टीप: यापूर्ी लोकसभेने हत्रपुराच्या अनुसूहचत जमातीच्या यादीत 'डालाव र्'
ँ समुदायाचा 'कुकी' उप-जमाती म्हिून
समार्ेश करण्यासाठी हर्धेयक मांजूर केले.
• Source: TOI
मलबार बं ड
बातमीत का
• अलीकडे च, भारतीय ऐहतहाहसक सांशोधन पररषदे ने (ICHR) 1921 च्या मलबार बांडातील शहीद र्ररयामकुन्नार्ु
कुनहामद हाजी आहि अली मुसहलयार याांना भारताच्या स्वातांत्र् सैहनकाां च्या यादीतून काढू न टाकण्याच्या
हशफारशीर्र आपला हनिवय पुढे ढकलला आहे.
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मुख्य मुद्दे
• मलबार बांड, मोपलाह हत्याकाां ड, मोपला दां र्ल हकांर्ा महपला दां र्ल ऑर्ि 1921 ते 1922 दरम्यान मद्रास
प्रेहसडे िीच्या मलबार हजल्ह्याच्या दहक्षि भार्ात झाली.
• इां हडयन कौस्टिल फॉर हहिोररकल ररसचव (ICHR) बद्दल:
• ही प्रशासकीय आदे शािारे स्र्ापन करण्यात आलेली हशक्षि मांत्रालयाची एक सांस्र्ा आहे .
• हे इहतहासकार आहि हर्िानाां ना फेलोहशप, अनुदान आहि हसम्पोहसयािारे आहर्वक सहाय्य प्रदान करते.
Source: The Hindu

महत्वाच्या बातम्या: जर्
यु क्रे न िं घषाव नं त र भारताची रसशयन क्रू ड खरे दी 2021 च्या खरे दीपे क्षा दु प्पट

युक्रेनर्रील आक्रमिानांतरच्या दोन महहन्याांत भारताने रहशयाकडून दु पटीहून अहधक कच्चे तेल खरे दी केले आहे ,
जे त्याने सांपूिव २०२१ मध्ये खरे दी केले होते.
• जार्हतक पातळीर्रील ऊजेच्या हकांमती र्ाढत असताना रहशयाकडून ते लाची आयात र्ाढहर्ण्यासाठी भारताने
सर्लतीच्या हकांमतीांचा फायदा घेतला आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
• अमेररका आहि चीननांतर भारत हा जर्ातील हतसरया क्रमाां काचा सर्ाव त मोठा ते लाचा ग्राहक आहे , ज्यापैकी 80%
पेक्षा जास्त आयात केला जातो.
स्रोत: बी.बी.िी.
•

इलॉन मस्कने सिटर ४४ अब्ज डॉलिव म ध्ये सर्कत घे तले
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बातमीत का
• अमेररकन अब्जाधीश इलॉन मस्क याां नी सुमारे $44 अब्ज डॉलसवमध्ये हिटर हर्कत घेण्याचा करार केला.
मुख्य मुद्दे
• हिटरच्या बोडाव ने सर्ाव नुमते मांजूर केले ला हा करार यार्षी पूिव होण्याची अपेक्षा आहे . करारानुसार, हिटरचे शेअसव
हडहलि केले जातील आहि ते खाजर्ी घे तले जातील.
Twitter बद्दल:
• हिटर ही अमेररकन मायक्रोब्लॉहर्ांर् आहि सोशल नेटर्हकंर् सेर्ा आहे ज्यार्र र्ापरकते "हिट् स" म्हिून ओळखले
जािारे सांदेश पोि करतात आहि सांर्ाद साधतात.
• CEO: परार् अग्रर्ाल
स्रोत: इं सडयन एक्सिेि
यु रोसपयन यु सनयन (EU) सडसजटल िे र्ा कायदा (DSA)

बातमीत का
• युरोहपयन सांसद आहि युरोहपयन युहनयन (EU) सदस्य राष्ट्राां नी जाहीर केले की त्याां नी हडहजटल सेर्ा कायदा (DSA)
र्र राजकीय करार केला आहे.
मुख्य मुद्दे
• हडहजटल सेर्ा कायदा (DSA) हा मोठ्या इां टरनेट कांपन्याां ना चुकीची माहहती आहि बे कायदे शीर आहि हाहनकारक
सामग्रीहर्रूद्ध कारर्ाई करण्यास आहि "इां टरनेट र्ापरकत्यांना आहि त्याांच्या मूलभूत अहधकाराांसाठी चाांर्ले सांरक्षि
प्रदान करण्यासाठी" सक्ती करिारा ऐहतहाहसक कायदा आहे.
• हे "सोया र्ेबसाइट् सपासू न इां टरनेट इन्फ्फ्रािर क्चर सेर्ा आहि ऑनलाइन लॅटफॉमवपयंतच्या ऑनलाइन सेर्ाां च्या
मोठ्या श्रेिीला" लार्ू होईल.
पाश्ववभूमी:
• आयोर्ाने 15 हडसेंबर 2020 रोजी हडहजटल सेर्ा कायद्यार्र, हडहजटल माकेट कायद्याच्या प्रस्तार्ासह आपला प्रस्तार्
तयार केला, ज्यार्र 22 माचव 2022 रोजी युरोहपयन सांसद आहि कौस्टिलने राजकीय करार केला.
स्रोत: इं सडयन एक्सिेि
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भारत-बां र्लादे श िीमे र् र बॉडव र हाट

बातमीत का
• मेघालयातील भारत-बाां ग्लादे श सीमेर्रील बॉडव र हाट दोन र्षां च्या अांतरानांतर उघडण्यात आला.
मुख्य मुद्दे
• मेघालयातील पूर्व खासी हहल्स हजल्ह्यातील बलाट आहि बाां र्लादे शातील सुनमर्ांज हजल्ह्यातील दलोरा येर्ील लौर्ाघर
दरम्यान बॉडव र हाट उघडण्याचा हनिवय सांयुक्त बॉडव र हाट व्यर्स्र्ापन सहमतीने घेतला.
• सध्या भारत आहि बाां र्लादे शमध्ये सात बॉडव र हाट स्र्ाहपत आहे त आहि आिखी नऊ नर्ीन बॉडव र हाट
पाइपलाइनमध्ये आहेत.
• बॉडव र हाट सीमेच्या दोन्ही बाजूांच्या स्र्ाहनक रहहर्ाशाां ना स्र्ाहनक उत्पादनाचा व्यापार करण्यास सक्षम करतात.
• 2021 पयंत, भारताकडे फक्त 4 BIMSTEC शेजारी, बाां र्लादे श, भूतान, म्यानमार आहि नेपाळ याां च्याशी सीमार्ती
हाट आहेत.
स्रोत: न्यूजएअर

UN ECOSOC च्या चार िंस्र्ांमध्ये भारताची सनर्ड झाली आहे

बातम्यांमध्ये का आहे ?
• हर्कासासाठी हर्ज्ञान आहि तांत्रज्ञान आयोर्ासह UN आसर्वक आसण िामासजक पररषदे च्या (ECOSOC) चार
प्रमुख सांस्र्ाांर्र भारताची हनर्ड झाली आहे.
मुख्य मुद्दे
• भारताची चार UN ECOSOC सांस्र्ाांर्र हनर्ड झाली: सामाहजक हर्कास आयोर्, एनजीओ सहमती,
हर्कासासाठी हर्ज्ञान आहि तांत्रज्ञान आयोर् आहि राजदू त प्रीती सरन याांची आहर्वक, सामाहजक आहि
साांस्कृहतक हक्क सहमती (CESCR) र्र पुन्हा हनर्ड झाली.
टीप: याआधी एहप्रल 2021 मध्ये दे खील, भारत तीन UN ECOSOC सांस्र्ाांर्र हनर्डून आला ज्यामध्ये , र्ुन्हे
प्रहतबांधक आहि र्ुन्हेर्ारी न्याय आयोर्, UN Women चे कायवकारी मांडळ आहि जार्हतक अन्न कायवक्रमाचे
कायवकारी मांडळ याांचा समार्ेश आहे.
आसर्वक आसण िामासजक पररषद (ECOSOC) बद्दल:
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• ECOSOC हे UN चाटव र िारे 1945 मध्ये स्र्ापन केलेल्या UN हसिीमच्या सहा प्रमुख अांर्ाांपैकी एक आहे.
• त्यात सांयुक्त राष्ट्रसांघाच्या 54 सदस्याांचा समार्ेश आहे जे सर्वसाधारि सभेिारे हनर्डले जातात.
स्रोत: India Today

युक्रेनने अमेररकेला रसशयाला "दहशतर्ादाचे राज्य िायोजक" म्हणून सनयुक्त करण्याची सर्नंती केली

बातम्यांमध्ये का आहे ?
• युक्रेनचे अध्यक्ष र्ोलोहडहमर झेलेन्फ्स्की याां नी राष्ट्राध्यक्ष जो हबडे न याां ना रहशयाला "दहशतर्ादाचे राज्य
िायोजक" म्हिून हनयुक्त करण्यास साांहर्तले आहे , जे कदाहचत राष्ट्राध्यक्ष व्लाहदमीर पुहतन याां च्या सरकारच्या
हर्रोधात युनायटे ड िे ट्सकडे उपलब्ध असलेल्या हनबंधाांचा सर्ावत कठोर सांच सहक्रय करे ल.
मुख्य मुद्दे
• यूएस परराष्ट्र मांत्री (प्रामुख्याने परराष्ट्र सांबांधाां चे प्रभारी मां त्री) याां ना "आां तरराष्ट्रीय दहशतर्ादाच्या कृत्याां ना र्ारां र्ार
पाहठां बा दे िारया" दे शाांना "दहशतर्ादाचे राज्य प्रायोजक" म्हिून हनयुक्त करण्याचा अहधकार आहे.
• या यादीत असलेल्या दे शाांर्र अमेररका चार िकारची सनबंि घालू शकते: यूएस परकीय सहाय्यार्रील हनबंध;
सांरक्षि हनयावत आहि हर्क्रीर्र बांदी; दु हेरी र्ापराच्या र्स्तूांच्या हनयावतीर्र काही हनयांत्रिे ; आहि हर्हर्ध आहर्वक
आहि इतर हनबंध.
• हनयुक्त दे शाांसह हर्हशष्ट् व्यापारात सहभार्ी असले ल् या दे शाांर्र आहि व्यक्तीांर्र दे खील हनबंध लादले जाऊ
शकतात.
यादीतील दे श:
• सध्या दहशतर्ादाचे राज्य प्रायोजक करिारयाांच्या यादीत चार दे श आहेत.
• त्यापैकी प्रर्म सीररया (हडसेंबर 29, 1979), त्यानांतर इराि (19 जानेर्ारी, 1984) आहि उत्तर कोररया (20
नोव्हेंबर, 2017) याांचा समार्ेश आहे. 12 जानेर्ारी 2021 रोजी क्युबाला दहशतर्ादाचा राज्य प्रायोजक म्हिून
पुन्हा हनयुक्त करण्यात आले.
पदनाम असिकृत करणारे कायदे :
• आां तरराष्ट्रीय दहशतर्ादाच्या कृत्याां ना र्ारां र्ार पाहठां बा दे ण्यासाठी परदे शी सरकार हनयुक्त करण्यासाठी राज्य
सहचर्ाांना अहधकृत करिारे तीन कायदे सध्या आहेत:
(i) 1961 च्या परकीय सहाय्य कायद्याचे कलम 620A
(ii) शस्त्रास्त्र हनयावत हनयांत्रि कायदा (AECA) चे कलम 40
(iii) 2018 च्या हनयावत हनयांत्रि कायद्याचे कलम 1754(c)
स्रोत: Indian Express

मॉररशिचे पंतििान िसर्ंद कुमार जर्न्नार् 8 सदर्िांच्या भारत दौऱ्यार्र आले आहेत
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बातम्यांमध्ये का आहे ?
• मॉररशिचे पंतििान िसर्ंद कुमार जुर्नार् आठ हदर्साांच्या (एहप्रल 17 ते 24, 2022) भारत दौ-यार्र दोन्ही
दे शाांमधील आहर्वक तसेच धोरिात्मक क्षेत्रात, हर्शेषत: सार्री सुरक्षेतील सांबांध मजबूत करण्यासाठी आले
आहेत.
मुख्य मुद्दे
• भारत आहि मॉररशस याांच्यात सामाहयक इहतहास, सांस्कृती आहि र्ारसा याांनी बाांधलेले अनोखे घहनि सांबांध
आहेत.
• जर्न्नार् 19 एहप्रल रोजी जामनर्रमधील WHO-ग्लोबल सेंटर फॉर टर ॅ हडशनल मेहडहसनच्या भूमीपूजन
समारां भात आहि 20 एहप्रल रोजी र्ाांधीनर्र येर्े होिारया ग्लोबल आयुष इन्फ्व्हेिमेंट आहि इनोव्हेशन पररषदे त
पांतप्रधान नरें द्र मोदीांसह सहभार्ी होतील.
• 2007 पासून भारत हा मॉररशसला माल आहि सेर्ाांचा सर्ावत मोठा व्यापारी भार्ीदार आहि हनयावतदार आहे.
• भारताची मॉररशसला होिारी हनयावत मोठ्या प्रमािात पेटरोहलयम उत्पादनाांची आहे . पेटरोहलयम उत्पादनाांव्यहतररक्त,
भारताच्या मॉररशसला हनयाव त होिारया मुख्य र्स्तू म्हिजे फामाव स्युहटकल्स, तृिधान्ये, कापूस इ. आहेत तसेच
भारताला मॉररशसच्या हनयाव तीच्या मुख्य र्स्तू म्हिजे व्हॅ हनला, र्ैद्यकीय/शल्यहचहकत्सा हर्ज्ञानासाठी उपकरिे
आहि उपकरिे, सुया, अॅल्युहमहनयम हमश्र धातु अशा आहेत.
टीप:
• माचव 2022 मध्ये, मॉररशस भारत, श्रीलांका आहि मालदीर् याां चा समूह असलेल्या कोलांबो हसक्युररटी
कॉन्फ्क्लेव्हचा सदस्य झाला. या दे शाांतील NSAs चे र्ट सार्री सुरक्षा, दहशतर्ादाचा मुकाबला, आां तरराष्ट्रीय
र्ुन्हेर्ारी आहि सायबर सुरक्षा यासारख्या क्षेत्राांर्र लक्ष केंहद्रत करून प्रादे हशक सुरक्षेसाठी कायव करते.
• यापूर्ी जानेर्ारी २०२२ मध्ये, पांतप्रधान मोदी आहि मॉररशसचे पांतप्रधान प्रहर्ांद कुमार जर्न्नार् याांनी सांयुक्तपिे
मॉररशसमध्ये भारत-सहास्टय्यत सामाहजक र्ृहहनमावि युहनट प्रकल्पाचे अक्षरशः उद् घाटन केले होते. त्याांनी
मॉररशसमध्ये हसस्टव्हल सस्टव्हवस कॉलेज आहि 8 मेर्ार्ॅट सोलर पीव्ही फामव प्रकल्पाचा शुभारां भ केला जो
भारताच्या हर्कास समर्वनाांतर्वत हाती घेतला जात आहे .
स्रोत: Indian Express

येमेनचे रािराध्यक्ष अब्दराबुह हादी िौदीच्या दबार्ाखाली पायउतार झाले आहेत
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बातम्यांमध्ये का आहे ?
• सौदी अरे हबयाच्या दबार्ाखाली येमेनचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दराबुह मिूर हादी पायउतार झाले आहि आता ते प्रत्यक्ष
नजरकैदे त आहेत.
मुख्य मुद्दे
• दे शातील 7 र्षांच्या युद्धानांतर अब्दराबुह मिूर हादी याांनी पद सोडले आहि 8 राजकीय नेत्याांचा समार्ेश
असलेल्या नर्हनहमवत अध्यक्षीय पररषदे कडे आपली सत्ता सोपर्ली.
• सौदी अरे हबयाची राजधानी ररयाधमध्ये आां तर-येमेनी सल्लामसलत केल्यानांतर कौस्टिलच्या स्र्ापनेची घोषिा
करण्यात आली, हजर्े सौदीच्या नेतृत्वाने येमेनमध्ये शाां तता प्रस्र्ाहपत करण्यासाठी हौर्ीांशी चचाव सुरू
करण्यासाठी पररषदे ला बोलार्ले, हजर्े अनेक र्षांपासून हहांसक सांघषावने शाां तता भांर् झाली होती.
येमेन बद्दल तथ्य:
• येमेन, अहधकृतपिे येमेन प्रजासत्ताक, अरबी िीपकल्पाच्या दहक्षिेकडील पहिम आहशयातील एक दे श आहे.
• राजिानी: साना
• चलन: येमेनी ररयाल
स्रोत: Business Standard
फोर्ब्व ची जार्सतक अब्जािीशां ची यादी 2022

बातमीत का
• अलीकडे च, फोब्सवने 36 र्ी र्ाहषवक जार्हतक अब्जाधीशाां ची यादी 2022 प्रहसद्ध केली आहे .
• इलॉन मस्क याां नी प्रर्मच या यादीत अव्वल स्र्ान पटकार्ले आहे .
फोर्ब्वच्या जार्सतक अब्जािीशांच्या यादी 2022 मिील शीषव 3:
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Rank

Name

Net Worth

Source of wealth

1

Elon Musk

$219 billion

Tesla, SpaceX

2

Jeff Bezos

$171 billion

Amazon

3

Bernard Arnault & family

$158 billion

LVMH

फोब्सवला 2022 च्या जार्हतक अब्जाधीशाांच्या यादीसाठी जर्भरातील 2,668 अब्जाधीश आहेत, जे र्ेल्या र्षीच्या
हर्क्रमी 2,755 तुलनेत कमी आहे.
• एकहत्रतपिे, त्याां ची हकांमत 12.7 हटर हलयन डॉलसव आहे , जी 2021 च्या यादीतील हर्क्रमी 13.1 हटर हलयन डॉलसवपेक्षा
कमी आहे.
• 2021 च्या तुलनेत 735 अब्जाधीश नार्ररकाां सह, अमे ररकेर्र अजूनही सर्ोच्च राज्य आहे , जे 11 अहधक आहे .
• आरआयएलचे अध्यक्ष भारताचे मुकेश अांबानी जार्हतक यादीत 90.7 अब्ज डॉलरच्या सांपत्तीसह 10 व्या स्र्ानार्र
आहेत.
Source: forbes.com
•

भारताने यू ए न र्ु म नला $500,000 चे योर्दान सदले

बातमीत का
• लैंहर्क समानता आहि महहला सक्षमीकरिासाठी भारताने यूएन र्ुमन, युनायटे ड नेशि एजिीमध्ये USD 500,000
चे योर्दान हदले आहे.
मुख्य मुद्दे
• ही रक्कम यूएनमधील भारताचे स्र्ायी प्रहतहनधी टी.एस. हतरुमूती याां नी यूएन महहला कायव कारी सांचालक डॉ. हसमा
बहौस याांना सुपूदव केली.
यूएन र्ुमन बद्दल:
• UN Women ही लैंहर्क समानता आहि महहला सक्षमीकरिाला प्रोत्साहन दे ण्यासाठी र्चनबद्ध असलेली सांयुक्त
राष्ट्राांची सांस्र्ा आहे .
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युनायटे ड नेशि डे व्हलपमेंट फांड फॉर र्ुमन (UNIFEM, 1976 मध्ये स्र्ाहपत) आहि इतर सांस्र्ाांचे हर्लीनीकरि
होऊन UN Women ची स्र्ापना झाली, ज्याने जानेर्ारी 2011 मध्ये काम सुरू केले.
Source: ndtv
•

रािरपती कोसर्ं द यां नी त्ां च्या तु कव मे सनस्ानिोबत सिपक्षीय चचाव के ली

बातम्यांमध्ये का
• राष्ट्रपती रामनार् कोहर्ांद आहि त्याां चे तुकवमेहनस्तानचे समकक्ष र्ुरबानर्ुली बडीमुहमेडो याां नी ओर्ुझर पॅलेस
अश्र्ाबात येर्े हशष्ट्मांडळ स्तरीय चचाव केली आहि हर्हर्ध प्रादे हशक आहि आां तरराष्ट्रीय मुद्द्याांर्र हर्चाराां ची
दे र्ािघेर्ाि केली.
• भारताच्या राष्ट्राध्यक्षाां ची तुकवमेहनस्तानला ही पहहलीच स्वतांत्र भेट आहे आहि तु कवमेनचे नर्े राष्ट्राध्यक्ष बडीमुहमेडोव्ह
याांच्या शपर्हर्धीनांतर लर्ेचच ही भेट झाली आहे.
• भारत आहि तुकवमेहनस्तान याां च्यातील राजनैहतक सां बांधाां च्या स्र्ापनेला ३० र्षे पूिव झाल्याच्या स्मरिार्व टपाल
हतकीटही प्रहसद्ध करण्यात आले.
मुख्य मुद्दे
• भारत आहि तुकवमेहनस्तान याां नी आहर्व क र्ु प्तचर आहि आपत्ती व्यर्स्र्ापन यासह चार कराराां र्र स्वाक्षरी केली.
• दोन्ही नेत्याां नी इां टरनॅशनल नॉर्व साउर् टर ािपोटव कॉररडॉर (INSTC) आहि आां तरराष्ट्रीय र्ाहतूक आहि टर ास्टन्फ्झट
कॉररडॉरर्रील अश्र्ाबात कराराचे महत्त्व अधोरे स्टखत केले.
• इरािमध्ये भारताने बाां धले ल्या चाबहार बां दराचा उपयोर् भारत आहि मध्य आहशयामधील व्यापार सुधारण्यासाठी
केला जाऊ शकतो, याकडे राष्ट्रपती कोहर्ांद याां नी लक्ष र्ेधले.
• तुकवमेहनस्तान-अफर्ाहिस्तान-पाहकस्तान-भारत (TAPI) पाईपलाईनर्र, राष्ट्रपती कोहर्ांद याां नी सुचर्ले की
पाइपलाइनच्या सुरक्षेशी सांबांहधत समस्या आहि मुख्य व्यर्साय तत्त्वे ताांहत्रक आहि तज्ञ स्तरार्रील बैठकाां मध्ये
सांबोहधत केली जाऊ शकतात.
Source: Indian Express
भारत आसण ऑस्टरे सलया यां च्यात आसर्व क िहकायव आसण व्यापार करार
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बातम्यांमध्ये का
• र्ाहिज्य आहि उद्योर् मां त्री पीयूष र्ोयल आहि ऑिर े हलया सरकारचे व्यापार, पयवटन आहि र्ुांतर्िूक मां त्री डॅ न तेहान
याांनी भारताचे पांतप्रधान नरें द्र मोदी आहि ऑिर े हलयाचे पांतप्रधान स्कॉट मॉररसन याांच्या उपस्टस्र्तीत एका व्हच्युवअल
समारां भात भारत-ऑिर े हलया आहर्वक सहकायव आहि व्यापार करारार्र (इां डाउस ईसीटीए) स्वाक्षरया केल्या.
भारत-ऑस्टरे सलया ईिीटीएची ठळक र्ैसशष्ट्ट्ये:
•
•

भारत-ऑिर े हलया ईसीटीए हा भारताचा एका दशकाहून अहधक काळानांतर हर्कहसत दे शाशी झालेला पहहला व्यापार
करार आहे.
या करारामध्ये दोन हमत्र दे शाांमधील हिपक्षीय आहर्वक आहि व्यार्साहयक सांबांधाां च्या सांपूिव व्याप्तीतील सहकायाव चा
समार्ेश आहे आहि र्स्तूांमधील व्यापार, मूळचे हनयम, सेर्ा व्यापारातील व्यापार, व्यापारातील ताांहत्रक अडर्ळे
(टीबीटी), सॅहनटरी आहि फायटोसॅहनटरी (एसपीएस) उपाय, हर्र्ाद हनर्ारि, नैसहर्वक व्यक्तीांची हालचाल, दू रसांचार,
सीमाशुल्क प्रहक्रया, फामाव स्युहटकल उत्पादने आहि इतर क्षेत्रातील सहकायव यासारख्या क्षेत्राांचा समार्ेश आहे.

टीप:
•
•

•

ऑिर े हलया हा भारताचा 17 र्ा सर्ावत मोठा व्यापारी भार्ीदार आहे आहि भारत हा ऑिर े हलयाचा 9र्ा सर्ावत मोठा
व्यापारी भार्ीदार आहे.
भारत आहि ऑिर े हलया हे जपानसह हत्रपक्षीय पुरर्ठा साखळी लर्हचकता उपक्रम (Supply Chain Resilience
Initiative (SCRI) व्यर्स्र्ेतील भार्ीदार आहेत जे इां डो-पॅहसहफक प्रदे शातील पुरर्ठा साखळीची लर्हचकता
र्ाढहर्ण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
Source: PIB

बु खारे स्ट नाइन (B9)

बातम्यांमध्ये का
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अहलकडे च बुखारे ि नाइनने नाटोच्या (नॉर्व अटलाांहटक टर ीटी ऑर्वनायझेशन) पूर्ेकडील 'हर्स्तारा'हर्षयीचा रहशयन
दार्ा फेटाळू न लार्ला.
• उत्तर अटलाां हटक करार सां घटना ही पूर्ेकडे "हर्स्तार" करिारी सांघटना नाही, तर हे दे श स्वतां त्र युरोहपयन राज्ये
म्हिून आहेत ज्याांनी स्वत: पहिमेकडे जाण्याचा हनिवय घेतला आहे , हे त्याांनी अधोरे स्टखत केले.
बुखारे स्ट नाइन (B9) बद्दल:
• शीतयुद्धाच्या समाप्तीनांतर अमेररकेच्या नेतृत्वाखालील लष्करी युतीचा भार् बनले ल्या पूर्व युरोपमधील नऊ NATO
दे शाांचा हा र्ट आहे.
• त्याची स्र्ापना 4 नोव्हें बर 2015 रोजी झाली आहि रोमाहनयाची राजधानी बुखारे ि येर्ून हतचे नार् घेतले र्ेले.
• बुखारे ि येर्े मध्य आहि पू र्व युरोपमधील राज्याां च्या उच्च-स्तरीय बैठकीत 2014 पासून रोमाहनयाचे अध्यक्ष असलेले
क्लॉस इओहाहनस आहि ऑर्ि 2015 मध्ये पोलांडचे अध्यक्ष बनलेले आां द्रेज डु डा याांच्या पुढाकाराने हा र्ट तयार
करण्यात आला.
रचना:
• B9 सदस्य राष्ट्राां मध्ये रोमाहनया, पोलांड, हां र्ेरी, बल्गेररया, झेक प्रजासत्ताक, स्लोव्हाहकया आहि एिोहनया, लॅटस्टव्हया
आहि हलर्ुआहनया या तीन बास्टल्टक प्रजासत्ताकाांचा समार्ेश आहे.
• B9 चे सर्व सदस्य युरोहपयन युहनयन (EU) आहि नॉर्व अटलाां हटक टर ीटी ऑर्वनायझेशन (NATO) चा भार् आहे त.
• Source: Indian Express
•

WHO ग्लोबल िें ट र ऑफ टर ॅ सडशनल मे सडसिन

बातम्यांमध्ये का
• र्ुजरातमधील जामनर्र येर्े भारतात डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर टर ॅ हडशनल मेहडसीन (डब्ल्यूएचओ-जीसीटीएम)
स्र्ापन करण्यासाठी आयुष मांत्रालयाने जार्हतक आरोग्य सांघटनेशी (डब्ल्यूएचओ) यजमान दे श करारार्र स्वाक्षरया
केल्या आहेत, र्ुजरातमधील इस्टियूट ऑफ टर े हनांर् अँड ररसचव इन आयुर्ेद (आयटीआरए) येर्े अांतररम
कायावलयासह.
• आयुष मांत्रालयाचे सहचर् र्ै द्य राजेश कोटे चा आहि डब्ल्यूएचओचे महासांचालक डॉ. टे डरोस अधानोम घेब्रेयेसस याां नी
हजहनव्हा येर्े या करारार्र स्वाक्षरया केल्या.
मुख्य मुद्दे
• या केंद्राला भारत सरकारकडून सुमारे USD 250 दशलक्ष र्ुांतर्िुकीचे समर्वन केले जाईल.
• GCTM हे जर्भरातील पारां पाररक औषधाां साठी पहहले आहि एकमेर् ग्लोबल सेंटर (कायाव लय) असे ल.
• हे पारां पाररक औषध पद्धती आहि उत्पादनाां र्रील धोरिे आहि मानकाां साठी एक ठोस पुरार्ा आधार तयार करण्यार्र
लक्ष केंहद्रत करे ल आहि दे शाांना त्याांच्या आरोग्य प्रिालीांमध्ये योग्य ते समाकहलत करण्यात मदत करे ल आहि चाांर्ल्या
आहि शाश्वत प्रभार्ासाठी त्याची र्ुिर्त्ता आहि सुरहक्षतता हनयांहत्रत करे ल.

www.byjusexamprep.com

21 एहप्रल 2022 रोजी पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांच्या उपस्टस्र्तीत भूहमपूजन समारां भ होईल.
Source: PIB
•

भारत आसण UAE दरम्यान CEPA करार
बातमीत का
• पीयूष र्ोयल, केंद्रीय र्ाहिज्य आहि उद्योर् मांत्री याां नी 28 माचव 2022 रोजी भारत आहि सांयुक्त अरब अहमराती
(UAE) याांच्यातील सर्वसमार्ेशक आहर्वक भार्ीदारी करार (CEPA) च्या अनार्रिाची घोषिा त्याांच्या UAE
भेटीदरम्यान केली.
• श्री र्ोयल हे 28 माचव 2022 आहि 29 माचव 2022 रोजी दु बई येर्े होिारया 'इन्फ्व्हेिोहपया सहमट' आहि 'र्ल्डव र्व्हनवमेंट
सहमट' मध्ये सहभार्ी होण्यासाठी UAE मध्ये आहेत.

