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साप्ताहिक चालू घडामोडी 
पहिला आठवडा एप्रिल 2022 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 
मुुंबई आुंतरराष्ट्रीय कू्रझ टर्मिनल जुलै 2024 पयंत कायािन्वित होईल 

 

बातमीत का 

• म ुंबई इुंटरनॅशनल कू्रझ टर्मिनल, बीपीएक्स-इुंर्िरा डॉक येथे येणारे प्रर्िर्िि सम द्री कू्रझ टर्मिनल, ज लै 2024 पयंि 

कायािन्विि होण्याची अपेक्षा आहे. 

• म ुंबई बुंिर प्रार्िकरणाचे अध्यक्ष राजीव जलोटा याुंनी सागरमाला - िेशाच्या बुंिर-नेिृत्वाच्या र्वकासासाठी भारि 

सरकारच्या प्रम ख कायिक्रमाला 7 वरे्ष पूणि झाल्याच्या र्नर्मत्ताने ही मार्हिी र्िली. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• टर्मिनलमधे्य वर्षािला 200 जहाजे आर्ण 10 लाख प्रवासी हािाळण्याची क्षमिा असेल.  

• एकूण 495 कोटी रुपयाुंच्या प्रकल्प खचािपैकी 303 कोटी रुपये म ुंबई पोटि ऑथॉररटी आर्ण उविररि खचि खासगी 

ऑपरेटर करणार आहेि.  

• Source: PIB 

नागपूरात पहहलयाुंदाच एरोमॉडेर्ल ुंग शोचे आयोजन 

 

• स्वािुंत्र्याच्या अमृि महोत्सवार्नर्मत्त नागपूराि राष्ट्र ीय छात्र सेना, िसेच र्वर्वि हौशी एरोमॉडेलसि सुंसथाुंच्या सहकायािने 

पर्हल्याुंिाच एरोमॉडेर्लुंग शोचे आयोजन करण्याि आले होिे. 
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• एरोमोडीर्लुंग शो चे उिघाटन क्रीडा मुंत्री स नील केिार याुंचा हसे्त करण्याि आले. यावेळी हॉसि रायर्डुंग ची आवड 

म लाुंमधे्य र्नमािण व्हावी यासाठी हॉसि रायडी ुंगचे प्रात्यर्क्षक एनसीसी पथकाद्वारे सािर करण्याि आले . 

• या मधे्य र्वर्वि प्रकारच्या 20 एरोमॉडेल्सचे प्रात्यर्क्षक एनसीसी आर्ण हौशी एरोमॉडेर्लुंगचा म लाुंनी यावेळी सािर 

केले.  

Source: AIR 

आसाम आणि मेघालय आुंतरराज्य सीमा वििाद  

 

बातम्ाांमधे्य का 

• कें द्रीय गृहमुंत्री अर्मि शहा याुंच्या उपन्वसथिीि आसामचे म ख्यमुंत्री र्हमुंिा र्बस्वा सरमा आर्ण म ख्यमुंत्री मेघालय 

कॉनराड के. सुंगमा याुंनी आसाम आर्ण मेघालय राज्ाुंमिील आुंिरराज्ीय सीमा र्नर्िि करण्यासाठी नवी र्िल्लीि 

12 पैकी 6 के्षत्राुंच्या सुंिभािि ऐर्िहार्सक करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.  

मुख्य मुदे्द 

• गेल्या वर्षी ज लैपासून आसामचे म ख्यमुंत्री र्हमुंिा र्बस्वा सरमा आर्ण त्याुंचे मेघालयचे म ख्यमुंत्री कॉनरॅड सुंगमा 

त्याुंच्या 884 र्कमी लाुंबीच्या सीमेवर िीघिकाळ चाललेला वाि सोडवण्यासाठी चचाि करि आहेि. 

• िोन्ही राज्ाुंमधे्य र्ववािाची १२ के्षते्र असिाना, ज लै २०२१ मधे्य, िोन्ही सरकाराुंनी पर्हल्या टप्प्याि र्नराकरणासाठी 

सहा के्षते्र (हार्हम, र्गझाुंग, िाराबारी, बोकलापारा, खानापारा-र्पर्लुंगकाटा, रिाचेरा) ओळखली. 

Source: Indian Express 

गुजरातला भारतातील पहहला 'स्टील रोड' 

 

बातमीत का 

• भारिािील डायमुंड र्सटी, स रि, ग जराि हे स्टील कचऱ्यापासून बनवलेला रस्ता र्मळवणारे भारिािील पर्हले ठरले 

आहे. 

मुख्य मुदे्द 
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• आसेलर र्मत्तल र्नप्पॉन स्टील इुंर्डयाने CSIR इुंर्डया (काउुं र्सल ऑफ सायुंर्टर्फक अँड इुंडन्वस्टरयल ररसचि) आर्ण 

CRRI (सेंटरल रोड ररसचि इन्विटू्यट) सोबि सरकारी र्थुंक टँक NITI आयोग सोबि बाुंिलेला, स्टील सॅ्लग रोड हे 

शाश्वि र्वकासाचे उतृ्कष्ट् उिाहरण आहे. 

• स्टील उद्योगाुंद्वारे लाखो टन स्टील सॅ्लग ियार केले जािाि आर्ण त्याुंचा आिापयंि कोणिाही पयाियी उपयोग झालेला 

नाही. 

• Source: ET 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 
भारत सरकारने नागालँड, आसाम आणि मणिपूरमधील AFSPA अुंतगित अशाुंत क्षेते्र कमी केली आहेत 

 

बातमीत का 

• भारि सरकारने अनेक िशकाुंनुंिर नागालँड, आसाम आर्ण मर्णपूरमिील सशस्त्र िल र्वशेर्ष अर्िकार कायिा 

(AFSPA) अुंिगिि अशाुंि के्षते्र कमी केली आहेि. 

• 2014 च्या ि लनेि 2021 मधे्य िहशिवािाच्या घटनाुंमधे्य 74 टक्क्ाुंनी घट झाली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• सुंपूणि आसाममधे्य १९९० पासून 'अशाुंि के्षत्र' अर्िसूचना लागू आहे. पररन्वसथिीि लक्षणीय स िारणा झाल्याम ळे, आिा 

AFSPA 01.04.2022 पासून पूणिपणे 23 र्जल्ह्ाुंमिून आर्ण अुंशिः  आसामच्या 1 र्जल्ह्ािून काढून टाकण्याि येि 

आहे. 

• २००४ पासून सुंपूणि मर्णपूरमधे्य (इुंफाळ नगरपार्लका के्षत्र वगळिा) अशाुंि के्षत्र घोर्षणापत्र लागू आहे. मर्णपूरमिील 

6 र्जल्ह्ाुंिील 15 पोर्लस से्टशन के्षत्र 01.04.2022 पासून अशाुंि के्षत्र अर्िसूचनेिून वगळले जाईल. 

• सुंपूणि नागालँडमधे्य १९९५ पासून र्डस्टर्बडि एररया नोर्टर्फकेशन लागू आहे. नागालँडमिील ७ र्जल्ह्ाुंमिील १५ 

पोर्लस ठाण्याुंमिून अशाुंि के्षत्र अर्िसूचना ०१.०४.२०२२ पासून मागे घेण्याि येि आहे. 

• Source: Indian Express 

हदलली महानगरपार्लका (सुधारिा) विधेयक, 2022 
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बातमीत का 

• अलीकडेच, र्िल्ली महानगरपार्लका (ि रुस्ती) र्विेयक, 2022 लोकसभेि सािर करण्याि आले. 

मुख्य मुदे्द 

• सुंसिेने पाररि केलेल्या र्िल्ली महानगरपार्लका अर्िर्नयम, 1957 मधे्य स िारणा करण्याचा या र्विेयकाचा प्रयत्न 

आहे. 

• र्िल्ली र्विानसभेने 2011 मधे्य र्िल्लीच्या पूवीच्या महानगरपार्लकेचे र्वभाजन करण्यासाठी या कायद्याि स िारणा 

केली: (i) उत्तर र्िल्ली महानगरपार्लका, (ii) िर्क्षण र्िल्ली महानगरपार्लका आर्ण (iii) पूवि र्िल्ली महानगरपार्लका. 

• या र्विेयकाि र्िन्ही कॉपोरेशन एकत्र करण्याचा प्रयत्न आहे. 

महानगरपालिका बद्दि: 

• भारिाि, महानगरपार्लका ही शहरी सथार्नक सरकार आहे जी 10 लाखाुंपेक्षा जास्त लोकसुंख्या असलेल्या कोणत्याही 

महानगर शहराच्या र्वकासासाठी जबाबिार असिे. 

• भारिािील पर्हली महानगरपार्लका 1688 मधे्य मद्रासमधे्य ियार करण्याि आली, त्यानुंिर 1726 मधे्य म ुंबई आर्ण 

कलकत्ता येथे महानगरपार्लका र्नमािण झाली. 

Source: Indian Express 

लाल ककलला महोत्सि - भारत भाग्य विधाता 

 

बातमीत का 
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• कें द्रीय मर्हला आर्ण बालर्वकास मुंत्री श्रीमिी सृ्मिी झ र्बन इराणी याुंनी र्िल्लीिील लाल र्कल्ल्यािील १७व्या 

शिकािील प्रर्िर्िि स्मारक येथे िहा र्िवसीय मेगा लाल र्कल्ला महोत्सव - भारि भाग्य र्विािा (२५ माचि २०२२- ३ 

एर्प्रल २०२२) चे उि्घाटन केले. 

