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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

चौथा आठवडा जानेवारी 2022 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

हिरूई हलली मिोत्सव 2022 

 

• मणिपूरमधे्य आयोणित राज्यस्तरीय णिरुई णििी महोत्सव २०२२ च्या चौथ्या आवृत्तीचे आयोिन करण्यात आिे होते.  

• णिरुई णििी या फुिाणवषयी िनिागृती करण्यासाठी मणिपूर सरकारच्या पययटन णवभागातफे दरवषी या वाणषयक 

महोत्सवाचे आयोिन करण्यात येते. 

• णिरुई णििीची फुिे फुिण्याचा हा काळ असल्याने दरवषी एणिि व मे मणहन्यात णिरुई णििी महोत्सव भरणविा 

िातो. 

• णिरुई णििी हे फूि केवळ मणिपूरच्या उखरूि णिल्ह्यातच आढळते आणि िगात कुठेही िावता येत नाही. 

हिरुई हलली 

• णिरुई णििी हे मणिपूरचे राज्य फूि आहे, िे तीन फूट उंच आणि घंटेच्या आकाराचे णनळ्या-गुिाबी रंगाचे फूि आहे. 

• याचे वैज्ञाणनक नाव णिणियम मॅक्लिणनया असे आहे. 

• यािा स्थाणनक पातळीवर तंगखुि िमातीने कािसोगं णतमारावोन असे नाव णदिे आहे, ज्यािा णतमरवोनचे नाव 

देण्यात आिे आहे. 

Source: News on Air 

'सामाहजक सक्षमीकरण हिहबर' 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• रािस्थानमधीि भरतपूर णिल्ह्यात णदव्ांगिन आणि जे्यष्ठ नागररकांसाठी 'सामाणिक सक्षमीकरि णिणबर' आयोणित 

करण्यात आिे आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• सामाणिक सक्षमीकरि णिणबराचे आयोिन अपंग व्क्ीचं्या सक्षमीकरि णवभागातफे (DEPWD) ALIMCO आणि 

भरतपूर णिल्हा ििासन यांच्या संयुक् णवद्यमाने करण्यात आिे आहे. 

• भारत सरकारच्या ADIP योिनेअंतगयत 'णदव्ांगिन' आणि 'राष्ट्र ीय वयोश्री योिना' (RVY योिना) अंतगयत जे्यष्ठ 

नागररकांमधे्य सहाय्यक आणि सहाय्यक उपकरिांचे णवतरि करिे हा सामाणिक सक्षमीकरि णिणबराचा उदे्दि 

आहे. 

• सामाणिक सक्षमीकरि णिणबरांतगयत कें द्र सरकारच्या योिनांतगयत ११५५ णदव्ांगिन व ५८६ जे्यष्ठ नागररकांना 

मोफत मदत व सहायक उपकरिांचे वाटप करण्यात आिे आहे. 

• सामाणिक सिक्ीकरि णिणबरात समाणवष्ट् िाभाथींची गतवषी ALIMCO द्वारे समणथयत भरतपूर णिल्हा ििासन, 

रािस्थान यांनी आयोणित केिेल्या मूल्यमापन णिणबरांमधे्य पूवय-ओळखण्यात आिी होती. 

• Source: Jansatta 

लॅव्हेंडर उत्सव 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• िमू्म आणि काश्मीरच्या कें द्रिाणसत िदेिात, णवज्ञान आणि तंत्रज्ञान संिोधन पररषदेने दोडा णिल्ह्यातीि भदेरवाह 

िहरात दोन णदवसीय िॅव्हेंडर महोत्सवाचे आयोिन णवज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्राियाच्या अंतगयत केिे होते. 

मुख्य मुदे्द: 

• वन िॉडक्ट वन णडक्लरर क्ट काययक्रमािा िोत्साहन देण्यासाठी कें द्र सरकारच्या अरोमा णमिन अंतगयत िव्हेंडर उत्सवाचे 

आयोिन करण्यात आिे आहे. 

• भदेरवाहमधे्य पणहल्यांदाच िव्हेंडर फेक्लरव्हिचे आयोिन करण्यात आिे होते, त्यामुळे भदरवाह वॅ्हिीिा िव्हेंडर 

कॅणपटि म्हिून मान्यता णमळािी आहे. 

• सुगंध णमिनिी संबंणधत िेतकऱयांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उदे्दिाने िव्हेंडर उत्सवाचे आयोिन करण्यात आिे आहे. 

• िव्हेंडर उत्सवादरम्यान, सुगंध णमिन अंतगयत भदेरवाह खोऱयातीि णवणवध गावांमधे्य िॅव्हेंडर तेि काढण्यासाठी सहा 

वनस्पतीचें उद्घाटनही करण्यात आिे आहे. 

Source: Akashwani 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 

नूतनीकरणाद्वारे िररत भारत" या हवषयावर काययिाळेचे आयोजन  
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बातम्याांमधे्य का: 

• इंणडयन ररनु्यएबि एनिी डेव्हिपमेंट एिन्सी णिणमटेड (IREDA) द्वारे पुिे, महाराष्ट्र  येथे महाराष्ट्र  चेंबर ऑफ कॉमसय 

इंडरर ीि अँड अॅणिकल्ह्चर (MCCAI) यांच्या संयुक् णवद्यमाने “नूतनीकरिाद्वारे हररत भारत” या णवषयावर काययिाळा 

आयोणित करण्यात आिी होती. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारताने 2030 पयंत 500 GW गैर-िीवाश्म ऊिाय क्षमतेचे महत्त्वाकांक्षी िक्ष्य ठेविे आहे. 

• इंणडयन ररनू्यएबि एनिी डेव्हिपमेंट एिन्सी णिणमटेड (IREDA) कडून 422 RE िकल्प खात्यांसाठी 14,445 कोटी 

रुपये महाराष्ट्र ािा मंिूर करण्यात आिे आहेत. 

• काययिाळेचा मुख्य उदे्दि स्वच्छ ऊिाय णनणमयती तसेच CO2 उत्सियन कमी करून िीवनाचा दिाय सुधारिे हा आहे. 

• काययिाळेचे थीम िेझेंटेिन ररनू्यएबि एनिी डेव्हिपमेंट एिन्सी ऑफ इंणडया णिणमटेडचे तांणत्रक संचािक श्री णचंतन 

िहा यांनी केिे. 

• ररनु्यएबि एनिी डेव्हिपमेंट एिन्सी ऑफ इंणडया णिणमटेडचे उणद्दष्ट् आरई उत्पादन आणि साठवि णनणमयतीसाठी 

एक पररसंस्था तयार करिे आहे ज्याच्या मदतीने देिांतगयत उत्पादन के्षत्रािा िोत्साहन णदिे िाऊ िकते. 

Source: The Hindu 

िज 2022 प्रहतहनधी ांसाठी दोन हदवसीय अनुकूलन-सि-प्रहिक्षण काययक्रमाचे उद्घाटन 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• हि 2022 िणतणनधीसंाठी दोन णदवसीय अनुकूिन-सह-िणिक्षि काययक्रमाचे उद्घाटन कें द्रीय अल्पसंख्याक 

व्वहार मंत्री, श्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्या हसे्त नवी णदल्ली येथे करण्यात आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• दोन णदवसीय िणिक्षि काययक्रमाचा उदे्दि हि िणतणनधीनंा हि यात्रा, मक्का आणि मणदना येथे राहण्याची व्वस्था, 

वाहतूक, आरोग्य सुणवधा, सुरक्षा उपाय इत्यादीबंाबत सवय माणहती िदान करिे आहे. 

• हि 2022 साठी, याते्रकरू भारतीय हि सणमतीमाफय त अहमदाबाद, बेंगळुरू, कोचीन, णदल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, 

कोिकाता, िखनौ, मंुबई आणि श्रीनगर या 10 णनगयमन णबंदंूवरून हि याते्रिा िातीि. 

• भारतीय हि याते्रकरंूच्या मदतीसाठी एकूि 357 हि समन्वयक, सहाय्यक हि अणधकारी, हि सहाय्यक, डॉक्टर 

आणि पॅरामेणडक हे सौदी अरेणबयामधे्य तैनात केिे िातीि. 

• भारतीय हि याते्रकरंूसाठी योग्य आरोग्य सुणवधा सुणनणित करण्यासाठी मणदना येथे तीन िाखा दवाखाने आणि एक 

रुग्णािय स्थापन करण्यात आिे आहे. 

Source: Indian Express 

मिेितळा येथील साांडपाणी पायाभूत सुहवधाांच्या हवकास आहण व्यवस्थापनासाठी चतुभुयज करार  

बातम्याांमधे्य का: 
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• नॅिनि णमिन फॉर िीन गंगा द्वारे महेितिा, पणिम बंगाि येथे हायब्रीड अॅनु्यइटी (वाणषयकी) मोड अंतगयत सांडपािी 

पायाभूत सुणवधा णवकास आणि व्वस्थापनासाठी चतुभुयि करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आिी आहे. 