महत्त्वाचे मुद्दे
• भारताचे पांतप्रधान नरें द्र मोदी आहि अबू धाबीचे युर्राज आहि युएई आम्प्डव फोसेसचे डे युटी सुप्रीम कमाां डर शेख
मोहम्मद हबन झायेद अल-नाहयान आहि कायवकारी पररषदे चे अध्यक्ष याांच्यात झालेल्या भारत-युएई व्हच्युवअल
सहमटदरम्यान 18 फेब्रुर्ारी 2022 रोजी नर्ी हदल्ली येर्े भारत-युएई सीईपीएर्र स्वाक्षरया करण्यात आल्या.
• टीप: UAE हा भारतातील 8 व्या क्रमाां काचा सर्ाव त मोठा र्ुांतर्िूकदार आहे ज्याची अांदाजे US$ 18 अब्ज र्ुांतर्िूक
आहे.
• Source: Business Standard
दु बई एक्सपोमध्ये ते ज ि कौशल्य िकल्प
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बातमीत का
• केंद्रीय मांत्री अनुरार् ठाकूर याां नी दु बई एक्स्पो 2020 मध्ये TEJAS (टर े हनांर् फॉर एहमरे ट् स जॉब्स अँड स्टस्कल्स) लाँ च
केले, जो परदे शातील भारतीयाांना प्रहशहक्षत करण्यासाठी स्टस्कल इां हडया इां टरनॅशनल प्रोजेि आहे.
मुख्य मुद्दे
• या प्रकल्पाचे उहद्दष्ट् कौशल्य, प्रमािीकरि आहि भारतीयाां चे परदे शात रोजर्ार हे आहे .
• सांयुक्त अरब अहमराती (UAE) मध्ये भारतीय कामर्ाराां ना कौशल्य आहि बाजाराच्या र्रजाां साठी सुसज्ज होण्यासाठी
मार्व तयार करिे हे तेजसचे उहद्दष्ट् आहे.
• सुरुर्ातीच्या टप्प्यात UAE मध्ये 10,000 मजबूत भारतीय कमवचारी तयार करण्याचे तेजसचे उहद्दष्ट् आहे .
Source: HT
5 र्ी BIMSTEC सशखर पररषद

बातमीत का
• BIMSTEC चे सध्याचे अध्यक्ष श्रीलांकेने व्हच्युवअल मोडमध्ये 30 माचव 2022 रोजी आयोहजत केलेल्या 5व्या BIMSTEC
(बहु-क्षेत्रीय ताांहत्रक आहि आहर्वक सहकायावसाठी बे ऑफ बांर्ाल इहनहशएहटव्ह) हशखर पररषदे त पांतप्रधान नरें द्र
मोदी सहभार्ी झाले होते.
मुख्य मुद्दे
हशखर पररषदे ची र्ीम होती “एक लर्हचक प्रदे शाकडे , समृद्ध अर्वव्यर्स्र्ा, हनरोर्ी लोक”.
पांतप्रधान मोदी आहि इतर नेत्याांनी तीन हबमिे क कराराांर्र स्वाक्षरी केली, जे चालू सहकायव हक्रयाकलापाां मध्ये साध्य होत
असलेल्या प्रर्तीचे प्रहतहनहधत्व करतात:
• (i) र्ुन्हेर्ारी प्रकरिाां मध्ये परिर कायदे शीर सहाय्यासाठी BIMSTEC अहधर्ेशन
• (ii) राजनैहतक प्रहशक्षिाच्या क्षेत्रात परिर सहकायाव र्र हबमिे क सामांजस्य करार
• (iii) BIMSTEC तांत्रज्ञान हस्ताां तरि सुहर्धेच्या स्र्ापनेर्र सांघटनेचे मेमोरँ डम
BIMSTEC बद्दल तथ्यः
• मुख्यालय: ढाका, बाां र्लादे श
• स्र्ापना: 6 जून 1997
• सदस्य: बाां र्लादे श, भूतान, भारत, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलांका, र्ायलांड
Source: newsonair

महत्वाच्या बातम्या: अर्वव्यर्स्र्ा
iDEX-Prime आसण 6 र्े सडफे न्स इं सडया स्टाटव -अप चॅ लें ज
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बातमीत का
• सांरक्षि मांत्री राजनार् हसांह याां नी नर्ी हदल्ली येर्े DefConnect 2.0 दरम्यान इनोव्हे शि फॉर हडफेि एक्सलि
(iDEX) प्राइम आहि सहार्े हडफेि इां हडया िाटव -अप चॅलेंज (DISC 6) लाँच केले.
सडफेन्स एक्सलन्स (iDEX) िाठी नर्कल्पना बद्दल:
• हे एहप्रल 2018 मध्ये लाँ च करण्यात आले होते.
• MSME, िाटव -अप्स, र्ैयस्टक्तक नर्ोन्मेषक, R&D सांस्र्ा आहि शैक्षहिक सांस्र्ाां सह उद्योर्ाां ना र्ुां तर्ून सांरक्षि आहि
एरोिेसमध्ये स्वार्लांबन आहि नर्कल्पना आहि तांत्रज्ञान हर्कासाला प्रोत्साहन दे िे हे त्याचे उहद्दष्ट् आहे.
• iDEX-Prime चे उहद्दष्ट् सांरक्षि क्षे त्रातील सदै र् र्ाढिारया िाटव अप्सना मदत करण्यासाठी 1.5 कोटी रुपयाां पयंत
10 कोटी रुपयाांपयंतच्या समर्वनाची आर्श्यकता असलेल्या प्रकल्पाांना समर्वन दे िे आहे.
Source: PIB
महामारी अिू नही जार्सतक लष्करी खचव िर्व कालीन उच्च पातळीर्र आहे : SIPRI

बातमीत का
• िॉकहोम इां टरनॅशनल पीस ररसचव इस्टियूट (SIPRI) ने प्रकाहशत केलेल्या जार्हतक लष्करी खचाव र्रील नर्ीन
आकडे र्ारीनुसार, 2021 मध्ये जार्हतक लष्करी खचव र्ाढतच राहहला, सार्ीच्या रोर्ाचा आहर्वक पररिाम होऊनही
तो $2.1 हटर हलयनच्या सर्वकालीन उच्चाां कार्र पोहोचला.
मुख्य मुद्दे
• 2021 मध्ये पाच सर्ाव त जास्त खचव करिारे यू.एस., चीन, भारत, यूके आहि रहशया होते, एकहत्रतपिे 62% खचव केला.
• भारताचा 76.6 अब्ज डॉलरचा लष्करी खचव जर्ात हतसरया क्रमाां कार्र आहे . हे 2020 पासून 0.9% आहि 2012
पासून 33% ने र्ाढले आहे.
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स्रोत: द सहंदू
िरकारने िं र क्षण िं पादन िसक्रया 2020 मध्ये िु िारणा के ली

बातमीत का
• सांरक्षि क्षेत्रात ‘मे क इन इां हडया’ आहि ‘आत्महनभवरता’ला अहधक प्रोत्साहन दे ण्यासाठी आहि व्यर्साय करिे सुलभ
करण्यासाठी, सांरक्षि अहधग्रहि प्रहक्रया (DAP) 2020 मध्ये सांरक्षि सांपादन पररषद (DAC) च्या मान्यतेच्या आधारे
सुधारिा करण्यात आली आहे.
• महत्त्वाचे मुद्दे
• भाां डर्ली अहधग्रहिासाठी परकीय उद्योर्ाकडून सांरक्षि उपकरिे / सोहसं र्ची आयात करिे केर्ळ अपर्ाद असले
पाहहजे आहि डीएसी / सांरक्षि मांत्र्ाांच्या हर्हशष्ट् मान्यतेने हाती घेतले पाहहजे.
• सांशोधन आहि हर्कास सांस्र्ा, शैक्षहिक सांस्र्ा, उद्योर्, िाटव अप्स आहि र्ैयस्टक्तक नर्कल्पनाां ना र्ुांतर्ून सांरक्षि
क्षेत्रातील तांत्रज्ञान हर्कासाला चालना दे िारी एक पररसांस्र्ा तयार करण्यासाठी, पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी एहप्रल
2018 मध्ये आयडीईएक्स फ्रेमर्कव सुरू केले होते.
• आत्महनभवरता आहि स्वदे शीकरि या दु हेरी मांत्राां मध्ये दे शातील नर्ोहदत िाटव अप टॅ लेंट पू लला हातभार लार्ता यार्ा
यासाठी डीएपी 2020 च्या आयडीईएक्स प्रहक्रयेअांतर्वत खरे दी प्रहक्रया सोपी करण्यात आली आहे.
• स्रोत: इं सडया टु डे
भारताचा श्रमशक्ती िहभार् दर (LFPR)
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सेंटर फॉर मॉहनटररां र् इां हडयन इकॉनॉमी (CMIE) च्या डे टार्रून असे हदसून आले आहे की भारताचा श्रमशक्ती
सहभार् दर (LFPR) 2016 मध्ये आधीच कमी असलेल्या 47% र्रून फक्त 40% पयंत घसरला आहे.
मुख्य मुद्दे
• हे सूहचत करते की कायवरत र्योर्टातील भारतातील अध्याव हून अहधक लोकसां ख्या (15 र्षे आहि त्याहून अहधक)
नोकरीच्या बाजारपेठेतून बाहेर पडण्याचा हनिवय घेत आहे , परां तु लोकाांचे हे प्रमाि र्ाढत आहे.
• LFPR मूलत: नोकरीसाठी हर्चारिा करिारया कायवरत र्याच्या (15 र्षे हकांर्ा त्याहून अहधक) लोकसांख्येची टक्केर्ारी
आहे; ते अर्वव्यर्स्र्ेतील नोकरयाांसाठी "मार्िी" दशवर्ते.
• त्यात नोकरदार आहि बेरोजर्ाराां चा समार्ेश आहे .
• बेरोजर्ारी दर (UER) हे दु सरे काहीही नसून बेरोजर्ाराां ची सांख्या (श्रेिी 2) कामर्ार शक्तीचे प्रमाि आहे .
• जर्भरात, LFPR सुमारे 60% आहे . भारतात, र्ेल्या 10 र्षां पासून ते घसरत आहे आहि 2016 मधील 47% र्रून
हडसेंबर 2021 पयंत फक्त 40% पयंत कमी झाले आहे .
स्रोत: इं सडयन एक्सिेि
•

2011-2019 मध्ये भारतातील अत्ंत र्ररबीत 12.3% घट: जार्सतक बँक
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• जार्हतक बँकेच्या पॉहलसी ररसचव र्हकंर् पेपरनुसार, 2011 च्या तुलनेत 2019 मध्ये भारतातील दाररद्र्य 12.3%
कमी आहे. र्ररबीचे प्रमाि 2011 मधील 22.5% र्रून 2019 मध्ये 10.2% पयंत घसरले आहे.
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मुख्य मुद्दे
• शहरी भारताच्या तुलनेत ग्रामीि भार्ात दाररद्र्य कमी होिे उच्च होते.
• 2011 ते 2019 या कालार्धीत ग्रामीि र्ररबीत 14.7% घट झाली तर शहरी र्ररबीत 7.9% ने घट झाली.
• अभ्यासानुसार, लहान भूधारक असलेल्या शेतकरयाांच्या उत्पन्नात र्ाढ झाली आहे. 2013 आहि 2019 मधील
दोन सर्ेक्षि फेरयाां दरम्यान सर्ावत कमी जमीन असलेल्या शेतकरयाांच्या र्ास्तहर्क उत्पन्नात र्ाहषवक 10% र्ाढ
झाली आहे , त्या तुलनेत सर्ावत मोठी जमीन असलेल्या शेतकरयाांच्या 2% र्ाढीच्या तुलनेत.
स्रोत: Business Standard

2011-2019 मध्ये भारतातील अत्ंत र्ररबीत 12.3% घट: जार्सतक बँक
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• जार्हतक बँकेच्या पॉहलसी ररसचव र्हकंर् पेपरनुसार, 2011 च्या तुलनेत 2019 मध्ये भारतातील दाररद्र्य 12.3%
कमी आहे. र्ररबीचे प्रमाि 2011 मधील 22.5% र्रून 2019 मध्ये 10.2% पयंत घसरले आहे.

मुख्य मुद्दे
• शहरी भारताच्या तुलनेत ग्रामीि भार्ात दाररद्र्य कमी होिे उच्च होते.
• 2011 ते 2019 या कालार्धीत ग्रामीि र्ररबीत 14.7% घट झाली तर शहरी र्ररबीत 7.9% ने घट झाली.
• अभ्यासानुसार, लहान भूधारक असलेल्या शेतकरयाांच्या उत्पन्नात र्ाढ झाली आहे. 2013 आहि 2019 मधील
दोन सर्ेक्षि फेरयाां दरम्यान सर्ावत कमी जमीन असलेल्या शेतकरयाांच्या र्ास्तहर्क उत्पन्नात र्ाहषवक 10% र्ाढ
झाली आहे , त्या तुलनेत सर्ावत मोठी जमीन असलेल्या शेतकरयाांच्या 2% र्ाढीच्या तुलनेत.
स्रोत: Business Standard
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IMF ने भारताच्या FY23 GDP र्ाढीचा अंदाज आिीच्या 9% र्रून 8.2% पयंत कमी केला
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• इं टरनॅशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने नुकत्याच प्रहसद्ध केलेल्या जार्सतक आसर्वक आऊटलूक अहर्ालात
भारताच्या FY23 GDP र्ाढीचा अांदाज आधीच्या 9 टक्कक्याांर्रून 8.2 टक्के कमी केला आहे .

मुख्य मुद्दे
•

IMF ने कॅलेंडर र्षव 2022 साठीचा जार्हतक र्ाढीचा दृष्ट्ीकोन 4.4 टक्कक्याां र्रून 3.6 टक्कक्याां र्र कमी केला आहे आहि
युरोपमधील युद्धामुळे कमोहडटीच्या हकमतीतील अस्टस्र्रता आहि पुरर्ठा साखळी हर्स्कळीत झाल्यामुळे जार्हतक
आहर्वक शक्यता लक्षिीयरीत्या खराब झाली आहे .
टीप: यापूर्ी, जार्हतक बँकेने FY22-23 साठी भारताचा GDP अांदाज 8 टक्कक्याां पयंत कमी केला आहे . दरम्यान, भारतीय ररझव्हव
बँक (RBI) ने दे खील FY22-23 साठी भारताच्या र्ाढीच्या अांदाजात 7.2 टक्के कपात केली आहे , तर साां स्टख्यकी आहि कायवक्रम
अांमलबजार्िी मांत्रालयाच्या दु सरया आर्ाऊ अांदाजानुसार जीडीपी र्ाढ 8.9 टक्के असेल.
इं टरनॅशनल मॉनेटरी फंड (IMF) बद्दल तथ्ये:
• सनसमवती: 27 हडसेंबर 1945
• मुख्यालय: र्ॉहशांग्टन, डी.सी., यू.एस.
• िदस्यत्व: 190 दे श
• व्यर्स्र्ापकीय िंचालक: हक्रिाहलना जॉहजवएर्ा
• िर्म उपव्यर्स्र्ापकीय िंचालक: र्ीता र्ोपीनार्
स्रोत: TOI

LIC मध्ये 20% FDI ला परर्ानर्ी दे ण्यािाठी िरकारने FEMA सनयमांमध्ये िुिारणा केली
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• केंद्र सरकारने फॉरे न एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (FEMA) च्या हनयमाांमध्ये सुधारिा केली आहे , ज्यामुळे हर्मा
कांपनी LIC मध्ये 20 टक्कक्याां पयंत FDI (परकीय र्ेट र्ुंतर्णूक) करण्याचा मार्व मोकळा झाला आहे .
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मुख्य मुद्दे
•
•
•

•

•
•
•

इहनहशयल पस्टब्लक ऑफररां र् (IPO) िारे LIC मधील आपली हहस्सेदारी कमी करण्याचा सरकारचा हर्चार आहे .
LIC ने फेब्रुर्ारी 2022 मध्ये IPO साठी माकेट रे ग्युलेटर SEBI कडे डर ाफ्ट रे ड हेररां र् प्रॉिेिस (DRHP)
दाखल केला होता.
मांहत्रमांडळाच्या मांजुरीनांतर, 14 माचव 2022 रोजी उद्योर् आहि अांतर्वत व्यापार प्रोत्साहन हर्भार्ाने (DPIIT) मेर्ा
पस्टब्लक ऑफरच्या आधी LIC मधील परदे शी र्ुांतर्िूक सुलभ करण्यासाठी र्े ट हर्दे शी र्ुांतर्िूक धोरिात
सुधारिा केली होती.
मोठ्या हर्दे शी पोटव फोहलओ र्ुांतर्िूकदाराां ना LIC च्या शेअसवची सदस्यता घेण्याची परर्ानर्ी दे िारया FDI
धोरिातील बदलाां सह, प्रेस नोटिारे जारी केलेल्या DPIIT च्या तरतुदी कायाव स्टित करण्यासाठी FEMA अहधसूचना
आर्श्यक होती.
या हनयमाां ना फॉरे न एक्स्चेंज मॅनेजमेंट (नॉन-डे ट इिुमेंट्स) (सुधारिा) हनयम, 2022 म्हटले जाऊ शकते.
अहधसूचनेने हर्द्यमान धोरिामध्ये एक पररच्छे द समाहर्ष्ट् केला आहे , ज्यामध्ये स्वयांचहलत मार्ाव ने LIC
मध्ये 20 टक्के एफडीआयला परर्ानर्ी हदली आहे .
एलआयसी मधील परकीय र्ुांतर्िूक ही जीर्न हर्मा हनर्म अहधहनयम, 1956, (एलआयसी कायदा) मधील
तरतुदीांच्या अधीन असेल, जसे की र्ेळोर्ेळी सुधाररत केले जाते आहि हर्मा कायदा, 1938 मधील अशा तरतुदी,
जसे की र्ेळोर्ेळी सुधाररत केल्या जातात, जसे की एलआयसी र्र लार्ू होतात.

फॉरे न एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (FEMA) बद्दल:

•

•
•

FEMA हा "बाय व्यापार आहि दे यके सुलभ करण्याच्या उद्दे शाने आहि भारतातील परकीय चलन बाजाराचा
सुव्यर्स्टस्र्त हर्कास आहि दे खभाल करण्याच्या उद्दे शाने परकीय चलनाशी सांबांहधत कायद्याचे एकत्रीकरि आहि
सुधारिा करिे" यासाठीचा भारताच्या सांसदे चा एक कायदा आहे
1999 मध्ये सांसदे त फॉरे न एक्स्चेंज रे ग्युलेशन अॅि (FERA) बदलून तो मांजूर करण्यात आला.
याने जार्हतक व्यापार सांघटनेच्या (WTO) उदयोन्मुख फ्रेमर्कवशी सुसांर्त नर्ीन परकीय चलन व्यर्स्र्ापन
व्यर्स्र्ा सक्षम केली.

स्रोत: Business Standard

केंद्र िरकारने सनिी सनयम, 2014 मध्ये िुिारणा केली
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• कंपनी व्यर्हार मंत्रालयाने साांहर्तले की, केंद्र सरकारने सर्वसामान्याांच्या हहताचे रक्षि करण्यासाठी सनिी
सनयम, 2014 मध्ये सुधारिा केली आहे.
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मुख्य मुद्दे
• कांपनी कायदा, 1956 अांतर्वत, सनिी सकंर्ा म्युच्युअल बेसनसफट िोिायटी म्हिजे एक कांपनी जी केंद्र
सरकारने अहधकृत राजपत्रात अहधसूचनेिारे हनधी हकांर्ा म्युच्युअल बेहनहफट सोसायटी म्हिून घोहषत केली
आहे.
• कांपनी कायदा, 2013 अांतर्वत, सुरुर्ातीला हनधी कांपनी म्हिून काम करण्यासाठी कांपनीला केंद्र सरकारकडून
घोषिा हमळण्याची आर्श्यकता नव्हती.
• अशा कांपन्याांनी केर्ळ हनधी म्हिून अांतभूवत करिे आर्श्यक होते आहि हनधी हनयमाांच्या हनयम 5 च्या उपहनयम (1) अांतर्वत आर्श्यकता पूिव करिे आर्श्यक होते उदा., हकमान सदस्यत्व 200, हनव्वळ मालकीचा
हनधी रु. 10 लाख, NOF ते 1:20 च्या ठे र्ीांचे प्रमाि आहि हनधी हनयम, 2014 सुरू झाल्यापासून एक र्षावच्या
आत शेड्युल कमहशवयल बँका हकांर्ा पोि ऑहफसमध्ये 10% भाररहहत ठे र्ी ठे र्िे.
• कांपनी कायदा, 2013 मध्ये सुधारिा केल्यानांतर w.e.f. 15.08.2019 आहि हनधी हनयम, 2014 मध्ये पररिामी
सुधारिा w.e.f. 15.08.2019, हनधी म्हिून समाहर्ि केलेल्या कांपन्याांनी 14 महहन्याां च्या आत घोषिेसाठी
NDH-4 फॉमवमध्ये केंद्र सरकारकडे अजव करिे आर्श्यक होते , जर ते हनधी (सुधारिा) हनयम
w.e.f.15.08.2019 आहि हनधी (सुधारिा) हनयम सुरू झाल्यापासून 09 महहन्याांच्या आत w.e.f. 15.08.2019,
सुरू झाल्यानांतर समाहर्ष्ट् केले असतील तर, जर ते 2014 नांतर परां तु 15.08.2019 पूर्ी हनधी म्हिून समाहर्ष्ट्
केले असतील.
टीप:
• कांपनी कायदा, 1956 अिये सुमारे 390 कांपन्याांना हनधी कांपनी म्हिून घोहषत करण्यात आले.
• 2014-2019 दरम्यान, दहा हजाराांहून अहधक कांपन्याांचा समार्ेश झाला.
स्रोत: PIB

इं सडया पोस्ट पेमेंट्ि बँकेने ‘Fincluvation’ लाँच केले
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• इं सडया पोस्ट पेमेंट्ि बँक (IPPB) ने Fincluvation लाँच करण्याची घोषिा केली – Fintech िाटव अप
समुदायासोबत सहकायव करून आहर्वक समार्ेशासाठी उपाय तयार करण्यासाठी आहि नर्नर्ीन उपाय
शोधण्यासाठी हा एक सांयुक्त उपक्रम आहे.
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मुख्य मुद्दे
Fincluvation बद्दल:
• सहभार्ी िाटव -अप्ससह सर्वसमार्ेशक आहर्वक उपाय तयार करण्यासाठी Fincluvation हे इां हडया पोि
पेमेंट्स बँकेचे (IPPB) कायमस्वरूपी व्यासपीठ असेल.
• Fincluvation िाटव अप्सना सहभार्ी होण्यासाठी, कल्पना माांडण्यासाठी, हर्कहसत करण्यासाठी आहि
अांतज्ञावनी आहि अनुरूप उत्पादने आहि सेर्ाांचे माकेहटां र् करण्यासाठी आमांहत्रत करते जे ग्राहकाांपयंत
पोहोचर्ता येतात.
• Fincluvation िाटव -अप्सना IPPB आहि DoP तज्ञाांसोबत उपाय हर्कहसत करण्यासाठी आहि पोिल नेटर्कव
आहि IPPB च्या तांत्रज्ञान िॅ कचा र्ापर करून पायलट चालहर्ण्यास अनुमती दे ईल.
इं सडया पोस्ट पेमेंट्ि बँक (IPPB) बद्दल:
• IPPB ची स्र्ापना टपाल हर्भार्, दळिर्ळि मांत्रालयाच्या अांतर्वत भारत सरकारच्या 100% इस्टक्वटीसह
करण्यात आली आहे .
• 1 सप्टेंबर 2018 रोजी पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांच्या हस्ते लॉन्च करण्यात आले.
स्रोत: PIB
मु क्त व्यापार करार (FTAs)

भारताने आतापयंत आपल्या व्यापारी भार्ीदाराांशी 13 मुक्त व्यापार कराराांर्र स्वाक्षरया केल्या आहेत, ज्यात भारतमॉररशस सर्वसमार्ेशक आहर्वक सहकायव आहि भार्ीदारी करार (सीईसीपीए), भारत-सांयुक्त अरब अहमराती
सर्वसमार्ेशक भार्ीदारी करार (सीईपीए) आहि भारत-ऑिर े हलया आहर्वक सहकायव आहि व्यापार करार (इां डाऊस
ईसीटीए) या तीन कराराांचा समार्ेश आहे.
भारताने स्वाक्षरी केलेल्या FTA ची यादी:
SN
Name of the Agreement
•
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1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

India-Sri Lanka Free Trade Agreement (FTA)
Agreement on South Asian Free Trade Area (SAFTA)
(India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, the Maldives
and Afghanistan)
India-Nepal Treaty of Trade
India-Bhutan Agreement on Trade, Commerce and Transit
India-Thailand FTA - Early Harvest Scheme (EHS)
India-Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement
(CECA)
India-ASEAN CECA - Trade in Goods, Services and Investment
Agreement (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar,
Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam)
India-South Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement
(CEPA)
India-Japan CEPA
India-Malaysia CECA
India-Mauritius Comprehensive Economic Cooperation and
Partnership Agreement (CECPA)
India-UAE CEPA
India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (ECTA)

HDFC दे शातील सतिरी िर्ाव त मौल्यर्ान कं पनी बनर्ण्यािाठी HDFC बँ के त सर्लीन होणार आहे

बातमीत का
• एचडीएफसी हलहमटे ड एचडीएफसी बँकेत हर्लीन होईल.
• हर्लीनीकरिामुळे कांपनी दे शातील हतसरी सर्ाव त मौल्यर्ान कांपनी बनिार आहे .
मुख्य मुद्दे
• HDFC पररर्तवनात्मक हर्लीनीकरिािारे HDFC बँकेतील 41 टक्के भार्भाां डर्ल हर्कत घेईल.
• एचडीएफसी हलहमटे डचे चेअरमन दीपक पारे ख याां नी त्याचे र्िवन समानाां चे हर्लीनीकरि असे केले आहे . ते म्हिाले
की हर्लीनीकरिामुळे एकहत्रत घटकाच्या मालमत्तेमध्ये हर्हर्धता र्ाढे ल.
एचडीएफिी बँक सलसमटे ड बद्दल:
• HDFC बँक हलहमटे ड ही एक भारतीय बँहकांर् आहि हर्त्तीय सेर्ा कांपनी आहे ज्याचे मुख्यालय मुांबई येर्े आहे .
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एहप्रल 2021 पयंत मालमत्तेनुसार ही भारतातील सर्ावत मोठी खाजर्ी क्षेत्रातील बँक आहे आहि बाजार भाांडर्लानुसार
जर्ातील 10र्ी सर्ावत मोठी बँक आहे.
• स्र्ापना: ऑर्ि 1994, भारत
एचडीएफिी सलसमटे ड बद्दल:
• हाऊहसांर् डे व्हलपमेंट फायनाि कॉपोरे शन हलहमटे ड ही मुांबई येर्े स्टस्र्त एक भारतीय हर्त्तीय सेर्ा कांपनी आहे .
• ही भारतातील एक प्रमुख र्ृ हहनमाव ि हर्त्तपुरर्ठा कांपनी आहे .
• स्र्ापना: 1977
Source: Business Standard
•

2021-22 मध्ये भारताच्या व्यापारी मालाच्या सनयाव तीने $418 अब्ज डॉलिव चा उच्चां क र्ाठला

बातमीत का
• नुकत्याच प्रहसद्ध झालेल्या अहधकृत आकडे र्ारीनुसार, पेटरोहलयम उत्पादने , अहभयाां हत्रकी र्स्तू , रत्ने आहि दाहर्ने
आहि रसायनाांच्या उच्च हशपमेंटमुळे भारताच्या व्यापारी मालाची हनयावत 2021-22 आहर्वक र्षावत USD 418
हबहलयनच्या हर्क्रमी उच्चाां कार्र पोहोचली आहे.
मुख्य मुद्दे
• भारताच्या व्यापारी मालाच्या हनयाव तीने या र्षी 21 माचव रोजी 400 अब्ज डॉलरचे लि पार केले होते.
• एहप्रल 2021-माचव 2022 दरम्यान कृषी हनयाव त USD 48 अब्ज ओलाां डली.
• यूएस, यूएई, बाां र्लादे श, ने दरलँड, हसांर्ापूर, हाँ र्काँ र्, यूके, बेस्टियम आहि जमव नी ही सर्ोच्च हनयाव तीची हठकािे
आहेत.
• Source: India Today

महत्वाच्या बातम्या: िंरक्षण
रािरीय िायबर िुरक्षा घटना िसतिाद अभ्याि (NCX India)
बातम्यांमध्ये का आहे ?

