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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

पहिला आठवडा मे 2022 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

J&K पररसीमन आयोगाने अंहतम अहिसूचना जारी केली 

 

बातमीत का 

• परिसीमन आयोगाच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूती िंजना प्रकाश देसाई, आणि सुशील चंद्र आणि के.के. शमाा यांनी 

परिसीमन आयोगाचे पदणसद्ध सदस्य म्हिून जमू्म आणि काश्मीि कें द्रशाणसत प्रदेशासाठी परिसीमन आदेशाला 

अंणतम रूप देण्यासाठी बैठक घेतली. 

अंहतम सीमांकन आदेशानुसार, कें द्र सरकारने अहिसूहचत केल्याच्या तारखेपासून खालील गोष्टी लागू िोतील:- 

• सीमांकन कायदा, 2002 आणि जमू्म आणि काश्मीि पुनिाचना कायदा, 2019 मधील तितुदी लक्षात घेऊन प्रदेशातील 

90 णिधानसभा मतदािसंघांपैकी 43 जमू्म के्षत्राचा आणि 47 काश्मीि प्रदेशासाठी असतील. 

• असोणसएट सदस्य, िाजकीय पक्षांचे प्रणतणनधी, नागरिक, नागिी समाज गट यांच्याशी सल्लामसलत केल्यानंति, 

एसटीसाठी 9एसी आिणक्षत किण्यात आले आहेत, त्यापैकी 6 जमू्म प्रदेशात आणि 3 एसी खोऱ्यात आहेत. 

• प्रदेशात पाच संसदीय मतदािसंघ आहेत. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

हबिारमधे्य भारतातील पहिला ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्ांट 

 

बातमीत का 

• णबहािचे मुख्यमंत्री णनतीश कुमाि यांनी पूणिाया येथे भाितातील पणहल्या ग्रीनफील्ड गे्रन-आधारित इथेनॉल प्ांटचे 

उद्घाटन केले. 
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मित्त्वाचे मुदे्द 

• ईस्टना इंणिया बायोइफु्यएल्स प्रायवे्हट णलणमटेिचा १०५ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प कें द्राने णबहािच्या इथेनॉल उत्पादन 

आणि प्रोत्साहन धोिि-२०२१ ला मंजुिी णदल्यानंति णिकणसत केलेला पणहला प्रकल्प आहे. 

• देशाच्या इंधनाची गिज भागणिण्यासाठी ऊस, मका आणि तांदळाचा िापि करून इथेनॉल उत्पादनात णबहािच्या 

महत्त्वाकांक्षी प्रयत्ांचा हा प्रकल्प आहे. 

• इथेनॉल प्ांट अत्याधुणनक तंत्रज्ञानाचा िापि करून तयाि किण्यात आला आहे आणि तो कोिताही कचिा सोििाि 

नाही, तो पूिापिे पयाािििपूिक असलेला शून्य-द्रि णिस्चाजा प्ांट बनिला आहे. 

Source: ET 

'हमयां का बडा' रेले्व स्थानकाचे नाव बदलून 'मिेश नगर िॉल्ट' 

 

बातमीत का 

• िाजस्थानच्या बािमेि णजल्ह्यातील ‘णमयां का बिा’ िेले्व स्थानकाचे आता ‘महेश नगि हॉल्ट’ असे नामकिि किण्यात 

आले आहे. 

• याआधी 2018 मधे्य गािाचे नाि ‘णमयााँ का बिा’ िरून महेश नगि किण्यात आले होते. 

Source: HT 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 

एक हजल्हा एक उत्पादन बँ्रड 

 

• पशुपती कुमाि पािस, कें द्रीय अन्न प्रणिया उद्योग मंत्री यांनी प्रधानमंत्री फॉमालायझेशन ऑफ मायिो फूि प्रोसेणसंग 

एंटिप्रायझेस (PMFME) योजनेअंतगात तीन एक णजल्हा एक उत्पादन (ODOP) ब्राँि लााँच केले. 

मुख्य मुदे्द 

• अन्न प्रणिया उद्योग मंत्रालयाने PMFME योजनेच्या ब्राँणिंग आणि णिपिन घटकांतगात णनििक 20 ODOP पैकी 10 

ब्राँि णिकणसत किण्यासाठी NAFED सोबत किाि केला आहे. 
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• 7 ODOP ब्राँि आणि 9 उत्पादने, 3 ODOP ब्राँि आणि 5 उत्पादने म्हिजे मधुिणमठस, अनिस, णपंि से आणि मसाला 

पेस्ट आणि लेमन हनी ही निीन णिकणसत ब्राँि्स काश्मश्मिी मंत्र आणि मधुमंत्रा अंतगात अनुिमे 5 उत्पादने यशस्वीरित्या 

लााँच किण्यात आली. 

पंतप्रिान मायक्रो फूड प्रोसेहसंग एंटरप्रायजेस (पीएमएफएमई) योजनेच्या बद्दल: 

• पीएमएफएमई योजना ही एक कें द्र पुिसृ्कत योजना आहे ज्याचे उद्दीष्ट अन्न प्रणिया उद्योगाच्या असंघणटत णिभागातील 

णिद्यमान िैयश्मिक सूक्ष्म उद्योगांची स्पधाात्मकता िाढणििे आणि या के्षत्राच्या औपचारिकतेला चालना देिे आणि 

शेतकिी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यता गट आणि उत्पादक सहकािी संस्थांना त्यांच्या संपूिा मूल्य साखळीसह 

समथान प्रदान कििे आहे.  

• 2020-21 ते 2024-25 या पाच िर्ाांच्या कालािधीत 10,000 कोटी रुपये खचूान, या योजनेत णिद्यमान सूक्ष्म अन्न 

प्रणिया उद्योगांच्या उन्नतीसाठी आणथाक, तांणत्रक आणि व्यािसाणयक सहाय्य प्रदान किण्यासाठी 2,00,000 मायिो 

फूि प्रोसेणसंग युणनट्सना थेट मदत किण्याची कल्पना आहे. 

• Source: PIB 

PLASTINDIA 2023 

 

• कें द्रीय िसायने आणि खते मंत्री िॉ. मनसुख मांिणिया यांनी 'प्ास्टंहडया 2023'-11 व्या आंतििाष्टर ीय प्ाश्मस्टक 

प्रदशान आणि परिर्देचा शुभािंभ केला. 

