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दैनिक चालू घडामोडी 27.05.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

राष्ट्र ीय उपलब्धी सरे्वक्षण (NAS) अहर्वाल 2021 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• शालेय शशक्षण आशण साक्षरता शिभाग, शशक्षण मंत्रालयाने नॅशनल अशिव्हमेंट सवे्ह (NAS) 2021 अहिाल जारी केला. 

मुख्य मुदे्द: 

• यापूिी २०१७ मधे्य नॅशनल अशिव्हमेंट सवे्ह करण्यात आला होता. 

• यामधे्य तीन िर्ाांिा कालािधी असलेल्या शतसरी, पाििी, आठिी आशण दहािीतील मुलांच्या अध्ययन क्षमतेिे सिांकर् 

मूल्यांकन सिेक्षण करून देशातील शालेय शशक्षण पद्धतीिे मूल्यमापन केले जाते. 

• नॅशनल अशिव्हमेंट सवे्हमधे्य इयत्ता ३ िी ते ५ िी साठी गशणत, भार्ा आशण पयाािरण अभ्यास (ईव्हीएस), इयत्ता ८ िी 

साठी भार्ा, गशणत, शिज्ञान आशण सामाशजक शिज्ञान आशण इयत्ता १० िी साठी भार्ा, गशणत, शिज्ञान, सामाशजक शिज्ञान 

आशण इंग्रजी यांिा समािेश आहे. शिर्यांमधील शिद्यार्थ्ाांच्या क्षमतांिेही मूल्यमापन केले जाते. 

• नॅशनल अशिव्हमेंट सवे्हनुसार, महामारीच्या काळात घरी उपस्थित असलेल्या सुमारे 80% शिद्यार्थ्ाांना असे िाटले 

की ते समियस्ांच्या सोबत िांगले शशक्षण शमळते. 

• 24 टके्क शिद्यार्थ्ाांना घरी शिशजटल शिव्हाइस नसल्यामुळे समस्या होती, जरी 45% शिद्यार्थ्ाांनी हा अनुभि 

"आनंददायक" असल्यािे िणान केले, परंतु 38% शिद्यार्थ्ाांनी शशकण्यात अििणी असल्यािे नोदंिले. 

• नॅशनल अशिव्हमेंट सवे्हनुसार सिासाधारण प्रिगाातील शिद्यार्थ्ाांच्या तुलनेत एससी, एसटी आशण ओबीसी शिद्यार्थ्ाांिी 

शिशिध शिर्य आशण क्लासेसमधे्य कामशगरी समाधानकारक नाही. 

• Source: The Hindu 

ऊर्ाा मांत्रालयाच्या सांसदीय सल्लागार सनमतीची बैठक 
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बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्रीय ऊजाा आशण निीन आशण निीकरणीय ऊजाा मंत्री आर.के.शसंह यांनी उत्तराखंिमधील शटहरी येिे ऊजाा 

मंत्रालयाच्या संसदीय सल्लागार सशमतीिी बैठक आयोशजत केली होती. 

मुख्य मुदे्द: 

• ऊजाा मंत्रालयाच्या संसदीय सल्लागार सशमतीच्या बैठकीिा अजेंिा 'जलशिद्युत क्षमता िाढशिण्यािी गरज' असा 

होता. 

• भारतािे दरिोई उत्सजान जागशतक सरासरीच्या एक तृतीयांशपेक्षा कमी आहे, तर शिकशसत देशांसाठी दरिोई 

उत्सजान जागशतक सरासरीच्या िार ते सहा पट आहे. 

• शिशेर् म्हणजे जगातील शिकशसत देशांिे उत्सजानात सुमारे ८० टके्क योगदान आहे, मात्र पॅररस कराराच्या पार्श्ाभूमीिर 

भारत सरकारने हररत ऊजेिा अिलंब करण्यािे उशिष्ट ठेिले आहे. 

• ऊजेिी िाढती मागणी पूणा करणे तसेि हिामान बदलािा सामना करण्यासाठी योग्य ती व्यिथिा करणे हे या बैठकीिे 

मुख्य उशिष्ट आहे. 