National Security Council Secretariat organised National Cyber Security Incident
Response Exercise (NCX India) for Government officials and Critical Sector Organisations
to strengthen India’s Cyber posture.

•

•

रािरीय िुरक्षा पररषद िसचर्ालयाने भारताची सायबर स्टस्र्ती मजबूत करण्यासाठी सरकारी अहधकारी आहि र्ांभीर
क्षेत्रातील सांस्र्ाां साठी रािरीय िायबर िुरक्षा घटना िसतिाद अभ्याि (NCX India) आयोहजत केला आहे .
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•

राष्ट्रीय सायबर अभ्यास (NCX) इां हडया हा 18 ते 29 एहप्रल 2022 या दहा हदर्साां च्या कालार्धीत हायहब्रड
एक्सरसाईज म्हिून आयोहजत केला जात आहे .

मुख्य मुद्दे

रािरीय िायबर िुरक्षा घटना िसतिाद अभ्याि (NCX India) बद्दल:

हा कायवक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा पररषद सहचर्ालय (NSCS), सरकारिारे आयोहजत केला जात आहे. नॉलेज पाटव नर
म्हिून डे टा हसक्युररटी कौस्टिल ऑफ इां हडया (DSCI) च्या सहकायावने आहि सांरक्षि सांशोधन आहि हर्कास
सांघटना (DRDO) िारे समहर्वत.
• प्रहशक्षिासाठी व्यासपीठ सायबरएक्सर टे क्नॉलॉजीज िारे प्रदान केले जात आहे , एक एिोहनयन सायबर
सुरक्षा कांपनी, ज्याला जार्हतक स्तरार्र अनेक मोठ्या सायबर सरार् आयोहजत करण्यासाठी मान्यता प्राप्त
आहे.
• सहभार्ीांना हर्हर्ध प्रमुख सायबर सुरक्षा क्षेत्र जसे की घुसखोरी शोध तांत्र, मालर्ेअर इन्फोमेशन शेअररां र्
लॅटफॉमव (MISP), असुरक्षा हाताळिी आहि प्रर्ेश चाचिी, नेटर्कव प्रोटोकॉल आहि डे टा फ्लोज, हडहजटल
फॉरे स्टिक्स इत्यादीांर्र प्रहशक्षि हदले जाईल.
िायबर िुरक्षा उपक्रम:
• राष्ट्रीय र्ांभीर माहहती पायाभूत सुहर्धा सांरक्षि केंद्र
• सायबर सुरहक्षत भारत उपक्रम
• सायबर स्वच्छता केंद्र
• माहहती तांत्रज्ञान कायदा, 2000
• भारतीय सायबर र्ुन्हे समिय केंद्र
स्रोत: PIB
•

िहार्ी स्कॉसपवन पाणबुडी ‘INS र्ार्शीर’ मुंबईत लॉन्च
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बातम्यांमध्ये का आहे ?
• याडव 11880, भारतीय नौदलाच्या प्रकल्प 75 च्या कलर्री र्र्ावच्या पािबुडीतील सहार्ी आहि शेर्टची
पािबुडी 'INS र्ार्शीर' माझर्ार् डॉक हलहमटे ड (MDL) च्या कान्होजी आां ग्रे र्ेट बेहसनमध्ये लॉन्च करण्यात
आली आहे.
मुख्य मुद्दे
• प्रकल्पातील पहहली - 75 पािबुड्या हडसेंबर 2017 मध्ये नौदलात कायावस्टित झाल्या आहि सध्या या
प्रकल्पातील चार पािबुड्या (INS कलर्री, INS खाांदेरी आहि INS करां र्, आहि INS र्ेला) भारतीय नौदलात
कायवरत आहेत.
• पाचर्ी पािबुडी ‘INS र्र्ीर’ सार्री चाचण्याांसह प्रर्ती करत असून या र्षी हतची हडहलव्हरी होण्याची शक्यता
आहे.
• सहार्ी पािबुडी आता हर्हर्ध उपकरिे आहि त्याांच्या बांदर चाचण्याांच्या कामासाठी सेहटां र् सुरू करे ल.
• या पािबुड्या माझर्ार् डॉक हशपहबल्डसव हलहमटे ड (MDL) येर्े नेव्हल ग्रुप, फ्रािच्या सहकायावने तयार केल्या
जात आहेत.
स्रोत: HT

िंरक्षण िसचर्ांनी रािरीय स्रार्रील िदू षण िसतिाद िरार् ‘NATPOLREX-VIII’ चे उद् घाटन केले
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• सांरक्षि सहचर् डॉ. अजय कुमार याांनी मुरर्ार् बांदर, र्ोर्ा येर्े भारतीय तटरक्षक दल (ICG) िारे आयोहजत दोन
हदर्सीय (19-20 एहप्रल, 2022) रािरीय स्रार्रील िदू षण िसतिाद िरार् 'NATPOLREX-VIII' च्या 8
व्या आर्ृत्तीचे उद् घाटन केले.

मुख्य मुद्दे
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या कायवक्रमात 50 एजिीांमधील 85 हून अहधक सहभार्ी होते, ज्यात 22 मैत्रीपूिव परदे शी दे श आहि
आां तरराष्ट्रीय सांस्र्ाांचे 29 हनरीक्षक आहि श्रीलांका आहि बाांर्लादे शमधील दोन तटरक्षक जहाजे याांचा समार्ेश
होता.
• NATPOLREX-VIII चा उद्दे श सार्री र्ळतीचा सामना करण्यासाठी सर्व भार्धारकाांची तयारी आहि प्रहतसाद
क्षमता र्ाढर्िे आहे.
• रािरीय तेल र्ळती आपत्ती आकक्तिक योजना (NOSDCP) मध्ये समाहर्ष्ट् असलेल्या कायवपद्धती आहि
मार्वदशवक तत्त्वाांचे प्रमािीकरि करिे हे SACEP सामांजस्य कराराच्या अांतर्वत राष्ट्रीय आहि प्रादे हशक स्तरार्र
ज्याचे भारत सदस्य राज्य आहे त्याचे उहद्दष्ट् आहे.
• आज, भारतीय तटरक्षक दल या प्रदे शात सर्ावहधक 700 टन आहि त्याहून अहधक तेल र्ळती हाताळण्यास
सक्षम आहे.
टीप: NATPOLREX व्यहतररक्त, ICG 18 ते 29 एहप्रल 2022 पयंत चेन्नई येर्े इं सडयन ओशन ररम अिोसिएशन
(IORA) च्या सदस्य राष्ट्राांसह 18 दे शाांतील 45 आां तरराष्ट्रीय सहभार्ीांसाठी मरीन ऑइल ररिॉि आहि प्रीपे डवनेस
या हर्षयातील क्षमता हनमाव ि व्यार्साहयक प्रहशक्षि अभ्यासक्रम आयोहजत करत आहे.
स्रोत: India Today
•

िामू सहक सर्नाशाची शस्त्रे आसण त्ां ची सर्तरण िणाली दु रुस्ी सर्िे य क, 2022

बातम्यांमध्ये का
• अहलकडे च लोकसभेने सामूहहक हर्नाशाची शस्त्रे आहि त्याां ची हर्तरि प्रिाली (बेकायदे शीर कृत्याां ना प्रहतबांध)
दु रुस्ती हर्धेयक, 2022 मांजूर केले.
महत्त्वाचे मुद्दे
• परराष्ट्र मां त्री एस. जयशां कर याां नी माां डलेल्या हर्धेयकात सामूहहक हर्नाशाची हत्यारे आहि त्याां ची हर्तरि प्रिाली
(बेकायदे शीर कृत्याांना प्रहतबांध) कायदा, 2005 मध्ये सुधारिा करण्यात आली आहे.
• २००५ च्या कायद्यात सामूहहक हर्नाशाच्या शस्त्राां शी सांबांहधत बेकायदे शीर हक्रयाकलाप (जसे की उत्पादन, र्ाहतूक
हकांर्ा हस्ताांतरि) आहि त्याां च्या हर्तरिाच्या साधनाांर्र बांदी आहे.
• सामूहहक हर्नाशाची शस्त्रे जैहर्क, रासायहनक हकांर्ा अण्वस्त्रे आहे त.
• सध्याचे हर्धेयक लोकाां ना सामूहहक हर्नाशाची शस्त्रे आहि त्याां च्या हर्तरि प्रिालीशी सांबांहधत कोित्याही हनहषद्ध
हक्रयाकलापाांना हर्त्तपुरर्ठा करण्यापासून प्रहतबांहधत करते.
• व्यक्तीांना अशा प्रकारच्या उपक्रमाां ना हर्त्तपु रर्ठा करण्यापासून रोखण्यासाठी केंद्र सरकार त्याां चा हनधी, आहर्वक
मालमत्ता हकांर्ा आहर्वक सांसाधने र्ोठर्ू शकते , जप्त करू शकते हकांर्ा सांलग्न करू शकते (मर् ते प्रत्यक्ष हकांर्ा
अप्रत्यक्षपिे मालकीचे असो, धारि केलेले असोत हकांर्ा हनयांहत्रत असोत).
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तसेच प्रहतबांहधत असलेल्या कोित्याही कायावच्या सांदभाव त इतर व्यक्तीांच्या फायद्यासाठी हर्त्तपुरर्ठा हकांर्ा सांबांहधत
सेर्ा उपलब्ध करून दे ण्यास दे खील हे व्यक्तीांना प्रहतबांहधत करू शकते.
Source: Indian Express
•

भारत-सकरसर्झस्ान िं यु क्त सर्शे ष िै न्याचा िरार्

•
•

•

25 माचव 2022 रोजी िेशल फोसव टर े हनांर् स्कूल, बाक्लोह (HP) येर्े सुरू झालेला भारत-हकरहर्झस्तान जॉइां ट िेशल
फोसेस सरार्ाची 9र्ी आर्ृत्ती 06 एहप्रल 2022 रोजी सांपली.
र्ेल्या दोन आठर्ड्याांमध्ये, भारत आहि हकरहर्झस्तानच्या हर्शेष दलाच्या तुकड्याांनी सांघषावच्या सांपूिव िेिरममध्ये
हर्द्यमान आहि उदयोन्मुख धोक्याांचा सामना करण्यासाठी त्याांचे कौशल्य आहि रिनीती, तांत्रे आहि कायवपद्धतीच्या
सर्ोत्तम पद्धतीांची दे र्ािघेर्ाि केली.
Source: PIB

भारत फ्रान्स नौदल िरार् र्रुणा – 2022

बातमीत का
• भारतीय आहि फ्रेंच नौदलाां मधील हिपक्षीय नौदल सरार्ाची 20 र्ी आर्ृत्ती - 'र्रुिा' अरबी समुद्रात 30 माचव ते 03
एहप्रल 2022 दरम्यान आयोहजत केली जात आहे.
मुख्य मुद्दे
• दोन्ही नौदलाां मधील हिपक्षीय नौदल सरार् 1993 मध्ये सुरू करण्यात आला.
• २००१ मध्ये या सरार्ाला ‘र्रुिा’ असे नार् दे ण्यात आले आहि भारत-फ्राि धोरिात्मक हिपक्षीय सां बांधाां चा तो एक
महत्त्वाचा भार् बनला आहे.
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•
•

दोन्ही नौदलाची जहाजे, पािबुड्या, सार्री र्स्ती हर्माने, लढाऊ हर्माने आहि हे हलकॉप्टरसह हर्हर्ध तुकड्या या
सरार्ात सहभार्ी होत आहे त.
Source: India Today

भारताच्या रािर पती न
ं ी आयएनएि र्लिु राला रािर पती च
ं ा रं र् िादर के ला

बातमीत का
• भारताचे राष्ट्रपती राम नार् कोहर्ांद याां नी INS र्ालसुराला प्रहतहित राष्ट्रपती रां र् प्रदान केला.
रािरपती ंच्या रं र्ाबद्दल:
• शाां तता आहि युद्धात राष्ट्रासाठी केलेल्या अपर्ादात्मक सेर्ेच्या सन्मानार्व लष्करी तुकडीला राष्ट्रपतीांचा रां र् हदला
जातो.
• 27 मे 1951 रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद याां नी राष्ट्रपती रां र्ाने सन्माहनत केलेले भारतीय नौदल हे पहहले भारतीय सशस्त्र
दल होते.
आयएनएि र्लिुराबद्दल:
• आयएनएस र्लसुराचा र्ारसा १९४२ सालचा आहे , जेव्हा ऑपरे शनल आर्श्यकते मुळे दु सर् या महायुद्धादरम्यान
रॉयल इां हडयन नेव्हीची मारक क्षमता र्ाढहर्ण्यासाठी प्रर्त टॉपेडो प्रहशक्षि सुहर्धा तयार करिे अहनर्ायव केले होते.
• भारत प्रजासत्ताक झाल्यानांतर ०१ जुलै १९५० रोजी या युहनटचे नार् आयएनएस र्लसुरा असे ठे र्ण्यात आले.
Source: PIB
MRSAM ची भारतीय िै न्य आर्ृ त्ती
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बातमीत का
• सांरक्षि सांशोधन आहि हर्कास सांघटना (DRDO) ने ओहडशाच्या हकनारपट्टीर्रील चांडीपूर येर्ील एकास्टत्मक चाचिी
श्रेिी येर्े मध्यम श्रेिीच्या पृिभार्ार्रून हर्ाई क्षेपिास्त्र (MRSAM) च्या भारतीय लष्कराच्या आर्ृत्तीच्या दोन यशस्वी
उड्डाि चाचण्या घेतल्या.
मुख्य मुद्दे
• पहहले प्रक्षेपि मध्यम उां चीच्या लाां ब पल्ल्ाच्या लिाला रोखण्यासाठी होते आहि दु सरे प्रक्षेपि कमी उां चीच्या लहान
श्रेिीच्या लिाची क्षमता हसद्ध करण्यासाठी होते.
मध्यम पल्ल्याच्या पृष्ठभार्ार्रून हर्ेतील क्षेपणास्त्र (MRSAM) बद्दल:
• ही MRSAM आर्ृत्ती DRDO आहि इस्रायल एरोिेस इां डिर ीज (IAI), इस्रायल याां नी भारतीय लष्कराच्या र्ापरासाठी
सांयुक्तपिे हर्कहसत केलेली पृिभार्ार्रून हर्ेत क्षेपिास्त्र आहे.
• MRSAM आमी र्ेपन हसिममध्ये मल्टी-फांक्शन रडार, मोबाईल लाँ चर हसिम आहि इतर र्ाहनाां चा समार्ेश आहे .
• हे बराक हर्ाई आहि क्षेपिास्त्र सांरक्षि प्रिाली (AMD) चे भूमी आधाररत प्रकार आहे .
• Source: Indian Express
INAS 316 चा कायाव क्तित िमारं भ

बातमीत का
• इां हडयन नेव्हल एअर स्क्वॉडर न (INAS) 316, भारतीय नौदलाचे दु सरे P-8I हर्मान स्क्वाडर न 29 माचव 2022 रोजी
भारतीय नौदलात दाखल झाले आहे.
• आयएनएस हां सा, र्ोर्ा येर्े हा सोहळा पार पडला.
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मुख्य मुद्दे
• INAS 316 चे नार् 'Condors' असे हदले र्ेले आहे जे मोठ्या आकाराचे पांख असलेले सर्ाव त मोठे उडिारे भू -पक्षी
आहेत.
• INAS 316 बोईांर् P-8I हर्मान चालर्ेल, एक बहु-भूहमका असलेल्या लाँ र् रें ज मेरीटाइम रीकॉहनसि अँटी-सबमरीन
र्ॉरफेअर (LRMR ASW) हर्मान, जे एअर-टू -हशप क्षेपिास्त्रे आहि टॉपेडोच्या श्रेिीने सुसज्ज असू शकते.
• ऑप्प्शन क्लॉज कॉन्ट्रॅि अां तर्वत खरे दी केलेल्या चार नर्ीन P-8I हर्मानाां साठी आहि IOR मधील कोित्याही धोक्याला
‘हडटर, हडटे ि आहि हडिर ॉय’ करण्यासाठी या स्क्वाडर नला हर्शेषत: हनयुक्त करण्यात आले आहे.
• ही हर्माने 30 हडसेंबर 2021 पासून हां सा येर्ून कायवरत आहे त आहि स्क्वाडर न पूिव िेिरम पृिभार् आहि उपसफेस
नेव्हल ऑपरे शिसह एकहत्रत केले आहे.
Source: PIB
IONS िार्री व्यायाम 2022 (IMEX-22)

बातमीत का
• इां हडयन ओशन नेव्हल हसम्पोहजयम (IONS) सार्री सरार् 2022 (IMEX-22) ची पहहली आर्ृत्ती 26 ते 30 माचव 2022
दरम्यान र्ोर्ा आहि अरबी समुद्रात आयोहजत करण्यात आली होती.
मुख्य मुद्दे
• सदस्य नौदलाां मधील मानर्तार्ादी सहाय्य आहि आपत्ती हनर्ारि (HADR) ऑपरे शिमध्ये परिर कायवक्षमता
र्ाढर्िे हा या सरार्ाचा उद्दे श होता.
• IMEX - 22 मध्ये 26 ते 27 माचव 2022 पयंत र्ोर्ा येर्ील मारमुर्ार् बांदरातील हाबवर टप्पा आहि त्यानांतर 28 ते 30
माचव 2022 पयंत अरबी समुद्रातील सार्री टप्पा समाहर्ष्ट् आहे.
• बाां र्लादे श, फ्राि, भारत आहि इरािच्या नौदलाच्या युद्धनौका, सार्री शोध हर्माने आहि हे हलकॉप्टरचा सहभार्
होता.
• ऑिर े हलया, बाां र्लादे श, फ्राि, भारत, इां डोनेहशया, मालदीर्, मॉररशस, मोझाां हबक, ओमान, कतार, हसांर्ापूर, श्रीलां का,
र्ायलां ड, UAE आहि UK या 15 IONS सदस्य नौदलातील 22 हनरीक्षकाांनीही या सरार्ात भार् घेतला.
• Source: PIB
िीिीएिने 15 लाइट कॉम्बॅ ट हे सलकॉप्टिव (एलिीएच) खरे दी करण्याि मं जु री सदली
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बातम्यांमध्ये का
• मांहत्रमांडळाच्या सुरक्षा सहमतीने (सीसीएस) 3,887 कोटी रुपये खचूवन 15 लाइट कॉम्बॅट हे हलकॉप्टर (एलसीएच)
हलहमटे ड हसरीज उत्पादन खरे दी करण्यास मांजुरी हदली आहे.
लाइट कॉम्बॅट हेसलकॉप्टर सलसमटे ड सिरीज िॉडक्शन (एलएिपी) सर्षयी:
• एलएसपी एक स्वदे शी हडझाइन केलेले, हर्कहसत आहि उत्पाहदत अत्याधुहनक आधुहनक लढाऊ हे हलकॉप्टर आहे
ज्यात मूल्यानुसार अांदाजे 45% स्वदे शी सामग्री आहे जी उत्तरोत्तर एसपी आर्ृत्तीसाठी 55% पेक्षा जास्त होईल.
• हहां दुस्तान एरोनॉहटक्स हलहमटे ड (एचएएल) या हे हलकॉप्टरची हनहमवती करे ल.
• Source: Indian Express

सर्ज्ञान आसण तंत्रज्ञान
र्र्न आिाररत LPV दृसिकोन िसक्रया

भारतीय हर्मानतळ प्राहधकरि (AAI) ने हकशनर्ड हर्मानतळ, राजस्र्ान येर्े GAGAN (GPS एडे ड GEO ऑर्मेंटेड
नेस्टव्हर्ेशन) आधाररत LPV दृष्ट्ीकोन प्रहक्रया र्ापरून चाचिी यशस्वीररत्या घेतली.
• यशस्वी चाचिी ही भारतीय नार्री हर्मान र्ाहतूक क्षेत्राच्या इहतहासातील एअर नेस्टव्हर्ेशन सस्टव्हवसेस (ANS) क्षे त्रातील
एक मोठी उपलब्धी आहि महत्त्वाचा टप्पा आहे.
• अशी ऐहतहाहसक कामहर्री करिारा भारत हा आहशया पॅहसहफक क्षेत्रातील पहहला दे श आहे .
महत्त्वाचे मुद्दे
• एल.पी.व्ही. (Localizer Performance with Vertical Guidance) जमीन-आधाररत नेस्टव्हर्ेशनल पायाभूत
सुहर्धाांची (ground-based navigational infrastructure) आर्श्यकता न ठे र्ता, Cat-IILS च्या जर्ळपास
समतुल्य असलेल्या हर्मानमार्वदहशवत पद्धतीांना (aircraft guided approaches) अनुमती दे ते.
• इस्रोने प्रक्षेहपत केलेल्या जीपीएस आहि र्र्न हजओ िे शनरी सॅटेलाइटच्या (जीसॅट-८, जीसॅट-१० आहि जीसॅट-१५)
उपलब्धतेर्र ही सेर्ा अर्लांबून आहे.
•
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•
•
•

GAGAN ही AAI आहि ISRO िारे सांयुक्तपिे हर्कहसत केलेली भारतीय उपग्रह आधाररत ऑर्मेंटेशन हसिम
(SBAS) आहे.
भारत (GAGAN), US (WAAS) युरोप (EGNOS) आहि जपान (MSAS) या जर्ात फक्त चार अर्काश-आधाररत
सांर्धवन प्रिाली उपलब्ध आहेत.
Source: PIB

जं र्लातील आर्ीमु ळे भारतातील िौर ऊजे च्या उत्पादनार्र पररणाम : अभ्याि

एका नर्ीन अभ्यासानुसार असे हदसून आले आहे की, भारतातील हर्हर्ध भार्ात, हर्शेषत: उन्हाळ्याच्या हांर्ामात,
जांर्लातील आर्ीमुळे भारतातील सौर ऊजेचे उत्पादन कमी करण्यात मोठी भूहमका आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
• सौर प्रकल्पाां च्या उत्पादनार्र जांर्लातील आर्ीांच्या प्रत्यक्ष र् अप्रत्यक्ष पररिामाां मुळे होिारी ऊजाव आहि हर्त्तहानी
याांचे असे हर्श्लेषि केल्यास ग्रीड ऑपरे टसवना र्ीजहनहमवतीचे हनयोजन र् र्ेळापत्रक तयार करण्यास मदत होऊ
शकते, तसेच र्ीज उत्पादनाचे हर्तरि, पुरर्ठा, सुरहक्षतता आहि एकूिच स्र्ैयव हमळू शकते.
• अलीकडे पुरेशा प्रमािात सौरस्रोत असलेल्या भारतासारख्या हर्कसनशील दे शाां मध्ये सौरऊजाव हनहमवतीचा मोठ्या
प्रमािार्र र्ापर केला जात आहे. तर्ाहप, ढर्, एअरोसोल्स आहि हर्हर्ध स्त्रोताांमधून हनमावि होिारे प्रदू षि यासारख्या
अनेक घटकाांमुळे सौर हकरिोत्सर्व मयावहदत होतो ज्यामुळे फोटोव्होल्टे इक आहि केंहद्रत सौर ऊजाव प्रकल्प
आस्र्ापनाांमध्ये कायवक्षमतेची समस्या उद्भर्ते.
नोट:
• आयवभट्ट ररसचव इस्टियूट ऑफ ऑब्झर्ेशनल सायिेस (एआरआयएस), नैहनताल ही भारत सरकारच्या हर्ज्ञान
आहि तांत्रज्ञान हर्भार्ाची (डीएसटी) स्वायत्त सांशोधन सांस्र्ा आहि ग्रीसच्या नॅशनल ऑब्झर्ेटरी ऑफ अर्ेि
(एनओए) या सांस्र्ाांमधील सांशोधकाांच्या र्टाने सौर ऊजेचे उत्पादन कमी करिारया घटकाांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न
केला.
स्रोत: ईटी
•

इं डो-सफसनश व्हच्युवअल नेटर्कव िेंटर ऑन क्वांटम कॉम्प्युसटं र्
बातम्यांमध्ये का आहे ?