मुख्य मुदे्द 

• साुंसृ्कर्िक मुंत्रालयािफे लाल र्कल्ला महोत्सव-भारि भाग्य र्विािा आयोर्जि करण्याि येि आहे. 

• 70 हून अर्िक क शल कारार्गराुंनी कायिक्रमसथळी आपल्या कलाक सरीचे प्रिशिन केले आहे. 

• भारि सरकारचे साुंसृ्कर्िक मुंत्रालय, लाल र्कल्ल्याचे “स्मारक र्मत्र”, िालर्मया भारि र्लर्मटेड याुंनी आझािी का 

अमृि महोत्सवाचा एक भाग म्हणून या मेगा इव्हेंटची सुंकल्पना माुंडली आहे. 

• Source: PIB 

फौजदारी प्रकक्रया (ओळख) विधेयक, 2022 
बातमीत का 

• कें द्रीय गृह राज्मुंत्री अजय र्मश्रा टेनी याुंनी लोकसभेि फौजिारी प्रर्क्रया (ओळख) र्विेयक 2022 सािर केले. 
 

 

मुख्य मुदे्द 

• ग ने्हगारी प्रर्क्रया (ओळख) र्विेयक 2022 कायद्याची अुंमलबजावणी करणाऱ् या एजन्ी ुंना ग ने्हगारी प्रकरणाुंमधे्य 

ओळख आर्ण िपासाच्या उदे्दशाने िोर्षी आर्ण इिर व्यक्ी ुंचे शारीररक आर्ण जैर्वक नम ने गोळा करण्यासाठी, 

सुंग्रर्हि करण्यासाठी आर्ण त्याुंचे र्वशे्लर्षण करण्यासाठी अर्िकृि करिे. 

• हे र्विेयक ि आयडेंर्टर्फकेशन ऑफ र्प्रझनसि ऍक्ट, 1920 रद्द करण्याचा प्रयत्न करिे ज्ाची व्याप्ती 

िुंडार्िकाऱ् याुंच्या आिेशान सार िोर्षी आर्ण गैर-िोर्षी व्यक्ी ुंच्या मयािर्िि शे्रणीिील बोटाुंचे ठसे आर्ण पायाचे ठसे 

आर्ण छायार्चते्र रेकॉडि करण्याप रिी मयािर्िि होिी. 

• नॅशनल क्राइम रेकॉडि ब्य रो (NCRB) हे भौर्िक आर्ण जैर्वक नम ने, स्वाक्षरी आर्ण हस्ताक्षर डेटाचे भाुंडार असेल जे 

र्कमान 75 वरे्ष जिन केले जाऊ शकिे. 

• या कायद्याुंिगिि मोजमाप घेण्यास परवानगी िेण्यास र्वरोि करणे र्कुं वा नकार िेणे हा भारिीय िुंड सुंर्हिेच्या कलम 

186 अुंिगिि ग न्हा मानला जाईल. 

• Source: The Hindu 

राष्ट्रीय महहला आयोगाने विधी सेिा न्ललननक सुरू केले 
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बातमीत का 

• राष्ट्र ीय मर्हला आयोगाने (NCW) र्िल्ली राज् र्विी सेवा प्रार्िकरण (DSLSA) च्या सहकायािने कायिेशीर मिि 

न्विर्नक स रू केले आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• NCW इिर राज् मर्हला आयोगाुंमधे्यही अशाच प्रकारचे कायिेशीर सेवा िवाखाने स रू करण्याची योजना आखि 

आहे. 

राष्ट्र ीय मलहिा आयोगालिषयी: 

• 31 जानेवारी 1992 रोजी भारिीय सुंर्विानाच्या िरि िीन सार, 1990 च्या राष्ट्र ीय मर्हला आयोग कायद्याि पररभार्र्षि 

केल्यान सार त्याची सथापना करण्याि आली. 

• रेखा शमाि या सध्याच्या अध्यक्षा आहेि. 

• Source: newsonair 

राज्ये अलपसुंख्याक घोवित करू शकतात: कें द्र 

 

बातमीत का 

• सवोच्च न्यायालयाि िाखल केलेल्या प्रर्िज्ञापत्राि, कें द्रीय अल्पसुंख्याक व्यवहार मुंत्रालयाने म्हटले आहे की, “राज् 

सरकारे िेखील िार्मिक र्कुं वा भार्र्षक सम िायाला राज्ािील ‘अल्पसुंख्याक सम िाय’ म्हणून घोर्र्षि करू शकिाि”. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• वकील अर्श्वनी उपाध्याय याुंनी 2020 मधे्य केलेल्या यार्चकेला उत्तर म्हणून हे प्रर्िज्ञापत्र िाखल करण्याि आले होिे, 

ज्ामधे्य म्हटले होिे की, 2011 च्या जनगणनेन सार, लक्षद्वीप, र्मझोराम, नागालँड, मेघालय, जमू्म-काश्मीर, 

अरुणाचल प्रिेश, मर्णपूर आर्ण पुंजाबमधे्य र्हुंिू अल्पसुंख्याक आहेि आर्ण सवोच्च न्यायालयाने 2002 च्या टीएमए 

पै (TMA Pai) र्नणियाि नमूि केलेल्या ित्त्वान सार त्याुंना या राज्ाुंमधे्य अल्पसुंख्याक िजाि िेण्याि यावा. 
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कें द्राची भूलमका : 

• महाराष्ट्र ाने 'जू्ुं'ना राज्ाुंिगिि अल्पसुंख्याक समाज म्हणून कसे अर्िसूर्चि केले, याचे उिाहरण कें द्राने र्िले. प न्हा 

कनािटकने उिूि , िेलगू, िर्मळ, मल्याळम, मराठी, ि ळू, लाुंबाडी, र्हुंिी, कोकणी आर्ण ग जरािी या भार्षाुंना राज्ाि 

अल्पसुंख्याक भार्षा म्हणून अर्िसूर्चि केले. 

भारत सरकारने अलिसूलचत केिेिे अल्पसांख्याक : 

• सुंसिेची वैिार्नक क्षमिा आहे आर्ण १९९२ च्या राष्ट्र ीय अल्पसुंख्याक आयोग कायद्याच्या कलम २ (सी) अिये 

सम िायाला अल्पसुंख्याक म्हणून अर्िसूर्चि करण्याची कायिकारी क्षमिा कें द्र सरकारची आहे. 

• कें द्र सरकारने १९९२च्या राष्ट्र ीय अल्पसुंख्याक आयोग कायद्याच्या कलम २ (सी) अिये म न्वस्लम, र्ििन, शीख, बौद्ध, 

पारशी आर्ण जैन या सहा सम िायाुंना अल्पसुंख्याक म्हणून अर्िसूर्चि केले. 

• Source: Indian Express 

सुंविधान (अनुसूचचत जाती आणि अनुसूचचत जमाती) आदेश (दरुुस्ती) विधेयक, 2022 
बातमीत का 

• राज्सभेने सुंर्विान (अन सूर्चि जािी आर्ण अन सूर्चि जमािी) आिेश (ि रुस्ती) र्विेयक, 2022 मुंजूर केले. 
 

 

मुख्य मुदे्द 

• या र्विेयकाि घटना (अन सूर्चि जािी) आिेश, 1950 मधे्य स िारणा करून झारखुंडमिील अन सूर्चि जािी ुंच्या 

यािीिून भोगिा सम िाय वगळणे आर्ण राज्ािील अन सूर्चि जमािी ुंच्या यािीमधे्य काही सम िायाुंचा समावेश 

करण्यासाठी सुंर्विान (अन सूर्चि जमािी) आिेश, 1950 ची िरिूि करण्याि आली आहे. 

• सुंर्विान (अन सूर्चि जािी आर्ण अन सूर्चि जमािी) आिेश (ि रुस्ती) र्विेयक, 2022 हे सुंसिेच्या वरच्या सभागृहाि 

7 फेब्र वारी 2022 रोजी सािर करण्याि आले. 

• टीप: यापूवी लोकसभेने र्त्रप राच्या अन सूर्चि जमािीच्या यािीि 'डालािगँ' सम िायाचा 'क की' उप-जमािी म्हणून 

समावेश करण्यासाठी र्विेयक मुंजूर केले. 

• Source: TOI 

मलबार बुंड 
बातमीत का 

• अलीकडेच, भारिीय ऐर्िहार्सक सुंशोिन पररर्षिेने (ICHR) 1921 च्या मलबार बुंडािील शहीि वररयामक न्नाथ  

क नहामि हाजी आर्ण अली म सर्लयार याुंना भारिाच्या स्वािुंत्र्य सैर्नकाुंच्या यािीिून काढून टाकण्याच्या 

र्शफारशीवर आपला र्नणिय प ढे ढकलला आहे. 
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मुख्य मुदे्द 

• मलबार बुंड, मोपलाह हत्याकाुंड, मोपला िुंगल र्कुं वा मर्पला िुंगल ऑगस्ट 1921 िे 1922 िरम्यान मद्रास 

पे्रर्सडेन्ीच्या मलबार र्जल्ह्ाच्या िर्क्षण भागाि झाली. 

