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भारत सेमीकंडक्टर ममशनभारत सेमीकंडक्टर ममशन

आर थ्ि क घडामोडी

अभ्यासक्रम : 

 � सामानय अधययन - IV वाढ आणण मवकास तंत्ज्ान, 
आतमननभ्यर भारत बनवणयात इलकेट्ॉननकस उद्ोगाची 
भमूमका.

चचचेत कया? 

 � अलीकडेच इलकेट्ॉननकस आणण माहहती 
तंत्ज्ान मंत्ालयाने बंगळुरू यथे े‘इंनडया 
समेीकंडक्टर ममशन’ (ISM) अंतग्यत 
पहहलया समेमकॉन इंनडया, 2022 
पररषिदेच ेउद्ा्टन केल े .

 � भारताला इलकेट्ॉननकस, मॅनयिॅुकचररग 
आणण समेीकंडक्टर उद्ोगाच ेजागमतक 
कें द्र बनवणयाचया पंतप्रधानांचया 
सवपनपतूतीसाठी हे एक मोठे पाऊल 
महणून काम करले. 

परिषदेची थीम : 
भयाितयाच्या सेमीकंडक्टि इकोससस्टमचे 

उत्पे्िक. 

सेमीकंडक्टर  

 � कंडक्टर आणण इनसलु्ेटर यांचयातील मवद्तु 
चालकतामधील हक्रस्टलीय घन मधयवतती कोणताही वग्य.

 � डायोड, ट्ासनझस्टर आणण इंन्टगे््ेटड सर्क्टल्ससह 
मवमवध प्रकारच े इलकेट्ॉननक घ्टक तयार करणयासाठी 
समेीकंडक्टरचा वापर केला जातो. 

 � अशी उपकरणे तयांचया कॉमपॅक्टनेस, मवश्ासाह्यता, उजा्य 
काय्यक्षमता आणण कमी नकमतीमळेु मोठ्ा प्रमाणावर 
वापरली जातात.  

 � वगेळे घ्टक महणून, त े सॉणलड-स्ेट्ट लसेर, ऑहटिकल 
सनेसर आणण प्रकाश उतसज्यकांसह उजा्य उपकरणांमधय े
वापरल ेजातात.

 

भारत सेमीकंडक्टर ममशन 
 

 � एकूण खच्य : ISM 2021 मधय े इलकेट्ॉननकस आणण 
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माहहती तंत्ज्ान मंत्ालयाचया (MeitY) अंतग्यत 
76,000 को्टी रुपयांचया एकूण आर्थक 
खचा्यसह सादर केल ेगेल.े

 � देशात शाश्त समेीकंडक्टर आणण नडसपल े
इकोमसस्टम मवकमसत करणयाचया वयापक 
काय्यक्रमाचा हा एक भाग आहे.

उदे्श : 

 � समेीकंडक्टर, नडसपल े मॅनयिॅुकचररग आणण 
नडझाइन इकोमसस्टममधय े गंुतवणूक करणाऱया 
कंपनयांना आर्थक सहायय प्रदान करणे 

नोडल एजनसी : 

 � समेीकंडक्टर आणण नडसपल ेउद्ोगातील जागमतक 
तज्ांचया नेततृवाखाली, ISM योजनांचया काय्यक्षम, 
ससंुगत आणण सरुळीत अंमलबजावणीसाठी 
नोडल एजनसी महणून काम करले.

 

भारतात सेमीकंडक्टर फॅबस  
उभारण्ाची ्ोजना :

 

 � देशातील समेीकंडक्टर विेर िॅनरिकेशन समुवधा 
उभारणयासाठी मोठी गंुतवणूक आकर्षित 
करणयाचया उदे्शाने समेीकंडक्टर िॅबसची 
स्ापना करणयासाठी पात् अज्यदारांना आर्थक 
सहायय प्रदान करत े.

 � भारतात नडसपल ेिॅब स्ानपत करणयाची योजना :
 � देशात TFT LCD/AMOLED आधाररत 

नडसपल े िॅनरिकेशन समुवधा उभारणयासाठी मोठी 
गंुतवणूक आकर्षित करणयाचया उदे्शाने नडसपल े
िॅबचया स्ापनेसाठी पात् अज्यदारांना आर्थक 
सहायय प्रदान करत े.

 � भारतात कंपाउंड समेीकंडक्टर/मसणलकॉन 
िो्टोननकस/सनेसर िॅब आणण समेीकंडक्टर 
असेंबली, ्ेटसस्टग, मार्कग आणण पॅकेजजग 
(ATMP)/OSAT समुवधा उभारणयासाठी 
योजना: 

 � ही योजना पात् अज्यदारांना भारतात कंपाऊंड 
समेीकंडक्टर/मसणलकॉन िो्टोननकस (SIPH)/
सनेसस्य (एमईएमएससह) िॅब आणण समेीकंडक्टर 
ए्टीएमपी/ओएसए्टी (आउ्टसोसड्य समेीकंडक्टर 
असेंबली आणण ्ेटस्ट) समुवधा ,

 � नडझाईन जलकड इनसेंन्टवह (DLI) योजना :
 � हे इंन्टगे््ेटड सर्क्टल्स (ICs), मचपस्ेट, मचपस ऑन 

मसस्टमस (SoCs), मसस्टम आणण IP कोर आणण 
समेीकंडक्टर जलकड नडझाईनसचया मवकास आणण 
तनैातीचया मवमवध ्टपपयांवर पायाभतू समुवधा 
आणण आर्थक प्रोतसाहन प्रदान करत.े  
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भारतीय नागररक भारतीय नागररक 
नोंदणी प्रणाली नोंदणी प्रणाली 
अहवालअहवाल

अहवाल कोणामार्फ त प्रसिद्ध 
 

 � भारताच ेरणजसट्ार जनरल 
 � जन्ाचया वळेी जलग गुणोत्र महणज े  दर 

हजार परुुषिांमागे जन्ललेया स्रियांची संखया. 
लोकसंखयतेील जलग अंतर मोजणयासाठी हे एक 
महत्वाच ेसचूक आहे.

भयाितयाचे िजजसट्याि जनिल :

 � स्यापनया : 1961 (गृह मंत्ालयाचया अंतग्यत) 
 � या माधयमातनू भारताचया जनगणना आणण 

भारतीय भाषिा सवदेक्षणासह भारताचया 
लोकसंखयाशा्रिीय सवदेक्षणांचया ननकालांच े
आयोजन आणण मवशलषेिण केल ेजाते

 � सामानयतः रणजसट्ारचया पदावर नागरी सवेकाची 
ननयकु्ती केली जात ेदजा्य सहसमचव सारखा असतो.

 � भारतात जन् आणण मतृयचूी नोंदणी जन् आणण 
मतृयचूी नोंदणी (RBD) कायदा 1969 चया 
अंमलबजावणीसह अननवाय्य आहे आणण ती 
घ्टना घडललेया हठकाणानुसार केली जात.े

 � गृह मंत्ालयाचया 2020 - 21 चया वार्षिक 
अहवालानुसार कें द्र सरकार कमीतकमी मानवी 

इं्टरिेससह जन् आणण मतृयचूी वासतमवक - 
वळे नोंदणी सक्षम करणयासाठी नागरी नोंदणी 
प्रणालीमधय ेसधुारणा करणयाची योजना आखत 
आहे.

जनम आणण मृत्यू नोंदणी (RBD) का्दा : 
 

 � जन् आणण मतृय ू नोंदणी कायदा 1969 मधय े
देशभरात जन् आणण मतृयचूया नोंदणीमधय े
समानता आणणयासाठी आणण तयाचया आधार े
महत्वाचया डे्टाच े संकलन करणयासाठी लागू 
करणयात आला.

 � कायदा लागू झालयानंतर भारतात जन्, मतृय ू
आणण मतृ जन्ाची नोंदणी करणे अननवाय्य आहे.

 � देशातील जन् आणण मतृयचूी नोंदणी राजय 
सरकारांनी ननयकु् केललेया अमधकाऱयांद्ार ेकेली 
जात.े

 � जनगणना संचालन संचालनालय हे रणजसट्ार 
जनरलचया काया्यलयाच ेअधीनस् काया्यलय आहे 
आणण हे काया्यलय तयांचया संबंमधत राजय ेआणण 
कें द्रशामसत प्रदेशांमधय ेकायद्ाचया कामकाजावर 

चचचेत कया?

 � नुकतयाच प्रमसद्ध झाललेया 2020 
नागरी नोंदणी प्रणाली अहवाल  
(Civil Registration System 
Report- CRS) वर आधाररत 
महत्वपणू्य सांसखयकतीय अहवालानुसार 
2020 मधय ेदेशात जन्ावळेी 
सवा्यमधक जलग गुणोत्र लडाख या 
कें द्रशामसत प्रदेशात नोंदवल ेगेल.े
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देखरखे ठेवणयासाठी जबाबदार आहे.
अहवयालयातील महत्वयाचे मुदे् :

 � जन्ाचया वळेी उचच जलग गुणोत्र (SRB) 
असणारी पहहली 5 राजय े: 

I. लडाख (1104) 

II. अरुणाचल प्रदेश (1011)

III. अंदमान आणण ननकोबार ब्ेेट (984)

IV. नत्परुा (974) 

V. केरळ (969) 
 

 � सन 2019 मधय ेअरुणाचल प्रदेश (1024) मधय े
जन्ावळेी सवा्यमधक जलग गुणोत्र नोंदवल ेगेल े
होत ेतयानंतर नागालँड (1001), ममझोराम (975) 
आणण अंदमान आणण ननकोबार ब्ेेट (965) यांचा 
क्रमांक लागतो.

 � महाराष्ट्, मसककतीम, उत्र प्रदेश आणण नदलली 
यथेनू जन्ाचया वळेी जलग गुणोत्राची माहहती 
उपलबध नाही 

जन्याच्या वेळी सवयावात कमी ललग गुणोत्ति असणयािी 
पहहली 5 ियाज्े : 

I. मणणपरू (880)

II. दादरा आणण नगर हवलेी, दमण आणण दीव 
(898)

III. गुजरात (909)

IV. हररयाणा (916) 

V. मधय प्रदेश (921)
 � 2019 मधय ेसवा्यत कमी जलग गुणोत्र गुजरात 

(901), आसाम (903), मधय प्रदेश (905) आणण 
जमम ूआणण काशमीर (909) मधय े नोंदवल े गेल े
होत.े

जनमदर : 
 � नागालँड, पडुुचरेी, तलंेगणा, मणणपरू, नदलली, 

अरुणाचल प्रदेश, पणचिम बंगाल, केरळ, गुजरात, 
कना्य्टक, हहमाचल प्रदेश, उत्र प्रदेश, आसाम, 
ताममळनाडू, उत्राखंड, महाराष्ट्, ममझोराम आणण 
चंनदगड या राजयांमधय ेनोंदणीकृत जन्दरात घ्ट 
झाली आहे.

 � तर लक्षद्ीप, मबहार, हररयाणा, मसककतीम, मधय 
प्रदेश आणण राजस्ानमधय ेनोंदणीकृत जन्दरात 
वाढ झाली आहे.

 
मृत्यू दर : 

 

 � महाराष्ट्, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मबहार, पणचिम 
बंगाल, नागालँड, हररयाणा, कना्य्टक, 
ताममळनाडू, मसककतीम, पंजाब, मधय प्रदेश, 
ओनडशा, राजस्ान, अंदमान आणण ननकोबार 
आणण आसाम मतृय ू दरात 2019 चया तलुनेत 
2020 मधय ेवाढ झाली आहे

 � मबहारमधय े सवा्यमधक 18.3% मतृय ू दर आहे, 
तयानंतर महाराष्ट्ात 16.6% आणण आसाममधय े
14.7% आहे.

 � तर मणणपरू, चंदीगड, तलंेगणा, उत्र प्रदेश, 
उत्राखंड, पदु्दुचरेी, अरुणाचल प्रदेश आणण केरळ 
या राजयांमधय े2019 चया तलुनेत 2020 मधय े
मतृयचू ेप्रमाण कमी झाल ेआहे.

 
बालमृत्यू 

 � अहवालात अस े नमदू करणयात आल े आहे कती 
2020 मधय े1,43,379 बालमतृयचूी नोंद झाली आहे 

 � जयामधय ेग्ामीण भागाचा वा्टा केवळ 23.4% 
होता तर एकूण नोंदणीकृत बालमतृयूं पकैती 
76.6% शहरी भागात नोंदवल ेगेल ेआहेत.

 � ग्ामीण भागात बालमतृयचूी माहहती न नदलयामळेु 
बालमतृयूंची नोंद न करणे ही चचतचेी बाब आहे 
अस ेअहवालात अधोरणेखत करणयात आल.े
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 � नीती आयोगाच ेउपाधयक्ष महणून समुन बरेी यांची 
ननयकु्ती करणयात आली असनू समुन बरेी ह्ा 
अनुभवी अथ्यशा्रिज् आणण संशोधन प्रशासक 
आहेत 

 � समुन बरेी यांनीं उपाधयक्ष महणून काय्यरत 
असललेया डॉ राजीव कुमार यांचयाकडून पदभार 
सवीकारला.

्यापवूवी भुसयावलेली पदे 

 � बरेी यांनी यापवूती राष्ट्ीय आर्थक उपयोणजत  
संशोधन पररषिद (नॅशनल कौसनसल ऑि 
अपलाइड इकॉनॉममक ररसच्य, NCAER) च े
महासंचालक (प्रमखु काय्यकारी) आणण रॉयल 
डच शेलच े प्रमखु जागमतक अथ्यतज् महणून काम 
पाहहल ेआहे

सुमन बेरी यांची NITI आयोगाच्ा 
उपाध्यक्षपदी नियुक्ती

 22 एनप्रल 2022 रोजी राजीव कुमार 
यांनी पदाचा राजीनामा नदलयानंतर कें द्र सरकारने 
अथ्यतजज् समुन बरेी यांची NITI आयोगाचया 
उपाधयक्षपदी ननयकु्ती केली.

 � त े पंतप्रधानांचया  आर्थक सललागार पररषिद, 
सांसखयकती आयोग आणण भारतीय ररझवह्य बँकेचया 
चलनमवषियक धोरणसंबंधी  तांनत्क सललागार 
सममतीच ेसदसयही होत.े

नीती आ्ोग 
 

 � भारत सरकारने सधुारणा अजेंडा लक्षात घऊेन 
वषि्य 1950 मधय े स्ापन केललेया ननयोजन 
आयोगाची जागा घणेयासाठी NITI आयोगाची 
स्ापना केली

 � भारतातील लोकांचया गरजा आणण आकांक्षा 
चांगलया प्रकार ेपणू्य करणयासाठी हे केल ेगेल.े

 � नॅशनल इननस्टट््ूट िॉर ट्ानसिॉर्मग इंनडया, 
जयाला NITI आयोग असहेी महणतात.

 � 1 जानेवारी 2015 रोजी कें द्रीय मंनत्मंडळाचया 
ठरावाद्ार ेस्ापन करणयात आले

 � NITI आयोग हे भारत सरकारच े प्रमखु धोरण 
चथक ्ँटक आहे  ज ेभारत सरकारला नदशातमक 
आणण धोरणातमक इनप्ुट प्रदान करते

 � NITI आयोग भारत सरकारसाठी धोरणातमक 
आणण दीघ्यकालीन धोरणे आणण काय्यक्रम तयार 
करतो तसचे कें द्र आणण राजयांना संबंमधत तांनत्क 
सलला प्रदान करतो.

 � NITI आयोगाचया गवहर्नग कौसनसलच े नेततृव 
पंतप्रधान करतात आणण तयात सव्य राजयांच े
मखुयमंत्ी आणण कें द्रशामसत प्रदेशांच े (UTs) 
लफे्टनं्ट गवहन्यर यांचा समावशे असतो.
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नीती आ्ोगाची िध्ाची रचना:
 

 � अधयक्ष : श्ी नरेंद्र मोदी, माननीय पंतप्रधान
 � उपाधयक्ष : राजीव कुमार यांनी डॉ

संपूणवा वेळ सदस् : 
 � श्ी वही.के. सारसवत
 � प्रो. रमशे चंद
 � डॉ.वही.के पॉल
 � पदमसद्ध सदसय : 
 � श्ी राजनाथ चसह, संरक्षण मंत्ी
 � श्ी अममत शहा, गृहमंत्ी
 � श्ीमती ननम्यला सीतारामन, मवत् मंत्ी आणण 

कॉपपोर्ेट वयवहार मंत्ी

 � श्ी नरेंद्रचसग तोमर; कृषिी आणण शेतकरी कलयाण 
मंत्ी; ग्ाममवकास मंत्ी; पंचायत राज मंत्ी.

ववशेष आमंवरित सदस्

 � श्ी ननमतन जयराम गडकरी, सड़क पररवहन और 
राजमाग्य मंत्ी; सकू्ष्म, लघ ुऔर मधयम उद्म मंत्ी

 � श्ी थावर चंद गहलोत, सामाणजक नयाय और 
अमधकाररता मंत्ी

 � श्ी पीयषूि गोयल, रले मंत्ी; तथा वाणणजय और 
उद्ोग मंत्ी

 � श्ी राव इंद्रजीत चसह, राजय मंत्ी (सवतंत् प्रभार) 
सांसखयकती और काय्यक्रम काया्यनवयन मंत्ालय 
तथा राजय मंत्ी (सवतंत् प्रभार) योजना मंत्ालय

 � मखुय काय्यकारी अमधकारी : श्ी अममताभ कांत

चचचेत असण्याचे कयािण 

 � कृषिी आणण शेतकरी कलयाण मंत्ालयाने (MoA&FW) 
1) कृषिी 
2) पीक मवमा 
3) पतधोरण यावरील धोरणातमक भागीदारीसाठी संयकु् राष्ट् 

मवकास काय्यक्रम (UNDP) यासोबत सामंजसय करारावर 
सवाक्षरी केली यासतव हा मदु्ा सधया चचदेत आहे 

करारातील तरतुदी 

 � या करारानुसार संयकु् राष्ट् मवकास काय्यक्रम (UNDP) कें द्र सरकारचया  महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्ी कृषिी 
मवमा योजना (PMFBY) आणण सधुाररत वयाज अनुदान योजना - नकसान के्रनड्ट काड्य  या योजनांसाठी 
तांनत्क सहायय प्रदान करणार आहे.

भारत सरकारचा UNDP सोबत 
सामंजस्य करार 
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 � या सामंजसय करारांतग्यत UNDP एकनत्त कृषिी 
कज्य आणण पीक मवमयाचया अंमलबजावणीसाठी 
कृषिी मंत्ालयाला मदत करणयासाठी यंत्णा 
काया्यसनवत करले 

 � तसचे जागमतक सतरावरील आपलया ज्ानाचा 
लाभ उपलबध करून देईल 

प्रधानमंत्ी कृषी ववमा ्ोजना : 

 � 13 जानेवारी 2016 रोजी कें द्र सरकारने देशातील 
शेतकऱयांचया नपकांना अमधक बळक्ट मवमा 
संरक्षण देणयासाठी ऐमतहामसक पाऊल उचलत 
‘प्रधानमंत्ी िसल मबमा योजना’ ही पथदशती पीक 
मवमा योजना सरुु केली

 � या योजनेमळेु शेतकऱयांना अतयंत नकमान आणण 
देशभरात एकाच अशा हपतयाने वयापक पीक 
सरुक्षा ममळाली.

अथवासहयाय् : 

 � PMFBY या पीक मवमा योजनेआधी असललेया 
योजनेत प्रती हेक्टर सरासरी 15,000 रुपय े
नुकसानभरपाई नदली जात अस.े ती आता 
या योजनेत प्रती हेक्टर 40,700 रुपयांपययंत 
वाढवणयात आली आहे.

 � स्ाननक पातळीवर आलले ेनैसर्गक संक्ट ककवा 
नपक आलयानंतर परू, ढगिु्टी आणण वणवा 
अशा नैसर्गक आपत्ींमळेु झाललेया  नुकसानाची 
भरपाई देखील ममळू शकेल.

 � या योजनेत साततयाने सधुारणा करणयाचया 
प्रयतनांचा भाग महणून िेरिवुारी 2020 नंतर 
ही योजना सव्य शेतकऱयांसाठी ऐसच्छक 
करणयात आली आहे

 � तयाणशवाय मवमा योजनेअंतग्यत ममळणाऱया 
रकमते तक्य संगत बदल करणयाच ेअमधकार 
राजयांना देणयात आल े आहेत जणेेकरुन 
शेतकऱयांना परुसे ेलाभ ममळावते. 

 � या योजनेअंतग्यत दरवषिती 5.5 को्टी पके्षा 
जासत शेतकऱयांना मवमा कवच नदल ेजात े

 � या योजनेअंतग्यत 4 िेरिवुारी 2022 पययंत 
1,07,059 को्टी रुपयांहून अमधकच े दाव े
ननकाली काढणयात आले

 � तसचे  36 को्टींहून अमधक शेतकऱयांचया  
पीकाचा मवमा उतरवणयात आला आहे.

 � या योजनेअंतग्यत  सव्य अंमलबजावणी 
करणाऱया राजयांमधय े ‘शेतकऱयांपययंत पीक 
मवमा पॉणलसी पोहोचवणयासाठी मरेी पॉणलसी- 
मरे ेहाथ या उपक्रमाखाली पॉणलसीच ेघरोघरी  
मवतरण मोहीम सरुू करणयात यणेार आहे

Evaluation : By Ritesh Sir
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गेल्या चयाि आर्थक वषयाांतील  
एकूण थ्ेट पिदेशी गंुतवणुकीचे 
तपशील खयालीलप्मयाणे :

1. 2018-19  62.00

2. 2019-20  74.39

3. 2020-21 81.97

4. 2021-22  83.57 

गुंतवणूक अहवाल 
 भारत सरकार 

चचचेत असण्याचे कयािण : 

 � आर्थक वषि्य 2021-22 मधय े
भारतात 83.57 अबज डॉलस्य 
वार्षिक थ्ेट परदेशी गंुतवणुकतीची 
नोंद झाली आहे

 � 2014-2015 मधय,े भारतातील 
थ्ेट परदेशी गंुतवणुकतीचा ओघ 
केवळ 45.15 अबज डॉलस्य इतका 
होता, तया  तलुनेत 2021-22 
या आर्थक वषिा्यत 83.57 अबज 
डॉलस्य इतकती  सवपोचच थ्ेट परदेशी 
गंुतवणुकतीची नोंद झाली 

 � यकेु्रनमधील  लष्करी कारवाई 
आणण कोमवड महामारी संक्टातही 
गेलया वषितीचया  तलुनेत 1.60 अबज 
डॉलस्यची वाढ झाली 

 � आर्थक वषि्य 03-04 पासनू 
भारतातील थ्ेट परदेशी 
गंुतवणुकतीमधय े20 प्टीने वाढ 
झाली आहे, तवेहा थ्ेट परदेशी 
गंुतवणुकतीचा ओघ केवळ 4.3 
अबज डॉलस्य इतका होता.

ववशेष बाब : 

 � भारत उतपादन क्षते्ातील परदेशी गंुतवणुकतीसाठी 
प्राधानयाचा देश महणून वगेाने उदयाला  यते आहे 

 � मागील आर्थक वषि्य 2020-21 (12.09 अबज 
डॉलस्य ) चया तलुनेत आर्थक वषि्य 2021-22 मधय े
(21.34 अबज डॉलस्य ) उतपादन क्षते्ातील थ्ेट 
परदेशी गंुतवणुकतीत  76% वाढ झाली आहे.

 � भारताचया थ्ेट परकतीय गंुतवणुकतीचया ओघाच े
कल हे जागमतक गंुतवणूकदारांमधील  पसंतीच े
गंुतवणुकतीच े हठकाण महणून भारताच े समथ्यन 
करतात.

गुंतवणुकीतील बदल : 

कोववड-पवूवा (फेबु्वयािी, 2018 ते फेबु्वयािी, 2020 : 

 � 141.10 अबज डॉलस्य) थ्ेट परकतीय गंुतवणुकतीचया  
तलुनेत कोमवड पचिात (माच्य, 2020 त ेमाच्य 2022: 
171.84 अबज डॉलस्य) 23% वाढ झाली आहे.

िवा्फधधक गुंतवणयूक करणारे देश : 

 � 2021-22 मधय ेFDI इनकव्टी इनफलोचया अववल 
गंुतवणूकदार देशांचया बाबतीत, चसगापरू 27% सह 
सवपोचच स्ानावर आहे. 
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 � तयाखालोखाल अमरेरका (18%) आणण मॉररशस 
(16%) आहेत

िवा्फधधक गुंतवणयूक आकरषषित करणारे क्ेत् : 

 � 2021-22 मधय े कॉमपय्ुटर सॉफ्टवअेर आणण 
हाड्यवअेर हे सवा्यमधक थ्ेट परकतीय गंुतवणुक 
असलले ेक्षते् महणून  उदयाला  आल ेआहे 

 � या क्षते्ाचा 25% वा्टा असनू तयाखालोखाल  सवेा 
क्षते् (12%) आणण वाहन ननर्मती उद्ोग (12%) 
आहेत 

 � आर्थक वषि्य 2021-22 मधय ेसंगणक सॉफ्टवअेर 
आणण हाड्यवअेर क्षते्ांतग्यत FDI अथा्यत परदेशी 
थ्ेट गंुतवणूक इनकव्टीचा ओघ असललेी राजय े
कना्य्टक (53%), नदलली (17%) आणण महाराष्ट् 
(17%) आहेत 

 � 2021-22 मधय ेएकूण FDI इनकव्टी प्रवाहातील 
38% वा्टा असलले े कना्य्टक हे सवपोचच थ्ेट 
परकतीय गंुतवणूक आकर्षित करणार ेराजय आहे. 
तयानंतर महाराष्ट् (26%) आणण नदलली (14%) 
यांचा क्रमांक लागतो

 � कना्य्टकातील बहुतांश इनकव्टी प्रवाह 
कॉमपय्ुटर सॉफ्टवअेर आणण हाड्यवअेर (35%), 
ऑ्टोमोबाईल उद्ोग (20%) आणण ‘णशक्षण’ 
(12%) या क्षते्ांमधय ेनोंदवला गेला आहे.

� देशात सतत वाढत असललेया आणण नवीन 
मवक्रम प्रस्ानपत करत असललेया FDI चया 
ओघावरून नदसनू यते ेकती गेलया आठ वषिा्यत 
सरकारने उचलललेया पावलांच े हे िणलत 
आहे. 

� सरकार FDI धोरणाचा सतत आढावा घते े
तसचे भारत सतत आकषि्यक गंुतवणूक कें द्र 
बनेल आणण गंुतवणूकदारांना अनुकूल राहील 
यासाठी सरकार धोरणात वळेोवळेी महत्वपणू्य 
बदल करते

� सरकारने FDI साठी उदारमतवादी आणण 
पारदश्यक धोरण ठेवल ेआहे जयामधय ेबहुतांश 
क्षते् े सवयंचणलत मागा्यने FDI साठी खलुी 
आहेत 

� वयवसाय करणयास सलुभता प्रदान 
करणयासाठी आणण गंुतवणूक आकर्षित 
करणयासाठी धोरण अमधक उदार आणण 
सलुभ केल ेजात आहे 

� अलीकडेच कोळसा खाणकाम, कॉनटॅ्क्ट 
मॅनयिॅुकचररग, नडणज्टल मीनडया, चसगल रँिड 
रर्ेटल टे्कडग, नागरी मवमान वाहतकू, संरक्षण, 
मवमा आणण दूरसंचार यासारखया क्षते्ांमधय े
तयादृष्ीने सधुारणा करणयात आलया आहेत.

Evaluation : By Ritesh Sir
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 � नययूॉक्य  शहरातील NASA चया गोडाड्य 
इननस्टट््ूट िॉर सपसे स्टडीज (GISS) 
मधील वररष्ठ संशोधन शा्रिज् आणण 
कलायम्ेट इमपॅक्टल्स गु्पचया प्रमखु चसमथया 
रोसनेझवगे(Cynthia Rosenzweig) यांना 
5 म े रोजी वलड्य िूड प्राइज िाउंडेशनकडून 
2022 चा जागमतक अन्न परुसकार ममळाला.

 � हवामान आणण अन्न प्रणाली यांचयातील संबंध 
समजनू घणेे आणण भमवष्यात दोनही कस े
बदलतील याचा अंदाज लावणे तयांचया या 
संशोधनासाठी चसमथया रोसनेझवगे यांची या 
परुसकारासाठी ननवड करणयात आली 

सिषिसि्ा रोिेन्झवेग
 � Rosenzweig NASA GISS मधय े संशोधन 

शा्रिज् आणण 1994 पासनू कलायम्ेट इमपॅक्टल्स 
गु्पचया प्रमखु आहेत.

 � तयांच ेसंशोधन भमवष्यात हवामान बदलाचा कृषिी 
आणण अन्न परुवठ्ावर कसा पररणाम करले याच े
मॉडेल आणण मलूयांकन सधुारणयावर कें नद्रत आहे.

 � बदलतया हवामानात पीक उतपादन आणण अन्न 
सरुक्षा समजनू घणेयासाठी हवामान मवज्ान, पीक 

जागततक जागततक 
अन्न अन्न 
पुरस्ार पुरस्ार 
20222022

चसमथया रोसनेझवगे

मॉडेजलग आणण आर्थक मॉडेजलगचा वापर करून 
आंतरराष्ट्ीय प्रकलप, कृषिी मॉडेल इं्टरकॉमपॅररझन 
अँड इमप्रवूहमें्ट प्रोजके्ट (AgMIP) चया तया सह-
संस्ापक आहेत.

 � रोसनेझवगे यांनी यापवूती 2007 मधय े
Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) Working Group II 
Fourth Assessment Report  आणण 2019 
मधय े IPCC Special Report on Climate 
Change and Landसाठी समनवय प्रमखु 
लखेक महणून काम केल ेआहे.

जागवतक अनन पुरसकार

 � जागमतक अन्न परुसकार हा एक आंतरराष्ट्ीय 
परुसकार आहे.

 � हा परुसकार जागमतक सतरावर एखाद्ा वयक्तीचया 
मवणशष् काममगरीचा गौरव करतो.

 �  जागमतक सतरावर अन्नाची गुणवत्ा, प्रमाण 
ककवा उपलबधता सधुारून मानवी मवकासात 
महत्वपणू्य योगदान देणाऱया वयक्तींना जागमतक 
अन्न परुसकार नदला जातो.

 � जागमतक अन्न परुसकार ‘अन्न आणण कृषिीसाठी 
नोबले परुसकार’ महणूनही ओळखला जातो.

 � वलड्य िूड प्राइज िाउंडेशनतिदे  जागमतक अन्न 
परुसकार नदला जातो.

 � जागमतक अन्न परुसकार ममळवणार े पहहल े
भारतीय डॉ. एम.एस.सवामीनाथन(भारताचया 
हररतक्रांतीच ेजनक) होत.े 1987 मधय ेतयांना हा 
परुसकार प्रदान करणयात आला. 
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 � रलेव ेमंत्ालयाचया नवीन धोरणानुसार,  इंनडयन रलेव े
कॅ्टररग अँड ्ुटररझम कॉपपोरशेनची (IRCTC) पहहली 
‘भारत गौरव पय्य्टक टे्न’ 21 जनू 2022 पासनू 
धावणार आहे.

ठळक मुदे्

 � ही टे्न श्ी राम यांचया जीवनाशी संबंमधत सव्य प्रमखु 
हठकाणे प्रदर्शत करले आणण तयात सीताच ेजन्स्ान असललेया जनकपरू, नेपाळचा देखील समावशे 
असले. या टे्नचा पहहला 18 नदवसांचा प्रवास नदललीचया सिदरजंग स्ेटशनपासनू सरुू होईल.

 � हे सवदेश दश्यन योजनेचया रामायण सर्क्टवर चालणार आहे.
 � या गाड्ा कें द्र सरकारचया “देखो अपना देश” उपक्रमांतग्यत सरुू करणयात आललेया थीमवर आधाररत 

्ुटररस्ट सर्क्ट टे्नस आहेत. भद्राचलम, तलंेगणा या टे्नचा शेव्टचा थांबा असले, तयानंतर ही टे्न 
नदललीला रवाना होईल, यादरमयान त ेसमुार े8000 नकमी अंतर कापले.

भारत गौरव प ््य्टक टे्न 

नियां का बाडा रेल्े स्ािकाचे िाव : िहेश िगर हॉल्ट
 � राजस्ानचया बारमरे णजलह्ातील बालोत्ा भागातील ‘ममयां का बाडा’ रलेव ेस्ानकाच ेनाव बदलनू 

“महेश नगर हॉल्ट” अस ेकरणयात आल.े  कें द्रीय जलशक्ती मंत्ालयाच ेमंत्ी गजेंद्र चसह शेखावत, 
कें द्रीय कृषिी आणण शेतकरी कलयाण राजयमंत्ी कैलाश चौधरी आणण इतर काय्यक्रमाला उपसस्त होत.े

 � खाली काही प्रमखु रलेव ेस्ानके आहेत जयांची नाव ेअलीकडेच बदलली आहेत:
 � 2021 मधय,े मधय प्रदेशातील भोपाळमधील हबीबगंज रलेव े स्ानकाच े नाव गोंड राणी राणी 

कमलापतीचया नावावरून राणी कमलापती रलेव ेस्ानक अस ेकरणयात आल.े
 � 2021 मधय,े अयोधया, उत्र प्रदेश (यपूी) मधील िैजाबाद जंकशन रलेव ेस्ानकाच ेनाव अयोधया कँ्ट 

अस ेठेवणयात आल.े
 � 2020 मधय ेउत्र प्रदेशातील अलाहाबाद जंकशनचं नाव बदलनू प्रयागराज जंकशन असं करणयात 

आलं. 2018 मधय,े उत्र प्रदेश सरकारने अलाहाबादच ेऔपचाररकररतया प्रयागराज अस ेनामकरण 
केल.े 

 � 2018 मधय,े उत्र प्रदेशातील प्रमसद्ध मघुलसराय रलेव ेजंकशनच ेनाव बदलनू दीनदयाळ उपाधयाय 
जंकशन रलेव े स्ानक अस े करणयात आल.े 2021 मधय े उत्र प्रदेशातील झाशी रलेव े स्ानकाच े
नामकरण वीरांगना लक्ष्मीबाई रलेव ेस्ानक अस ेकरणयात आल.े
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 � अलीकडेच पोस्ट खयात््याने पोस्ट ऑवफस बचत 
बँक खयाते (POSB) धयािकयंासयाठी NEFT 
आजण RTGS सुववधया सुरू केली आहे

 � NEFT सुववधया 18 मे 2022 पयासून उपलबध 
करून देण्यात आली आहे ति RTGS सुववधया 
31 मे 2022 पयासून उपलबध होईल.