•

अलीकडे च, हफनलांडचे आहर्वक व्यर्हार मांत्री, हमका हलांहटला याांनी केंद्रीय राज्यमांत्री (स्वतांत्र प्रभार) हर्ज्ञान
आहि तांत्रज्ञान, हजतेंद्र हसांर् याांची भेट घेतली आहि दोन्ही मंत्र्ांनी क्वांटम कॉम्प्युसटं र्र्र इं डो-सफसनश
व्हच्युवअल नेटर्कव िेंटर स्र्ापन करण्याचा हनिवय जाहीर केला.
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मुख्य मुद्दे
• डॉ हजतेंद्र हसांर् म्हिाले की, भारतीय बाजूने क्वाांटम कॉम्प्युहटां र्र्र व्हच्युवअल नेटर्कव सेंटरसाठी IIT मद्रास,
IISER पुिे आहि C-DAC पुिे या तीन प्रमुख सांस्र्ाांची ओळख पटर्ली आहे.
• भारत हफहन्नश R&D सांस्र्ाां सोबत सांशोधन सहयोर् हर्कहसत करण्यास आहि हफहन्नश उद्योर्ासोबत तांत्रज्ञान
सहयोर् हर्कहसत करण्यास उत्सुक आहे , हर्शेषत: खालील तांत्रज्ञान डोमेि आहि क्वाांटम कॉम्प्युहटां र्च्या
र्ापरार्र लक्ष केंहद्रत करून जसे की: शाश्वत ऊजाव तांत्रज्ञान, पयावर्रि आहि स्वच्छ तांत्रज्ञान, बायोबेस्ड
इकॉनॉमी आहि बायोबँक्स आधाररत. हर्हर्ध अॅस्टलकेशिसाठी साहहत्य, जल आहि सार्री तांत्रज्ञान, अन्न आहि
कृषी तांत्रज्ञान, परर्डिारी आरोग्यसेर्ा, प्रर्त उत्पादनासाठी तांत्रज्ञान, सर्व डोमेनमध्ये AI आहि मशीन लहनंर्चे
एकत्रीकरि.
टीप: भारत आहि हफनलांड अांटास्टिवका कराराचे सल्लार्ार सदस्य आहे त आहि अांटास्टिवकामध्ये सहक्रय स्र्ानके आहे त.
2023 मध्ये हफनलांड अंटाक्तक्टवक टर ीटी कन्सल्टे सटव्ह मीसटं र् (ATCM) आहि 2024 मध्ये भारत आयोहजत करिार आहे.

स्रोत: The Hindu

भारतीय शास्त्रज्ञांनी कोसर्ड-19 िाठी प्ाझ्मा-आिाररत कंटॅ समनेंट
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• भारतीय शास्त्रज्ञाांनी कोल्ड अॅटमॉस्फेररक िेशर प्ाझ्मा (CAP) च्या मदतीने तयार केलेले लाझ्मा-आधाररत
जांतुनाशक हर्कहसत केले आहे जे कोहर्ड 19 साठी ग्रीन हडकांटॅ हमनेंट म्हिून काम करू शकते.

मुख्य मुद्दे
•

सरकारच्या हर्ज्ञान आहि तांत्रज्ञान हर्भार्ाची स्वायत्त सांशोधन सांस्र्ा, इस्टियूट ऑफ द अॅ डव्हान्फ्स्ड िडी इन सायि
अँड टे क्नॉलॉजी (IASST) मधील लाइफ सायिेस आहि हफहजकल सायिेस हर्भार्ातील शास्त्रज्ञाां ची एक टीम.
भारतातील, र्ुर्ाहाटी, आसामने हे दाखर्ून हदले आहे की र्ांड र्ातार्रिाच्या दाबाने हनमाव ि होिारया लाझ्मामध्ये
SARS-CoV-2 िाइक प्रोटीन हनस्टिय करण्याची क्षमता आहे , जे व्हायरल इन्फेक्शन आहि त्यानांतरच्या COVID19 ला प्रर्ृत्त करण्यासाठी मानर्ी ACE2 ररसेप्टरला बाांधते.
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•
•

•

प्ाझ्मा, पदार्ाव ची चौर्ी अर्स्र्ा जी प्रयोर्शाळे त हनयांहत्रत पररस्टस्र्तीत उत्पाहदत केल्यार्र बहुतेक हर्श्व बनर्ते आहि
त्याला कोल्ड अॅटमॉस्फेररक िेशर प्ाझ्मा (CAP) असे म्हितात.
RSC (रॉयल सोसायटी ऑफ केहमिर ी) अॅडव्हािेसच्या आां तरराष्ट्रीय जनवलमध्ये नुकतेच प्रकाहशत झालेले हे सांशोधन
असे दशवहर्ते की लाझ्मामध्ये हनमाव ि झालेल्या अल्पकालीन अत्यांत प्रहतहक्रयाशील ऑस्टक्सजन आहि नायटर ोजन प्रजाती
(ROS/RNS) मुळे SARS-CoV-2 िाइक प्रोटीन CAP उपचारानांतर 2 हमहनटाां च्या आत पूिव हनस्टिय होतात.
RT-PCR हर्श्लेषिाने हे दे खील स्र्ाहपत केले आहे की CAP हे SARS- CoV-2 व्हायरसचे RNA हनस्टिय करू
शकते.

स्रोत: Business Today
शास्त्रज्ञां ना सनपाहसर्रूद्ध IgG अँ टीबॉडीज िापडल्या

बातमीत का
• पुण्याच्या इां हडयन कौस्टिल ऑफ मेहडकल ररसचव - नॅशनल इस्टियूट ऑफ व्हायरोलॉजी (ICMR-NIV) मधील
शास्त्रज्ञाांना कनावटक, केरळ, ताहमळनाडू आहि पुद्दु चेरी येर्ून पकडलेल्या 51 र्टर्ाघळाांमध्ये हनपाह हर्षािू सांसर्व
(NiV) हर्रूद्ध IgG antibodies ची उपस्टस्र्ती शोधण्यात यश आले.
मुख्य मुद्दे
• हनपाह हर्षािू (NiV) हा सार्ीच्या रोर्ाच्या सांभाव्यतेसह अग्रक्रहमत रोर्जनकाां पैकी एक आहे . जरी प्रसार SARSCoV-2 पेक्षा खूपच कमी आहे , तरी मृत्यू हा सर्ावत मोठा हचांतेचा हर्षय आहे.
• 1998-1999 मध्ये मलेहशयामध्ये र्ांभीर एिेफलायटीसच्या उद्रे कादरम्यान एनआयव्हीचा पहहला मानर्ी सांसर्व
ओळखला र्ेला.
• मलेहशया, भारत, बाां र्लादे श, हसांर्ापूर आहि हफलीहपिमधून 1998-2018 मध्ये हनपाह व्हायरसच्या सांसर्ाव ची 700
हून अहधक मानर्ी प्रकरिे नोांदर्ली र्ेली.
• Source: Indian Express
इस्रो अं त राळातील सढर्ाऱ्यां चा मार्ोर्ा घे ण्याि र्ती दे ईल
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बातमीत का
• िेस जांकमुळे अांतराळातील भारतीय मालमत्तेला र्ाढता धोका हनमाव ि झाला आहे , भारतीय अांतराळ सांशोधन सांस्र्ा
(ISRO) नेटर्कव फॉर िेस ऑब्जेि्स टर ॅ हकांर् अँड अॅनाहलहसस (NETRA) प्रकल्पाां तर्वत नर्ीन रडार आहि ऑहप्टकल
टे हलस्कोप तैनात करून त्याची कक्षीय मोडतोड टर ॅ हकांर् क्षमता हर्कहसत करत आहे .
मुख्य मुद्दे
• NETRA अांतर्वत एक प्रभार्ी पाळत ठे र्िे आहि टर ॅ हकांर् नेटर्कव स्र्ाहपत करण्याचा भार् म्हिून 1,500 हकमी श्रे िीचे
िेस डे हब्रज टर ॅ हकांर् रडार आहि एक ऑहप्टकल टे हलस्कोप समाहर्ष्ट् केले जाईल.
नेत्रा िकल्प:
• भारतीय उपग्रहाां ना भांर्ार आहि इतर धोके शोधण्यासाठी ही अर्काशातील पूर्व चेतार्िी प्रिाली आहे .
• एकदा कायाव स्टित झाल्यानांतर, ते इतर अर्काश शक्तीांप्रमािे भारताला िेस हसच्युएशनल अर्ेअरनेस (SSA) मध्ये
स्वतः ची क्षमता दे ईल.
• Source: The Hindu
I-STEM रािरीय पोटव ल र्र MATLAB लाँ च के ले

बातमीत का
• दे शात प्रर्मच, भारतातील शैक्षहिक र्ापरकते भारतीय हर्ज्ञान तांत्रज्ञान आहि अहभयाां हत्रकी सुहर्धा नकाशा (I-STEM)
पोटव लिारे कोित्याही शुल्काहशर्ाय MATLAB सॉफ्टर्ेअर सांचमध्ये प्रर्ेश करू शकतील.
मुख्य मुद्दे
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MATLAB सॉफ्टर्ेअर सांच I-STEM च्या क्लाउड सव्हवरर्र होि केले आहे जेिेकरुन भारतातील कोठूनही
र्ापरकताव अनुकूल प्रर्ेश प्रदान केला जाईल.
MATLAB बद्दल:
• MATLAB ही MathWorks िारे हर्कहसत केलेली एक मालकीची मल्टी-पॅराडाइम प्रोग्राहमांर् भाषा आहि अांकीय
सांर्िन र्ातार्रि आहे.
I-STEM बद्दल:
• I-STEM हा पांतप्रधान हर्ज्ञान, तांत्रज्ञान आहि नर्ोन्मेष सल्लार्ार पररषद (PM-STIAC) च्या नेतृत्वाखाली भारत
सरकारच्या (PSA, GoI) प्रमुख र्ैज्ञाहनक सल्लार्ाराच्या कायावलयाचा एक उपक्रम आहे.
• Source: PIB
•

पयावर्रण
2030 पयं त जर्ाला दरर्षी सकमान 560 हर्ामान आपत्तीच
ं ा िामना करार्ा लार्े ल : UN अहर्ाल

2030 पयंत जर्ाला दरर्षी सुमारे 560 आपत्तीांचा सामना करार्ा लार्ेल, असा इशारा सांयुक्त राष्ट्राने एका नर्ीन
अहर्ालात हदला आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
• हे प्रमाि मार्ील तीन दशकाां च्या तुलनेत पाचपट अहधक आहे , असे जार्हतक मू ल्याां कन अहर्ाल (जीएआर २०२२)
नुकतेच सांयुक्त राष्ट्राां नी प्रहसद्ध केले आहे .
• सांयुक्त राष्ट्राां च्या आपत्ती जोखीम कमी करण्याच्या कायाव लयाने (यूएनडीआरआर) मे, 2022 मध्ये ग्लोबल लॅ टफॉमव
फॉर हडझािर ररस्क ररडक्शनच्या आधी हा अहर्ाल प्रहसद्ध केला.
• २०३० पयंत हर्ामान बदल आहि आपत्तीांच्या पररिामाां मुळे अहतररक्त ३७.६ दशलक्ष लोक अत्यांत दाररद्र्याच्या
पररस्टस्र्तीत जर्त असल्याचा अांदाज आहे.
• राष्ट्रीय दाररद्र्यरे षेखाली राहिारया लोकसांख्येचा सर्ाव हधक र्ाटा असलेल्या दे शाां मध्येही आपत्तीचा धोका जास्त आहे ,
असे बहुसांख्य दे श आहेत.
• यामध्ये आहशया-प्रशाां त क्षेत्रातील हफहलपाइि, बाां र्लादे श, म्यानमार, भारत, इां डोनेहशया, पाहकस्तान आहि
स्टव्हएतनाम या दे शाांचा समार्ेश आहे.
स्रोत: डीटीई
•

िं ि दीय िसमतीने र्न्यजीर् िं रक्षण (िु िारणा) सर्िे य क २०२१ मध्ये बदल िु च र्ले आहे त
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बातमीत का
• काँ ग्रेसचे ज्येि नेते जयराम रमेश याां च्या नेतृत्वाखालील सांसदीय सहमतीने र्न्यजीर् सांरक्षि (दु रुस्ती) हर्धेयक २०२१
चा आढार्ा घेतल्यानांतर २५४ पानाांचा अहर्ाल सादर केला.
• त्यात कायद्याबाबत अने क समस्याां र्र प्रकाश टाकण्यात आला आहि केंद्रीय पयाव र्रि मांत्रालयाला अहर्ालात नमूद
केलेल्या शास्त्रज्ञ आहि सांरक्षकाांच्या हशफारशीांचा हर्चार करण्याचे आर्ाहन केले.
सर्िेयकाची िमुख र्ैसशष्ट्ट्ये :
• हे हर्धेयक सादर करण्यासाठी पयाव र्रि मांत्रालयाने हदलेले सर्ां त महत्त्वाचे कारि म्हिजे १९७५ मध्ये अस्टस्तत्वात
आलेल्या सांकटात सापडलेल्या र्निती आहि प्राण्याां च्या सांरक्षिासाठीच्या बहुपक्षीय कराराच्या आां तरराष्ट्रीय
व्यापारातील आां तरराष्ट्रीय व्यापारातील कराराला भारताने र्ेल्या अनेक र्षां त हदलेल्या र्चनबद्धतेला कायदे शीर
पाठबळ दे ण्याची तातडीची र्रज होती.
• सीआयटीईएसची अांमलबजार्िी करून र्न्यजीर्ाां चा आां तरराष्ट्रीय व्यापार कायदे शीर, हटकाऊ आहि शोधण्यायोग्य
आहे याची खात्री करिे या हर्धेयकाच्या उद्दीष्ट्ाांचा समार्ेश आहे.
• मांत्रालयाने प्रजातीांचे शे ड्युहलांर् मूळ सहा र्ेळापत्रकाां मधून फक्त तीन पयंत सुव्यर्स्टस्र्त केले आहे - ज्या प्रजातीांना
सर्ोच्च स्तरार्रील सांरक्षि हमळे ल अशा प्रजातीांसाठी अनुसूची I, कमी प्रमािात सांरक्षिाच्या अधीन असिारया
प्रजातीांसाठी अनुसूची II आहि र्नितीांचा समार्ेश असलेले अनुसूची III.
• Source: HT

केरळ, बंर्ालमिून शास्त्रज्ञांनी ईलच्या नर्ीन िजाती शोिल्या
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• भारतीय शास्त्रज्ञाांच्या र्टाने अनुक्रमे केरळ आहि पहिम बांर्ालमधील कलामुक्कू आहि हदघा मोहना मासेमारी
बांदराांमधून र्ोळा केलेल्या नमुन्याांमधून ईलची एक नर्ीन िजाती शोधली आहे.

मुख्य मुद्दे
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नव्याने सापडलेली ईल कॉनग्रीड ईल र्टातील असून हतला एररओसोमा इां हडकम असे नार् दे ण्यात आले आहे .
इां हडयन कौस्टिल ऑफ अहग्रकल्ह्चर ररसचव-नॅशनल ब्युरो ऑफ हफश जेनेहटक ररसोसेस (ICAR-NBFGR),
लखनऊ आहि एिु अररन बायोलॉजी ररजनल सेंटर, भारतीय प्रािीशास्त्र सर्ेक्षि, र्ोपाळपूर-ऑन-सी,
ओहडशा याांच्या शास्त्रज्ञाांनी एररयोसोमा इां हडकमची नर्ीन प्रजाती म्हिून पुष्ट्ी केली.
• नर्ीन प्रजातीांची एकूि लाां बी 362 हमलीमीटर आहे.
• एररओसोमा र्ांशामध्ये 7 प्रजाती आहेत, ज्यात भारतीय पाण्यात डोक्युमेंटेड करण्यात आलेल्या नव्याने
ओळखल्या र्ेलेल्या ईलचा समार्ेश आहे. जार्हतक स्तरार्र, र्ांशामध्ये 223 प्रजाती आहेत.
टीप: नर्ीन ईल प्रजाती इां टरनॅशनल युहनयन फॉर कॉन्फ्झव्हेशन ऑफ नेचर (IUCN) च्या लाल यादीत 'धोकादायक'
हकांर्ा 'हचांताजनक' म्हिून सूचीबद्ध नाहीत.
स्रोत: DTE
•
•

भारताने स्वच्छ ऊजाव मं सत्रस्रीय र्ररष्ठ असिकाऱ्यां ची बै ठक आयोसजत के ली आहे

बातमीत का
• भारत 6 एहप्रल 2022 पासून सुरू होिारया स्वच्छ ऊजाव मांहत्रस्तरीय (CEM) र्ररि अहधकारयाां च्या बैठकाां चे आयोजन
करत आहे. ही बैठक 8 एहप्रल रोजी सांपेल.
• सप्टेंबर 2022 मध्ये होिारया आर्ामी स्वच्छ ऊजाव मांहत्रस्तरीय बैठकीचा अजेंडा तयार करण्यासाठीही या बैठकीचा
उपयोर् केला जाईल.
• भारत सरकार आहि युनायटे ड हकांग्डम ऊजाव सांक्रमिाच्या भहर्ष्यार्रील सांपूिव चचेचे नेतृत्व करतात.
स्वच्छ ऊजाव मंत्रालय (िीईएम) सर्षयी:
• सीईएम हा 29 सदस्य दे शाां चा एक उच्च स्तरीय जार्हतक मांच आहे जो जार्हतक स्वच्छ उजाव भहर्ष्याकडे सांक्रमिार्र
लक्ष केंहद्रत करून ज्ञान आहि सर्ोत्तम पद्धतीांच्या दे र्ािघेर्ािीिारे स्वच्छ ऊजाव तांत्रज्ञानाला चालना दे िारी धोरिे
आहि कायवक्रमाांना प्रोत्साहन दे तो.
• Source: ET
समशन इं सटग्रे टे ड बायो ररफायनरीज
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बातम्यांमध्ये का
• केंद्रीय राज्यमां त्री (स्वतांत्र प्रभार) हर्ज्ञान र् तां त्रज्ञान राज्यमांत्री डॉ. हजतेंद्र हसांह याां नी 'स्वच्छ ऊजे'साठी एक मोठा
भहर्ष्यकालीन पीपीपी (पस्टब्लक प्रायव्हेट पाहटव हसपेशन) पद्धतीचा उपक्रम सुरू केला आहि सार्वजहनक-खासर्ी
आघाडीच्या माध्यमातून स्वच्छ ऊजेच्या उपायाांना र्ती दे ण्यासाठी "हमशन इां हटग्रेटेड बायो-ररफायनरीज" पूिव सुरू
केल्या.
महत्त्वाचे मुद्दे
• डॉ. हजतेंद्र हसांह याां नी हर्ज्ञान आहि तां त्रज्ञान हर्भार्ाने (डीएसटी) इां हटग्रेटेड क्लीन एनजी मटे ररयल एक्सेलेशन
लॅटफॉमव ऑन िोरे ज, इां हटग्रेटेड क्लीन एनजी मटे ररयल एक्सेलेरेशन लॅटफॉमव ऑन मटे ररयल्स अॅक्सलेशन
लॅटफॉमव आहि बायोएनजी आहि हायडर ोजनर्रील इां हटग्रेटेड क्लीन एनजी मटे ररयल प्रर्ेर्न लॅटफॉमव आहि
बायोएनजीर्रील इां हटग्रेटेड क्लीन एनजी मटे ररयल प्रर्ेर्न लॅटफॉमव आहि हायडर ोजन या तीन मटे ररयल एक्सेलरे शन
लॅटफॉमवचे (मॅप) उद् घाटन केले असून, त्यासाठी एकूि ६० लाख अमेररकन डॉलसव खचव आला आहे.
• हर्ाई र्ाहतूक उपयोजनाां साठी प्रर्त जैर्इां धनात ताां हत्रक नर्कल्पनाां ना चालना दे ण्यासाठी आरडी अँड डी (सांशोधन,
हर्कास आहि प्रात्यहक्षक) चे समर्वन आहि आयोजन करण्यासाठी 'नॅशनल फांहडां र् अपॉच्युवहनटी ऑन सिे नेबल
एस्टव्हएशन फ्युएल्स'ची घोषिाही त्याांनी केली.
• डीएसटीने २०३० पयंत भारतातील तीन स्वच्छ हायडर ोजन खोरयाां चे हर्तरि सुलभ करण्यासाठी र्चनबद्धता दशवहर्ली
आहे.
• Source: PIB
िभार्ी प्ाक्तस्टक कचरा व्यर्स्र्ापनािाठी िकृ ती आसण हररत उपक्रम

बातम्यांमध्ये का
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केंद्रीय पयावर्रि, र्ने आहि हर्ामान बदल मांत्री भूपेंद्र यादर् याांनी 'प्रकृती' या शुभांकराचा शुभारां भ केला, जेिेकरून
चाांर्ल्या पयावर्रिासाठी आपल्या जीर्नशैलीत सतत अर्लांबल्या जाऊ शकतील अशा छोया छोया बदलाां हर्षयी
लोकाांमध्ये अहधक जार्रूकता हनमावि होईल आहि दे शात लास्टिक कचरा व्यर्स्र्ापन (पीडब्ल्यूएम) प्रभार्ी व्हार्े
यासाठी पयावर्रि, र्न आहि हर्ामान बदल मांत्रालय आहि केंद्रीय प्रदू षि हनयांत्रि मांडळ (सीपीसीबी) याांनी हर्हर्ध
हररत उपक्रम हाती घेतले.
• या कायवक्रमात इां हडया लास्टिक चॅलेंज-हॅ केर्ॉन २०२१ च्या हर्जेत्याां चा सत्कारही करण्यात आला.
महत्त्वाचे मुद्दे
• लास्टिक प्रदू षिाच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी पांतप्रधान नरें द्र मोदी याां नी 2022 पयंत हसांर्ल यूज लास्टिक्स
(एसओपी) बांद करण्याच्या भारताच्या र्चनाची घोषिा केली.
• भारतात दरर्षी सु मारे ३.५ दशलक्ष टन लास्टिक कचरा तयार होत आहे आहि दरडोई लास्टिक कचरा हनहमवती
र्ेल्या पाच र्षांत जर्ळजर्ळ दु प्पट झाली आहे.
• पुढे, त्याां नी आयपीसीसी सहाव्या मूल्याां कन अहर्ालात (एआर 6) नुकत्याच जाहीर झालेल्या आयपीसीसी कायवकारी
र्ट III योर्दानाबद्दल माहहती हदली, ज्यात लास्टिक कचरा व्यर्स्र्ापनाच्या उद्दीष्ट्ाांशी जर्ाला एकसांध ठे र्ण्यासाठी
शमन उपायाांर्र लक्ष केंहद्रत केले र्ेले आहे आहि पॅररस कराराने हनहित केलेल्या रोडमॅपर्र राहण्यासाठी आपि
काय करू शकतो यार्र लक्ष केंहद्रत केले आहे.
Source: PIB
•

भारतीय अं टाक्तक्टव क सर्िे य क-2022

•

लोकसभेत, सरकारने 'भारतीय अांटास्टिवका हर्धेयक 2022' सादर केले आहे ज्याचे उहद्दष्ट् अांटास्टिवकाच्या सहली
आहि ऑपरे शिचे हनयमन करिे तसेच तेर्े राहिारया व्यक्तीांमध्ये होिारया सांभाव्य सांघषांचे हनयमन करिे आहे.
भारतीय अांटास्टिवक हर्धेयक 2022 आता अांटास्टिवकाशी सांबांहधत, अशा र्ैज्ञाहनक मोहहमाांसाठी तसेच व्यक्ती, कांपन्या
आहि पयवटकाांसाठीच्या हनयमाांची सर्वसमार्ेशक यादी तयार करे ल.