• इुंर्डयन कौन्वन्ल फॉर र्हस्टोररकल ररसचि (ICHR) बद्दल: 

• ही प्रशासकीय आिेशाद्वारे सथापन करण्याि आलेली र्शक्षण मुंत्रालयाची एक सुंसथा आहे. 

• हे इर्िहासकार आर्ण र्वद्वानाुंना फेलोर्शप, अन िान आर्ण र्सम्पोर्सयाद्वारे आर्थिक सहाय्य प्रिान करिे. 

Source: The Hindu 

मित्वाच्या बातम्या: जग 
बुखारेस्ट नाइन (B9) 

 

बातम्ाांमधे्य का 

• अर्लकडेच ब खारेस्ट नाइनने नाटोच्या (नॉथि अटलाुंर्टक टर ीटी ऑगिनायझेशन) पूवेकडील 'र्वस्तारा'र्वर्षयीचा रर्शयन 

िावा फेटाळून लावला. 

• उत्तर अटलाुंर्टक करार सुंघटना ही पूवेकडे "र्वस्तार" करणारी सुंघटना नाही, िर हे िेश स्विुंत्र य रोर्पयन राजे् 

म्हणून आहेि ज्ाुंनी स्वि: पर्िमेकडे जाण्याचा र्नणिय घेिला आहे, हे त्याुंनी अिोरेन्वखि केले. 

बुखारेस्ट नाइन (B9) बद्दि: 

• शीिय द्धाच्या समाप्तीनुंिर अमेररकेच्या नेिृत्वाखालील लष्करी य िीचा भाग बनलेल्या पूवि य रोपमिील नऊ NATO 

िेशाुंचा हा गट आहे. 

• त्याची सथापना 4 नोव्हेंबर 2015 रोजी झाली आर्ण रोमार्नयाची राजिानी ब खारेस्ट येथून र्िचे नाव घेिले गेले. 

• ब खारेस्ट येथे मध्य आर्ण पूवि य रोपमिील राज्ाुंच्या उच्च-स्तरीय बैठकीि 2014 पासून रोमार्नयाचे अध्यक्ष असलेले 

िॉस इओहार्नस आर्ण ऑगस्ट 2015 मधे्य पोलुंडचे अध्यक्ष बनलेले आुंदे्रज ड डा याुंच्या प ढाकाराने हा गट ियार 

करण्याि आला. 

रचना: 
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• B9 सिस्य राष्ट्र ाुंमधे्य रोमार्नया, पोलुंड, हुंगेरी, बले्गररया, झेक प्रजासत्ताक, स्लोव्हार्कया आर्ण एस्टोर्नया, लॅटन्वव्हया 

आर्ण र्लथ आर्नया या िीन बान्विक प्रजासत्ताकाुंचा समावेश आहे. 

• B9 चे सवि सिस्य य रोर्पयन य र्नयन (EU) आर्ण नॉथि अटलाुंर्टक टर ीटी ऑगिनायझेशन (NATO) चा भाग आहेि. 

• Source: Indian Express 

WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ रॅडडशनल मेडडर्सन 

 

बातम्ाांमधे्य का 

• ग जरािमिील जामनगर येथे भारिाि डबू्ल्यएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर टर ॅ र्डशनल मेर्डसीन (डबू्ल्यएचओ-जीसीटीएम) 

सथापन करण्यासाठी आय र्ष मुंत्रालयाने जागर्िक आरोग्य सुंघटनेशी (डबू्ल्यएचओ) यजमान िेश करारावर स्वाक्षऱ्या 

केल्या आहेि, ग जरािमिील इन्विटू्यट ऑफ टर ेर्नुंग अँड ररसचि इन आय वेि (आयटीआरए) येथे अुंिररम 

कायािलयासह.  

• आय र्ष मुंत्रालयाचे सर्चव वैद्य राजेश कोटेचा आर्ण डबू्ल्यएचओचे महासुंचालक डॉ. टेडर ोस अिानोम घेबे्रयेसस याुंनी 

र्जर्नव्हा येथे या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. 

मुख्य मुदे्द 

• या कें द्राला भारि सरकारकडून स मारे USD 250 िशलक्ष ग ुंिवण कीचे समथिन केले जाईल. 

• GCTM हे जगभरािील पारुंपाररक और्षिाुंसाठी पर्हले आर्ण एकमेव ग्लोबल सेंटर (कायािलय) असेल. 

• हे पारुंपाररक और्षि पद्धिी आर्ण उत्पािनाुंवरील िोरणे आर्ण मानकाुंसाठी एक ठोस प रावा आिार ियार करण्यावर 

लक्ष कें र्द्रि करेल आर्ण िेशाुंना त्याुंच्या आरोग्य प्रणाली ुंमधे्य योग्य िे समाकर्लि करण्याि मिि करेल आर्ण चाुंगल्या 

आर्ण शाश्वि प्रभावासाठी त्याची ग णवत्ता आर्ण स रर्क्षििा र्नयुंर्त्रि करेल. 

• 21 एर्प्रल 2022 रोजी पुंिप्रिान नरेंद्र मोिी याुंच्या उपन्वसथिीि भूर्मपूजन समारुंभ होईल.  

Source: PIB 

भारत आणि UAE दरम्यान CEPA करार 
बातमीत का 

• पीयूर्ष गोयल, कें द्रीय वार्णज् आर्ण उद्योग मुंत्री याुंनी 28 माचि 2022 रोजी भारि आर्ण सुंय क् अरब अर्मरािी 

(UAE) याुंच्यािील सविसमावेशक आर्थिक भागीिारी करार (CEPA) च्या अनावरणाची घोर्षणा त्याुंच्या UAE 

भेटीिरम्यान केली. 

• श्री गोयल हे 28 माचि 2022 आर्ण 29 माचि 2022 रोजी ि बई येथे होणाऱ्या 'इन्व्वे्हस्टोर्पया सर्मट' आर्ण 'वर्ल्ि गव्हनिमेंट 

सर्मट' मधे्य सहभागी होण्यासाठी UAE मधे्य आहेि. 
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महत्त्वाचे मुदे्द 

• भारिाचे पुंिप्रिान नरेंद्र मोिी आर्ण अबू िाबीचे य वराज आर्ण य एई आर्मडि फोसेसचे डेय टी स प्रीम कमाुंडर शेख 

मोहम्मि र्बन झायेि अल-नाहयान आर्ण कायिकारी पररर्षिेचे अध्यक्ष याुंच्याि झालेल्या भारि-य एई व्हच्य िअल 

सर्मटिरम्यान 18 फेब्र वारी 2022 रोजी नवी र्िल्ली येथे भारि-य एई सीईपीएवर स्वाक्षऱ्या करण्याि आल्या. 

• टीप: UAE हा भारिािील 8 व्या क्रमाुंकाचा सवािि मोठा ग ुंिवणूकिार आहे ज्ाची अुंिाजे US$ 18 अब्ज ग ुंिवणूक 

आहे. 

• Source: Business Standard 

दबुई एलसपोमध्ये तेजस कौशलय प्रकलप 

 

बातमीत का 

• कें द्रीय मुंत्री अन राग ठाकूर याुंनी ि बई एक्स्पो 2020 मधे्य TEJAS (टर ेर्नुंग फॉर एर्मरेट्स जॉब्स अँड न्वस्कल्स) लाँच 

केले, जो परिेशािील भारिीयाुंना प्रर्शर्क्षि करण्यासाठी न्वस्कल इुंर्डया इुंटरनॅशनल प्रोजेक्ट आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• या प्रकल्पाचे उर्द्दष्ट् कौशल्य, प्रमाणीकरण आर्ण भारिीयाुंचे परिेशाि रोजगार हे आहे. 

• सुंय क् अरब अर्मरािी (UAE) मधे्य भारिीय कामगाराुंना कौशल्य आर्ण बाजाराच्या गरजाुंसाठी स सज्ज होण्यासाठी 

मागि ियार करणे हे िेजसचे उर्द्दष्ट् आहे. 

• स रुवािीच्या टप्प्याि UAE मधे्य 10,000 मजबूि भारिीय कमिचारी ियार करण्याचे िेजसचे उर्द्दष्ट् आहे. 

Source: HT 

5 िी BIMSTEC र्शखर पररिद 
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बातमीत का 

• BIMSTEC चे सध्याचे अध्यक्ष श्रीलुंकेने व्हच्य िअल मोडमधे्य 30 माचि 2022 रोजी आयोर्जि केलेल्या 5व्या BIMSTEC 

(बहु-के्षत्रीय िाुंर्त्रक आर्ण आर्थिक सहकायािसाठी बे ऑफ बुंगाल इर्नर्शएर्टव्ह) र्शखर पररर्षिेि पुंिप्रिान नरेंद्र 

मोिी सहभागी झाले होिे. 

मुख्य मुदे्द 

र्शखर पररर्षिेची थीम होिी “एक लवर्चक प्रिेशाकडे, समृद्ध अथिव्यवसथा, र्नरोगी लोक”. 