 

मित्त्वाचे मुदे्द:  

• हा करार नॅिनि णमिन फॉर िीन गंगा, कोिकाता मेटर ोपॉणिटन डेव्हिपमेंट अथॉररटी, मेससय महेितिा वेरवॉटर 

मॅनेिमेंट िायवे्हट णिणमटेड आणि ऑक्लरर यन डेव्हिपमेंट बँक यांच्यातीि बदिी करार आहे. 

• िहरातून गंगा नदीकडे िािारा सांडपाण्याचा िवाह थांबविे हे िकल्पाचे उणद्दष्ट् आहे आणि िकल्पाच्या िमुख 

घटकांमधे्य 35 एमएिडी सांडपािी िणक्रया िकल्प (एसटीपी), 4 पंणपंग रेिन, 6 वळि संरचना, दुरुस्ती आणि 

पुनवयसन कामे, 15 वषांचे ऑपरेिन आणि मेंटेनन्स इत्यादीचंा समावेि करण्यात आिा आहे. 

• सांडपाण्याच्या गुिवते्तच्या बाबतीत की परफॉमयन्स इंणडकेटसय (केपीआय) च्या उपिब्धीवर आधाररत ऑक्लरर यन 

डेव्हिपमेंट बँकेकडून मेससय महेितिा सांडपािी व्वस्थापन िायवे्हट णिणमटेडिा णवत्तपुरवठा केिा िाईि. 

• हा िकल्प हायब्रीड अॅनु्यइटी (अॅनु्यइटी) पद्धतीवर आधाररत असून त्यानुसार बांधकाम खचायच्या ४०% रक्कम २४ 

मणहन्यांच्या बांधकाम कािावधीत भरावी िागते व उवयररत ६०% व्ाि व पररचािन व देखभाि खचायसह तै्रमाणसक 

वाणषयकी म्हिून णदिी िाते व उवयररत ६०% व्ाि व पररचािन व देखभाि खचय वषायनुवषे केिा िातो. 

स्वच्छ गांगा राष्ट्र ीय अहभयान काय आिे? 

• नॅिनि णमिन फॉर िीन गंगा (NMCG) ही राष्ट्र ीय गंगा नदी खोरे िाणधकरि (NGRBA) ची अंमिबिाविी िाखा 

आहे. 

• नॅिनि णमिन फॉर िीन गंगा ही नोदंिीकृत सोसायटी आहे, ज्याची स्थापना पयायवरि, वन आणि हवामान बदि 

मंत्राियाने 12 ऑगर 2011 रोिी सोसायटी नोदंिी कायदा, 1860 अंतगयत केिी आहे. 

• Source: The Hindu 

राष्ट्र ीय महिला आमदार पररषद 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• केरळमधीि णतरुवनंतपुरम येथे राष्ट्र पती राम नाथ कोणवंद यांच्या हसे्त राष्ट्र ीय मणहिा आमदार पररषद २०२२ चे 

उद्घाटन करण्यात आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्ट्र पती राम नाथ कोणवंद यांनी केरळ, महाराष्ट्र  आणि मध्य िदेि या तीन राज्यांच्या दौऱयावर असताना उद्घाटन 

केिे. 

• केरळ णवधानसभेने णतरुअनंतपुरममधे्य इतक्या मोठ्या िमािावर राष्ट्र ीय मणहिा आमदार पररषद २०२२ चे आयोिन 

केिे आहे. 

• 2022 मधे्य स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतगयत राष्ट्र ीय मणहिा आमदार पररषद आयोणित केिी िात आहे, ज्यामधे्य 

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसह णवणवध णवधानसभा आणि णवधानपररषदांच्या मणहिा सदस्ांचा समावेि करण्यात आिा 

आहे. 

• मणहिांचे हक्क, िैंणगक समानता, णनियय घेिाऱ या संस्थांमधे्य मणहिांचे पुरेसे िणतणनणधत्व इत्यादीवंर िक्ष कें णद्रत करून 

समकािीन िासंणगकतेकडे िक्ष वेधिे हे दोन णदवसीय राष्ट्र ीय मणहिा णवधायक पररषद 2022 चे मुख्य उणद्दष्ट् आहे. 

• राष्ट्र ीय मणहिा णवधायक अणधवेिन 2022 च्या समारोप सत्राचे उद्घाटन 27 मे रोिी िोकसभा अध्यक्ष ओम णबिाय 

यांच्या हसे्त होिार आहे. 

• Source: PIB 

'ABHA' मोबाईल ऍप्लिकेिन 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• राष्ट्र ीय आरोग्य िाणधकरिाने आयुष्मान भारत णडणिटि णमिन अंतगयत आरोग्य नोदंी ठेवण्यासाठी ABHA मोबाईि 

ऍक्लिकेिनची सुधाररत आवृत्ती िाहीर केिी आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• ABHA App, ज्यािा पूवी एनडीएचएम हेल्थ रेकॉड्यस APP म्हिून ओळखिे िाते, ते Google Play Store वर 

उपिब्ध आहे. 

• सुधाररत आयुषमान भारत आरोग्य खाते (ऑरा) मोबाइि अॅक्लिकेिन अणधक व्ावहाररक करण्यात आिे असून 

उपयोणगता सुधारण्यासाठी त्यात नवीन युिर इंटरफेस (यूआय) िोडण्यात आिा आहे, या मदतीने नवीन APP च्या 

मदतीने कोितीही व्क्ी एबीएचए अॅडर ेससह एबीएचए APP, णिंक णकंवा अनणिंक एबीएचए नंबर (१४ अंक) वर 

आपिे िोफाइि एणडट करू िकते. 

• नवीन ABHA APP च्या मदतीने आरोग्यािी संबंणधत नोदंीही णडणिटि स्वरूपात या APP मधे्य िोडल्या िाऊ 

िकतात. 

• एबीएचए APP सध्या गुगि िे रोअरवर उपिब्ध आहे, त्याची आयओएस आवृत्ती िवकरच िणसद्ध होिार आहे. 

Source: The Hindu 
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स्वच्छ सवेक्षण 2023 

बातम्याांमधे्य का: 

• गृहणनमायि आणि िहरी व्वहार मंत्राियाच्या सणचवांनी स्वच्छ भारत णमिन अबयन 2.0 अंतगयत स्वच्छ सवेक्षि 2023 

िाँच केिे. 

 
मुख्य मुदे्द: 

• स्वच्छ सवेक्षि 2023 च्या कचरामुक् िहरांसाठी 'वेर टू वेल्थ' ही थीम आहे. 

• स्वच्छ सवेक्षि 2023 चे मूल्यांकन पूवीच्या स्वच्छ सवेक्षिाच्या 3 टप्प्ांच्या तुिनेत 4 टप्प्ात केिे िाईि. 

• स्वच्छ सवेक्षि 2023 मधे्य णतसऱया टप्प्ात तसेच चौथ्या टप्प्ात नागररक पडताळिी व िणक्रया सुणवधांचे के्षत्र 

मूल्यांकन सुरू करण्यात येिार आहे. 

• स्वच्छ सवेक्षि 2023 मधे्य तीन 'R' च्या तत्त्वािा िाधान्य णदिे आहे - Reduce, Recycle and Reuse. 

स्वच्छ सवेक्षण 

• िहरी स्वच्छतेची क्लस्थती सुधारण्यासाठी आणि मोठ्या िमािात नागररकांच्या सहभागास िोत्साहन देण्यासाठी 

िहरांना िोत्साहन देण्यासाठी एक स्पधायत्मक फे्रमवकय  म्हिून गृहणनमायि आणि िहरी व्वहार मंत्राियाने 2016 मधे्य 

स्वच्छ सवेक्षि सुरू केिे होते. 

Source: PIB 

वर्ल्य इकॉनॉहमक फोरम 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतातीि हवामान कृती आणि काबयन कमी करण्याच्या ियत्ांना गती देण्यासाठी वर्ल्य इकॉनॉणमक फोरमने 

िायमेट अॅक्शन कोणििनची भारतीय िाखा स्थापन केिी आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• वर्ल्य इकॉनॉणमक फोरमच्या िायमेट टास्क फोसयचा एक भाग म्हिून भारतीय िाखा, शे्वतपणत्रका णमिन 2070 मधे्य 

णनधायररत उणद्दषे्ट् साध्य करण्याचे उणद्दष्ट् ठेवते. 

• भारतातीि काबयन उत्सियनाचा दर कमी करिे हा भारतीय िाखेचा मुख्य उदे्दि आहे. 