उसद्दिे
•
•
•
•

अांटास्टिवक पयाव र्रि आहि इकोहसिमचे सांरक्षि करण्यासाठी तसेच अांटास्टिवक कराराचा प्रभार् दे ण्यासाठी राष्ट्रीय
धोरिे स्र्ाहपत करिे.
सुस्र्ाहपत हर्धान सांरचनेिारे , भारताच्या अांटास्टिवक उपक्रमाांसाठी एकसांध धोरि फ्रेमर्कव तयार करा.
अांटास्टिवक पयवटन व्यर्स्र्ापन आहि शाश्वत मत्स्यव्यर्साय हर्कास याांसारख्या भारतीय अांटास्टिवक कायवक्रम
उपक्रमाांना मदत करिे.
अांटास्टिवकामधील भारतीय मोहहमा हकांर्ा अांटास्टिवकामधील काही ऑपरे शि दु सर् या पक्षाच्या परर्ानर्ीहशर्ाय
हकांर्ा कराराच्या लेखी परर्ानर्ीहशर्ाय होिे बेकायदे शीर बनहर्िे.
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अं टाक्तक्टव का करार
अांटास्टिवका 14 दशलक्ष चौरस हकलोमीटर व्यापते आहि तेर्े स्र्ाहनक लोकसांख्या नाही (म्हिजे "अांटास्टिवकन"
अस्टस्तत्वात नाही).
• र्षवभरात, काही हजार लोक तेर्े राहतात, काही 40 सां शोधन केंद्राां मध्ये सांपूिव खांडात हर्तरीत केले जातात.
• अजेंहटना, ऑिर े हलया, बेस्टियम, हचली, फ्राि, जपान, न्यूझीलांड, नॉर्े, दहक्षि आहफ्रका, सोस्टव्हएत युहनयन, यु नायटे ड
हकांर्डम आहि युनायटे ड िे ट्स या १२ दे शाांनी १९५९ मध्ये अांटास्टिवक करारार्र स्वाक्षरी केली.
• नांतर, भारतासह आिखी काही दे श या करारात सामील झाले आहि एकूि स्वाक्षरी करिारयाां ची सांख्या 54 पेक्षा
जास्त झाली.
Source: Indian Express
•

िररस्का व्याघ्र िकल्पाला भीषण आर्

बातमीत का
• अलीकडे च सररस्का व्याघ्र प्रकल्पात भीषि आर् लार्ली आहे .
मुख्य मुद्दे
• अकबरपूर रें जमधील ८-१० चौरस हकलोमीटर क्षेत्रार्र उपग्रहाने र्ेळीच इशारा दे ऊनही आहि ररअल टाइम मोबाइल
अॅस्टलकेशन-बेस्ड फायर ररिॉि हसस्टिम उपलब्ध असूनही त्याचा पररिाम झाला आहे.
िररस्का व्याघ्र िकल्पाबद्दल:
• सररस्का व्याघ्र प्रकल्प हा भारतातील राजस्र्ानमधील अलर्र हजल्ह्यातील एक व्याघ्र प्रकल्प आहे .
• हे 881 हकमी 2 च्या क्षेत्रफळार्र पसरलेले आहे ज्यामध्ये झाडे -काटे री रखरखीत जांर्ले , कोरडी पानझडी जांर्ले ,
र्र्ताळ प्रदे श आहि खडकाळ टे कड्या आहेत.
• हे क्षेत्र अलर्र राज्याचे हशकार सांरक्षि होते आहि 1958 मध्ये र्न्यजीर् अभयारण्य म्हिून घोहषत करण्यात आले.
• 1978 मध्ये भारताच्या व्याघ्र प्रकल्पाचा एक भार् बनर्ू न त्याला व्याघ्र प्रकल्पाचा दजाव दे ण्यात आला.
• र्न्यजीर् अभयारण्य 1982 मध्ये राष्ट्रीय उद्यान घोहषत करण्यात आले, एकूि क्षेत्रफळ सुमारे 273.8 हकमी 2 आहे .
• Source: Indian Express
यु नेस्कोच्या जार्सतक र्ारिा स्र्ळां च्या तात्पु रत्ा यादीत मे घालयातील सजर्ं त मू ळ पू ल
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बातमीत का
• मेघालयातील हजर्ांत रूट हब्रजेस, राज्यातील 70 हून अहधक र्ार्ाां मध्ये आढळू न आले आहे त, त्याां चा समार्ेश
युनेस्कोच्या जार्हतक र्ारसा स्र्ळाांच्या तात्पुरत्या यादीत करण्यात आला आहे.
सलक्तव्हंर् रूट सिज बद्दल:
• हा एक प्रकारचा साधा झुलता पूल आहे जो प्रर्ाह हकांर्ा नदी ओलाां डून हजर्ांत र्नितीांची मुळे तयार करण्यासाठी
र्ृक्ष आकार दे ण्याच्या पद्धतीिारे तयार केला जातो.
• एकदा पररपक्व झाल्यार्र, काही पुलाां र्र जास्तीत जास्त 50 लोक ओलाां डू शकतात आहि ते 150 र्षां हून अहधक
काळ हटकू शकतात.
• सध्या, राज्यातील 72 र्ार्ाां मध्ये सुमारे 100 ज्ञात हजर्ांत रूट हब्रज पसरले आहे त.
भारतातील युनेस्को जार्सतक र्ारिा स्र्ळे :
• सध्या भारतात 40 जार्हतक र्ारसा स्र्ळे आहे त. यापैकी 32 साां स्कृहतक, 7 नैसहर्व क आहि 1 हमश्र आहे .
Source: Indian Express

योजना
पीएम स्वसनिी योजना सडिें ब र 2024 पयं त िु रू राहील

मांहत्रमांडळाच्या आहर्वक व्यर्हार सहमतीने माचव 2022 नांतर पांतप्रधान िर ीट व्हें डरच्या आत्महनभावर हनधी (पीएम
एसव्हीए हनधी) अांतर्वत हडसेंबर 2024 पयंत कजव पुरर्ठा सुरू ठे र्ण्यास मांजुरी हदली आहे.
ििानमंत्री स्टर ीट व्हेंडर की आत्मासनभवर सनसि (पीएम एि.व्ही.ए.सनसि):
• योजनेच्या माध्यमातून रस्त्ार्रील हर्क्रेत्याां ना परर्डिारी तारि-मुक्त कजे उपलब्ध करून हदली जात आहे त.
• या योजनेत 5,000 कोटी रुपयाां च्या कजाव ची सोय करण्यात आली होती.
•
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आजच्या मांजुरीमुळे कजाव ची रक्कम रु. 8,100 कोटी झाली आहे , ज्यामुळे रस्त्ार्रील हर्क्रेत्याांना त्याांच्या व्यर्सायाचा
आिखी हर्स्तार करण्यासाठी आहि त्याांना आत्महनभवर बनर्ण्यासाठी खेळते भाांडर्ल उपलब्ध झाले आहे.
• PM SVANidhi अांतर्वत, आधीच महत्त्वपूिव कामहर्री करण्यात आली आहे .
• 25 एहप्रल 2022 पयंत, 31.9 लाख कजव मांजूर करण्यात आले आहे त आहि 2,931 कोटी रुपयाां ची 29.6 लाख कजे
हर्तररत करण्यात आली आहेत.
• ही योजना जून 2020 मध्ये सुरू झाली.
स्रोत: PIB
•

ििानमंत्री र्रीब कल्याण पॅकेज: कोसर्ड-19 सर्रुद्ध लढणाऱ्या आरोग्य कमवचाऱ्यांिाठी सर्मा योजना

बातम्यांमध्ये का आहे ?
• ‘ििानमंत्री र्रीब कल्याण पॅकेज (PMGKP), कोसर्ड-19 सर्रुद्ध लढणाऱ्या आरोग्य िेर्ा कमवचाऱ्यांिाठी
सर्मा योजना’ 19 एहप्रल 2022 पासून आिखी 180 हदर्साां साठी र्ाढर्ण्यात आली आहे .

मुख्य मुद्दे
•

कोहर्ड-19 रूग्णाां ची काळजी घेण्यासाठी हनयुक्त केलेल्या आरोग्य कमवचारयाां च्या अर्लांहबताां ना सुरक्षा नेट प्रदान
करिे सुरू ठे र्ण्यासाठी धोरिाचा हर्स्तार करण्याचा हनिवय घेण्यात आला आहे .

ििानमंत्री र्रीब कल्याण पॅकेज (PMGKP) बद्दल:
• कोहर्ड-19 रूग्णाांच्या र्ेट सांपकावत आहि काळजी घेतलेल्या आहि कदाहचत त्याांच्या सांपकावत असलेल्या समुदाय

•

•

आरोग्य सेर्क आहि खाजर्ी आरोग्य सेर्काां सह याचा पररिाम होण्याचा धोका असलेल्या आरोग्य सेर्ा प्रदात्याां ना
रु.50 लाख ते 22.12 लाखाांचे सर्वसमार्ेशक र्ैयस्टक्तक अपघात सांरक्षि प्रदान करण्यासाठी 30 माचव 2020 रोजी
PMGKP लाँच करण्यात आले.
पुढे,
अभूतपूर्व
पररस्टस्र्तीमुळे,
खाजर्ी
रुग्णालयातील
कमवचारी/हनर्ृत्त/स्वयांसेर्क/स्र्ाहनक
शहरी
सांस्र्ा/कांत्राटी/दै नांहदन र्ेतन/अॅड-हॉक/आउटसोसव केलेले कमवचारी राज्य/केंद्रीय रुग्णालये/केंद्र/राज्ये/केंद्रशाहसत
प्रदे शाां ची स्वायत्त रुग्णालये, एम्स आहि हर्शेषत: कोहर्ड-19 रूग्णाां च्या काळजीसाठी केंद्रीय मांत्रालयाां ची राष्ट्रीय
महत्त्वाची सांस्र्ा/रुग्णालये दे खील PMGKP अांतर्वत येतात.
योजना सुरू झाल्यापासून आतापयंत, कोहर्ड सांबांहधत कतवव्याां साठी तैनात असताना मृत्यू झालेल्या आरोग्य
कमवचारयाां चे 1905 दार्े हनकाली काढण्यात आले आहे त.

टीप: यापूर्ी, केंद्रीय मांहत्रमांडळाने ििानमंत्री र्रीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) आिखी 6 महहने सप्टेंबर 2022
पयंत र्ाढर्ली होती.

स्रोत: PIB
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स्टँ ड अप इं सडया योजने ला 6 र्षे पू णव होत आहे त

बातमीत का
• िँ ड अप इां हडया योजनेचा सहार्ा र्धाव पन हदन 5 एहप्रल 2022 रोजी होता.
• िँ ड अप इां हडया योजनेंतर्वत योजनेच्या प्रारां भापासून 1 लाख 33 हजार 995 हून अहधक खात्याां ना 30 हजार 160
कोटी रुपयाांहून अहधक रक्कम मांजूर करण्यात आली आहे.
स्टँ ड अप इं सडया योजनेबद्दल:
• पांतप्रधान नरें द्र मोदी याां नी 5 एहप्रल 2016 रोजी िँ ड अप इां हडया योजना सुरू केली.
• हे अनुसूहचत जाती, अनुसूहचत जमाती आहि महहला कजवदाराां ना उत्पादन, सेर्ा हकांर्ा व्यापार क्षे त्रात ग्रीनहफल्ड
एां टरप्राइझ स्र्ापन करण्यासाठी कजावची सुहर्धा दे ते.
• 2019-20 मध्ये, िँ ड अप इां हडया योजना 2020-25 च्या 15 व्या हर्त्त आयोर्ाच्या कालार्धीसह सांपूिव कालार्धीसाठी
र्ाढहर्ण्यात आली.
Source: newsonair
MyGov- जम्मू आसण काश्मीरिाठी मजबू त नार्ररक िसतबद्धता व्यािपीठ

बातमीत का
• नार्ररकाां च्या सहभार्ाची कल्पना पुढे नेण्यासाठी आहि भारताच्या केंद्रशाहसत प्रदे शात ‘र्ुड र्व्हनवि’चे ध्येय साध्य
करण्यासाठी, MyGov जम्मू आहि काश्मीर हे जम्मू आहि काश्मीरचे लेफ्टनांट र्व्हनवर मनोज हसन्हा याांनी सुरू केले
आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
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MyGov जम्मू-काश्मीर हे MyGov च्या 7+ र्षांच्या प्रर्ासात कोित्याही केंद्रशाहसत प्रदे शासाठी 16 र्े MyGov
उदाहरि आहे आहि आतापयंतचे पहहले MyGov आहे.
MyGov बद्दल:
• भारताच्या सामाहजक आहि आहर्वक पररर्तवनाच्या हदशेने हर्चाराां ची आहि हर्चाराां ची हनकोप दे र्ािघेर्ाि
करण्यासाठी एक इां टरफेस तयार करून सरकारला सामान्य मािसाच्या जर्ळ आिण्याच्या कल्पनेने पांतप्रधान नरें द्र
मोदी याांनी 26 जुलै 2014 रोजी मायर्व्हची सुरुर्ात केली.
• Source: PIB
•

ििानमं त्री आर्ाि योजना (PMAY)-ग्रामीण

बातम्यांमध्ये का
• अलीकडे च पांतप्रधान नरें द्र मोदी याां नी मध्य प्रदे शातील प्रधानमां त्री आर्ास योजना (पीएमएर्ाय)-ग्रामीिच्या
लाभाथ्यांच्या ५.२१ लाख घराांचे उद् घाटन त्याांच्या मालकाांना नर्ीन घरे दे ण्याच्या 'ग्रह प्रर्ेशम' या सोहळ्यात भार्
घेताना केले.
मुख्य मुद्दे
• आतापयंत दे शात PMAY योजनेंतर्वत 2.5 कोटी घरे बाां धण्यात आली असून त्यात ग्रामीि भार्ातील दोन कोटी घराां चा
समार्ेश आहे.
• दे शाला स्वातांत्र् हमळू न ७५ र्षे पूिव होत असल्याने येत्या १२ महहन्याां त दे शातील प्रत्येक हजल्ह्यात ७५ 'अमृत सरोर्र'
(तलार्) बाां धण्याचे व्रत घेण्याचे आर्ाहनही पांतप्रधानाांनी केले.
ििानमंत्री आर्ाि योजना (PMAY)-ग्रामीण बद्दल:
• प्रधानमांत्री आर्ास योजना (PMAY)-ग्रामीि, पूर्ी इां हदरा आर्ास योजना, भारतातील ग्रामीि र्ररबाां साठी घरे उपलब्ध
करून दे ण्यासाठी भारत सरकारने तयार केलेला एक सामाहजक कल्यािकारी कायवक्रम आहे.
• Source: ET
रे सझं र् अँ ड एक्से ल रे सटं र् एमएिएमई परफॉमव न्स ” (RAMP)
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बातमीत का
• पांतप्रधान नरें द्र मोदी याां च्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मांहत्रमां डळाने 808 दशलक्ष डॉलसव हकांर्ा 6,062.45 कोटी रुपयाां च्या
जार्हतक बँकेच्या सहाय्यक कायवक्रमाला “रे हझांर् अँड एक्सेलरे हटां र् एमएसएमई परफॉमवि” (RAMP) मांजूर केले.
महत्त्वाचे मुद्दे
• रॅ म्प ही एक जार्हतक बँकेने सहास्टय्यत केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे , जी सूक्ष्म, लघु आहि मध्यम उद्योर् मां त्रालयाच्या
(एमओएमएसएमई) हर्हर्ध कोरोना हर्षािू रोर् 2019 (कोहर्ड) लर्हचकता आहि पुनप्रावप्ती प्रयत्नाांना समर्वन दे ते
(supporting various Corona Virus Disease 2019 (COVID) Resilience and Recovery Interventions).
• दे शभरातील प्रभार्ाां सह रॅ म्प प्रोग्राममुळे एमएसएमई म्हिून पात्र ठरलेल्या सर्व 63 दशलक्ष उद्योर्ाां ना प्रत्यक्ष हकांर्ा
अप्रत्यक्षपिे फायदा होईल
पाश्ववभूमी:
• यू. के. हसन्हा सहमती, के. व्ही. कामर् सहमती आहि पांतप्रधानाां च्या आहर्वक सल्लार्ार पररषदे ने (पीएमईएसी) केलेल्या
हशफारशीांनुसार एमएसएमईांना बळकटी दे ण्यासाठी भारत सरकारने 'रॅ म्प'ची हनहमवती आहि प्रस्तार् माांडला होता.
Source: HT

पुरस्कार आसण िन्मान
पं तििान मोदी न
ं ा पसहला लता दीनानार् मं र्ेश कर पु रस्कार

बातमीत का
• पांतप्रधान नरें द्र मोदी याां ना मुांबईत 80 व्या र्ाहषवक मािर दीनानार् मांर्ेशकर पुरस्कार सोहळ्यात राष्ट्र आहि
समाजासाठी हनः स्वार्व सेर्ेसाठी पहहला लता दीनानार् मांर्ेशकर पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
मुख्य मुद्दे
• 6 फेब्रुर्ारी 2022 रोजी र्याच्या 92 व्या र्षी हनधन झालेल्या लता मां र्ेशकर याां च्या स्मृती आहि सन्मानार्व लता
दीनानार् मांर्ेशकर पुरस्काराची स्र्ापना करण्यात आली.
Source: HT
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भारताने एकाच र्े ळी 78,220 ध्वज फडकर्ू न सर्नीज र्ल्डव रे कॉडव बनर्ला

बातमीत का
• भारताने एकाच र्ेळी 78,220 हतरां र्े फडकर्ून हर्श्वहर्क्रम केला आहे .
• 23 एहप्रल 2022 रोजी हबहारमधील भोजपूर येर्ील र्ीर कुांर्र हसांह हर्जयोत्सर् कायव क्रमात एकाच र्ेळी 78 हजाराां हून
अहधक हतरां र्ा झेंडे फडकर्ून भारताने हर्नीज बुक ऑफ र्ल्डव रे कॉडव मध्ये प्रर्ेश केला.
मुख्य मुद्दे
• भारताच्या स्वातांत्र्ाच्या 75 व्या र्धाव पन हदनाहनहमत्त 'आझादी का अमृत महोत्सर्' चा भार् म्हिून र्ृह मांत्रालय आहि
साांस्कृहतक मांत्रालयाने हा कायवक्रम आयोहजत केला होता.
• स्वातांत्र्सैहनक र्ीर कुांर्र हसांर् (1857 च्या लढयातील एक प्रमुख व्यक्ती) याां च्या 164 व्या जयांतीहनहमत्त 'अमृत
महोत्सर्' आयोहजत करण्यात आला होता.
• र्ीर कुांर्र हसांर् याां नी 23 एहप्रल 1858 रोजी जर्दीशपू रजर्ळ शेर्टची लढाई केली आहि या युद्धात ईि इां हडया
कांपनीचा पराभर् केला.
• जर्दीशपूर हकल्ल्ार्रून युहनयन जॅकचा ध्वज उतरर्ल्यानांतर कुांर्र हसांर् दे शाच्या सेर्ेत शहीद झाले.
स्रोत: एचटी

फाल्गुनी नायरने EY आं त्रिेन्योर ऑफ द इयर पुरस्कार 2021 सजंकला

बातम्यांमध्ये का आहे ?
• नायका च्या सांस्र्ापक आहि CEO फाल्गुनी नायर याां ना EY आां त्रप्रेन्योर ऑफ द इयर पुरस्कार 2021 ने
सन्माहनत करण्यात आले आहे.
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मुख्य मुद्दे
• नायर आता 9 जून 2022 रोजी EY र्ल्डव आां त्रप्रेन्योर ऑफ द इयर अर्ॉडव (WEOY) मध्ये भारताचे प्रहतहनहधत्व
करतील.
• EY आां त्रप्रेन्योर ऑफ द इयर (EOY) अर्ॉड्व स हा जार्हतक व्यर्साय पुरस्कार कायवक्रम आहे जो 60 दे शाांमध्ये
साजरा केला जातो.
स्रोत: Business Today

नार्री सर्मान र्ाहतूक मंत्रालयाच्या "उडान" योजने ची िार्वजसनक िशािनातील उत्कृितेिाठी पंतििान
पुरस्कारािाठी सनर्ड

बातम्यांमध्ये का आहे ?
• नार्री उड्डाि मांत्रालय (MoCA) प्रमुख प्रादे हशक कनेस्टिस्टव्हटी योजना उडान (UdeDeshkaAamNagrik)
ची “इनोव्हेशन (सामान्य) – केंद्रीय” श्रेिी अांतर्वत सार्वजहनक प्रशासनातील उत्कृष्ट्ता 2020 साठी पांतप्रधान
पुरस्कारासाठी हनर्ड करण्यात आली आहे.
मुख्य मुद्दे
पुरस्काराबद्दल:
• भारत सरकारने हा पुरस्कार राज्य/सरकारच्या हजल्हा आहि सांस्र्ाांनी केलेल्या असामान्य आहि नाहर्न्यपूिव
कायावची ओळख, मान्यता आहि पुरस्कृत करण्यासाठी सुरू केला आहे.
• ही योजना केर्ळ पररमािात्मक उहद्दष्ट्े साध्य करण्याऐर्जी सुशासन, र्ुिात्मक उपलब्धी आहि शेर्टच्या
टप्प्यातील कनेस्टिस्टव्हटीर्र भर दे ते. पुरस्कारामध्ये टर ॉफी, स्क्रोल आहि 10 लाख रुपये प्रोत्साहनाचा समार्ेश
आहे.
टीप: नार्री सर्मान र्ाहतूक मंत्रालय 21 एसिल रोजी म्हणजेच नार्री िेर्ा सदर्िाला पुरस्कार िाप्त करे ल.
उडान योजनेबद्दल:
• 2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेली, उडान योजना उडे देशकाआमनार्ररक या स्टव्हजनचे अनुसरि करून, श्रेिी
II आहि III शहराांमध्ये र्ाढीर् हर्मान र्ाहतूक पायाभूत सु हर्धा आहि हर्ाई कनेस्टिस्टव्हटीसह सामान्य
मािसाच्या आकाांक्षा पूिव करण्याचे उहद्दष्ट् ठे र्ते.
• 5 र्षांच्या अल्प कालार्धीत, आज 415 उडान मार्ांनी हेलीपोटव आहि र्ॉटर एरोडर ोमसह 66 कमी
दज्यावच्या/सेर्ा न हमळालेल्या हर्मानतळाांना जोडले आहे आहि 92 लाखाांहून अहधक लोकाांना त्याचा लाभ झाला
आहे.
• या योजनेअांतर्वत 1 लाख 79 हजाराांहून अहधक उड्डािे झाली आहेत.
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•

नार्री हर्मान र्ाहतूक मांत्रालयाची योजना आहे आहि सन 2026 पयंत उडान RCS योजनेंतर्वत 1,000 नर्ीन
मार्ांसह 2024 पयंत भारतात 100 नर्ीन हर्मानतळ बाांधण्यास र्चनबद्ध आहे.

स्रोत: PIB

पंतििान मोदी यांच्या हस्े िार्वजसनक िशािनातील उत्कृितेिाठी पंतििान पुरस्कार िदान
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• नार्री िेर्ा सदनासनसमत्त, पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांच्या हस्ते हर्ज्ञान भर्न, नर्ी हदल्ली येर्े िार्वजसनक
िशािनातील उत्कृितेिाठी पंतििान पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

मुख्य मुद्दे
• सामान्य नार्ररकाांच्या कल्यािासाठी हजल्हे/अांमलबजार्िी करिारया युहनट् स आहि केंद्र/राज्य सांस्र्ाांनी
केलेल्या असाधारि आहि नाहर्न्यपूिव कामाांना मान्यता दे ण्यासाठी सार्वजहनक प्रशासनातील उत्कृितेिाठी
पंतििान पुरस्कारांची स्र्ापना करण्यात आली आहे.
• त्याांना ओळखल्या र्ेलेल्या प्राधान्य कायवक्रमाांच्या प्रभार्ी अांमलबजार्िीसाठी आहि नार्ीन्यपूिवतेसाठी दे खील
सन्माहनत केले जाते.
• खालील पाच ओळखल्या र्ेलेल्या प्राधान्य कायवक्रमाांमध्ये केलेल्या अनुकरिीय कायांना पुरस्कार हदले जातील
जे नार्री िेर्ा सदन 2022 रोजी सादर केले जातील: (i) “जन भार्ीदारी” हकांर्ा पोशन असभयानात लोकाांच्या
सहभार्ास प्रोत्साहन दे िे, (ii) क्रीडा आहि हनरोर्ीपिाच्या माध्यमातून उत्कृष्ट्तेला प्रोत्साहन दे िे खेलो इं सडया
योजना, (iii) पीएम स्वसनिी योजनेतील हडहजटल पेमेंट आहि सुशासन, (iv) एक सजल्हा एक उत्पादन
योजनेिारे सर्ांर्ीि हर्कास, (v) मानर्ी हस्तक्षेपाहशर्ाय अखांड, शेर्टपयंत सेर्ाां चे हर्तरि.
• 5 ओळखल्या र्ेलेल्या प्राधान्यक्रम कायवक्रमाांसाठी आहि सार्वजहनक प्रशासन/सेर्ाांचे हर्तरि इत्यादी क्षेत्रातील
नर्कल्पनाांसाठी एकूि 16 पुरस्कार यार्षी हदले जातील.
टीप: केंद्र सरकार 21 एहप्रल हा नार्री सेर्ा हदन म्हिून पाळते.
स्रोत: HT

डे क्तव्हड अॅटनबरो यांना UN चा िर्ावत िसतसष्ठत पयावर्रण पुरस्कार समळाला
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• युनायटे ड नेशन्स एन्व्व्हायनवमेंट िोग्राम (UNEP) ने डे क्तव्हड अॅटनबरो याांना हनसर्ावच्या सांरक्षिासाठी आहि
त्याच्या जीिोद्धारासाठी सांशोधन, दस्तऐर्जीकरि आहि र्हकलीसाठी त्याांच्या समपविाबद्दल चॅक्तियन्स ऑफ
द अर्व लाइफटाइम असचव्हमेंट अर्ॉडव ने सन्माहनत केले आहे.
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मुख्य मुद्दे
• हा लाइफटाइम अहचव्हमेंट अर्ॉडव जार्हतक पयावर्रि समुदायासाठी एका ऐहतहाहसक र्षावत हदला जातो.
स्वीडनमधील िॉकहोम येर्े 1972 च्या सांयुक्त राष्ट्राांच्या मानर्ी पयाव र्रि पररषदे ला 2022 पन्नास र्षे पूिव झाली,
जी पयावर्रिार्रील पहहल्या आां तरराष्ट्रीय बैठकीांपैकी एक होती.
• या पररषदे ने जर्भरातील पयावर्रि मांत्रालये आहि एजिीांच्या हनहमवतीला चालना हदली, एकहत्रतपिे पयावर्रिाचे
सांरक्षि करण्यासाठी अनेक नर्ीन जार्हतक करार सुरू केले आहि UNEP ची स्र्ापना झाली, जी या र्षी 50
र्ा र्धावपन हदन साजरा करत आहे.
युनायटे ड नेशन्स एन्व्व्हायनवमेंट िोग्राम (UNEP) बद्दल तथ्ये:
• मुख्यालय: नैरोबी, केहनया
• स्र्ापना: 5 जून 1972
• कायवकारी िंचालक: इां र्र अँडरसन
स्रोत: DTE
रामदशव न समश्रा यां ची िरस्वती िन्मान २०२१ िाठी सनर्ड

बातमीत का
• प्रख्यात कर्ी आहि साहहस्टत्यक प्रा रामदशवन हमश्रा याां ना त्याां च्या ‘मैं तो यहाँ हूां ’ या कहर्तासांग्रहासाठी प्रहतहित सरस्वती
सन्मान २०२१ प्रदान करण्यात येिार आहे.
िरस्वती िन्मान बद्दल:
• सरस्वती सन्मान हा भारताच्या राज्यघटनेच्या अनुसूची VIII मध्ये सूचीबद्ध केलेल्या भारतातील 22 भाषाां पैकी
कोित्याही भाषेतील उत्कृष्ट् र्द्य हकांर्ा काव्य साहहत्यकृतीांसाठी र्ाहषवक पुरस्कार आहे.
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•
•
•

के.के. हबलाव फाऊांडे शनने 1991 मध्ये सरस्वती सन्मानाची स्र्ापना केली होती. यात ₹15,00,000, प्रशस्तीपत्र आहि
एक फलक आहे.
हर्िान आहि माजी पुरस्कार हर्जेते याांचा समार्ेश असलेल्या पॅनेलिारे मार्ील दहा र्षांत प्रकाहशत झालेल्या
साहहत्यकृतीांमधून उमेदर्ाराांची हनर्ड केली जाते.
Source: HT

ग्रॅ मी पु रस्कार 2022

नेर्ाडा येर्ील लास र्ेर्ास येर्ील एमजीएम ग्रँड र्ाडव न अरे ना येर्े ६४ व्या र्ाहषवक ग्रॅमी पुरस्काराांचे आयोजन करण्यात
आले होते. अमेररकेतील लास र्ेर्ास येर्े पहहल्याांदाच ग्रॅमी पुरस्कार सोहळा पार पडला.
• दरर्षी, ग्रॅमी सांर्ीत कलाकार, रचना आहि अल्बमचा सन्मान करतात.
• ते 1959 पासून दरर्षी आयोहजत केले जातात.
• 11 नामाां कनाां पैकी 5 हर्जयाां सह जॉन बॅहटि सर्ाव त मोठा हर्जेता म्हिून उदयास आला.
• भारतीय-अमेररकन र्ाहयका फाल्गुनी शाह हहला कलरफुल र्ल्डव साठी बेि हचल्डरि म्युहझक अल्बमसाठी ग्रॅमी
अर्ॉडव २०२२ हा पुरस्कार हमळाला आहे.
• भारतीय सांर्ीतकार ररकी केज याां नी ग्रॅ मी पुरस्काराां च्या टप्प्यार्र भारताची पुन्हा मान अहभमानाने उां चार्ली आहे .
२०१५ मध्ये आपल्या 'हर्ांड्स ऑफ समसारा' या अल्बमसाठी प्रहतहित सांर्ीत पुरस्कार हमळाल्यानांतर, यार्षी केजने
रॉक-हलजेंड िीर्टव कोपलँड (द पोहलस) याांच्यासह सर्ोत्कृष्ट् न्यू एज अल्बम 'हडव्हाइन टाइड् स' साठी प्रहतहित
पुरस्कार पटकार्ला.
List of main winners of the 64th annual Grammy Awards:
• Album Of The Year: ‘We Are’ by Jon Batiste
• Record Of The Year: ‘Leave the door open’ by Bruno Mars and Anderson Paak
• Best New Artist: Olivia Rodrigo
• Best Rap Album: “Call Me If You Get Lost,” Tyler, the Creator
• Best Country Album: “Starting Over,” Chris Stapleton
• Song Of The Year: “Leave the Door Open,” Silk Sonic (Brandon Anderson, Christopher Brody
Brown, Dernst Emile II and Bruno Mars)
• Best Rock Album: “Medicine at Midnight,” Foo Fighters
• Best Rock Song: “Waiting On a War,” Foo Fighters
• Best Music Video: “Freedom,” Jon Batiste
•
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•
•
•

Best Country Song: “Cold,” Chris Stapleton
Best Folk Album: “They’re Calling Me Home,” Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi
Best Music Film: “Summer of Soul”

ऑस्कर पु रस्कार 2022
•

•
•
•

अॅकॅडमी ऑफ मोशन हपक्चर आट्व स अँड सायिेस (AMPAS) िारे सादर करण्यात आलेल्या ९४ व्या अकादमी
पुरस्कार (ऑस्कर पुरस्कार) समारां भात १ माचव ते ३१ हडसेंबर २०२१ दरम्यान प्रदहशवत झालेल्या सर्ोत्कृष्ट् हचत्रपटाांचा
र्ौरर् करण्यात आला.
हकांर् ररचडव मधील त्याच्या अहभनयासाठी हर्ल स्टस्मर्ने त्याच्या कारहकदीतील सर्ोत्कृष्ट् अहभनेता म्हिून पहहला
ऑस्कर हजांकला. द आईज ऑफ टॅ मी फेयसाठी जेहसका चेिाइनला सर्ोत्कृष्ट् अहभनेत्रीचा पुरस्कार हमळाला.
CODA हा सर्ोत्कृष्ट् हचत्राचा पुरस्कार हजांकिारा मोठा हर्जेता होता. या हचत्रपटाला तीन श्रेिीांमध्ये नामाांकन हमळाले
होते आहि हतन्ही हचत्रपट हजांकले होते.
ड्युनने ऑस्करमध्ये दहा नामाांकनाांपैकी सहा पुरस्कार हजांकले.