• नूतनीकरणयोग्य स्त्रोतांद्वारे थिाशपत केलेल्या 153 शगगािॅटपेक्षा 2030 पयांत गैर-जीिाश्म इंधन स्त्रोतांकिून 500 

शगगािॅट साध्य करण्यािे भारतािे उिीष्ट आहे. 

Source: PIB 

आरोहण 4.0 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• शशमला येिे पोस्ट शिभाग आशण इंशिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) च्या िररष्ठ अशधकाऱयांच्या दोन शदिसीय बैठकीिे 

उद्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुद्दा: 

• देशातील आशिाक समािेशन मोहीम पुढे नेण्यासाठी आशण भारतातील प्रते्यक नागररकाला बँशकंग उपाय उपलब्ध 

करून देण्यासाठी ििाा करणे आशण त्यािर ििाा करणे हा या बैठकीिा अजेंिा आहे. 

• आयपीपीबी टपाल खात्यािे जगातील सिाात मोठे टपाल जाळे िालिते, जेणेकरून जे्यष्ठ नागररक, शेतकरी, 

थिलांतररत मजूर आशण स्स्त्रया आशण इतर ााांना घरोघरी आंतरशियाशील बँशकंग सेिा पुरशिली जाईल. 

• इंशिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (आयपीपीबी) िी थिापना टपाल शिभाग, दळणिळण मंत्रालयाच्या अंतगात भारत 

सरकारच्या मालकीिी 100% इस्िटीसह केली गेली. 

Source: The Hindu 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

'सामानर्क सक्षमीकरण निनबर' 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• राजथिानमधील भरतपूर शजल्ह्यात शदव्यांगजन आशण जे्यष्ठ नागररकांसाठी 'सामाशजक सक्षमीकरण शशशबर' आयोशजत 

करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सामाशजक सक्षमीकरण शशशबरािे आयोजन अपंग व्यक्ीचं्या सक्षमीकरण शिभागातरे्फ (DEPWD) ALIMCO आशण 

भरतपूर शजल्हा प्रशासन यांच्या संयुक् शिद्यमाने करण्यात आले आहे. 

• भारत सरकारच्या ADIP योजनेअंतगात 'शदव्यांगजन' आशण 'राष्टर ीय ियोश्री योजना' (RVY योजना) अंतगात जे्यष्ठ 

नागररकांमधे्य सहाय्यक आशण सहाय्यक उपकरणांिे शितरण करणे हा सामाशजक सक्षमीकरण शशशबरािा उिेश 

आहे. 

• सामाशजक सक्षमीकरण शशशबरांतगात कें द्र सरकारच्या योजनांतगात ११५५ शदव्यांगजन ि ५८६ जे्यष्ठ नागररकांना 

मोर्फत मदत ि सहायक उपकरणांिे िाटप करण्यात आले आहे. 

• सामाशजक सशक्ीकरण शशशबरात समाशिष्ट लाभािींिी गतिर्ी ALIMCO द्वारे समशिात भरतपूर शजल्हा प्रशासन, 

राजथिान यांनी आयोशजत केलेल्या मूल्यमापन शशशबरांमधे्य पूिा-ओळखण्यात आली होती. 

• Source: Jansatta 

लॅव्हेंडर उत्सर्व 
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बातम्याांमधे्य का: 

• जमू्म आशण काश्मीरच्या कें द्रशाशसत प्रदेशात, शिज्ञान आशण तंत्रज्ञान संशोधन पररर्देने दोिा शजल्ह्यातील भदेरिाह 

शहरात दोन शदिसीय लॅव्हेंिर महोत्सिािे आयोजन शिज्ञान आशण तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतगात केले होते. 

मुख्य मुदे्द: 

• िन प्रॉिक्ट िन शिस्स्टर क्ट कायािमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कें द्र सरकारच्या अरोमा शमशन अंतगात लव्हेंिर उत्सिािे 

आयोजन करण्यात आले आहे. 