• 2070 पयंत कमी काबयनयुक् देि बनण्याचे भारताचे उणद्दष्ट् आहे. 
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• कमी काबयन उत्सियनासाठी भारताच्या मोणहमेमधे्य सरकार, व्वसाय आणि इतर भागधारकांना पंतिधान नरेंद्र 

मोदीचं्या महत्त्वाकांक्षी संकल्प पंचामृताची पूतयता करण्यासाठी सामीि केिे िाईि. 

• वर्ल्य इकॉनॉणमक फोरमची भारतीय िाखा भारतातीि वर्ल्य इकॉनॉणमक फोरमच्या िायमेट टास्क फोसयचा एक 

भाग म्हिून काम करेि. 

Source: News on Air 

मित्वाच्या बातम्या: जग 

जागहतक आहथयक मांच 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• वर्ल्य इकॉनॉणमक फोरमची वाणषयक बैठक 22 मे 2022 ते 26 मे 2022 दरम्यान दावोस, क्लस्वत्झिंड येथे आयोणित 

करण्यात आिी होती, ज्याचे भारतीय णिष्ट्मंडळाचे नेतृत्व भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयि करत 

आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• 'वर्ल्य इकॉनॉणमक फोरम'च्या यंदा झािेल्या वाणषयक सभेचा णवषय 'एका वळिावरचा इणतहास' (History at a 

turning point) हा आहे. 

• युके्रनचे अध्यक्ष वोिोडीणमर झेिेन्स्स्की, युरोणपयन कणमिनच्या अध्यक्ष उसुयिा फॉन डेर िेएन आणि िमयनीचे चॅने्सिर 

ओिाफ स्कोल्ह्झ यांना िागणतक आणथयक मंचाच्या वाणषयक बैठकीिा वके् म्हिून उपक्लस्थत राहण्याचे णनमंत्रि देण्यात 

आिे आहे. 

World Economic Forum म्हणजे काय? 

• वर्ल्य इकॉनॉणमक फोरम ही १९७१ सािी स्थापन झािेिी ना-नफा व आंतरराष्ट्र ीय संस्था असून णतच्या स्थापनेचे शे्रय 

िॉस श्वाब यांना णदिे िाते. 

• वर्ल्य इकॉनॉणमक फोरमचे मुख्यािय हजहनव्हा, क्लस्वत्झिंड येथे आहे. 

• िागणतक, िादेणिक आणि औद्योणगक अिेंड्ांना आकार देण्यासाठी आघाडीच्या रािकीय, व्ावसाणयक, सामाणिक 

आणि िैक्षणिक नेत्यांना एक समान व्ासपीठ उपिब्ध करून देिे हे वर्ल्य इकॉनॉणमक फोरमचे उद्दीष्ट् आहे. 

• Source: The Hindu  
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टोहकयो येथे आयोहजत व्यवसाय गोलमेज बैठक 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारताचे पंतिधान नरेंद्र मोदी यांनी 23 मे 2022 रोिी टोणकयो येथे आयोणित व्ावसाणयक गोिमेि पररषदेचे 

अध्यक्षपद भूषविे. 

मुख्य मुदे्द: 

• या काययक्रमािा 34 िपानी कंपन्यांचे उच्च अणधकारी आणि मुख्य काययकारी अणधकारी उपक्लस्थत होते, त्यापैकी 

बहुतांि कंपन्यांची गंुतविूक आणि ऑपरेिन्स भारतात आहेत. 

• काययक्रमादरम्यान, पंतिधानांनी 'मेक इन इंणडया फॉर द वर्ल्य ' अंतगयत भारतातीि व्वसायासाठी केिेल्या 

उपाययोिनांवर िकाि टाकिा. 

• काययक्रमादरम्यान, पंतिधानांनी नॅिनि इन्स्फ्रारर क्चर पाइपिाइन (NIP), िोडक्शन णिंक्ड इन्सेंणटव्ह (PLI) योिना 

आणि सेमीकंडक्टर धोरि यासारख्या उपक्रमांसह भारताच्या मिबूत राटयअप इकोणसरमवर िकाि टाकिा. 

• 2020 - 2021 या आणथयक वषायत भारतािा USD 84 णबणियनची णवक्रमी FDI िाप्त झािी आहे िी भारताच्या आणथयक 

क्षमतेवर णवश्वास दियवते. 

Source: PIB 

भारताने गुांतवणूक प्रोत्सािन करारावर स्वाक्षरी केली 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारताचे परराष्ट्र  सणचव आणि अमेररकेच्या इंटरनॅिनि डेव्हिपमेंट फायनान्स कॉपोरेिनचे सीईओ यांनी टोणकयो, 

िपानमधे्य गंुतविूक िोत्साहन करारावर स्वाक्षरी केिी आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• गंुतविूक िोत्साहन करारावर भारताचे परराष्ट्र  सणचव णवनय क्वात्रा आणि अमेररकेच्या इंटरनॅिनि डेव्हिपमेंट 

फायनान्स कॉपोरेिनचे मुख्य काययकारी अणधकारी स्कॉट नॅथन यांनी स्वाक्षरी केिी. 

• गंुतविूक िोत्साहन कराराच्या आधारे, भारतातीि णवकास णवत्त महामंडळाची गंुतविूक वाढवण्याचे भारताचे उणद्दष्ट् 

आहे िेिेकरून देिाच्या णवकासासाठी अणधक समथयन णमळू िकेि. 

• टोणकयो, िपानमधे्य स्वाक्षरी केिेिा गंुतविूक िोत्साहन करार, णवकास णवत्त महामंडळाव्णतररक् गंुतविूक सहाय्य 

काययक्रमांना िोत्साहन देण्याच्या उदे्दिाने दोन्ही देिांदरम्यान स्वाक्षरी केिेल्या 1997 च्या कराराची िागा घेईि. 

• कॉपोरेिन आणि संबंणधत एिन्सी भारतात 1974 पासून सणक्रय आहेत, ज्याद्वारे भारतात आतापयंत $ 5 अब्ज 800 

दििक्ष गंुतविूक सहाय्य िदान केिे गेिे आहे. 

Source: PIB 

क्वाड लीडसय सहमट 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• िपानमधीि टोणकयो येथे 24 मे 2022 रोिी झािेल्या क्वाड िीडसय पररषदेिा उपक्लस्थत असिेिे पंतिधान नरेंद्र मोदी 

यांचा समावेि होता, ज्यात िपानचे पंतिधान फुणमयो णकणिदा, अमेररकेचे राष्ट्र ाध्यक्ष िोसेफ िोसेफ बायडन आणि 

ऑरर ेणियाचे पंतिधान अँथनी अल्बनीि यांचा समावेि होता. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• क्वाड देिांच्या िमुखांची ही दुसरी वैयक्लक्क बैठक होती, तर क्वाडच्या आतापयंत एकूि चार बैठका झाल्या आहेत. 

• क्वाड देिांची पणहिी आभासी बैठक माचय 2021 मधे्य, दुसरी आभासी बैठक सप्टेंबर 2021 मधे्य वॉणिंग्टन डीसी येथे 

झािी आणि णतसरी आभासी बैठक माचय 2022 मधे्य झािी. 

• इंडो-पॅणसणफक िदेिातीि आपत्तीणंवरूद्ध अणधक िभावी आणि वेळेवर िणतसाद देण्यासाठी रािकारण्यांनी 

मानवतावादी सहाय्य आणि आपत्ती णनवारि (HADR) वर चतुभुयि भागीदारी िाहीर केिी. 

• क्वाडचा सकारात्मक आणि रचनात्मक अिेंडा पूिय करण्याच्या धे्ययावर पंतिधानांनी भर णदिा. 

Source: PIB 

क्वाड स्कॉलरहिप फेलोहिप प्रोग्राम 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• अमेररकेचे अध्यक्ष िो णबडेन यांनी क्वाड सणमटमधे्य णवज्ञान, तंत्रज्ञान, अणभयांणत्रकी आणि गणित के्षत्रातीि सहयोगीनंा 

एकत्र आिण्यासाठी क्वाड स्कॉिरणिप सारखा नवीन फेिोणिप काययक्रम सुरू केिा. 

मुख्य मुदे्द: 

• क्वाड स्कॉिरणिप युनायटेड रेट्स, िपान, ऑरर ेणिया आणि भारतातीि णवद्याथ्यांना अमेररकन णवद्यापीठांमधे्य 

णवज्ञान, तंत्रज्ञान, अणभयांणत्रकी आणि गणितामधे्य पदवु्त्तर आणि डॉक्टरेट पदवी िदान केिी िाईि. 

• िते्यक वषी एकूि िंभर णवद्याथ्यांना क्वाड स्कॉिरणिप णदिी िाईि ज्या अंतगयत िते्यक क्वाड गटातीि 25 णवद्याथ्यांना 

ती णदिी िाईि. 

• हा अिा िकारचा एक उपक्रम आहे ज्या अंतगयत णवद्याथ्यांना चांगल्या णिक्षिाच्या संधी णमळिार आहेत. 