इतर काही िमुख पुरस्कार:
• सर्ोत्कृष्ट् हचत्र: CODA
• सर्ोत्कृष्ट् अहभनेता: हकांर् ररचडव साठी हर्ल स्टस्मर्
• सर्ोत्कृष्ट् अहभनेत्री: द आय ऑफ टॅ मी फेयसाठी जेहसका चेिेन
• सर्ोत्कृष्ट् हदग्दशवक: द पॉर्र ऑफ द डॉर्साठी जेन कॅस्टम्पयन
• सर्ोत्कृष्ट् सहाय्यक अहभनेता: टर ॉय कोत्सूर (CODA).
• सर्ोत्कृष्ट् सहाय्यक अहभनेत्री: र्ेि साइड िोरीसाठी एररयाना डीबोस
• सर्ोत्कृष्ट् माहहतीपट लघुहर्षय: 'द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल'
• सर्ोत्कृष्ट् आां तरराष्ट्रीय फीचर हफल्म: डर ाईव्ह माय कार
Source: Newsonair
रािरीय जल पु रस्कार
बातम्यांमध्ये का
• भारताचे राष्ट्रपती रामनार् कोहर्ांद याां नी जलशक्ती मां त्रालयाच्या जलसांसाधन, नदी हर्कास आहि र्ांर्ा पुनरुज्जीर्न
हर्भार्ाने स्र्ापन केलेल्या तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार हर्जेत्याां चा सत्कार केला आहि 29 माचव 2022 रोजी हर्ज्ञान
भर्न, नर्ी हदल्ली येर्े जलशक्ती अहभयान: 'कॅच द रे न कॅम्पेन' 2022 ची सुरुर्ात केली.
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मुख्य मुद्दे
• उत्तर प्रदे श, राजस्र्ान आहि ताहमळनाडू या राज्याां ना सर्ोत्कृष्ट् राज्य श्रेिीमध्ये अनुक्रमे प्रर्म, हितीय आहि तृतीय
क्रमाांकाचे पाररतोहषक हमळाले आहे.
रािरीय जल पुरस्कारांबद्दल:
• पहहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 मध्ये जलशक्ती मां त्रालयाने सुरू केला होता.
• जलसांपदा, नदी हर्कास आहि र्ांर्ा पुनरुज्जीर्न हर्भार्, जलशक्ती मांत्रालयाने 11 हर्हर्ध श्रेिीांमध्ये राज्ये , सांस्र्ा,
व्यक्ती इत्यादीांना 57 पुरस्कार हदले.
• Source: PIB

पुस्के
सशक्षण मं त्री िमें द्र ििान यां च्या हस्े “सबरिा मुं डा – जनजाती नायक” या पु स्काचे िकाशन

बातमीत का
• केंद्रीय हशक्षि आहि कौशल्य हर्कास मांत्री धमेंद्र प्रधान याां नी प्रो. आलोक चक्रर्ाल, कुलर्ुरू, र्ुरु घासीदास
हर्द्यापीठ, हबलासपूर याांनी हलहहलेल्या "हबरसा मुांडा - जनजाती नायक" या पुस्तकाचे प्रकाशन केले.
मुख्य मुद्दे
• हे पुस्तक भर्र्ान हबरसा मुां डा याां चा सांघषव आहि स्वातांत्र् चळर्ळीतील र्नर्ासीांचे योर्दान सर्ां समोर आिण्याचा
एक व्यापक प्रयत्न आहे.

www.byjusexamprep.com

आझादी का अमृत महोत्सर्ात राष्ट्रीय स्मृतीमध्ये स्वातां त्र्ाच्या न र्ायब र्ीराां ची र्ार्ा कोरण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल
त्याांनी प्रा. आलोक चक्रर्ाल याांचे कौतुक केले.
Source: PI
•

दलाई लामा आसण डे ि मं ड टु टू यां नी सलसहले ले लहान मु लां चे पु स्क ‘द सलटल बु क ऑफ जॉय’

बातमीत का
• नोबेल शाां तता पाररतोहषक हर्जेते दलाई लामा (14र्े दलाई लामा- तेस्टन्फ्झन ग्यात्सो) आहि आचवहबशप डे समां ड टु टू
याांनी हलहहलेल्या बेिसेलरची हचत्र-पुस्तक आर्ृत्ती, ‘द हलटल बुक ऑफ जॉय’ या शीषवकाने प्रकाहशत केली जाईल.
महत्त्वाचे मुद्दे
• रँ डम हाऊस हचल्डरि बुक्सने जाहीर केले की सप्टेंबर २०२२ मध्ये "द हलहटल बुक ऑफ जॉय" प्रकाहशत होईल, ज्यात
राहेल न्यूमन आहि डग्लस अब्राम्स याांनी मजकूर आहि कलाकार रफाएल लोपेझ याांनी हदलेली हचत्रे एकत्र ये तील.
• Source: Indian Express
NITI आयोर् आसण FAO यां नी २०३० च्या सदशे ने इं सडयन अॅ ग्रीकल्चर हे पु स्क लाँ च के ले

बातम्यांमध्ये का
• नीती आयोर् आहि सांयुक्त राष्ट्राां च्या अन्न र् कृषी सांघटनेने (एफ.ए.ओ.) आयोहजत केलेल्या कायवक्रमात केंद्रीय कृषी
आहि शेतकरी कल्याि मांत्री नरें द्रहसांह तोमर याांच्या हस्ते २०३० च्या हदशेने भारतीय कृषी: पार्र्ेज फॉर ग्रोहर्ांर् फामव
इन्कम, न्यूहटर शनल हसक्युररटी अँड सिे नेबल फूड अँड फामव हसस्टिम्स या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
2030 च्या सदशेने भारतीय शेती खालील सर्षयांचा िमार्ेश करते:
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भारतीय शेतीचा कायापालट
• सांरचनात्मक सुधारिा आहि शासन
• आहारातील हर्हर्धता, पोषि आहि अन्न सुरक्षा
• शेतीतील हर्ामान धोके व्यर्स्र्ाहपत करिे
• हर्ज्ञान, तांत्रज्ञान आहि नर्ोपक्रम
• भारतातील जल आहि कृषी पररर्तवनाचे सहजीर्न
• कीटक, महामारी, तयारी आहि जैर्सुरक्षा
• शाश्वत आहि जैर्हर्हर्ध भहर्ष्यासाठी पररर्तवनशील कृषीशास्त्र-आधाररत पयाव य
Source: PIB
•

महत्वाचे सदर्ि
24 एसिल, रािरीय पं चायती राज सदन

बातमीत का
• राष्ट्रीय पांचायती राज हदर्स दरर्षी 24 एहप्रल रोजी साजरा केला जातो.
मुख्य मुद्दे
• त्यानांतर भारताचे पांतप्रधान मनमोहन हसांर् याां नी 24 एहप्रल 2010 रोजी पहहला राष्ट्रीय पांचायती राज हदर्स घोहषत
केला.
• पांचायत राज मांत्रालय 24 एहप्रल हा राष्ट्रीय पांचायती राज हदर्स म्हिून साजरा करतो, कारि या तारखेला 73 र्ी
घटनादु रुस्ती लार्ू झाली.
टीप:
• राष्ट्रीय पांचायती राज हदन 2022 च्या उत्सर्ात सहभार्ी होण्यासाठी पांतप्रधान नरें द्र मोदी याां नी जम्मू आहि काश्मीरला
भेट हदली.
• बहनहाल काझीर्ुांड रोड बोर्द्याचे पांतप्रधानाां नी उद् घाटन केले. 8.45 हकलोमीटर लाां बीचा बोर्दा बहनहाल आहि
काझीर्ुांड दरम्यानचे अांतर 16 हकलोमीटरने कमी करे ल.
• पांतप्रधानाां नी अमृत सरोर्र उपक्रमाचा शुभारां भही केला. दे शातील प्रत्येक हजल्ह्यात 75 जलस्रोताां चा हर्कास आहि
पुनरुज्जीर्न करण्याचे उहद्दष्ट् आहे.
स्रोत: न्यूजएअर
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26 एसिल, जार्सतक बौक्तद्धक िं प दा सदर्ि

बातमीत का
• जार्हतक बौस्टद्धक सांपदा हदर्स (जार्हतक आयपी हदर्स) दरर्षी 26 एहप्रल रोजी साजरा केला जातो.
मुख्य मुद्दे
• जार्हतक बौस्टद्धक सां पदा हदर्स 2022 ची र्ीम "IP आहि युर्ा: एका चाां र्ल्या भहर्ष्यासाठी नर्कल्पना" (IP and
Youth: Innovating for a Better Future.) आहे.
• जार्हतक बौस्टद्धक सांपदा सां घटना (WIPO) िारे 2000 मध्ये "पेटांट, कॉपीराइट, टर े डमाकव आहि हडझाइनचा दै नांहदन
जीर्नार्र कसा प्रभार् पडतो याबद्दल जार्रूकता र्ाढर्ण्यासाठी" या हदर्साची स्र्ापना करण्यात आली.
• 26 एहप्रल ही तारीख जार्हतक बौस्टद्धक सांपदा हदनासाठी हनर्डण्यात आली कारि ती 1970 मध्ये जार्हतक बौस्टद्धक
सांपदा सांघटनेची स्र्ापना करिारया अहधर्ेशनाच्या तारखेशी जुळते.
• Source: wipo.int
28 एसिल, कामाच्या सठकाणी िु रसक्षतता आसण आरोग्यािाठी जार्सतक सदर्ि

•
•

•
•

कामार्र सुरहक्षतता आहि आरोग्यासाठी जार्हतक हदर्स हा UN चा आां तरराष्ट्रीय हदर्स आहे जो दर 28 एहप्रल रोजी
साजरा केला जातो.
कामाच्या हठकािी सुरक्षा आहि आरोग्यासाठी या र्षीच्या जार्हतक हदनाची र्ीम ‘सकारात्मक सुरक्षा आहि आरोग्य
सांस्कृती हनमाव ि करण्यासाठी एकत्र कृती करा’ (Act together to build a positive safety and health
culture) अशी आहे.
कामार्र 2022 चा जार्हतक सुरक्षा आहि आरोग्य हदन हा सुरक्षा आहि आरोग्याच्या सांस्कृतीच्या हदशेने सामाहजक
सांर्ाद र्ाढर्ण्यार्र भर दे तो.
2003 मध्ये आां तरराष्ट्रीय कामर्ार सांघटना (ILO) िारे कामार्र सुरहक्षतता आहि आरोग्यासाठी जार्हतक हदर्स
पहहल्याांदा साजरा करण्यात आला.
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स्रोत: un.org

18 एसिल, जार्सतक र्ारिा सदन

बातम्यांमध्ये का आहे ?
• 18 एहप्रल रोजी जार्हतक र्ारसा हदर्स म्हिून ओळखला जािारा आां तरराष्ट्रीय स्मारक आहि साइट् स (IDMS)
हदर्स साजरा केला जातो.
मुख्य मुद्दे
• जार्हतक र्ारसा हदन 2022 ची र्ीम "र्ारसा आहि हर्ामान" आहे.
• 18 एहप्रल 1982 रोजी इां टरनॅशनल कौस्टिल ऑन मोन्युमेंट्स अँड साइट् स (ICOMOS) िारे स्मारक आहि
साइट् ससाठी आां तरराष्ट्रीय हदर्स प्रस्ताहर्त करण्यात आला आहि 1983 मध्ये UNESCO च्या आमसभेने मांजूर
केला.
भारतातील युनेस्को जार्सतक र्ारिा स्र्ळे :
• अहजांठा लेिी, र्ेरूळ लेिी, आग्रा हकल्ला आहि ताजमहाल हे हशलालेख केलेले पहहले स्र्ळ होते , त्यापैकी सर्व
जार्हतक र्ारसा सहमतीच्या 1983 च्या सत्रात कोरले र्ेले होते.
• 2021 मध्ये कोरलेली नर्ीनतम साइट धोलाहर्रा, र्ुजरात आहे.
• जुलै 2021 पयंत, भारतातील 36 पैकी 19 राज्ये आहि केंद्रशाहसत प्रदे शाांमध्ये जार्हतक र्ारसा स्र्ळे आहेत,
ज्यामध्ये महाराष्ट्रात सर्ाव हधक (5) स्र्ळे आहेत.
• सध्या भारतात 40 जार्हतक र्ारसा स्र्ळे आहेत. यापैकी, 32 साांस्कृहतक, 7 नैसहर्वक आहि 1 हमहश्रत
(साांस्कृहतक आहि नैसहर्वक दोन्ही हनकष पूिव करिारे ), सांस्र्ेच्या हनर्ड हनकषाांनुसार हनधावररत केले जातात.
• भारतामध्ये जर्ातील सहाव्या क्रमाांकाच्या साइट् स आहेत.
जर्ातील युनेस्को जार्सतक र्ारिा स्र्ळे :
• जुलै 2021 पयंत, एकूि 1,154 जार्हतक र्ारसा स्र्ळे (897 साांस्कृहतक, 218 नैसहर्वक आहि 39 हमश्र र्ुिधमव)
167 दे शाांमध्ये अस्टस्तत्वात आहेत.
• 58 हनर्डलेल्या क्षेत्राांसह, यादीत सर्ावहधक साइट् स असलेला इटली हा दे श आहे.
स्रोत: Indian Express

17 एसिल, जार्सतक सहमोसफसलया सदन
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बातम्यांमध्ये का आहे ?
• दरर्षी 17 एहप्रल हा हदर्स जार्हतक हहमोहफहलया हदन म्हिून साजरा केला जातो.
मुख्य मुद्दे
• जार्हतक हहमोहफहलया हदन 2022 ची र्ीम 'सर्ांसाठी प्रर्ेश: भार्ीदारी'. धोरि. प्रर्ती'. आहे.
• हहमोहफहलया आहि इतर रक्तस्त्रार् हर्काराां साठी हा आां तरराष्ट्रीय जार्रूकता हदर्स आहे आहि
हहमोहफहलयाच्या जार्हतक महासांघाचे सांस्र्ापक फ्रँक श्नबेल याांची जयांती दे खील आहे.
सहमोसफसलया बद्दल:
• हहमोहफहलया हा एक हर्कार आहे ज्यामुळे जास्त रक्तस्त्रार् होतो. र्ांभीर हहमोहफहलयाने ग्रस्त असलेल्या
लोकाांना हर्नाकारि रक्तस्त्रार् होऊ शकतो.
स्रोत: HT

21 एसिल, रािरीय नार्री िेर्ा सदन
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• रािरीय नार्री िेर्ा सदन दरर्षी 21 एहप्रल रोजी साजरा केला जातो आहि सार्वजहनक प्रशासनातील त्याांच्या योर्दान
आहि कठोर पररश्रमासाठी भारतातील नार्री सेर्काांना समहपवत केला जातो.

मुख्य मुद्दे
• नार्री सेर्ा हदन 2022 ची र्ीम “Vision India@2047 – नार्ररक आहि सरकार याांना जर्ळ आििे ” अशी आहे
• पहहला राष्ट्रीय नार्री सेर्ा हदन 2006 मध्ये साजरा करण्यात आला.
• भारत सरकारने 21 एहप्रल हा राष्ट्रीय नार्री सेर्ा हदर्स म्हिून हनर्डला कारि या हदर्शी दे शाचे पहहले र्ृहमां त्री,
सरदार र्ल्लभभाई पटे ल याां नी 1947 मध्ये नर्हनयुक्त प्रशासकीय सेर्ा अहधकारयाां ना सांबोहधत केले होते.
• हदल्लीतील मेटकाफ हाऊसमध्ये हा ऐहतहाहसक सोहळा झाला.
• सरदार पटे ल याांनी नार्री सेर्काांना ''भारताची पोलादी चौकट'' असे सांबोधले होते.
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22 एसिल, आं तररािरीय मातृ र्िुंिरा सदन
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• आां तरराष्ट्रीय मातृ र्सुांधरा हदन (पृथ्वी हदर्स) दरर्षी 22 एहप्रल रोजी साजरा केला जातो.

मुख्य मुद्दे
• आां तरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी हदर्स 2022 ची र्ीम "आमच्या ग्रहामध्ये र्ुांतर्िूक करा" आहे.
• सांयुक्त राष्ट्र महासभेने (UNGA) 2009 मध्ये मांजूर केलेल्या ठरार्ािारे 22 एहप्रल हा आां तरराष्ट्रीय मातृ र्सुांधरा
हदर्स म्हिून हनयुक्त केला.
• िॉकहोम येर्े 1972 च्या मानर्ी पयावर्रिार्रील UN पररषदे ने जार्हतक जार्रूकता तसेच 5 जून रोजी
जार्हतक पयावर्रि हदन आहि सांयुक्त राष्ट्र पयाव र्रि कायवक्रम (UNEP) ची स्र्ापना केली.
स्रोत: un.org
7 एसिल, जार्सतक आरोग्य सदन

बातमीत का
• 1948 मध्ये जार्हतक आरोग्य सांघटनेच्या (WHO) स्र्ापना झाल्याच्या स्मरिार्व दरर्षी 7 एहप्रल रोजी जार्हतक
आरोग्य हदन साजरा केला जातो.
• जार्हतक आरोग्य हदन 2022 ची र्ीम ‘आपला ग्रह, आपले आरोग्य’ आहे .
इसतहाि:
• र्ल्डव हे ल्थ ऑर्वनायझेशन (WHO) ने 1948 मध्ये पहहली जार्हतक आरोग्य सभा बोलार्ली, ज्यामध्ये "जार्हतक
आरोग्य हदन" पाळण्याची मार्िी करण्यात आली.
• पहहला जार्हतक आरोग्य हदन 7 एहप्रल 1950 रोजी आयोहजत करण्यात आला होता आहि त्यानांतर दरर्षी त्या
तारखेला साजरा केला जातो.
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•

Source: India Today

05 एसिल, रािरीय िार्री सदन

बातमीत का
• दरर्षी 5 एहप्रल रोजी राष्ट्रीय सार्री हदन साजरा केला जातो.
मुख्य मुद्दे
• राष्ट्रीय सार्री हदन प्रर्म 5 एहप्रल 1964 रोजी साजरा करण्यात आला.
• हसांहधया िीम नेस्टव्हर्े शन कांपनी हलहमटे डने तयार केलेले एसएस लॉयल्टी हे पहहले जहाज मुांबईहून युनायटे ड
हकांग्डमला रर्ाना झाले तेव्हा भारतीय हशहपांर्चा र्ारसा प्रर्म 5 एहप्रल 1919 रोजी सुरू झाला.
• Source: India Today
5 ऑक्टोबर हा रािरीय डॉक्तिन सदर्ि म्हणू न िाजरा के ला जाईल

बातमीत का
• केंद्रीय पयाव र्रि मांत्रालयाने 5 ऑिोबर हा राष्ट्रीय डॉस्टिन हदर्स म्हिून हनयुक्त केला आहे , जो या र्षीपासून
दरर्षी साजरा केला जाईल.
• राष्ट्रीय डॉस्टिन हदन हनयु क्त करण्याचा हनिवय राष्ट्रीय र्न्यजीर् मांडळाच्या (NBWL) स्र्ायी सहमतीने घेतला.
मुख्य मुद्दे
• डॉस्टिन हे हनरोर्ी जलीय पररसांस्र्ेचे आदशव पयाव र्रिीय हनदे शक म्हिून काम करतात आहि डॉस्टिनचे सांर्धवन
केल्याने, प्रजातीांच्या अस्टस्तत्वासाठी आहि त्याांच्या उपजीहर्केसाठी जलचर प्रिालीर्र अर्लांबून असलेल्या लोकाांना
दे खील फायदा होईल.

www.byjusexamprep.com

•

•
•
•

र्ांर्ेचे डॉस्टिन ही एक सूचक प्रजाती आहे , हजची स्टस्र्ती र्ांर्ा पररसांस्र्ेसाठी आहि त्या पररसांस्र्ेच्या पररसांस्र्ेतील
इतर प्रजातीांच्या एकूि स्टस्र्तीबद्दल माहहती प्रदान करते आहि पाण्याच्या र्ुिर्त्तेत आहि प्रर्ाहातील बदलाां साठी
अत्यांत असुरहक्षत असते.
इां टरनॅशनल युहनयन फॉर कॉन्फ्झव्हेशन ऑफ नेचर रे ड हलिमध्ये हे धोक्यात म्हिून र्र्ीकृत आहे.
2012 आहि 2015 मध्ये WWF-भारत आहि उत्तर प्रदे श र्न हर्भार्ाच्या मूल्याांकनात र्ांर्ा, यमुना, चांबळ, केन,
बेतर्ा, सोन, शारदा, र्ेरुर्ा, घार्रा, र्ांडक आहि राप्तीमध्ये 1,272 डॉस्टिनची नोांद झाली.
Source: HT

खेळ
जििीत बु म राह, रोसहत शमाव यां चा सर्स्डे नच्या पाच 'सक्रके टिव ऑफ द इयर' 2022 मध्ये िमार्े श
•
•

भारताचा किवधार रोहहत शमाव आहि र्ेर्र्ान र्ोलांदाज जसप्रीत बुमराह याांची 2022 च्या अल्मानॅकच्या आर्ृत्तीत
हर्स्डे नच्या 'हक्रकेटसव ऑफ द इयर'मध्ये पाच खेळाडूांची हनर्ड करण्यात आली आहे.
या दोघाांहशर्ाय, या यादीत न्यूझीलांडचा फलांदाज डे व्हन कॉनर्े , इां ग्लांडचा र्ेर्र्ान र्ोलांदाज ऑली रॉहबिन आहि
प्रोटीस महहला िार डे न व्हॅ न हनकेकव याांचाही समार्ेश आहे.