ठळक बाबी 

 � ही सवेा सरुू केलयाने पोस्ट ऑनिस बचत बँक 
खात े(POSB) धारक इलकेट्ॉननक पद्धतीने पसै े
हसतांतररत करू शकतात

 � इतर बँक खातयांमधनू DoP-CBS (पोस्ट मवभाग 
– कोअर बँककग सोलयशुनस) मधील POSB 
खातयांमधय ेननधी हसतांतररत करणे सोप ेहोईल

 � यामळेु ग्ाहकांना POSB योजनांमधय े सहज 
गंुतवणूक करणयास मदत होईल.

NEFT आणण RTGS : 

 � NEFT महणज े नॅशनल इलकेट्ॉननक िंड 
ट्ानसिर आणण RTGS महणज े ररअल-्टाइम 
ग्ॉस स्ेटलमें्ट

 � NEFT आणण RTGS हे इलकेट्ॉननक मनी 
ट्ानसिरच ेप्रकार आहेत आणण त ेवषि्यभर 24X7 
उपलबध असतात

 � NEFT वयवहार दर 30 ममनन्टांनी बॅचमधय े
स्ेटल केल ेजातात तर RTGS वयवहार नेक्टग 
ककवा गु्कपगणशवाय ररअल ्टाइममधय े आणण 
वयैमक्कररतया स्ेटल केल ेजातात.

IFSC कोड : 

 � इंनडयन पोस्ट पमेें्टल्स बँक (IPPB) ने तयांचया 
ग्ाहकांना NEFT/RTGS वयवहारांना परवानगी 
देणयासाठी पोस्ट मवभाग (DoP) सोबत करार 
केला आहे अस ेवयवहार सलुभ करणयासाठी, एक 
समर्पत IFSC (इंनडयन िायनासनशयल मसस्टम 
कोड) तयार करणयात आला आहे जो केवळ 
DoP ग्ाहक खातयांमधील वयवहारांसाठी वापरला 
जाईल.

 � IPPB खातयांमधील आवक वयवहारांसाठी IFS 
कोड IPOS0000001 असले

 � पोस्ट मवभागातील पोस्ट ऑनिस बचत खात े
(POSA) खातयांमधील आवक वयवहारांसाठी 
IFSC कोड IPOS0000DOP असले 

पोस्ट ऑफफस बचत खात्ासाठी  
NEFT, RTGS सुववधा सुरू
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 � अलीकडेच WEF प्रवास आणण पय्य्टन मवकास ननददेशांक 2021 प्रमसद्ध करणयात 
आला जया ननददेशांकामधय ेभारत 54 (सकोअर ४.२) वया क्रमांकावर असनू जो 
वषि्य 2019 मधय े46 वया क्रमांकावर होता मात् तरीही भारत दणक्षण आणशयामधय े
अववल आहे.

वनदचेशयंाकयातील उचच कयामसगिीचे देश : 

 � 2021 चया ननददेशांकात जपानने अववल स्ान प्टकावल ेआहे
 � तयापाठोपाठ अमरेरका, सपने, फ्ानस आणण जम्यनी यांचा क्रमांक लागतो

्यादीतील ्टॉप 10 देश 

 जपान   अमरेरका  सपने    फ्ानस   जम्यनी  
 ससवतझलयंड   ऑसटे्णलया  यनुाय्ेटड ककगडम  चसगापरू   इ्टली 

वनदचेशयंाकयाववष्ी : 

 � वलड्य इकॉनॉममक िोरमचया (WEF) प्रवास आणण पय्य्टन मवकास ननददेशांक 2021 मधय े117 देशांचा 
समावशे आहे

 � या ननददेशांकाने दश्यमवल ेआहे कती मवमवध सकारातमक ट्ेंड असनूही, पय्य्टन आणण प्रवास उद्ोग अजनूही 
अडथळयांना तोंड देत आहे आणण तरीही त ेयोगयररतया सावरलले ेनाही

 � या ननददेशांकाद्ार े117 देशांच ेमलूयमापन केल ेगेल ेआहे आणण पय्य्टन आणण प्रवासी अथ्यवयवस्ांचा 
लवमचक आणण शाश्त मवकास सक्षम करणयासाठी काही प्रमखु घ्टक ओळखल ेआहेत

 � कोमवड-19 श्टडाऊनमळेु, क्षते्ाला महत्वपणू्य अडचणींचा सामना करावा लागला आहे, तयामळेु 
देशाचया अथ्यवयवस्ते तयांच ेयोगदान मया्यनदत आहे

 � तथानप, साथीचया रोगाचया प्रभावातनू जग हळूहळू सावरत असलयाने, पय्य्टन आणण प्रवासासाठी एक 
लवमचक आणण मजबतू वातावरण तयार करणयासाठी देशांनी या क्षते्ात गंुतवणूक केली पाहहज.े

WEF प्रवास आणि प ््य्टन ववकास 
फनर्देशांक जाहीर
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 � भारताच ेपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचयासह डेन्ाक्य च े
पंतप्रधान आणण डेन्ाक्य च ेक्राउन नप्रनस फे्डररक 
यांनी “इंनडया-डेन्ाक्य  मबझनेस िोरम” मधय े
भाग घतेला.

पंतप्रधान मोदींच्ा भाषणातील क्णधचत्े

 � पंतप्रधान मोदींनी FOMO (ममचसग आउ्ट 
होणयाची भीती) ची मागणी केली आणण सांमगतल े
कती ज े लोक भारतात गंुतवणूक करत नाहीत 
तयांना नककतीच मकुल ेजाईल.

 � तयांनी भारताचया वयवसाय-अनुकूल दृनष्कोनावर 
प्रकाश ्टाकला आणण सांमगतल े कती आर्थक 
सधुारणांमळेु हररत तंत्ज्ान, कोलड चने, 
णशकपग आणण बंदर ेयासारखया मवमवध क्षते्ांमधय े
गंुतवणुकतीचया संधी ननमा्यण झालया आहेत.

 � तयांनी दोनही अथ्यवयवस्ांचया परूक कौशलयांवर 
भर नदला आणण डॅननश कंपनयांना भारतातील 
अिा्ट संधींचा लाभ घणेयासाठी आमंनत्त केल.े

भारत-डेन्ार्क  बिझनेस फोरम 
 � भारतात 200 हून अमधक डॅननश कंपनया ‘मके 

इन इंनडया’, ‘जल जीवन ममशन’, ‘नडणज्टल 
इंनडया’ आणण इतर प्रमखु राष्ट्ीय ममशन पढेु 
नेणयासाठी सहक्रयपणे काय्यरत आहेत.

 � डेन्ाक्य मधील 60 हून अमधक भारतीय कंपनया, 
प्रामखुयाने IT क्षते्ातील, हद्पक्षीय वयवसाय-त-े
वयवसाय संबंध अमधक मजबतू करत आहेत.

्या कया व्ाक्रमयाचे लक्ष कोणत््या के्षरियंावि होते?

�	ग्ीन ्ेटकनॉलॉजी, इनोवहेशन आणण 
नडणज्टायझशेन

� ऊजा्य सवातंत्य आणण अक्षय ऊजा्य
� पाणी, पया्यवरण आणण शेती
� पायाभतू समुवधा, वाहतकू आणण सवेा.

पंतप्धयान निेंद्र मोदी ्यंाच्या डेन्याकवा च्या एक 
वदवसी् दौऱ्यात कोणत््या कियाियंावि सवयाक्षऱ्या 
किण्यात आल्या आहेत?

1. स्लांतर आणण गमतशीलता (DoI) 
वरील हेतचूी घोषिणा



19

आर थ्िक घडामोडी

2. ग्ीन णशकपगमधील सें्टर ऑि 
एकसलनसवर ल्ेटर ऑि इं्टें्ट (LoI).

3. सांसकृमतक आदान-प्रदान काय्यक्रम 
(CEP).

4. जलशक्ती मंत्ालय आणण डॅननश 
पया्यवरण मंत्ालय यांचयातील 
आशयाच ेपत्.

5. कौशलय मवकास, वयावसामयक 
णशक्षण आणण उद्ोजकता क्षते्ातील 
सहकाया्यवर सामंजसय करार.

6. पशुसंवध्यन आणण दुगधवयवसाय 
क्षते्ातील सहकाया्यबाबत संयकु् 
घोषिणा.

7. मंत्ी सतरावर ऊजा्य धोरण संवाद सरुू 
झाला.

भारत-डेनमाक्फ  ग्ीन सट्रॅटेजजक  
पाट्फनरसशप महणजे का्?

 � सटिेंबर 2020 मधय े ‘इंनडया-डेन्ाक्य : 
ग्ीन सटॅ््ेटणजक पा्ट्यनरणशप’ची स्ापना 
करणयात आली.

 � पंतप्रधान मोदींचया डेन्ाक्य  भ्ेटीदरमयान, 
दोनही देशांनी हररत हायड्ोजन, अक्षय 
ऊजा्य आणण सांडपाणी वयवस्ापन यावर 
लक्ष कें नद्रत करून हररत धोरणातमक 
भागीदारी आणखी मजबतू करणयावर 
सहमती दश्यवली.

 � जगाला एका महत्वाकांक्षी हररत ऊजा्य 
संक्रमणाकडे नेणे आणण ऊजा्य काय्यक्षमता 
आणण अक्षय ऊजा्य या दोनहींवर लक्ष कें नद्रत 
करून त ेसाधय करणयाचा माग्य दाखवणे हे 
तयाच ेउहद्ष् आहे

चचचेत कया?

 � 15 मवत् आयोगाअंतग्यत राबवलया जाणाऱया 
PMEGP अथा्यत प्रधानमंत्ी रोजगार ननर्मती 
काय्यक्रम पढुील 5 वषिायंसाठी पढेु सरुू ठेवणयास 
केद्र सरकारने मानयता नदली याकारणासतव हा मदु्ा 
चचदेत आहे

ठळक बयाबी : 

 � एकूण खचवा : जवळपास १३ हजार ५५४ को्टी 
 � वयाढीव कयालयावधी : २०२१-२२ त े२०२५-२६ 
 � उदे्श : देशभरातील अकृषिी क्षते्ात रोजगार ननर्मती 

करणे 
 � कोणयामयाफवा त अंमलबजयावणी : सकु्ष्म लघ ूआणण 

मधयम उद्ोग मंत्ालय 
 � सुिवयात : २००८-०९ 
 � योजनेची काममगरी : 
 � आतापययंत जवळपास ७ लाख ८ हजार सकू्ष्म 

उपक्रमांना १९ हजार ९९५ को्टी रुपयांचया 
अनुदानासह मानयता देणयात आली असनू यामळेु 
६४ लाख नागररकांना रोजगार ममळाला आहे.

 � या रोजगार ननर्मती काय्यक्रमाला चालना देणयासाठी 
पढुील पाच वषिा्यत उतपादन क्षते्ातील प्रकलप 
मलुय २५ लाख रुपयांवरुन वाढवनू ५० लाख रुपय े
करणयात आलं आहे.

 � तर सवेा क्षते्ासाठी १० लाख रुपयांवरुन वाढवनू २० 
लाख रुपय ेकरणयात आल ेआहे.

 � यामळेु पढुील पाचही आर्थक वषिा्यत समुार े४० लाख 
रोजगार ननमतीती होईल असा अंदाज मंत्ालयाने 
वत्यवला आहे.

प्रधाििंत्ी रोजगार निनिमिती 
काय्यक्रिाची िुदत ५ वराांसाठी 
वाढवायला कें द्रची िंजूरी 
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मुख् मुद्या 

 � या आघाडीने भारतातील आघाडीचया 
वयवसायांचया CEO ना एकत् आणल ेआहे

 � यतुी ही WEF चया कलायम्ेट अॅकशन पलॅ्टिॉम्यचा 
भाग आहे आणण िस्ट्य मवूहस्य कोणलशन आणण 
अलायनस ऑि CEO कलायम्ेट लीडस्य 
यासारखया जागमतक प्रकलपांवर लक्ष कें नद्रत 
करले

 � यतुीचा भारतीय अधयाय 2070 पययंत भारताच े
ननववळ शूनय करणयाच ेउहद्ष् साधय करणयासाठी 
वयवसाय, सरकार आणण इतर प्रमखु भागधारकांना 
एकत् आणेल.

 � ही यतुी भारतीय चथक - ्ँटक ऑबझवह्यर ररसच्य 
िाउंडेशन आणण वयवस्ापन सललागार केनती 
यांचयातील सहकाय्य आहे.

्ुतीचा उदे्श :  

 � देशाचया वयावसामयक नेतयांना अशा काय्यक्रमांची 
आखणी आणण अंमलबजावणी करणयात मदत 
करणयासाठी यतुी एक उचच - सतरीय वयासपीठ 
महणून काम करले जयाद्ार ेननववळ-शूनय आर्थक 
वाढीसह हवामान उहद्ष् ेसाधय करता यतेील

 � देशाचया ननववळ-शूनय उहद्ष्ांची पतू्यता 
करणयासाठी प्रयतन वाढमवणयासाठी यतुी 
सहकाया्यतमक आणण ननणा्ययक पावल ेउचलले.

Alliance of CEO Climate Action Leaders – India

जागवतक आरिषिक मंच (WEF) 
 � स्ापना : 1971 
 � उदे्श : समाजात वासतमवक 

बदल घडवनू आणणयासाठी 
मवमवध प्रकलपांवर काम 
करणयासाठी जगभरातील 
ननण्ययकतयायंना एकत् आणणे 

 � WEF सामानयतः दावोस, ससवतझलयंड यथे े
आयोणजत केललेया वार्षिक सभसेाठी ओळखल े
जाते

 � या बठैकतीला अंदाज े3,000 पसै ेभरणार ेसदसय 
तसचे वयावसामयक नेत,े गंुतवणूकदार, अथ्यतजज्, 
राजकतीय नेत े आणण पत्कार अस े ननवडक 
सहभागी उपसस्त आहेत

 � मवमवध जागमतक समसयांवर चचा्य करणयासाठी 
समुार े 500 सत् े पाच नदवसांपययंत आयोणजत 
केली जातात.

भयाितयाच्या डीकयाबबोनया्झशेन आजण हवयामयान कृती प््त्नयंानया चयालनया देण्यासयाठी 
23 मे 2022 िोजी वलडवा इकॉनॉसमक फोिम (WEF) द्याि ेअलया्नस ऑफ CEO 

कलया्मे्ट अॅकशन लीडसवाचया भयाित अध्या् सुरू किण्यात आलया आहे.
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ववशेष बयाब : 

 � COVID - 19 महामारी सरुू झालयापासनू 
ही पहहली वयैमक्क आरोगय सभा मखुय 
मदु्ा 

 � थीम : शांततसेाठी आरोगय, आरोगयासाठी 
शांतता

 � कोमवड-19 साथीचया रोगाने, इतर आरोगय 
आपतकालीन पररसस्तींसह, अशा घ्टना 
रोखणयासाठी सव्य प्रकारचया प्रमतसादात 
समनवय साधणयात WHO ची भमूमका 
दाखवनू नदली आहे.

कया व्ाक्रमयाचे सवरूप : 

 � 75 वया जागमतक आरोगय संमलेनात 
धोरणातमक गोलमजे बठैक आयोणजत 
केली जात आहे

 � या बठैकांदरमयान, जागमतक आरोगय 
असेंबलीच े प्रमतननधी, मवमवध नागरी 
समाजांच ेप्रमतननधी, सहभागी एजनसी आणण 
WHO च ेतज् जागमतक महत्व असललेया 
भमवष्यातील आणण वत्यमान साव्यजननक 
आरोगय समसयांवर चचा्य करतील.

 � या आरोगय संमलेनाचया पहहलया नदवशी, 
सदसय राष्ट्ांनी जागमतक आरोगय 
संघ्टनेचया ननधी मॉडेलमधय े सधुारणा 

75 वे जागततक आरोग्य संमेलन 

करणारी धोरणे सवीकारणयास सहमती 
दश्यमवली

 � शाश्त मवत्परुवठा काय्य ग्ट हा WHO 
सदसय देशांचा बनललेा आहे आणण तयाची 
स्ापना जानेवारी 2021 मधय ेझाली.

जागवतक आरोग् िभा 

 � जागमतक आरोगय संघ्टनेची ननण्यय घणेारी 
संस्ा महणज ेजागमतक आरोगय सभा 

 � WHO चया सव्य सदसय देशांच ेप्रमतननधीतव 
करणारी णशष्मंडळे या मळेावयात सामील 
आहेत

 � हे काय्यकारी मंडळाने तयार केललेया मवणशष् 
आरोगय काय्यक्रमावर लक्ष कें नद्रत करते

 � मखुय कायदे : 
 � जागमतक आरोगय संघ्टनेचया धोरणांवर 

ननयंत्ण ठेवणे
 � WHO चया महासंचालकांची ननयकु्ती 

करणे
 � काय्यक्रमाचया अंदाजपत्कांच ेपनुरावलोकन 

करणे आणण मंजरू करणे आणण मवमवध 
मवत्ीय धोरणांच ेपय्यवके्षण करणे

 � ससवतझलयंडमधील णजननवहा यथे े दरवषिती 
आरोगय सभा आयोणजत केली जात.े 

आयोजन :  
22 त े28 म े2022 या कालावधीत णजननवहा, ससवतझलयंड



22

आर थ्िक घडामोडी

 � आ्ोजन : 24 म े2022 
 � हठकयाण : जपान 
 � उपस्स्त सदस् : ऑसटे्णलया, भारत, जपान 

आणण अमरेरका
 � भारताच े पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमरेरकेच े

राष्ट्ाधयक्ष जो मबडेन, जपानच ेपंतप्रधान िुममयो 
नकणशदा आणण ऑसटे्णलयाच े नवननवा्यमचत 
पंतप्रधान अँ्टोनी अलबानीस या पररषिदेला 
उपसस्त होते

 � आवृत्ती : दुसरी वयैमक्क कवाड समम्ट 

परिषदेतील मुदे् : 

 � या णशखर पररषिदेत कवाड िेलोणशप सरुू करणयात 
आली

 � कवाडचया चार सदसयांमधील लोक-त-ेलोक 
संबंध वाढवणयाचया उदे्शाने हा अशा प्रकारचा 
पहहला णशष्यवतृ्ी काय्यक्रम आहे

 � प्रतयके वषिती ही िेलोणशप यएूस मधील आघाडीचया 
मवज्ान, तंत्ज्ान, अणभयांनत्कती आणण गणणत 
(STEM) मवद्ापीठांमधय े उचच णशक्षण आणण 
डॉक्टर्ेट पदवी ममळमवणयासाठी प्रतयके कवाड 
देशातील 25 मवद्ारयायंना प्रायोणजत करले.

QUAD लीडस्य समम्ट 2022 
कवयाडचया इवतहयास : 

 � 2007 मधय ेततकालीन जपानच ेपंतप्रधान जशजो 
आब े यांनी चतभुु्यज सरुक्षा संवादाचा प्रसताव 
ठेवला होता

 � मात् ऑसटे्णलयाने माघार घतेलयानंतर कवाड बंद 
झाला

 � मननला यथे े 2017 चया ASEAN णशखर 
पररषिदेदरमयान पनुहा चारही देशांनी चीनला मवरोध 
करणयासाठी कवाडच े पनुरुजजीवन करणयास 
सहमती दश्यवली.

 � कवाडचा दृष्ीकोन : मकु् आणण मकु् इंडो-
पॅमसनिक (FOIP) आणण पवू्य आणण दणक्षण चीन 
समदु्रात ननयम - आधाररत सागरी वयवस्ा आहे.

कवयाड अंतगवात ववववध उपक्रम 

 � कवाड इनफ्ासट्कचर कोऑर्डनेशन गु्प, ग्ीन 
णशकपग ने्टवक्य , कलीन-हायड्ोजन पा्ट्यनरणशप, 
कवाड िेलोणशप, समेी-कंडक्टर सपलाय चने 
इननणशएन्टवह, कवाड सीननयर सायबर गु्प 
इतयादींची स्ापना कवाड सदसय देशांनी केली 
आहे.
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अहवयाल आजण भयाित : 

 � हवामान बदलामळेु भारताच े अन्न उतपादन 
2030 पययंत 16% ने कमी होऊ शकत ेआणण 
उपासमारीचा धोका असललेया लोकांची संखया 
23% वाढू शकत.े

 � 2030 मधय े उपासमारीने ग्सत भारतीयांची 
संखया 73.9 दशलक्ष असणे अपणेक्षत आहे 
आणण जर हवामान बदलामळेु प्रभामवत झाललेया 
लोकसंखयचेा समावशे केला तर ही संखया 90.6 
दशलक्ष होईल.

 � हवामान बदलामळेु भारतीयांचया सरासरी कॅलरी 
वापरावर पररणाम होणार नाही आणण हवामान 
बदलाचया पररसस्तीतही हा वापर 2030 पययंत 
प्रमत वयक्ती प्रमतनदन समुार े2,600 kcal असले 
असा अंदाज आहे.

अहवालातील जागफतक रृ्ष्ीकोन :

 � हवामान बदलाचया संदभा्यत 2010 चया 
पातळीपके्षा 2050 पययंत जागमतक अन्न उतपादन 
समुार े60% वाढेल.

 � ही वाढ होऊनही, मवकसनशील देशांतील दरडोई 
वापराची पातळी मवकमसत देशांचया तलुनेत 

चचचेत कया?

 � इं्टरनॅशनल िूड पॉणलसी 
ररसच्य इननस्टट््ूट (IFPRI) 
द्ार ेअलीकडेच गलोबल िूड 
पॉणलसी ररपो्ट्य : कलायम्ेट चेंज अँड िूड 
मसस्टमस प्रमसद्ध करणयात आला आहे.

ननममयाहून कमी राहील.
 � लोकसंखया आणण उतपन्नातील अंदाणजत 

वाढीमळेु, मवकसनशील देशांमधय,े मवशेषितः 
आनफ्केत, मवकमसत देशांपके्षा उतपादन आणण 
मागणी अमधक वगेाने वाढणयाचा अंदाज आहे.

अहवयालयात केलेल्या जशफयािसी :

 � संशोधन आणण मवकासामधय ेगंुतवणूक
 � जमीन आणण जलस्ोतांच ेवयवस्ापन
 � ननरोगी आहार आणण शाश्त अन्न उतपादन
 � काय्यक्षम मलूय साखळी
 � सामाणजक संरक्षण
 � शाश्त उतपादनासाठी मवत्परुवठा

आंतिियाष्ट्ी् अन्न धोिण संशोधन संस्या 
(International Food Policy Research 
Institute) ववष्ी : 

 � स्ापना : 1975 
 � IFPRI मवकसनशील देशांमधील गररबी 

शाश्तपणे कमी करणयासाठी तसचे भकू आणण 
कुपोषिण समापत करणयासाठी संशोधन-आधाररत 
धोरण उपाय प्रदान करत.े

 � IFPRI च ेधयये :  भकू आणण कुपोषिण मकु् जग.

ग्ोिल फूड पॉललसी ररपोर्क
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भारताचे 100 वे युनिकॉि्य स्ार्य-अप : ओपि 
 � ओपन एक बेंगळुरू सस्त ननओबँक पलॅ्टिॉम्य भारतातील 100 व े यनुनकॉन्य स्टा्ट्य-अप बनल ेआहे.

ओपनची स्यापनया : 

 � 2017 मधय ेअननश अचयतुान, तयांची पतनी मबेले चाको आणण तयांचा भाऊ अजशे अचयतुान यांनी स्टा्ट्य-
अपची स्ापना केली होती

 � नदना जकेब या या संस्चेया चौरया संस्ापक सदसय आहेत
 � म े2018 मधय ेया स्टा्ट्य-अपद्ार ेUSD 2 दशलक्ष जमा झाल.े
 � हे स्टा्ट्य-अप एक वयासपीठ प्रदान करत ेजयाद्ार ेलहान वयवसायांद्ार ेवापरललेी सव्य साधने वयवसायाचया 

चाल ूखातयाशी एकनत्त केली जातात
 � भारतात 20 दशलक्ष वयवसाय या पलॅ्टिॉम्यचा वापर करत आहेत आणण या पलॅ्टिॉम्यवर दरवषिती $30  अबज 

पके्षा जासत वयवहार केल ेजातात.
 � चया सवेांमधय ेप्रवशे केला जाऊ शकतो.

्ुवनकॉनवा महणजे कया् ?

 � यनुनकॉन्य ही एक स्टा्ट्य-अप कंपनी आहे जयाच ेमलूय USD 1 मबणलयन पके्षा जासत आहे

चचचेत असण्याचे कयािण : 

 � अलीकडेच 1 जनू 2022 रोजी सव्य पात् 
लाभारयायंना संपणू्य COVID-19 लसीकरण 
ममळाव े याची खात्ी करणयासाठी देशभरात हर 
घर दसतक 2.0 अणभयान सरुू करणयात आल.े 

 � या मोहहमते 12 त े14 वषिदे वयोग्टातील लोकांच े
लसीकरण आणण 60 वषिायंपके्षा जासत वयाचया 
लोकांसाठी खबरदारीचया डोसवर मवशेषि लक्ष 
नदल ेजाते

 � 1 जनू त े 31 जलु ै 2022 पययंत दोन महहने 
चालणारी ही घरोघरी जाणयाची मोहीम आहे.

हि घि दसतक मोहीम 1.0 : 

 � नोवहेंबर 2021 मधय ेपहहली हर घर दसतक मोहीम 
सरुू करणयात आली

 � आतापययंत देशभरात लसींच े १९३.६ को्टी डोस 
देणयात आल ेआहेत

हर घर दस्तक 2.0 िोहीि सुरू 
 � 15 वषिदे आणण तयाहून अमधक वयाचया समुार े

96.3% लोकांना लसीकरणाचा नकमान एक 
डोस ममळाला आहे आणण 86.3% लोकांना 
दोनही डोस ममळाल ेआहेत

मोहीम सुरु किण्याचे उहद्ष्ट : 

 � कें द्रीय आरोगय मंत्ालयाने कोमवड लसीकरणाचया 
संथ गतीबद्ल चचता वयक् केली. महणून 20 म े
रोजी मंत्ालयाने सव्य कें द्रशामसत प्रदेश आणण 
राजयांना सव्य बलॉक, णजलहे आणण गावांसाठी 
तपशीलवार योजनांसह दोन महहनयांची हर घर 
दसतक 2.0 मोहीम सरुू करणयाचा सलला नदला

 � या मोहहमचेा उदे्श देशभरातील सव्य पात् 
लोकसंखयचेया ग्टांना प्रथम, हद्तीय आणण 
खबरदारीचया डोसद्ार ेघरोघरी जाऊन लसीकरण 
करणे हा आहे.
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चचचेत कया? 

 � अलीकडेच मबहार सरकारने जाहीर केल े आहे 
कती त ेसव्य जाती आणण समदुायांच ेसामाणजक-
आर्थक सवदेक्षण (SECC) करणार आहेत. 

जनगणनया : 

 � भारतात 1881 साली वसाहतवादी राजव्टीत 
जनगणना सरुू झाली  

 � भारतीय लोकसंखयशेी संबंमधत डे्टा, संसाधनांमधय े
प्रवशे, सामाणजक बदल, सीमांकनाशी संबंमधत 
डे्टा  इतयादी ममळवणयासाठी सरकार, धोरणकतदे, 
णशक्षणतजज् आणण इतरांद्ार े जनगणना केली 
जात े

िामाजजक-आरिषिक आणण जात जनगणना 
(SECC) : 

 � हा काय्यक्रम वषि्य 1931 नंतर प्रथमच 2011 मधय े
आयोणजत करणयात आला होता. 

 � ग्ामीण आणण शहरी भागातील प्रतयके भारतीय 
कु्ंुटबाची पढुील पररसस्ती जाणून घणेे SECC 
च ेउहद्ष् आहे : 

 � आर्थक सस्ती ननणचित करणयासाठी  कें द्र आणण 
राजय प्रामधकरणांना वंमचत वगायंचया अनुक्रममक 
आणण संचयी ननददेशकांची माणलका प्रापत 

जात आधाररत जनगिना 
करणयास आणण समामवष् करणयास अनुमती 
देणयासाठी, ज े प्रतयके प्रामधकरण गरीब ककवा 
वंमचत वयक्तीची वयाखया करणयासाठी वापरतात. 

 � याचा अथ्य प्रतयके वयक्तीला तयांच े मवणशष् जातीच े 
नाव मवचारणे, कोणत े जातसमहू आर्थकदृष्टा 
सवा्यत वाई्ट आहेत आणण कोणत ेचांगल ेआहेत 
याच ेपनुमू्यलयांकन करणे सरकारला सोप ेवहाव.े 

 � SECC कडे मोठ्ा प्रमाणावर  'असमानतचे े
मॅकपग' माहहती देणयाची क्षमता आहे  . 

जनगणना आणण SECC मधील ररक : 

 � जनगणना भारतीय लोकसंखयचे े सवायंगीण मचत् 
सादर करत ेतर SECC हे  राजयाद्ार ेमदतीसाठी 
पात् लाभाथती  ओळखणयाच ेएक उपाय/माधयम 
आहे  . 

 � 1948 चया जनगणना कायद्ांतग्यत जनगणना 
समामवष् असलयाने सव्य डे्टा गोपनीय मानला 
जातो तर SECC वबेसाइ्टनुसार सरकारी मवभाग  
SECC मधय ेप्रदान केललेी सव्य वयैमक्क माहहती 
कु्ंुटबांचया िायद्ासाठी वापरतात आणण/ककवा 
प्रमतबंमधत आहेत 
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 � 2021-22 या आर्थक वषिा्यत, भारताने 
$44.4 अबज इतकती पोशाख आणण कपड्ांची 
आतापययंतची सवपोचच ननया्यत नोंदवली. 

भारतातयून कापड वन्ा्फतीची प्रमुख ठठकाणे :

 � अमेरिकया :  कापड उतपादनांसाठी हे देशाच े
सवपोचच ननया्यतीच े हठकाण होत.े सव्य पररधान 
आणण कपड्ांचया ननया्यतीमधय े तयाचा वा्टा 
27% आहे.

 � EU : EU मधील ननया्यत एकूण 18% आहे.
 � बयंागलयादेश : एकूण ननया्यतीपकैती १२% ननया्यत 

बांगलादेशात गेली.
 � UAE : UAE मधय ेएकूण ननया्यतीचा वा्टा 6% 

आहे.

उतपादन श्ेणींमध्े वन्ा्फत मयूल् : 

सुती कयापडयंाची वन्यावात : 

 � सतुी कापडांची ननया्यत 39% चया वाट्ाने US$ 
17.2 अबज इतकती झाली. 

 � आर्थक वषि्य 2020-21 आणण आर्थक वषि्य 
2019-20 चया तलुनेत या उतपादन श्णेीने 
2021-22 मधय ेअनुक्रम े54% आणण 67% वाढ 
नोंदवली.

आर थ्िक वर्ष 2021-22 :  
कापड रनया्षतीचा ववक्रमी उचांक

त्याि कपडयंाची वन्यावात : 

 � तयार कपड्ांची ननया्यत 36% चया वा्टा सह 
$16 अबज होती 

 � या उतपादन श्णेीने आर्थक वषि्य 2020-21 
आणण आर्थक वषि्य 2019-20 चया तलुनेत 
2021-22 मधय ेअनुक्रम े31% आणण 3% वाढ 
दश्यमवली.

मयानववनर्मत कयापडयंाची वन्यावात : 

 � मानवननर्मत कापडांची ननया्यत 14% चया वाट्ाने 
US$ 6.3 मबणलयन झाली

 � हे आर्थक वषि्य 2020-21 आणण आर्थक वषि्य 
2019-20 चया तलुनेत 2021-22 मधय े
अनुक्रम े51 ्टकके आणण 18 ्टकके वाढ दश्यवत.े 

 � हसतणशलपांची ननया्यत : हसतणशलप ननया्यत 5% 
चया वा्टा सह US$ 2.1 मबणलयन झाली

 � तयात 2021 - 22 मधय ेFY 2020 - 21 आणण 
FY 2019 - 20 चया तलुनेत अनुक्रम े22 ्टकके 
आणण 16 ्टकके वाढ नदसनूआली 
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प्धयानमंरिी जीवन ज्ोती ववमया ्ोजनया 
(PMJJBY) : 

 � ही एक जीवन मवमा योजना आहे जी कोणतयाही 
कारणामळेु मतृयचू ेकवहरजे प्रदान करत.े

 � 18-50 वयोग्टातील कोणतीही वयक्ती जयाच े
बचत बँक ककवा पोस्ट ऑनिस खात ेआहे त ेया 
योजनेअंतग्यत नावनोंदणीसाठी पात् आहे.

 � हे वार्षिक 330 रुपयांचया प्रीममयमवर 2 लाख 
रुपयांच ेजीवन मवमा संरक्षण देत.े

PMJJBY ची कयामसगिी : 

 � PMJJBY अंतग्यत 27 एनप्रल 2022 पययंत 
एकूण नावनोंदणी 12 को्टींहून अमधक झाली 
आहे आणण समुार े 5.76 लाख दावयांसाठी 
11,522 को्टी रुपयांची रककम अदा करणयात 
आली आहे.

प्धयानमंरिी सुिक्षया ववमया ्ोजनया (PMSBY) : 

 � ही एक अपघात मवमा योजना आहे जी 
अपघातामळेु मतृय ू ककवा अपंगतवासाठी संरक्षण 
प्रदान करत.े

 � 18-70 वयोग्टातील कोणतीही वयक्ती जयाच े

बचत बँक ककवा पोस्ट ऑनिस खात ेआहे त ेया 
योजनेअंतग्यत नावनोंदणीसाठी पात् आहे.

 � हे अपघाती मतृय ू आणण अपघातामळेु अपंगतव 
ककवा मतृयसूाठी 2 लाख रुपयांच ेसंरक्षण प्रदान 
करत.े अंशतः अपंगतव आलयास १ लाख रुपय े
नदल ेजातात.

 � यासाठी प्रमतवषिती 12 रुपय े प्रीममयम भरावा 
लागेल.

PMSBY ची कयामसगिी : 

 � 27 एनप्रल 2022 पययंत PMSBY अंतग्यत एकूण 
नोंदणी 28 को्टींहून अमधक झाली आहे आणण 
97,227 दावयांसाठी 1,930 को्टी रुपयांची 
रककम अदा करणयात आली आहे.

 � सरकारने 31 म े2022 रोजी प्रधानमंत्ी जीवन जयोती मवमा योजना (PMJJBY) आणण प्रधानमंत्ी सरुक्षा 
मवमा योजना (PMSBY) तयांना आर्थकदृष्टा सक्षम बनवणयासाठी या मवमा योजनांचया वार्षिक प्रीममयम 
मधय ेवाढ केली आहे 

 � PMJJBY चा प्रीममयम दर प्रमत नदन 1.25 रुपय ेवार्षिक 330 रुपयांवरून 436 रुपय ेकरणयात आला असनू 
PMSBY साठी वार्षिक प्रीममयम 12 वरून 20 रुपय ेकरणयात आला आहे. 

