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दैनिक चालू घडामोडी 04.05.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: जग 

जागनतक वि 2022 अहवाल 

 

बातमीत का 

• The State of the World’s Forests (SOFO) अहवालाच्या 2022 च्या आवृत्तीनुसार, गेल्या 30 वर्ाांत जगाने 420 

दशलक्ष हेक्टर (million hectares -mha) गमावले आहे, जे त्याच्या एकूण वनके्षत्राच्या अंदाजे 10.34 टके्क आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• पृथ्वीच्या भौगोललक के्षत्रापैकी ४.०६ अब्ज हेक्टर (३१ टके्क) जंगलांनी व्यापलेले असले तरी, जंगलतोडीमुळे 1990 ते 

2020 दरम्यान 420 mha जंगले नष्ट झाली आहेत. 

• जंगलतोडीचे प्रमाण कमी होत असले तरी 2015 ते 2020 दरम्यान दरवर्ी 10 mha जंगले नष्ट होत असल्याचे त्यात 

नमूद करण्यात आले आहे. 

• 2000 ते 2020 दरम्यान सुमारे 47 mha प्राथलमक जंगले नष्ट झाली. 700 mha पेक्षा जास्त जंगल (एकूण वनके्षत्राच्या 

18 टके्क) कायदेशीरररत्या स्थालपत संरलक्षत के्षत्रांमधे्य आहे. तरीही, जंगलतोड आलण जंगलाचा ऱ्हास यांमुळे वन 

जैवलवलवधता धोक्यात आहे. 

• लोकसंखे्यचा आकार आलण संपन्नता वाढल्यामुळे सवव नैसलगवक संसाधनांचा एकलत्रत वालर्वक जागलतक वापर 2017 

मधील 92 अब्ज टनांवरून 2060 मधे्य 190 अब्ज टनांपयांत दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. 

• Source: DTE 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

राष्ट्र ीय अभ्यासक्रम फे्रमवकक च्या नवकासासाठी आदेश दस्तऐवज 
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• कें द्रीय लशक्षणमंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी 'Mandate Document: गाइडलाइन्स फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द 

िॅशिल कररकु्यलम फे्रमवकक  (एिसीएफ)' या पुस्तकाचे प्रकाशन केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• पररवतवनशील राष्टर ीय शैक्षलणक धोरण (एनईपी) 2020 च्या अंमलबजावणीच्या कें द्रस्थानी नवीन राष्टर ीय अभ्यासक्रम 

फे्रमवकव  (एनसीएफ) आहे जे शाळा आलण वगाांमधे्य एनईपी 2020 च्या दृष्टीकोनाचे प्रत्यक्षात रूपांतर करून देशातील 

उतृ्कष्ट अध्यापन आलण लशक्षण सक्षम करेल.  

• NCERT (नॅशनल कौन्सिल फॉर एजु्यकेशन ररसचव अँड टर े लनंग) सोबत मँडेट गु्रपने समलथवत डॉ. के कसु्तरीरंगन यांच्या 

अध्यक्षतेखालील NSC (राष्टर ीय सुकाणू सलमती) द्वारे NCF च्या लवकासाचे मागवदशवन केले जात आहे. 

NCF मधे्य हे समानवष्ट् आहे: 

1. शालेय लशक्षणासाठी राष्टर ीय अभ्यासक्रम फे्रमवकव  (NCFSE) 

2. अली चाइल्डहुड केअर अँड एजु्यकेशनसाठी राष्टर ीय अभ्यासक्रम फे्रमवकव  (NCFECCE) 

3. लशक्षक लशक्षणासाठी राष्टर ीय अभ्यासक्रम फे्रमवकव  (NCFTE) 

4. प्रौढ लशक्षणासाठी राष्टर ीय अभ्यासक्रम फे्रमवकव  (NCFAE) 

• ‘आदेश दस्तऐवज’ NCF च्या लवकासासाठी मागवदशवन करतो. आदेश दस्तऐवज हा NEP 2020 आलण NCF मधील 

पूल आहे. 