सर्स्डे न सक्रकेटिव अल्मनॅक बद्दल:
• हर्स्डे न हक्रकेटसव अल्मनॅक हे हक्रकेटचे बायबल, युनायटे ड हकांर्डममध्ये दरर्षी प्रकाहशत होिारे हक्रकेट सांदभव
पुस्तक आहे.
• Source: ET

ऑस्टरे सलयाचे क्तव्हक्टोररया राज्य 2026 कॉमनर्ेल्थ र्ेम्सचे यजमानपद भूषर्णार आहे
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• ऑस्टरे सलयाचे क्तव्हक्टोररया राज्य 2026 च्या कॉमनर्ेल्थ र्ेम्सचे यजमानपद भूषर्िार आहे.
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मुख्य मुद्दे
• माचव 2026 मध्ये मेलबनव, हजलॉन्फ्र्, बेंडीर्ो, बल्लारट आहि हर्प्सलँड यासह अनेक शहरे आहि प्रादे हशक
केंद्राांमध्ये खेळाांचे आयोजन केले जाईल, प्रत्येकाचे स्वतः चे एर्हलट र्ार् असेल.
• िें टी-20 हक्रकेटसह 16 खेळाां ची प्रारां हभक यादी या खेळाांसाठी पुढे ठे र्ण्यात आली असून, या र्षावच्या शेर्टी
आिखी खेळ जोडले जातील.
• कॉमनर्ेल्थ र्ेम्सचे आयोजन करण्याची ऑिर े हलयाची सहार्ी आहि स्टव्हिोररया येर्े दु सरी र्ेळ असेल.
टीप: 2022 कॉमनर्ेल्थ र्ेम्स बहमंर्हॅम, इां ग्लांड येर्े 28 जुलै ते 8 ऑर्ि दरम्यान होिार आहेत.
कॉमनर्ेल्थ र्ेम्स बद्दल:
• कॉमनर्ेल्थ र्ेम्स, ज्याला बरयाचदा फ्रेंडली र्ेम्स म्हिून सांबोधले जाते , ही एक आां तरराष्ट्रीय बहु-क्रीडा िधाव
आहे ज्यामध्ये कॉमनर्ेल्थ ऑफ नेशिमधील खेळाडूांचा समार्ेश होतो.
• हा कायवक्रम प्रर्म 1930 मध्ये आयोहजत करण्यात आला होता, आहि 1942 आहि 1946 चा अपर्ाद र्र्ळता,
तेव्हापासून दर चार र्षांनी आयोहजत केला जातो.
स्रोत: Indian Express

रोसहत शमाव T20 मध्ये 10,000 िार्ा करणारा दु िरा भारतीय ठरला आहे

बातम्यांमध्ये का आहे ?
• T20 हक्रकेटमध्ये 10,000 धार्ा करिारा रोसहत शमाव हर्राट कोहलीनांतरचा दु सरा भारतीय ठरला आहे.
मुख्य मुद्दे
• भारत आहि मुांबई इां हडयिच्या किवधाराने आयपीएल 2022 मधील मुांबई इां हडयिच्या पांजाब हकांग्ज हर्रुद्ध
पुण्यात झालेल्या सामन्यात हा टप्पा र्ाठला.
• T20 मध्ये 10 हजार धार्ा करिारा रोहहत शमाव एकूि सातर्ा फलांदाज ठरला आहे.
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र्ेि इां हडजचा हदग्गज हिस र्ेल 14,562 धार्ा करत अव्वल स्र्ानार्र आहे , त्यानांतर पाहकस्तानचा शोएब
महलक (11698), र्ेि इां हडजचा कायरन पोलाडव (11474), ऑिर े हलयाचा अॅरॉन हफांच (10499), हर्राट कोहली
(10379) आहि ऑिर े हलयाचा डे स्टव्हड र्ॉनवर (10373) आहे.
स्रोत: newsonair
•

भारत 2023 मध्ये स्टर ीट चाइल्ड सक्रकेट र्ल्डव कपचे यजमानपद भूषर्णार आहे

बातम्यांमध्ये का आहे ?
• भारत 2023 मध्ये िर ीट चाइल्ड हक्रकेट र्ल्डव कपचे यजमानपद भूषर्िार आहे.
मुख्य मुद्दे
• िर ीट चाइल्ड युनायटे ड आहि सेव्ह द हचल्डरेन इां हडया िारे आयोहजत, िर ीट चाइल्ड हक्रकेट र्ल्डव कप 2023,
पुढील र्षी भारतात 16 दे शाांतील 22 सांघाांचे स्वार्त करे ल.
• आयसीसी र्ल्डव कप पूर्ी सप्टेंबरमध्ये हा कायवक्रम होिार आहे.
स्रोत: newsonair
खे ळातील डोसपं र् सनमूव ल नािाठी यु नेस्को फं डात भारताचे USD 72,124 चे योर्दान

बातमीत का
• युर्ा व्यर्हार आहि क्रीडा मांत्रालयाने 2022 मध्ये खे ळातील डोहपांर् हनमूवलनासाठी UNESCO हनधीमध्ये भारताचे
USD 72,124 योर्दान जारी केले.
• मुख्य मुद्दे
• पॅररस येर्े 29-31 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या 7 COP च्या ठरार्ानुसार, खेळातील डोहपांर् हनमूव लन हनधीसाठी
सांबांहधत राष्ट्राांच्या हनयहमत बजेटच्या 1% योर्दानासाठी राज्य पक्षाांनी UNESCO ला सहमती दशवर्ली होती.
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UNESCO कडून हमळालेल्या हर्नांतीच्या आधारे 2021 मध्ये प्रर्मच भारत सरकार, युर्ा व्यर्हार आहि क्रीडा
मांत्रालयाने UNESCO हनधीसाठी USD 28172 चे योर्दान हदले.
Source: PIB
•

क्रीडा मं त्र्ां नी डोसपं र्सर्रोिी चाचणी मजबू त करण्यािाठी नर्ीन दु समव ळ रािायसनक िं दभव िामग्री लॉन्च के ली

बातमीत का
• राष्ट्रीय डोप चाचिी प्रयोर्शाळे ने (NDTL) सहा नर्ीन आहि दु हमवळ सांदभव साहहत्य (RMs) स्वदे शी हर्कहसत केले
आहेत, जे जर्भरातील सर्व WADA-मान्यताप्राप्त प्रयोर्शाळाांमध्ये डोहपांर्हर्रोधी हर्श्लेषिासाठी आर्श्यक असलेले
शुद्ध रसायन आहे.
• NDTL च्या 15 व्या हनयामक मांडळाच्या बैठकीत केंद्रीय युर्ा व्यर्हार आहि क्रीडा मांत्री अनुरार् हसांर् ठाकूर याां च्या
हस्ते RM लाँच करण्यात आले.
मुख्य मुद्दे
• NDTL ने नॅशनल इस्टियू ट ऑफ फामाव स्युहटकल एज्युकेशन अँड ररसचव (NIPER)-र्ुर्ाहाटी आहि CSIR-इां हडयन
इां स्टियूट ऑफ इां हटग्रेहटव्ह मेहडहसन (IIIM), जम्मू याांच्या सहकायावने सहा RMs एका र्षावपेक्षा कमी कालार्धीत
हर्कहसत केले आहेत.
• हे सांदभव साहहत्य जर्भर सहज उपलब्ध नाही परां तु प्रत्ये क WADA-मान्यताप्राप्त प्रयोर्शाळे ला त्याां च्या डोहपांर् हर्रोधी
हर्श्लेषिासाठी आर्श्यक आहे.
• भारत स्वतः कॅनडा आहि ऑिर े हलयामधून RM आयात करत आहे .
Source: newsonair
ऑस्टरे सलयाने 7 व्या ICC मसहला सक्रके ट सर्श्वचषक 2022 चे सर्जे तेप द पटकार्ले
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बातमीत का
• न्यूझीलांडमधील क्राइिचचव येर्ील हॅ र्ली ओव्हल येर्े झालेल्या अांहतम सामन्यात इां ग्लांडचा ७१ धार्ाां नी पराभर् करून
ऑिर े हलयाने आयसीसी महहला हक्रकेट हर्श्वचषक २०२२ चे हर्जेतेपद पटकार्ले.
मुख्य मुद्दे
• ऑिर े हलयाच्या महहलाां नी सातव्याां दा हर्श्वचषक हजांकण्याचा हा हर्क्रम आहे .
• 2022 ICC महहला हक्रकेट हर्श्वचषक ही महहला हक्रकेट हर्श्वचषक िधेची बारार्ी आर्ृत्ती होती, जी माचव आहि
एहप्रल 2022 मध्ये न्यूझीलांडमध्ये आयोहजत करण्यात आली होती.
• Source: India Today
SAFF U-18 मसहला फु टबॉल चॅ क्तियनसशप 2022

बातमीत का
• झारखांडमधील जमशेदपूर येर्े आयोहजत SAFF U-18 महहला फुटबॉल चॅस्टम्पयनहशप 2022 चे हर्जेतेपद भारतीय
सांघाने हजांकले आहे.
मुख्य मुद्दे
• भारताला बाां र्लादे शकडून ०-१ ने पराभर् पत्करार्ा लार्ला पि तरीही चाां र्ल्या र्ोल फरकामुळे तो िधेचा चॅस्टम्पयन
बनला.
• िधेतील मौल्यर्ान खेळाडू आहि िधेतील सर्ाव हधक र्ोल करिारा हलांडा कोम ही होती, हजने िधेत पाच र्ोल केले.
• Source: TOI
FIFA सर्श्वचषक कतार 2022 चे असिकृ त िायोजक म्हणू न BYJU’S चे नार्

बातमीत का
• एड-टे क कांपनी BYJU’S ला FIFA हर्श्वचषक कतार 2022 चे अहधकृत प्रायोजक म्हिून नार् दे ण्यात आले आहे .
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मुख्य मुद्दे
• 2022 FIFA हर्श्वचषक 21 नोव्हें बर ते 18 हडसेंबर 2022 या कालार्धीत कतारमध्ये होिार आहे .
• बेंर्ळु रू-मुख्यालय असले ल्या BYJU’S ची 21 दे शाां मध्ये कायाव लये आहे त आहि हतची उत्पादने 120 हून अहधक
दे शाांमध्ये आहे त.
• Source: TOI
मीराबाई चानू ने BBC ISWOTY 2021 पु रस्कार सजं क ला

बातमीत का
• भारतीय र्ेटहलफ्टर मीराबाई चानू हहला बीबीसी इां हडयन िोट्व सर्ुमन ऑफ द इयर (ISWOTY) 2021 पुरस्काराच्या
हतसरया आर्ृत्तीची हर्जेती घोहषत करण्यात आली आहे.
मुख्य मुद्दे
• मीराबाई चानूने २०२१ मध्ये इहतहास रचला जेव्हा ती टोहकयो ऑहलस्टम्पकमध्ये रौय पदक हजां किारी पहहली भारतीय
र्ेटहलफ्टर ठरली.
• 2019 मध्ये महहला टी-20 आां तरराष्ट्रीय सामन्यात भारताकडून खेळलेली सर्ाव त तरुि महहला हक्रकेटपटू शफाली
र्माव याांना ‘BBC इमहजंर् लेयर’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.
• 2000 मध्ये ऑहलस्टम्पकमध्ये पदक हजांकिारी पहहली भारतीय महहला, किवम मल्लेश्वरी याां ना बीबीसी जीर्नर्ौरर्
पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.
• Source: TOI

अहर्ाल
जर्ातील िर्ाव त र्रीब दे शां ना पाणी, स्वच्छते िाठी र्षाव ला $600 दशलक्ष आर्श्यक आहे त : र्ॉटरएड

बातमीत का
• एका नर्ीन अहर्ालानुसार, 2030 पयंत काही र्रीब दे शाां मध्ये आरोग्य सेर्ा केंद्राां मध्ये पािी आहि स्वच्छता
पुरहर्ण्यासाठी सुमारे $600 दशलक्ष र्षावला आर्श्यक आहे.
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र्ॉटरएडचे हर्श्लेषि, लॅिेट जनवलमध्ये प्रकाहशत झालेल्या नर्ीनतम शोधहनबांधार्र आधाररत आहे , ज्यात 46 अल्पहर्कहसत दे शाां मध्ये (Least-Developed Countries-LDC) आरोग्य सुहर्धाांमध्ये पािी, स्वच्छता आहि स्वच्छता
प्रर्ेशाच्या अभार्ार्र लक्ष केंहद्रत केले आहे.
मुख्य मुद्दे
• जर्ातील सर्ाव त र्रीब दे शाां मधील प्रत्येक सार्वजहनक आरोग्य सुहर्धेमध्ये पािी आहि स्वच्छताहर्षयक तरतूद साध्य
करण्यासाठी 2021 ते 2030 पयंत सुमारे $6.5-9.6 अब्ज डॉलसवची आर्श्यकता असेल.
• Water, Sanitation and Hygiene (WASH) मध्ये सार्वहत्रक प्रर्ेश हमळहर्ण्यासाठी दे शाां तर्वत सार्वजहनक
सांसाधने हे हर्त्तपुरर्ठ्याचे महत्त्वपूिव स्त्रोत आहेत.
• LDC मधील हनम्प्म्या आरोग्य सुहर्धाां पैकी मुलभूत पािी सेर्ाां चा अभार् आहे आहि 60 टक्के लोकाां ना स्वच्छता सेर्ा
नाहीत.
• पािी आहि स्वच्छतेसाठी जार्हतक हनधीपैकी सु मारे 75 टक्के हनधी आता कजाव च्या स्वरूपात आहे .
• र्ॉटरएड जून २०२२ मध्ये जमवनीत भेटिार् या जी-७ सह जर्ातील सर्ाव त श्रीमांत दे शाां ना २०३० पयंत काही र्रीब
दे शाांमधील आरोग्य केंद्राांना जीर्नरक्षक पािी, स्वच्छता आहि स्वच्छतेच्या सुहर्धा पुरहर्ण्यासाठी ६०० दशलक्ष
डॉलसवच्या र्ाहषवक हनधीतील तफार्त दू र करण्याचे आर्ाहन करीत आहे.
• Source: DTE
•

भारत, पु न्हा, िासमव क स्वातं त्र्ाच्या आिारार्र 'सर्शे ष सचं तेचा दे श '

बातम्यांमध्ये का
• युनायटे ड िे ट्स कहमशन ऑन इां टरनॅशनल ररहलहजयस फ्रीडम (यूएससीआयआरएफ) ने सलर् हतसर् या र्षी अशी
हशफारस केली आहे की, 2021 मध्ये भारताला 'कांटर ी ऑफ िेशल किनव' (सीपीसी) म्हिून घोहषत केले जार्े
(म्हिजेच धाहमवक स्वातांत्र्ाच्या हनकषाांर्र सर्ावत खराब कामहर्री करिार् या सरकाराांची श्रेिी)
या अहर्ालातील ठळक मुद्दे :
• अहर्ालात असे म्हटले र्ेले आहे की 2021 मध्ये भारतातील धाहमव क स्वातांत्र्ाची पररस्टस्र्ती "लक्षणीयररत्ा खराब
(significantly worsened)" झाली होती.
• भारतार्रील अहर्ाल हर्भार्ात असे म्हटले आहे की, सरकारने "र्ांभीर आर्ाज दडपले (repressed critical voices)
", हर्शेषत: अल्पसांख्याक समुदाय आहि त्याांच्यार्र अहर्ाल दे िार् या व्यक्तीांना दडपले आहे.
• काश्मीरमध्ये हक्क कायवकते खुरान परर्ेझ याां ना अटक करण्यात आली असून ऑिोबर 2020 मध्ये बे कायदे शीर
हक्रयाकलाप प्रहतबांधक कायद्याांतर्वत (यूएपीए) अटक करण्यात आलेल्या ऑिोजेहनयन फादर िॅ न स्वामी याांच्या
जुलै 2021 च्या मृत्यूचा उल्लेख यात करण्यात आला आहे.
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हर्शेषत: परकीय हनधीच्या सांदभावत हबर्र सरकारी सांस्र्ाांना (एनजीओ) भेडसार्िारया आव्हानाांना हा अहर्ाल िशव
करतो. त्यात धमांतरहर्रोधी कायद्याांर्रही प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
युनायटे ड स्टे ट्ि कसमशन ऑन इं टरनॅशनल ररसलजीज फ्रीडम (USCIRF) बद्दल:
• USCIRF हे 1998 च्या आां तरराष्ट्रीय धाहमवक स्वातांत्र् कायद्यािारे तयार केलेले यूएस फेडरल सरकारचे आयोर् आहे .
• स्र्ापना: 28 ऑिोबर 1998
• मुख्यालय: र्ॉहशांग्टन, डी.सी.
स्रोत: द सहंदू
•

2021 भारतार्रील मानर्ासिकार अहर्ाल: युनायटे ड स्टे ट्ि

बातम्यांमध्ये का आहे ?
• यूएस िे ट हडपाटव मेंटने 2021 मध्ये भारतातील मानर्ाहधकाराांर्र एक मजबूत आहि र्ांभीर अहर्ाल जारी केला.
मुख्य मुद्दे
• हा अहर्ाल दरर्षी अमेररकन काँग्रेसला सादर केला जातो.
अहर्ालातील िमुख मुद्दे:
• भारतीय कायदा "मनमानी अटक आहि अटकेर्र बांदी घालतो परां तु दोन्ही र्षवभरात घडले", पोहलसाांनी
"अटकाांच्या न्यायालयीन पुनरार्लोकनाांना पुढे ढकलण्यासाठी हर्शेष सुरक्षा कायदे " र्ापरून केले .
• भारतामध्ये "हहांसासहहत मुक्त अहभव्यक्ती आहि प्रसारमाध्यमाांर्रील हनबंध" आहि "हहांसेच्या धमक्या, हकांर्ा
पत्रकाराांहर्रुद्ध अन्यायकारक अटक हकांर्ा खटला चालर्िे" यासारखे "महत्त्वपूिव मानर्ी हक्क समस्या"
आहेत.
• अहर्ालाच्या इां हडया चॅप्टरने सरकारर्र टीका करिारया पत्रकाराांहर्रुद्ध "दहशतर्ादी आहि अहतरे की हत्या,
हहांसाचार आहि धमकार्िे" याांचा उल्लेख केला आहे.
• अहर्ालात नमूद करण्यात आले आहे की, फ्रीडम इन र्ल्डव 2021 च्या अहर्ालात भारत मुक्त र्रून अांशत:
मुक्त करण्यात आला आहे आहि सरकारने र्ेल्या र्षी शेतकरयाांच्या हनषेधाचे कव्हरे ज करिारया अनेक
पत्रकाराांची हिटर अकाउां ट्स ब्लॉक केली होती.
• या अहर्ालात अॅम्नेिी इां टरनॅशनल इां हडयाच्या प्रकरिाां र्र प्रकाश टाकण्यात आला आहे , ज्याांची मालमत्ता
अांमलबजार्िी सांचालनालयाने र्ोठर्ली होती आहि कहर्त उल्लांघनासाठी कॉमनर्ेल्थ ह्युमन राइट् स
इहनहशएहटव्ह (CHRI) चा फॉरे न कॉस्टन्ट्रब्युशन (रे ग्युलेशन) अॅि (FCRA) परर्ाना हनलांहबत केला होता.
भारतातील मानर्ासिकार िंबंसित तरतुदी:
िंसर्िानात नमूद केले आहे:
• मुलभूत हक्क: सांहर्धानाचे कलम 12 ते 35
• राज्य धोरिाची मार्वदशवक तत्त्वे: सांहर्धानाचे कलम 36 ते 51
र्ैिासनक तरतुदी:
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• मानर्ी हक्क सांरक्षि कायदा (PHRA), 1993 (2019 मध्ये सुधाररत केल्याप्रमािे)
• सार्वहत्रक मानर्ाहधकार घोषिा (UDHR) मसुदा तयार करण्यात भारताने सहक्रय सहभार् घेतला.
स्रोत: The Hindu

‘e-DAR’ (ई-तपशीलर्ार अपघात अहर्ाल)

बातम्यांमध्ये का आहे ?
• अलीकडे च, रस्ते, र्ाहतूक आसण महामार्व मंत्रालयाने (MoRTH) ‘e-DAR’ (ई-तपशीलर्ार अपघात
अहर्ाल) नार्ाचे पोटव ल हर्कहसत केले आहे.
मुख्य मुद्दे
• सरकारने हर्मा कांपन्याांशी सल्लामसलत करून तयार केलेले एक र्ेब पोटव ल काही स्टक्लकर्र रस्ते अपघाताांची
त्वररत माहहती प्रदान करे ल आहि अपघात नुकसान भरपाईच्या दाव्याांना र्ती दे ण्यास मदत करे ल, ज्यामुळे
पीहडताांच्या कुटुां हबयाांना हदलासा हमळे ल.
• सुलभ प्रर्ेशासाठी हडहजटलीकृत तपशीलर्ार अपघात अहर्ाल (DAR) पोटव लर्र अपलोड केले जातील.
• र्ेब पोटव ल एकास्टत्मक रस्ता अपघात डे टाबेस (iRAD) शी हलांक केले जाईल.
• iRAD कडून, 90% पेक्षा जास्त डे टासेटचे अजव र्ेट e-DAR र्र पाठर्ले जातील.
• पोलीस, रस्ते अहधकारी, रुग्णालये इत्यादी भार्धारकाां ना e-DAR फॉमवसाठी अत्यांत कमी माहहती इां टर करिे
आर्श्यक आहे.
• e-DAR हा iRAD चा हर्स्तार आहि ई-आर्ृत्ती असेल.
रस्ा िुरक्षेशी िंबंसित इतर उपक्रम:
भारत:
• मोटार र्ाहन सुधारिा कायदा, 2019
• द कॅरे ज बाय रोड अॅि, 2007
• राष्ट्रीय महामार्व (जमीन आहि र्ाहतूक) हनयांत्रि कायदा, 2000
• भारतीय राष्ट्रीय महामार्व प्राहधकरि कायदा, 1998
जार्सतक स्र:
• रस्ता सुरक्षेर्र ब्राझीहलया घोषिा (2015)
• यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी र्ीक
• इां टरनॅशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम (iRAP)
स्रोत: The Hindu
हर्ामान बदलाच्या शमनार्र IPCC अहर्ाल
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बातम्यांमध्ये का
• 4 एहप्रल 2022 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या आां तरशासकीय पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) च्या सहाव्या
मूल्याांकन अहर्ालात (एआर 6) धोरिकते (एसपीएम) आहि कायवकारी र्ट III (डब्ल्यूजी3) याांच्या योर्दानाचे स्वार्त
करताना पयावर्रि, र्न आहि हर्ामान बदल मांत्री भूपेंद्र यादर् म्हिाले की, काबवन बजेटचा र्ापर करण्याची हर्कहसत
दे शाांची ऐहतहाहसक जबाबदारी या अहर्ालािारे र्ैज्ञाहनकदृष्ट्या स्र्ाहपत केली र्ेली आहे , आहि सखोल आहि
तातडीच्या जार्हतक उत्सजवन कमी करण्याची र्रज व्यक्त केली.
मुख्य मुद्दे
• हर्ामान बदल कमी करिे आहि आां तरराष्ट्रीय सहकायाव शी सांबांहधत अहर्ाल हे हर्ामान बदलाहर्रूद्धच्या जार्हतक
लढ्यात IPCC चे मोठे योर्दान आहे.
• 2020 पयंत प्रहतर्षी USD 100 अब्ज डॉलसवच्या कोपनहे र्न (पॅररस करारार्र स्वाक्षरी केल्यार्र पुनरार्ृत्ती)
उहद्दष्ट्ापेक्षा सार्वजहनक हर्त्त कमी पडते, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
भारतात:
• पुढे, नोव्हें बर 2021 मध्ये ग्लासर्ो, युनायटे ड हकांर्डम येर्े COP26 मध्ये, पॅररस कराराची अां मलबजार्िी सुरू
झाल्यामुळे, भारताने 2070 पयंत हनव्वळ शून्याच्या उहद्दष्ट्ासह, हर्ामानहर्षयक कृतीांबद्दलच्या त्याच्या र्चनबद्धतेची
पुष्ट्ी केली.
• हर्ामान बदलाशी सांबांहधत हर्ज्ञानाचे मूल्याां कन करिारी ही आां तरराष्ट्रीय सांस्र्ा आहे .
• याची स्र्ापना 1988 मध्ये जार्हतक हर्ामान सांघटना (WMO) आहि सांयुक्त राष्ट्र पयाव र्रि कायव क्रम (UNEP) याां नी
केली होती.
• Source: PIB
जार्सतक ऊजाव िं क्र मण आउटलु क 2022
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बातमीत का
• इां टरनॅशनल ररन्यूएबल एनजी एजिी (IRENA) ने बहलवन एनजी टर ाां हझशन डायलॉर्मध्ये र्ल्डव एनजी टर ाां हझशन
आउटलुक 2022 लाँच केले.
र्ल्डव एनजी टर ांसझशन आउटलुक २०२२ चे सनष्कषव:
• आउटलूकमध्ये उपलब्ध तां त्रज्ञानार्र आधाररत प्राधान्य क्षेत्रे आहि कृती हनहित केल्या आहे त ज्या शतकाच्या
मध्यापयंत हनव्वळ शून्य उत्सजवन साध्य करण्यासाठी 2030 पयंत पूिव करिे आर्श्यक आहे.
• ग्लासर्ो हर्ामान कराराां तर्व त राष्ट्रीय हनधाव रीत योर्दान आहि राष्ट्रीय ऊजाव योजनाां मध्ये र्ाढती महत्वाकाां क्षा हनहितता
प्रदान करिे आर्श्यक आहे आहि 1.5 हडग्री सेस्टल्सयसच्या अनुषांर्ाने र्ुांतर्िूकीच्या धोरिाांना मार्वदशवन करिे
आर्श्यक आहे.
भारताची ऊजाव िंक्रमण क्तस्र्ती :
• दे शाची स्र्ाहपत नर्ीकरिीय ऊजाव (आरई) क्षमता ३० नोव्हें बर २०२१ पयंत १५०.५४ हर्र्ार्ॅट (सौर: ४८.५५ हर्र्ार्ॅट,
पर्न: ४०.०३ हर्र्ार्ॅट, लघु जलहर्द् युत : ४.८३ हर्र्ार्ॅट, जैर्हर्द् युत : १०.६२ हर्र्ार्ॅट, लाजव हायडर ो : ४६.५१ हर्र्ार्ॅट)
इतकी आहे , तर अिुऊजेर्र आधाररत स्र्ाहपत र्ीज क्षमता ६.७८ हर्र्ार्ॅट इतकी आहे.
• भारतात जर्ातील चौथ्या क्रमाां काची पर्नऊजाव क्षमता आहे .
• Source: DTE
सनयाव त तयारी सनदे शां क 2021

बातमीत का
• NITI आयोर्ाने, िधाव त्मकता सांस्र्ेच्या भार्ीदारीत, हनयाव त तयारी हनदे शाां क (EPI) 2021 ची दु सरी आर्ृत्ती जारी
केली.
• या आर्ृत्तीने दाखर्ले आहे की बहुताां श ‘कोिल िे ट्स’ सर्ोत्तम कामहर्री करिारे आहे त, ज्यामध्ये र्ुजरात अव्वल
कामहर्री करिारा आहे.
मुख्य मुद्दे
• NITI आयोर्ाच्या हनयाव त पू र्वतयारी हनदे शाां क 2021 च्या दु सरया आर्ृत्तीमध्ये र्ु जरातने अव्वल स्र्ान कायम ठे र्ले
असून त्यानांतर महाराष्ट्र, कनावटक, ताहमळनाडू, हररयािा, उत्तर प्रदे श, मध्य प्रदे श, पांजाब, आां ध्र प्रदे श आहि तेलांर्िा
या राज्याांनी शीषव 10 कामहर्री केली आहे.
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केंद्रशाहसत प्रदे शाांमध्ये, हदल्ली हनदे शाांकात अव्वल आहे , त्यानांतर र्ोर्ा, जम्मू आहि काश्मीर, चांदीर्ड आहि पुदुचेरी
आहेत तर उत्तराखांड, हहमाचल प्रदे श, हत्रपुरा, हसक्कीम आहि महिपूर हहमालयातील राज्याांमध्ये पहहल्या पाच र्ेर्ाने
आहेत.
• हा अहर्ाल भारताच्या हनयाव तीतील यशाां चे सर्वसमार्ेशक हर्श्लेषि आहे .
• राज्ये आहि केंद्रशाहसत प्रदे श (UTs) िारे हनदे शाां काचा र्ापर त्याां च्या समर्यस्काां च्या हर्रूद्ध त्याां च्या कामहर्रीचे
बेंचमाकव करण्यासाठी आहि उपराष्ट्रीय स्तरार्र हनयाव त-नेतृत्व र्ाढीस चालना दे ण्यासाठी उत्तम धोरि यांत्रिा
हर्कहसत करण्यासाठी सांभाव्य आव्हानाांचे हर्श्लेषि करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
सनयावत पूर्वतयारी सनदे शांक (ईपीआय) सर्षयी:
• हनयाव त पूर्वतयारी हनदे शाां क हा उपराष्ट्रीय हनयाव त प्रोत्साहनासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मूलभूत क्षेत्राां ची ओळख
पटहर्ण्याचा डे टा-आधाररत प्रयत्न आहे.
• ईपीआयमध्ये राज्ये आहि केंद्रशाहसत प्रदे शाां ना चार मुख्य स्तांभाां र्र स्र्ान दे ण्यात आले आहे —धोरि; हबजनेस
इकोहसिम; हनयावत इकोहसिम; हनयावत कामहर्री—आहि ११ उपस्तांभ—हनयावत प्रोत्साहन धोरि; सांस्र्ात्मक चौकट;
व्यार्साहयक र्ातार्रि; पायाभूत सुहर्धा; टर ािपोटव कनेस्टिहर्टी; फायनािमध्ये प्रर्ेश; हनयावत पायाभूत सुहर्धा;
व्यापार समर्वन; सांशोधन आहि हर्कास पायाभूत सुहर्धा; हनयावत हर्हर्धीकरि; आहि ग्रोर् ओररएां टे शन.
Source: PIB
•