 � हे नवीन प्रीममयम दर 1 जनू 2022 पासनू लागू होणार आहेत.

PMJJBY आणण PMSBY च्ा वातरथिक 
प्रीममयममध्े वाढ 
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रिझरहवा बँक ऑफ इंवड्या (RBI) ने प्ससद््दध 
केलेल्या वयार्षक अहवयालयात असे नमूद केले 
हक सध्या जयागवतक जोखीम असूनही भयािती् 
अथवार्वस्या पवूवापदयावि ्ेण्याची शक्तया आहे.

अहवालातील ठळक बाबी 
बनयाव्ट नो्ट : 

 � 2020-21 मधय े बनाव्ट नो्टांमधय े घ्ट झाली 
होती परंत ु 2021-22 मधय े बनाव्ट नो्टांमधय े
10.7 ्टककयांनी वाढ झाली आहे.

भववष््यातील  वयाढ : 

 � RBI ने अस े प्रमतपादन केल े आहे कती जर 
परुवठा - बाजचूया अडचणी दूर केलया गेलया तर 
भमवष्यातील वाढ सशत्य असले आणण चलनवाढ 
कमी करणयासाठी आणण भांडवली खचा्यला 
चालना देणयासाठी चलनमवषियक धोरण तयानुसार 
कॅणलरि्ेट केल ेजाईल.

िजश्या - ्ुके्रन संक्टयाचया परिणयाम : 

 � रणशया-यकेु्रन संक्टामळेु, जागमतक अथ्यवयवस्ा 
मंदीत आहे आणण आधीच लॉणजसस्टक आणण 
परुवठा साखळी मवसकळीत करणाऱया साथीचया 
रोगाचया अनेक ला्टांनी त्सत आहे. 

 � धात,ू कचच ेतले आणण खतांचया नकमती गगनाला 
णभडलयाने या संक्टामळेु जगभरात महागाई वाढली.

RBI चा 2021-22 चा वाब ष्ि र अहवाल प्रलसद्ध 
बँक फसवणूक : 

 � िसवणुकतीचया घ्टनांमधय ेवाढ होऊनही 2021-
22 मधय े मलूयाचया बाबतीत बँक िसवणूक 
ननममयाहून अमधक झालयाच ेहा अहवाल हायलाइ्ट 
करतो.

आर्थक पुनप्यावापती :  

 � भारतीय अथ्यवयवस्ा 2021-22 मधय ेसाथीचया 
आजारातनू सावरले, जरी मतला दुसया्य आणण 
मतसया्य ला्ेटपासनू सतत वयतययाचा सामना 
करावा लागला.

चलनववष्क धोिण : 

 � RBI महागाई आणण उचच वसतूं चया नकमती 
लक्षात घऊेन सकू्ष्म-पद्धतीचा अवलंब करले 
आणण देशाचया उतपादक क्षते्ांचया गरजा पणू्य 
करणयासाठी परुशेी तरलता सनुनणचित करणयासाठी 
तयानुसार आर्थक योगदान देईल.

असधशेषयाचे हसतयंातिण : 

 � 2021-22 मधय,े RBI ने मागील वषिती 99,122 
को्टी रुपयांचया तलुनेत 30,307.45 को्टी 
रुपयांचा अमधशेषि सरकारला हसतांतररत केला.

महयागयाई : 

 � 2021-22 या वषिा्यत, वारंवार परुवठ्ाचया 
धककयांमळेु महागाई वाढली. रणशया-यकेु्रन 
संक्टामळेु वसतूं चया नकमती वाढलया, जयामळेु 
जागमतक चलनवाढ वाढली.

भयािती् अथवार्वस्या :  

 � अहवालानुसार, देशाची अथ्यवयवस्ा 
सावरणयासाठी तलुनेने चांगलया सस्तीत आहे.
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 � भारतातील रसत ेअपघात- 2020 या शीषि्यकाचया 
अहवालात 2019 चया तलुनेत 2020 मधय ेरसत े
अपघातात मोठी घ्ट झालयाच ेनदसनू आल ेआहे

प्कयाजशत : 

 � हा अहवाल रसत े वाहतकू आणण महामाग्य 
मंत्ालयाने (MoRTH) प्रमसद्ध केला आहे

 � या अहवालानुसार गेलया वषितीचया सरासरीचया 
तलुनेत एकूण रसत ेअपघातांमधय े१८.४६% घ्ट 
झाली आहे

 � रसत ेअपघातात मतृयमुखुी पडणाऱयांचया संखयतेही 
१२.८४% आणण जखमींचया संखयते २२.८४% ने 
घ्ट झाली आहे.

2020 मधील िसते अपघयातयाची स्स्ती : 

 � या अहवालानुसार कें द्रशामसत प्रदेश आणण 
राजयांमधय े2020 मधय ेएकूण 3,66,138 रसत े
अपघातांची नोंद झाली आहे

 � नोंदवललेया अपघातांमधय े1,31,714 मतृय ूआणण 
3,48,279 लोक जखमी झाल ेआहेत

 � हा अहवाल सांगतो कती 2020 मधय े रसत े
अपघातात मतृयमूखुी पडललेया लोकांचया संखयते 
2019 चया तलुनेत 12.6% ने घ्ट झाली आहे.

सवयावासधक िसते अपघयातयंाची पहहली 10 ियाज्े :

 � 1. ताममळनाडू
 � 2. उत्र प्रदेश
 � 3. कना्य्टक
 � 4. मधय प्रदेश
 � 5. आंध्र प्रदेश
 � 8.  महाराष्ट्

भारतातील रस्े अपघात - 2020 अहवाल 

 � 2020 मधय ेताममळनाडूमधय ेराष्ट्ीय महामागायंवर 
सवा्यमधक रसत ेअपघात झाल ेआहेत

िसते अपघयातयात मृत््ुमुखी पडलेल्या लोकयंाची 
संख्ेनुसयाि ियाज्यंाचया क्रम :

 � उत्र प्रदेश, महाराष्ट्, मधय प्रदेश, कना्य्टक, 
राजस्ान

 � 2020 मधय े नोंदवललेया सव्य प्राणघातक 
अपघातांपकैती समुार े46% या 5 राजयांमधय ेहोते

2019 च्या तुलनेत 2020 मध्े कमी मृत््ू आजण 
िसते अपघयात नोंदवलेली ियाज्े :

� केरळा, ताममळनाडू, उत्र प्रदेश
� 2020 मधय ेएकूण रसत ेअपघात 18.46% कमी 

झाल ेआहेत.
� रसत े अपघातात मतृयमूखुी पडणाऱयांची संखया 

१२.८४ ्टककयांनी कमी झाली आहे.
� 2020 मधय े जखमींचया संखयते 22.84% घ्ट 

झाली आहे.
� 2020 मधय े 2019 मधील 1,37,689 वरून 

2020 मधय े 12.23% ने मतृयचू े प्रमाण 
1,20,806 पययंत कमी झाल.े

� ही घसरण प्रामखुयाने देशभरात 2020 मधय े
लागू करणयात आललेया कोमवड-19 प्ररेरत 
लॉकडाऊनमळेु झाली.
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आठ प्मुख उद्ोग त््यंाच्या वजनयाच्या उतित््या 
क्रमयाने पुढीलप्मयाणे : 

 � ररिायनरी उतपादने > वीज > पोलाद > कोळसा 
> कचच ेतले > नैसर्गक वाय ू> मसमें्ट > खत.े 

 � आठ प्रमखु उद्ोग ननददेशक: 
 � 8 कोर उद्ोग ननददेशांक (ICI) उतपादन खंड 

ननददेशांकाचा संदभ्य देत े
 � हे ननवडक आठ प्रमखु उद्ोगांमधील उतपादनाचया 

एकनत्त आणण वयैमक्क काममगरीच े मलूयांकन 
करत.े 

आठ प्मुख उद्ोगयंाचे वतवामयान भयाियंाकन (एवप्ल 
2021) खयाली पुढीलप्मयाणे : 

 � पटे्ोणलयम ररिायनरी उतपादन (28.04%) , 
वीज (19.85%) , पोलाद (17.92%), कोळसा 
उतपादन (10.33%) , कचच े तले (8.98%) , 
नैसर्गक वाय ूउतपादन (6.88%), मसमें्ट उतपादन 
(5.37%) उतपादन (2.63%) . 

 � ICI आर्थक सललागार (OEA), नडपा्ट्यमें्ट 
िॉर प्रमोशन ऑि इंडसट्ी अँड इं्टरनल टे्ड 
(DPIIT), वाणणजय आणण उद्ोग मंत्ालयाचया 
काया्यलयाद्ार ेसंकणलत आणण जारी केल ेजात.े 

महत्व : 

 � राष्ट्ीय सांसखयकती काया्यलय, NSO द्ार ेIIP जारी 
करणयापवूती कोर सवरूपाचया उद्ोगांचया उतपादन 
काममगरीवर ICI आगाऊ सचूना प्रदान करत.े 

 � आठ प्रमखु उद्ोगांमधनू सामानय आर्थक 
हक्रयाकलाप आणण औद्ोमगक हक्रयाकलाप 
प्रभामवत होणयाची शकयता आहे. 

Basic Touch : By Ritesh Sir

औद्ोसगक उत्पयादन वनदचेशयंाक : 

 � औद्ोमगक उतपादनाचा ननददेशांक मवणशष् 
कालावधीत अथ्यवयवस्तेील मवमवध उद्ोग 
समहूांमधील वाढीचा दर दश्यमवतो. 

 � हे राष्ट्ीय सांसखयकती काया्यलय सांसखयकती आणण 
काय्यक्रम अंमलबजावणी Wत्ालय द्ार े मामसक 
आधारावर संकणलत आणण प्रकाणशत केल ेजात े. 

 � IIP हे एक संममश् सचूक आहे ज ेखालीलप्रमाणे 
वगतीकृत केललेया उद्ोग समहूांचया वाढीचा दर 
मोजत:े  

 � ववसतृत के्षरेि : खाणकाम, उतपादन आणण उजा्य.  
 � वापरावर आधाररत क्षते् े:  मलूभतू वसत,ू भांडवली 

वसत ूआणण मधयवतती वसत.ू 
 � IIP च्या अंदयाजयासयाठी आधयािभूत वषवा : 2011-

2012 

औद्ोसगक उत्पयादन वनदचेशयंाकयाचे महत्व : 

 � याचा वापर मवत् मंत्ालय ररझवह्य बँक ऑि इंनडया 
आणण इतर सरकारी संस्ा धोरणननर्मतीसाठी 
करतात.  

 � IIP त्मैामसक आणण आगाऊ सकल देशांतग्यत 
उतपादन (GDP) अंदाजांची गणना करणयासाठी 
अतयंत संबंमधत आहे. 

कोर सेक्टर आउटपुट 
� भारतातील आठ प्रमखु उद्ोगांनी माच्य 2022 

मधील 4.9% चया तलुनेत एनप्रलमधय े 8.4% ची 
मजबतू वाढ नोंदवली आहे. ew

� औद्ोमगक उतपादन ननददेशांक (IIP) मधय ेसमामवष् 
केललेया वसतूं चया वजनाचया 40.27 ्टकके आठ 
प्रमखु उद्ोगांचा समावशे आहे 
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 � उत्र प्रदेशातील वाराणसी यथे े ससकल इंनडया 
इं्टरनॅशनल सें्टर मवकमसत करणयासाठी राष्ट्ीय 
कौशलय मवकास महामंडळ (NSDC) आणण 
UAE चया DP वलड्य यांचयात सामंजसय करारावर 
सवाक्षरी करणयात आली आहे

 � या सामंजसय करारावर DP वलड्यची भारतीय 
शाखा हहदुसतान पो्टल् ्यस प्रायवहे्ट णलमम्ेटड यांनी 
सवाक्षरी केली.

कियाियाचया उदे्श : 

 � भारतातील तरुणांना पो्ट्य ऑपरशेनस, लॉणजसस्टक 
आणण संबंमधत क्षते्ांमधय े परदेशात रोजगाराचया 
संधी ममळवनू देणयासाठी प्रोतसाहन देणे तसचे 
भारतीय तरुणांना उचच दजा्यच ेप्रणशक्षण देणे 

 � या कें द्राचया माधयमातनू कॅनडा, संयकु् अरब 
अममराती (UAE), गलि कोऑपरशेन कौसनसल 
(GCC) प्रदेश यांसारखया देशांमधय े असललेया 
मवमवध आंतरराष्ट्ीय ननयोकतयांचया मागणीनुसार 
देशातील तरुणांना कौशलय बनवतील. 

 � या कें द्रांमधय े परदेशी ननयोके् आणण भागीदार 
संस्ांच ेमवसततृ ने्टवक्य  असले ज ेप्रमाणणत आणण 
कुशल कामगारांचा परुवठा सलुभ करणयात 
मदत करले. परदेशी बाजारपठेांमधय े भारतीय 
कामगारांची मागणी वाढवणयासाठी भागीदार 
संस्ा NSDC सोबत काम करतील.

ससकल इंवड्या इं्टिनॅशनल सें्टसवाद्याि ेपुिवल्या 
जयाणयाऱ्या सेवया : 

 � समपुदेशन, रचना, ननग्यमन पवू्य अणभमखुता,  
कौशलय प्रणशक्षण, पलसेमें्ट समथ्यन, परदेशी 
भाषिा प्रणशक्षण, पोस्ट-पलसेमें्ट आणण इममगे्शन 
समथ्यन.

Basic Touch : By Ritesh Sir

गलफ कोऑपिेशन कौस्नसल : 

 � गलि कोऑपरशेन कौसनसल ही संघ्टना पर्शयन 
गलिने वढेललेया देशांचा एक प्रादेणशक ग्ट आहे

 � सदसय देश : बहरीन, कुवते, ओमान, कतार, 
सौदी अरमेबया, संयकु् अरब अममराती

 � मुख्याल् : सौदी अरमेबया, ररयाध 
 � असधकृत भयाषया : अरबी 
 � उदे्श : एकता प्रस्ानपत करणयासाठी सदसय 

देशांमधय ेसव्य क्षते्ात समनवय, एकातमता आणण 
सहकाय्य प्रस्ानपत करणे 

 � सदसय राष्ट्ांचया नागररकांमधय े सव्य क्षते्ात 
मवद्मान सहकाय्य अमधक मजबतू आणण सखोल 
करणे 

 � सव्य क्षते्ांमधय ेएकसमान यंत्णा मवकमसत करणे
 � सदसय देशांचया नागररकांचया िायद्ासाठी 

उद्ोग, खननज,े कृषिी, सागरी संसाधने आणण 
जमैवक संसाधने या क्षते्ातील वजै्ाननक आणण 
तांनत्क प्रगतीला प्रोतसाहन देणे

स्स्ल इंरडया इंटरनॅशनल सेंटर : वाराणसी 
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 � भारताचया िामा्य क्षते्ाने 2021-22 मधय े
आतापययंतची सवपोत्म ननया्यत काममगरी नोंदवली.

ठळक बयाबी : 

 � भारताचया िामा्य क्षते्ात 2013-14 पासनू 103% 
वाढ झाली आहे.

 � जागमतक वयापारातील वयतयय असनूही भारताचया 
औषिध ननया्यतीत 2021-22 मधय े सकारातमक 
वाढ नदसनू आली.

भयाितयाच्या फयामयावा के्षरियाचे जयागवतक ्ोगदयान : 

 � ककमत सपधा्यतमकता आणण चांगलया दजा्यचया 
बळावर भारतीय िामा्य कंपनयांनी जागमतक ठसा 
उम्टवला आहे. 

 � भारत हा िामा्यसयनु्टकलसचा प्रमखु ननया्यतदार 
आहे जगातील 60% लस आणण 20% जनेेररक 
औषिध ेभारतातनू यतेात.

 � भारतीय िामा्य ननया्यत 200 हून अमधक देशांना 
सवेा देत आहे.

 � भारत आनफ्केतील 50% पके्षा जासत जनेेररक 
औषिधांचा परुवठा करतो.

 � भारत हा DPT, BCG आणण गोवर लसींचा प्रमखु 
परुवठादार आहे

 � WHO चया 70% लसी भारतातनू ममळतात.
 � अशा प्रकार ेभारत जगातील िाम्यसी महणून काम 

करत आहे.

2021 - 22 भारताची 
फामा्ष रनया्षत 
भयाितयाच्या फयामयावा के्षरियाची जयागवतक क्रमवयािी : 

 � भारतीय िामा्यसयनु्टकल उद्ोग हा जगातील 
मतसया्य क्रमांकाचा आणण मलूयानुसार 14वा 
सवा्यत मोठा उद्ोग आहे.

फयामयावा वन्यावातीसयाठी प्मुख हठकयाणे : 

 � यएूस, यकेू, दणक्षण आनफ्का, रणशया आणण 
नायजरेरया ही भारतातील पहहली पाच िामा्य 
ननया्यत हठकाणे आहेत.

 � भारतातील िामा्य ननया्यतीपकैती समुार े55% उचच 
ननयंनत्त बाजारपठेांना सवेा देतात. यएूस आणण 
यरुोनपयन यनुनयन (EU) मधील नप्रससक्रपशन 
माकदे ्टमधय ेभारतीय औषिध कंपनयांचा मोठा वा्टा 
आहे.

Syllabus Touch : By Ritesh Sir

फयामयावास्हु्टकल के्षरि - 

� थ्ेट मवदेशी गंुतवणुक (FDI) 
� भारत सवयंचणलत मागा्यखाली ग्ीननिलड 

(नवीन) िामा्य प्रकलपांमधय े 100% थ्ेट मवदेशी 
गंुतवणुकतीला (FDI) परवानगी देतो

� रिाउनितीलड िामा्य ककवा मवद्मान कंपनयांमधील 
गंुतवणुकतीसाठी, 74% पययंत, FDI ला सवयंचणलत 
मागा्यने परवानगी आहे, आणण तयानंतर तयाला 
मंजरुी आवशयक आहे.
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चचचेत असण्याचे कयािण : 

 � देशातील अलपभधूारक आणण लहान शेतकऱयांना 
कृषिी कज्यमाितीबाबत कचचा करार ममळत 
असलयाने नॅशनल बँक िॉर अॅमग्कलचर 
अँड रुरल डेवहलपमें्ट (NABARD) टॅ्ककग 
ओळखणयाचया उदे्शाने शेतकरी संक्ट ननददेशांक 
(FDI) तयार करणयाची योजना आखत आहे. 

ठळक बयाबी : 

� संक्टाचया पातळीनुसार मवत्ीय संस्ा आणण 
सरकार सव्य शेतकऱयांना संक्ट पॅकेज देणयाऐवजी 
योगय समथ्यन पॅकेजचा ननण्यय घऊे शकतात.

� हा ननददेशांक देशभर एकसमान असणार 
नाही कारण तो तया हठकाणचया तणावाचया 
पातळीनुसार बदल ूशकतो.

� हा ननददेशांक सरकारी मवभाग, मवत्ीय क्षते् आणण 
मवमा कंपनयांना मदत करले.

� शेतकऱयाचया दुःखाची गणना तयाचया नपकांचया 
नुकसानीचया प्रमाणात केली जात.े

� नाबाड्य आणण भारत कृषिक समाज (BKS) यांनी 
संयकु्पणे केललेया अभयासानुसार 60% पके्षा 
जासत लहान आणण अतयलप भधूारक शेतकयायंना 
शेती कज्यमाितीचा लाभ ममळाललेा नाही. 

वनदचेशयंाकयाचे घ्टक : 

 � हा ननददेशांक हवामान पररसस्ती, हवामान 
पररसस्ती, शेतीमाल, शेतकऱयांवरील कजा्यचा 
बोजा आणण बाजार या संदभा्यत उचच वारंवारता 
डे्टा एकनत्त करले

 � तसचे हा ननददेशांक अमतवषृ्ी, मानसनूचा पाऊस, 
जममनीतील आद्र्यता आणण तापमानातील 

िाबाड्य शेतकरी संकर निददेशांक 
बदल, कोरडा हंगाम 
आणण दुष्काळ, 
चसचनाखालील 
क्षते्, प्रतयके 
णजलह्ातील प्रमखु 
नपकांच ेउतपादन, 
असामानयपणे थंड 
आणण भगूभा्यतील पाणयाची खोली यासारखया 
बदलांच ेमोजमाप करले

 � या ननददेशांकाद्ार ेशेतकऱयासाठी उपलबध मवपणन 
संधी जस ेकती MSP समथ्यनाच ेदेखील मलूयांकन 
केल ेजाईल

 � शेतकयायंचया सधयाचया कजा्यचा बोजा आणण 
तयांचया पीक मवमयाचया प्रवशेाच ेमनेट्कस देखील 
असतील.

प्णयालीचे फया्दे : 

 � संक्टाचया तीव्रतवेर अवलंबनू सावकार आणण 
सरकार पीक कज्य पनुग्यठन, मबनशत्य अनुदान 
ककवा संपणू्य कज्यमािती प्रदान करणयास सक्षम 
असतील

 � वयैमक्क शेतकयायंना वयैमक्क शेतकरी संक्ट 
आणण णजलहा ननददेशांक यांचया संयोजनावर मदत 
केली जाऊ शकत,े जयाच े मोजमाप नपकांवरून 
केल ेजाईल, तयांच ेजममनीतनू ममळणार े उतपन्न, 
चसचन सस्ती, णजलह्ातील कृषिी उतपन्न बाजार 
सममतीचया बाजारपठेेतील सरासरी ककमत आणण 
णजलह्ाची उतपादकता अशा ननददेशांकामळेु धोरण 
ननमा्यतयांना शेतकऱयांचया संक्टाच े ननरीक्षण 
आणण अंदाज लावणयास मदत होईल.
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राष्टी् अभ्ािक्रम आराखडा
 � राष्ट्ीय शैक्षणणक धोरण 2020 चया 

अंमलबजावणीसाठी कें द्रस्ानी नवीन राष्ट्ीय 
अभयासक्रम आराखडा (NCF) आहे जो शाळा 
आणण वग्य खोलयांमधय े NEP 2020 चया 

राष्टीय अभ्ासक्रम फे्मवक्ष साठी आदेश दस्ऐवज
अभ्यासक्रम :

 � सामानय अधययन- III णशक्षण, सरकारी धोरणे 
 � वप्जलमसयाठी : राष्ट्ीय शैक्षणणक धोरण (NEP) 2020 
 � मुख् सयाठी : णशक्षणातील सधुारणा, भारतीय णशक्षण वयवस्चे ेउपननवशेीकरण, सरकारी धोरणे 

चचचेत कया?

 � अलीकडेच णशक्षण मंत्ालयाने नवीन राष्ट्ीय 
शैक्षणणक धोरण (NEP) 2020 अंतग्यत 
राष्ट्ीय अभयासक्रम फे्मवक्य साठी आदेश 
दसतऐवज प्रमसद्ध केला आहे . 

 � मलुांचा सवायंगीण मवकास, कौशलयांवर भर, 
णशक्षकांची महत्वाची भमूमका, मातभृाषितेनू 
णशक्षण, सांसकृमतक जडतव यावर लक्ष कें नद्रत 
करून प्रमतमान बदल घडवनू आणणयासाठी 
आदेश दसतऐवजाची कलपना केली आहे.  

 � भारतीय णशक्षण वयवस्चेया 
उपननवशेीकरणाचया नदशेनेही हे पाऊल 
महत्वाच ेठरते

णवहजनच े वासतवात रूपांतर करून देशातील 
अधयापन आणण णशकणयाचया उतकृष्तलेा सक्षम 
करले. 

 � NCF चया मवकासाच े माग्यदश्यन डॉ. के. 
कसतरुीरंगन यांचया अधयक्षतखेालील राष्ट्ीय 
सकुाणू सममती (NSC) करत आहे जयाला 
राष्ट्ीय णशक्षण संशोधन आणण प्रणशक्षण पररषिद 
(NCERT) सोबत मँडे्ट गु्पचा पाहठबा आहे .

NCF मध्े समयाववष्ट घ्टक : 

1 ) शालये णशक्षणासाठी राष्ट्ीय अभयासक्रम 
फे्मवक्य  (NCFSE), 

2 ) अलती चाइलडहुड केअर अँड एजयकेुशनसाठी 
राष्ट्ीय अभयासक्रम फे्मवक्य  (NCFECCE) 

3 ) णशक्षक णशक्षणासाठी राष्ट्ीय अभयासक्रम 
फे्मवक्य  (NCFTE)

4 ) प्रौढ णशक्षणासाठी राष्ट्ीय अभयासक्रम 
फे्मवक्य  (NCFAE)

 � नवीन शैक्षणणक धोरण हे एक ततवज्ान आहे 
राष्ट्ीय अभयासक्रम आराखडा हा माग्य आहे आणण 

राजकीय घडामोडी
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सधया जारी केललेा दसतऐवज हा एकमवसावया 
शतकातील बदलतया मागणयांशी जळुवनू 
घणेयाचा आणण भमवष्यावर सकारातमक प्रभाव 
पाडणारा आदेश आहे

 � आदेश ग्टाने नवीन NCF वर आधाररत 
अभयासक्रमाचया पनुरावतृ्ीसाठी 28 िेरिवुारी 
2023 ही अंमतम मदुत ननणचित करणयात आललेी 
आहे .

 
आदेश दसतऐवजाची मुख् वैसशष्ट्े :

 

सललयागयाि प्हक्र्या : 

 � हे NCF चया ससंुगत आणण सव्यसमावशेक 
मवकासासाठी एक यंत्णा स्ानपत करत,े जी 
आधीच सरुू असललेया मवसततृ सललामसलतींचा 
पणू्यपणे िायदा घते.े

बहु-अनुशयासनयात्मक जशक्षण : 

 � NEP-2020 मधय ेनमदू केलयानुसार सवायंगीण, 
एकामतमक आणण बहु-मवषिय णशक्षणाची खात्ी 
करणयासाठी नडझाइन केललेी प्रहक्रया अनुलंब 
(्टपपयात) आणण क्षमैतजररतया अखंड एकतीकरण 
सनुनणचित करत.े 

अध्यापनयासयाठी पोषक वयातयाविण : 

 � हे NEP- 2020 द्ार े पररकसलपत केललेया 
पररवत्यनातमक सधुारणांचा अमवभाजय भाग महणून 
णशक्षक णशक्षणाचया अभयासक्रमाशी शाळांचया 
अभयासक्रमामधय ेमहत्वपणू्य संबंध स्ानपत करत.े

 � अशा प्रकार े सव्य णशक्षकांसाठी कठोर तयारी, 
सतत वयावसामयक मवकास आणण सकारातमक 
काय्य वातावरण तयार करणे.

आजीवन जशक्षण : 

 � हे देशातील सव्य नागररकांसाठी आजीवन 
णशकणयाचया संधी ननमा्यण करणयासाठी माहहती 
प्रदान करत.े

 � अतयाधनुनक संशोधन : सोपया भाषिचेा वापर करून, 
धवनी मसद्धांत आणण अतयाधनुनक संशोधनाचा 
उपयोग मवमवध संदभायंमधय ेवासतमवक जीवनातील 
वग्यखोलया आणण शाळांच े मचत्ण करणयासाठी 
केला गेला आहे. 

जशकण्याचे प्चंड नुकसयान : 

 � गेलया दोन वषिायंतील साथीचया रोगामळेु ननतय 
णशकवणया आणण णशकणयात वयतयय यणेयाच े
कारण राजय आणण कें द्राने मवद्ारयायंमधील 
अधययनाच े प्रचंड नुकसान ओळखणयासाठी 
तातकाळ मवचारात घतेल ेपाहहज.े

 

Basic Touch : By Ritesh Sir

ियाष्ट्ी् शैक्षजणक संशोधन आजण प्जशक्षण 
परिषदेववष्ी  : 

 � NCERT ही भारत सरकारची सवायत् संस्ा 
आहे, जयाची स्ापना 1961 मधय े सोसाय्टी 
नोंदणी कायदा, 1860 अंतग्यत साहहमतयक, 
वजै्ाननक आणण सवेाभावी संस्ा महणून करणयात 
आली.

उहद्ष्ट : 

 � संशोधन, प्रणशक्षण, धोरण तयार करणे आणण 
अभयासक्रम मवकासाद्ार े शालये णशक्षण 
प्रणालीमधय ेसधुारणा करणे.

 � मखुयालय : नवी नदलली
 � भारतीय णशक्षण वयवस्चे ेवसाहतीकरण : 
 � औद्ोमगकतीकरण आणण पररणामी साम्ाजयवाद 

आणण वसाहतवादाचा तीन शतके जगावर 
पररणाम झाला.

 � भारत दोन शतकांपासनू नरि्टीश साम्ाजयाची 
वसाहत आहे. 
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 � भारतीय इमतहासातील या दोन महत्वाचया शतकांमधय े केवळ नरि्टनचया राजकतीय आणण आर्थक 
सामरया्यचाच नवहे, तर भारतीय जीवनाचया प्रतयके क्षते्ावर तयाचा प्रभाव नदसनू आला.

 � भारतातील सवदेशी णशक्षण प्रणाली हळूहळू बदलली गेली आणण वसाहती-राजयाचया आश्याखाली 
णशक्षणाच ेवसाहती मॉडेल स्ानपत केल ेगेल.े  

 � औपननवणेशक भाषिा, अधयापनशा्रि, मलूयमापन आणण ज्ान हे लोकसंखयसेाठी एक नैसर्गक बंधन 
बनल.े  

 � 1947 मधय ेभारताला सवातंत्य ममळाल ेअसल ेतरी भारतीय णशक्षण पद्धतीवर अजनूही पाचिातय जगाच े
वच्यसव आहे.

 � तयामळेु भारतीय णशक्षण वयवस्ा राजकतीयदृष्टा सवतंत् करणयाची ननतांत गरज आहे.

 � वन्कु्ी : 23 म े2022 : राष्ट्पती राम नाथ कोचवद 
 � नदललीच े लफे्टनं्ट गवहन्यर महणून ननयकु्तीपवूती तयांनी खादी आणण ग्ामोद्ोग 

आयोगाच ेअधयक्ष महणून काम पाहहले
 � अननल बजैल यांचया जागी सकसनेा हे पद भषूिवतील. बजैल यांनी गेलया 

आठवड्ात पदाचा राजीनामा नदला होता.
्यापवूवी भूषवलेली पदे : 

 � 5 माच्य 2021 : कें द्र सरकारमाि्य त : राष्ट्ीय सममतीचया सदसयांपकैती एक महणून ननयकु्ती केली जी 
देशाचया 75 वया सवातंत्य वधा्यपन नदनाचया समरणाथ्य स्ापन करणयात आली होती.

 � नोवहेंबर 2020 : कें द्र सरकारमाि्य त : पद्म परुसकार ननवड सममतीच ेसदसय महणून नामांकन 
 � 9 सटिेंबर 2020 : वजै्ाननक आणण औद्ोमगक संशोधन पररषिद (CSIR) - हहमालयन बायोररसोस्य 

्ेटकनॉलॉजी इननस्टट््ूटचया संशोधन पररषिदेच ेसदसय महणून ननवड 
 � 18 माच्य 2019 : भारताचया राष्ट्पतींनी जवाहरलाल नेहरू मवद्ापीठाचया मवद्ापीठ नयायालयाच ेसदसय 

महणून तीन वषिायंचया कालावधीसाठी नामांनकत 
 � 2016 त े2020 : साव्यजननक प्रशासनातील उतकृष्तसेाठी पंतप्रधान परुसकार च ेमलूयमापन करणयासाठी 

सक्षम सममतीच ेसदसय महणून तयांना पंतप्रधानांनी नामांनकत 

वदललीचे नवे लेफ्टनं्ट गरहनवाि : ववन् कुमयाि सकसेनया
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कोणयामयाफवा त प्ससद्ध : 

 � ररपो्ट्यस्य सॅनस फं्न्टयस्य 
 � प्कयाजशत : 3 म े2022 
 � ननददेशांकाच ेमहतव : जगातील 180 प्रदेश आणण 

देशांमधील प्रसे सवातंत्यच ेमलूयांकन करतो. 

भारत - फनर्देशांक : 
 � भारत 142 वरून 150 वया स्ानावर  

(आठने घसरण)
 � वनष्कषवा : पत्कारांसाठी सवा्यत धोकादायक 

देशांपकैती एक 
 � दरवषिती देशात सरासरी 3 त े4 पत्कार मारतात 
 � या ननददेशांकाचया पहहलया आवतृ्ीत भारत 80 

वया क्रमांकावर होता.

फनर्देशांक नेमका का्...? 
 � सरुवात : 2020 पासनू (दरवषिती) 
 � हा ननददेशांक Reporters Sans Frontières 

(RSF) ककवा Reporters Without Borders 
द्ार ेप्रकाणशत केला जातो.

 � देशातील पत्कारांना उपलबध असललेया प्रसे 
सवातंत्याचया मलूयमापन केल ेजात े

 

फनकष : 
 � 0 त े100 पययंत गुण नदल ेजातात 
 � 100 महणज ेसवा्यत सरुणक्षत तर 0 सवा्यत वाई्ट 
 � कायदेशीर चौक्ट (legal framework)
 � राजकतीय संदभ्य (political context)

 � सामाणजक सांसकृमतक संदभ्य (sociocultural 
context)

 � आर्थक संदभ्य(economic context)
 � सरुणक्षतता(safety)

पहहले 5 देश 

 1) नॉवदे 2) डेन्ाक्य
 3) सवीडन 4) एस्टोननया
 5) निनलंड
वनदचेशयंाकयात खयालील 5 देश कोणते आहेत?

176. मयानमार

177. तकु्य मनेनसतान

178. इराण

179. इररनट्या

180. उत्र कोररया
भयाितयाच्या शेजयािील देशयंाची क्रमवयािी कया् आहे?