मुख्य मुदे्द 

• पुढील दशकांमधे्य पेटर ोकेणमकल्सच्या िाढीि जागणतक िाढीमधे्य भािताचा 10% पेक्षा जास्त योगदान असेल असा 

अंदाज आहे. 

• भाितीय केणमकल उद्योग हा जागणतक खेळािू बनला आहे आणि "मेक इन इंणिया, मेक फॉि िल्डा" या दृणष्टकोनातून 

देशासाठी पिकीय चलन कमाितो. 

• 2013-14 च्या तुलनेत 2021-22 मधे्य भाितीय िसायनांच्या णनयाातीत 106% िाढ झाली आहे. 

प्ाटइंहडया 2023 हवषयी: 

• प्ास्टइंणिया म्हिजे प्ास्टइंणिया फाउंिेशन अंतगात प्रदशानांची माणलका आहे, ज्यात 11 िे आंतििाष्टर ीय प्ाश्मस्टक 

प्रदशान, परिर्द आणि अणधिेशन 1 ते 5 फेबु्रिािी, 2023 दिम्यान आयटीपीओ प्रगती मैदान, निी णदल्ली येथे 

आयोणजत केले जाईल.  

Source: PIB 
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पंतप्रिान नरें द्र मोदी यांचा फ्रान्स दौरा 

 

• पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांनी 4 मे 2022 िोजी कोपनहेगनमधील दुसऱ्या भाित-नॉणिाक णशखि परिर्देतून पितताना 

फ्रान्सला अणधकृत भेट णदली. 

• पॅरिसमधे्य पंतप्रधान मोदीनंी फ्रान्सचे िाष्टर ाध्यक्ष इमॅनु्यएल मॅिॉन यांची भेट घेतली. 

• दोन्ही नेत्यांनी संिक्षि, अंतिाळ, बू्ल इकॉनॉमी, नागिी आश्मिक आणि लोक ते लोक संबंध यासह णिपक्षीय मुद्द्ांच्या 

संपूिा शे्रिीिि चचाा केली. 

• ऑगस्ट 2019, जून 2017, नोव्हेंबि 2015 आणि एणप्रल 2015 नंति पंतप्रधान मोदीचंा हा पाचिा फ्रान्स दौिा आहे. 

स्रोत: TOI 

2020 मधे्य भारताने मृतू्य दरात 6.2 टके्क वाढ नोदंवली: CRS डेटा 

 

बातमीत का 

• कें द्र सिकािने जन्म आणि मृतू्य अहिालािि आधारित नागिी नोदंिी प्रिाली (CRS) अहिाल 2020 जािी केला आहे. 

अिवालाचे हनष्कषष: 

• 2020 च्या नागिी नोदंिी प्रिालीिि आधारित भािताच्या महत्त्वपूिा आकिेिािीच्या अहिालात असे म्हटले आहे की 

नोदंिीकृत मृतू्यची प्रकििे, 2019 मधे्य 76.4 लाखांिरून 2020 मधे्य 81.2 लाखांपयांत 6.2 टक्क्ांनी िाढ झाली 

आहे. 

• एकूि नोदंिीकृत मृतंू्यपैकी पुरुर्ांचा िाटा 60.2 टके्क आणि मणहलांचा िाटा 39.8 टके्क आहे. 
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• महािाष्टर , णबहाि, गुजिात, पणिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ताणमळनािू, कनााटक, मध्य प्रदेश, िाजस्थान, आसाम आणि 

हरियािा या काही िाज्यांनी आणि कें द्रशाणसत प्रदेशांनी 2019 ते 2020 या कालािधीत नोदंिलेल्या मृतांच्या संखे्यत 

लक्षिीय योगदान णदले आहे. 

• नोदंिीकृत जन्मांची संख्या २०१९ मधील २.४८ कोटीिंरून २०२० मधे्य २.४२ कोटी पयांत कमी झाली आहे, ज्यात 

सुमािे २.४० टके्क घट णदसून आली आहे. 

• अहिालात समाणिष्ट केलेल्या जन्म आणि मृतू्यची संख्या ही िास्तणिक संख्या आहे जी देशभिातील सुमािे 3 लाख 

नोदंिी युणनट्समधून गोळा केली जाते. 

• नागिी नोदंिी प्रिाली (CRS) ही जन्म, मृतू्य आणि अजूनही जन्माची सािाणत्रक, सतत, अणनिाया आणि कायमस्वरूपी 

नोदं आहे. 

• जन्म आणि मृतू्यची नोदंिी जन्म आणि मृतू्यची नोदंिी अणधणनयम (RBD), 1969 अंतगात केली जाते. या 

आकिेिािीमधे्य कोणिि-19 आणि इति काििांमुळे झालेल्या मृतंू्यचा समािेश आहे. 

• Source: newsonair 

राष्टर ीय अभ्यासक्रम फे्रमवकष च्या हवकासासाठी आदेश दस्तऐवज 

 

• कें द्रीय णशक्षिमंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी 'Mandate Document: गाइडलाइन्स फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द 

नॅशनल कररकु्यलम फे्रमवकष  (एनसीएफ)' या पुस्तकाचे प्रकाशन केले. 

मित्त्वाचे मुदे्द 

• परिितानशील िाष्टर ीय शैक्षणिक धोिि (एनईपी) 2020 च्या अंमलबजाििीच्या कें द्रस्थानी निीन िाष्टर ीय अभ्यासिम 

फे्रमिका  (एनसीएफ) आहे जे शाळा आणि िगाांमधे्य एनईपी 2020 च्या दृष्टीकोनाचे प्रत्यक्षात रूपांति करून देशातील 

उतृ्कष्ट अध्यापन आणि णशक्षि सक्षम किेल.  

• NCERT (नॅशनल कौश्मन्सल फॉि एजु्यकेशन रिसचा अाँि टर े णनंग) सोबत माँिेट गु्रपने समणथात िॉ. के कसु्तिीिंगन यांच्या 

अध्यक्षतेखालील NSC (िाष्टर ीय सुकािू सणमती) िािे NCF च्या णिकासाचे मागादशान केले जात आहे. 

NCF मधे्य िे समाहवष्ट आिे: 

1. शालेय णशक्षिासाठी िाष्टर ीय अभ्यासिम फे्रमिका  (NCFSE) 

2. अली चाइल्डहुि केअि अाँि एजु्यकेशनसाठी िाष्टर ीय अभ्यासिम फे्रमिका  (NCFECCE) 

3. णशक्षक णशक्षिासाठी िाष्टर ीय अभ्यासिम फे्रमिका  (NCFTE) 

4. प्रौढ णशक्षिासाठी िाष्टर ीय अभ्यासिम फे्रमिका  (NCFAE) 

• ‘आदेश दस्तऐिज’ NCF च्या णिकासासाठी मागादशान कितो. आदेश दस्तऐिज हा NEP 2020 आणि NCF मधील 

पूल आहे. 