• स्रोत: इंनडया टुडे 

नकसाि डर ोि 

 

बातमीत का 

• कें द्रीय कृर्ी आलण शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र लसंह तोमर म्हणाले की, सरकार शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी, खचव कमी 

करण्यासाठी आलण उत्पन्न वाढवण्यासाठी 'लकसान डर ोन'चा वापर करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. 

• आझादी का अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून आयोलजत "लकसान डर ोनचा प्रचार: समस्या, आव्हाने आलण पुढील 

मागव" या पररर्देला संबोलधत करताना श्री तोमर यांनी हे सांलगतले. 

मुख्य मुदे्द 

• डर ोन खरेदी करण्यासाठी सरकार SC-ST, लहान आलण अत्यल्प, मलहला आलण ईशाने्यकडील राज्यांतील शेतकऱ्यांना 

50% लकंवा जास्तीत जास्त 5 लाख रुपये अनुदान देत आहे. इतर शेतकऱ्यांना 40% लकंवा कमाल 4 लाख रुपयांपयांत 

आलथवक मदत लदली जाईल. 
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• पीक मुल्यांकन, जलमनीच्या नोदंीचें लडलजटायझेशन, कीटकनाशके आलण पोर्क तत्ांची फवारणी यासाठी 'लकसान 

डर ोन'चा वापर करण्यासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे, त्यासाठी अथवसंकल्पात तरतूदही करण्यात आली आहे. 

• शेतकरी उत्पादक संस्थांना (FPOs) शेतकऱ् यांच्या शेतात प्रात्यलक्षक दाखवण्यासाठी डर ोन खरेदीसाठी 75% अनुदान 

लदले जाते. 

• Source: newsonair 

िॅशिल ओपि ऍके्सस रनजस्ट्री (NOAR) 

 

•   अलीकडे, राष्टर ीय मुक्त प्रवेश नोदंणी (NOAR) यशस्वीररत्या live झाली आहे. 

National Open Access रनजस्ट्री (NOAR) नवषयी: 

• NOAR ची रचना एकान्सिक एकल लवंडो इलेक्टर ॉलनक पॅ्लटफॉमव म्हणून केली गेली आहे जी सवव भागधारकांना 

प्रवेशयोग्य आहे ज्यात खुल्या प्रवेश सहभागी, व्यापारी, पॉवर एक्सचेंज, अल्प-मुदतीच्या ओपन अॅके्सस अनुप्रयोगाच्या 

इलेक्टर ॉलनक प्रलक्रयेसाठी राष्टर ीय / प्रादेलशक / राज्य लोड पे्रर्ण कें दे्र यांचा समावेश आहे ज्यायोगे आंतर-राज्य पारेर्ण 

प्रणालीमधे्य अल्प-मुदतीच्या खुल्या प्रवेशाचे प्रशासन स्वयंचललत केले जाईल. 

• पॉवर लसस्टम ऑपरेशन कॉपोरेशन लललमटेड (POSOCO) द्वारे संचाललत नॅशनल लोड लडसॅ्पच सेंटर (NLDC) ला 

NOAR च्या अंमलबजावणी आलण ऑपरेशनसाठी नोडल एजिी म्हणून लनयुक्त केले गेले आहे. 

• Source: PIB 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

िाटोचे नडफें डर युरोप 2022 आनण स्विफ्ट ररस्पॉन्स 2022 सराव 
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• NATO च्या लडफें डर युरोप 2022 आलण न्सस्वफ्ट ररस्पॉि 2022 सराव 1 मे 2022 रोजी 9 युरोपीय देशांमधे्य सुरू 

झाले. 

मुख्य मुदे्द 

• पोलंडमधील लनयोलजत संयुक्त सरावात नाटो आलण भागीदार देशांच्या 7,000 हून अलधक सैन्याने आलण उपकरणांच्या 

3,000 युलनट्सनी भाग घेतला. 

• पोललश राष्टर ीय संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, लडफें डर युरोप 2022 आलण न्सस्वफ्ट ररस्पॉि 2022 1 ते 27 मे दरम्यान 

चालवले जात आहेत. 