• या उपक्रमाचा मुख्य उदे्दि पुढीि णपढीतीि िास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञान व्ावसाणयक यांच्यात संबंध िस्थाणपत करिे हा 

आहे. 

Source: Indian Express 

मित्वाच्या बातम्या: अथयव्यवस्था 

परकीय थेट गुांतवणूक (FDI) 

बातम्याांमधे्य का: 

• 2021-22 या आणथयक वषायत भारताने आतापयंतची सवोच्च वाणषयक थेट णवदेिी गंुतविूक (FDI) US$ 83.57 अब्ज 

इतकी नोदंविी आहे. 

 

मुख्य मुदे्द: 

• मागीि आणथयक वषय 2020-21 च्या (12.09 अब्ज डॉिसय) तुिनेत आणथयक वषय 2021-22 मधे्य (21.34 अब्ज डॉिसय) 

यावषी उत्पादन के्षत्रातीि थेट परकीय गंुतविुकीचा ओघ 76 टक्क्यांनी वाढिा आहे. 

• थेट परकीय गंुतविुकीतीि अव्वि गंुतविूकदार देिांच्या बाबतीत 'णसंगापूर' २७% सह अव्वि स्थानावर आहे, 

त्याखािोखाि अमेररका (१८%) आणि मॉररिस (१६%) ही अव्वि राजे्य आहेत. 

• '2021-22 या आणथयक वषायत संगिक सॉफ्टवेअर आणि हाडयवेअर हे एफडीआय इक्लक्वटी िवाहाचे अव्वि िाप्तकताय 

के्षत्र म्हिून उदयास आिे आहे, त्यानंतर अनुक्रमे सेवा के्षत्र (12%) आणि वाहन उद्योग (12%) हे अव्वि िाप्तकताय 

के्षत्र आहे. मधे्य समाणवष्ट् केिे आहे. 

• भारतातीि 'कॉम्प््ुटर सॉफ्टवेअर अँड हाडयवेअर' के्षत्रांतगयत कनायटक (५३%), णदल्ली (१७%) आणि महाराष्ट्र  (१७%) 

ही आणथयक वषय २०२१-२२ या आणथयक वषायत थेट परकीय गंुतविुकीच्या समभागांचा ओघ असिारी टॉप 3 

पोणझिन्ससह िमुख िाप्त राजे्य होती. 
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• आणथयक वषय 2021-22 मधे्य एकूि थेट परकीय गंुतविुकीत 38% वाटा असिेिे कनायटक हे सवोच्च िाप्तकताय राज्य 

आहे, त्यानंतर महाराष्ट्र  (26%) आणि णदल्ली (14%) यांचा क्रमांक िागतो. 

Source: PIB 

कृषी आहण ग्रामीण मजुराांसाठी अप्लिल भारतीय ग्रािक हकां मत हनदेिाांक  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• श्रम आणि रोिगार मंत्राियाने कृषी आणि िामीि कामगारांसाठी अक्लखि भारतीय िाहक णकंमत णनदेिांक िारी 

केिा आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• एणिि मणहन्यासाठी कृषी आणि िामीि कामगारांसाठी अक्लखि भारतीय िाहक णकंमत णनदेिांक िारी करण्यात 

आिा. 

• कृषी आणि िामीि मिुरांसाठी अक्लखि भारतीय िाहक णकंमत णनदेिांक 10 अंकांनी वाढून अनुक्रमे 1108 अंक 

आणि 1119 अंकांवर पोहोचिा. 

• तांदूळ, गव्हाचे पीठ, ज्वारी, बािरी, नाचिी, भािीपािा आणि फळे यांच्या णकमतीत अनुक्रमे 7.32 आणि 7.13 

अंकांच्या वाढीमुळे िेतमिूर आणि िामीि मिुरांच्या सामान्य णनदेिांकात वाढ करण्यात िमुख योगदान होते. 

• णनदेिांकातीि वाढ णकंवा घसरि राज्यानुसार बदिते आणि तणमळनाडू 1275 गुिांसह िीषयस्थानी आहे तर णहमाचि 

िदेि 880 गुिांसह तळािी आहे. 

• माचय 2022 मधे्य 6.09% आणि 6.33% च्या तुिनेत एणिि 2022 मधे्य CPI-AL आणि CPI-RL वर आधाररत 

चिनवाढीचा पॉइंट रेट 6.44% आणि 6.67% आहे. 

All-India Consumer Price Index Number (General & Group-wise): (Source PIB) 

Group Agricultural Labourers Rural Labourers 

  March 2022 April 2022 March 2022 April 2022 

General Index 1098 1108 1109 1119 

Food 1025 1035 1032 1043 
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Pan, Supari, etc. 1914 1917 1924 1926 

Fuel & Light 1222 1233 1216 1226 

Clothing, Bedding &Footwear 1147 1162 1179 1195 

Miscellaneous 1168 1177 1172 1181 

 

हवदेिी गुांतवणूक सुहवधा पोटयल 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• फॉरेन इन्स्वे्हरमेंट िमोिन बोडायची िागा घेिाऱ या फॉरेन इन्स्वे्हरमेंट फॅणसणिटेिन पोटयिने (FIF) 5 वषे पूिय केिी 

आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• परकीय गंुतविूक सुणवधा पोटयि 24 मे 2017 रोिी सुरू करण्यात आिे. 

• वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रािय परकीय गंुतविूक सुणवधा पोटयिसाठी नोडि णवभाग म्हिून काम करते. 

• फॉरेन इन्स्वे्हरमेंट फॅणसणिटेिन पोटयि (एफआयएफ) अक्लस्तत्वात आल्यापासून ५ वषांत 853 थेट परकीय गंुतविूक 

(एफडीआय) िस्तावांचे णनराकरि झािे असून त्याच्या मदतीने थेट परकीय गंुतविुकीत (एफडीआय) ३९% वाढ 

झािी आहे. 

• परकीय गंुतविूक सुणवधा पोटयिचा मुख्य उदे्दि भारतात थेट परकीय गंुतविूक (एफडीआय) वाढविे हा आहे. 

Source: Times of India 

प्रकल्प 'हनगाि 
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बातम्याांमधे्य का: 

• 'णनगाह' हा िकल्प णदल्ली करम्सने ICD गढी हरसरू, गुरुिाम येथे सुरू केिा आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• णनगाह िकल्पाचे उणद्दष्ट् कंटेनर टर ॅ णकंगचे णनरीक्षि करिे आणि व्वसाय करिे सुिभ करण्यासाठी वेळेवर मंिूरी 

देिे हे आहे. 

• िकल्प NIGAH हा ICTM (ICD कंटेनर टर ॅ णकंग मॉडू्ि) वापरून कंटेनरचा मागोवा घेण्याचा एक उपक्रम आहे 

ज्यामुळे ICD आत कंटेनरची हािचाि अणधक चांगल्या िकारे व्हायिा मदत होईि. 

• णनगाह िकल्प सीमािुल्क णवभागािा दीघयकाळ थांबिेिे कंटेनर ििद करण्यास मदत करेि आणि वेळेवर मंिुरीचे 

णनरीक्षि करेि, ज्यामुळे व्वसाय करिे सोपे होईि आणि मुख्य िणतबंधात्मक तपासिी सुणनणित होईि. 

• ICTM करोणडयन M/s च्या सहकायायने णवकणसत केिे गेिे आहे. 

• आयोणित पररषदेत सवय सहभागीनंा णनगाह िकल्पाचा िाईव्ह डेमो देण्यात आिा. 

Source: The Hindu 

मित्वाच्या बातम्या: सांरक्षण 

NASM-SR के्षपणास्त्र 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीय नौदिाने ओणडिातीि बािासोर येथीि एकाक्लत्मक चाचिी रेंिमधे्य िोधिाऱया हेणिकॉप्टरमधून स्वदेिी 

नौदि अँटी-णिप के्षपिास्त्र NASM-SR ची यिस्वी चाचिी केिी. 

 

मुख्य मुदे्द: 

• NASM-SR के्षपिास्त्र णडफेन्स ररसचय अँड डेव्हिपमेंट ऑगयनायझेिन (DRDO) ने णवकणसत केिे आहे. 

• NASM-SR हे कमी पल्ल्याचे के्षपिास्त्र आहे ज्याची पल्ला 55 णकमी आणि विन 385 णकिो आहे. 

• NASM-SR के्षपिास्त्र सध्या नौदिात वापरात असिेल्या सी ईगि के्षपिास्त्रांची िागा घेईि. 

• NASM-SR मधे्य 100 kg वॉरहेड आहे आणि त्यात सब-सॉणनक क्षमता आहे, याचा अथय ते Mach 0.8 वर ध्वनीच्या 

वेगाने उडण्यास सक्षम आहे. 

• NASM-SR ची िास्तीत िास्त िके्षपि उंची 3 णकमी आहे आणि हे के्षपिास्त्र समुद्रसपाटीपासून 5 मीटर उंचीवरून 

िक्ष्यापयंत पोहोचू िकते. 