• स्रोत: इंहडया टुडे 
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हकसान डर ोन 

 

बातमीत का 

• कें द्रीय कृर्ी आणि शेतकिी कल्याि मंत्री निेंद्र णसंह तोमि म्हिाले की, सिकाि शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी, खचा कमी 

किण्यासाठी आणि उत्पन्न िाढिण्यासाठी 'णकसान िर ोन'चा िापि किण्यास प्रोत्साहन देत आहे. 

• आझादी का अमृत महोत्सिाचा एक भाग म्हिून आयोणजत "णकसान िर ोनचा प्रचाि: समस्या, आव्हाने आणि पुढील 

मागा" या परिर्देला संबोणधत किताना श्री तोमि यांनी हे सांणगतले. 

मुख्य मुदे्द 

• िर ोन खिेदी किण्यासाठी सिकाि SC-ST, लहान आणि अत्यल्प, मणहला आणि ईशाने्यकिील िाज्यांतील शेतकऱ्यांना 

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

आणथाक मदत णदली जाईल. 

• पीक मुल्यांकन, जणमनीच्या नोदंीचें णिणजटायझेशन, कीटकनाशके आणि पोर्क तत्ांची फिाििी यासाठी 'णकसान 

िर ोन'चा िापि किण्यासाठी सिकाि प्रोत्साहन देत आहे, त्यासाठी अथासंकल्पात तितूदही किण्यात आली आहे. 

• शेतकिी उत्पादक संस्थांना (FPOs) शेतकऱ् यांच्या शेतात प्रात्यणक्षक दाखिण्यासाठी िर ोन खिेदीसाठी 75% अनुदान 

णदले जाते. 

• Source: newsonair 

नॅशनल ओपन ऍके्सस रहजटरी (NOAR) 

 

•   अलीकिे, िाष्टर ीय मुि प्रिेश नोदंिी (NOAR) यशस्वीरित्या live झाली आहे. 

National Open Access रहजटरी (NOAR) हवषयी: 
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• NOAR ची िचना एकाश्मत्मक एकल णिंिो इलेक्ट्र ॉणनक पॅ्टफॉमा म्हिून केली गेली आहे जी सिा भागधािकांना 

प्रिेशयोग्य आहे ज्यात खुल्या प्रिेश सहभागी, व्यापािी, पॉिि एक्सचेंज, अल्प-मुदतीच्या ओपन अॅके्सस अनुप्रयोगाच्या 

इलेक्ट्र ॉणनक प्रणियेसाठी िाष्टर ीय / प्रादेणशक / िाज्य लोि पे्रर्ि कें दे्र यांचा समािेश आहे ज्यायोगे आंति-िाज्य पािेर्ि 

प्रिालीमधे्य अल्प-मुदतीच्या खुल्या प्रिेशाचे प्रशासन स्वयंचणलत केले जाईल. 

• पॉिि णसस्टम ऑपिेशन कॉपोिेशन णलणमटेि (POSOCO) िािे संचाणलत नॅशनल लोि णिसॅ्पच सेंटि (NLDC) ला 

NOAR च्या अंमलबजाििी आणि ऑपिेशनसाठी नोिल एजन्सी म्हिून णनयुि केले गेले आहे. 

• Source: PIB 

स्वच्छ भारत हमशन-शिरी 2.0 

 

बातमीत का 

• गृहणनमााि आणि शहिी व्यिहाि मंत्रालयाच्या अंतगात स्वच्छ भाित णमशन-शहिी 2.0 ने ‘कचिामुि शहिांसाठी 

िाष्टर ीय ितािूक बदल कमु्यणनकेशन फे्रमिका ’ लााँच केले आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द  

• कचिामुि शहिांसाठी िाष्टर ीय ितान बदल संपे्रर्ि आिाखिा एक मागादशाक दस्तऐिज आणि िाज्यांसाठी आणि 

शहिांना सखोल आणि कें णद्रत आंति-िैयश्मिक संपे्रर्ि मोणहमांसह मोठ्या प्रमािात मल्टीमीणिया मोणहमा हाती 

घेण्यासाठी मागादशाक दस्तऐिज आणि बू्लणपं्रट म्हिून काम किेल.  

• या आिाखड्यात स्रोत णिलगीकिि, संकलन, िाहतूक आणि कचऱ्यािि प्रणिया, प्ाश्मस्टक कचिा व्यिस्थापन आणि 

भािताच्या शहिी भूप्रदेशाचे खऱ्या अथााने परिितान घििून आिण्यासाठी िािसा िश्मपंगिि उपाय या प्रमुख 

के्षत्रांभोिती संदेशिहन अणधक तीव्र किण्यािि भि देण्यात आला आहे. 

स्वच्छ भारत हमशन-अबषन 2.0 बद्दल: 

• 1 ऑक्ट्ोबि 2021 िोजी, पंतप्रधानांनी "कचिामुि शहिे" तयाि किण्याच्या संपूिा दृष्टीकोनासह स्वच्छ भाित णमशन 

– अबान 2.0 लााँच केले. 

• Source: PIB 

सेमीकॉन इंहडया कॉन्फरन्स 2022 
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बातमीत का 

• पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांनी बेंगळुरू येथे भािताच्या पणहल्या सेमीकॉन इंणिया कॉन्फिन्स 2022 चे उद्घाटन केले. 

• सेमीकॉन इंणिया कॉन्फिन्स, 2022 29 एणप्रल ते 1 मे या कालािधीत आयोणजत किण्यात आली होती. 

• परिर्देची थीम होती "णिझाईन आणि मॅनु्यफॅक्चि इन इंणिया, फॉि द िल्डा: कॅटलायणझंग इंणियाज सेमीकंिक्ट्ि 

इकोणसस्टम" (Design and Manufacture in India, for the World: Catalysing India's 

Semiconductor Ecosystem) 

पंतप्रिानांचे भाषण: 

• सेमीकंिक्ट्ि तंत्रज्ञानासाठी भाित हे आकर्ाक गंुतििुकीचे णठकाि असण्याची 6 काििे पंतप्रधान मोदीनंी 

अधोिेश्मखत केली. 