� नेपाळ- 76  � श्ीलंका- 146
� पानकसतान- 157     � बांगलादेश- 162
� चीन- 175  � मयानमार- 176

Reporters Sans Frontières 
 � एक आंतरराष्ट्ीय गैर-सरकारी तसचे एक ना-

निा संस्ा 
 � हह संस्ा माहहतीचया सवातंत्याचया अमधकाराच े

रक्षण करत.े
 � मखुयालय : पॅररस फ्ानस 

वरड्य पे्रस फ्रीडम 
इंडेकस, 2022

भारताचा क्रमांक : 150 
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उत्कृष्ट जजलहया परिषद पुिसकयाि 

 � दीनदयाळ उपाधयाय पंचायत सशक्तीकरण 
परुसकार २०२२ : कोलहापरू णजलहा पररषिद प्रथम 

 � परुसकाराची रककम : ५० लाख 
पंचया्त ससमती पुिसकयाि कोणयालया : 

 � राहता (णज.अहमदनगर) आणण मालवण (णज.
चसधदुुग्य) 

 � परुसकाराची रककम : प्रतयकेती २५ लाख 
ग्याम पंचया्त पुिसकयाि 

 � बालसलुभ ग्ाम पंचायत परुसकार 
 � ग्ाम पंचायत : कोलहापरू णजलह्ातील श्ुं गारवाडी 
 � ग्ाम पंचायत मवकास आराखडा परुसकार : 

अहमदनगरचया लोहगाव 
 � परुसकाराची रककम : प्रतयकेती ५ लाख 

राष्ट्ी् पंचा्त पुरसकार जाहीर
ग्यामसभया पुिसकयाि 

 � नानाजी देशमखु राष्ट्ीय गौरव ग्ामसभा परुसकार 
 � कोणाला : उसमानाबादमधील भंडारवाडी 
 � परुसकाराची रककम : १० लाख 

वदनद्याळ उपयाध्या् पंचया्त सशक्ीकिण पुिसकयाि 
२०२२ अंतगवात उत्कृष्ट ग्यामपंचया्त पुिसकयाि

1. मोदाळे (ता.इगतपरुी, णज.नाणशक) 
2. लोहगाव (ता.राहता, णज.अहमदनगर),
3. लोणी बदु्रुक (ता.राहता, णज.अहमदनगर)
4. कोतावडे (ता.कडेगाव, णज.सांगली),
5. वाघोली (ता.मोशती, णज.अमरावती)
6. बावी (कौल) (ता.णज.उसमानाबाद)
7. धारुर (ता.णज.उसमानाबाद)
8. णशरगाव (ता.कडेगाव, णज.सांगली)
9. दरी (ता.णज.नाणशक)
10. नेरी (ता.मोहाडी, णज.भंडारा)
11. श्ृं गारवाडी (ता.आजरा, णज.कोलहापरू),
12. ननवहा (ता.सालकेसा, णज.गोंनदया),  

धोरोशी (ता.पा्टण, णज.सातारा),
13. झरी (ता.लोहा, णज.नांदेड)
14. आर े(ता.गुहागर, णज.रतनामगरी),
15. मठेुवडगाव (ता.श्ीरामपरू, णज.अहमदनगर),
16. खानापरू (ता.णज.उसमानाबाद)
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कोणयाची वन्कु्ी :

 � राजीव कुमार 
 � कोणाची जागा घणेार : सशुील चंद्रा (14 म े

2022 ला सशुील चंद्रा यांचा काय्यकाळ )
कयालयावधी : 

 � 15 म े2022 त े18 िेरिवुारी 2025 
 � 2024 चया लोकसभा ननवडणुका देखील आता 

तयांचया नेततृवातच होतील.

राजीव कुमार 
 

 � झारखंड कॅडरच े 1984 बॅचच े सवेाननवतृ् IAS 
अमधकारी 

 � 2020 साली कें द्रीय मवत् समचव महणून शासकतीय 
सवेतेनू सवेाननवतृ् 

 � तयानंतर साव्यजननक उद्म चयन बोड्य (PESB)च े
अधयक्ष महणून ननयकु्ती 

 � राजीव कुमार यांनी 2020 साली ननवडणूक 
आयकु् (Election Commissioner) महणून 
पदभार सवीकारला 

भारती् वनवडणयूक आ्ोग
 

 � घ्टनातमक संस्ा : कलम 324  
 � मखुयालय : नवी नदलली
 � घ्टनेने राजय ननवडणूक आयोगाची तरतदू  

(७३ व ७४ वया घ्टनादुरूसती कायद्ाद्ार)े
 � ननवडणूक आयोगामधय ेमखुय ननवडणूक आयकु् 

आणण राष्ट्पती नेमतील इतके अनय ननवडणूक 
आयकु् यांचयासह एक ननवडणूक आयोग बनतो.

 � ऑक्टोबर इ.स. १९९३ पासनू दोन ननवडणूक 
आयकु् नेमणयाची प्रथा पडली (1989 मधय-ेदोन 
अनय ननवडणूक आयकु् नेमल ेहोत)े.

 � तसचे एका अद्ादेशाद्ार ेतयांना मखुय ननवडणूक 
आयकु् सारखाच दजा्य व स्ान देणयात आल.े

 � मखुय ननवडणूक आयकु्ांना पार पाडणयाच ेकत्यवय 
लक्षात घऊेन सामाणजक प्रमतष्ठा, कायद्ाच ेज्ान 
आणण समदृ्ध असा प्रशासकतीय अनुभव असललेया 
वयक्तीची नेमणूक राष्ट्पती या पदावर करतात.

भयािती् वनवडणूक आ्ोगयाची महत्वयाची कतवार्े

 � मतदारसंघ आखणे
 � मतदारयादी तयार करणे
 � राजकतीय पक्षांना मानयता देणे ननवडणूक मचनहे 

ठरवणे
 � उमदेवारपनत्का तपासणे
 � ननवडणुका पार पाडणे
 � उमदेवारांचया ननवडणूक खचा्यचा ताळमळे लावणे

भारताचे िवे िुख्य निवडणूक आयुक् राजीव कुमार 
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चचचेत कया?

 � नदललीला राजयाचा 
दजा्य नसलयामळेु नवी 
नदललीचया प्रादेणशक 
प्रशासनासाठी ननवडून 
आलले े सरकार आणण 
LG (कें द्र सरकारने ननयकु् केलले)े यांचयातील 
अमधकारांवर दीघ्यकाळ संघषि्य सरुू आहे.

 � लाचलचुपत प्रमतबंधक बयरुो, नागरी सवेा आणण 
मवद्तु मंडळ यांसारखया एजनसीचया ननयंत्णासह 
अनेक प्रसंगी दोघांमधय ेमववाद झाल.े 

 � या वयमतररक् 2021 चया गवहन्यमें्ट ऑि नॅशनल 
कॅनप्टल ्ेटरर्टरी ऑि नदलली ऍक्ट 1991 मधय े
सधुारणा करणयात आली आहे कती संघषिा्यची 
शकयता संपललेी नाही. 

नवी वदललीचे गरहनवानस मॉडेल :

 � नदललीला राजयघ्टनेचया अनुसचूी 1 अंतग्यत 
कें द्रशामसत प्रदेशाचा दजा्य आहे तर संमवधानाचया 
69 वया दुरुसती कायद्ाद्ार े कलम 239AA 

ददल्ीतील 
ववधधिंडळ 
अधिरारांचा संघ््क

अभ्यासक्रम : 

 � सामानय अधययन - II : संमवधानातील ६९ वी दुरुसती. कें द्र राजय संबंध, नदलली सरकार 
(सधुारणा) कायदा, 2021, सहकारी संघराजय, घ्टना दुरुसती.

अंतग्यत राष्ट्ीय राजधानी प्रदेश हे नाव देणयात 
आल ेआहे.

 � अनुच्ेछद 239AA भारताचया संमवधानात 69 
वया दुरुसतीद्ार ेसमामवष् केल ेगेल ेजयाने नदलली 
कें द्रशामसत प्रदेशाला लफे्टनं्ट गवहन्यरद्ार े
प्रशामसत करणयाच े घोनषित केल े ज े ननवडून 
आललेया मवधानसभचेया मदत आणण सललयानुसार 
काय्य करत.े

 � तथानप मदत आणण सलला खंड केवळ अशाच 
बाबींशी संबंमधत आहे जयावर ननवडून आललेया 
मवमधमंडळाला साव्यजननक वयवस्ा, पोलीस 
आणण जमीन या अपवाद वगळता राजय आणण 
समवतती सचूी अंतग्यत अमधकार आहेत.

 � याणशवाय अनुच्ेछद 239AA असहेी महणत ेकती 
उपराजयपाल एकतर मंनत्पररषिदेचया मदत आणण 
सललयानुसार काय्य करतील ककवा कोणतयाही 
संदभा्यत राष्ट्पतींनी घतेललेया ननण्ययाची 
अंमलबजावणी करणयास त ेबांधील आहेत.

 � तसचे कलम 239AA नुसार लफे्टनं्ट गवहन्यरला 
मंनत्पररषिदेचा ननण्यय राष्ट्पतींचया मवचाराथ्य राखनू 
ठेवणयाच ेमवशेषि अमधकार आहेत.
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 � अशा प्रकार ेउपराजयपाल आणण ननवडून आलले े
सरकार यांचयातील या दुहेरी ननयंत्णामळेु 
सत्ासंघषिा्यची पररसस्ती ननमा्यण होत.े

्याबयाबत न्या्पयाजलकेचे मत :

 � नदलली उचच नयायालयाने कें द्रशामसत प्रदेश 
महणून नदललीचा दजा्य लक्षात घऊेन कें द्र 
सरकारचया बाजनेू ननण्यय नदला.

 � तथानप लफे्टनं्ट गवहन्यर (LG ) मवरुद्ध नदललीचया 
ननवडून आललेया सरकारचया अमधकारांशी 
संबंमधत कायद्ाचया महत्वाचया प्रशांवर ननण्यय 
घणेयासाठी सवपोचच नयायालयाने हे प्रकरण 
घ्टनापीठाकडे पाठवल ेहोत.े

 � घ्टनातमक खंडपीठाकडे संदर्भत प्रकरण NCT 
vs UOI केस 2018 ( NCT vs UOI केस, 
2018 ) महणून ओळखल ेजात े

 � पाच नयायाधीशांचया खंडपीठाने NCT चया 
प्रशासनातील नवीन नयामयक अधयायाचा माग्य 
मोकळा केला. 

उदे्शपूणवा बयंाधकयाम 

 � नयायालयाने उदे्शपणू्य बांधकामाचया ननयमाचा 
हवाला देत मह्टल े आहे कती संमवधान (६९वी 
दुरुसती) कायद्ामागील उदे्श अनुच्ेछद 239AA 
चया सपष्ीकरणाच ेमाग्यदश्यन करणे हा आहे.

 � महणजचे अनुच्ेछद 239AA मधय ेसंघराजय आणण 
लोकशाहीची तत्व े समामवष् आहेत, ज े इतर 
कें द्रशामसत प्रदेशांपके्षा वगेळा दजा्य देणयाचा 
संसदीय हेत ूदश्यमवत.े

लेफ्टनं्ट गरहनवािद्याि ेमदत आजण  
सलल्यानुसयाि कया व्ा किणे : 

 � नयायालयाने घोनषित केल े कती नायब राजयपाल 
मंनत्पररषिदेचया “मदत आणण सललयानुसार” 

काय्य करतात, अस ेननरीक्षण नोंदवनू कती नदलली 
मवधानसभलेा तीन मवषिय वगळता समवतती 
सचूीमधय े समामवष् असललेया सव्य मवषियांवर 
प्रवशे आहे. राजयाचया यादीत. पण तयाला कायदे 
करणयाचा अमधकार आहे.

 � लफे्टनं्ट गवहन्यरने मंनत्पररषिदेचया मदत आणण 
सललयानुसार काय्य केल ेपाहहज,े जवेहा त ेअंमतम 
ननण्ययासाठी राष्ट्पतींकडे कोणतहेी प्रकरण 
संदर्भत करतात.

 � प्रतयके बाबतीत लागू नाही : लफे्टनं्ट गवहन्यर 
आणण मंनत्मंडळ यांचयात मतभदे असललेया 
कोणतयाही बाबी राष्ट्पतींकडे पाठमवणयाचया 
लफे्टनं्ट गवहन्यरचया अमधकाराबाबत, सवपोचच 
नयायालयाने सपष् केल े कती “कोणतीही बाब” 
महणज े “प्रतयके बाब केस” . अथ्य लावला 
जाऊ शकत नाही,” आणण असा संदभ्य केवळ 
अपवादातमक पररसस्तीतच उद्भवले. 

सहयाय्क महणून लेफ्टनं्ट गरहनवाि : 

 � लफे्टनं्ट गवहन्यर सवतःला ननवडून आललेया 
मंनत्पररषिदेचा मवरोधक महणून सादर करणयाऐवजी 
एक समुवधा देणार ेमहणून काम करतील.  

नवी वदललीलया ियाज्याचया दजयावा देतया ्ेणयाि नयाही : 

 � राष्ट्ीय राजधानी प्रदेश नदललीला घ्टनातमक 
योजनेअंतग्यत राजयाचा दजा्य देता यणेार नाही, 
असा ननण्ययही नयायालयाने नदला.
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 � अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱया 
भारत-नॉर्डक णशखर पररषिदेत भाग घतेला. 
डेन्ाक्य ची राजधानी कोपनहेगन यथे े ही णशखर 
पररषिद झाली.

मुख् मुद्ा 

 � नॉर्डक देशांनी संयकु् राष्ट् सरुक्षा पररषिद 
(UNSC) मधय ेभारताचया कायम सदसयतवासाठी 
तयांचया समथ्यनाचा पनुरुचचार केला.

 � नेतयांनी हवामान बदलाशी लढा देणयासाठी आणण 
हाताळणयासाठी एकत् काम करणयाच े मानय 
केल.े

 � तयांनी अक्षय ऊजा्य, ऊजा्य वमैवधय, समा्ट्य मग्ड 
आणण ऊजा्य काय्यक्षमता यावरील महत्वाकांक्षी 
सहकाया्यसाठी तयांचया वचनबद्धतचेा पनुरुचचार 
केला.

 � नेतयांनी बहुपक्षीयता आणण सहकाया्यसाठी 
तयांचया दृढ वचनबद्धतलेा दुजोरा नदला.

 � पंतप्रधान मोदींनी नॉर्डक कंपनयांना बल ू
इकॉनॉमी क्षते्ात, मवशेषितः सागरमाला प्रकलपात 
गंुतवणूक करणयासाठी आमंनत्त केल.े तयांनी 
नॉर्डक देशांचया साव्यभौम संपत्ी ननधीला 

भारत-िॉदडमिक सनिर 2022 
भारतात गंुतवणूक करणयासाठी आमंनत्त केल.े

 � भारताच े आर्क्टक धोरण आर्क्टक प्रदेशात 
भारत-नॉर्डक सहकाया्यचा मवसतार करणयासाठी 
चांगली चौक्ट प्रदान करत े असहेी पंतप्रधान 
महणाल.े

नॉर्डक रे्श कोिते 
 

नॉर्डक देश हे उत्र यरुोप आणण उत्र 
अ्टलांन्टकमधील भौगोणलक आणण सांसकृमतक 
प्रदेश आहेत. नॉर्डक देशांमधय े डेन्ाक्य , 
निनलंड, आइसलँड, नॉवदे, सवीडन आणण िॅरो 
ब्ेेट (डेन्ाक्य  राजयामधील सवायत् द्ीपसमहू) 
यांचा समावशे होतो.

 � पहहली भारत-नॉर्डक णशखर पररषिद : 2018 
मधय े स्टॉकहोम, सवीडन यथे े पहहली भारत-
नॉर्डक णशखर पररषिद झाली.

 � भारत-नॉर्डक णशखर पररषिदेच े महत्व :  यएूस 
वयमतररक्, भारत हा एकमवे देश आहे जयासोबत 
नॉर्डक देशांच ेणशखर सतरावरील संबंध आहेत.

 � भारत आणण नॉर्डक देशांमधय े वयापार: नॉर्डक 
देशांसोबत भारताचा वयापार $5 अबज (2020-
21) पके्षा जासत आहे.
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इति मुदे् 

 � कानस नेकस्टमधय ेपाच स्टा्ट्य-अपना ऑनडओ-णवहजयअुल उद्ोगात प्रवशे करणयाची संधी नदली 
जाईल.

 � आर. माधवन ननर्मत “रॉके्टरी” या मचत्प्टाचा वलड्य प्रीममयर यावळेी होणार असनू, “गोज ्ूट कानस 
सकेशन” मधय ेननवडक पाच मचत्प्टांना संधी देणयात आली आहे.

 � ऑजलनपया सक्रतीन मचत्प्टगृह प्रदर्शत न झाललेया मचत्प्टांचया प्रदश्यनासाठी भारताला देणयात आलं 
आहे.

 � देशातील भानषिक, सांसकृमतक आणण प्रादेणशक मवमवधता दश्यवणार ेभारतीय मचत्प्ट प्रदर्शत केल े
जातील, असंही ठाकूर यांनी सांमगतलं. 

भयाितयाची कंट्ी ऑफ ऑनर 
महणून वनवड 
� फ्ानस आणण भारत यांचया राजनैमतक संबंधांना ७५ वषिदे पणू्य होत असनू पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 

यांची पॅररस आणण राष्ट्ाधयक्ष मॅक्रॉन यांची भ्ेट अमधक महत्वाची ठरत.े
� या महत्वाचया राजनैमतक पाश््यभमूीवर यतेया १७ तारखपेासनू सरुू होणाऱया कानस मचत्प्ट 

महोतसवामधय ेभारताची ‘कंट्ी ऑि ऑनर’ महणून ननवड करणयात आली आहे.
� पहहलयांदाच असा सन्ान एखाद्ा देशाला ममळत आहे.
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गृहमंरिी वदलीप वळसे पया्टील ्यंाच्या हसते कैद्यंानया 
कजवा देणयाऱ्या ‘जजरहयाळया’ (Jivhala) ्ोजनेचया 
शुभयािंभ किण्यात आलया.

 � प्रायोमगक ्टपपयात  पणुयाचया यरेवडा मधयवतती 
कारागृहात असललेया कैद्ांसाठी या योजनेचा  
शुभारंभ करणयात आला.

 � यरेवडा कारागृहात यशसवी झालयावर राजयातील 
इतरही कारागृहात ही योजना राबमवणयात यणेार 
आहे. 

 � यावळेी वळस ेपा्टील महणाल ेकती, महाराष्ट्ातच 
नाही, तर देशात आणण जगात प्रथमच घडललेी 
ही घ्टना आहे. 

ही ्ोजनया कोणती बँक देत

 � महाराष्ट् राजय सहकारी बँकेने दीघ्य मदुतीची 
णशक्षा भोगत असललेया कैद्ांना कौ्ंुटमबक गरजा 
भागमवणयासाठी, शेतीची काम े करणयासाठी, 
मलुांचया शैक्षणणक गरजा भागवणयासाठी, 
घरातील नातलगांचया औषिधोपचारांसाठी तयांचया 
कारागृहातील उतपन्नावर आधाररत कज्य योजना 
सरुु केली आहे.

 � या योजनेला राजय शासनाने २३ माच्य रोजीचया 
शासन पररपत्काद्ार ेमानयता नदललेी आहे.

जिव्हाळहा योिनहाजिव्हाळहा योिनहा
 � कैद्ांना ममळणाऱया मोबदलयामधनूच तयांचया 

कजा्यची परतिेड होणार आहे. 
 � या योजनेमळेु कैदी व तयांचया कु्ंुटबातील  

सलोखा वाढणयास मदत  होणार आहे. 

्ोजनेचया उदे्श 

 � कैदीचया कु्ंुटबाचा उदरननवा्यह, आरोगय,मलुांच े
णशक्षण  आणण णशक्षचेया कालावधीनंतर कैदीच े
पणुव्यसन सोप ेवहाव ेया उदे्शाने ही योजना सरुू 
केली गेली आहे. 

हकती कजवा 

 � या योजनेचया सरुुवातीचया ्टपपयात 50,000 
रुपयांच ेकज्य नदल ेजाईल. 

 � 7 ्टकके वयाजदर लागू होईल.
 � बँकेला ममळणाऱया वयाजांपकैती १ ्टकके रककम 

बँक कैदी कलयाण ननधीत जमा करले.
 � हे कज्य देणयासाठी कोणतयाही गॅरें्टरची ककवा 

तारणाची गरज नाही.
 � कैद्ांना या कजा्यचा उपयोग तयांचया कु्ंुटबातील 

सदसयांच े वदै्कतीय उपचार, तयांचया मलुांच े
णशक्षण, कायदेशीर शुलक इतयादींसाठी करता 
यईेल.
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 � प्रायोमगक ्टपपयात नकती कज्य अजायंवर प्रहक्रया केली जात आहे?
 � या योजनेचया प्रायोमगक ्टपपयात यरेवडा मधयवतती कारागृहातनू 230 कज्य अजायंवर प्रहक्रया केली जात आहे.
 � एकूण कज्य अजायंपकैती 222 परुुषि आणण 8 महहलांच ेआहेत.
 � पायल्ट प्रोजके्टला ममळणाया्य प्रमतसादाचया आधार ेकैद्ांचया के्रनड्ट पात्तसेह कजा्यची रककम वाढवता 

यईेल.

 � 1 म े 2022 रोजी, ्छत्ीसगडच े मखुयमंत्ी 
भपूशे बघले यांनी ‘मखुयमंत्ी ममतान योजना’ 
(ममतन महणज ेममत्) सरुू केली आहे,

 � जी ्छत्ीसगडमधील रायपरू, दुग्य, 
मबलासपरू आणण राजनांदगावसह 14 
महानगरपाणलकांमधय े प्रायोमगक तत्वावर 
लागू केली जाईल.

 � या योजनेअंतग्यत ्छत्ीसगडमधील रहहवासी तयांचया दारात समुार े 100 साव्यजननक सवेांचा लाभ घऊे 
शकतात.

ठळक मुदे्

 �  2022-23 या आर्थक वषिा्यचया अथ्यसंकलपीय भाषिणात मखुयमंत्यांनी जाहीर केलयानुसार पहहलया ्टपपयात 
14 महापाणलका क्षते्ातील 13 सवेांचा ‘ममतान’ योजनेंतग्यत समावशे करणयात आला आहे.

 � योजनेअंतग्यत सवेसेाठी लोक ‘ममतन’ (ननयकु् वयक्ती) या ्टोल फ्ती क्रमांकावर (14545) संपक्य  साध ू
शकतात.

 � रहहवाशांची आवशयक कागदपत् ेतयांचया घरातनू ममतानद्ार ेगोळा केली जातील, ज ेनंतर प्रमाणपत् ेसकॅन 
करतील आणण प्रमाणपत् ेककवा सवेा जारी करणयासाठी प्रहक्रया सरुू करतील.

 � संबंमधत मवभागाने प्रमाणपत् जारी केल ेकती, त ेमवहहत मदुतीत सीलबंद कवहरमधय े‘ममतान’ द्ार ेनागररकांचया 
दारापययंत पोहोचवल ेजाईल.

 � सधया, नागररकांना या होम नडणलवहरी योजनेद्ार ेजन् प्रमाणपत्, मववाह प्रमाणपत्, रहहवासी प्रमाणपत्, 
मतृय ूप्रमाणपत्, जात प्रमाणपत्, उतपन्नाचा दाखला, कागदपत्ांचया प्रती, भमूी अणभलखेाचया प्रती, दुकान 
नोंदणीची कागदपत् ेउपलबध आहेत.

िुख्यिंत्ी निताि योजिा 
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 � माजी पटे्ोणलयम समचव 
तरुण कपरू यांची पंतप्रधान 
नरेंद्र मोदी यांच ेसललागार 
महणून ननयकु्ती करणयात 
आली आहे.

ठळक मुदे्

 � कपरू हे भारतीय प्रशासकतीय सवेचे े १९८७ 
चया बॅचच े हहमाचल प्रदेश केडरच ेअमधकारी 
आहेत.

 � त े३० नोवहेंबर २०२१ रोजी पटे्ोणलयम आणण 
नैसर्गक वाय ू मंत्ालयाचया समचव पदावरून 
ननवतृ् झाल ेहोत.े

 � आदेशानुसार, मंनत्मंडळाचया ननयकु्ती 
सममतीने कपरू यांची पंतप्रधान काया्यलयात 
पंतप्रधानांच े सललागार महणून ननयकु्ती 
करणयास मानयता नदली आहे. तयांची ननयकु्ती 
२ वषिायंचया कालावधीसाठी करणयात आली 
आहे.

तरुण कपूि पंतप्धयानयंाचे नवे सललयागयाि
इति वन्कुत््या

 � वररष्ठ सनदी अमधकारी हरी रंजन राव आणण 
आमतश चंद्र यांची पंतप्रधान काया्यलयात 
अमतररक् समचव महणून ननयकु्ती करणयात 
आली आहे.

 � राव हे १९९४ चया बॅचच ेमधय प्रदेश केडरच े
आयएस अमधकारी आहेत. सधया त ेदूरसंचार 
मवभागात यनुनवहस्यल सर्वहस ऑसबलगेशन 
िंड या प्रशासक पदावर आहेत.

 � आमतश चंद्र हे मबहार केडरच े अमधकारी 
आहेत. त ेभारतीय अन्न महामंडळाच ेअधयक्ष 
आणण वयवस्ापकतीय संचालक महणून ननयकु् 
आहेत. १९९४ चया बॅचच ेआयएएस अमधकारी 
असलले ेचंद्रा हे कृषिी, सहकार आणण शेतकरी 
कलयाण मवभागाच ेसहसमचवही राहहल ेआहेत.
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हरित आजण शयाश्वत ववकयास भयागीदयािी 
स्यापन किण्यासयाठी पंतप्धयान निेंद्र मोदी आजण 
जमवानीचे चयंासलि ओलयाफ सकोलझ ्यंानी सं्ुक् 
घोषणयापरियावि सवयाक्षिी केली.

भागीदारीचे ध्े् का् आहे?

 � हद्पक्षीय आणण बहुपक्षीय सहकाय्य वाढवणे 
आणण हवामान संरक्षणासाठी कृतीला गती देणे.

 � जम्यनीकडून नकती आर्थक मदत नदली जाईल?
 � या भागीदारी अंतग्यत, जम्यनीने भारतातील 

हवामान बदलाशी संबंमधत प्रकलपांमधय े €10 
अबज गंुतवणयाची आगाऊ वचनबद्धता केली 
आहे. ही रककम 2030 पययंत गंुतवली जाईल.

 � ग्ीन हायड्ोजनवर भारत-जम्यनी करार 
 � ग्ीन हायड्ोजनवरील भारत-जम्यनी करारामळेु 

हररत हायड्ोजनच े उतपादन, वापर, साठवण 
आणण मवतरण यामधय े सहकाय्य मजबतू 
करणयासाठी “इंडो-जम्यन ग्ीन हायड्ोजन ्टासक 
िोस्य” स्ापन करणयात यईेल.

ग्ीन हा्ड्ोजन महणजे का्?

 � ग्ीन हायड्ोजनची वयाखया हायड्ोजन अशी केली 
जात ेज ेपाणी हायड्ोजन आणण ऑनकसजनमधय े
मवभाणजत करून सौर ककवा पवन उजा्य सारखया 
अक्षय ऊजा्य वापरून तयार केल ेजात.े

 � हायड्ोजन जळलयावर अवशेषि महणून िक् पाणी 
उतसर्जत करत असलयाने, त ेजीवाशम इंधनासाठी 
संभावय पया्यय महणून मानल ेजात आहे.

भयाित हरित ऊजचेच्या उत्पयादनयालया कसया प्ोत्सयाहन 
देत आहे?

 � कें द्राने 2030 पययंत 5 दशलक्ष ्टन (mt) ग्ीन 
हायड्ोजन उतपादनाच ेउहद्ष् ठेवल ेआहे. सरकारने 
िेरिवुारी 2022 मधय े जाहीर केललेया ‘ग्ीन 
हायड्ोजन’ धोरणानुसार, ग्ीन हायड्ोजन ककवा 
अमोननयाच ेउतपादक पॉवर एकसचेंजमधनू अक्षय 
ऊजा्य खरदेी करू शकतात. अशा उतपादकांच े
आंतरराजय प्रसारण शुलक 25 वषिायंसाठी माि 
केल ेआहे.

हररत आणि शाश्वत बवरासासाठी 
इंडो-जम्कन भागीदारी
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पदोन्नती मध्े आरक्षि
आरक्षिाशी संबंमधत महत्वाचे ख्टले : 

 � मकेुश कुमार आणण Ors मवरुद्ध उत्राखंड राजय आणण 
Ors 2020 : 

 � या प्रकरणात सवपोचच नयायालयाने अस े नमदू केल े
कती संमवधानाचया कलम 16(4) ककवा कलम 16(4A) 
अंतग्यत आरक्षण ककवा पदोन्नतीचा कोणताही मलूभतू 
अमधकार नाही परंत ु त े पररसस्तीनुसार आरक्षण 
देणयाचया तरतदुी सक्षम करतात. 

 � तसचे या घोषिणा कोणतयाही प्रकार े अनुच्ेछद 46 
अंतग्यत घ्टनातमक ननददेश कमी करत नाहीत जयात 
अस ेमह्टल ेआहे कती राजय लोकांचया दुब्यल घ्टकांचया 
आणण मवशेषितः अनुसमूचत जाती आणण अनुसमूचत 
जमातींचया शैक्षणणक आणण आर्थक हहतसंबंधांना 
मवशेषि काळजी घऊेन प्रोतसाहन देईल . 

 � ककबहुना कलयाणकारी राजयाचया दुब्यल घ्टकांप्रती 
असललेया संवदेनशीलतचेा पररणाम कलम 16 अंतग्यत 
वाढतया वगतीकरणाचया रूपात आरक्षणाचया वयापतीचा 
हळूहळू मवसतार झाला , जया ग्टांनी नयायालयात 
अनेक यामचका दाखल केलया, पररणामी साव्यजननक 
रोजगारामधय े होकाराथती कृतीची ननरंतर वाढ झाली 
आहे. 

चचचेत कया? 

 � काही नदवसांपवूती सवपोचच 
नयायालयाकडून पदोन्नतीमधील 
आरक्षणासंदभा्यत कें द्र सरकारच े
मत मागवणयात आल ेहोत ेयावर 
कें द्र सरकारने नदललेया मतानुसार 
अनुसमूचत जाती आणण अनुसमूचत 
जमाती (SC/ST) कम्यचाऱयांना 
सरकारी नोकऱयांमधील पदोन्नतीतील 
आरक्षण रद् केलयाने कम्यचाऱयांमधय े
अशांतता ननमा्यण होऊ शकत ेआणण 
तयामवरोधात मवमवध ख्टल ेदाखल 
केल ेजाऊ शकतात अशी माहहती 
देणयात आली आहे. . 

 � याआधी सवपोचच नयायालयाने (SC) 
सरकारी नोकऱयांमधय ेSC/ST 
उमदेवारांना पदोन्नतीमधय ेआरक्षण 
देणयासाठी प्रमतननमधतवाची अपरुीता 
ठरवणयासाठी ननकषि लावणयास नकार 
नदला होता  
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इंफर्रा साहनी प्रकरि 1992 : 

 � पदोन्नतीमधील आरक्षणाच े हे धोरण सवपोचच 
नयायालयाने इंद्रा साहनी मवरुद्ध भारतीय संघ 
1992 मधय ेअसंवधैाननक आणण ननरथ्यक ठरवल े
होते

 � कारण राजयाला अनुच्ेछद 16(4) नुसार 
मागासवगतीय नागररकांसाठी प्रवशे सतरावरच 
प्रवशे देणयात आला आहे. 

 � कलम 16(4A) 77 वया घ्टनादुरुसती कायद्ाद्ार े
समामवष् केल ेगेल.े 

 � ७७ वी घ्टनादुरुसती कायदा : 
 � सरकारी नोकऱयांमधय े पदोन्नतीचया बाबतीत 

अनुसमूचत जाती आणण जमातींना आरक्षण 
देणयाची वयवस्ा करणयात आली. या दुरुसतीने 
पदोन्नतीचया बाबतीत सवपोचच नयायालयाचा 
ननण्यय बाजलूा ठेवला. 

 � नंतर आणखी दोन दुरुसतया आणलया गेलया 
एक पररणामी जयषे्ठता सनुनणचित करणयासाठी 
आणण दुसरी एक वषिा्यचया अपणू्य ररक् पदांना पढेु 
नेणयासाठी

 � पहहलया दुरुसतीने अनुच्ेछद 16(4A) मधय े
अमतररक् तरतदुी केलया तर दुसऱया दुरुसतीने 
16(4B) समामवष् केल.े 

एम नागराज केस 2006 : 

 � या प्रकरणात SC/ST चया आरक्षणामधय ेहक्रमी 
लयेरची संकलपना पदोन्नतीसाठी लागू करून 
सवपोचच नयायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणात 
(1992) पवूतीचा ननण्यय उल्टवला 

 � जयामधय े तयाने SC/ST साठी अज्य केला होता 
(ज े OBC ला लागू होत.े ) क्रतीमी लयेरचया 
संकलपनेतनू वगळणयात आल ेहोत.े 

 � अनुच्ेछद 16(4A) आणण 16(4B) जोडलया 
गेललेया घ्टनातमक दुरुसतया SC ने कायम 
ठेवलया आणण त े कलम 16(4) शी संबंमधत 
आहेत आणण कलमाचया मलूभतू संरचनेत बदल 
करत नाहीत. 

सयाववाजवनक नोकिीत SC आजण ST समुदया्यातील 
लोकयंाची संख्या वयाढवण्यासयाठी 3 अ्टी घयातल्या 
आहेत : 

1. अनुसमूचत जाती आणण अनुसमूचत जमाती 
समाज सामाणजक आणण शैक्षणणकदृष्टा 
मागासललेा असाव

2. साव्यजननक रोजगारामधय ेअनुसमूचत जाती 
आणण अनुसमूचत जमाती समदुायांच ेपरुसे े
प्रमतननमधतव नसणे. 
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3. आरक्षण धोरणाचा प्रशासनातील एकूण 
काय्यक्षमतवेर पररणाम होणार नाही

 � नयायालयाने मह्टल े आहे कती सरकार आपलया 
SC/ST कम्यचाऱयांसाठी पदोन्नतीमधय े को्टा 
लागू करू शकत नाही जोपययंत हे मसद्ध होत नाही 
कती मवणशष् समदुाय मागासललेा आहे 

 � अपरु े प्रमतननमधतव आणण पदोन्नतीमधय े आरक्षण 
नदल ेजात नाही तर साव्यजननक प्रशासनाला त्ास 
सहन करावा लागतो

जरनैल ससग केस 2018 : 

 � जनदेल चसग प्रकरणात (2018) सवपोचच 
नयायालयाने नागराज ननकाल उचच खंडपीठाकडे 
पाठवणयास नकार नदला परंत ुनंतर राजयांनी SC/
ST समदुायांचया मागासलपेणाचा पररमाणवाचक 
डे्टा सादर करणे आवशयक आहे अस े सांगून 
ननण्यय उल्टवला. 

 � सरकारी सवेांमधय े अनुसमूचत जाती/अनुसमूचत 
जमाती (SC/ST) चया सदसयांसाठी पररणामी 
जयषे्ठतसेह तवररत पदोन्नती प्रदान करणयाचया 
सरकारचया प्रयतनांना नयायालयाने मोठी चालना 
नदली होती. 

संववधान (१०३ वी दुरुसती) का्र्ा २०१९ : 

 � आर्थकदृष्टा कमकुवत वग्य (EWS) इतर 
अनुसमूचत जाती, अनुसमूचत जमाती आणण 
मागासवगतीयांसाठी सरकारी नोकऱया आणण 
शैक्षणणक संस्ांमधय े 10% आरक्षण सधया 
सवपोचच नयायालयासमोर आवहानाखाली आहे 
जयाने घ्टनापीठाचा संदभ्य नदला आहे. 