• NASM-SR चे मुख्य वैणिष्ट्य म्हििे ते णकनायायपासून समुद्रातीि िहािांना िक्ष्य करण्यासाठी देखीि गोळीबार 

केिा िाऊ िकतो. 

• स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 
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प्रकल्प वाडेक 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• आमी टर े णनंग कमांडने नवी णदल्लीतीि 'वॉरगेम ररसचय अँड डेव्हिपमेंट सेंटर' णवकणसत करण्यासाठी गांधीनगरमधीि 

नॅिनि णडफेन्स युणनव्हणसयटी (RRU) सोबत सामंिस् करार केिा. 

मुख्य मुदे्द: 

• 'वॉरगेम ररसचय अँड डेव्हिपमेंट सेंटर' हे व्हचु्ययअि ररअॅणिटी वॉरगेम्स णडझाइन करण्यासाठी आणटयणफणियि 

इंटेणििन्स (AI) वापरिारे भारतातीि पणहिे णसमु्यिेिन-आधाररत िणिक्षि कें द्र असेि. 

• वॉरगेम्स ररसचय अँड डेव्हिपमेंट सेंटरचा वापर सैणनकांना िणिक्षि देण्यासाठी आणि सैणनकांच्या धोरिांची चाचिी 

घेण्यासाठी "मेटाव्हसय-सक्षम गेमिे" द्वारे केिा िाईि. 

• िस्ताणवत युद्ध मॉडेि युद्धांसाठी तसेच दहितवादणवरोधी आणि दहितवादणवरोधी ऑपरेिनसाठी णडझाइन केिे 

िाईि. 

• वॉरगेम संिोधन आणि णवकास कें द्र नवी णदल्लीत िष्करी के्षत्र म्हिून णवकणसत केिे िाईि. 

• Source: Indian Express 

नेव्ही फाउां डेिनची 29 वी गव्हहनिंग कौप्लिलची बैठक 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 22 मे 2022 रोिी गोव्ात आयोणित नौदि िणतष्ठानचे अध्यक्ष म्हिून हरी कुमार यांच्या अध्यक्षतेखािी नौदि 

कमयचारी (CNS) अ ॅडणमरि आर 29 वी गव्हणनंग कौक्लन्सिची बैठक आणि वाणषयक सवयसाधारि सभेचे अध्यक्षस्थान 

होते. 

मुख्य मुदे्द: 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• नेव्ही फाउंडेिन ही सोसायटी नोदंिी कायदा 1860 अंतगयत नोदंिीकृत णनवृत्त नौदि अणधकारी संस्था आहे. 

• नेव्ही फाउंडेिनच्या 16 चॅप्टसयचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सणचव, नेव्ही फाउंडेिनच्या संरक्षकांसह, त्यांच्या संबंणधत 

णवभागातीि णनवृत्त अणधकाऱयांचे िणतणनणधत्व केिे. 

• बैठकीत, नेव्ही फाउंडेिन गव्हणनंग कौक्लन्सिने भोपाळमधीि नेव्हि फाउंडेिनच्या 17 व्ा अध्यायाचा समावेि 

करण्यास मान्यता णदिी. 

• या बैठकीत नौदि िमुखांनी वेब-सक्षम सॉफ्टवेअर अॅक्लिकेिन हँडिेक पोटयि िाँच केिे. 

• हँडिेक पोटयिचे िमुख उणद्दष्ट् म्हििे सेवारत आणि सेवाणनवृत्त कमयचारी तसेच सेवाणनवृत्त कमयचारी यांच्यातीि 

णमत्र/कोसय सोबती/बॅचमेट यांच्यातीि संवाद/िॉकेणटंग सुिभ करिे. 

Source: The Hindu 

हद्वपक्षीय नौदल सराव 'बो ांगोसागर' 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीय नौदि (IN) आणि बांगिादेि नौदि (BN) यांच्यातीि णद्वपक्षीय नौदि सराव 'बोगंोसागर'ची णतसरी आवृत्ती 

24 मे 2022 रोिी बांगिादेिातीि पोटय मोगंिा येथे सुरू झािी. 

मुख्य मुदे्द: 

• बोगंोसागर सरावाचा हाबयर टप्पा 24 ते 25 मे दरम्यान णनयोणित करण्यात आिा आहे, त्यानंतर 26 ते 27 मे या 

कािावधीत उत्तर बंगािच्या उपसागरात सागरी टप्पा होिार आहे. 

• बोगंोसागर सरावाचे उणद्दष्ट् सागरी सरावांद्वारे उच्च पातळीवरीि आंतरकाययक्षमता आणि संयुक् पररचािन कौिले्य 

णवकणसत करिे आणि दोन्ही देिांच्या नौदिांदरम्यान युद्धसामिीचा णवसृ्तत से्पक्टर म आयोणित करिे हा आहे. 

• भारतीय नौदिाचे िहाि कोरा हे स्वदेिी बनावटीचे गाइडेड णमसाईि कॉवे्हट आणि स्वदेिी बनावटीचे ऑफिोअर 

गस्तीनौके बोगंोसागर सरावात सहभागी आहेत तर बांगिादेि नौदिाचे िणतणनणधत्व बीएनएस अबू उबैदाह आणि 

अिी हैदर करत आहेत, हे दोन्ही णदिादियक के्षपिास्त्र आहेत.  

• बोगंोसागर सरावाच्या सागरी टप्प्ामुळे दोन्ही नौदिांच्या िहािांना पृष्ठभागावरीि सखोि युद्ध सराव, िस्त्रास्त्रांचा 

वापर, गोळीबार सराव, सागरी णनयोिन णवकास आणि धोरिात्मक पररक्लस्थतीत समक्लन्वत हवाई पररचािनात सहभागी 

होण्याची सुणवधा णमळिार आहे. 

Source: PIB 

सवेक्षण जलवाहिनी (मोठा) प्रकल्प 
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बातम्याांमधे्य का: 

• िहाि संचािक, भारतीय नौदिासाठी L&T णिपणबक्लरं्ल्गच्या संयुक् णवद्यमाने GRSE द्वारे णनमायिाधीन चार सवेक्षि 

िहाि (िमुख) िकल्पांपैकी दुसरा, कट्टुपल्ली, चेन्नई येथे िॉन्च करण्यात आिा. 

मुख्य मुदे्द: 

• णदग्दियकपद १४ नॉटच्या कू्रझ वेगाने आणि िास्तीत िास्त १८ नॉट्स (नॉट्स) वेगाने ऑपरेट करण्यासाठी णडझाइन 

केिेिे आहे. 

• मेक इन इंणडया उपक्रमांतगयत हे संचािकपद स्वदेिी बनावटीचे असून स्वदेिी बनावटीच्या डीएमआर २४९-ए 

रीिचा वापर करण्यात आिा आहे. 

• या िकल्पांतगयत, भारतीय नौदिाने बंगािच्या उपसागरात िथम िि संपकय  स्थाणपत केिा. चार SVL िहािांपैकी, 

GRSE आणि L&T णिपणबक्लरं्ल्ग यांच्यातीि सहयोगी दृणष्ट्कोनाअंतगयत कट्टुपल्ली येथीि L&T येथे तीन अंितः  

बांधण्यात आिे आहेत. यापूवी 'संध्याक' हे िथम शे्रिीचे िहाि GRSE, कोिकाता येथे िके्षणपत करण्यात आिे होते. 

Source: PIB 

हवज्ञान आहण तांत्रज्ञान 

BioRRAP 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्रीय मंत्री डॉ णितेंद्र णसंह यांनी बायोिॉणिकि ररसचय रेगु्यिेटरी अिूव्हि पोटयि (BioRRAP) िाँच केिे, हे बायोटेक 

संिोधक आणि राटय-अप्ससाठी 'एकि राष्ट्र ीय पोटयि' आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• "एक राष्ट्र , एक पोटयि" ही भावना िक्षात घेऊन राटय-अपिा िोत्साहन देण्यासाठी िैणवक संिोधन णनयामक मान्यता 

पोटयि बनवण्यात आिे आहे. 

• सध्या भारतात 2,700 हून अणधक बायोटेक राटय-अप्स आहेत आणि 2,500 हून अणधक बायोटेक कंपन्या 2025 

पयंत िागणतक िैव-उत्पादन के्षत्रातीि पणहल्या 5 देिांमधे्य येण्याचे भारताचे उणद्दष्ट् आहे. 

• बायोिॉणिकि ररसचय रेगु्यिेटरी अिूव्हि पोटयिच्या मदतीने, णनयामक णनरीक्षिाची आवश्यकता असिेल्या िते्यक 

संिोधनाची ओळख "BioRRAP ID" नावाच्या युणनक आयडीद्वारे केिी िाईि. 