• प्रथम, भाित १.३ अब्जाहून अणधक भाितीयांना जोिण्यासाठी णिणजटल पायाभूत सुणिधा णनमााि कित आहे. 

• दुसिे, 5G, IoT आणि स्वच्छ ऊजाा तंत्रज्ञानामधे्य क्षमता णिकणसत किण्यासाठी ब्रॉिबाँि गंुतििूकीसह सहा लाख गािे 

जोिण्यासािख्या पािलांसह, भाित पुढील तंत्रज्ञान िांतीचे नेतृत् किण्याचा मागा मोकळा कित आहे. 

• णतसिे, जगातील सिाात िेगाने िाढिाऱ् या स्टाटाअप इकोणसस्टमसह भाित मजबूत आणथाक णिकासाकिे िाटचाल 

कित आहे. भािताचा स्वत:चा सेमीकंिक्ट्िचा िापि 2026 पयांत 80 अब्ज िॉलसा आणि 2030 पयांत 110 अब्ज 

िॉलसाच्या पुढे जाण्याची अपेक्षा आहे. 

• चौथे, भाितामधे्य व्यिसाय किण्याची सुलभता सुधािण्यासाठी भािताने व्यापक सुधाििा केल्या आहेत. 

• पाचिे कािि म्हिजे २१व्या शतकातील गिजांसाठी तरुि भाितीयांना कौशल्य आणि प्रणशक्षि देण्यात मोठी 

गंुतििूक. 

• सहािे, भािताने भाितीय उत्पादन के्षत्राचा कायापालट किण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. 

Source: HT 

अटल नू्य इंहडया चॅलेंज 2.0 (ANIC 2.0) 

 

बातमीत का 

• अटल इनोवे्हशन णमशनने अटल नू्य इंणिया चॅलेंज (ANIC 2.0) च्या दुसऱ्या आिृत्तीचा पणहला टप्पा सुरू केला. 

अटल नू्य इंहडया चॅलेंज बद्दल: 

• अटल नू्य इंणिया चॅलेंज हा अटल इनोवे्हशन णमशन, NITI आयोगाचा प्रमुख कायािम आहे. 

• िाष्टर ीय महत्त्व आणि सामाणजक प्रासंणगकतेच्या के्षत्रीय आव्हानांचे णनिाकिि कििाऱ् या तंत्रज्ञान-आधारित निकल्पना 

शोधिे, णनिििे, समथान देिे आणि त्यांचे पालनपोर्ि कििे हे या कायािमाचे उणद्दष्ट आहे. 

• ANIC कायािमाच्या प्राथणमक उणद्दष्टांपैकी एक म्हिजे भािताच्या णिकासासाठी आणि िाढीसाठी महत्त्वाच्या के्षत्रात 

- णशक्षि, आिोग्य, पािी आणि स्वच्छता, कृर्ी, अन्न प्रणिया, गृहणनमााि, ऊजाा, गणतशीलता, अंतिाळ अनुप्रयोग इ. 
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• नीती आयोग आणि िसे्त िाहतूक आणि महामागा मंत्रालय, इस्रो आणि सामाणजक न्याय ि सबलीकिि मंत्रालय यांच्या 

णिणिध अनुलंबांच्या सहकायााने काम किताना अटल नू्य इंणिया चॅलेंजच्या (एएनआयसी २.०) पणहल्या टप्प्यात ७ 

के्षत्रांतून १८ आव्हाने खुली किण्यात येिाि आहेत. 

• ई-मोणबणलटी, िोि टर ान्सपोटेशन, से्पस टेक्नॉलॉजी आणि ऍश्मप्केशन, स्वच्छता तंत्रज्ञान, िैद्यकीय उपकििे आणि 

उपकििे, कचिा व्यिस्थापन आणि कृर्ी हे के्षत्र आहेत. 

• स्रोत: PIB 

मित्वाच्या बातम्या: जग 

डेन्माकष मधे्य दुसरी भारत-नॉहडषक हशखर पररषद 

बातमीत का 

• पंतप्रधान निेंद्र मोदी 04 मे 2022 िोजी िेन्माका मधील कोपनहेगन येथे दुसऱ्या भाित-नॉणिाक णशखि परिर्देत 

सहभागी झाले होते. 

 

• िेन्माका ने या णशखि परिर्देचे आयोजन केले होते. 

• जमानीचा दौिा संपिून पंतप्रधान मोदी िेन्माका मधे्य दाखल झाले, णजथे त्यांनी जमानीचे चॅने्सलि ओलाफ शोल्ह्झ 

यांच्याशी णिसृ्तत चचाा केली आणि सहाव्या भाित-जमानी आंति-सिकािी सल्लामसलतीला उपश्मस्थत िाणहले. 

मुख्य मुदे्द 

• िेन्माका , णफनलंि, आइसलाँि, स्वीिन आणि नॉिेच्या पंतप्रधानांनीही दुसऱ्या भाित-नॉणिाक णशखि परिर्देत भाग 

घेतला. 

• महामािीनंतिची आणथाक पुनप्रााप्ती, हिामान बदल, निकल्पना आणि तंत्रज्ञान, अक्षय ऊजाा, णिकणसत होिािी 

जागणतक सुिक्षा परिश्मस्थती आणि आश्मक्ट्ाक प्रदेशात भाित-नॉणिाक सहकाया यासािख्या णिर्यांिि णशखि परिर्देत 

लक्ष कें णद्रत केले गेले. 

•   नॉणिाक देश भाितासाठी शाश्वतता, अक्षय ऊजाा, णिणजटायझेशन आणि नाणिन्यपूिा के्षत्रात महत्त्वाचे भागीदाि आहेत. 

• 2018 मधे्य स्टॉकहोम येथे पणहली भाित-नॉणिाक णशखि परिर्द झाली. 

Source: TOI 

युनायटेड टेट्स टर ेड ररपे्रझेंटेहटव्हने भारताला 'प्रायोररटी वॉच हलट'मधे्य ठेवले 

बातमीत का 

• युनायटेि से्टट्स टर ेि रिपे्रझेंटेणटव्ह (USTR) ने पुिेशा बौश्मद्धक संपदा अणधकाि (IPR) संिक्षि आणि अंमलबजाििीच्या 

अभािामुळे भािताला चीन, िणशया आणि इति चाि सोबत 'प्राधान्य िॉच णलस्ट' मधे्य ठेिले. 