पुंिप्रिान मोिी आर्ण इिर नेत्याुंनी िीन र्बमसे्टक कराराुंवर स्वाक्षरी केली, जे चालू सहकायि र्क्रयाकलापाुंमधे्य साध्य होि 

असलेल्या प्रगिीचे प्रर्िर्नर्ित्व करिाि: 

• (i) ग ने्हगारी प्रकरणाुंमधे्य परस्पर कायिेशीर सहाय्यासाठी BIMSTEC अर्िवेशन 

• (ii) राजनैर्िक प्रर्शक्षणाच्या के्षत्राि परस्पर सहकायािवर र्बमसे्टक सामुंजस्य करार 

• (iii) BIMSTEC िुंत्रज्ञान हस्ताुंिरण स र्विेच्या सथापनेवर सुंघटनेचे मेमोरँडम 

BIMSTEC बद्दि तथ्यः  

• म ख्यालय: ढाका, बाुंगलािेश 

• सथापना: 6 जून 1997 

• सिस्य: बाुंगलािेश, भूिान, भारि, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलुंका, थायलुंड 

Source: newsonair 

मित्वाच्या बातम्या: संरक्षण 
भारत फ्रावस नौदल सराि िरुिा – 2022 

 

बातमीत का 

• भारिीय आर्ण फ्रें च नौिलाुंमिील र्द्वपक्षीय नौिल सरावाची 20 वी आवृत्ती - 'वरुणा' अरबी सम द्राि 30 माचि िे 03 

एर्प्रल 2022 िरम्यान आयोर्जि केली जाि आहे. 

मुख्य मुदे्द 
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• िोन्ही नौिलाुंमिील र्द्वपक्षीय नौिल सराव 1993 मधे्य स रू करण्याि आला. 

• २००१ मधे्य या सरावाला ‘वरुणा’ असे नाव िेण्याि आले आर्ण भारि-फ्रान् िोरणात्मक र्द्वपक्षीय सुंबुंिाुंचा िो एक 

महत्त्वाचा भाग बनला आहे. 

• िोन्ही नौिलाची जहाजे, पाणब ड्या, सागरी गस्ती र्वमाने, लढाऊ र्वमाने आर्ण हेर्लकॉप्टरसह र्वर्वि ि कड्या या 

सरावाि सहभागी होि आहेि. 

• Source: India Today 

भारताच्या राष्ट्रपतीुंनी आयएनएस िलसुराला राष्ट्रपतीुंचा रुंग सादर केला 

 

बातमीत का 

• भारिाचे राष्ट्र पिी राम नाथ कोर्वुंि याुंनी INS वालस राला प्रर्िर्िि राष्ट्र पिी रुंग प्रिान केला. 

राष्ट्र पती ांच्या रांगाबद्दि: 

• शाुंििा आर्ण य द्धाि राष्ट्र ासाठी केलेल्या अपवािात्मक सेवेच्या सन्मानाथि लष्करी ि कडीला राष्ट्र पिी ुंचा रुंग र्िला 

जािो. 

• 27 मे 1951 रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाि याुंनी राष्ट्र पिी रुंगाने सन्मार्नि केलेले भारिीय नौिल हे पर्हले भारिीय सशस्त्र 

िल होिे. 

आयएनएस ििसुराबद्दि: 

• आयएनएस वलस राचा वारसा १९४२ सालचा आहे, जेव्हा ऑपरेशनल आवश्यकिेम ळे ि सर् या महाय द्धािरम्यान 

रॉयल इुंर्डयन नेव्हीची मारक क्षमिा वाढर्वण्यासाठी प्रगि टॉपेडो प्रर्शक्षण स र्विा ियार करणे अर्नवायि केले होिे.   

• भारि प्रजासत्ताक झाल्यानुंिर ०१ ज लै १९५० रोजी या य र्नटचे नाव आयएनएस वलस रा असे ठेवण्याि आले.   

Source: PIB 

MRSAM ची भारतीय सैवय आितृ्ती 
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बातमीत का 

• सुंरक्षण सुंशोिन आर्ण र्वकास सुंघटना (DRDO) ने ओर्डशाच्या र्कनारपट्टीवरील चुंडीपूर येथील एकान्वत्मक चाचणी 

शे्रणी येथे मध्यम शे्रणीच्या पृिभागावरून हवाई के्षपणास्त्र (MRSAM) च्या भारिीय लष्कराच्या आवृत्तीच्या िोन यशस्वी 

उड्डाण चाचण्या घेिल्या. 

मुख्य मुदे्द 

• पर्हले प्रके्षपण मध्यम उुंचीच्या लाुंब पल्ल्याच्या लक्ष्याला रोखण्यासाठी होिे आर्ण ि सरे प्रके्षपण कमी उुंचीच्या लहान 

शे्रणीच्या लक्ष्याची क्षमिा र्सद्ध करण्यासाठी होिे. 

मध्यम पल्ल्याच्या पृष्ठभागािरून हिेतीि के्षपणास्त्र (MRSAM) बद्दि: 

• ही MRSAM आवृत्ती DRDO आर्ण इस्रायल एरोसे्पस इुंडस्टर ीज (IAI), इस्रायल याुंनी भारिीय लष्कराच्या वापरासाठी 

सुंय क्पणे र्वकर्सि केलेली पृिभागावरून हवेि के्षपणास्त्र आहे. 

• MRSAM आमी वेपन र्सस्टममधे्य मिी-फुं क्शन रडार, मोबाईल लाँचर र्सस्टम आर्ण इिर वाहनाुंचा समावेश आहे. 

• हे बराक हवाई आर्ण के्षपणास्त्र सुंरक्षण प्रणाली (AMD) चे भूमी आिाररि प्रकार आहे. 

• Source: Indian Express 

INAS 316 चा कायािन्वित समारुंभ 

 

बातमीत का 

• इुंर्डयन नेव्हल एअर स्क्वॉडर न (INAS) 316, भारिीय नौिलाचे ि सरे P-8I र्वमान स्क्वाडर न 29 माचि 2022 रोजी 

भारिीय नौिलाि िाखल झाले आहे. 

• आयएनएस हुंसा, गोवा येथे हा सोहळा पार पडला. 

मुख्य मुदे्द 
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• INAS 316 चे नाव 'Condors' असे र्िले गेले आहे जे मोठ्या आकाराचे पुंख असलेले सवािि मोठे उडणारे भू-पक्षी 

आहेि. 

• INAS 316 बोईुंग P-8I र्वमान चालवेल, एक बहु-भूर्मका असलेल्या लाँग रेंज मेरीटाइम रीकॉर्नसन् अँटी-सबमरीन 

वॉरफेअर (LRMR ASW) र्वमान, जे एअर-टू-र्शप के्षपणासे्त्र आर्ण टॉपेडोच्या शे्रणीने स सज्ज असू शकिे. 

• ऑप्प्शन िॉज कॉन्ट्र ॅक्ट अुंिगिि खरेिी केलेल्या चार नवीन P-8I र्वमानाुंसाठी आर्ण IOR मिील कोणत्याही िो्ाला 

‘र्डटर, र्डटेक्ट आर्ण र्डस्टर ॉय’ करण्यासाठी या स्क्वाडर नला र्वशेर्षि: र्नय क् करण्याि आले आहे. 

• ही र्वमाने 30 र्डसेंबर 2021 पासून हुंसा येथून कायिरि आहेि आर्ण स्क्वाडर न पूणि से्पक्टरम पृिभाग आर्ण उपसफेस 

नेव्हल ऑपरेशन्सह एकर्त्रि केले आहे. 

Source: PIB 

IONS सागरी व्यायाम 2022 (IMEX-22) 

 

बातमीत का 

• इुंर्डयन ओशन नेव्हल र्सम्पोर्जयम (IONS) सागरी सराव 2022 (IMEX-22) ची पर्हली आवृत्ती 26 िे 30 माचि 2022 

िरम्यान गोवा आर्ण अरबी सम द्राि आयोर्जि करण्याि आली होिी. 

मुख्य मुदे्द 

• सिस्य नौिलाुंमिील मानविावािी सहाय्य आर्ण आपत्ती र्नवारण (HADR) ऑपरेशन्मधे्य परस्पर कायिक्षमिा 

वाढवणे हा या सरावाचा उदे्दश होिा. 

• IMEX - 22 मधे्य 26 िे 27 माचि 2022 पयंि गोवा येथील मारम गाव बुंिरािील हाबिर टप्पा आर्ण त्यानुंिर 28 िे 30 

माचि 2022 पयंि अरबी सम द्रािील सागरी टप्पा समार्वष्ट् आहे. 

• बाुंगलािेश, फ्रान्, भारि आर्ण इराणच्या नौिलाच्या य द्धनौका, सागरी शोि र्वमाने आर्ण हेर्लकॉप्टरचा सहभाग 

होिा. 

• ऑस्टर ेर्लया, बाुंगलािेश, फ्रान्, भारि, इुंडोनेर्शया, मालिीव, मॉररशस, मोझाुंर्बक, ओमान, किार, र्सुंगापूर, श्रीलुंका, 

थायलुं ड, UAE आर्ण UK या 15 IONS सिस्य नौिलािील 22 र्नरीक्षकाुंनीही या सरावाि भाग घेिला. 