• भदेरिाहमधे्य पशहल्यांदाि लव्हेंिर रे्फस्स्टव्हलिे आयोजन करण्यात आले होते, त्यामुळे भदरिाह वॅ्हलीला लव्हेंिर 

कॅशपटल म्हणून मान्यता शमळाली आहे. 

• सुगंध शमशनशी संबंशधत शेतकऱयांिे उत्पन्न िाढिण्याच्या उिेशाने लव्हेंिर उत्सिािे आयोजन करण्यात आले आहे. 

• लव्हेंिर उत्सिादरम्यान, सुगंध शमशन अंतगात भदेरिाह खोऱयातील शिशिध गािांमधे्य लॅव्हेंिर तेल काढण्यासाठी सहा 

िनस्पतीिें उद्घाटनही करण्यात आले आहे. 

Source: Akashwani 

महत्त्वाच्या बातम्या: अर्ाव्यर्वस्र्ा 

प्रकल्प 'निगाह 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 'शनगाह' हा प्रकल्प शदल्ली कस्टम्सने ICD गढी हरसरू, गुरुग्राम येिे सुरू केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• शनगाह प्रकल्पािे उशिष्ट कंटेनर टर ॅ शकंगिे शनरीक्षण करणे आशण व्यिसाय करणे सुलभ करण्यासाठी िेळेिर मंजूरी 

देणे हे आहे. 

• प्रकल्प NIGAH हा ICTM (ICD कंटेनर टर ॅ शकंग मॉडू्यल) िापरून कंटेनरिा मागोिा घेण्यािा एक उपिम आहे 

ज्यामुळे ICD आत कंटेनरिी हालिाल अशधक िांगल्या प्रकारे व्हायला मदत होईल. 

• शनगाह प्रकल्प सीमाशुल्क शिभागाला दीघाकाळ िांबलेले कंटेनर जलद करण्यास मदत करेल आशण िेळेिर मंजुरीिे 

शनरीक्षण करेल, ज्यामुळे व्यिसाय करणे सोपे होईल आशण मुख्य प्रशतबंधात्मक तपासणी सुशनशित होईल. 
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• ICTM कस्टोशियन M/s च्या सहकायााने शिकशसत केले गेले आहे. 

• आयोशजत पररर्देत सिा सहभागीनंा शनगाह प्रकल्पािा लाईव्ह िेमो देण्यात आला. 

Source: The Hindu 

महत्वाच्या बातम्या: सांरक्षण 

सरे्वक्षण र्लर्वानहिी (मोठा) प्रकल्प 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• जहाज संिालक, भारतीय नौदलासाठी L&T शशपशबस्डंगच्या संयुक् शिद्यमाने GRSE द्वारे शनमााणाधीन िार सिेक्षण 

जहाज (प्रमुख) प्रकल्पांपैकी दुसरा, कट्टुपल्ली, िेन्नई येिे लॉन्च करण्यात आला. 

मुख्य मुदे्द: 

• शदग्दशाकपद १४ नॉटच्या िूझ िेगाने आशण जास्तीत जास्त १८ नॉट्स (नॉट्स) िेगाने ऑपरेट करण्यासाठी शिझाइन 

केलेले आहे. 

• मेक इन इंशिया उपिमांतगात हे संिालकपद स्वदेशी बनािटीिे असून स्वदेशी बनािटीच्या िीएमआर २४९-ए 

स्टीलिा िापर करण्यात आला आहे. 

• या प्रकल्पांतगात, भारतीय नौदलाने बंगालच्या उपसागरात प्रिम जल संपका  थिाशपत केला. िार SVL जहाजांपैकी, 

GRSE आशण L&T शशपशबस्डंग यांच्यातील सहयोगी दृशष्टकोनाअंतगात कट्टुपल्ली येिील L&T येिे तीन अंशतः  

बांधण्यात आले आहेत. यापूिी 'संध्याक' हे प्रिम शे्रणीिे जहाज GRSE, कोलकाता येिे प्रके्षशपत करण्यात आले होते. 

Source: PIB 
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