 � या संदभा्यतील प्रलंबीत ननण्यय हा आरक्षणाचया 
नयायशा्रिातील महत्वाचा ननण्ययही ठरू शकतो 

कारण मागासलपेणाकडे परंपरनेे सामाणजक 
मागासलपेणापके्षा आर्थक मागासलपेणाचया 
दृनष्कोनातनू पाहहल ेपाहहज.े 

डॉ. ज्श्ी लक्ष्मिराव पाव्टल बनाम 
मुख्मंत्ी (2021) : 

 � इंद्रा साहनी प्रकरणाचा ननण्यय होऊनही अनेक 
राजयांकडून आरक्षणाची वयापती वाढवनू ननयमांच े
उललंघन करणयाच ेप्रयतन सरुू आहेत. 

 � महाराष्ट् सामाणजक आणण शैक्षणणकदृष्टा 
मागासवग्य कायदा 2018, (मराठा आरक्षण 
कायदा) सवपोचच नयायालयासमोर आवहानाखाली 
आला, जयाने 1992 चया ननकालाचा पनुर्वचार 
करणयाची आवशयकता आहे का असा प्रश 
मवचारत पाच नयायाधीशांचया खंडपीठाकडे संदभ्य 
नदला. 

 � या प्रकरणात सवपोचच नयायालयाने केवळ इंद्रा 
साहनी प्रकरणात नदललेया ननण्ययाची पषु्ी केली 
नाही तर कायद्ाचया कलम 4(1)(A) आणण 
कलम 4(1)(B) देखील आरक्षणाचया मया्यदेच े
उललंघन केलयाचा दाखला नदला. 

 � जयामधय े मराठ्ांना शैक्षणणक संस्ांमधय े 12% 
आणण साव्यजननक नोकऱयांमधय े 13 % आरक्षण 
देणयात आल ेहोत.े 
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आरक्णातील पदोननतीिाठी 
घटनातमक तरतुदी : 

कलम 16(4) : 

 � राजय सरकार े तयांचया नागररकांचया सव्य 
मागासवगतीयांसाठी ननयकुतया ककवा पदांचया 
आरक्षणासाठी तरतदू करू शकतात, जयांना 
राजयाचया मत,े अंतग्यत सवेांमधय ेपरुसे ेप्रमतननमधतव 
नदल ेजात नाही. राजय. 

कलम 16(4A) : 

 � राजय सरकार ेअनुसमूचत जाती आणण अनुसमूचत 
जमातींचया बाजनेू पदोन्नतीमधय े आरक्षणासाठी 
कोणतीही तरतदू करू शकतात, जर राजयाचया 
मत,े तयांना राजयांतग्यत सवेांमधय ेपरुसे ेप्रमतननमधतव 
नदल ेजात नाही. 

कलम 16 (4B) : 

 � मवणशष् वषिा्यचा ररक् असललेा SC/ST को्टा पढुील 
वषिती हसतांतररत करणयासाठी 81वया घ्टनादुरुसती 
कायदा, 2000 द्ार ेहे जोडणयात आल.े 

कलम ३३५ : 

 � सवेा आणण पदांचया संदभा्यत अनुसमूचत जाती आणण 
अनुसमूचत जमातींच ेदाव ेमवचारात घणेयासाठी मवशेषि 
उपाययोजना करणे आवशयक आहे जणेेकरून 
तयांना समान पातळीवर आणता यईेल. 

 � 82वी घ्टनादुरुसती कायदा 2000 ने कलम 335 
मधय े एक अ्ट घातली जी राजयाला अनुसमूचत 
जाती/अनुसमूचत जमातीचया सदसयांचया बाजनेू 
कोणतयाही परीक्षतेील पात्ता गुणांमधय े स्ूट 
देणयासाठी कोणतीही तरतदू करणयास सक्षम करत.े 

आरक्णाचे रा्दे : 
 � हे उचच णशक्षणात मवमवधता सनुनणचित करत,े 

कामाचया हठकाणी समानता आणत े आणण 
मागासवगतीयांना दे्षि ककवा दे्षिापासनू संरक्षण 
प्रदान करत.े   

 � हे वंमचतांचया मकु्तीमधय ेमदत करत ेआणण अशा 
प्रकार ेसमानतलेा प्रोतसाहन देत.े   

 � हे जात, धम्य आणण वांणशकतबेद्ल मवद्मान 
रूढीवादी कलपना दूर करत.े 

 � हे सामाणजक गमतशीलता वाढवत.े 
 � शतकानुशतकांचया दडपशाही आणण भदेभावाची 

भरपाई करणयासाठी आणण समान संधी प्रदान 
करणयासाठी हे खपू महतवाच ेआहे. 

 � त े वगतीकृत असमानता दूर करून समाजात 
समानता आणणयाचा प्रयतन करत.े 

आरक्णाचे तोटे : 
 � आरक्षणामळेु गुणवत्चेा ऱहास होत असलयाची 

चचता वयक् केली जात आहे.  
 � अनेक तजज्ांच ेअस ेमत आहे कती आरक्षण प्रणाली 

रूढींना बळ देत,े कारण आरक्षणाचया माधयमातनू 
उपणेक्षत वगा्यचया यशाकडे दुल्यक्ष केल ेजात.े 

 � ज ेलोक आरक्षणाचया कक्षते यतेात तयांच े यश 
हे तयांचया गुणवत्चे ेआणण श्मापके्षा आरक्षणाच े
िणलत असत ेअस ेमहणतात.   

 � आरक्षण हे मवपरीत भदेभावच ेमाधयम महणून काम 
करू शकत ेअशीही चचता वयक् केली जात आहे. 

 � उल्ट भदेभाव हा अलपसंखयाक ककवा 
ऐमतहामसकदृष्टा वंमचत ग्टाचया सदसयांचया 
बाजनेू प्रबळ ककवा बहुसंखय ग्टाचया 
सदसयांमवरुद्ध भदेभाव करणयाचा दृष्ीकोन आहे.  

 � काळाचया ओघात भदेभावाच े मवषिय कमी होत 
असल ेतरी वहो्ट बँकेचया राजकारणामळेु आरक्षण 
वयवस्ा संपवणे अवघड आहे. 

Basic Touch : By Ritesh Sir
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इंठदरा गांधी शहरी रोजगार हमी ्ोजना 

 � घोषणया : राजयाचया 2022 - 23 चया 
अथ्यसंकलपात मखुयमंत्ी अशोक गेहलोत यांनी 
घोनषित केललेी ही शहरी रोजगार योजना आहे

 � खचा्यची तरतदु : योजनेचया अंमलबजावणीसाठी 
सरकार दरवषिती 800 को्टी रुपय ेखच्य करणार 
आहे

 � या योजनेंतग्यत शहरी भागात राहणाऱया लोकांना 
वषिा्यला नकमान 100 नदवस रोजगार उपलबध करून नदला जाईल

 � ही योजना महातमा गांधी राष्ट्ीय ग्ामीण रोजगार हमी कायद्ाचया (मनरगेा) धततीवर तयार करणयात आली आहे.

नवीन माग्फदश्फक तत्वे

 � नवीन माग्यदश्यक तत्वांनुसार 18 त े60 वषिदे वयोग्टातील आणण स्ाननक संस्ा क्षते्ात राहणाऱया वयक्तीची 
जन आधार काडा्यचया आधार ेनोंदणी केली जाईल

 � जन आधार काड्य राजय सरकार जारी करले आणण योजनेअंतग्यत नाव नोंदणीसाठी प्राथममक पात्ता दसतऐवज 
असले.

नवीन माग्फदश्फक तत्वांबाबत िमस्ा : 

 � कोमवड-19 महामारी ककवा नैसर्गक आपत्ीसारखया आपतकालीन पररसस्तीतच इतर राजयातील स्लांतररत 
मजरुांना काम देणयाचया तरतदुीवर नागरी समाज ग्टांकडून प्रशमचनह उपसस्त केल ेजात आहे

 � बाहेरील राजयातील लोकांना राजयाद्ार ेप्रदान केललेी पात्ता कागदपत् ेममळणे कठीण आहे अशी चचताही 
तयांनी वयक् केली.

इंददरा गांधी शहरी रोजगार हिी योजिा 
अलीकडेच राजस्ानचया मखुयमंत्यांनी इंनदरा गांधी शहरी रोजगार 
योजनेचया अंमलबजावणीसाठी नवीन माग्यदश्यक तत्वांना मंजरुी नदली या 
कारणासतव हा मदु्ा चचदेत आहे
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 � गोवयाचया स्ापना नदनाननममत् (30 म)े 
पंतप्रधानांनी राजयातील जनतलेा शुभचे्छा नदलया. 

ठळक बाबी : 

गोर्याचे भौगोजलक स्यान : 

 � गोवा भारताचया दणक्षण-पणचिम नकनारपट्ीवर 
कोकण महणून ओळखलया जाणाया्य प्रदेशात 
सस्त आहे आणण भौगोणलकदृष्टा पणचिम घा्टाने 
दखखनचया उचच प्रदेशापासनू वगेळे आहे. 

 � ियाजधयानी : पणजी
 � असधकृत भयाषया : कोकणी  आठवया अनुसचूीमधय े 

समामवष् केललेया 22 भाषिांपकैती एक 

सीमया :   

 � उत्रलेा  महाराष्ट्, पवूदेला आणण दणक्षणेला  
कना्य्टक आणण अरबी समदु्र पणचिम नकनारा

इवतहयास : 

 � 15 ऑगस्ट 1947 रोजी सवातंत्य ममळालयानंतर 
भारताने पोतु्यगीजांना आपला प्रदेश परत 
करणयाची मवनंती केली परंत ु पोतु्यगीजांनी तस े
करणयास नकार नदला. 

 � राजनैमतक प्रयतनांचया अपयशानंतर गोवयातील 
ऑपरशेन मवजयमधय े भारतीय नौदल, हवाई 
दल आणण लष्कराने 19 नडसेंबर 1961 रोजी 
पोतु्यगीजांपासनू मकु् केल े. 

 � गोवा मकु्ती नदन दरवषिती 19 नडसेंबर रोजी भारतात 
साजरा केला जातो   

गोव्ाचा 
स्ापना रदवस 

ववशेष बयाब : 

 � पोतु्यगीज हे भारतात आलले े पहहल े यरुोनपयन 
होत े(सन 1498 मधय)े आणण शेव्टच ेलोक होत े
जयांनी ही भमूी सोडली (सन 1961 मधय)े. 

 � 30 म े1987 रोजी या प्रदेशाच ेमवभाजन करणयात 
आल ेआणण गोवयाला पणू्य राजयाचा दजा्य आणण 
दमण आणण दीव यांना कें द्रशामसत प्रदेश महणून 
मानयता देणयात आली. 

भौगोसलक वैसशष्ट् :  

 � गोवयातील सवा्यत उंच हठकाण सोनसोगोर आहे. 
 � गोवयाचया उत्रलेा तरेखेोल नदी वाहत ेजी गोवयाला 

महाराष्ट्ापासनू मवभक् करत,े राजयातील इतर 
प्रमखु नद्ांमधय ेमांडवी, झुआरी, चापोरा, राखोल, 
गालगीबाग, कंुबरजआु कालवा, तळपोना आणण 
साल इतयादींचा समावशे होतो. 

 � गोवयातील बहुतके मातीच े आवरण लॅ्टराइ्टने 
बनलले ेआहे. 

वन्जीव अभ्यािण् आजण ियाष्ट्ी् उद्याने : 

 � डॉ.सलीम अली पक्षी अभयारणय 
 � महादेई वनयजीव अभयारणय 
 � नेत्ावली वनयजीव अभयारणय 
 � को्टीगाव वनयजीव अभयारणय 
 � भगवान महावीर अभयारणय 
 � मोलमे राष्ट्ीय उद्ान 

भयाितयातील 52 वे र्याघ्र प्कलप : 

 � रामगड मवषिधारी अभयारणय (भगूोल व पया्यवरण)
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 � अलीकडेच 16 म े2022 रोजी राजस्ानमधील 
रामगढ मवषिधारी अभयारणय भारतातील 52 व े
वयाघ्र प्रकलप महणून अमधसमूचत करणयात आले

 � रणथंबोर, सररसका आणण मकंुुद्रानंतर हे 
राजस्ानमधील चौथ ेवयाघ्र प्रकलप ठरल ेआहे.

 � भारताचया या 52 वया अभयारणयामळेु 
जवैमवमवधतचे े रक्षण होणयाबरोबरच या भागात 
पया्यवरणीय पय्य्टन तसचे प्रादेणशक मवकास होईल

व्ाघ्र प्रकलपाचा मान् तेच्ा दृष्ीने प्रवाि :

 � राष्ट्ीय वयाघ्र संवध्यन प्रामधकरणाने (NTCA) 
5 जलु ै 2021 रोजी रामगढ मवषिधारी वनयजीव 
अभयारणय आणण लगतचया भागांना वयाघ्र प्रकलप 
महणून अमधसमूचत करणयास ततवतः मानयता 
नदली होती.

 � रामगढ मवषिधारी अभयारणयात ईशानयकेडील 
रणथंबोर वयाघ्र प्रकलप आणण दणक्षणेकडील 
मकंुुद्रा हहलस वयाघ्र प्रकलपामधील वाघांच े
अमधवास समामवष् आहे.

 � रणथंबोर आणण मकंुुद्र अभयारणयांमधील वाघांचया 
हालचालीसाठी वनयजीव तज् आणण संरक्षकांनी 
या राखीव भागाला हक्रन्टकल मह्टल ेआहे.

 � वाघांवयमतररक् राखीव भागात मबबट्ा, नीलगाय, 
भारतीय लांडगा, पटे्दार हायना, सलॉथ असवल, 
सोनेरी कोलहा, चचकारा आणण कोलह्ासह इतर 
प्राणयांच ेननवासस्ान आहे.

 � 2019 मधय े प्रमसद्ध झाललेया भारतातील 
वाघांची सस्ती अहवालानुसार, देशभरातील 20 
राजयांमधय ेसमुार े2,967 वाघ आहेत.

चचचेत असण्याचे कयािण : 

 � कें द्र सरकारने राष्ट्ीय यवुा धोरणाचा नवा मसदुा 
तयार केला असलयामळेु हा मदु्ा चचदेत आहे 

 � मवद्मान राष्ट्ीय यवुा धोरण 2014 चा आढावा 
घऊेन सरकारने नवीन मसदुा तयार केला आहे.

ठळक बयाबी : 

 � मसदुा धोरणात यवुकांचया मवकासासाठी दहा 
वषिायंची उहद्ष् े आहे जी भारताला 2030 पययंत 
साधय करायची आहे.

धोिणयाची उहद्षे्ट : 

 � हे धोरण देशाचया शाश्त मवकास उहद्ष्ांशी 
ससंुगत आहे आणण त े देशातील तरुणांचया 
क्षमतांना अनलॉक करणयाचा प्रयतन करत.े

राष्टीय युवा धोरणाचा िवा िसुदा तयार
 � हे धोरण पाच प्राधानय क्षते्ांमधय ेयवुा मवकासाचया 

संदभा्यत सव्यसमावशेक कृती स्ानपत करणयाचा 
प्रयतन करत ेज ेखालीलप्रमाणे आहेत :

 � उद्ोजकता आणण रोजगार, णशक्षण, मवकास 
आणण यवुा नेततृल्, सामाणजक नयाय, खळे, 
नि्टनेस आणण आरोगय

 � सामाणजक समावशेाचया तत्वानुसार प्राधानय क्षते् े
ओळखणयात आली आहेत. 

 � यामळेु देशातील सवा्यत उपणेक्षत घ्टकांना सामील 
करून नयायय प्रगती साधणयास मदत होईल.
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VARUNA भारत आणण फ्रें च नौदल िराव

 � कोणते देश : भारत आणण फ्ानस 
 � सियावयाचे नयाव : VARUNA 
 � आवृत्ती : 20 वी 
 � कयालयावधी : 30 माच्य त े03 एनप्रल 2022 

Key Points : By Ritesh Sir

 � सुिवयात : 1993 पासनू 
 � VARUNA नयाव : 2001 मधय ेVARUNA 
 � सहभयाग : वषि्य 2022 चया या सरावात दोनही 

नौदलाची जहाज,े पाणबडु्ा, सागरी गसती 
मवमाने, लढाऊ मवमाने आणण हेणलकॉटिर यांचा 
सहभाग .

इति भयाित आजण फ्यानस सं्ुक् सियाव :

 � हवयाई सियाव : डेझ्ट्य नाइ्ट-21 आणण गरूड 
 � नौदल सियाव : वरुण 
 � लष्कि सियाव : शक्ती 
 � इति देशयासोबतचे ्दु्ध सियाव : (नौदल सराव)
 � भयाित आजण िजश्या : INDRA  
 � िजश्या आजण भयाित : PASSEX  
 � भयाित आजण ससगयापूि : Simbex  
 � भयाित, ब्याझील आजण दजक्षण आवफ्कया : 

Ibsamar
 � भयाित आजण वब््टन : कोकण 
 � भयाित आजण ऑसटे्जल्या : Ausindex 
 � भयाित आजण ओमन : Naseem Al-Bahr 

इसटन्फ वरिज VI हवाई िराव
 

 � कोणयामध्े : भारतीय वायसुनेा (IAF) आणण 
रॉयल एअर िोस्य ऑि ओमान (RAFO) 

 � हठकयाण : राजस्ानमधील जोधपरू एअर िोस्य 
स्ेटशन 

 � कयालयावधी : 21 त े25 िेरिवुारी 2022 

key points : By Ritesh Sir

 � आवतृ्ी : सहावी आवतृ्ी आहे.
 � पररणाम : या सरावामळेु दोनही हवाई दलांमधील 

ऑपरशेनल क्षमता आणण इं्टरऑपरमेबणल्टी 
वाढवणयाची संधी ममळेल.

 
राज्ाचे नवीन पोसलि महािंचालक

 

 � कोणयाची वन्कु्ी : रजनीश 
सठे 

 � पवूवीचे : संजय पांडे यांचयाकडे 
(अमतररक् काय्यभार) 

िजनीश सेठववष्ी : 

 � सठे 1988 चया बॅचच ेIPS अमधकारी 
 � मवशेषि बाब : 26/11 दहशतवादी 

हललयादरमयान स्ापना करणयात आललेया 
एका िोस्य वन पथकाच ेप्रमखु 

 � प्रधान समचव महणूनही जबाबदारी पार 
पडललेी आहे 

Polity  
Fact Issue 
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महयासंचयालकयंाच्या वनवडीची प्हक्र्या : 

 � राजयातील 10 वररष्ठ अमधकाऱयांची नव ेUPSC 
कडे पाठवली जातात 

 � UPSC माि्य त 3 नावांची णशिारस 
 � तयातनू एकाची ननयकु्ती 
 � णशिारस करणयात असललेी इतर नाव े : हेमंत 

नगराळे, के. वेंक्ेटशम, रजननश सठे 
 

नररेंद्र मोदी : िवा्फत शसतिशाली
 

 � कोणामाि्य त जाहीर : इंनडयन 
एकसप्रसेकडून 
 (पहहलया स्ानावर) 

 

key points : By Ritesh Sir

 � पहहल े10 वयक्ती
 � दुसऱया क्रमांकावर : कें द्रीय गृहमंत्ी अममत 

शाह
 � मतसऱया क्रमांकावर : राष्ट्ीय सवयंसवेक संघाच े

सरसंघचालक मोहन भागवत 
 � चौरया क्रमांकावर : भाजपाच ेराष्ट्ीय अधयक्ष 

ज ेपी नड्ा 
 � पाचवया क्रमांकावर : मकेुश अंबानी 
 � सहावया क्रमांकावर : योगी आनदतयनाथ   

सातवया क्रमांकावर : गौतम अदानी 
 � आठवया क्रमांकावर : अणजत डोवाल   

नववया क्रमांकावर : अरचवद केजरीवाल 
 � दहावया क्रमांकावर : ननम्यला सीतारामण .
 � महाराष्ट्ाच े मखुयमंत्ी उद्धव ठाकर े 16 वया 

क्रमांकावर असनू शरद पवार 17  क्रमांकावर 

िंिदरतन पुरसकार
 

 � कोणयामयाफवा त : प्राइम पॉइं्ट’ िाऊंडेशनतिदे  
जाहीर 

 � यावळेी 11 खासदारांना संसद रतन परुसकार 
 � आवृत्ती : 12 वी 
 � ववतिण : नदलली 

महयाियाष्ट्यातील चयाि खयासदयाि

1. खासदार सनुप्रया सळेु (सातवयांदा 
परुसकाराचया मानकरी) 

2. णशवसनेेच ेश्ीरंग बारणे
3. राष्ट्वादीचया िौणजया खान
4. भाजपचया हीना गामवत 
 

महाराष्ट राज् बालहकक िंरक्ण  
आ्ोगाच्ा अध्क्पदी िुशीबेन शाह

चचचेत कया?

 � अक्ष्क्षपदी वन्कु्ी : 
सशुीबने शाह (मुं बई) 

 � सदस्पदी वन्कु्ी :  
सहा जणांची 

 � सदस् :  ॲड. नीणलमा चवहाण   
  ॲड. संजय सेंगर 

   ॲड. प्रज्ा खोसर े   
  ॲड. जयश्ी पालवे

   सायली पालखडेकर   
  चतैनय परंुदर े

कया व्ाकयाळ : 

 � 3 वषिायंसाठी (अधयक्ष : वयाची अ्ट 65 वषिदे पणू्य 
होईपययंत आणण सदसय : वयाची अ्ट 60 वषिदे पणू्य 
होईपययंत)

प्मुख बयाबी : 

 � सशुीबने शाह गेली अनेक वषिदे मवमवध सामाणजक 
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प्रशांसोबतच बालकांचया मलूभतू हकक आणण 
अमधकाराबाबत जागरूकतचे ेकाय्य करीत आहेत.

्यापवूवी भूषवलेले पद : 

 � राजय महहला आयोग अधयक्ष 
 � महाराष्ट् राजय बालहकक संरक्षण आयोग
 � स्ापना : जलु ै२००७ (सवायत् मंडळ)
 � उदे्श : राजयातील बालकांचया हककांच ेसंरक्षण, 

प्रचलन आणण रक्षण करणे 
 

बाल सनेही कक् : पुणे
 

 � वनर्मतीचे हठकयाण : पणेु रलेव ेस्ानक 
 � काही कारणांमळेु घर सोडून आललेया मलुांच े

समपुदेशन 
 � वनर्मतीसयाठी मदत : होप िॉर मचलडे्न 
 � इति ववशेष बयाबी : मलुांचया समपुदेशनासोबत 

खळेणी, मचत् काढणयाची समुवधा आणण पसुतकं 
उपलबध 

 � मलुांच ेसमपुदेशना नंतर तयांना घरी पाठवणयाची 
सोय 

 
नवे लष्करप्रमुख : जनरल मनोज पांडे

 

चचचेत कया ?

 � देशाच े नव े लष्कर प्रमखु 
महणून जनरल मनोज पांडे 
यांनी पदभार सवीकारला या 
कारणासतव हा मदु्ा चचदेत 
आहे 

 � देशाच े२९ व ेलष्कर प्रमखु 
ववशेष बयाब : 

 � अणभयांनत्कती कोअरमधनू (कॉपस्य ऑि 
इंणजनीयस्य) ननयकु्ती होणार े पहहल े लष्करी 
अमधकारी 

 � सेवयावनवृत्त : जनरल मनोज नरवणे 
लेफ्टनं्ट जनिल पयंाडे

 � अणभयांनत्कती कोअरमधय ेननयकु्ती : १९८२ 
 � काममगरी : ऑपरशेन पराक्रम मधय े

अणभयांनत्कती रणेजमें्टचं नेततृव 
 � तसचे पणचिम अणभयांनत्कती नरिगेड, ननयंत्ण 

रषेिजेवळ, लडाखमध ेमाउं्टन नडणवहजन आणण 
ईशानय कोअरच ेनेततृव 

पुिसकयाि : 

 � परम मवणशष् सवेा पदक, अमत मवणशष् सवेा पदक, 
मवणशष् सवेा पदक इतयादी परुसकारांनी सन्ाननत 

 � लष्किप्मुखपदी : पांडे हे चौथ ेमराठी अमधकारी 
 � मूळ : नागपरू 
 � याआधीच ेलष्करप्रमखु नरवणे मराठीच असलयाने 

सलग दुसऱयांदा मराठी अमधकारी 

मुख्मंत्ी धमतान ्ोजना

 � सुिवयात : 1 म े2022 
 � कोणयामयाफवा त : ्छत्ीसगडच े

मखुयमंत्ी भपूशे बघले 
 � कया व्ाके्षरि : रायपरू, 

दुग्य, मबलासपरू आणण 
राजनांदगावसह 14 महानगरपाणलका (प्रायोमगक 
तत्वावर) 

वैजशट्े : 

 � ्छत्ीसगडमधील रहहवासी तयांचया दारात 
जवळपास 100 साव्यजननक सवेांचा लाभ घऊे 
शकतात.

ठळक मुदे् : 

 � 2022 - 23 या आर्थक वषिा्यचया अथ्यसंकलपीय 
भाषिणानुसार पहहलया ्टपपयात 14 महापाणलका 
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क्षते्ातील 13 सवेांचा समावशे 
 � सधया नडणलवहरी योजनेद्ार े जन् प्रमाणपत्, 

मववाह प्रमाणपत्, रहहवासी प्रमाणपत्, मतृय ू
प्रमाणपत्, जात प्रमाणपत्, उतपन्नाचा दाखला, 
कागदपत्ांचया प्रती, भमूी अणभलखेाचया प्रती, 
दुकान नोंदणीची कागदपत् ेउपलबध 

भारताचे नवे परराष्ट िधचव

 � कोण : मवनय मोहन कवात्ा 
 � वनवृत्त : हषि्यवध्यन श्ृं गला 
 � पवूवी कया व्ाित असणयाि ेपद : 

नेपाळमधय ेभारताच ेराजदूत 
्या पवूवी भूषवलेले पद : 

 � १९८८ ला भारतीय प्रशासकतीय सवेते रुज ू 
 � परराष्ट् सवेतेील ३२ वषिायंचा अनुभव 
 � २०१५ त े २०१७ पंतप्रधान काया्यलय (PMO) 

तसचे ऑगस्ट २०१७ त े िेरिवुारी २०२० 
फ्ानसमधील भारताच ेराजदूत 

कया व्ाकयाळयात घडलेल्या घ्टनया : 

 � यकेु्रन संघषि्य
 � श्ीलंकेतील आर्थक संक्ट 
 � अिगाणणसतानमधील पररसस्ती 
 � इंडो-पॅमसनिकमधील घ्टना 

पंतप्रधानांचे नवे िललागार

 � कोण : माजी पटे्ोणलयम 
समचव तरुण कपरू 

तरुण कपूि ववष्ी : 

 � भारतीय प्रशासकतीय सवेचे े
१९८७ बॅचच ेहहमाचल प्रदेश केडरच ेअमधकारी

 � ३० नोवहेंबर २०२१ रोजी पटे्ोणलयम आणण नैसर्गक 

वाय ूमंत्ालयाचया समचव पदावरून ननवतृ् 
 � काय्यकाळ : २ वषि्य 

इति वन्कुत््या

 � वररष्ठ सनदी अमधकारी हरी रंजन राव आणण 
आमतश चंद्र यांची पंतप्रधान काया्यलयात 
अमतररक् समचव महणून ननयकु्ती 

फ्ानिच्ा अध्क् पदाची वनवडणयूक
चचचेत कया?

 � फ्ानसचया अधयक्षीय 
ननवडणुकतीत एमॅनयअुल 
मॅक्रॉन पनुहा मवजयी झाल े
आहेत.

 � प्रमखु बाबी : दुसऱयांदा 
फ्ानसच ेअधयक्ष 

 � एकूण मत े: ५८.२ ्टकके 
ववशेष बयाब : 

 � २० वषिायंचया कालावधी दुसऱयांदा ननवडणून 
यणेार ेपहहल ेअधयक्ष 

 � २० वषिा्यपवूती जॅक णशराक दुसऱयांदा अधयक्ष झाल े
होत.े

िववोतकृष् आमदार २०२२ पुरसकार

 � पुिसकयाि कोणयालया : आमदार 
शे्ता महाल े 
(मचखली मवधानसभा) 

 � कोणयामयाफवा त : मसकस मसगमा 
एकसलनस अवॉड्य तिदे  

प्मुख बयाबी : 

 � पुिसकयाियाचे ववतिण : CDS जनरल मबपीन रावत 
यांचया समरणाथ्य १६ माच्यला कें द्रीय माहहती आणण 
प्रसारणमंत्ीचया हसत ेनदलली यथे ेप्रदान 
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 � पुिसकयाि देण्याचे कयािण : नेततृव कौशलयाचा 
उपयोग समाजहहतासाठी केलयाबद्ल 

शे्वतया महयाले

 � ियाजकी् जजवनयाची सुरुवयात : णजलहा पाररषिद 
ननवडणुकतीतनु 

 � ्यापवूवी भूषवलेले पद : णजलहा पररषिदेत महहला 
बालकलयाण सभापती 

 � २०१९ ला पहहलयाच प्रयतनात मवधानसभा 
ननवडणुकतीत मवजयी 

एन बीरेन सिषिह : मणणपयूरचे मुख्मंत्ी

 � दुसऱयांदा मणणपरूच ेमखुयमंत्ी 
 � शपथ कोणामाि्य त : 

राजयपाल गणेशन 
 � मणणपरूमधय ेझाललेया 

मवधानसभा ननवडणुकतीत 
भाजपने 60 सदसयांचया सभागृहात 32 जागा 
जजकलया 

पहली पेपरलेि ववधानिभा

 � कोणती ववधयानसभया : नागालँड  
 � नागालँड  सरकारने यासाठी नॅशनल ई - मवधान 

ऍसपलकेशन काय्यक्रम राबमवला 
 � NeVA - National e-Vidhan 

Application
 � Application वि होणयािया खचवा : कें द्र सरकार 

आणण राजय सरकार (९०:१०) 
 � उदे्श : देशातील सव्य मवधानसभांना एकाच 

वयासपीठावर आणणे आहे.
नयागयालँड

 � वनर्मती : 1 नडसेंबर 1963 (16 व ेराजय)
 � राजयातील 70% लोकसंखया शेतीवर अवलंबनू 

 � सलॅश आणण बन्य पद्धतीची शेती यथे े प्रचणलत 
(स्ाननक पातळीवर झुम शेती महणून ओळखली 
जात)े

 � ियाज्पयाल : जगदीश मखुी 
 � मुख्मंरिी : नेनिउ ररओ
 � ियाजधयानी : कोहहमा 
 � अभ्यािण् : न्टांगकती राष्ट्ीय उद्ान,  िकतीम 

वनयजीव अभयारणय

महाराष्टातील 28 वी महापासलका घोवषत

 � कोणती : कोलहापरू णजलह्ातील इचलकरंजी 
 � वनणवा् कोणयामयाफवा त : राजय सरकार 
 � ियाज्यातील हकतवी : 28  
 � कोलहापरू णजलह्ात सधया 2 महापाणलका 

इचलकिंजी : 

 � कोलहापरू णजलह्ातील दुसऱया क्रमांकाच ेमोठे 
शहर 

 � व्रिोद्ोगासाठी प्रमसद्ध 
 � इचलकरंजीची ओळख : महाराष्ट्ाच ेमॅनचसे्टर 

 � पहहली महयानगिपयाजलकया : मुं बई (१८८८)
 � देशयातील पहहली महयानगिपयाजलकया : चने्नईत 

(मद्रास) (१६६८) 
 � सवा्यत जासत महानगरपाणलका
 � पहहला : महाराष्ट् (28)
 � दुसरा : उत्र प्रदेश (१७) 

महयाियाष्ट्यातील महयानगिपयाजलकया

 � मुं बई, नागपरू, ठाणे, पणेु, नवी मुं बई, कलयाण-
डोंमबवली, कपपरी-चचचवड, उलहासनगर, 
णभवंडी-ननजामपरू, ममरा-भाईंदर, वसई-मवरार, 
औरंगाबाद, परभणी, अकोला, अमरावती, 
धळेु, जळगाव, लातरू, नाणशक, नगर, पनवले, 
नांदेड-वाघाळा, सोलापरू, सांगली, चंद्रपरू, 
कोलहापरू, मालगेाव या महापाणलका होतया. 
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तयात नवयाने इचलकरंजीची भर पडली आहे.