• Source: PIB 

सीसीएसने 15 लाइट कॉम्बॅट हेर्लकॉप्टसि (एलसीएच) खरेदी करण्यास मुंजुरी हदली  
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बातम्ाांमधे्य का 

• मुंर्त्रमुंडळाच्या स रक्षा सर्मिीने (सीसीएस) 3,887 कोटी रुपये खचूिन 15 लाइट कॉमॅ्बट हेर्लकॉप्टर (एलसीएच) 

र्लर्मटेड र्सरीज उत्पािन खरेिी करण्यास मुंज री र्िली आहे. 

िाइट कॉमॅ्बट हेलिकॉप्टर लिलमटेड लसरीज प्रॉडक्शन (एिएसपी) लिषयी: 

• एलएसपी एक स्विेशी र्डझाइन केलेले, र्वकर्सि आर्ण उत्पार्िि अत्याि र्नक आि र्नक लढाऊ हेर्लकॉप्टर आहे 

ज्ाि मूल्यान सार अुंिाजे 45% स्विेशी सामग्री आहे जी उत्तरोत्तर एसपी आवृत्तीसाठी 55% पेक्षा जास्त होईल. 

• र्हुंि स्तान एरोनॉर्टक्स र्लर्मटेड (एचएएल) या हेर्लकॉप्टरची र्नर्मििी करेल. 

• Source: Indian Express 

प्रवज्ञान आणण तंत्रज्ञान 
इस्रो अुंतराळातील हिगाऱयाुंचा मागोिा घेण्यास गती देईल 

 

बातमीत का 

• से्पस जुंकम ळे अुंिराळािील भारिीय मालमते्तला वाढिा िोका र्नमािण झाला आहे, भारिीय अुंिराळ सुंशोिन सुंसथा 

(ISRO) नेटवकि  फॉर से्पस ऑबे्जक््टस टर ॅ र्कुं ग अँड अॅनार्लर्सस (NETRA) प्रकल्पाुंिगिि नवीन रडार आर्ण ऑर्प्टकल 

टेर्लस्कोप िैनाि करून त्याची कक्षीय मोडिोड टर ॅ र्कुं ग क्षमिा र्वकर्सि करि आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• NETRA अुंिगिि एक प्रभावी पाळि ठेवणे आर्ण टर ॅ र्कुं ग नेटवकि  सथार्पि करण्याचा भाग म्हणून 1,500 र्कमी शे्रणीचे 

से्पस डेर्ब्रज टर ॅ र्कुं ग रडार आर्ण एक ऑर्प्टकल टेर्लस्कोप समार्वष्ट् केले जाईल. 

नेत्रा प्रकल्प: 

• भारिीय उपग्रहाुंना भुंगार आर्ण इिर िोके शोिण्यासाठी ही अवकाशािील पूवि चेिावणी प्रणाली आहे. 

• एकिा कायािन्विि झाल्यानुंिर, िे इिर अवकाश शक्ी ुंप्रमाणे भारिाला से्पस र्सच्य एशनल अवेअरनेस (SSA) मधे्य 

स्विः ची क्षमिा िेईल. 
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• Source: The Hindu 

I-STEM राष्ट्रीय पोटिलिर MATLAB लाँच केले 

 

बातमीत का 

• िेशाि प्रथमच, भारिािील शैक्षर्णक वापरकिे भारिीय र्वज्ञान िुंत्रज्ञान आर्ण अर्भयाुंर्त्रकी स र्विा नकाशा (I-STEM) 

पोटिलद्वारे कोणत्याही श ल्कार्शवाय MATLAB सॉफ्टवेअर सुंचमधे्य प्रवेश करू शकिील. 

मुख्य मुदे्द 

• MATLAB सॉफ्टवेअर सुंच I-STEM च्या िाउड सव्हिरवर होस्ट केले आहे जेणेकरुन भारिािील कोठूनही 

वापरकिाि अन कूल प्रवेश प्रिान केला जाईल. 

MATLAB बद्दि: 

• MATLAB ही MathWorks द्वारे र्वकर्सि केलेली एक मालकीची मिी-पॅराडाइम प्रोग्रार्मुंग भार्षा आर्ण अुंकीय 

सुंगणन वािावरण आहे. 

I-STEM बद्दि: 

• I-STEM हा पुंिप्रिान र्वज्ञान, िुंत्रज्ञान आर्ण नवोने्मर्ष सल्लागार पररर्षि (PM-STIAC) च्या नेिृत्वाखाली भारि 

सरकारच्या (PSA, GoI) प्रम ख वैज्ञार्नक सल्लागाराच्या कायािलयाचा एक उपक्रम आहे. 

• Source: PIB 

मित्वाच्या बातम्या: पयाावरण 
सररस्का व्याघ्र प्रकलपाला भीिि आग 

 

बातमीत का 

• अलीकडेच सररस्का व्याघ्र प्रकल्पाि भीर्षण आग लागली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• अकबरपूर रेंजमिील ८-१० चौरस र्कलोमीटर के्षत्रावर उपग्रहाने वेळीच इशारा िेऊनही आर्ण ररअल टाइम मोबाइल 

अॅन्विकेशन-बेसड फायर ररस्पॉन् र्सन्वस्टम उपलब्ध असूनही त्याचा पररणाम झाला आहे. 

सररस्का व्याघ्र प्रकल्पाबद्दि: 

• सररस्का व्याघ्र प्रकल्प हा भारिािील राजसथानमिील अलवर र्जल्ह्ािील एक व्याघ्र प्रकल्प आहे. 

• हे 881 र्कमी 2 च्या के्षत्रफळावर पसरलेले आहे ज्ामधे्य झाडे-काटेरी रखरखीि जुंगले, कोरडी पानझडी जुंगले, 

गविाळ प्रिेश आर्ण खडकाळ टेकड्या आहेि. 

• हे के्षत्र अलवर राज्ाचे र्शकार सुंरक्षण होिे आर्ण 1958 मधे्य वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोर्र्षि करण्याि आले. 

• 1978 मधे्य भारिाच्या व्याघ्र प्रकल्पाचा एक भाग बनवून त्याला व्याघ्र प्रकल्पाचा िजाि िेण्याि आला. 

• वन्यजीव अभयारण्य 1982 मधे्य राष्ट्र ीय उद्यान घोर्र्षि करण्याि आले, एकूण के्षत्रफळ स मारे 273.8 र्कमी 2 आहे. 

• Source: Indian Express 

युनेस्कोच्या जागनतक िारसा स्थळाुंच्या तात्पुरत्या यादीत मेघालयातील न्जिुंत मूळ पूल 

 

बातमीत का 

• मेघालयािील र्जवुंि रूट र्ब्रजेस, राज्ािील 70 हून अर्िक गावाुंमधे्य आढळून आले आहेि, त्याुंचा समावेश 

य नेस्कोच्या जागर्िक वारसा सथळाुंच्या िात्प रत्या यािीि करण्याि आला आहे. 

लिव्हांग रूट लिज बद्दि: 

• हा एक प्रकारचा सािा झ लिा पूल आहे जो प्रवाह र्कुं वा निी ओलाुंडून र्जवुंि वनस्पिी ुंची म ळे ियार करण्यासाठी 

वृक्ष आकार िेण्याच्या पद्धिीद्वारे ियार केला जािो. 

• एकिा पररपक्व झाल्यावर, काही प लाुंवर जास्तीि जास्त 50 लोक ओलाुंडू शकिाि आर्ण िे 150 वर्षांहून अर्िक 

काळ र्टकू शकिाि. 

• सध्या, राज्ािील 72 गावाुंमधे्य स मारे 100 ज्ञाि र्जवुंि रूट र्ब्रज पसरले आहेि. 

भारतातीि युनेस्को जागलतक िारसा स्थळे: 

• सध्या भारिाि 40 जागर्िक वारसा सथळे आहेि. यापैकी 32 साुंसृ्कर्िक, 7 नैसर्गिक आर्ण 1 र्मश्र आहे. 

Source: Indian Express 

मित्वाच्या बातम्या: योजना 
MyGov- जम्मू आणि काश्मीरसाठी मजबूत नागररक प्रनतबद्धता व्यासपीठ 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 

बातमीत का 

• नागररकाुंच्या सहभागाची कल्पना प ढे नेण्यासाठी आर्ण भारिाच्या कें द्रशार्सि प्रिेशाि ‘ग ड गव्हनिन्’चे धे्यय साध्य 

करण्यासाठी, MyGov जमू्म आर्ण काश्मीर हे जमू्म आर्ण काश्मीरचे लेफ्टनुंट गव्हनिर मनोज र्सन्हा याुंनी स रू केले 

आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• MyGov जमू्म-काश्मीर हे MyGov च्या 7+ वर्षांच्या प्रवासाि कोणत्याही कें द्रशार्सि प्रिेशासाठी 16 वे MyGov 

उिाहरण आहे आर्ण आिापयंिचे पर्हले MyGov आहे. 

MyGov बद्दि: 

• भारिाच्या सामार्जक आर्ण आर्थिक पररवििनाच्या र्िशेने र्वचाराुंची आर्ण र्वचाराुंची र्नकोप िेवाणघेवाण 

करण्यासाठी एक इुंटरफेस ियार करून सरकारला सामान्य माणसाच्या जवळ आणण्याच्या कल्पनेने पुंिप्रिान नरेंद्र 

मोिी याुंनी 26 ज लै 2014 रोजी मायगव्हची स रुवाि केली. 