• लडफें डर युरोप आलण न्सस्वफ्ट ररस्पॉि हे यूएस आलण NATO सहयोगी आलण भागीदार यांच्यात तयारी आलण 

इंटरऑपरेलबललटी वाढवण्यासाठी यूएस सशस्त्र दलांद्वारे आयोलजत लनयलमत आंतरराष्टर ीय सराव आहेत. 

िॉर्क अटलांनटक टर ीटी ऑगकिायझेशि (NATO) बद्दल: 

• ही 30 सदस्य राष्टर ांमधील आंतरसरकारी लष्करी युती आहे, त्यापैकी 28 युरोपमधे्य आलण इतर 2 उत्तर अमेररकेत 

आहेत. 

• स्थापना: 4 एलप्रल 1949 

• मुख्यालय: ब्रसेल्स, बेन्सियम 

Source: ET 

महत्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि 

 पनहले िदेशी हायडर ोजि इंधि सेल वेसल नवकनसत 

 

बातमीत का 

• बंदरे, जहाजबांधणी आलण जलमागव मंत्रालयाने कोचीन लशपयाडव लललमटेड (CSL) येथे भारतातील पलहले स्वदेशी 

हायडर ोजन इंधनयुक्त इलेन्सक्टर क वेसेल्स लवकलसत आलण तयार करण्याचा लनणवय घेतला. 

मुख्य मुदे्द 

• जहाजबांधणी मंत्री सबावनंद सोनोवाल म्हणाले की, हायडर ोजन इंधनावर चालणारी इलेन्सक्टर क वेसल्स तयार करण्याची 

योजना जागलतक सागरी हररत संक्रमणाच्या अनुरं्गाने आहे. 

• हररत ऊजाव, शाश्वत खचव-प्रभावी पयावयी इंधन आघाडीवरील नालवन्यपूणव आलण नवीन तंत्रज्ञान आघाडीवर भारताच्या 

पररवतवनीय प्रयत्ांचा हा एक भाग आहे. 

• फू्यल सेल इलेन्सक्टर क वे्हसेल (FCEV) नावाच्या लो टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेमे्ब्रन टेक्नॉलॉजी (LT-PEM) वर 

आधाररत हायडर ोजन फु्यएल सेल वे्हसेलसाठी सुमारे 17.50 कोटी रुपये खचव अपेलक्षत आहे ज्यापैकी 75 टके्क 

कें द्राकडून लनधी लदला जाईल. 
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• Source: ET 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

संतोष टर ॉफी 2022 

 

बातमीत का 

• केरळच्या मलपु्परम येथील मंजेरी पय्यानाड से्टलडयमवर केरळने पेनल्टी शूटआऊटमधे्य पलिम बंगालला हरवून 

संतोर् टर ॉफी 2022 लजंकली. 

मुख्य मुदे्द 

• केरळचे हे 7वे संतोर् टर ॉफी लवजेतेपद होते. 

• 2022 संतोर् टर ॉफी ही संतोर् टर ॉफीची 75 वी आवृत्ती आहे, जी त्यांच्या प्रादेलशक आलण राज्य फुटबॉल संघटनांचे 

प्रलतलनलधत् करणाऱ्या संघांसाठी भारतातील प्रमुख स्पधाव आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

जु्यनियर वर्ल्क वेटनलस्वफं्टग चॅस्वियिनशप 

 

बातमीत का 

• हर्वदा शरद गरुड ही ग्रीसमधील हेरन्सिओन येथे IWF जु्यलनयर वल्डव वेटललन्सफं्टग चॅन्सम्पयनलशप २०२२ मधे्य 

सुवणवपदक लजंकणारी पलहली भारतीय ठरली. 

मुख्य मुदे्द 
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• हर्वदा शरद गरुडने 45 लकलो वजनी गटात 153 लकलो वजन उचलले. 

• हर्वदापूवी, आयडबू्ल्यएफ जु्यलनयर वल्डव चॅन्सम्पयनलशपमधे्य पदक लजंकणारे फक्त दोन भारतीय आहेत. 

• मीराबाई चानूने २०१३ मधे्य कांस्य तर २०२१ मधे्य अलचंता लशऊलीने रौप्यपदक लजंकले होते. 

स्रोत: TOI 
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