िववोचच न् ा्ाल्ात 2  
नवीन न् ा्ाधीशांची वन्ुतिी

कोणयाची वन्कु्ी : 

 � गुवाहा्टी उचच नयायालयाच े मखुय नयायाधीश 
सधुांशू धणुलया आणण गुजरात उचच नयायालयाच े
नयायाधीश जमशेद बी पाडतीवाला 

ववशेष बयाब : 

 � तबबल पाच वषिायंनी अलपसंखयांक समदुायातील 
नयायाधीशांची सवपोचच नयायालयाचया 
नयायधीशपदी ननयकु्ती 

 � आधी अलपसंखयांक वगा्यतनू िेरिवुारी २०१७ 
मधय ेअबदुल नजीर 

कें द्र सिकयािकडे जशफयािस

 � सपु्रीम को्टा्यचया कॉलणेजयमने दोन नवया 
नयायाधीशांचया ननयकु्तीसंदभा्यत कें द्र सरकारकडे 
णशिारस 

 � CJI NV रमणा यांचया नेततृवाखालील सपु्रीम 
को्टा्यचया कॉलणेजयमने सधुांशू धणुलया आणण 
जमशेद बी पाडतीवाला यांना सवपोचच नयायालयाच े
नयायाधीश महणून ननयकु् करणयाचया णशिारशीवर 
ननण्यय घतेला

आंध्र प्रदेशात 13 नवीन जजल्हांची वनरमषिती

 � वनर्मती कोणयामयाफवा त : मखुयमंत्ी जगन मोहन 
रडे्ी 

 � एकूण जजल्हयंाची संख्या : 26 
नवीन जजल्हयंाची ्यादी

1. मनयम णजलहा मवजयनगरम णजलह्ातनू 
2. अनकापलली णजलहा मवशाखापट्णम 

णजलह्ापासनू 
3. अललरुी सीताराम राज ूमवशाखापट्णम 

णजलह्ातील के्टरर बनले
4. नवा णजलहा पलनाडू गंु्ूटर णजलह्ातनू 
5. बाप्टला गंु्ूटर णजलह्ातनू 
6. नद्ाल णजलहा कुनू्यल णजलह्ातनू 
7. काकतीनाडा णजलहा पवू्य गोदावरी णजलह्ातनू 
8. कोनसीमा पवू्य गोदावरी णजलह्ातनू 
9. एलरुू पणचिम गोदावरी णजलह्ातनू 
10. श्ी सतय साई णजलहा अनंतपरूमधनू 
11. एन्टी रामाराव णजलहा अससततवात असललेया 

कृष्णा णजलह्ापासनू 
12. श्ी बालाजी मचत्रू णजलह्ातनू 
13. नवीन णजलहा अन्नमय कडपाह णजलह्ातनू 

नागालँडमधयून राज्िभेवर एि रानिगॉन 
कोन् ाक ्ांची वनवड

 � नागालँडमधनू एकमवे राजयसभचेया जागेवर 
भाजपचया एस.िानसगॉन कोनयाक 

 � संसदेचया वररष्ठ सभागृहात स्ान ममळमवणाऱया : 
पहहलया महहला 

एस. फयंागनोन कोन्याकववष्ी 

 � 2002 मधय े नदलली मवद्ापीठातनू इंग्जी 
साहहतयात पदवयतु्र पदवी 

 � भाजपमधय ेप्रवशे : 2017 (सधया भाजप महहला 
मोचा्यचया प्रदेशाधयक्षा)

 � याआधी रानो एम शाजा या 1977 मधय ेनागालँड 
राजयातनू लोकसभा खासदार महणून ननवडून 
आललेया पहहलया नागा महहला ठरलया होतया.
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अमेररकेच्ा िववोचच न् ा्ाल्ात  
न् ा्मयूततीपदी प्रिमच कृष्णवणती् मवहला

 � कोणयाची वन्कु्ी : केतनजी 
रिाऊन जॅकसन  
(पहहलया कृष्णवणतीय)

 � कोणयाच्या जयागेवि : जॅकसन 
नयायमतूती स्टीिन रियेर 

केतनजी ब्याऊन जॅकसन

 � कया्द्याचे जशक्षण : हाव्यड्य मवद्ापीठातनू 
 � ्यापवूवी भूषवलेले पदे : एका खासगी लॉ 

िम्यमधय े काम केल े तसचे अमरेरकन णशक्षा 
आयोगाच ेसदसय 

 � थरुगुड माश्यल आणण कलरेनेस थॉमस यांचयानंतर 
सवपोचच नयायालयात ननयकु् झाललेया तया 
मतसऱया कृष्णवणतीय महहला आहेत आणण या 
पदावर ननयकु् झाललेया सहावया महहला 

प्रधानमंत्ी िंग्हाल्

 � उद्या्टन : प्रधानमंत्ी नरेंद्र मोदी 
 � हठकयाण : नदललीचया तीनमतूती भवनात 
 � नेमकया कशयाचं संघ्रहन : राष्ट्उभारणीत सव्य 

प्रधानमंत्यांनी नदललेया योगदानाचा सन्ान 
 � हे संग्हालय देशाला लाभललेया सव्य प्रधानमंत्यांच े

जीवन आणण देशाप्रती तयांचं योगदान यांचया 
माधयमातनू सवातंत्यप्रापतीनंतरचया भारत 
ननमा्यणाची माहहती देईल सांगेल.

 � एकूण 43 दालनांचया माधयमातनू 14 माजी 
प्रधानमंत्यांचया काया्यचा प्रवास तसंच संमवधान 
ननमा्यणाची गाथाही या संग्हालयाचया माधयमातनू 
उलगडणयाल्त यणेार 

ऑपरेशन दूधी

 � आसाम रायिलसचया वतीने ऑपरशेन दूधी 
(Operation Dudhi) चया हयात असललेया 
सनैनकांचा गौरव करणयात आला.

 � 1991 मधय े आसाम रायिलसचया जमम-ू
काशमीरमधय े दहशतवादमवरोधी कारवाईत 72 
दहशतवादी मारल ेगेल.े

 � हे ऑपरशेन 3 म े1991 रोजी सरुू झाल.े
 � ब्टाणलयनने 72 दहशतवाद्ांना ठार मारल ेआणण 

13 जणांना अ्टक करणयात आली.
 � या कारवाईदरमयान जवान राम कुमार आय्य आणण 

कामशे्र प्रसाद हे भीषिण गोळीबारात शहीद झाल े
आणण आर.के. यादव गंभीर जखमी झाल.े

 � नायब सभुदेार पदम बहादूर ्ेछत्ी यांचया 
नेततृवाखाली  जनूनयर कममशनड ऑनिसर (JCO) 
यांचयासह इतर 14 रँकचा समावशे असललेया 
ब्टाणलयनने ही कारवाई केली.

 � कोणतयाही सरुक्षा दलाने केललेी 
दहशतवादमवरोधी ही सवा्यत यशसवी कारवाई 
आहे.

UPSC चे नवे अध्क्

 � कोणयाची वनवड : डॉ. मनोज 
सोनी  
(5 एनप्रल) (31 व ेअधयक्ष)

 � कया व्ाकयाळ : 27 जनू 2023 
रोजी संपले.

 � कोणयाची जयागया घेणयाि : प्रदीप कुमार जोशी 
 � ्यापवूवी भूषवलेले पदे : दोन मवद्ापीठांच े

कुलगुरू (एमएस मवद्ापीठ आणण डॉ. बाबासाहेब 
आंबडेकर मकु् मवद्ापीठाच)े

सोनी ्यंाच्याववष्ी : 

 � जन् : १७ िेरिवुारी १९६५ (मुं बईत) 
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 � जशक्षण : सरदार प्ेटल मवद्ापीठ व वललभ 
मवद्ानगर 

 � देशयातील सवयावात तरुण कुलगुरू : वयाचया ४० 
वया वषिती मवद्ापीठाच ेकुलगुरू झालयानंतर 

 � पुसतक : अंडरस्ँटकडग द गलोबल पॉणलन्टकल 
अथ्यकवके

 � ्ुपीएससीचे पहहले अध्क्ष : सर रॉस बाक्य र 
(ऑक्टोबर 1926) 

िमानता ठदवि

 � कोणयामयाफवा त घोषणया : ताममळनाडू सरकार 
 � कधी आजण कोणयाची ज्ंती : बी.आर. 

आंबडेकर यांची जयंती (14 एनप्रल)
 � चने्नईतील आंबडेकर समारकात बाबासाहेबांचा 

पणूा्यकृती रिाँझचा पतुळा उभारणयात यणेार 
 � सयामयाजजक न्या् वदन : 17 सटिेंबर परेरयार यांची 

जयंती
डॉ. भीमियाव ियामजी आंबेडकि  
(14 एवप्ल 1891 ते 6 वडसेंबि 1956)

 � भारतीय नयायशा्रिज्, 
अथ्यशा्रिज्, राजनीमतज्, 
तत्वज् आणण समाजसधुारक 

 � तयांनी असपशृय लोकांमवरूद्ध 
होणारा सामाणजक भदेभाव 
नष् करणयासाठी चळवळ 
उभारली

 � तसचे महहलांचया आणण कामगारांचया हककांच े
समथ्यन 

 � त े नरिन्टश भारताच े मजरूमंत्ी, सवतंत् भारताच े
पहहल ेकायदेमंत्ी, भारतीय संमवधानाच ेणशलपकार 
आणण भारतीय बौद्ध धमा्यच ेपनुरुजजीवक 

 � बौद्ध धमयावाचया सवीकयाि : 1956 
 � भयाितित्न : 1990 (मरणोत्र)

श्ीलंकेच्ा नवे प्रधानमंत्ी

 � कोण : राननल मवक्रमचसघ े
(यनुाय्ेटड नॅशनल पा्टती )

 � शपथ कोणी वदली : राष्ट्पती 
गोताबाय राजपक्ष े

 � पवूवीचे पंतप्धयान : महहदा 
राजपक्ष े(यापवूतीही ५ वळेा प्रधानमंत्ी) 

शौ््फ पुरसकार

 � कोणयामयाफवा त जयाहीि : राष्ट्पती राम नाथ कोचवद 
 � हकती पुिसकयाि प्दयान : सश्रि दलातील 

जवानांना 13 शौय्य चक्र परुसकार तयापकैती 6 
जणांना मरणोत्र 

 � पुिसकयाियाचे सवरूप : 14 परम मवणशष् सवेा पदके, 
4 उत्म यदु्ध सवेा पदके आणण 24 अमत मवणशष् 
सवेा पदके 

शौ व्ा/वीितया पुिसकयाि इवतहयास 

 � पुिसकयाियंाची स्यापनया : सवातंत्यानंतर २६ 
जानेवारी १९५० ला परम वीर चक्र, महावीर चक्र 
आणण वीर चक्र 

 � १९५२ मध्े : अशोक चक्र वग्य-I अशोक चक्र 
वग्य-II आणण अशोक चक्र वग्य-III या तीन 
परुसकारांची स्ापना 

 � नयावयात बदल : जानेवारी 1967 अशोक चक्र, 
कतीतती चक्र आणण शौय्य चक्र 

पुिसकयाियासयाठी पयारि :

 � लष्कर, नौदल आणण हवाई दल ककवा कोणतहेी 
राखीव दल, प्रादेणशक सनेा आणण कायदेशीररीतया 
स्ापन केललेया सश्रि दलातील सव्य अमधकारी 

 � वरील नमदू कम्यचायायंवयमतररक् पररचाररका, 
नर्सग सवेचे े कम्यचारी आणण रुगणालय े आणण 
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नर्सग सवेांच े कम्यचारी इ देखील यासाठी पात् 
आहेत.

सवबोचच ्ुद्धकयालीन शौ व्ा पुिसकयाि:

 � पिम वीि चक्र : सवपोचच लष्करी परुसकार 
 � पुिसकयाि कया : यदु्धादरमयान शौय्य दाखवणयासाठी 

नदल ेजात.े
 � महयावीि चक्र : दुसरा सवपोचच परुसकार 
 � पुिसकयाि कया : जममनीवर, समदु्रात ककवा हवते 

शत्चूया उपसस्तीत उललखेनीय शौय्य कृतयांसाठी 
 � वीि चक्र : मतसरा सवपोचच परुसकार : 

सवबोचच शयंाततयाकयालीन शौ व्ा पुिसकयाि:

 � अशोकचक्र : शांततचेया काळात शौय्य, धाडसी 
कृती ककवा बणलदानासाठी 

 � कीतवी चक्र : दुसरा सवपोचच शांतताकाळातील 
शौय्य परुसकार 

 � पुिसकयाि कया : शांततचेया काळात साहस ककवा 
आतमतयागासाठी 

शौ व्ा चक्र :

 � पुिसकयाि कया : अपवादातमक शौया्यसाठी 
इति पुिसकयाि :

लष्किपदक :
 � पदक का : लष्करात कत्यवयबजावणयासाठी 

असामानय समप्यण ककवा धयैा्यसाठी 

नौदल पदक :

 � पदक कया : नौदलातील कत्यवय ककवा धयैा्यसाठी 
असामानय समप्यणाचया वयैमक्क कृतयांसाठी 

हवयाई दल पदक :

 � पदक कया : हवाई दलात कत्यवय बजावणयासाठी 
असामानय समप्यण ककवा धयैा्यचया वयैमक्क 
कृतयांसाठी 

महाराष्ट राज्ाच्ा मुख् िधचवपदी  
मनुकुमार श्ीवासतव वन्ुति

 � ्यापवूवी : चक्रवतती 
मनुकुमयाि श्ीवयासतव ्यंाववष्ी : 

 � 1986 चया बॅचच े आयएएस 
अमधकारी 

 � सधया अमतररक् मखुय समचव 
(गृह) या पदावर काय्यरत 

 � ्यापवूवी भूषवलेले पद : 
महसलू, नगरमवकास मवभागांच ेसमचव 

 � मुं बई महानगरपाणलकेच ेअमतररक् आयकु्
 � नागपरूच े णजलहामधकारी व महानगरपाणलका 

आयकु्  
 � कोलहापरू णजलहामधकारी 

राष्टी् िुरक्ा ठदन

 � कधी सयाजिया कितयात : 4 माच्य 
 � कोणयामयाफवा त : नॅशनल सफे्टी कौसनसल ऑि 

इंनडयाद्ार े

उदे्श : 

 � अपघात आणण इतर कोणतीही आपतकालीन 
पररसस्ती ्टाळणयासाठी आवशयक असललेया 
सरुक्षा उपायांबाबत जनजागृती करणे 

 � उललखेनीय महणज े दरवषिती देशात रसत े
अपघातामळेु १.५० लाखांहून अमधक लोक 
मतृयमुखुी पडतात आणण तयाहूनही अमधक लोक 
शारीररकदृष्टा अपंग होतात, जयामळेु बामधत 
कु्ंुटबांच ेतसचे संपणू्य देशाच ेखपू नुकसान होत.े

थीम :

 � Nurture young minds - Develop 
safety culture 
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 � सुरुवयात : १९७२ पासनू 
ियाष्ट्ी् सुिक्षया वदनयाचे महत्व

 � सरुक्षा माग्यदश्यक तत्व,े मवशेषित: रसता सरुक्षा, 
कामाचया हठकाणी सरुणक्षतता, पया्यवरणाच े
संरक्षण आणण मानवी आरोगयामवषियी जागरूकता 
ननमा्यण करणयासाठी राष्ट्ीय सरुक्षा नदन महत्वाचा 
आहे.

ियाष्ट्ी् सुिक्षया परिषद

 � स्यापनया : ४ माच्य १९६५ 
 � उदे्श : सरुक्षा, आरोगय आणण पया्यवरण या 

मवषियांवर ऐसच्छक चळवळ सरुू करणे 
 � संस्चेे सवरूप : सवायत् संस्ा 

वप्र्ा राजन ठरल्ा िवा्फत तरुण आणण 
पवहल्ा दसलत महापौर

 � कुठल्या : चने्नई 
 � कोणत््या पक्षयाच्या : DMK  
 � व्याच्या हकतर्या वषवी : 28 

वया वषिती 
 � शपथ कोणयामयाफवा त : आयकु् 

गंगदीपचसग बदेी 
 � महहलया महणून हकतर्या : मतसऱया महहला 

महापौर 
 � ियाजकी् वयािसया : यांच े आजोबा चेंगई णशवम 

द्रमकुच े माजी आमदार व वडील आर राजन 
डीएमकेच ेप्रादेणशक सहसमचव 

सत्ी मनोरक्ा प्रकलप

 � उदे्श : महहलांच ेमानमसक आरोगय सधुारणे 
 � कोणयामयाफवा त सुरु : महहला आणण बाल मवकास 

मंत्ालय (MoWCD) आणण NIMHANS 
बेंगळुरू 

 � उहद्ष्ट : उदे्शपतूतीसाठी देशभरातील 6,000 
वन-स्टॉप सें्टस्य (OSC) चया काय्यकतयायंना 
मानमसक आरोगय प्रणशक्षण देणे 

वन स्टॉप सें्टि ्ोजनया 

 � सुिवयात : 1 एनप्रल 2015 
 � उदे्श् : हहसाचाराने पीनडत महहलांना मदत 

करणे 
 � या योजनेद्ार े खासगी आणण साव्यजननक दोनही 

हठकाणी हहसाचारामळेु पीनडत महहलांना पाहठबा 
व मदत ममळावी यासाठी देशभरात अनेक वन-
स्टॉप सें्टर तयार केली गेली आहेत.

 � ही योजना मळुात सखी महणून ओळखली जात.े 
 � योजना महहला व बालमवकास मंत्ालयाने तयार 

केली आहे.
अथवासहयाय् : 

 � या योजनेला ननभ्यया ननधी चया माधयमातनू 
मवत्ापरूवठा 

 � या योजनेचया अंतग्यत राजय सरकार / कें द्रशामसत 
प्रदेशनां 100 ्टकके ननधी 

 �
INS गोमती ्ुद्धनौका िेवामुति 

चचचेत कया?

 � INS गोमती या यदु्धनौकेला मुं बईचया नेवहल 
डॉकयाड्य  यथे े समारंभपवू्यक सयूा्यसताचयावळेी 
ननवतृ् करणयात आल.े

ठळक बयाबी : 

 � INS गोमती ही P-16 वगा्यची गोदावरी श्णेीची 
मतसरी यदु्धनौका आहे.

 � यातील गोदावरी श्णेीतील INS गोदावरी ही 
यदु्धनौका २३ नडसेंबर २०१५ व INS गंगा २२ 
नडसेंबर २०१८ ला ननवतृ् झाली होती 

 � INS गोमती ही आता शेव्टची नफ्गे्ट आहे.
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 � INS गोमती या यदु्धनौकेने सवेामकु् 34 वषि्य 
देशाची सवेा केली आहे 

 � भारतीय नौदलात दाखल : 16 एनप्रल 1988 
मुं बईचया माझगाव डॉकयाड्य यथे े

कयामसगिी : 

 � या यदु्धनौकेने ऑपरशेन कॅक्टस, पराक्रम आणण 
इंद्रधनुष्य आणण अनेक हद्पक्षीय आणण बहुराष्ट्ीय 
नौदल सरावांमधय ेभाग घतेला आहे.

 � INS गोमती ही तया काळातील सवा्यत आधनुनक 
तंत्ज्ान असललेी यदु्धनौका महणून मतची ओळख 
होती.

 � सनेसर आणण श्रिाचा एकनत्त वापर या 
यदु्धनौकेमधय ेकेला गेला होता.

ववशेष बयाब : 

 � णशवाय दोन हेणलकॉटिर एका वळेेस लँड होतील 
ककवा वाहून नेल ेजातील अशा प्रकारची मतचया 
आकाराची पहहली नफ्गे्ट होती

 � राष्ट्ीय सागरी सरुक्षतेील मतचया उललखेनीय 
काममगरी आणण उतकृष् योगदानासाठी या 
यदु्धनौकेला अनेक परुसकार आणण सन्ान 
ममळाल ेआहेत.

दुिरी जागवतक सशखर पररषद : कोववड-19 
वर आ्ोजजत

 � COVID-19 वर दुसरी जागमतक णशखर पररषिद 
पार पडली.

परिषदेचे आ्ोजन : 

 � अमरेरका, बलेीझ, जम्यनी, इंडोनेणशया आणण 
सनेेगल 

परिषदेची उहद्षे्ट : 

 � जागमतक लस कवहरजे वाढवणयासाठी प्रयतनांना 
गती देणे.

 � चाचणया आणण उपचारांसाठी प्रवशे वाढवणे.
 � आरोगय कम्यचाऱयांची सरुक्षा.
 � भमवष्यातील आरोगय संक्टांसाठी आरोगय सरुक्षा 

सनुनणचित करणे.
 � दुसऱया गलोबल कोमवड समम्टची थीम काय 

आहे?
 � साथीचया रोगाचा थकवा रोखणे आणण तयारीला 

प्राधानय देणे.
भयाितयाच्या वचनबद्धतया : 

 � भारताने मह्टल ेआहे कती त ेपात् लोकसंखयपेययंत 
COVID-19 बसू्टर डोसच े कवहरजे 
मवसताररत करणयासाठी आणण भारतातील प्रौढ 
लोकसंखयसेाठी संपणू्य लसीकरण कवहरजेकडे 
जाणयासाठी प्रयतन सरुू ठेवतील

 � भारताने नुकतयाच सादर केललेया अथ्यसंकलपात 
आरोगय क्षते्ासाठी वाढीव ननधीची तरतदू केली 
आहे आणण तयामळेु एकामतमक साव्यजननक 
आरोगय प्रयोगशाळांचया संखयते वाढ होईल अस े
मह्टल ेआहे

 � भारताने असहेी मह्टल ेआहे कती शेजारील देशांना 
लस परुवणयासाठी वचनबद्ध आहे आणण कोमवड-
19 जीनोममक डे्टा सामामयक करले.
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अहवालातील ठळक मुदे्

जंगलतोड :

 � 1990 त े2020 दरमयान जंगलतोड झालयामळेु 
420 दशलक्ष हेक्टर जंगल े नष् झाली असनू 
सधयसस्तीत परृवीचया भौगोणलक क्षते्ाचया 4.06 
अबज हेक्टर क्षते् जंगलांनी वयापलले ेआहे.

 � मागील काही काळाचा मवचार केला असता 
जंगलतोडीच ेप्रमाण कमी झाल ेअसल ेतरी 2015 
त े 2020 दरमयान दरवषिती 10 दशलक्ष हेक्टर 
जंगल नष् झाल ेआहे.

 � मागील काळात झाललेया ह्ा जंगल तोडीचा मवचार 
करून पढुील अंदाज बांधला असता अस े नदसनू 
यते े नक 2016 त े2050 या कालावधीत केवळ 
उष्ण कन्टबंधातील अंदाज े289 दशलक्ष हेक्टर 
जंगलतोड होईल पररणामी अमतररक् कारवाई न 
केलयास 169 GtCO2e उतसज्यन होईल.

संसगवाजन् िोगयंामध्े वयाढ :

 � 250 संसग्यजनय रोगांपकैती 15% रोग जंगलांशी 
संबंमधत आहेत.

 � उदाहरण : COVID-19, औषिध प्रमतरोधक 
संसग्य (अँ्टीमाइक्रोमबयल), णझका वहायरस इ.

 � 1960 पासनू नोंदवललेया 30% नवीन रोगांच े
कारण जंगलतोड आणण जमीन - वापर - 
पररवत्यनास कारणीभतू ठरू शकत.े

स्ेट्ट ऑफ र् वरडल् ्यस फॉरेस्टल्स 2022

गररबीच्ा पातळीत वाढ :

 � बकेायदेशीर वनयजीव वयापाराला आळा घालणे, 
जममनीचया वापरातील बदल ्टाळणे आणण 
पाळत ठेवणे यांवर आधाररत जागमतक महामारी 

भूगोल व पयायावरणीय 
घडामोडी

चचचेत कया?

 � नुकताच स्ेट्ट ऑि द वलडल् ्यस िॉरसे्टल्स 
2022 (SOFO 2022) अहवाल प्रमसद्ध 
करणयात आला या कार णासतव हा मदु्ा 
सधया चचदेत आहे.

अहवयाल कोणयामयाफवा त प्ससद्ध : 

 � यनुाय्ेटड नेशनस िूड अँड अॅग्ीकलचर 
ऑग्यनायझशेन (FAO) द्ार े

 � जानेवारी 2022 मधय े कें द्रीय पया्यवरण, 
वन आणण हवामान बदल मंत्ालयाने 
(MoEFCC) इंनडया स्ेट्ट ऑि िॉरसे्ट 
ररपो्ट्य 2021 प्रमसद्ध केला.

 � वन आणण जममनीचया वापरावरील गलासगो 
नेतयांचया घोषिणेमधय े 140 देशांनी 
2030 पययंत जंगलांच े नुकसान कमी 
करणयासंदभा्यत तसचे ्टाळणयासाठी 
आणण तयांचया पनुसयंचमयत आणण शाश्त 
उतपादन आणण उपभोगासाठी समथ्यन 
करणयाच ेवचन नदल ेआहे.
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प्रमतबंधक धोरणांचया खचा्यचा अंदाज US$22 
अबजने वाढून US$31 मबणलयन झाला आहे.

 � COVID-19 नंतर 124 दशलक्षाहून अमधक 
लोक अतयंत गररबीत पडल े आणण लाकूड 
- आधाररत इंधनाचा वापर (उदा. सरपण, 
कोळसा) काही देशांमधय े महामारीचया काळात 
वाढला जयाच े दीघ्यकालीन पररणाम संबंमधत 
देशांबरोबरच संपणू्य जगाला भडेसाव ूशकतात.

 

नैसर्गक संसाधनांचा वापर :
 

 � 2050 पययंत जगाची लोकसंखया 9.7 अबजांपययंत 
पोहोचणयाचा अंदाज आहे जयामळेु जममनीसाठी 
सपधा्य वाढेल कारण या मोठ्ा लोकसंखयचेी अन्नाची 
मागणी 2050 पययंत 35 त े56% पययंत वाढेल.

 � लोकसंखयचेा आकार आणण संपन्नता वाढलयामळेु 
सव्य नैसर्गक संसाधनांचा एकनत्त वार्षिक 
जागमतक वापर 2017 मधय े92 अबज ्टनांवरून 
2060 मधय े190 अबज ्टनांपययंत दुपप्ट होणयाचा 
अंदाज आहे.

 � वार्षिक बायोमास उतखनन 2017 मधील 24 
अबज ्टनांवरून 2060 पययंत 44 अबज ्टनांपययंत 
पोहोचणयाचा अंदाज आहे.

 � मखुयतः उतपादन आणण पॅकेजजगमळेु जंगलावर 
आधाररत बायोमासची मागणी आणखी वाढणयाची 
शकयता आहे

 

जंगलांवर जीडीपीचे अवलंफबतव :

 � एका आहवालामधील अंदाजानुसार जगाचया 
ननममयाहून अमधक सकल देशांतग्यत उतपादन 
(GDP) कमी ककवा जासत प्रमाणात जंगलांनी 
प्रदान केललेया इकोमसस्टम अवलंबनू आहे.

 

स्ेट्ट ऑफ र् वरडल् ्यस फॉरेस्टल्स अहवाल :
 

 � हद्-वार्षिक हा अहवाल प्रकाणशत केला जातो 
 � वन पररसंस्वेरील सवा्यत महत्वाचा डे्टा ककवा 

स्टॉक महणून वयापकपणे हा अहवालाला 
ओळखल ेजाते

स्ेट्ट ऑफ द वलड्द वास फॉिेस्ट्दस  
अहवयालयाची 2022 ची सथम :

 � हहरवी पनुप्रा्यपती, हवामान बदल आणण 
जवैमवमवधता हानी यांसह परृवीवरील बहुआयामी 
धोकयांचा सामना करणयासाठी 3 वन मागायंचया 
संभावयतचे ेपरीक्षण करत.े हे आहेत:

 � जंगलतोड रोखणे आणण जंगल ेराखणे.
 � खराब झाललेी जमीन पनुसयंचमयत करणे आणण 

कृषिी - वनीकरणाचा मवसतार करणे.
 � वनांचा शाश्त वापर आणण हररत मलूय साखळी 

ननमा्यण करणे.
 

अन्न आणि कृषी संघ्टना (FAO) :
 

 � FAO ही संयकु् राष्ट्ांची एक मवशेषि एजनसी आहे 

उदे्श : 

 � उपासमार ्टाळणयासाठी आंतरराष्ट्ीय प्रयतनांच े
नेततृव करणे

 � जागमतक अन्न नदन : 1945 मधय े FAO चया 
स्ापनेचया वधा्यपन नदनाननममत् दरवषिती 16 ऑक्टोबर 
रोजी जागमतक अन्न नदन साजरा केला जातो.

 � रोम (इ्टली) यथेील संयकु् राष्ट्संघाचया अन्न 
सहायय संस्ांपकैती ही एक संस्ा आहे. 

 � भागीदार संस्ा : जागमतक अन्न काय्यक्रम आणण 
आंतरराष्ट्ीय कृषिी मवकास ननधी (IFAD) 

FAO च्या मयाध्मयातून प्कयाजशत किण्यात ्ेणयािे 
अहवयाल :

 � स्ेट्ट ऑि गलोबल निशरीज अँड एकवाकलचर 
(SOFIA)

 � स्ेट्ट ऑि द वलडल् ्यस िॉरसे्टल्स
 � जागमतक अन्न सरुक्षा आणण पोषिण सस्ती 

(SOFI).
 � अन्न आणण कृषिी सस्मत (SOFA).
 � कृषिी कमोनड्टी माकदे ्ट पोणझशन (SOCO)
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चचचेत कया... 

 � जममचूया सांबा णजलह्ातील पलली गाव काब्यन 
नयटू्ल बनल े आहे, संपणू्यपणे सौरऊजदेवर 
चालणारी भारतातील पहहली पंचायत आहे 
आणण तयातील सव्य नोंदी नडजी्टल करणयात 
आलया आहेत जयामळेु कें द्रीय योजनांच ेसव्य 
लाभ सहज ममळणयास मदत होईल.

प्रमुख मुदे् 
 � उदघा्टन व प्रकलप क्षमता : या काब्यन 

नयटू्ल पंचायतीमधय े पंतप्रधान मोदींनी 500 
नकलोवॅ्ट क्षमतचेया सोलर पलां्टच े उद्ा्टन 
केल.े

पंचया्तीचे नयाव : 

 � या उदघा्टनामळेु ही परगणा काब्यन नयटू्ल 
होणारी देशातील पहहली पंचायत ठरली आहे.

 � प्रकलप उभारणीसाठी लागललेा कालावधी : 
तीन आठवड्ांचया मवक्रमी वळेेत पॅररशमधय े
500 kW चा सोलर पलां्ट बसवणयात आला.

 � देशाला काब्यन-नयटु्ल बनवणयाचया 
गलासगोचया धययेाकडे पॅररशने एक मोठे 
पाऊल उचलल ेआहे.

काब्यि-न्ूट्रल पंचायत
 � परगणाकडे आता एक मॉडेल पंचायत महणून 

पाहहल े जाईल आणण जमम ू आणण काशमीर 
आणण भारतातील इतर पंचायतींना काब्यन-
नयटू्ल होणयासाठी प्ररेणा ममळेल.

 � एकूण 6,408 चौरस मी्टर क्षते्िळ असललेया 
पॅररशमधय े1500 सौर पॅनेल बसवणयात आल े
आहेत.

 � या सोलर पॅनलसमळेु पंचायतीमधील 340 
घरांना सवच्छ वीज ममळेल.

 � ननमा्यण होणारी वीज स्ाननक पॉवर ग्ीड 
स्ेटशनद्ार ेमवतररत केली जाईल.

 � देशातील पंचायत अमधक शमक्शाली 
बनमवणयाचया उदे्शाने कें द्र सरकार प्रमखु 
तांनत्क उपाय, पमेें्ट पद्धती आणण ई-सवराज 
यावर भर देत आहे. 

 � पंचायतींना नवया उंचीवर नेणयासाठी, 
पंचायतींमधय े सधुारणा करणयाची सरकारची 
योजना आहे. रासायननक खतांचा वापर कमी 
करणयासाठी पंचायतींनाही प्रोतसाहन नदल ेजात 
आहे.
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चचचेत असण्याचे कयािण : 

 � नुकतचे मबहारचया मखुयमंत्यांचया हसत े मबहारमधय े
धानयावर आधाररत इथनेॉल पलां्टच े उद्ा्टन करणयात 
आल ेयासतव हा मदु्ा चचदेत आहे 

ठळक बयाबी : 

 � एकूण बांधकाम खच्य : धानयावर आधाररत इथनेॉल पलां्ट 
105 को्टी रुपयांना बांधला गेला.

 � प्कलप उभयािणी : ईस्टन्य इंनडया बायोफयलूस प्रायवहे्ट 
णलमम्ेटड

 � इथनेॉल पलां्ट एक शूनय - द्रव नडसचाज्य (ZLD) वनसपती आहे. 
 � मबहारचया इथनेॉल उतपादन आणण प्रोतसाहन धोरण - 

2021 ला कें द्राने ग्ीन मसग्नल नदलयानंतर हा पहहला 
मवकमसत पलां्ट आहे.

 � इथनेॉल ननर्मती क्षमता : हा पलां्ट 15 एकर जममनीवर 
बांधला गेला आहे आणण दररोज 150 ्टन मका आणण 

भारतातील परहला 
ग्ीनफील्ड ग्ेन आिाररत 
इथेनॉल पहाांट 

तांदूळ वापरून 65,000 णल्टर इथनेॉल 
तयार करणयास सक्षम आहे. 

 � हे उप-उतपादन महणून DDGS 
(मवद्रावयांसह नडसस्टलरच ेवाळलले ेधानय) 
देखील तयार करले ज ेपशुखाद्ासाठी 
मवकल ेजाईल.

 � इंनडयन ऑईल, भारत पटे्ोणलयम आणण 
हहदुसतान पटे्ोणलयम यांसारखया तले 
मवपणन कंपनयांसोबत (OMCs) 10 
वषिायंचा इथनेॉल खरदेी करार करणयात 
आला आहे.

 � मबहारचया इंधनाचया गरजा पणू्य 
करणयासाठी ऊस, मका आणण तांदूळ 
वापरून इथनेॉल उतपादनात प्रवशे 
करणयाचया आकांक्षेमधय े मबहारला मदत 
होईल.

जझिो-जलस्कवड वडसचयाजवा (ZLD) महणजे 
कया्?

 � णझरो णलनकवड नडसचाज्य (ZLD) हे 
सांडपाणी वयवस्ापन धोरण आहे 

 � ज ेद्रव कचरा काढून ्टाकत ेआणण पाणी 
वापर काय्यक्षमता वाढवत.े

 � मबहारमधय े इथनेॉल उतपादनासाठी 
अनुकूल पररसस्ती काय आहे?

 � कचचया मालाची मबुलकता : उदाहरणाथ्य 
मबहारमधय े दरवषिती तीन मका नपकांची 
कापणी केली जाते

 � ऊस आणण त्ुटललेा तांदूळ वापरणयास 
योगय नाही.

 � पाणयाची उपलबधता : मबहारमधील अनेक 
जलस्ोतांमळेु भजूल पातळी चांगली आहे.

 � मजरुांची उपलबधता : मजरू तलुनेने सवसत 
दरात उपलबध आहे.
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इथनेॉल ववष्ी : 

 � इथनेॉल एक सपष्, रंगहीन सेंनद्रय द्रव आहे
 � पया्ययी इंधन ्रिोत असणयावयमतररक्, त े रासायननक मवद्रावक महणून आणण सेंनद्रय संयगेुचया 

संशलषेिणात वापरल ेजात.े
 � बायोमास (वनसपती सामग्ी) चया नकणवनातनू ककवा इमथलीन हायडे्शन सारखया पटे्ोकेममकल 

प्रहक्रयदे्ार ेइथनेॉल तयार केल ेजाऊ शकत.े
बया्ोइथनेॉल ववष्ी : 

 � बायोमासपासनू तयार होणाऱया इथनेॉलला बायोइथनेॉल असहेी महणतात
 � हे स्टाच्य- ककवा साखर-आधाररत ितीडस्टॉकस, जस ेकती कॉन्य, ऊस आणण इतर वनसपती सामग्ीपासनू 

तयार केल ेजाऊ शकत.े
भयाित - इथनेॉल महत्व : 

 � देशातील वाढती ऊजदेची मागणी पणू्य करणयासाठी.
 � कचचया तलेाचया आयातीवरील अवलंमबतव कमी करणे, 

जयामळेु भारताची ऊजा्य सरुक्षा वाढेल.
 � पया्यवरणीय प्रदूषिण कमी करणे आणण हवामान उहद्ष् ेपणू्य 

करणे.
 � इथनेॉल उतपादन प्रकलपातनू रोजगार ननर्मती.
 � मके इन इंनडयाला प्रोतसाहन देणयासाठी.
 � शेतकऱयांच ेउतपन्न वाढणयास मदत होईल.
 � कचऱयाला संपत्ी ननर्मतीसाठी प्रोतसाहन देणे.
 � इथनेॉल ममश्णासंबंमधत भारताच ेलक्ष्य 
 � भारताने पटे्ोलमधय े9% इथनेॉल ममश्ण गाठल ेआहे
 � भारताने 2025 पययंत 20% इथनेॉल ममश्ण साधय करणयाच ेलक्ष्य ठेवल ेआहे. 