• Source: PIB 

प्रधानमुंत्री आिास योजना (PMAY)-ग्रामीि 

 

बातम्ाांमधे्य का 

• अलीकडेच पुंिप्रिान नरेंद्र मोिी याुंनी मध्य प्रिेशािील प्रिानमुंत्री आवास योजना (पीएमएवाय)-ग्रामीणच्या 

लाभार्थ्ांच्या ५.२१ लाख घराुंचे उि्घाटन त्याुंच्या मालकाुंना नवीन घरे िेण्याच्या 'ग्रह प्रवेशम' या सोहळ्याि भाग 

घेिाना केले.  

मुख्य मुदे्द 

• आिापयंि िेशाि PMAY योजनेंिगिि 2.5 कोटी घरे बाुंिण्याि आली असून त्याि ग्रामीण भागािील िोन कोटी घराुंचा 

समावेश आहे. 

• िेशाला स्वािुंत्र्य र्मळून ७५ वरे्ष पूणि होि असल्याने येत्या १२ मर्हन्याुंि िेशािील प्रते्यक र्जल्ह्ाि ७५ 'अमृि सरोवर' 

(िलाव) बाुंिण्याचे व्रि घेण्याचे आवाहनही पुंिप्रिानाुंनी केले. 
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प्रिानमांत्री आिास योजना (PMAY)-ग्रामीण बद्दि: 

• प्रिानमुंत्री आवास योजना (PMAY)-ग्रामीण, पूवी इुंर्िरा आवास योजना, भारिािील ग्रामीण गररबाुंसाठी घरे उपलब्ध 

करून िेण्यासाठी भारि सरकारने ियार केलेला एक सामार्जक कल्याणकारी कायिक्रम आहे. 

• Source: ET 

रेणझुंग अँड एलसेलरेहटुंग एमएसएमई परफॉमिवस” (RAMP) 

 

बातमीत का 

• पुंिप्रिान नरेंद्र मोिी याुंच्या अध्यक्षिेखाली कें द्रीय मुंर्त्रमुंडळाने 808 िशलक्ष डॉलसि र्कुं वा 6,062.45 कोटी रुपयाुंच्या 

जागर्िक बँकेच्या सहाय्यक कायिक्रमाला “रेर्झुंग अँड एके्सलरेर्टुंग एमएसएमई परफॉमिन्” (RAMP) मुंजूर केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• रॅम्प ही एक जागर्िक बँकेने सहान्वय्यि कें द्रीय के्षत्र योजना आहे, जी सूक्ष्म, लघ  आर्ण मध्यम उद्योग मुंत्रालयाच्या 

(एमओएमएसएमई) र्वर्वि कोरोना र्वर्षाणू रोग 2019 (कोर्वड) लवर्चकिा आर्ण प नप्रािप्ती प्रयत्नाुंना समथिन िेिे 

(supporting various Corona Virus Disease 2019 (COVID) Resilience and Recovery Interventions). 

• िेशभरािील प्रभावाुंसह रॅम्प प्रोग्रामम ळे एमएसएमई म्हणून पात्र ठरलेल्या सवि 63 िशलक्ष उद्योगाुंना प्रत्यक्ष र्कुं वा 

अप्रत्यक्षपणे फायिा होईल 

पार्श्वभूमी: 

• यू. के. र्सन्हा सर्मिी, के. व्ही. कामथ सर्मिी आर्ण पुंिप्रिानाुंच्या आर्थिक सल्लागार पररर्षिेने (पीएमईएसी) केलेल्या 

र्शफारशी ुंन सार एमएसएमईुंना बळकटी िेण्यासाठी भारि सरकारने 'रॅम्प'ची र्नर्मििी आर्ण प्रस्ताव माुंडला होिा. 

Source: HT 

पुरस्कार आणण सन्मान 
ऑस्कर पुरस्कार 2022 

• अॅकॅडमी ऑफ मोशन र्पक्चर आट्िस अँड सायने्स (AMPAS) द्वारे सािर करण्याि आलेल्या ९४ व्या अकािमी 

प रस्कार (ऑस्कर प रस्कार) समारुंभाि १ माचि िे ३१ र्डसेंबर २०२१ िरम्यान प्रिर्शिि झालेल्या सवोतृ्कष्ट् र्चत्रपटाुंचा 

गौरव करण्याि आला. 

• र्कुं ग ररचडिमिील त्याच्या अर्भनयासाठी र्वल न्वस्मथने त्याच्या कारर्किीिील सवोतृ्कष्ट् अर्भनेिा म्हणून पर्हला 

ऑस्कर र्जुंकला. ि आईज ऑफ टॅमी फेयसाठी जेर्सका चेस्टाइनला सवोतृ्कष्ट् अर्भनेत्रीचा प रस्कार र्मळाला. 

• CODA हा सवोतृ्कष्ट् र्चत्राचा प रस्कार र्जुंकणारा मोठा र्वजेिा होिा. या र्चत्रपटाला िीन शे्रणी ुंमधे्य नामाुंकन र्मळाले 

होिे आर्ण र्िन्ही र्चत्रपट र्जुंकले होिे. 

• ड्य नने ऑस्करमधे्य िहा नामाुंकनाुंपैकी सहा प रस्कार र्जुंकले. 
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इतर काही प्रमुख पुरस्कार: 

• सवोतृ्कष्ट् र्चत्र: CODA 

• सवोतृ्कष्ट् अर्भनेिा: र्कुं ग ररचडिसाठी र्वल न्वस्मथ 

• सवोतृ्कष्ट् अर्भनेत्री: ि आय ऑफ टॅमी फेयसाठी जेर्सका चेसे्टन 

• सवोतृ्कष्ट् र्िग्दशिक: ि पॉवर ऑफ ि डॉगसाठी जेन कॅन्वम्पयन 

• सवोतृ्कष्ट् सहाय्यक अर्भनेिा: टर ॉय कोतू्सर (CODA). 

• सवोतृ्कष्ट् सहाय्यक अर्भनेत्री: वेस्ट साइड स्टोरीसाठी एररयाना डीबोस 

• सवोतृ्कष्ट् मार्हिीपट लघ र्वर्षय: 'ि क्वीन ऑफ बासे्कटबॉल' 

• सवोतृ्कष्ट् आुंिरराष्ट्र ीय फीचर र्फल्म: डर ाईव्ह माय कार 

Source: Newsonair 

राष्ट्रीय जल पुरस्कार 
बातम्ाांमधे्य का 

• भारिाचे राष्ट्र पिी रामनाथ कोर्वुंि याुंनी जलशक्ी मुंत्रालयाच्या जलसुंसािन, निी र्वकास आर्ण गुंगा प नरुज्जीवन 

र्वभागाने सथापन केलेल्या िृिीय राष्ट्र ीय जल प रस्कार र्वजेत्याुंचा सत्कार केला आर्ण 29 माचि 2022 रोजी र्वज्ञान 

भवन, नवी र्िल्ली येथे जलशक्ी अर्भयान: 'कॅच ि रेन कॅमे्पन' 2022 ची स रुवाि केली.  

 

मुख्य मुदे्द 
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• उत्तर प्रिेश, राजसथान आर्ण िार्मळनाडू या राज्ाुंना सवोतृ्कष्ट् राज् शे्रणीमधे्य अन क्रमे प्रथम, र्द्विीय आर्ण िृिीय 

क्रमाुंकाचे पाररिोर्र्षक र्मळाले आहे. 

राष्ट्र ीय जि पुरस्काराांबद्दि: 

• पर्हला राष्ट्र ीय जल प रस्कार 2018 मधे्य जलशक्ी मुंत्रालयाने स रू केला होिा. 

• जलसुंपिा, निी र्वकास आर्ण गुंगा प नरुज्जीवन र्वभाग, जलशक्ी मुंत्रालयाने 11 र्वर्वि शे्रणी ुंमधे्य राजे्, सुंसथा, 

व्यक्ी इत्यािी ुंना 57 प रस्कार र्िले. 

• Source: PIB 

पुस्तके 
दलाई लामा आणि डेसमुंड टुटू याुंनी र्लहहलेले लहान मुलाुंचे पुस्तक ‘द र्लटल बुक ऑफ जॉय’ 

 

बातमीत का 

• नोबेल शाुंििा पाररिोर्र्षक र्वजेिे िलाई लामा (14वे िलाई लामा- िेन्वन्व्झन ग्यात्सो) आर्ण आचिर्बशप डेसमुंड ट टू 

याुंनी र्लर्हलेल्या बेस्टसेलरची र्चत्र-प स्तक आवृत्ती, ‘ि र्लटल ब क ऑफ जॉय’ या शीर्षिकाने प्रकार्शि केली जाईल. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• रँडम हाऊस र्चर्ल्रन् ब क्सने जाहीर केले की सप्टेंबर २०२२ मधे्य "ि र्लर्टल ब क ऑफ जॉय" प्रकार्शि होईल, ज्ाि 

राहेल नू्यमन आर्ण डग्लस अब्राम्स याुंनी मजकूर आर्ण कलाकार रफाएल लोपेझ याुंनी र्िलेली र्चते्र एकत्र येिील.  