• बायोिॉणिकि ररसचय रेगु्यिेटरी अिूव्हि पोटयिचा उदे्दि भारतातीि संिोधन उपक्रमांना नवीन णदिा िदान करिे 

हा आहे. 

• Source: PIB 
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एनआयटी, हतरुहचरापल्ली येथे परम पोरुल सुपर कॉम्प्युटर 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• NIT, णतरुणचरापल्ली येथे संगिकीय संिोधन सुिभ करण्यासाठी राष्ट्र ीय सुपरकं्ुणटंग णमिनच्या फेि II अंतगयत 

संगिकीय संिोधन सुिभ करण्यासाठी परम पोरुि सुपरकं्ुणटंगचे उद्घाटन करण्यात आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• NIT णतरुणचरापल्ली येथे स्थाणपत परम पोरुि सुपर कॉम्प््ुटर हा राष्ट्र ािा समणपयत असिेिा अत्याधुणनक सुपर 

कॉम्प््ुटर आहे. 

• PARAM PORUL सुपरकॉम्प््ुणटंग णसरीम तयार करण्यासाठी वापरण्यात येिारे बहुतांि घटक भारतात तयार केिे 

गेिे आहेत आणि एकत्र केिे गेिे आहेत आणि मेक इन इंणडया उपक्रमाच्या अनुषंगाने C-DAC ने णवकणसत केिेिे 

स्वदेिी सॉफ्टवेअर रॅक देखीि PARAM PORUL सुपरकॉम्प््ुटरमधे्य वापरिे गेिे आहे. 

• PARAM PORUL सुपर कॉम्प््ुटर णसरीम हा डायरेक्ट कॉनॅ्टक्ट णिक्लक्वड कूणिंग टेक्नॉिॉिीवर आधाररत सुपर 

कॉम्प््ुटर आहे ज्यामुळे उच्च उिाय वापर काययक्षमता िाप्त होते तसेच त्याची ऑपरेणटंग णकंमत कमी होते. 

• नॅिनि सुपरकॉम्प््ुणटंग णमिन अंतगयत, आतापयंत 24 पेटाफ्लॉप्सची संगिकीय क्षमता असिेिे 15 सुपर कॉम्प््ुटर 

देिभरात स्थाणपत केिे गेिे आहेत आणि सवय सुपरकॉम्प््ुटर भारतात तयार केिे गेिे आहेत. 

राष्ट्र ीय सुपरकॉम्प्युहटांग हमिन म्हणजे काय? 

• 'राष्ट्र ीय सुपरकॉम्प््ुणटंग णमिन' माचय 2015 मधे्य 7 वषांच्या कािावधीसाठी घोणषत करण्यात आिे. 

• नॅिनि सुपरकॉम्प््ुणटंग णमिन भारताच्या राष्ट्र ीय िैक्षणिक संस्था आणि R&D संस्थांना 70 हून अणधक उच्च-

काययक्षमता असिेल्या सुपरकॉम्प््ुटरद्वारे एक णविाि सुपरकं्ुणटंग णिड स्थाणपत करून सक्षम बनवण्याचा ियत् 

करते. 

Source: PIB 

मित्वाच्या बातम्या: पयायवरण 

भारतातील ई-कचरा व्यवस्थापन 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• भारतातीि ई-कचरा व्वस्थापनाबाबत िनतेच्या िणतणक्रया िािून घेण्यासाठी पयायवरि मंत्राियाने एक अणधसूचना 

िारी केिी आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतात ई-कचरा व्वस्थापनासाठी औपचाररक णनयमांचा एक औपचाररक संच उपिब्ध आहे, िो िथम 2016 मधे्य 

सादर करण्यात आिा होता आणि 2018 मधे्य सुधाररत करण्यात आिा होता. 

• नवीन अणधसूचनेनुसार, िाहकोपयोगी वसू्त कंपन्या आणि इिेक्टर ॉणनक्स वसंू्तच्या उत्पादकांना 2023 पयंत त्यांचा 

णकमान 60% इिेक्टर ॉणनक कचरा गोळा करून पुनवायपर आणि 2024 आणि 2025 पयंत या भागाच्या अनुक्रमे 70% 

आणि 80% याची खात्री करावी िागेि.  

• नव्ा अणधसूचनेनुसार, कंपन्यांना चुकिेल्या उणद्दष्ट्ांसाठी 'पयायवरिीय नुकसान भरपाई' द्यावी िागिार आहे. 

Source: The Hindu 

मांकीपॉक्स 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• द िॅने्सटमधे्य िकाणित झािेल्या मंकीपॉक्सवरीि नवीन अभ्यासानुसार, काही अँटीवायरि औषधांमधे्य मंकीपॉक्सची 

िक्षिे कमी करण्याची क्षमता असते आणि एखादा रुग्ण संसगयिन्य होण्याचे िमाि कमी करतो. 

मुख्य मुदे्द: 

• द िॅने्सटमधे्य िकाणित झािेल्या अभ्यासानुसार, णब्रक्लन्सडोफोक्लव्हर आणि टेकोणवरीमॅट - या दोन अँटीव्हायरि 

औषधांना रुग्णांच्या िणतसादांचे दस्तऐविीकरि करण्यात आिे आहे. 

• अँटीव्हायरि औषधे णब्रक्लन्सडोफोक्लव्हर आणि टेकोणवररमेट हे चेचकांवर उपचार करण्यासाठी णवकणसत केिे गेिे होते, 

परंतु योग्य औषधांनी िाण्यांमधे्य मंकीपॉक्स णवरूद्ध काही पररिामकारकता दियणविी आहे. 

• मंकीपॉक्स हा णवषािूमुळे होिारा एक दुणमयळ आिार आहे, परंतु मंकीपॉक्ससारख्या दुणमयळ आिारांवर सध्या 

कोितेही परवानाकृत उपचार नाहीत. 

• वर्ल्य हेल्थ ऑगयनायझेिन (WHO) नुसार, मंकीपॉक्स आणफ्रकेबाहेरीि देिांमधे्य असू िकतो िेथे या िकारचा णवषािू 

सहसा आढळत नाही आणि मध्य आणि पणिम आणफ्रकेच्या दुगयम भागात हा णवषािू अणधक िमािात आढळतो. 

स्रोत: ऑल इांहडया रेहडओ 
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पुरस्कार आहण सन्मान 

सांगीत कलाहनधी पुरस्कार 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• संगीत अकादमीने 2020 ते 2022 या कािावधीत णवणवध किाकारांना संगीत किाणनधी आणि इतर पुरस्कार देण्याची 

घोषिा केिी, ज्यांचे णवतरि ताणमळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके रॅणिन यांच्या हसे्त करण्यात आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• नागस्वराम वादक णकझवेिूर िी गिेिन यांना 2020 चा संगीता किा आचायय पुरस्कार, गाणयका आणि संगीततज्ज्ञ 

रीथा रािन आणि संगीततज्ज्ञ वैणनका आरएस यांना 2021 साठी णमळािा. 

• िख्यात गायक आणि गुरू थामरक्कड गोणवंदन नंबूणदरी, अष्ट्पैिू तािवादक नेमानी सोमायाझुिु आणि िणसद्ध 

कंिारा किाकार AV आनंद यांना अनुक्रमे 2020, 2021 आणि 2022 चे T TK पुरस्कार िदान करण्यात आिे. 

• 2020 चा मु्यणझकोिॉणिर पुरस्कार डॉ. व्ही िेमिथा यांना 2020, नृत्य किाणनधी यांना भरतनायमचे िणतपादक 

राम वैद्यनाथन (2020), आणि नथयकी नटराि (2021) यांना िदान करण्यात आिा. 

• व्ापकपिे आदरिीय अणभनय तज्ञ आणि मागयदियक, ब्राघा बेसेि यांना 2022 मधे्य पुरस्काराने सन्माणनत करण्यात 

आिे आहे. 

सांगीता कलाहनधी पुरस्कार म्हणजे काय? 

• कनायटक संगीत के्षत्रातीि सवोच्च सन्मान मानिा िािारा संगीता किाणनधी पुरस्कार 1942 मधे्य अक्लस्तत्वात आिा. 

• यापूवी, संगीत अकादमीच्या वाणषयक संमेिनाच्या अध्यक्षतेसाठी जे्यष्ठ संगीतकार/तज्ञांना आमंणत्रत करण्यात आिे 

होते. 

• 1942 मधे्य, असे ठरिे की अिा िकारे आमंणत्रत केिेल्या संगीतकारािा संगीत किाणनधी ही पदवी णदिी िाईि, हा 

पुरस्कार सुविय पदक आणि णबरुडू पत्र (ििक्लस्तपत्र) असेि. 

• 2005 पासून, संगीता किाणनधी यांना द णहंदू द्वारे स्थाणपत एमएस सुबु्बिक्ष्मी पुरस्कार देखीि णमळािा आहे. 