Evaluation : By Ritesh Sir
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NTPC चे जैवववववधता धोरण NTPC चे जैवववववधता धोरण 
चचचेत कया? 

 � अलीकडेच नॅशनल थम्यल पॉवर कॉपपोरशेन णलमम्ेटड (NTPC णलमम्ेटड) ने जवैमवमवधतचे ेसंवध्यन, 
पनुसयंचमयत आणण संवध्यन करणयासाठी सव्यसमावशेक दृष्ी आणण माग्यदश्यक तत्व ेस्ानपत करणयासाठी 
अद्यावत जवैमवमवधता धोरण 2022 जारी केल ेया कारणासतव हा मदु्ा सधया चचदेत आहे. 

 � NTPC चया पया्यवरण धोरणाचा हा एक अमवभाजय भाग आहे असनू तयाची उहद्ष् ेपया्यवरण आणण 
शाश्तता धोरणांशी जळुतात. 

धोरिाची उवद्षे्  

 � जवैमवमवधता लक्ष्य साधय करणयासाठी 
वयावसामयकांची मदत : 

 � हे धोरण NTPC समहूातील सव्य वयावसामयकांना 
या क्षते्ात ननणचित केललेया उहद्ष्ांचया पतूतीसाठी 
योगदान देणयासाठी तयार करणयात आल ेआहे. 

 � NTPC नेहमीच उचच जवैमवमवधता मलूय 
असललेया भागात ऑपरशेन ्टाळणयाबद्ल आणण 
प्रकलपाची जागा मववकेतीपणे ननवडणयाबद्ल 
जागरूक आहे. 

 � सधया काय्यरत असललेया कोणतयाही साइ्टने 
जवैमवमवधता गमावली जाणार नाही आणण शकय 
असले तथे े ननववळ सकारातमक संतलुन राखल े
जाईल याची खात्ी करणयासाठी कंपनीच ेप्रयतन 
अमधक बळक्ट केल ेजातील. 

जैवववववधतेची संकलपनया मुख् प्वयाहयात आणणे : 

 � NTPC चया मलूय शंृखलामधय े जवैमवमवधतचेी 
संकलपना मखुय प्रवाहात आणणे हे तयाच ेमखुय 
उहद्ष् आहे. 

 � NTPC चया वयावसामयक यनुन्टल्समधय े
आणण आजबूाजचूया परृवीची मवमवधता 
सनुनणचित करणयासाठी सव्य ननण्यय प्रहक्रयांमधय े
जवैमवमवधतचेया शाश्त वयवस्ापनासाठी 
सावधमगरीचा दृष्ीकोन अवलंबणयाच े हे उहद्ष् 
आहे. 

स्यावनक धमक्यंानया संबोसधत किणे : 

 � कंपनीचया वयावसामयक हक्रयाकलापांचया 
पलीकडे जवैमवमवधतसेाठी स्ाननक धोकयांचा 
पद्धतशीरपणे मवचार करणे हे या धोरणाच ेउहद्ष् 
आहे. 
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महत्व : 

जैवववववधतया हॉ्टसपॉ्ट : 

 � भारतामधय ेजगातील केवळ 2.3% भभूाग आहे, 
परंत ुजागमतक जवैमवमवधतचेया समुार े8% आहे. 

 � 36 जागमतक जवैमवमवधता हॉ्टसपॉ्टल्सपकैती चार 
भारतात आहेत. 

आश्च व्ाकयािक आर्थक मूल् : 

 � जवैमवमवधतदे्ार ेप्रदान केललेया सव्य पररसंस्चेया 
सवेांच े अचकू आर्थक मलूय माहहत नसल े
तरी, एका अंदाजानुसार, केवळ भारतातील 
जंगल े वार्षिक एक नट्णलयन रुपयांपके्षा जासत 
ककमतीचया सवेांच ेउतपादन करू शकतात. 

 � णशवाय, गवताळ प्रदेश, पाणथळ जागा, गोडे पाणी 
आणण महासागर यांसारखया नैसर्गक संसाधनांद्ार े
उतपानदत केललेया सवेा जोडलया गेलयास तयाच े
मलूय नकती वाढेल हे समजणयासारख ेआहे. 

नैसर्गक आपत्ततींपयासून संिक्षण : 

 � जमीन, नद्ा आणण महासागरावरील मवमवध 
पररसंस्ा आपली अन्नसाखळी मजबतू करतात, 
आपलयाला पोषिण देतात. 

अध्यासत्मक उन्नती : 

 � आपली जवैमवमवधता आधयामतमक उन्नतीचा सतत 
स्ोत महणून काम करत,े जी आपलया शारीररक आणण 
मानमसक कलयाणाशी जवळून जोडललेी आहे. 

भारत - जैवववववधता : 

इंवड्या सबझनेस अँड बया्ोडया्रहर्स्टी 
इवनजशएह्टरह (IBBI) : 

 � हे वयवसाय आणण तयाचया भागधारकांसाठी संवाद 
साधणयासाठी, सामामयक करणयासाठी आणण 
णशकणयासाठी, शेव्टी वयवसायांमधय े जवैमवमवधतचे े
शाश्त वयवस्ापन मखुय प्रवाहात आणणयासाठी एक 
राष्ट्ीय वयासपीठ महणून काम करत.े 

NTPC ने उचललेली इतर संबंमधत पावले : 

जयागरुकतया पसिववणे : 

 � NTPC तज्ांचया सहकाया्यने प्रकलप-मवणशष् 
आणण राष्ट्ीय सतरावरील प्रणशक्षणाद्ार ेस्ाननक 
समदुाय, कम्यचारी आणण तयाचया भागीदारांमधय े
जवैमवमवधतबेद्ल जागरुकता वाढवत आहे. 

सहकया्यावाद्याि े: 

 � NTPC स्ाननक समदुाय, संस्ा, ननयामक 
संस्ा आणण जवैमवमवधतचेया क्षते्ात राष्ट्ीय/
आंतरराष्ट्ीय खयाती असललेया संशोधन 
संस्ांसोबतही सहकाय्य करत आहे. 

कया्देशीि पयालन : 

 � NTPC तयाचया प्रकलपांच े ननयोजन आणण 
अंमलबजावणी करताना पया्यवरण, वन, 
वनयजीव, नकनारी क्षते् आणण हररत क्षते् यांचयाशी 
संबंमधत ननयम आणण ननयमांच े पालन करून 
जवैमवमवधतशेी संबंमधत कायद्ांच ेपालन करले. 

संबंसधत कियाियावि सवयाक्षिी केली : 

 � NTPC ने आंध्र प्रदेशचया नकनारपट्ीवरील 
ऑणलवह ररडल े कासवांचया संवध्यनासाठी आंध्र 
प्रदेश वन मवभागासोबत पाच वषिायंचा करार केला 
आहे. 

जैवववववधता : 

 � हे वनसपती, प्राणी, जीवाणू आणण बरुशीसह 
परृवीवरील णजवंत प्रजातींचया मवमवधतचेा संदभ्य देत.े 

 � परृवीची जवैमवमवधता इतकती समदृ्ध आहे कती 
अनेक प्रजाती शोधणे बाकती आहे, अनेक 
प्रजाती मानवी हक्रयाकलापांमळेु नष् होणयाचया 
धोकयात आहेत, जयामळेु परृवीचया नेत्दीपक 
जवैमवमवधतलेा धोका आहे. 
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NTPC णलमम्ेटड : 

 � स्यापनया : 1975 
 � उहद्ष्ट : जगात सवा्यमधक आणण सवपोत्म ऊजा्य तयार करणे 
 � NTPC कडे सव्यसमावशेक पनुव्यसन आणण पनुव्यसन आणण कॉपपोर्ेट सोशल ररसपॉसनसमबणल्टी (CSR) 

धोरणे आहेत जी ऊजा्य प्रकलपांची स्ापना आणण वीज ननर्मतीचया मखुय वयवसायाशी ससंुगत आहेत. 
 � कंपनी नामवनयपणू्य पया्यवरणपरूक तंत्ज्ानासह बहुमवध ऊजा्य ्रिोतांचा वापर अनुकूल करून शाश्त 

रीतीने सपधा्यतमक नकमतींवर मवश्ासाह्य वीज ननर्मती करणयासाठी वचनबद्ध आहे, अशा प्रकार ेराष्ट्ाचया 
आर्थक मवकासात आणण समाजाचया उन्नतीसाठी योगदान देत.े 

 � NTPC ही 68,961.68 मगेावॅ्टची स्ानपत क्षमता असललेी भारतातील सवा्यत मोठी वीज कंपनी आहे 
आणण 2032 पययंत 130 GW क्षमता गाठणयाची योजना आहे. 

जयागवतक प्वयास आजण प व्ा्टन ववकयास वनदचेशयंाक 2021 

अलीकडेच जागमतक प्रवास आणण पय्य्टन मवकास 
ननददेशांक 2021 हा अहवाल प्रमसद्ध करणयात आला 
असनू या आहवालामधय ेभारत ५४ वया (गुण ४.२)
क्रमांकावर असनू दणक्षण आणशयामधय े अजनूही 
अववल स्ानावर आहे.
ठळक बयाबी : 

 � जागमतक प्रवास आणण पय्य्टन मवकास ननददेशांक 
२०२१ मधय ेप्रथम क्रमांक हा जपानने ममळवला 
असनू  तयापाठोपाठ अमरेरका, सपने, फ्ानस 
आणण जम्यनी यांचा क्रमांक लागतो. यापवूती भारत 
२०१९ मधय े४६ वया क्रमांकावर होता.

 � या आहवालामधय ेजगातील ११७ अथ्यवयवस्ांच े
सवदेक्षण करणयात आल ेहोत े

 � प्रकाणशत : World Economic Forum  
 � सवदेक्षणाच े ननकषि : प्रवास आणण पय्य्टन क्षते्ात 

शाश्त आणण लवकरात लवकर वाढ सक्षम 
करणाऱया अथ्यवयवस्ांवर मखुय भर आहे.

 � हा अहवाल मधील १५ वषिायंपासनू हद्वार्षिक 
प्रकाणशत केला जात आहे.

Evaluation : By Ritesh Sir

 � प्रवास आणण पय्य्टनावरील वलड्य इकॉनॉममक 
िोरमचया हद्वार्षिक अभयासातनू अस े नदसनू 
आल े आहे कती महामारीनंतर या प्रदेशातील 
पररसस्ती सधुारत आहे. 

 � वलड्य इकॉनॉममक िोरमचया एणवहएशन टॅ्वहल 
अँड ्ुटररझमचया अधयक्षा लॉरने अकपक यांचया 
मतानुसार कोरोना महामारीचया दरमयान झाललेया 
लॉकडाऊनमळेु जगातील अनेक अथ्यवयवस्ांवर 
तसचे प्रवास आणण पय्य्टनाचया महत्वावर पररणाम 
झाल ेआहेत. 

 � तसचे आंतरराष्ट्ीय पय्य्टन वयवसाय अजनूही 
कोरोनाचया काळापवूतीचया तलुनेत चांगला नाही

 � अमरेरका वयमतररक्, यरुोप आणण आणशया 
पॅमसनिक क्षते्ातील शीषि्य 10 देशांमधय ेजानेवारी 
2021 चया तलुनेत जानेवारी 2022 मधय े
आंतरराष्ट्ीय पय्य्टकांचया संखयते लक्षणीय वाढ 
झाली आहे.
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नॉन- CO 2  प्दूषक: 

 � गैर-CO 2  प्रदूषिकांमधय े ममथने, बलॅक 
काब्यन, हायड्ोफलोरोकाब्यनस (HFCs), 
ट्ोपोसिेररक ओझोन आणण नायट्स 
ऑकसाईड यांचा समावशे होतो . 

 � ममथने : ममथने हा एक शमक्शाली हररतगृह 
वाय ू आहे. हे ओझोनचया ननर्मतीमधय े
योगदान देत.े 

 � बलॅक काब्यन : बलॅक काब्यन हा PM2.5 
चा एक प्रमखु घ्टक आहे आणण 
वातावरणातील एक शमक्शाली तापमान 
वाढवणारा घ्टक आहे, जो प्रादेणशक 
पया्यवरणीय असंतलुनात योगदान देतो 
आणण हहमनदी मवतळणयास गती देतो. 

हया्ड्ोफलुिोकयाबवानस (HFCs) : 

 � हायड्ोफलरुोकाब्यन (HFCs) हे हररतगृह 
वाय ू (GHG) आहेत ज े सामानयतः 
रनेफ्जरशेन, एअर कंनडशकनग (AC), 
मबसलडग इनसलुशेन, अमग्नशामक यंत्णा 
आणण एरोसोलमधय ेवापरल ेजातात. 

गैर CO2 
प्रिषूक

चचचेत असण्याचे कयािण : 

 � एका नवीन अभयासानुसार हवामानाची उहद्ष् े
साधय करणयासाठी जगाला नॉन-CO 2  प्रदूषिक 
आणण CO 2 प्रदूषिकांना लक्ष्य करणे आवशयक 
आहे

 � केवळ नडकाबपोनायझशेनचया प्रयतनांवर लक्ष 
कें नद्रत केलयास 2035 पययंत जागमतक तापमान 
पवू्य-औद्ोमगक पातळीपके्षा 1.5 °C आणण 2050 
पययंत 2 °C पके्षा जासत होणयाची शकयता आहे

 � ट्ोपोसिेररक ओझोन सयू्यप्रकाशाचया, मवशेषित: 
अलट्ावहायोल्ेट प्रकाशाचया, हायड्ोकाब्यनस आणण 
नायट्ोजन ऑकसाईडल्सचया परसपरसंवादामळेु 
तयार होतो, ज े ऑ्टोमोबाईल ्ेटलपाइपस आणण 
समोकस्ॅटकसद्ार ेउतसर्जत होत.े 

ना्ट्ि ऑकिाईड 

 � नायट्स ऑकसाईड हा हररतगृह वाय ू आहे जो 
काब्यन डायऑकसाइड (CO ) पके्षा 300 प्ट अमधक 
शमक्शाली आहे. NO उतसज्यनाचा मोठा भाग कृषिी 
क्षते्ातनू यतेो.

स्ोत : 

 � हे वाय ू अनेक क्षते्ांतनू आणण ्रिोतांमधनू उतसर्जत 
होतात : 
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 � जीवाशम इंधनाच े उतसज्यन, मवतरण आणण जवलन, औद्ोमगक प्रहक्रया, आंत् नकणवन, भातशेती, खत 
वयवस्ापन, इतर कृषिी स्ोत आणण पडीक जमीन यामधनू ममथनेच ेउतसज्यन होत.े 

 � नॉन-CO2  हे मखुयतः औद्ोमगक प्रहक्रया, कृषिी माती, खत वयवस्ापन आणण सांडपाणी यांमधनू उतसर्जत 
होत.े 

 � एि-वाय ूबहुतके औद्ोमगक प्रहक्रयदे्ार ेउतसर्जत होतात. 
गलोबल वॉर्मगमध्े ्ोगदयान : 

 � गलोबल वार्मगमधय े योगदान देणाऱया नॉन-CO2 प्रदूषिकांचा वा्टा जवळजवळ काब्यन डायऑकसाइड 
इतका आहे. 

 � आंतरशासकतीय पॅनेल िॉर कलायम्ेट चेंज वर्कग गु्प (IPCC WGI) चया अहवालात अस ेनदसनू आल े
आहे कती गलोबल वार्मगमधय ेकाब्यन डायऑकसाइड आणण नॉन-CO 2  हररतगृह वायूंच ेयोगदान अनुक्रम े
52-57% आणण 43-48% होत.े 

सवच्छ सवचेक्षण 2023
 � कें द्रीय गृहननमा्यण आणण शहरी वयवहार मंत्ालयाने अलीकडेच सवच्छ सवदेक्षण 2023 लाँच केल.े
 � ्यावषवीची थीम : वसे्ट ्ूट वलेथ 
 � गृहननमा्यण आणण शहरी वयवहार मंत्ालयाने मह्टल ेआहे कती सवदेक्षण 3Rs : Reduce, Recycle 

and Reuse या तत्वाला प्राधानय देईल.
 � सवच्छ सवदेक्षण २०२३ ही सवच्छ सवदेक्षणाची आठवी आवतृ्ी आहे.

सवच्छ सवचेक्षण महणजे कया्?

 � सवच्छ सवदेक्षण हे जगातील सवा्यत मोठे शहरी sanitation & cleanliness सवदेक्षण आहे.
 � या सवदेक्षणामळेु ग्ाउंड सतरावर महत्वपणू्य बदल घडून आल.े
 � हे 2016 पासनू गृहननमा्यण आणण शहरी वयवहार मंत्ालय (MoHUA) द्ार ेआयोणजत केल ेजात 

आहे.
 � सवच्छ सवदेक्षण 2022 मधय े4,355 शहर ेआणण 85,860 वॉडा्यवॉडायंचा समावशे आहे. 
 � सवदेक्षणात समुार े2.12 लाख हठकाणांना भ्ेटी देणयात आलया.
 � सवच्छ सवदेक्षण २०२२ पणू्य झाल ेअसनू तयाच ेननकाल तयार होत आहेत.
 � सवदेक्षण हे केवळ मलूयांकनाच ेसाधन नसनू प्ररेणादायी साधन आहे.
 � सवदेक्षणामळेु कमी यश ममळवणाऱयांना सवच्छ शहर ेननमा्यण करणयाचया नदशेने पावल ेउचलणयाची 

संधी ममळते
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धचत््ाववष्ी :

 � मचत्ा ही मोठ्ा मांजरीचया सवा्यत जनुया 
प्रजातींपकैती एक आहे, जयांच े पवू्यज 5 दशलक्ष 
वषिायंहून अमधक काळापवूती महणज े मायोसीन 
यगुापययंत सापडतात.

 � मचत्ा हा आनफ्का आणण आणशयामधय ेराहणारा 
जगातील सवा्यत वगेवान ससतन प्राणी आहे.

आवफ्कन धचत्ा:

 � वैज्यावनक नयाव : Acinonyx Jubatus

वैजशषे्ट : 

 � तयांची तवचा ककमचत 
तपनकरी आणण सोनेरी 
असत.े यांची तवचा 
एणशयान्टक मचत्यांपके्षा 
जाड असत.े

भारतात चचत्ा पुिस्ा्यपिा
चचचेत कया?

 � भारत लवकरच दणक्षण आनफ्का आणण नामममबयातील मचत्यांना मधय प्रदेशातील शयोपरू 
णजलह्ातील कुनो पालपरू यथे ेजंगलात सोडणार आहे.

 � यामळेु भारताची मचत्यांचया आंतरखंडीय स्लांतराची महत्वाकांक्षी योजना सरुू होईल.
 � देशातील शेव्टचा मचत्ा 1947 मधय े्छत्ीसगडमधय ेमरण पावला होता आणण 1952 मधय ेतो 

देशातनू नामशेषि झालयाच ेघोनषित करणयात आल ेहोत.े
 � The Wildlife Institute of India (WII) ने काही वषिायंपवूती मचत्ा पनुप्यररचय प्रकलप 

(Cheetah Reintroduction Project) तयार केला होता.

 � एणशयान्टक मचत्यांचया तलुनेत तयांचया चहेऱयावर 
जासत ठळक डाग आणण रषेिा असतात.

आढळ : 

 � संपणू्य आनफ्कन खंडात हजारो संखयनेे 
आढळतात.

संिक्षण :

 � IUCN लाल यादी : (Vulnerable) असरुणक्षत.
 � CITES : पररणशष् १.
 � WPA : शेड्लू-2.

एसश्ाठटक धचत्ा :

 � वैज्यावनक नयाव : Acinonyx Jubatus 
Venaticus

वैजशष्ट : 

 � आनफ्कन मचत्ापके्षा ककमचत लहान असतात .
 � तयांचया शरीराखाली, मवशेषितः पो्टावर अमधक 
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िर असललेी निक्ट नपवळसर निक्ट रंगाची 
तवचा असत.े

 � मवतरण : िक् इराणमधय ेआढळतात मतथ ेपण 
100 पके्षा कमी मचत्चे णशललक आहेत.

 � संरक्षण :
 � IUCN लाल यादी : critically endangered) 

गंभीरपणे धोकयात.
 � CITES : पररणशष् १.
 � WPA : शेड्लू-2.

भारती् िंवध्फनाचे प्र्तन : 

 � भारतीय वनयजीव संस्नेे 7 वषिायंपवूती 260 
को्टी रुपयांचा मचत्ा री-इंट्ोडकशन प्रकलप 
(Cheetah Re-introduction project) 
तयार केला होता.

 � हा जगातील पहहला आंतरखंडीय मचत्ा 
ट्ानसलोकेशन प्रकलप अस ू शकतो (world’s 
first inter-continental cheetah 
translocation project).

 � राष्ट्ीय वयाघ्र संवध्यन प्रामधकरणाचया (National 
Tiger Conservation Authority- 
NTCA) 19 वया बठैकतीत पया्यवरण मंत्ालयाने 
भारतात मचत्ाचया पररचयासाठी कृती योजना 
(Action Plan for Introduction of 
Cheetah in India) जारी केला.

 � राष्ट्ीय वयाघ्र संवध्यन प्रामधकरण (The 
National Tiger Conservation 
Authority- NTCA) ने पढुील 5 वषिायंत 
नामममबयातनू 50 आनफ्कन मचत्ा आणणयाचा 
ननण्यय घतेला आहे.

 � कुनो नॅशनल पाक्य  मवषियी :
 � मधय प्रदेशातील कुनो राष्ट्ीय उद्ान हे सव्य 

वनयजीव प्रमेी आणण उतसाही लोकांसाठी सवा्यत 
अनोख ेहठकाण आहे. यथे ेननरोगी मचतळ, सांबर, 
नीलगाय, रानडुककर, चचकारा आणण गुर ेआहेत.

 � सधया, राष्ट्ीय उद्ानात मबबट्ा आणण पटे्दार 
हायना हे एकमवे मोठे मांसाहारी प्राणी आहेत, 
एक्टा वाघ या वषिा्यचया सरुुवातीला रणथंबोरला 
परतला होता.
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सटॉकहोम पररषद 1972 : 

पयाश्ववाभूमी :  

 � 1968 मधय े संयकु् राष्ट्ांचया आमसभते उदयोन्खु 
वजै्ाननक परुावयांचा वापर करून हवामान बदलावर प्रथम 
चचा्य झाली. 

 � 1967 मधील संशोधन अभयासाने CO2 सतरांवर आधाररत 
जागमतक तापमानाचा वासतववादी अंदाज प्रदान केला. 
सधयाचया पातळीपके्षा CO2 दुपप्ट झालयामळेु जागमतक 
तापमानात समुार े 2 °C ने वाढ होईल, असा अंदाजही 
वत्यवणयात आला होता. 

 � स्टॉकहोम पररषिदेची कलपना सव्यप्रथम सवीडनने मांडली 
होती. महणूनच याला "सवीनडश इननणशएन्टवह" असहेी 
महणतात. 

 � 5 त े 16 जनू 1972 दरमयान स्टॉकहोम यथे े मानवी 
पया्यवरणावरील संयकु् राष्ट् पररषिद आयोणजत करणयात 
आली होती.  ग्हांचया पया्यवरणावरील हे पहहल ेजागमतक 
अमधवशेन होत.े 

 � थीम : Only One Earth 
 � सहभयागी देश : 122 

लक्ष्य : 

 � ग्हीय वातावरण आणण नैसर्गक संसाधनांसाठी एक 
सामानय प्रशासन फे्मवक्य  तयार करणे. 

 � स्टॉकहोम घोषिणा आणण मानवी पया्यवरणासाठी कृती 
योजना: 

स्टॉकहोम घोषणया : 

 � 122 सहभागी देशांपकैती 70 मवकसनशील आणण गरीब 
देशांनी स्टॉकहोम घोषिणापत् सवीकारल.े 

 � स्टॉकहोम घोषिणापत्ात 26 तत्व े आहेत जी मवकमसत 

स्ॉकहोम +50 
चचचेत असण्याचे कयािण   

 � स्टॉकहोम+50 च ेआयोजन 
स्टॉकहोम सवीडन यथे ेकेल ेजात 
आहे 

 � हा 1972 चया संयकु् राष्ट्ांचया 
(UN) मानवी पया्यवरण पररषिदेचया 
50 वया वधा्यपन नदनाचा उतसव 
आहे (जयाला स्टॉकहोम कॉनिरनस 
देखील मह्टल ेजात)े . 

 � ही आंतरराष्ट्ीय बठैक संयकु् 
राष्ट्ांचया आमसभदे्ार ेआयोणजत 
केली जात आहे. 

 � स्टॉकहोम घोषिणेचया 50 वषिायंनंतर 
जवेहा जग अजनूही हवामान बदल, 
प्रदूषिण आणण कचरा, ननसगा्यची 
हानी आणण जवैमवमवधता या मतहेरी 
ग्हांचया संक्टाचा सामना करत 
आहे अशा वळेी हे आयोजन केल े
जात आहे

 � शाश्त मवकास उहद्ष् ेसाधय 
करणयासाठी हा धोका आहे. 

 � कोमवड-19 साथीचया आजारातनू 
शाश्त पनुप्रा्यपती हा देखील 
अजेंड्ातील एक मदु्ा असले. 
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आणण मवकसनशील देशांमधील संवादाची 
सरुुवात करतात. 

 � तयातनू मवकास, गररबी आणण पया्यवरण 
यांचयातील परसपरसंबंध ननमा्यण झाल.े 

कृती ्ोजनया :  

 � कृती आराखड्ात तीन मखुय श्णेींचा समावशे 
होता जयांना पढेु 109 णशिारशींमधय े मवभागल े
गेल ेहोत.े  

 � वणैश्क पया्यवरण मलूयांकन काय्यक्रम  
(वाच पलान) 

 � पया्यवरण वयवस्ापन हक्रयाकलाप 
 � राष्ट्ीय आणण आंतरराष्ट्ीय सतरावर केललेया 

मलूयांकन आणण वयवस्ापन हक्रयाकलापांना 
समथ्यन देणयासाठी आंतरराष्ट्ीय उपाय. 

परिषदेचे तीन आ्याम : 

 � देशांनी एकमकेांचया पया्यवरणाला ककवा राष्ट्ीय 
अमधकार क्षते्ाबाहेरील क्षते्ांना हानी पोहोचव ूनय े
अस ेमानय केल.े 

 � परृवीचया पया्यवरणीय धोकयांचा अभयास 
करणयासाठी कृती योजना. 

 � देशांमधील सहकाय्य प्रस्ानपत करणयासाठी 
संयकु् राष्ट् पया्यवरण काय्यक्रम (UNEP) 
नावाचया आंतरराष्ट्ीय संस्चेी स्ापना. 

स्टॉकहोम घोषणेचे प्मुख कियाि : 

 � हवा, पाणी, जमीन, वनसपती आणण प्राणी 
यांसारखया नैसर्गक संसाधनांच ेसधयाचया आणण 
भावी नपढांचया िायद्ासाठी काळजीपवू्यक 
ननयोजन करून संरक्षण केल ेपाहहज.े 

 � मवषिारी पदाथ्य काढून ्टाकणे आणण उष्णतचे े
उतसज्यन पया्यवरणाचया क्षमतपेके्षा जासत होऊ 
देऊ नय.े 

 � प्रदूषिणामवरुद्धचया लढाईत गरीब आणण 
मवकसनशील देशांना पाहठबा द्ायला हवा . 

 � राजय पया्यवरण धोरणांनी मवकसनशील देशांचया 
वत्यमान ककवा भमवष्यातील मवकासाचया 
संभावयतसे समथ्यन नदल ेपाहहज े. 

 � पया्यवरणीय उपायांचया अंमलबजावणीचया 

पररणामी संभावय राष्ट्ीय आणण आंतरराष्ट्ीय 
आर्थक पररणामांची पतू्यता करणयासाठी करारावर 
पोहोचणयासाठी राजय े आणण आंतरराष्ट्ीय 
संस्ांनी योगय पावल ेउचलली पाहहजते.  

 � यनुाय्ेटड नेशनसचया चा्ट्यर आणण आंतरराष्ट्ीय 
कायद्ाचया तत्वांनुसार, राजयांना तयांचया 
पया्यवरणीय धोरणांनुसार तयांचया संसाधनांच े
शोषिण करणयाचा साव्यभौम अमधकार आहे. 

 � तथानप, राजयांची जबाबदारी आहे कती तयांचया 
अमधकारक्षते्ातील ककवा ननयंत्णातील 
हक्रयाकलापांनी राष्ट्ीय अमधकार क्षते्ाचया 
मया्यदेपलीकडे इतर राजयांचया ककवा क्षते्ांचया 
पया्यवरणाला हानी पोहोचव ूनय.े 

स्टॉकहोमचे महत्व 1972 : 

 � पया्यवरण हा जागमतक चचतचेा ककवा 
कोणतयाही राष्ट्ासाठी महत्वाचा मवषिय नसताना 
पया्यवरणावरील पहहली जागमतक पररषिद झाली. 

 � याआधी संयकु् राष्ट्ांचया चा्ट्यरमधय े कधीही 
पया्यवरणाचया क्षते्ाचा समावशे केललेा नाही.  

 � 1972 पययंत कोणतयाही देशात पया्यवरण मंत्ालय 
नवहत.े  

 � नंतर नॉवदे आणण सवीडन सारखया देशांनी 
पया्यवरणासाठी सवतःची मंत्ालय ेस्ापन केली. 

 � 1985 मधय े भारताने पया्यवरण आणण वन 
मंत्ालयाची स्ापना केली. 

 � 1972 नंतर प्रजातींच े मवलपुत होणे आणण पारा 
मवषिबाधा यांसारखया पया्यवरणीय समसयांनी मथळे 
बनवणयास सरुुवात केली आणण साव्यजननक 
जागरूकता वाढली. 

 � स्टॉकहोम पररषिदेने समकालीन "पया्यवरण यगु" 
ची सरुुवात केली. 

 � पया्यवरणीय संक्टावरील आजचया अनेक 
पररषिदांच ेमळू स्टॉकहोम घोषिणेकडे आहे. 

 � यनुाय्ेटड नेशनस फे्मवक्य  कनवहेनशन ऑन 
कलायम्ेट चेंज (UNFCCC) 

 � यनुाय्ेटड नेशनस कनवहेनशन ऑन द नप्रवहेंशन 
ऑि डेजर््टनिकेशन  (UNCCD) 

 � जमैवक मवमवधता अमधवशेन (CBD) 
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८ मे : जागफतक स्थलांतररत पक्षी फर्न 

 � दरवषिती म ेआणण ऑक्टोबरचया 
दुसऱया शननवारी जागमतक 
स्लांतररत पक्षी नदन साजरा 
केला जातो. यंदा तो ८ म ेरोजी 
साजरा होत आहे. शेव्टचा 
जागमतक स्लांतररत पक्षी 
नदवस 10 ऑक्टोबर रोजी साजरा करणयात 
आला .

मुख् उदे्श: 

 � जागमतक स्लांतररत पक्षी नदन साजरा करणयाचा 
मखुय उदे्श स्लांतररत पक्ष्यांबाबत जनजागृती 
करणे हा आहे. हे स्लांतररत पक्ष्यांचया 
अमधवासाचया, मवशेषितः पाणथळ प्रदेशांचया 
संवध्यनासाठी जागरूकता ननमा्यण करत.े

जयागवतक स्लयंातरित पक्षी वदन

 � जागमतक स्लांतररत पक्षी नदनाच े आयोजन 
स्लांतररत प्रजाती, पया्यवरणासाठी अमरेरका 
आणण आनफ्कन – यरुणेशयन स्लांतररत 
जलपक्षी कराराचया अमधवशेनाद्ार ेकेल ेजात.े तो 
संयकु् राष्ट्ांचया पया्यवरण काय्यक्रमाद्ार े देखील 
साजरा केला जातो.

सं्ुक् ियाष्ट्

 � संयकु् राष्ट्संघाने २००६ मधय े जागमतक 
स्लांतररत पक्षी नदनाची स्ापना केली. या 

काय्यक्रमाची स्ापना आनफ्कन-यरुणेशयन 
स्लांतररत जलपक्ष्यांचया संरक्षणावरील संयकु् 
राष्ट् करारांतग्यत करणयात आली.

 � जागमतक स्लांतररत पक्षी नदनाच े आयोजन 
कनवहेनशन ऑन मायगे््टरी सपीसीज (CMS), 
एनवहायन्यमें्ट िॉर द अमरेरका आणण आनफ्कन 
– यरुणेशयन वॉ्टरबड्य करार (AEWA) द्ार ेकेल े
जात.े 

 � CMS आणण AEWA हे संयकु् राष्ट् पया्यवरण 
काय्यक्रम (UNEP) द्ार े प्रशामसत केलले े दोन 
आंतरराष्ट्ीय वनयजीव करार आहेत.

 � स्लांतररत पक्ष्यांचया संवध्यनासाठी राष्ट्ीय कृती 
योजना

 � पया्यवरण, वन आणण हवामान बदल मंत्ालयाने 
10 ऑक्टोबर 2020 रोजी स्लांतररत पक्ष्यांचया 
संवध्यनासाठी राष्ट्ीय कृती योजना सरुू केली.

 

8 मे : जागफतक रेडक्रॉस फर्वस 

 � जागमतक रडेक्रॉस 
नदवस, जयाला 
जागमतक रडे क्रॉस 
ककवा रडे के्रसें्ट 
नदवस महणूनही ओळखल े जात,े दरवषिती 8 म े
रोजी साजरा केला जातो. रडेक्रॉसच े संस्ापक 
हेन्ी ड्नंु्ट आणण इं्टरनॅशनल कमम्टी ऑि द 
रडेक्रॉस (ICRC) यांची जयंती समरणाथ्य साजरी 
केली जात.े

दिन ववशेष
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जयागवतक िडे क्रॉस वदवस

 � 8 म े1948 रोजी, वार्षिक आंतरराष्ट्ीय रडेक्रॉस 
नदनाचा ठराव सवीकारणयात आला आणण तो 
अमधकृतपणे जागमतक रडे क्रॉस (ककवा रडे 
हक्रसें्ट नदवस) महणून घोनषित करणयात आला. 
महणून, पहहला रडे क्रॉस नदवस 1948 मधय े
साजरा करणयात आला.

 � लोकांच े दुःख दूर करणयासाठी आणण तयांना 
सन्ानपवू्यक जीवन जगता याव ेयासाठी दरवषिती 
हा उतसव साजरा केला जातो.

 � सवातंत्य, मानवता, ननष्पक्षता, साव्यनत्कता, 
एकता आणण त्टस्ता (ही संस्चेी मखुय तत्व े
आहेत) लोकांना मदत करून रडे क्रॉस संघ्टनेद्ार े
जगभरात हा नदवस साजरा केला जातो.