• Source: Indian Express 

NITI आयोग आणि FAO याुंनी २०३० च्या हदशेने इुंडडयन अॅग्रीकलचर हे पुस्तक लाँच केले 
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बातम्ाांमधे्य का 

• नीिी आयोग आर्ण सुंय क् राष्ट्र ाुंच्या अन्न व कृर्षी सुंघटनेने (एफ.ए.ओ.) आयोर्जि केलेल्या कायिक्रमाि कें द्रीय कृर्षी 

आर्ण शेिकरी कल्याण मुंत्री नरेंद्रर्सुंह िोमर याुंच्या हसे्त २०३० च्या र्िशेने भारिीय कृर्षी: पाथवेज फॉर ग्रोर्थुंग फामि 

इन्कम, नू्यर्टरशनल र्स  ्ररटी अँड ससे्टनेबल फूड अँड फामि र्सन्वस्टम्स या प स्तकाचे प्रकाशन करण्याि आले. 

2030 च्या लिशेने भारतीय शेती खािीि लिषयाांचा समािेश करते: 

• भारिीय शेिीचा कायापालट 

• सुंरचनात्मक स िारणा आर्ण शासन 

• आहारािील र्वर्वििा, पोर्षण आर्ण अन्न स रक्षा 

• शेिीिील हवामान िोके व्यवसथार्पि करणे 

• र्वज्ञान, िुंत्रज्ञान आर्ण नवोपक्रम 

• भारिािील जल आर्ण कृर्षी पररवििनाचे सहजीवन 

• कीटक, महामारी, ियारी आर्ण जैवस रक्षा 

• शाश्वि आर्ण जैवर्वर्वि भर्वष्यासाठी पररवििनशील कृर्षीशास्त्र-आिाररि पयािय 

Source: PIB  

मित्वाचे हिवस 
5 ऑलटोबर हा राष्ट्रीय डॉन्लफन हदिस म्हिून साजरा केला जाईल 

 

बातमीत का 

• कें द्रीय पयािवरण मुंत्रालयाने 5 ऑक्टोबर हा राष्ट्र ीय डॉन्विन र्िवस म्हणून र्नय क् केला आहे, जो या वर्षीपासून 

िरवर्षी साजरा केला जाईल. 

• राष्ट्र ीय डॉन्विन र्िन र्नय क् करण्याचा र्नणिय राष्ट्र ीय वन्यजीव मुंडळाच्या (NBWL) सथायी सर्मिीने घेिला. 

मुख्य मुदे्द 

• डॉन्विन हे र्नरोगी जलीय पररसुंसथेचे आिशि पयािवरणीय र्निेशक म्हणून काम करिाि आर्ण डॉन्विनचे सुंवििन 

केल्याने, प्रजािी ुंच्या अन्वस्तत्वासाठी आर्ण त्याुंच्या उपजीर्वकेसाठी जलचर प्रणालीवर अवलुंबून असलेल्या लोकाुंना 

िेखील फायिा होईल. 

• गुंगेचे डॉन्विन ही एक सूचक प्रजािी आहे, र्जची न्वसथिी गुंगा पररसुंसथेसाठी आर्ण त्या पररसुंसथेच्या पररसुंसथेिील 

इिर प्रजािी ुंच्या एकूण न्वसथिीबद्दल मार्हिी प्रिान करिे आर्ण पाण्याच्या ग णवते्ति आर्ण प्रवाहािील बिलाुंसाठी 

अत्युंि अस रर्क्षि असिे. 

• इुंटरनॅशनल य र्नयन फॉर कॉन्व्झवे्हशन ऑफ नेचर रेड र्लस्टमधे्य हे िो्ाि म्हणून वगीकृि आहे. 

• 2012 आर्ण 2015 मधे्य WWF-भारि आर्ण उत्तर प्रिेश वन र्वभागाच्या मूल्याुंकनाि गुंगा, यम ना, चुंबळ, केन, 

बेिवा, सोन, शारिा, गेरुवा, घागरा, गुंडक आर्ण राप्तीमधे्य 1,272 डॉन्विनची नोुंि झाली. 

• Source: HT 
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खेळ 
SAFF U-18 महहला फुटबॉल चॅन्म्पयनर्शप 2022 

 

बातमीत का 

• झारखुंडमिील जमशेिपूर येथे आयोर्जि SAFF U-18 मर्हला फ टबॉल चॅन्वम्पयनर्शप 2022 चे र्वजेिेपि भारिीय 

सुंघाने र्जुंकले आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• भारिाला बाुंगलािेशकडून ०-१ ने पराभव पत्करावा लागला पण िरीही चाुंगल्या गोल फरकाम ळे िो स्पिेचा चॅन्वम्पयन 

बनला. 

• स्पिेिील मौल्यवान खेळाडू आर्ण स्पिेिील सवािर्िक गोल करणारा र्लुंडा कोम ही होिी, र्जने स्पिेि पाच गोल केले. 

• Source: TOI 

FIFA विश्िचिक कतार 2022 चे अचधकृत प्रायोजक म्हिून BYJU’S चे नाि  

 

बातमीत का 

• एड-टेक कुं पनी BYJU’S ला FIFA र्वश्वचर्षक किार 2022 चे अर्िकृि प्रायोजक म्हणून नाव िेण्याि आले आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• 2022 FIFA र्वश्वचर्षक 21 नोव्हेंबर िे 18 र्डसेंबर 2022 या कालाविीि किारमधे्य होणार आहे. 

• बेंगळ रू-म ख्यालय असलेल्या BYJU’S ची 21 िेशाुंमधे्य कायािलये आहेि आर्ण र्िची उत्पािने 120 हून अर्िक 

िेशाुंमधे्य आहेि. 

• Source: TOI 

मीराबाई चानूने BBC ISWOTY 2021 पुरस्कार न्जुंकला 
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बातमीत का 

• भारिीय वेटर्लफ्टर मीराबाई चानू र्हला बीबीसी इुंर्डयन स्पोट्िसव मन ऑफ ि इयर (ISWOTY) 2021 प रस्काराच्या 

र्िसऱ्या आवृत्तीची र्वजेिी घोर्र्षि करण्याि आली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• मीराबाई चानूने २०२१ मधे्य इर्िहास रचला जेव्हा िी टोर्कयो ऑर्लन्वम्पकमधे्य रौय पिक र्जुंकणारी पर्हली भारिीय 

वेटर्लफ्टर ठरली. 

• 2019 मधे्य मर्हला टी-20 आुंिरराष्ट्र ीय सामन्याि भारिाकडून खेळलेली सवािि िरुण मर्हला र्क्रकेटपटू शफाली 

वमाि याुंना ‘BBC इमर्जंग िेयर’ प रस्कार प्रिान करण्याि आला आहे. 

• 2000 मधे्य ऑर्लन्वम्पकमधे्य पिक र्जुंकणारी पर्हली भारिीय मर्हला, कणिम मले्लश्वरी याुंना बीबीसी जीवनगौरव 

प रस्कार प्रिान करण्याि आला आहे. 

• Source: TOI  

अिवाल  
जागनतक ऊजाि सुंक्रमि आउटलुक 2022 

 

बातमीत का 

• इुंटरनॅशनल ररनू्यएबल एनजी एजन्ी (IRENA) ने बर्लिन एनजी टर ाुंर्झशन डायलॉगमधे्य वर्ल्ि एनजी टर ाुंर्झशन 

आउटल क 2022 लाँच केले. 

िर्ल्व एनजी टर ाांलिशन आउटिुक २०२२ चे लनष्कषव: 

• आउटलूकमधे्य उपलब्ध िुंत्रज्ञानावर आिाररि प्रािान्य के्षते्र आर्ण कृिी र्नर्िि केल्या आहेि ज्ा शिकाच्या 

मध्यापयंि र्नव्वळ शून्य उत्सजिन साध्य करण्यासाठी 2030 पयंि पूणि करणे आवश्यक आहे. 

• ग्लासगो हवामान कराराुंिगिि राष्ट्र ीय र्निािरीि योगिान आर्ण राष्ट्र ीय ऊजाि योजनाुंमधे्य वाढिी महत्वाकाुंक्षा र्नर्िििा 

प्रिान करणे आवश्यक आहे आर्ण 1.5 र्डग्री सेन्वल्सयसच्या अन र्षुंगाने ग ुंिवणूकीच्या िोरणाुंना मागििशिन करणे 

आवश्यक आहे. 

भारताची ऊजाव सांक्रमण व्स्थती : 
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• िेशाची सथार्पि नवीकरणीय ऊजाि (आरई) क्षमिा ३० नोव्हेंबर २०२१ पयंि १५०.५४ र्गगावॅट (सौर: ४८.५५ र्गगावॅट, 

पवन: ४०.०३ र्गगावॅट, लघ  जलर्वि्य ि : ४.८३ र्गगावॅट, जैवर्वि्य ि : १०.६२ र्गगावॅट, लाजि हायडर ो : ४६.५१ र्गगावॅट) 

इिकी आहे, िर अण ऊजेवर आिाररि सथार्पि वीज क्षमिा ६.७८ र्गगावॅट इिकी आहे.  

• भारिाि जगािील चौर्थ्ा क्रमाुंकाची पवनऊजाि क्षमिा आहे. 