• Source: The Hindu 
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मित्वाचे हदवस 

जागहतक कासव हदवस 2022 

 

• दरवषी 23 मे हा िागणतक कासव णदन म्हिून सािरा केिा िातो. 

• यावषी िागणतक कासव णदन 2022 ची थीम “िेिबे्रथ (Shelbreath)” आहे. 

• िागणतक कासव णदन पणहल्यांदा 1990 मधे्य अमेररकन कासव बचाव (ATR) द्वारे सािरा करण्यात आिा, त्यानंतर 

दरवषी िागणतक कासव णदन सािरा केिा िातो. 

• बेकायदेिीर तस्करी, णवदेिी खाद्य उद्योग, अणधवास नष्ट् करिे, ग्लोबि वॉणमंग आणि पाळीव िाण्यांच्या व्ापारापासून 

कासव आणि कासवांचे संरक्षि करिे हे त्याचे उणद्दष्ट् आहे. 

भारतात कासवाांच्या सांवधयनासाठी िालील उपाययोजना करण्यात आल्या: 

• भारतात कासवांच्या पाच ििाती आढळतात, ज्यात ऑणिव्ह ररडिे, िीन टटयि, िॉगर, हॉक्सणबि आणि िेदरबॅक 

यांचा समावेि आहे. 

• ऑणिव्ह ररडिे, िेदरबॅक आणि िॉगरहेड हे आययूसीएन रेड णिर ऑफ डेन्स्िेके्टड क्लस्पिीिमधे्य 'असुरणक्षत' म्हिून 

सूचीबद्ध आहेत, तर हॉक्सणबि टटयिची नोदं 'णक्रणटकििी िुप्तिाय' आणि िीन टटयिची आययूसीएन धोका 

असिेल्या ििाती म्हिून केिी गेिी आहे. म्हिून सूचीबद्ध केिे आहे. रेड णिरमधे्य 'िुप्तिाय' म्हिून सूचीबद्ध. 

• भारतातीि कासवांचे संवधयन भारतीय वन्यिीव संरक्षि कायदा १९७२, अनुसूची १ अंतगयत केिे िाते आणि 

िैवणवणवधता संवधयन व गंगा पुनरुज्जीवन काययक्रमाच्या माध्यमातून कासवांचे भारतात संरक्षि करण्यात आिे आहे. 

Source: Indian Express 

राजा राम मोिन रॉय 

बातम्याांमधे्य का: 

• रािा राम मोहन रॉय यांची 250 वी ियंती 22 मे 2022 ते 22 मे 2023 या कािावधीत कें द्रीय सांसृ्कणतक मंत्राियाच्या 

'आझादी का अमृत महोत्सव' अंतगयत सािरी केिी िाईि. 
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मुख्य मुदे्द: 

• रािा राम मोहन रॉय यांनी केिेिी णवणवध समािसुधारिेची कामे िोकांसमोर मांडिे हा या काययक्रमाचा मुख्य उदे्दि 

आहे. 

• रािा राम मोहन रॉय िायब्ररी फाउंडेिन, सॉल्ट िेक, कोिकाता आणि कोिकाता येथीि सायन्स णसटी सभागृहात 

या काययक्रमाचे आयोिन करण्यात आिे आहे. 

• या सोहळ्यादरम्यान, सांसृ्कणतक मंत्री िीके रािा राम मोहन रॉय यांच्या पुतळ्याचे आभासी अनावरि करण्यात आिे. 

या काययक्रमात िहान मुिांसाठी चचायसत्र आणि िश्नमंिुषा काययक्रमाचे आयोिन करण्यात आिे असून राम मोहन 

रॉय यांच्या िीवनातीि णवणवध पैिंूवर मल्टीमीणडया सादरीकरिही या काययक्रमात सादर करण्यात आिे. 

सांबांहधत तथे्य 

• रािा राम मोहन रॉय (१७७२ - १८३३) हे भारतीय सुधारक होते. त्यांना अनेक इणतहासकारांनी "बंगाि पुनिायगरिाचा 

िनक" मानिे आहे. 

• त्यांनी सती, बहुपत्ीत्व, बािणववाह आणि िाणतव्वस्था यासारख्या णहंदू िथांणवरुद्ध धमययुद्ध छेडिे आणि मािमते्तत 

मणहिांच्या हक्कांची मागिी केिी. 

• ब्राह्मो समािाची स्थापना रािा राम मोहन रॉय यांनी १८२८ मधे्य केिी होती. 

• 1817 मधे्य डेक्लव्हड हेअरच्या मदतीने त्यांनी किकत्ता येथे णहंदू कॉिेिची स्थापना केिी. 

• रािा राम मोहन रॉय यांचे सवायत िोकणिय माणसक होते 'संवाद कौमुदी'. यामधे्य वृत्तपत्र स्वातंत्र्य, सेवेच्या उच्च पदांवर 

भारतीयांचा समावेि आणि काययकारी आणि न्यायपाणिका वेगळे करिे यासारख्या मुद्द्ांचा समावेि होता. 

• रािा राम मोहन रॉय यांना मुघि सम्राट अकबर II याने रािा ही पदवी णदिी होती. 

Source: PIB 

राष्ट्र कुल हदवस 2022 
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• दरवषी 24 मे रोिी राष्ट्र कुि णदन सािरा केिा िातो. 

• या वषीच्या राष्ट्र कुि णदनाची थीम "एक समान भणवष्य िदान करिे" (Delivering a Common Future") आहे. 

• कॉमनवेल्थ डे इंगं्लडच्या रािी क्लव्हक्टोररयाच्या वाढणदवसाच्या स्मरिाथय सािरा केिा िातो (24 मे 1819) 

• कॉमनवेल्थ डे िामुख्याने सवय देिांनी सािरा केिा आहे िे एकेकाळी णब्रणटि साम्राज्याच्या वसाहती होत्या. 

• युनायटेड णकंगडम, ऑरर ेणिया आणि कॅनडा सारख्या िगभरात वेगवेगळ्या तारखांना कॉमनवेल्थ णदवस सािरा 

केिा िातो, तर दुसरीकडे, 24 मे रोिी भारत आणि बेिीझ सारखे देि कॉमनवेल्थ डे पाळतात. 

Source: News on Air 

राष्ट्र ीय कवी काझी नजरुल इस्लाम याांची १२३ वी जयांती 

• बंगािी साणहत्यािा नवी णदिा देिारे काझी निरुि इस्लाम हे धाणमयक कट्टरतावादाचे कट्टर णवरोधक, कवी, संगीतकार 

आणि स्वातंत्र्यसेनानी होते. 

• काझी निरुि इस्लाम यांचा िन्म पणिम बंगािमधीि आसनसोि येथीि चुरुणिया गावात झािा व त्यांचे इस्लामचे 

सुरुवातीचे णिक्षि मणिदीच्या मदरिात झािे. 

 

• बंगािी साणहत्यातीि उले्लखनीय योगदानाबद्दि काझी निरूि इस्लाम यांना किकत्ता णवद्यापीठाने १९४५ मधे्य 

तत्कािीन सवोच्च सन्मान णदिा आणि स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने काझी निरुि इस्लाम यांना 'पद्मभूषि' आणि 

बांगिादेि सरकारिा 'महाकवी' म्हिून सन्माणनत केिे. 

• Source: Jansatta 

िेळ 

भारताचा पहिला 'ऑहलप्लिक मूल्य हिक्षण काययक्रम' 

बातम्याांमधे्य का: 

• अणभनव णबंद्रा फाउंडेिन टर र (ABFT) च्या सहकायायने ओणडिात मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या हसे्त आंतरराष्ट्र ीय 

ऑणिक्लिक सणमती (IOC) द्वारे भारतातीि पणहिा 'ऑणिक्लिक मूल्य णिक्षि काययक्रम' (OVEP) िाँच करण्यात आिा. 
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मुख्य मुदे्द: 

• ऑणिक्लिक मूल्य णिक्षि काययक्रम ओणडिाच्या िािेय णिक्षि ििािीमधे्य समाकणित केिा िाईि िो मूल्यावर 

आधाररत अभ्यासक्रम असेि. 

• ऑणिक्लिक मूल्य णिक्षि काययक्रम सुरुवातीिा राउरकेिा आणि भुवनेश्वरमधीि 90 िाळांमधे्य राबणवण्यात येईि, 

ज्यामधे्य सुमारे 32,000 मुिांचा समावेि असेि. 

• ऑणिक्लिक वॅ्हलू्यि एजु्यकेिन िोिाम हा आंतरराष्ट्र ीय ऑणिक्लिक सणमतीने तरुिांना उतृ्कष्ट्ता, िणतष्ठा आणि 

ऑणिक्लिक मूल्यांची ओळख करून देण्यासाठी तयार केिेल्या संसाधनांचा व्ावहाररक वापर आहे. 