• या यादीत अजेंणटना, णचली, इंिोनेणशया आणि वे्हनेझुएला यांचा समािेश किण्यात आला आहे. या िर्ीच्या यादीतील 

सातही देश गेल्या िर्ीच्या यादीत होते. 
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मुख्य मुदे्द 

• यूएसटीआिने म्हटले आहे की आयपी अंमलबजाििी आणि संिक्षिासाठी भाित ही सिाात आव्हानात्मक अथाव्यिस्था 

आहे आणि देशाची एकूि आयपी अंमलबजाििी अपुिी आहे. 

• अमेरिकेच्या व्यापािी भागीदािांचे संिक्षि आणि बौश्मद्धक संपदा हक्कांच्या अंमलबजाििीची पयााप्तता आणि 

परििामकािकता या णिर्याििील "णिशेर् 301 अहिालात" हे देश येत्या िर्ाभिात णिशेर्त: तीव्र णिपक्षीय संबंधांचा 

णिर्य असतील. 

• 'से्पशल 301' अहिाल हा IP संिक्षि आणि अंमलबजाििीच्या जागणतक श्मस्थतीचा िाणर्ाक आढािा आहे. 

• USTR ने या िर्ााच्या णिशेर् 301 अहिालासाठी शंभिाहून अणधक व्यापाि भागीदािांचे पुनिािलोकन केले. 

स्रोत: ईटी 

मित्वाच्या बातम्या: अथषव्यवस्था 

21,000 कोटी रुपयांचा LIC IPO सावषजहनक सबस्िप्शनसाठी उघडला आिे 

 

बातमीत का 

• भाितीय आयुणिामा महामंिळ (LIC) ची प्रािंणभक सािाजणनक ऑफि (IPO) 04 मे 2022 पासून सािाजणनक 

िगािीसाठी उघिली आहे. 

• हे 9 मे पयांत सदस्यत्ासाठी खुले िाहील. 

• LIC IPO ही देशातील सिाात मोठी सािाजणनक ऑफि आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• इणनणशयल पश्मब्लक ऑफरिंग (IPO) म्हिजे निीन स्टॉक जािी किताना खाजगी कॉपोिेशनचे शेअसा लोकांना ऑफि 

किण्याची प्रणिया. 
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• LIC ने आपल्या पणहल्या सािाजणनक ऑफिसाठी प्रणत इश्मिटी शेअि 902 ते 949 रुपये णकंमतीचा पट्टा णनणित केला 

आहे. 

• या IPO िािे, सिकाि 22 कोटी 13 लाख समभागांची णििी करून णिमा कंपनीतील 3.5 टके्क णहस्सा णिकण्याचा 

णिचाि कित आहे. 

• IPO च्या माध्यमातून सुमािे 21 हजाि कोटी रुपये उभािण्याचे सिकािचे उणद्दष्ट आहे. 

भारतीय आयुहवषमा मिामंडळ (LIC) बद्दल: 

• ही एक भाितीय िैधाणनक णिमा आणि गंुतििूक महामंिळ आहे. 

• अध्यक्षः  एम आि कुमाि 

• मुख्यालय: मंुबई 

• संस्थापक: भाित सिकाि 

• स्थापना: 1 सप्टेंबि 1956 

टीप: ब्राँि फायनान्सने जािी केलेल्या णिमा 100 2021 अहिालानुसाि LIC हा णतसिा-सशि आणि 10िा सिाात मौल्यिान 

जागणतक णिमा ब्राँि म्हिून ओळखला जातो. 

Source: newsonair 

मित्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

नाटोचे हडफें डर युरोप 2022 आहण स्स्वफ्ट ररस्पॉन्स 2022 सराव 

 

• NATO च्या णिफें िि युिोप 2022 आणि श्मस्वफ्ट रिस्पॉन्स 2022 सिाि 1 मे 2022 िोजी 9 युिोपीय देशांमधे्य सुरू 

झाले. 

मुख्य मुदे्द 

• पोलंिमधील णनयोणजत संयुि सिािात नाटो आणि भागीदाि देशांच्या 7,000 हून अणधक सैन्याने आणि उपकििांच्या 

3,000 युणनट्सनी भाग घेतला. 

• पोणलश िाष्टर ीय संिक्षि मंत्रालयाच्या मते, णिफें िि युिोप 2022 आणि श्मस्वफ्ट रिस्पॉन्स 2022 1 ते 27 मे दिम्यान 

चालिले जात आहेत. 

• णिफें िि युिोप आणि श्मस्वफ्ट रिस्पॉन्स हे यूएस आणि NATO सहयोगी आणि भागीदाि यांच्यात तयािी आणि 

इंटिऑपिेणबणलटी िाढिण्यासाठी यूएस सशस्त्र दलांिािे आयोणजत णनयणमत आंतििाष्टर ीय सिाि आहेत. 

नॉथष अटलांहटक टर ीटी ऑगषनायझेशन (NATO) बद्दल: 
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• ही 30 सदस्य िाष्टर ांमधील आंतिसिकािी लष्किी युती आहे, त्यापैकी 28 युिोपमधे्य आणि इति 2 उत्ति अमेरिकेत 

आहेत. 

• स्थापना: 4 एणप्रल 1949 

• मुख्यालय: ब्रसेल्स, बेश्मियम 

Source: ET 

हवज्ञान आहण तंत्रज्ञान 

पहिले स्वदेशी िायडर ोजन इंिन सेल वेसल हवकहसत 

 

बातमीत का 

• बंदिे, जहाजबांधिी आणि जलमागा मंत्रालयाने कोचीन णशपयािा णलणमटेि (CSL) येथे भाितातील पणहले स्वदेशी 

हायिर ोजन इंधनयुि इलेश्मक्ट्र क िेसेल्स णिकणसत आणि तयाि किण्याचा णनिाय घेतला. 

मुख्य मुदे्द 

• जहाजबांधिी मंत्री सबाानंद सोनोिाल म्हिाले की, हायिर ोजन इंधनािि चालिािी इलेश्मक्ट्र क िेसल्स तयाि किण्याची 

योजना जागणतक सागिी हरित संिमिाच्या अनुरं्गाने आहे. 

• हरित ऊजाा, शाश्वत खचा-प्रभािी पयाायी इंधन आघािीििील नाणिन्यपूिा आणि निीन तंत्रज्ञान आघािीिि भािताच्या 

परिितानीय प्रयत्ांचा हा एक भाग आहे. 