• Source: DTE 

ननयाित तयारी ननदेशाुंक 2021 

 

बातमीत का 

• NITI आयोगाने, स्पिाित्मकिा सुंसथेच्या भागीिारीि, र्नयािि ियारी र्निेशाुंक (EPI) 2021 ची ि सरी आवृत्ती जारी 

केली. 

• या आवृत्तीने िाखवले आहे की बहुिाुंश ‘कोस्टल से्टट्स’ सवोत्तम कामर्गरी करणारे आहेि, ज्ामधे्य ग जराि अव्वल 

कामर्गरी करणारा आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• NITI आयोगाच्या र्नयािि पूविियारी र्निेशाुंक 2021 च्या ि सऱ्या आवृत्तीमधे्य ग जरािने अव्वल सथान कायम ठेवले 

असून त्यानुंिर महाराष्ट्र , कनािटक, िार्मळनाडू, हररयाणा, उत्तर प्रिेश, मध्य प्रिेश, पुंजाब, आुंध्र प्रिेश आर्ण िेलुंगणा 

या राज्ाुंनी शीर्षि 10 कामर्गरी केली आहे. 

• कें द्रशार्सि प्रिेशाुंमधे्य, र्िल्ली र्निेशाुंकाि अव्वल आहे, त्यानुंिर गोवा, जमू्म आर्ण काश्मीर, चुंिीगड आर्ण प ि चेरी 

आहेि िर उत्तराखुंड, र्हमाचल प्रिेश, र्त्रप रा, र्सक्कीम आर्ण मर्णपूर र्हमालयािील राज्ाुंमधे्य पर्हल्या पाच वेगाने 

आहेि. 

• हा अहवाल भारिाच्या र्नयाििीिील यशाुंचे सविसमावेशक र्वशे्लर्षण आहे. 

• राजे् आर्ण कें द्रशार्सि प्रिेश (UTs) द्वारे र्निेशाुंकाचा वापर त्याुंच्या समवयस्काुंच्या र्वरूद्ध त्याुंच्या कामर्गरीचे 

बेंचमाकि  करण्यासाठी आर्ण उपराष्ट्र ीय स्तरावर र्नयािि-नेिृत्व वाढीस चालना िेण्यासाठी उत्तम िोरण युंत्रणा 

र्वकर्सि करण्यासाठी सुंभाव्य आव्हानाुंचे र्वशे्लर्षण करण्यासाठी केला जाऊ शकिो. 

लनयावत पूिवतयारी लनिेशाांक (ईपीआय) लिषयी: 

• र्नयािि पूविियारी र्निेशाुंक हा उपराष्ट्र ीय र्नयािि प्रोत्साहनासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मूलभूि के्षत्राुंची ओळख 

पटर्वण्याचा डेटा-आिाररि प्रयत्न आहे. 

• ईपीआयमधे्य राजे् आर्ण कें द्रशार्सि प्रिेशाुंना चार म ख्य स्तुंभाुंवर सथान िेण्याि आले आहे—िोरण; र्बजनेस 

इकोर्सस्टम; र्नयािि इकोर्सस्टम; र्नयािि कामर्गरी—आर्ण ११ उपस्तुंभ—र्नयािि प्रोत्साहन िोरण; सुंसथात्मक चौकट; 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

व्यावसार्यक वािावरण; पायाभूि स र्विा; टर ान्पोटि कनेन्वक्टर्वटी; फायनान्मधे्य प्रवेश; र्नयािि पायाभूि स र्विा; 

व्यापार समथिन; सुंशोिन आर्ण र्वकास पायाभूि स र्विा; र्नयािि र्वर्विीकरण; आर्ण ग्रोथ ओररएुं टेशन. 

Source: PIB 

यूपीचे मुरादाबाद हे जगातील दुसऱया क्रमाुंकाचे ध्िनी प्रदवूित शहर  

 

बातमीत का 

• य नायटेड नेशन् एन्व्व्हायनिमेंट प्रोग्राम (UNEP) द्वारे प्रकार्शि न कत्याच प्रकार्शि ‘वार्र्षिक फ्रुं र्टयर ररपोटि , २०२२’ 

न सार, उत्तर प्रिेशािील म रािाबाि हे शहर जागर्िक स्तरावर ि सऱ्या क्रमाुंकाचे ध्वनी प्रिूर्र्षि शहर आहे. 

• म रािाबािमधे्य सवािर्िक ११४ डेर्सबल (डीबी) ध्वनी प्रिूर्षण नोुंिवले गेले आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• या अहवालाि जगभरािील 61 शहराुंचा समावेश आहे. 

• बाुंगलािेशची राजिानी ढाका येथे सवािर्िक 119 डीबीचे ध्वनी प्रिूर्षण नोुंिवले गेले आहे. 

• र्िसऱ्या क्रमाुंकावर पार्कस्तानची राजिानी इस्लामाबाि आहे, र्जथे ध्वनी प्रिूर्षणाची पािळी 105 dB इिकी नोुंिवली 

गेली आहे. 

• अहवालाि िर्क्षण आर्शयािील 13 ध्वनी प्रिूर्र्षि शहराुंची ओळख पटवली आहे. 

• यापैकी पाच म रािाबािसह भारिाि आहेि, ज्ाुंनी ध्वनी प्रिूर्षणाची र्चुंिाजनक पािळी नोुंिवली आहे: कोलकािा 

(89 dB), आसनसोल (89 dB), जयपूर (84 dB), र्िल्ली (83 dB). 

• जगािील सवािि शाुंि शहरे 60 dB वर Irbrid, 69 dB वर Lyon, 69 dB वर मार्द्रि, 70 dB वर स्टॉकहोम आर्ण 70 

dB वर बेलगे्रड आहेि. 

• अहवालाि र्िलेली ध्वनी प्रिूर्षणाची आकडेवारी र्िवसा वाहिूक र्कुं वा वाहनाुंशी सुंबुंर्िि आहे. 

Source: TOI 

नवीन नेमणकुा 
योगी आहदत्यनाथ याुंनी दसुऱयाुंदा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमुंत्रत्रपदाची शपथ घेतली 
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बातमीत का 

• लखनौ येथील अटलर्बहारी वाजपेयी एकना र्क्रकेट से्टर्डयमवर योगी आर्ित्यनाथ याुंनी सलग ि सऱ्याुंिा उत्तर 

प्रिेशच्या म ख्यमुंत्रीपिाची शपथ घेिली. 

• केशव प्रसाि मौयि आर्ण ब्रजेश पाठक याुंनीही उत्तर प्रिेशच्या उपम ख्यमुंर्त्रपिाची शपथ घेिली. 

मुख्य मुदे्द 

• राज्पाल आनुंिीबेन पटेल याुंनी त्याुंना शपथ र्िली. 

• आर्ित्यनाथ हे उत्तर प्रिेशचे ३३ वे म ख्यमुंत्री आहेि. सुंपूणि पाच वर्षांचा कायिकाळ पूणि केल्यानुंिर सलग ि सऱ्याुंिा 

र्वजय र्मळवणारे िे उत्तर प्रिेशचे पर्हले म ख्यमुंत्री आहेि. 

• 403 पैकी 255 जागा र्जुंकून भाजपने उत्तर प्रिेशाि सत्ता कायम ठेवली. 

• Source: India Today 

प्रमोद सािुंत याुंनी घेतली गोव्याच्या मुख्यमुंत्रीपदाची शपथ 

 

बातमीत का 

• भाजप नेिे प्रमोि सावुंि याुंनी सलग ि सऱ्याुंिा गोव्याच्या म ख्यमुंत्रीपिाची शपथ घेिली. 

मुख्य मुदे्द 

• गोव्याचे राज्पाल पी एस श्रीिरन र्पल्लई याुंनी श्री सावुंि याुंना पि आर्ण गोपनीयिेची शपथ र्िली. 

• गोव्याि भाजपने 40 पैकी 20 जागा र्जुंकल्या होत्या. 

• सावुंि याुंनी मनोहर परीकर याुंच्या र्निनानुंिर माचि 2019 मधे्य प्रथमच गोव्याचे म ख्यमुंत्री म्हणून शपथ घेिली. 

• Source: Indian Express 

चगलबटि होंगबो हे ILO चे पुिील महासुंचालक असतील 
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बातमीत का 

• टोगो येथील र्गल्बटि होुंगबो हे आुंिरराष्ट्र ीय कामगार सुंघटनेचे (ILO) प ढील महासुंचालक असिील. 

मुख्य मुदे्द 

• हौुंगबो हे सध्या इुंटरनॅशनल फुं ड फॉर अॅर्ग्रकल्हचरल डेव्हलपमेंटचे (IFAD) अध्यक्ष आहेि. 

• िे ILO चे 11 वे महासुंचालक असिील आर्ण हे पि भूर्षवणारे पर्हले आर्फ्रकन असिील. 

आांतरराष्ट्र ीय कामगार सांघटना (ILO) बद्दि: 

• ही एक सुंय क् राष्ट्र ाुंची एजन्ी आहे ज्ाचे आिेश आुंिरराष्ट्र ीय कामगार मानके सेट करून सामार्जक आर्ण आर्थिक 

न्यायाची प्रगिी करणे आहे. 

• म ख्यालय: र्जर्नव्हा, न्वस्वत्झलंड 

• र्नर्मििी: 11 एर्प्रल 1919 

Source: ET 
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