• बैठी िीवनिैिी, एकाितेचा अभाव आणि णकिोरवयीन मुिांची गळती या आव्हानांना सामोरे िाण्यासाठी ऑणिक्लिक 

मूल्य णिक्षि काययक्रम 2006 मधे्य णवकणसत करण्यात आिा. 

Source: The Hindu 

अिवाल  

राष्ट्र ीय उपलब्धी सवेक्षण (NAS) अिवाल 2021 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• िािेय णिक्षि आणि साक्षरता णवभाग, णिक्षि मंत्राियाने नॅिनि अणचव्हमेंट सवे्ह (NAS) 2021 अहवाि िारी केिा. 

मुख्य मुदे्द: 

• यापूवी २०१७ मधे्य नॅिनि अणचव्हमेंट सवे्ह करण्यात आिा होता. 

• यामधे्य तीन वषांचा कािावधी असिेल्या णतसरी, पाचवी, आठवी आणि दहावीतीि मुिांच्या अध्ययन क्षमतेचे सवंकष 

मूल्यांकन सवेक्षि करून देिातीि िािेय णिक्षि पद्धतीचे मूल्यमापन केिे िाते. 
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• नॅिनि अणचव्हमेंट सवे्हमधे्य इयत्ता ३ वी ते ५ वी साठी गणित, भाषा आणि पयायवरि अभ्यास (ईव्हीएस), इयत्ता ८ वी 

साठी भाषा, गणित, णवज्ञान आणि सामाणिक णवज्ञान आणि इयत्ता १० वी साठी भाषा, गणित, णवज्ञान, सामाणिक णवज्ञान 

आणि इंििी यांचा समावेि आहे. णवषयांमधीि णवद्याथ्यांच्या क्षमतांचेही मूल्यमापन केिे िाते. 

• नॅिनि अणचव्हमेंट सवे्हनुसार, महामारीच्या काळात घरी उपक्लस्थत असिेल्या सुमारे 80% णवद्याथ्यांना असे वाटिे 

की ते समवयस्कांच्या सोबत चांगिे णिक्षि णमळते. 

• 24 टके्क णवद्याथ्यांना घरी णडणिटि णडव्हाइस नसल्यामुळे समस्ा होती, िरी 45% णवद्याथ्यांनी हा अनुभव 

"आनंददायक" असल्याचे वियन केिे, परंतु 38% णवद्याथ्यांनी णिकण्यात अडचिी असल्याचे नोदंविे. 

• नॅिनि अणचव्हमेंट सवे्हनुसार सवयसाधारि िवगायतीि णवद्याथ्यांच्या तुिनेत एससी, एसटी आणि ओबीसी णवद्याथ्यांची 

णवणवध णवषय आणि िासेसमधे्य कामणगरी समाधानकारक नाही. 

• Source: The Hindu 

नवीन नेमणुका 

हदल्लीच्या नवीन लेफ्टनांट गव्हनयरची हनयुक्ती 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• णवनय कुमार सके्सना, िे सध्या खादी आणि िामोद्योग आयोग (KVIC) चे अध्यक्ष म्हिून काययरत आहेत, यांची णदल्लीचे 

नवीन िेफ्टनंट गव्हनयर (L-G) म्हिून णनयुक्ी करण्यात आिी आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• णवनय कुमार सके्सना यांनी िेके िुपमधे्य 11 वषे सहाय्यक व्वस्थापक म्हिून काम केिे आणि नंतर गुिरातमधीि 

िस्ताणवत बंदर िकल्पाची देखरेख करण्यासाठी महाव्वस्थापक म्हिून पदोन्नती झािी. 

• णवनय कुमार सके्सना यांची णदल्लीचे नवीन िेफ्टनंट गव्हनयर म्हिून णनयुक्ी होण्यापूवी ऑक्टोबर 2015 मधे्य KVIC 

चे अध्यक्ष म्हिून णनयुक्ी करण्यात आिी होती. 

• सात वषांत, णवनय कुमार सके्सना यांनी 'हनी णमिन', 'कुम्हार सिक्लक्करि योिना', 'िेदर काराणगरांचे सक्षमीकरि', 

खादी नेचर पेंट्स, िकल्प यासारख्या योिना आणि उत्पादनांवर आपिी सेवा णदिी आहे. 

• Source: Indian Express 
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न्यायमूती सहबना 

 

 

• न्यायमूती सणबना यांची णहमाचि िदेि उच्च न्यायाियाच्या काययकारी मुख्य न्यायाधीिपदी णनयुक्ी करण्यात आिी 

आहे. 

• भारतीय राज्यघटनेच्या किम 223 चा वापर करून राष्ट्र पतीनंी न्यायमूती सणबना यांची णहमाचि िदेि उच्च 

न्यायाियाचे काययकारी मुख्य न्यायाधीि म्हिून णनयुक्ी केिी आहे. 

• नवणनयुक् न्यायमूती सणबना हे हायकोटायचे णवद्यमान सरन्यायाधीि मोहम्मद रणफक यांची िागा घेतीि. 

• सणबना या णहमाचि िदेि उच्च न्यायाियाच्या सवायत वररष्ठ न्यायाधीि असून त्या 25 मे पासून पदभार स्वीकारतीि. 

काय आिे कलम 223? 

• िेव्हा एखाद्या उच्च न्यायाियाच्या मुख्य न्यायाधीिांचे पद ररक् असेि णकंवा िेव्हा असे सरन्यायाधीि आपल्या 

कायायियाची कतयवे् पार पाडण्यात असमथय ठरल्यामुळे असतात, तेव्हा न्यायाियातीि इतर न्यायाधीिांपैकी एक, 

िसे राष्ट्र पती या कामासाठी णनयुक् करू िकतात, ते त्या पदाची कतयवे् पार पाडतीि. 

सांकीणय 

ऊजाय मांत्रालयाच्या सांसदीय सल्लागार सहमतीची बैठक 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• कें द्रीय ऊिाय आणि नवीन आणि नवीकरिीय ऊिाय मंत्री आर.के.णसंह यांनी उत्तराखंडमधीि णटहरी येथे ऊिाय 

मंत्राियाच्या संसदीय सल्लागार सणमतीची बैठक आयोणित केिी होती. 

मुख्य मुदे्द: 

• ऊिाय मंत्राियाच्या संसदीय सल्लागार सणमतीच्या बैठकीचा अिेंडा 'ििणवद्युत क्षमता वाढणवण्याची गरि' असा 

होता. 

• भारताचे दरडोई उत्सियन िागणतक सरासरीच्या एक तृतीयांिपेक्षा कमी आहे, तर णवकणसत देिांसाठी दरडोई 

उत्सियन िागणतक सरासरीच्या चार ते सहा पट आहे. 

• णविेष म्हििे िगातीि णवकणसत देिांचे उत्सियनात सुमारे ८० टके्क योगदान आहे, मात्र पॅररस कराराच्या पाश्वयभूमीवर 

भारत सरकारने हररत ऊिेचा अविंब करण्याचे उणद्दष्ट् ठेविे आहे. 

• ऊिेची वाढती मागिी पूिय करिे तसेच हवामान बदिाचा सामना करण्यासाठी योग्य ती व्वस्था करिे हे या बैठकीचे 

मुख्य उणद्दष्ट् आहे. 

• नूतनीकरियोग्य स्त्रोतांद्वारे स्थाणपत केिेल्या 153 णगगावॅटपेक्षा 2030 पयंत गैर-िीवाश्म इंधन स्त्रोतांकडून 500 

णगगावॅट साध्य करण्याचे भारताचे उद्दीष्ट् आहे. 

Source: PIB 

आरोिण 4.0 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• णिमिा येथे पोर णवभाग आणि इंणडया पोर पेमेंट्स बँक (IPPB) च्या वररष्ठ अणधकाऱयांच्या दोन णदवसीय बैठकीचे 

उद्घाटन करण्यात आिे. 

मुख्य मुद्दा: 

• देिातीि आणथयक समावेिन मोहीम पुढे नेण्यासाठी आणि भारतातीि िते्यक नागररकािा बँणकंग उपाय उपिब्ध 

करून देण्यासाठी चचाय करिे आणि त्यावर चचाय करिे हा या बैठकीचा अिेंडा आहे. 

• आयपीपीबी टपाि खात्याचे िगातीि सवायत मोठे टपाि िाळे चािवते, िेिेकरून जे्यष्ठ नागररक, िेतकरी, 

स्थिांतररत मिूर आणि क्लस्त्रया आणि इतर ााांना घरोघरी आंतरणक्रयािीि बँणकंग सेवा पुरणविी िाईि. 

• इंणडया पोर पेमेंट्स बँक (आयपीपीबी) ची स्थापना टपाि णवभाग, दळिवळि मंत्राियाच्या अंतगयत भारत 

सरकारच्या मािकीची 100% इक्लक्वटीसह केिी गेिी. 

Source: The Hindu 
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