• फू्यल सेल इलेश्मक्ट्र क वे्हसेल (FCEV) नािाच्या लो टेपिेचि प्रोटॉन एक्सचेंज मेमे्ब्रन टेक्नॉलॉजी (LT-PEM) िि 

आधारित हायिर ोजन फु्यएल सेल वे्हसेलसाठी सुमािे 17.50 कोटी रुपये खचा अपेणक्षत आहे ज्यापैकी 75 टके्क 

कें द्राकिून णनधी णदला जाईल. 

• Source: ET 

मित्वाच्या बातम्या: पयाषवरण 

नासा सोहफया दुहबषणी 
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बातमीत का 

• युनायटेि से्टट्स नॅशनल एिोनॉणटक्स अाँि से्पस अॅिणमणनस्टर ेशन (NASA) ने चंद्रािि पाण्याच्या उपश्मस्थतीची पुष्टी 

कििािी जगातील सिाात मोठी फ्लाइंग टेणलस्कोप "स्टर ॅटोसे्फरिक ऑब्झवे्हटिी फॉि इन्फ्फ्रािेि अॅस्टर ॉनॉमी (SOFIA)" 

बंद किण्याचा णनिाय घेतला आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• सोणफया ही बोईंग 747SP णिमानात बसलेली 2.7-मीटिची इन्फ्फ्रािेि दुबीि आहे, जी पृष्ठभागापासून 38,000-45,000 

फूट उंचीिि उिते. 

• SOFIA ही NASA आणि जमान से्पस एजन्सी (DLR) यांच्यातील सहकाया आहे. 

• 2014 मधे्य स्थापन झाल्यापासून, SOFIA ताऱ्यांचा जन्म आणि मृतू्य आणि निीन सौि यंत्रिेची णनणमाती समजून 

घेण्यासाठी िेटा गोळा कित आहे. 

• हे सौिमालेतील ग्रह, धूमकेतू आणि लघुग्रहांििही बािीक लक्ष ठेिून आहे. 

सोहफयाचे मित्त्वाचे शोि: 

• 2020 मधे्य, नासाने जाहीि केले की सोणफयाने चंद्राच्या सूयााणभमुख बाजूला पाण्याचे िेिू (H2O) शोधले आहेत. 

• 2019 मधे्य, सोणफयाने हेणलयम हायिर ाइि देखील शोधला - जिळजिळ 14 अब्ज िर्ाांपूिी णिश्वात तयाि झालेला 

पणहला िेिू. 

• सोणफयाने बृहस्पणत ग्रहातील िायुमंिलीय (atmospheric circulation patterns in Jupiter) अणभसिि नमुने 

देखील ओळखले. 

Source: DTE 

मित्वाच्या बातम्या: योजना 

MSME शाश्वत (ZED) प्रमाणन योजना 

 

बातमीत का 

• कें द्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) मंत्री नािायि िािे यांनी MSME शाश्वत (ZED) प्रमािन योजना सुरू 

केली. 

MSME शाश्वत (ZED) प्रमाणन योजनेबद्दल: 

• ही योजना एमएसएमईंना णझिो णिफेक्ट् णझिो इफेक्ट् (ZED) पद्धतीचंा अिलंब करून त्यांना MSME चॅश्मपयन 

बनण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याबिोबिच ZED प्रमािनासाठी पे्ररित आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी सक्षम आणि सुलभ 

किण्यासाठी एक णिसृ्तत मोहीम आहे. 

• ZED प्रमािपत्राच्या प्रिासािािे, MSMEs अपव्यय कमी करू शकतात, उत्पादकता िाढिू शकतात, पयाािििीय 

चेतना िाढिू शकतात, ऊजाा िाचिू शकतात, नैसणगाक संसाधनांचा चांगल्या प्रकािे िापि करू शकतात, त्यांच्या 

बाजािपेठांचा णिस्ताि करू शकतात. 
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• योजनेंतगात, MSMEs ला खालील संिचनेनुसाि, ZED प्रमािन खचाािि सबणसिी णमळेल: सूक्ष्म उपिम: 80%, लघु 

उद्योग: 60% आणि मध्यम उद्योग: 50%. 

• Source: ET 

पुरस्कार आहण सन्मान 

कान्स हफल्म माकेटमध् ये भारत िा पहिला ऑनर देश म्हणून हनवडला गेला 

 

बातमीत का 

• कें द्रीय माणहती आणि प्रसािि मंत्री अनुिाग ठाकूि यांनी घोर्िा केली की फ्रान्समधे्य 75 व्या कान्स णचत्रपट 

महोत्सिासोबत आयोणजत आगामी माचे िू णफल्ममधे्य भाित हा अणधकृत देश असेल. 

मुख्य मुदे्द 

• भाित हा “कान्स नेक्स्टमधे्य सन्मानाचा देश आहे, ज्या अंतगात 5 निीन स्टाटा अप्सना ऑणिओ-श्मव्हजु्यअल उद्योगात 

प्रिेश किण्याची संधी णदली जाईल. 

• कान णफल्म फेश्मस्टव्हलच्या या आिृत्तीत भािताच्या सहभागाचे आिखी एक िैणशष्ट्य म्हिजे आि माधिन णनणमात 

“िॉकेटिी” या णचत्रपटाचा िल्डा प्रीणमयि. 

स्रोत: PIB 

अटल बोगद्याला 'बेट इन्फ्फ्राटरक्चर प्रोजेक्ट' पुरस्कार हमळाला 

बातमीत का 

• बॉिाि िोि ऑगानायझेशन (BRO) अणभयांणत्रकी चमत्काि, णहमाचल प्रदेशातील िोहतांग येथे बांधलेल्या अटल 

बोगद्याला इंणियन णबश्मलं्डग कााँगे्रस (IBC) 'बेस्ट इन्फ्फ्रास्टर क्चि प्रोजेक्ट्' पुिस्काि णमळाला. 

 

मुख्य मुदे्द 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• तीसहून अणधक अत्याधुणनक पायाभूत सुणिधा प्रकल्पांना पुिस्कािासाठी नामांकन देण्यात आले होते. 

• IBC जु्यिीने 2021 मधे्य 'णबल्ट पयाािििातील उतृ्कष्टतेसाठी सिोत्तम प्रकल्प' म्हिून धोििात्मक बोगद्याची णनिि 

केली. 

• निीन ऑश्मस्टर यन टनेणलंग पद्धतीचा िापि करून बांधण्यात आलेला अटल बोगदा पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांनी 3 

ऑक्ट्ोबि 2020 िोजी िाष्टर ाला समणपात केला होता. 