यू पीचे मु रादाबाद हे जर्ातील दु िऱ्या क्रमां काचे ध्वनी िदू सषत शहर

बातमीत का
• युनायटे ड नेशि एन्फ्व्हायनवमेंट प्रोग्राम (UNEP) िारे प्रकाहशत नुकत्याच प्रकाहशत ‘र्ाहषवक फ्रांहटयर ररपोटव , २०२२’
नुसार, उत्तर प्रदे शातील मुरादाबाद हे शहर जार्हतक स्तरार्र दु सरया क्रमाांकाचे ध्वनी प्रदू हषत शहर आहे.
• मुरादाबादमध्ये सर्ाव हधक ११४ डे हसबल (डीबी) ध्वनी प्रदू षि नोांदर्ले र्े ले आहे .
मुख्य मुद्दे
• या अहर्ालात जर्भरातील 61 शहराां चा समार्ेश आहे .
• बाां र्लादे शची राजधानी ढाका येर्े सर्ाव हधक 119 डीबीचे ध्वनी प्रदू षि नोांदर्ले र्े ले आहे .
• हतसरया क्रमाां कार्र पाहकस्तानची राजधानी इस्लामाबाद आहे , हजर्े ध्वनी प्रदू षिाची पातळी 105 dB इतकी नोांदर्ली
र्ेली आहे.
• अहर्ालात दहक्षि आहशयातील 13 ध्वनी प्रदू हषत शहराां ची ओळख पटर्ली आहे .
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यापैकी पाच मुरादाबादसह भारतात आहेत, ज्याांनी ध्वनी प्रदू षिाची हचांताजनक पातळी नोांदर्ली आहे: कोलकाता
(89 dB), आसनसोल (89 dB), जयपूर (84 dB), हदल्ली (83 dB).
• जर्ातील सर्ाव त शाां त शहरे 60 dB र्र Irbrid, 69 dB र्र Lyon, 69 dB र्र माहद्रद, 70 dB र्र िॉकहोम आहि 70
dB र्र बेलग्रेड आहेत.
• अहर्ालात हदलेली ध्वनी प्रदू षिाची आकडे र्ारी हदर्सा र्ाहतूक हकांर्ा र्ाहनाां शी सांबांहधत आहे .
Source: TOI
•

नर्ीन नेमणुका
TCS चे कृ ष्णन रामानु ज म यां ची २०२२-२३ िाठी नॅ ि कॉम चे अ रपिव न म्हणू न सनयु क्ती

Nasscom ने जाहीर केले की, कृष्णन रामानुजम, अध्यक्ष, टाटा किल्टिी सस्टव्हवसेसच्या एां टरप्राइज ग्रोर् ग्रुपची
2022-23 साठी अध्यक्ष म्हिून हनयुक्ती करण्यात आली आहे.
• रामानुजम याां नी रे खा एम. मे नन, भारतातील एक्सेंचरच्या अध्यक्षा आहि र्ररि व्यर्स्र्ापकीय सांचालक याां च्यानांतर या
भूहमकेत स्र्ान घेतले.
नॅशनल अिोसिएशन ऑफ िॉफ्टर्ेअर अँड िक्तव्हविेि कंपनीज (नॅिकॉम) बद्दल:
• नॅसकॉम ही एक भारतीय र्ैर-सरकारी व्यापार सांघटना आहि र्हकली र्ट आहे , जी प्रामुख्याने भारताच्या तांत्रज्ञान
उद्योर्ार्र केंहद्रत आहे.
• मुख्यालय: नर्ी हदल्ली
• स्र्ापना: 1 माचव 1988
स्रोत: द सहंदू
•

िख्यात भौसतकशास्त्रज्ञ अजय कु मार िू द यां ची िमु ख र्ै ज्ञासनक िल्लार्ार म्हणू न सनयु क्ती
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बातमीत का
• प्रख्यात भौहतकशास्त्रज्ञ अजय कुमार सूद याां ची सरकारचे प्रमुख र्ैज्ञाहनक सल्लार्ार (PSA) म्हिून हनयुक्ती करण्यात
आली आहे.
मुख्य मुद्दे
• के हर्जय राघर्न याां च्यानांतर 3 र्षां च्या कालार्धीसाठी पांतप्रधानाां च्या हर्ज्ञान, तांत्रज्ञान आहि नर्ोपक्रम सल्लार्ार
पररषदे चे सदस्य श्री सूद याां ची हनयुक्ती करण्यात आली आहे.
• प्रधान र्ैज्ञाहनक सल्लार्ार (PSA) च्या कायाव लयाचे उहद्दष्ट् पां तप्रधान आहि मांहत्रमां डळाला हर्ज्ञान, तांत्रज्ञान आहि
नर्ोन्मेषाशी सांबांहधत हर्षयाांर्र व्यार्हाररक आहि र्स्तुहनि सल्ला दे िे आहे.
Source: HT
अर्व तज्ज्ञ िु म न के बे री यां ची सनती आयोर्ाच्या उपाध्यक्षपदी सनयु क्ती करण्यात आली आहे

बातमीत का
• राजीर् कुमार याां नी पदार्रून पायउतार झाल्यानांतर अर्वतज्ज्ञ डॉ. सुमन के बेरी याां ची हनती आयोर्ाच्या उपाध्यक्षपदी
हनयुक्ती करण्यात आली आहे.
मुख्य मुद्दे
• काहमवक मांत्रालयाने एका हनर्ेदनात म्हटले आहे की मांहत्रमांडळाच्या हनयुक्ती सहमतीने सुमन बेरी याां ची 1 मे 2022
पासून हनती आयोर्ाचे पूिवर्ेळ सदस्य आहि नांतर उपाध्यक्ष म्हिून हनयुक्ती केली होती.
• सुमन बेरी नॅशनल कौस्टिल ऑफ अलाइड इकॉनॉहमक ररसचव (NCAER) च्या महासांचालक होत्या.
• बेरी याां नी पांतप्रधानाां ची आहर्वक सल्लार्ार पररषद, भारताचा साां स्टख्यकी आयोर् आहि ररझव्हव बँक ऑफ इां हडयाच्या
चलनहर्षयक धोरिार्रील ताांहत्रक सल्लार्ार सहमतीचे सदस्य म्हिूनही काम केले.
NITI आयोर् (नॅशनल इक्तिट्यूशन फॉर टर ान्सफॉसमंर् इं सडया) बद्दल तथ्ये:
• स्र्ापना: 1 जानेर्ारी 2015

www.byjusexamprep.com

•
•
•
•

पूर्वर्ती सरकारी सांस्र्ा: हनयोजन आयोर्
मुख्यालय: नर्ी हदल्ली
अध्यक्षः नरें द्र मोदी
Source: Indian Today

इमॅ न्यु ए ल मॅ क्रॉन फ्रान्सच्या रािराध्यक्षपदी िलर् दु िऱ्यां दा सनर्डू न आले
बातमीत का
• फ्रािच्या अध्यक्षपदाच्या हनर्डिुकीत इमॅन्युएल मॅक्रॉन दु सरयाां दा हर्जयी झाले आहे त.
मुख्य मुद्दे
• इमॅन्युएल मॅ क्रॉनने अत्यांत उजव्या प्रहतिधी मरीन ले पेनचा पराभर् केला.
• फ्रािमध्ये सलर् दु सरया टमवसाठी राष्ट्राध्यक्ष हनर्डण्याची ही दोन दशकाां तील पहहलीच र्ेळ आहे .

Source: newsonair

िरकारने लेफ्टनंट जनरल मनोज िी पांडे यांची पुढील लष्करिमुख म्हणून सनयुक्ती केली
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• सरकारने लेफ्टनांट जनरल मनोज सी पाांडे, सध्याचे लष्कराचे उपप्रमुख, याांची 30 एहप्रल 2022 पासून पुढील
लष्करप्रमुख (29 र्े) म्हिून हनयुक्ती केली आहे.

मुख्य मुद्दे
• मनोज सी पाांडे हे सैन्यदल प्रमुख बनिारे इां हजहनअसवच्या कॉप्सवचे पहहले अहधकारी आहेत.
• ते जनरल मनोज मुकुांद नरर्िे याांची जार्ा घेतील, जे 30 एहप्रल रोजी त्याांचा 28 महहन्याांचा कायवकाळ पूिव
करिार आहेत.
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•

त्याांच्या उल्लेखनीय सेर्ेबद्दल, लेफ्टनांट जनरल मनोज सी पाांडे याांना परम हर्हशष्ट् सेर्ा पदक, अहत हर्हशष्ट् सेर्ा
पदक आहि हर्हशष्ट् सेर्ा पदक प्रदान करण्यात आले आहेत.

स्रोत: HT
सर्नय मोहन क्वात्रा, ने पाळमिील भारताचे राजदू त

•
•
•
•

नेपाळमधील राजदू त हर्नय मोहन क्वात्रा याां ची भारताचे नर्े परराष्ट्र सहचर् म्हिून हनयुक्ती करण्यात आली आहे .
क्वात्रा हषवर्धवन श्रृांर्ला याांची जार्ा घेतील, जे एहप्रलच्या अखेरीस हनर्ृत्त होतील.
माचव 2020 पासून ते नेपाळमध्ये भारताचे राजदू त म्हिून काम पाहत आहे त.
Source: HT

डॉ. एि. राजू यां नी भारतीय भू र्ै ज्ञासनक िर्े क्षणाचे DG म्हणू न पदभार स्वीकारला

बातमीत का
• डॉ. एस राजू याां नी कोलकाता येर्े भारतीय भूर्ैज्ञाहनक सर्ेक्षि (GSI) चे महासांचालक म्हिून पदभार स्वीकारला
आहे.
मुख्य मुद्दे
• 31 माचव 2022 रोजी सेर्ाहनर्ृत्त झालेल्या आर.एस. र्ारखल याां च्यानांतर त्याां ची जार्ा घेतली.
• सध्याचे पद स्वीकारण्यापूर्ी डॉ. राजू GSI मुख्यालयात अहतररक्त महासांचालक आहि राष्ट्रीय प्रमुख, हमशन-III आहि
IV या पदार्र कायवरत होते.
भारतीय भूर्ैज्ञासनक िर्ेक्षण (GSI) बद्दल:
• ही भारत सरकारची खाि मांत्रालयाच्या अांतर्वत असले ली सांस्र्ा आहे , जी जर्ातील अशा सांस्र्ाां पैकी सर्ाव त जुनी आहे
आहि भारतातील सर्ेक्षि ऑफ इां हडया नांतरची दु सरी सर्ावत जुनी सांस्र्ा आहे.
• मुख्यालय: कोलकाता, पहिम बांर्ाल
• स्र्ापना: 4 माचव 1851
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Source: PIB
ITU ने भारताच्या अपरासजता शमाव यां ची उपाध्यक्ष म्हणू न सनयु क्ती के ली

बातमीत का
• इां टरनॅशनल टे हलकम्युहनकेशन युहनयन (ITU) च्या प्रशासन आहि व्यर्स्र्ापन पररषदे च्या स्र्ायी सहमतीमध्ये भारताने
नेतृत्वाचे स्र्ान प्राप्त केले आहे कारि त्यासाठी एका भारतीय अहधकारयाची उपाध्यक्ष म्हिून हनयुक्ती करण्यात आली
आहे.
• 21 माचव ते 31 माचव 2022 पयंत हजहनव्हा येर्े झालेल्या पररषदे च्या बैठकीत आां तरराष्ट्रीय दू रसांचार युहनयनने प्रशासन
आहि व्यर्स्र्ापनार्रील स्र्ायी सहमतीच्या उपाध्यक्षपदी सुश्री अपराहजता शमाव , IP&TAF सेर्ा अहधकारी याांची
हनयुक्ती जाहीर केली आहे.
मुख्य मुद्दे
• 2023 आहि 2024 या र्षांसाठी पररषदे च्या स्र्ायी सहमतीच्या उपाध्यक्षा आहि 2025 आहि 2026 या र्षां साठी त्या
अध्यक्षा म्हिून राहतील.
इं टरनॅशनल टे सलकम्युसनकेशन युसनयन (ITU) बद्दल:
• माहहती आहि दळिर्ळि तांत्रज्ञानाशी सांबांहधत सर्व बाबीांसाठी ही सांयुक्त राष्ट्राां ची एक हर्शेष एजिी जबाबदार आहे .
• मुख्यालय: हजहनव्हा, स्टस्वत्झलंड
• स्र्ापना: 17 मे 1865
• प्रमुख: महासहचर्; हौहलन झाओ
Source: ET
योर्ी आसदत्नार् यां नी दु िऱ्यां दा उत्तर िदे श च्या मु ख्यमं सत्रपदाची शपर् घे तली
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बातमीत का
• लखनौ येर्ील अटलहबहारी र्ाजपेयी एकना हक्रकेट िे हडयमर्र योर्ी आहदत्यनार् याां नी सलर् दु सरयाां दा उत्तर
प्रदे शच्या मुख्यमांत्रीपदाची शपर् घेतली.
• केशर् प्रसाद मौयव आहि ब्रजेश पाठक याां नीही उत्तर प्रदे शच्या उपमुख्यमांहत्रपदाची शपर् घेतली.
मुख्य मुद्दे
• राज्यपाल आनांदीबेन पटे ल याां नी त्याां ना शपर् हदली.
• आहदत्यनार् हे उत्तर प्रदे शचे ३३ र्े मुख्यमांत्री आहे त. सांपूिव पाच र्षां चा कायव काळ पूिव केल्यानांतर सलर् दु सरयाां दा
हर्जय हमळर्िारे ते उत्तर प्रदे शचे पहहले मुख्यमांत्री आहे त.
• 403 पैकी 255 जार्ा हजांकून भाजपने उत्तर प्रदे शात सत्ता कायम ठे र्ली.
• Source: India Today
िमोद िार्ं त यां नी घे तली र्ोव्याच्या मु ख्यमं त्रीपदाची शपर्

बातमीत का
• भाजप नेते प्रमोद सार्ांत याां नी सलर् दु सरयाां दा र्ोव्याच्या मुख्यमांत्रीपदाची शपर् घेतली.
मुख्य मुद्दे
• र्ोव्याचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन हपल्लई याां नी श्री सार्ां त याां ना पद आहि र्ोपनीयतेची शपर् हदली.
• र्ोव्यात भाजपने 40 पैकी 20 जार्ा हजांकल्या होत्या.
• सार्ांत याां नी मनोहर परीकर याां च्या हनधनानांतर माचव 2019 मध्ये प्रर्मच र्ोव्याचे मुख्यमांत्री म्हिून शपर् घेतली.
• Source: Indian Express
सर्ल्बटव होंर्बो हे ILO चे पु ढील महािं चालक अितील

बातमीत का
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टोर्ो येर्ील हर्ल्बटव होांर्बो हे आां तरराष्ट्रीय कामर्ार सां घटनेचे (ILO) पुढील महासांचालक असतील.
मुख्य मुद्दे
• हौांर्बो हे सध्या इां टरनॅशनल फांड फॉर अॅहग्रकल्ह्चरल डे व्हलपमेंटचे (IFAD) अध्यक्ष आहे त.
• ते ILO चे 11 र्े महासांचालक असतील आहि हे पद भूषर्िारे पहहले आहफ्रकन असतील.
आं तररािरीय कामर्ार िंघटना (ILO) बद्दल:
• ही एक सांयुक्त राष्ट्राां ची एजिी आहे ज्याचे आदे श आां तरराष्ट्रीय कामर्ार मानके से ट करून सामाहजक आहि आहर्वक
न्यायाची प्रर्ती करिे आहे.
• मुख्यालय: हजहनव्हा, स्टस्वत्झलंड
• हनहमवती: 11 एहप्रल 1919
Source: ET
•

सनिन
काँ ग्रेि चे ज्ये ष्ठ ने ते के शं क रनारायणन यां चे सनिन

•
•
•
•
•

हर्हर्ध राज्याां चे माजी राज्यपाल आहि काँग्रेसचे ज्येि नेते के शांकरनारायिन याांचे ८९ व्या र्षी हनधन झाले.
त्याांनी सहा राज्याांमध्ये (महाराष्ट्र, नार्ालँड, आसाम, अरुिाचल प्रदे श, र्ोर्ा आहि झारखांड) राज्यपाल म्हिून काम
केले.
2001 ते 2004 या काळात ए के अँटोनी याांच्या मांहत्रमांडळात त्याांनी अर्वमांत्री म्हिून उल्लेखनीय भूहमका बजार्ली.
हत्रर्ला, श्रीकांदापुरम, ओट्टापलम आहि पलक्कड या हर्धानसभा मतदारसांघातून ते राज्य हर्धानसभेर्र हनर्डून आले.
Source: The Hindu

िसिद्ध ले खक सबनापानी मोहं ती यां चे सनिन

•
•

प्रहसद्ध ओहडया लेखक हबनापानी मोहांती याांचे ८५ व्या र्षी हनधन झाले.
मोहांती याांच्याकडे 100 हून अहधक पुस्तके आहेत.
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•
•

2020 मध्ये पद्मश्री हमळर्ण्याबरोबरच, मोहांती याांना ओहडशा साहहत्य अकादमीचा साहहत्य अकादमी पुरस्कार, सरला
सन्मान आहि अहतबादी जर्न्नार् दास सन्मान हमळाला.
Source: TOI

पासकस्ानी मानर्तार्ादी कायवकत्ाव सबल्कीि बानो एिी यांचे सनिन
•
•

पाहकस्तानी मानर्तार्ादी कायवकत्याव सबल्कीि बानो एिी याांचे हनधन झाले .
हबल्कीस बानो एधी या पाहकस्तानी व्यार्साहयक पररचाररका होत्या आहि त्या दे शातील सर्ावत सहक्रय
परोपकारी व्यक्ती होत्या.

अब्दु ल सत्तार एधी फाऊांडे शन या कल्यािकारी सांस्र्ेची स्र्ापना करण्यासाठी हबल्कीसने आपल्या पतीसोबत
खाांद्याला खाांदा लार्ून काम केले , ज्याने अनेक क्षेत्रात मानर्तार्ादी कायावसाठी जर्भरात प्रहसद्धी हमळर्ली.
• त्याांच्या योर्दानासाठी, त्याांना सार्वजहनक सेर्ेसाठी 1986 चा रॅ मन मॅर्सेसे पुरस्कार आहि 2015 मध्ये
सामाहजक न्यायासाठी मदर तेरेसा मेमोररयल इां टरनॅशनल अर्ॉडव ने सन्माहनत करण्यात आले.
स्रोत: Business Today
•

िसिद्ध ओसडया िंर्ीतकार आसण र्ायक िफुल्ल कर यांचे सनिन

•
•
•

हदग्गज ओहडया सांर्ीतकार, र्ायक, लेखक आहि र्ीतकार प्रफुल्ल कर याांचे 83 व्या र्षी हनधन झाले.
'कमला दे शा राजकुमारा' यासह अनेक र्ाण्याांसाठी ते लोकहप्रय होते.
त्याांना 2015 मध्ये प्रहतिे चा पद्मश्री पुरस्कार हमळाला होता आहि 2004 मध्ये जयदे र् पुरस्काराने सन्माहनत
करण्यात आले होते. त्याांना आठ र्ेळा, सलर् सहा र्ेळा राज्य हचत्रपट पुरस्कार हमळाला होता.

स्रोत: TOI

तासमळनाडूचा 18 र्षीय टे बल टे सनिपटू सर्श्व दीनदयालन याचे सनिन
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18-र्षीय ताहमळनाडूचा टे बल टे हनसपटू हर्श्व दीनदयालन, जो 83व्या र्ररि राष्ट्रीय आहि आां तरराज्य िधेत
सहभार्ी होण्यासाठी हशलाँ र्ला जात होता, त्याचा रस्ता अपघातात मृत्यू झाला.
• त्याने दे श-हर्दे शात अनेक ज्युहनयर, सब-ज्युहनयर आहि कॅडे ट पदव्या पटकार्ल्या होत्या.
स्रोत: Indian Express
•

िंकीणव
पंतििान मोदी ंच्या हस्े ‘ििानमंत्री िंग्रहालय’चे उद् घाटन
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी नर्ी हदल्लीत ‘ििानमंत्री िंग्रहालय’ (पांतप्रधान सांग्रहालय) चे उद् घाटन केले.

मुख्य मुद्दे
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•
•
स्रोत: TOI

प्रधानमांत्री सांग्रहालय हदल्लीच्या तीन मूती इिे ट येर्े बाांधले र्ेले आहे आहि त्यात दे शातील सर्व 14 माजी
पांतप्रधानाांचे जीर्न आहि योर्दान समाहर्ष्ट् आहे.
या सुहर्धेमध्ये तब्बल 43 र्ॅलरी, स्वातांत्र् लढ्यार्रील प्रदशवने आहि भारतीय सांहर्धानाची रचना आहे.

िरकारने दे शातील िर्ावत मोठी क्तक्वझ स्पिाव िबका सर्काि महाक्तक्वझ िुरू केली आहे
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• इलेिरॉहनक्स आहि माहहती तांत्रज्ञान मांत्रालयाच्या अांतर्वत MyGov िबका सर्काि महाक्तक्वझ सिररज
आयोहजत करत आहे , जी नार्ररकाांमध्ये जार्रूकता हनमावि करण्याच्या प्रयत्नाांचा एक भार् आहे.
• ही क्तक्वझ 14 एसिल 2022 रोजी भारतरत्न डॉ. बाबािाहेब भीमरार् आं बेडकर यांच्या जयंतीसनसमत्त िुरू
करण्यात आली आहे.

मुख्य मुद्दे
• या स्टक्वझचा उद्दे श सहभार्ीांना हर्हर्ध योजना आहि उपक्रमाां बद्दल आहि फायदे कसे हमळर्ायचे याबद्दल
जार्रूक करिे आहे.
• ग्राहक व्यर्हार, अन्न आसण िार्वजसनक सर्तरण मंत्रालयाच्या अंतर्वत ििानमंत्री र्रीब कल्याण अन्न
योजना (PMGKAY) ही पसहली क्तक्वझ आहे.
ििानमंत्री र्रीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) बद्दल:
• PMGKAY ही र्रीब समर्वक योजना आहे ज्याचा उद्दे श कोहर्ड-19 सार्ीच्या आजारामुळे आलेल्या
अडर्ळ्याांमुळे र्रीबाांना भेडसार्िारी आव्हाने कमी करिे आहे.
• योजनेअांतर्वत, सर्व राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) लाभाथ्यांना दरमहा 5 हकलो मोफत अन्नधान्य हमळण्यास
पात्र आहे.
• हे NFSA लाभाथ्यांना उपलब्ध असलेल्या उच्च अनुदाहनत अन्नधान्याांपेक्षा जास्त आहे.
स्रोत: newsonair

िर्मच, महारािर अॅप ICDS योजनेच्या पोटे सबसलटीिाठी कामर्ारांच्या स्र्लांतराला मॅप करतो आहे
बातम्यांमध्ये का आहे ?
• दे शातील अशा प्रकारच्या पहहल्या प्रकल्पात, महाराष्ट्र सरकारने र्ैयस्टक्तक हर्हशष्ट् ओळख क्रमाां काां िारे
असुरहक्षत हांर्ामी स्र्लाांतररत कामर्ाराांच्या हालचालीांना मॅप करण्यासाठी र्ेबसाइट-आधाररत मायग्रेशन
टर ॅ सकंर् सिस्टम (MTS) अॅस्टलकेशन हर्कहसत केला आहे.
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मुख्य मुद्दे
• राज्य सरकारच्या महहला आहि बाल हर्कास (WCD) हर्भार्ाने र्ेल्या र्षी नोव्हेंबरमध्ये र्डहचरोली, चांद्रपूर,
अमरार्ती, जालना, पालघर आहि नांदुरबारसह जास्त आहदर्ासी लोकसांख्या असलेल्या या सहा हजल्ह्याां मध्ये
प्रायोहर्क प्रकल्प म्हिून सुरुर्ात केली.
• एकाक्तत्मक बाल सर्काि िेर्ा (ICDS) चे सातत्य राखण्यासाठी MTS प्रकल्पाची पररकल्पना करण्यात आली
आहे जसे की 18 र्षांपयंतची मुले, स्तनदा माता आहि अांर्िर्ाडीत केंद्रासह नोांदिी केलेल्या र्रोदर
महहलाांसह स्र्लाांतररत लाभाथ्यांना पोषि पुरर्ठा, लसीकरि आहि आरोग्य तपासिी इत्यादी.
• ICDS ची पोटे हबहलटी सुहनहित करण्यासाठी त्याांच्या स्र्लाांतराचा मार्ोर्ा ते त्याांच्या मूळ हठकािी परत येईपयंत
त्याांच्या कुटुां बासाठी त्याांच्या र्ांतव्य हजल्ह्याां मध्ये हकांर्ा राज्याबाहेरील हजल्ह्याां मध्ये ठे र्ला जाईल.
एकाक्तत्मक बाल सर्काि िेर्ा (ICDS) बद्दल:
• ही केंद्रीय पुरस्कृत योजना आहे जी महहला आहि बाल हर्कास मांत्रालयािारे लार्ू केली जाते.
• हे 1975 मध्ये लाँच केले र्ेले.
ICDS अंतर्वत योजना:
• प्रधानमांत्री मातृ र्ांदना योजना
• अांर्िर्ाडी सेर्ा योजना
• राष्ट्रीय पाळिाघर योजना
• हकशोरर्यीन मुलीांसाठी योजना
• पोषि अहभयान
• बाल सांरक्षि योजना
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40र्ी 'हुनर हाट'

बातम्यांमध्ये का आहे ?
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•

अलीकडे च, केंद्रीय माहहती आहि प्रसारि आहि युर्ा व्यर्हार आहि क्रीडा मांत्री, अनुरार् ठाकूर याांनी मुांबईत
केंद्रीय अल्पसांख्याक व्यर्हार मांत्री मुख्तार अब्बास नक्वी याांच्या उपस्टस्र्तीत 'हुनर हाट' च्या 40 व्या
आर्ृत्तीचे उद् घाटन केले.

मुख्य मुद्दे
• हुनर हाटची 40 र्ी आर्ृत्ती, 'स्वदे शी' उत्पादनाांना प्रोत्साहन दे ण्यासाठी एक हर्श्वासाहव व्यासपीठ, मुांबईत 16 ते
27 एहप्रल 2022 या कालार्धीत आयोहजत करण्यात आले आहे.
• हुनर हाटच्या या 40व्या आर्ृत्तीत 31 राज्याांमधून आलेल्या एक हजाराहून अहधक कारार्ीर आहि काराहर्राांनी
400 िॉल्स लार्ले आहेत.
• मांत्रीजीांनी 'एक सजल्हा एक उत्पादन' बद्दल दे खील साां हर्तले, हजर्े प्रत्येक हजल्ह्याला एका उत्पादनासाठी
ओळखले जाते.
• श्री ठाकूर याांनी भारत सरकारने सुरू केलेल्या तेजि कौशल्य कायवक्रमाचीही माहहती हदली. या उपक्रमाां तर्वत
भारत यूएईमध्ये कुशल मनुष्यबळ पाठर्िार आहे.
• अल्पसांख्याक व्यर्हार मांत्रालयाकडून USTTAD (हर्कासासाठी पारां पाररक कला/क्राफ्ट् समधील कौशल्ये
आहि प्रहशक्षि श्रेिीसुधाररत करिे) योजनेअांतर्वत हुनर हाटचे आयोजन केले जाते.
स्रोत: PIB