स्रोत: इंहडया टुडे 

पुस्तके 

कें द्रीय गृिमंत्री अहमत शिा यांच्यावरील मराठी पुस्तकाचे देवेंद्र फडणवीस यांच्या िसे्त प्रकाशन  

 

बातमीत का 

• कें द्रीय गृहमंत्री अणमत शहा यांच्या 'अणमत शाह आणि भाजपची िाटचाल' या मिाठी पुस्तकाचे महािाष्टर  भाजप नेते 

देिेंद्र फिििीस यांच्या हसे्त प्रकाशन किण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द 

• शाह यांचे जीिन आणि प्रिास आणि भाजपच्या उभाििीत त्यांनी णदलेले योगदान या पुस्तकात आहे. 

• िॉ अणनबान गांगुली आणि णशिानंद णििेदी यांनी णलणहलेल्या या पुस्तकाचे मिाठीत भार्ांति िॉ ज्योतस्ना कोल्हटकि 

यांनी केले आहे. 

Source: Business Standard 

मित्वाचे हदवस 

01 मे, आंतरराष्टर ीय कामगार हदन 

 

बातमीत का 
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• आंतििाष्टर ीय कामगाि णदन णकंिा आंतििाष्टर ीय कामगाि णदन 1 मे िोजी बहुतेक देशांमधे्य साजिा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द 

• कामगाि णदनाचा उगम १९व्या शतकातील युनायटेि से्टट्समधील कामगाि संघटनेच्या चळिळीत झाला. 1889 मधे्य, 

माक्सािादी इंटिनॅशनल सोशाणलस्ट कााँगे्रसने मोठ्या आंतििाष्टर ीय प्रदशानासाठी एक ठिाि मंजूि केला ज्यामधे्य त्यांनी 

कामगािांना णदिसातील 8 तासांपेक्षा जास्त काम किण्यास भाग पािले जाऊ नये अशी मागिी केली. 

• 14 जुलै 1889 िोजी युिोपमधील समाजिादी पक्षांच्या पणहल्या आंतििाष्टर ीय कााँगे्रसने घोणर्त केल्यानंति 1 मे 1890 

िोजी मे णदन साजिा किण्यात आला. 

स्रोत: एचटी 

खेळ 

जैन हवद्यापीठ KIUG 2021 चे एकूण हवजेते ठरले 

 

• यजमान, जैन णिद्यापीठ खेलो इंणिया युणनव्हणसाटी गेम्स (KIUG) 2021 मधे्य 7 िौय आणि 5 कांस्यांसह 20 सुििा 

पदकांसह एकूि णिजेते ठिले. 

• लव्हली प्रोफेशनल युणनव्हणसाटीने दुसिा िमांक पटकािला. पंजाब णिद्यापीठाने णतसिा िमांक पटकािला. 

• बेंगळुरू येथे आयोणजत KIUG 2021 च्या दुसऱ्या आिृत्तीत सुमािे 190 णिद्यापीठांमधील सुमािे 3,879 सहभागीनंी 

20 णिर्यांमधे्य 257 सुििापदकांसाठी स्पधाा केली. 

खेलो इंहडया युहनव्हहसषटी गेम्स (KIUG) बद्दल: 

• हा भाितामधे्य आयोणजत केलेला िाष्टर ीय स्तिाििील बहु-िीिा कायािम आहे, ज्यामधे्य देशभिातील णिद्यापीठांमधील 

खेळािू िेगिेगळ्या िीिा णिर्यांमधे्य स्पधाा कितात. 

• हे भाितीय िीिा प्राणधकिि (SAI) आणि भाितीय णिद्यापीठांच्या संघटना, भाितीय ऑणलश्मपक संघटना आणि िाष्टर ीय 

िीिा महासंघासह युिा व्यिहाि आणि िीिा मंत्रालयाने आयोणजत केले आहे. 

Source: newsonair 

7वी जागहतक सू्नकर चॅस्ियनहशप 2022 

 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

बातमीत का 

• इंगं्लिच्या िॉनी ओ'सुणलव्हनने णििमी 7व्या जागणतक सू्नकि चॅश्मपयनणशप 2022 चे णिजेतेपद पटकािले आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• 2001, '04, '08, '12, '13 आणि '20 मधील जागणतक णिजेतेपदांमधे्य िॉनी ओ'सुणलव्हनने स्टीफन हेन्ड्र ीसोबत 

आधुणनक काळातील णििम धािि केले. 

• 2022 िल्डा सू्नकि चॅश्मपयनणशप (अणधकृतपिे 2022 बेटफे्रि िल्डा सू्नकि चॅश्मपयनणशप) ही एक व्यािसाणयक सू्नकि 

स्पधाा होती जी इंगं्लिमधील शेफील्ड येथील िूणसबल णथएटिमधे्य झाली. 

• Source: HT 

संतोष टर ॉफी 2022 

 

बातमीत का 

• केिळच्या मलपु्पिम येथील मंजेिी पय्यानाि से्टणियमिि केिळने पेनल्टी शूटआऊटमधे्य पणिम बंगालला हििून 

संतोर् टर ॉफी 2022 णजंकली. 

मुख्य मुदे्द 

• केिळचे हे 7िे संतोर् टर ॉफी णिजेतेपद होते. 

• 2022 संतोर् टर ॉफी ही संतोर् टर ॉफीची 75 िी आिृत्ती आहे, जी त्यांच्या प्रादेणशक आणि िाज्य फुटबॉल संघटनांचे 

प्रणतणनणधत् कििाऱ्या संघांसाठी भाितातील प्रमुख स्पधाा आहे. 

स्रोत: द हिंदू 

जु्यहनयर वल्डष वेटहलस्फं्टग चॅस्ियनहशप 

 

बातमीत का 
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• हर्ादा शिद गरुि ही ग्रीसमधील हेिश्मिओन येथे IWF जु्यणनयि िल्डा िेटणलश्मफं्टग चॅश्मपयनणशप २०२२ मधे्य 

सुििापदक णजंकिािी पणहली भाितीय ठिली. 

मुख्य मुदे्द 

• हर्ादा शिद गरुिने 45 णकलो िजनी गटात 153 णकलो िजन उचलले. 

• हर्ादापूिी, आयिबू्ल्यएफ जु्यणनयि िल्डा चॅश्मपयनणशपमधे्य पदक णजंकिािे फि दोन भाितीय आहेत. 

• मीिाबाई चानूने २०१३ मधे्य कांस्य ति २०२१ मधे्य अणचंता णशऊलीने िौयपदक णजंकले होते. 

स्रोत: TOI 

अिवाल  

ग्लोबल नेटवकष  अगेन्स्ट फूड क्रायहसस ररपोटष  

 

बातमीत का 

• ग्लोबल नेटिका  अगेन्स्ट फूि िायसेस (GNAFC) च्या अहिालानुसाि, 2020 पेक्षा 2021 मधे्य जागणतक स्तिािि 

सुमािे 40 दशलक्ष अणधक लोकांना तीव्र अन्न असुिणक्षततेचा अनुभि आला. 

• GNAFC ही संयुि िाष्टर े, युिोणपयन युणनयन, सिकािी आणि गैि-सिकािी एजन्सी यांची एक आंतििाष्टर ीय युती आहे 

जे अन्न संकटांना एकणत्रतपिे हाताळण्यासाठी काम कितात. 

मुख्य मुदे्द 

• यापैकी, इणथओणपया, दणक्षि मादागास्कि, दणक्षि सुदान आणि येमेनमधील अधाा दशलक्षाहून अणधक लोक 

(570,000) तीव्र अन्न असुिणक्षततेच्या सिाात गंभीि टप्प्यात िगीकृत आहेत. 

अिवालानुसार अन्न असुरहक्षततेसाठी तीन मुख्य चालक िोते: 

1. पणहला संघर्ा होता. 

2. आिखी एक कािि म्हिजे हिामानाची तीव्रता, 

3. णतसिे कािि म्हिजे आणथाक धके्क. 

स्रोत: DTE 

वल्डष पे्रस फ्रीडम इंडेक्स 2022 
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बातमीत का 

• रिपोटासा णिदाऊट बॉिासा (RSF) ने जािी केलेल्या अहिालानुसाि, 2022 च्या िल्डा पे्रस फ्रीिम इंिेक्स (20 िी आिृत्ती) 

मधे्य भािताची िमिािी 180 देशांपैकी 142 व्या िमांकािरून खाली घसरून 150 व्या स्थानािि आली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• नेपाळ िगळता भािताच्या शेजािी देशांच्या िमिािीतही घसिि झाली असून, णनदेशांकात पाणकस्तान १५७व्या, 

श्रीलंका १४६व्या, बांगलादेश १६२व्या आणि म्यानमाि १७६व्या स्थानािि आहे. 

• जागणतक िमिािीत नेपाळने 30 अंकांची िाढ करून 76 व्या स्थानािि पोहोचले आहे. 

• या िर्ी नॉिे (पणहला), िेन्माका  (दुसिा), स्वीिन (तृतीय), एस्टोणनया (चौथा) आणि णफनलंि (पाचिा) या देशांनी अव्वल 

स्थान पटकािले, ति उत्ति कोरिया या यादीत तळाशी िाणहला. 

• स्रोत: एचटी 

जागहतक वन 2022 अिवाल 

 

बातमीत का 

• The State of the World’s Forests (SOFO) अहिालाच्या 2022 च्या आिृत्तीनुसाि, गेल्या 30 िर्ाांत जगाने 420 

दशलक्ष हेक्ट्ि (million hectares -mha) गमािले आहे, जे त्याच्या एकूि िनके्षत्राच्या अंदाजे 10.34 टके्क आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• पृथ्वीच्या भौगोणलक के्षत्रापैकी ४.०६ अब्ज हेक्ट्ि (३१ टके्क) जंगलांनी व्यापलेले असले तिी, जंगलतोिीमुळे 1990 ते 

2020 दिम्यान 420 mha जंगले नष्ट झाली आहेत. 

• जंगलतोिीचे प्रमाि कमी होत असले तिी 2015 ते 2020 दिम्यान दििर्ी 10 mha जंगले नष्ट होत असल्याचे त्यात 

नमूद किण्यात आले आहे. 

• 2000 ते 2020 दिम्यान सुमािे 47 mha प्राथणमक जंगले नष्ट झाली. 700 mha पेक्षा जास्त जंगल (एकूि िनके्षत्राच्या 

18 टके्क) कायदेशीिरित्या स्थाणपत संिणक्षत के्षत्रांमधे्य आहे. तिीही, जंगलतोि आणि जंगलाचा ऱ्हास यांमुळे िन 

जैिणिणिधता धो्ात आहे. 

• लोकसंखे्यचा आकाि आणि संपन्नता िाढल्यामुळे सिा नैसणगाक संसाधनांचा एकणत्रत िाणर्ाक जागणतक िापि 2017 

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

• Source: DTE 

नवीन नेमणुका 

माजी पेटर ोहलयम सहचव तरुण कपूर यांची पंतप्रिानांचे सल्लागार म्हणून हनयुक्ती  

बातमीत का 

• कें द्र सिकािने माजी पेटर ोणलयम सणचि तरुि कपूि यांची पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांचे सल्लागाि म्हिून णनयुिी केली 

आहे. 
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मुख्य मुदे्द 

• तरुि कपूिची णनयुिी सुरुिातीला रुजू झाल्यापासून दोन िर्ाांच्या कालािधीसाठी असेल. 

• कपूि, णहमाचल प्रदेश केििचे 1987-बॅचचे IAS अणधकािी, 30 नोव्हेंबि 2021 िोजी पेटर ोणलयम आणि नैसणगाक िायू 

मंत्रालयाचे सणचि म्हिून सेिाणनिृत्त झाले. 

• टीप: संगीता णसंग या 1986 च्या बॅचच्या भाितीय महसूल सेिा (IRS) अणधकािी यांना कें द्रीय प्रत्यक्ष कि मंिळाच्या 

(CBDT) अध्यक्षपदाचा अणतरिि कायाभाि देण्यात आला आहे. 

स्रोत: TOI 

लेफ्टनंट जनरल मनोज पांडे यांनी लष्करप्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला 

 

बातमीत का 

• जनिल मनोज पांिे यांनी लष्किप्रमुख म्हिून पदभाि स्वीकािला. 

मुख्य मुदे्द 

• जनिल मनोज पांिे जनिल मनोज मुकंुद निििे यांच्यानंति आले. 

• जनिल पांिे हे 29 िे लष्किप्रमुख आहेत आणि ही संधी णमळििािे इंणजणनअसा कॉप्साचे पणहले अणधकािी आहेत. 

• टीप: लेफ्टनंट जनिल बग्गािल्ली सोमशेकि िाजू यांनीही लष्किाचे उपप्रमुख म्हिून पदभाि स्वीकािला. 
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