िडे क्रॉस बद्ल

 � ही जगातील सवा्यत मोठी मानवतावादी संस्ा 
आहे.

 � जागमतक सतरावर सधया 189 राष्ट्ीय रडेक्रॉस 
आणण रडे हक्रसें्ट सोसायट्ा आहेत. यात 97 
दशलक्षाहून अमधक कम्यचारी आणण सवयंसवेक 
आहेत.

 � आपतकालीन प्रमतसाद, समदुाय-आधाररत 
आरोगय आणण काळजी, आपत्ी सजजता, 
प्रथमोपचार प्रणशक्षण, आपत्ीग्सतांना कौ्ंुटमबक 
संपक्य  पनुसयंचमयत करणे यासह मवमवध काय्यक्रम 
आणण सवेांमधय ेहे सहक्रय सहभागी आहे.

 � आतापययंत 1917, 1944 आणण 1963 मधय ेतीन 
नोबले शांतता परुसकार ममळाल ेआहेत.

जीन हेन्ी डुनं्ट

 � तो एक ससवस वयापारी होता 
जयांचया प्रयतनांमळेु रडे क्रॉसची 
आंतरराष्ट्ीय सममती ( ICRC) 
ची ननर्मती झाली, णजननवहा 

अमधवशेने सवीकारली गेली आणण रडेक्रॉसच े
प्रतीकातमक मचनह तयार केल ेगेल.े

 � तो नोबले शांतता परुसकाराचा पहहला प्रापतकता्य 
आहे.

िडे क्रॉस सचनहयाचया इवतहयास

 � हेन्ी ड्नंु्ट यांनी 1859 मधय ेसॉलिेररनो (उत्र 
इ्टलीमधील) यदु्धभमूीवर सोडललेया जखमी 
सनैनकांचया दुःखाचा साक्षीदार होता. 

 � णजननवहाला परतलयावर तयांनी ए ममेरी ऑि 
सोलिेररनोची रचना केली. यदु्धाचया भीषिणतबेद्ल 
तयांनी पाहहल ेआणण यदु्धात जखमी झाललेयांना 
मदत करणयासाठी समर्पत संस्चेा प्रसताव नदला.

 � िेरिवुारी 1863 मधय,े ड्नंु्टचया प्रसतावांचा 
अभयास करणयासाठी पाच सदसयीय सममतीची 
बठैक झाली.

 � ऑक्टोबर 1863 मधय,े एका आंतरराष्ट्ीय 
अमधवशेनाने जखमी सनैनकांसाठी मदत सोसाय्टी 
स्ापन करणयासाठी दहा ठराव सवीकारल ेआणण 
'रडे क्रॉस' हे एकसमान मवणशष् मचनह महणून तयार 
केल.े

 � ऑगस्ट 1864 मधय,े एक राजनमयक पररषिद 
बोलावणयात आली, जयाने ठरावांना कराराचया 
अ्टींमधय े रूपांतररत केल.े याने पहहल े णजननवहा 
अमधवशेन सवीकारल े जयाने पांढया्य पाश््यभमूीवर 
रडे-क्रॉसला एक मवणशष् वणैशष्ट महणून मानयता 
नदली.

 � पांढऱया पाश््यभमूीवर रडे क्रॉस हे मचनह प्रतयक्षात 
ससवस धवजाचया उल्ट आहे (लाल Surface 
पांढरा क्रॉस).
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7 मे : बॉड्यर रोड ऑग्यना्झेशन (BRO)  
चा स्थापना फर्वस 

 � बॉड्यर रोड ऑग्यनायझशेन (BRO) ची स्ापना 
7 म े1960 रोजी करणयात आली, जयाचा उदे्श 
भारताचया सीमा सरुणक्षत करणे आणण भारताचया 
उत्र आणण पवूपोत्र राजयांमधील दुग्यम भागात 
पायाभतू समुवधा मवकमसत करणे.

बीआिओ (बॉडवाि िोड ऑगवानया्झशेन)

 � ही संरक्षण मंत्ालयाचया अंतग्यत एक प्रमखु रसत े
बांधकाम संस्ा आहे.

 � भारताचया सीमावतती भागात रसत ेजोडणी प्रदान 
करणे ही तयाची प्राथममक भमूमका आहे.

 � भारताचया एकूण धोरणातमक आणण धोरणातमक 
उहद्ष्ांची पतू्यता करणयासाठी त ेसीमवेर पायाभतू 
समुवधा देखील तयार करत.े

 � रसत े बांधणीवयमतररक्, हे मखुयतः भारतीय 
सनैयाचया धोरणातमक गरजा पणू्य करणयासाठी 
उत्र आणण पणचिम सीमवेर देखभालीची काम े
देखील करत.े
 �

१ जयून : जागवतक दूध ठदन

 � संयकु् राष्ट्संघाचया अन्न आणण कृषिी संघ्टना 
(FAO) द्ार ेदरवषिती 1 जनू रोजी जागमतक दूध 
नदन साजरा केला जातो

 � हा नदवस डेअरी क्षते्ाशी संबंमधत उपक्रमांकडे जागरूकता 
आणण लक्ष वधेणयासाठी साजरा केला जातो.

ठळक बयाबी : 

 � 2001 मधय ेFAO ने 1 जनू हा नदवस जागमतक 
दूध नदवस महणून साजरा करणयासाठी ननवडला 

 � इतर अनेक देश तया मवणशष् नदवशी दूध नदवस 
साजरा करत असलयामळेु हा नदवस ननवडणयात 
आला.

भयाित

 � भारत हा दुधाचा सवा्यत मोठा उतपादक देश आहे
 � 2011 चया सवदेक्षणानुसार समुार े 70% दुधाच े

नमनेु FSSAI (भारतीय अन्न सरुक्षा आणण मानक 
प्रामधकरण) ने ठरवललेया मानकांशी ससंुगत 
होत.े

ियाष्ट्ी् दूध वदवस : 

 � भारत 26 नोवहेंबर रोजी राष्ट्ीय दूध नदवस साजरा 
करतो 

 � हा नदवस २६ नोवहेंबर रोजी वगतीस कुररयन यांची 
जयंती असलयाने साजरा केला जातो

 � तयांना भारतात दूध क्रांतीच े जनक महणून 
ओळखल ेजाते

 � भारतात ऑपरशेन फलड सरुू करणयाची तयांची 
कलपना होती.

ऑपिेशन फलड : 

 � ऑपरशेन फलड 1970 मधय ेसरुू करणयात आले
 � देशातील दुधाची दरडोई उपलबधता दुपप्ट करणे 

हा या ऑपरशेनचा उदे्श होता
 � या ऑपरशेनमळेु ग्ामीण भागात रोजगार 

ननर्मतीलाही मदत झाली
 � या ऑपरशेनचया यशामळेु भारत सवा्यत मोठा दूध 

उतपादक बनला 

डेअिी के्षरियाशी संबंसधत भयाित सिकयािचे उपक्रम :

 � राष्ट्ीय गोकुळ ममशन : हे ममशन उतपादकता 
सधुारणयासाठी आणण गोवंशाचया लोकसंखयचेया 
अनुवांणशक सधुारणा आणण देशी गोवंशाचया 
जातींचया मवकास आणण संवध्यनाद्ार ेदूध उतपादन 
वाढवणयासाठी सरुू करणयात आल ेआहे. 

गोपयाल ित्न पुिसकयाि 2021 : 

 � दूध क्षते्ात काम करणाऱया सव्य शेतकरी, कृनत्म 
रतेन तंत्ज् आणण डेअरी सहकारी संस्ांना 
प्रोतसाहन देणयासाठी गोपाल रतन परुसकार नदला 
जातो. 
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ियाष्ट्र्यापी कृवरिम िेतन कया व्ाक्रम : 

 � या काय्यक्रमांतग्यत कृनत्म रतेन सवेा शेतकऱयांचया 
दारात मोित परुमवली जात.े 

नॅशनल डेअिी डेरहलपमें्ट प्ोग्याम (NPDD) : 

 � राजय अंमलबजावणी एजनसी (SIA) महणजचे 
राजय सहकारी डेअरी िेडरशेन माि्य त दूध आणण 
दुगधजनय पदाथायंच े उतपादन, खरदेी, प्रहक्रया 
आणण मवपणनासाठी पायाभतू समुवधा मजबतू 
करणयाचया उदे्शाने वषि्य 2014 मधय ेराष्ट्ीय दुगध 
मवकास काय्यक्रम (NPDD) सव्यत् सरुू करणयात 
आला आहे. 

डेअिी प्ोसेससग आजण इनफ्यासट्कचि डेरहलपमें्ट 
फंड (DIDF) ्ोजनया : 

 � DIDF योजना 2017 मधय े दूध प्रहक्रया आणण 
कूजलग पलां्टचया आधनुनकतीकरणासाठी, 
मलूयवध्यनासह सरुू करणयात आली होती. 

दुगध र्वसया्यात गंुतलेल्या दुगध सहकयािी संस्या 
आजण शेतकिी उत्पयादक संस्यंानया सहयाय्क 
(SDC आजण FPO) : 

 � पशुसंवध्यन आणण दुगधवयवसाय मवभागाने तयांचया 
SDC आणण FPO योजनेंतग्यत एक घ्टक महणून 
दुगध क्षते्ासाठी काय्यरत भांडवल कजा्यवरील वयाज 
सवलत समथ्यन हा नवीन घ्टक सादर केला आहे

 � पशुसंवध्यन आणण दुगधवयवसाय करणाऱया 
शेतकऱयांसाठी नकसान के्रनड्ट काड्य (KCC) : 
नकसान के्रनड्ट काड्यद्ार,े शेतकऱयांना काय्यरत 
भांडवली खचा्यसाठी सवलतीचया वयाजदरावर 
संस्ातमक कज्य ममळणयास सक्षम केल ेआहे. 

जागवतक तंबाखयू ववरोधी ठदवि 

 � दरवषिती 31 म े रोजी जागमतक आरोगय संघ्टना 
(WHO) आणण जागमतक भागीदार (global 
partners) जागमतक तंबाख ूमवरोधी नदन महणून 
साजरा करतात. 

 � 2022 थीम : Protect The Environment 

इति मुदे् 

 � कक्य रोगाच ेएक प्रमखु कारण 
 � तंबाखचूा वापर कक्य रोगाच ेमखुय कारण आहे.
 � तंबाखचूया वापरामळेु िुफिुसाचा कक्य रोग, 

सवरयंत् (वहॉईस बॉकस), तोंड, अन्ननणलका, घसा, 
मतू्ाशय, मतू्कपड इतयादींसह अनेक प्रकारच े
कक्य रोग होतात.

दिवषवी 8 दशलक्षयाहून असधक लोकयंाचया बळी : 

 � WHO चया महणणयानुसार तंबाखूमळेु दरवषिती 8 
दशलक्षाहून अमधक लोकांचा बळी जातो

 � जगातील 1.3 अबज तंबाखजूनय वापरकतयायंपकैती 
80 % अलप-मधयम उतपन्न असणाया्य देशांमधय े
राहतात.

 � तंबाख ू उद्ोगाचा पया्यवरण, दुर्मळ नैसर्गक 
्रिोत आणण संवदेनशील पररसंस्वेर होणारा 
हानीकारक पररणाम मोठा आहे.

WHO Framework Convention on 
Tobacco Control (WHO FCTC) : 

 � FCTC हा WHO चया संयकु् मवद्माने वा्टाघा्टी 
करणारा पहहला आंतरराष्ट्ीय करार आहे.

 � 21 म े2003 रोजी जागमतक आरोगय असेंबलीने 
सवीकारल े आणण 27 िेरिवुारी 2005 रोजी त े
अंमलात आल.े

 � तंबाखचूया वापरास रोखणयासाठी FCTC चया 
उपायांमधय ेखालील गोष्ी समामवष् आहेत :

 � ककमत आणण कर उपाय
 � तंबाखचूया पॅकेजसेवर ठळकपणे धोकयाची  

warning
 � 100% धमू्पान रहहत साव्यजननक जागा.
 � तंबाखचूा प्रसार, जाहहरात व प्रायोजकतव यावर 

बंदी. 
 � ज ेधमू्पान सोडू इसच्छतात तयांना समथ्यन.
 � तंबाख ूउद्ोगातील हसतक्षपे प्रमतबंमधत.
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चचचेत असण्याचे कयािण : 

 � अहमदाबादमधय े झाललेया  IPL 2022 चया 
अंमतम सामनयात गुजरात ्टाय्टनस संघाने IPL 
2022 च ेमवजतेपेद प्टकावल.े

 � यानुसार गुजरात ्टाय्टनस हा IPL चया 
पदाप्यणातच मवजतेपेद प्टकावणारा दुसरा संघ 
ठरला आहे.

ठळक बयाबी : 

 � अंमतम सामनयात गुजरात ्टाय्टनस संघाने 
राजस्ान रॉयलसवर (GT vs RR) 7 गडी राखनू 
मवजय प्रापत केला 

 � अंमतम सामनयात राजस्ानने 131 धावांच ेआवहान 
गुजरात ्टाय्टनस ला नदल ेहोत.े 

 � मोस्ट रहॅल्एुबल पलेअि : जोस ब्टलर
 � ऑिेंज कॅप : जोस ब्टलर (863 धावा) 
 � पपवाल कॅप : यझुवेंद्र चहल (27 मवके्टल्स) 

IPL 2022 
Winner

 � पॉविपलेअि ऑफ द सीझन : जोस ब्टलर 
 � फेअिपले पुिसकयाि : राजस्ान रॉयलस आणण 

गुजरात ्टाय्टनस 
 � सुपि सट्या्कि : रॉयल चॅलेंजस्य बंगळुरूचा : 

नदनेश कार्तक
 � उद्ोन्खु खेळयाडू पुिसकयाि : उमरान मणलक

आजप्ांतचे ववजेते संघ :

1. 2008  - राजस्ान रॉयलस  
(उप चने्नई सपुर ककगज)

2. 2009  - डेककन चाज्यस्य   
(उप रॉयल चॅलेंजस्य बेंगळूरु)

3. 2010  - चने्नई सपुर ककगस  
(उप मुं बई इंनडयनस)

4. 2011  - चने्नई सपुर ककगस  
(उप रॉयल चॅलेंजस्य बेंगळूरु)

5. 2012  - कोलकाता नाई्ट रायडस्य  
(उप  चने्नई सपुर ककगज)

6. 2013  - मुं बई इंनडयनस  
 (उप चने्नई सपुर ककगज)
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इंगलंडच े सनूकर खळेाडू रॉनी 
ओ सणुलवान यांनी पनुहा 
एकदा वलड्य चॅममपयनणशपचा 
नकताब जजकला.
ठळक मुदे्

 � अंमतम िेरीत रॉनी ओ 
सणुलवान  (Ronnie O’Sullivan) (इंगलंड) 
यांनी जडु ट्मप (इंगलंड) चा18-13 असा पराभव 
करून 2022ची जागमतक सनूकर चॅममपयनणशप 
जजकली आहे.

 � ही सपधा्य  16 एनप्रल त े 2 म े 2022 दरमयान 
शेनिलड, इंगलंड यथेील कू्रमसबल मथए्टरमधय े
झाली

 � ही सपधा्य वलड्य सनूकर ्ूटरद्ार ेआयोणजत करणयात 
आली होती

 � रॉके्ट या नावाने लोकनप्रय असलले े रॉनी ओ 
सणुलवान यांनी मवजतेपेदाची रककम महणून 
तबबल ४.८ को्टी रुपय ेममळाल ेआहेत.

7. 2014  - कोलकाता नाई्ट रायडस्य  
(उप ककल् ज इलवेहन पंजाब)

8. 2015  - मुं बई इंनडयनस 
(उप चने्नई सपुर ककगज)

9. 2016  - सनरायजस्य हैदराबाद   
(उप रॉयल चॅलेंजस्य बेंगळूरु )

10. 2017  - मुं बई इंनडयनस  
(उप  रायजजग पणेु सपुरजायं्टल्स)

11. 2018  - चने्नई सपुर ककगस  
(उप  सनरायजस्य हैदराबाद)

12. 2019  - मुं बई इंनडयनस   
(उप चने्नई सपुर ककगज)

13. 2020  - मुं बई इंनडयनस  
(उप नदलली कॅनप्टलस)

14. 2021  - चने्नई सपुर ककगस   
(उप कोलकाता नाई्ट रायडस्य)

जागफतक सननूकर चॅम्प्नणशप 2022 चे ववजेते 

सवयावात व्सकि खेळयाडू 

 � ४६ वषितीय रॉनी हे वलड्य चॅममपयन होणार ेसवा्यत 
वयसकर खळेाडू ठरल ेआहेत.

 � तयांनी वलेसचया र े ररयरडन यांचा मवक्रम मागे 
्टाकला.

 � ररयरडन यांनी १९७८ साली वयाचया ४५वया वषिती 
मवजतेपेद ममळवल ेहोत.े

 ववक्रमी सयातर्यंादया ववजेतेपद समळवले

 � रॉनी यांनी याआधी २००१, २००४, २००८, २०१२, 
२०१३ आणण २०२० साली मवजतेपेद ममळवली 
आहेत.

 � वलड्य चॅममपयनसोबत तयांनी मास्टस्य चॅममपयनणशप 
आणण नरि्टन चॅममपयनणशपची प्रतयकेती सात 
मवजतेपेद ममळवली आहेत.

 � तयांनी मॉडन्य एरा (१९६९नंतर) सवा्यमधक वलड्य 
चॅममपयन होणयाचया सकॉ्टलँडचया स्टीिन हेंड्ी 
यांचया मवक्रमाशी बरोबरी केली आहे.

 � याबाबत इंगलंडच ेजोए डेमवस पहहलया स्ानावर 
आहेत. तयांनी १५ वळेा वलड्य चॅममपयनचा नकताब 
ममळवला होता.
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चचचेत असण्याचे कयािण : 

 � भारतीय परुुषि हॉकती संघ FIH जागमतक हॉकती क्रमवारी 2022 मधय ेचौरया स्ानावर घसरला आहे या 
कारणासतव हा मदु्ा सधया चचदेत आहे 

 � महहला संघाचा मवचार केला असता प्रथमच भारतीय महहला हॉकती संघाने जागमतक क्रमवारीत 6 वया स्ानावर 
पोहोचनू देशाचा गौरव केला तयासोबतच या संघाने आतापययंतच ेसवपोत्म FIH जागमतक रँककग ममळवले

FIH : जयागवतक क्रमवयािी :  

 � ही ितीलड हॉकतीमधील परुुषि आणण महहला राष्ट्ीय संघांसाठी एक क्रमवारीची प्रणाली आहे
 � आंतरराष्ट्ीय हॉकती िेडरशेन (FIH) ितीलड हॉकतीची जागमतक प्रशासकतीय संस्ा आहे 
 � यामधय ेक्रमवारी खळेाचया ननकालांचया आधारावर लावली जात े

हॉकरी जागमतक क्रमवारी 2022 

BCCI : नव्ा ववक्रमाची नोंर् 

 � अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्ेटनडयमवर IPL 
सपधदेचा अंमतम सामना खळेवला गेला.

 � या मदैानावर अंमतम सामनयाचया पवूती झाललेया 
समारोप सोहळयात एक जागमतक मवक्रम 
नोंदवणयात आला.

 � यथे ेजगातील सवा्यत मोठ्ा हक्रके्ट स्ेटनडयमवर 
BCCI ने सवा्यत मोठ्ा हक्रके्ट जसतीच ेअनावरण 
केल ेआहे यासतव मगनीज बकु ऑि वलड्य रकेॉड्य 
मधय ेमवक्रमाची नोंद झाली आहे.

 � जसती च ेसवरूप : 
 � पांढऱया रंगाचया या जसतीवर IPL मधील १० 

संघांचया लोगोसह IPL चा १५ वषिायंचा प्रवासही 
कोरणयात आला आहे.

 � जसतीची लांबी : ६६ मी्टर तर रंुदी : ४२ मी्टर 
इतकती आहे.

 � भारतीय हक्रके्ट ननयामक मंडळाच े (BCCI) 
अधयक्ष सौरव गांगुली, समचव जय शाह आणण 

IPL अधयक्ष नरिजशे प्ेटल यांनी समारोप 
समारंभात मगनीज बकु ऑि वलड्य रकेॉड्यचया 
अमधकाऱयाकडून मवक्रमाच ेप्रमाणपत् सवीकारल.े

पॅरा नौकान्न ववश्वचषक सपधदेत भारताच्ा 
प्राची ्ार्वला ऐफतहामसक कांस् 

 � भारताचया प्राची यादवने पॅरा - नौकानयन 
मवश्चषिक सपधदेतील महहलांचया VL २ 
प्रकारातील २०० मी्टर शय्यतीत (१ ममनन्ट आणण 
०४.७१ सकंेद) कांसयपदक प्टकावल े

 � सपधदेच ेहठकाण : पोलंडमधील पोनझनान 
 � मवशेषि बाब : काममगरी करणारी ती भारताची 

पहहली पॅरा-नौकानयनप्ूट ठरली.
 � ऑसटे्णलयाची सझुान मसपले (१ ममनन्ट ०१.५४ 

सकंेद) आणण कॅनडाची नरियाना हेनेसी (१ ममनन्ट 
०१.५८ सकंेद) यांनी अनुक्रम े सवुण्य आणण 
रौपयपदक प्टकावल ेआहे.
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थॉमस कप नेमकया कया् : 

 � बॅडचम्टन वलड्य िेडरशेन (BWF) चया मवमवध 
देशांतील परुुषि संघांमधील ही आंतरराष्ट्ीय 
बॅडचम्टन सपधा्य आहे. याला जागमतक परुुषि संघ 
चॅममपयनणशप महणूनही ओळखल ेजात.े

 � 1982 पासनू थॉमस कप चॅममपयनणशप दर दोन 
वषिायंनी आयोणजत केली जात.े

पहहली थॉमस चषक सपधयावा : 

 � पहहली थॉमस कप सपधा्य 1948-1949 मधय े
आयोणजत करणयात आली होती.

 � थॉमस कप 2022 चे आ्ोजन : बँकॉक, 
थायलंड.

 � यावषितीचया थॉमस कप िायनलमधय े भारताने 
इंडोनेणशयाचा 3-0 असा पराभव केला

 � अंमतम सामनयाची सस्ती : लक्ष्य सनेने अँथनी 
मसनसकुा चगक्टगमवरुद्धचा पहहला सामना 
जजकला.

 � दुसऱया सामनयात सामतवक आणण मचराग यांनी 
अहसान आणण सकुामलुजो या इंडोनेणशयन 
जोडीचा पराभव केला.

थॉमस रप लजंरिारा भारत 6 वा देश
 � मतसऱया सामनयात के. श्ीकांतने जोनाथन 

हक्रस्टीचा सरळ रषेिते पराभव केला. या सपधदेत 
श्ीकांतने खळेलले ेसव्य सहा सामने जजकल.े

 � बॅडचम्टन असोमसएशन ऑि इंनडयाचया (BAI) 
अधयक्षांनी थॉमस चषिक मवजतेया संघासाठी 1 
को्टी रुपयांच ेबक्षीस जाहीर केल.े 

 � सपो्ट्य स्टािला 20 लाख रुपयांची बक्षीस रककम 
नदली

ववशेष बयाब : 

 � आतापययंत इंडोनेणशया या देशाने 14 वळेा थॉमस 
कप जजकला असनू चीन 10 मवजतेपेदांसह दुसऱया 
स्ानावर आहे तर मलणेशया 5 मवजतेपेदांसह 
मतसऱया स्ानावर आहे.

 � आतापययंत थॉमस चषिक सपधदेच े जतेपेद केवळ 
सहा देशांनी जजकल ेआहे

 � थॉमस कप जजकणारा भारत हा सहावा देश ठरला 
आहे.
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भारती् अंतराळ संशोधन संस्था (इस्ो) फडसेंबर 
२०२४ मध्े शुक्र ग्रहावर ्ान पाठवण्ाची ्ोजना 
आखत आहे.
ठळक मुदे्

 � इस्ोचया या मोहहमचेा उदे्श शुक्राचया पषृ्ठभागाखालील 
रहसय ेआणण वातावरणाचा अभयास करणे हा आहे.

 �  या अभयासात हाइ ररझोलयशून चसथने्टक अपच्यर 
रडारचा वापर केला जाईल, जो ग्हाभोवती ढग असनूही 
शुक्राचया पषृ्ठभागाची तपासणी करणयास सक्षम असले.

 � शुक्राचया उपपषृ्ठाच े (Sub-Surface) ननरीक्षण अद्ाप 
कोणतयाही देशाने केलले ेनाही.

 � भारत प्रथमच रडारचया साहाययाने उपपषृ्ठावर उड्ाण 
करून शुक्राचया उपपषृ्ठावर काहीशे मी्टरपययंत प्रवशे 
करणार आहे.

इस्ो

 � १९६९ साली भारतीय अंतराळ 
संशोधन संस्चेी (इस्ो) स्ापना 
झाली.

 � ही भारत सरकारची अंतराळ संस्ा 
असनू तयाच ेमखुयालय बेंगळुरू यथे ेआहे.

 � देशाच ेपहहल ेपंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणण तयांच े
जवळच ेसहकारी आणण शा्रिज् मवक्रम साराभाई यांचया 
प्रयतनांनी याची स्ापना झाली.

 � हे भारत सरकारचया 'अवकाश मवभाग' द्ार ेवयवस्ानपत 
केल ेजात,े ज ेथ्ेट पंतप्रधानांना अहवाल देतात.

 � इस्ो आपलया मवमवध कें द्रांचया देशवयापी ने्टवक्य द्ार े
काय्य करतो.

इस्ोची शुक्र ग्रहावर यान 
पाठवण्ाची योजना
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शुक्र ग्ह

 � शुक्र हा सौर मंडळामधील दुसरा ग्ह आहे आणण 
सवा्यत तजेसवी ग्ह आहे.

 � कधीकधी समान वसतमुान आणण आकारामळेु 
परृवीचा जळुा ग्ह महणून ओळखल ेजात.े प्रमे 
आणण सौंदया्यचया रोमन देवतवेरून या ग्हाच ेनाव 
देणयात आल.े

 � १६०० मधय ेगॅलीणलयो गॅलीली ही पहहली वयक्ती 
होती णजने दुबतीनेचया साहाययाने शुक्राला न्टपल.े

 � १९६२ मधय े अमरेरकेचया नासा या अंतराळ 
संशोधन संस्चेया मररनर २ या सपसेक्राफ्टने 
शुक्राला पहहलयांदा भ्ेट नदली.

 � अगदी अलीकडेच नासाचया मॅजलेनने शुक्रला 
भ्ेट नदली आणण रडारचया मदतीने पषृ्ठभागाच े
मॅकपग केल.े

भौवतक गुणधमवा

 � शुक्राचया वातावरणामधय ेकाब्यनडाय ऑकसाइड 
आणण सलफयरुरक ऍमसडच ेढग आहेत.

 � शुक्राचया पषृ्ठभागावरील तापमान ४७१ नडग्ी 
सनेलसयस पययंत असत.े

 � पषृ्ठाभागावरील दाब हा परृवीचया तलुनेत ९० प्ट 
जासत आहे.

 � परृवीप्रमाणे मततकया वगेाने शुक्र निरत नसलयाने 
चमुबकतीय क्षते् तयार होत नाही.

 �  शुक्राला तयाचया अक्षांवरील मंद निरणयामळेु, 
एक चककर निरणयास परृवीपके्षा जासत वळे 
लागतो, हा काळ परृवीवरील 243 नदवस इतका 
आहे.

 � शुक्राचा सवतःचा चंद्र ककवा उपग्ह नाही.
 � शुक्र पवूदेकडून पणचिमकेडे निरत े तर परृवी 

पणचिमकेडून पवूदेकडे निरत.े

 � भारतीय उद्ोगपती गौतम अदानी, सवपोचच 
नयायालयातील वकतील करुणा नंदी आणण 
कासशमरी मानवामधकार काय्यकतदे खरु्यम परवझे हे 
्टाइम 100 : मोस्ट इंफलएंुणशयल पीपल ऑि द 
वलड्य 2022 मधय ेवणैशष्टी कृत आहेत. 

करुणया नंदी ववष्ी 

 � भारताचया सवपोचच नयायालयातील वकतील असनू 
महहलांचया हककांसाठी मोठा लढा तयांनी उभारला 
आहे 

 � तसचे बलातकार मवरोधी कायद्ात सधुारणा 
करणयासाठी सतत प्रयतनशील आहेत 

 � ववैाहहक बलातकाराला देशाचया बलातकार 
कायद्ाचया ्छत्ाखाली आणणयासाठीही लढत 
आहे 

TIME : 100 सवा्यत प्रभावशाली लोकांची ्ार्ी प्रमसद्ध 

 � तयांच े वयमक्मचत् अमधवक्ा मनेका गुरुसवामी 
यांनी णलहहल ेआहे.

खुिवाम पिवेझ ववष्ी :  

 � आणशयाई िेडरशेन अगेनस्ट अनैसच्छक बपेत्ा 
होणयाच ेप्रमखु आहेत 

 � राणा अययबु यांनी तयांचया काळातील वयमक्रखेा 
णलहहली आहेत 

गौतम अदयानी : 

 � अदानी हा भारतातील मबझनेस ्टायकून आहे
 � सधया तो वॉरने बिेसह जगातील ्टॉप 10 

श्ीमंतांचया यादीत पाचवया क्रमांकावर आहे
 � तयांची वळे वयमक्रखेा लखेक देबाणशस रॉय 

चौधरी यांनी णलहहली आहे.
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 � रलेव े मंत्ालयाचया नवीन धोरणांतग्यत इंनडयन 
रलेव ेके्टररग अँड ्ुटररझम कॉपपोरशेन (IRCTC) 
ची पहहली भारत गौरव पय्य्टक टे्न धावणार आहे

 � ही टे्न 21 जनू 2022 रोजी पहहला प्रवास सरुू 
करले.

टे्नचया मयागवा : 

 � ही टे्न भगवान श्ी राम यांचया जीवनाशी संबंमधत 
सव्य प्रमखु हठकाणे प्रदर्शत करले आणण तयात 
माता सीतचे े जन्स्ान असललेया जनकपरू, 
नेपाळचा देखील समावशे असले. या टे्नचा 
पहहला 18 नदवसांचा प्रवास नदललीचया सिदरजंग 
स्ेटशनपासनू सरुू होईल

 � हे सवदेश दश्यन योजनेचया रामायण सर्क्टवर 
चालणार आहे.

टे्नचे सवरूप : 

 � या टे्नमधय ेपॅनट्ी कार असले जी पय्य्टकांना ताज े
णशजवलले ेशाकाहारी जवेण देणयासाठी ससुजज 
असले

 � सरुक्षा रक्षक आणण सीसी्टीवही कॅमरे े असललेी 
इनिो्ेटनमें्ट मसस्टीमही बसवणयात यणेार आहे

 � िेस मासक, हँड सॅनन्टायझर आणण हँड गलोवहज 
असलले ेसफे्टी नक्ट देखील नदल ेजाईल

 � सव्य कम्यचारी आणण पय्य्टकांच े तापमानही 
तपासल ेजाईल

 � हॉल्ट स्ेटशनवर टे्नच ेवारंवार सवच्छताही केली 
जाईल.

भयाित गौिव ्ुटरिस्ट टे्नस ववष्ी : 

 � देशातील ऐमतहामसक हठकाणे आणण समदृ्ध 
सांसकृमतक वारसा भारतातील नागररकांना तसचे 

IRCTC : भारत गौरव रुररस्ट टे्न 
जगभरातील पय्य्टकांना दाखमवणयाचया उदे्शाने 
भारतीय रलेवनेे भारत गौरव पय्य्टक गाड्ा सरुू 
केलया आहेत

 � या गाड्ा थीमवर आधाररत ्ुटररस्ट सर्क्ट टे्नस 
आहेत

 � कें द्र सरकारचया देखो अपना देश या उपक्रमांतग्यत 
या गाड्ा सरुू करणयात आलया आहेत.

ही टे्न कुठे थयंाबणयाि : 

 � अयोधया : भगवान श्ी रामाच े जन्स्ान. यथे े
पय्य्टक हनुमान मंनदर आणण श्ी रामजन्भमूी 
मंनदराला भ्ेट देतील.

 � बकसि : यथे ेपय्य्टक रामरखेा घा्ट आणण महषिती 
मवश्ाममत् यांचया आश्माला भ्ेट देतील.

 � सीतयामढी: यथेनू पय्य्टकांना रसतयाने जनकपरूला 
नेल ेजाईल. त ेराम-जानकती मंनदराला भ्ेट देतील.

 � वाराणसी : पय्य्टक प्रयाग, वाराणसी सीता संहहता 
स्ळ, मचत्कू्ट आणण शंृगवरपरूला भ्ेट देतील.

 � नयाजशक : त्यंबकेश्र मंनदर आणण पंचव्टीला 
पय्य्टक भ्ेट देणार आहेत.

 � इति धयार्मक आजण वयािसया स्ळयंानया भे्ट वदली 
जयाईल कृष्णककडया, हमपी : श्ी हनुमानाच े
जन्स्ान अंजनेयाद्री ्ेटकड्ांवर आहे.

 � ियामेश्विम : धनुषिकोडी आणण रामनाथसवामी 
मंनदराला भ्ेट नदली जाईल.

 � कयंाचीपुिम : पय्य्टक मवष्णू कांची, णशव कांची 
आणण कामाक्षी मंनदराला भ्ेट देतील.

 � भद्रयाचलम, तेलंगणया : या टे्नचा शेव्टचा थांबा 
तयानंतर ही टे्न नदललीला रवाना होईल 

 � एकूण अंति : या दौऱयात त ेसमुार े8000 नकमी 
अंतर कापणार आहे.
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 � अणलकडेच माहहतीप्ट, लघपु्ट आणण 
अॅननमशेनप्टांचया 17 वया मुं बई इं्टरनॅशनल 
निलम िेसस्टवहलच े (MIFF-2022) 29 म े
2022 रोजी मुं बईतील नेहरू सें्टर वरळी यथे े
रंगतदार सोहळयात कें द्रीय वाणणजय आणण उद्ोग 
मंत्ी पीयषूि गोयल यांचया हसत ेउदघा्टन झाल.े

 � यामधय ेजयषे्ठ माहहतीप्ट ननमा्यत ेआणण सपु्रमसद्ध 
मसनेलखेक संजीत नावदेकर यांना यंदाचा ‘डॉ वही 
शांताराम जीवनगौरव परुसकार’ प्रदान करणयात 
आला.

ठळक बाबी  

ववतिण : 

 � कें द्रीय वाणणजय आणण उद्ोग, ग्ाहक वयवहार, 
अन्न आणण साव्यजननक मवतरण आणण व्रिोद्ोग 
मंत्ी पीयषूि गोयल 

डॉ व्ी शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार प्रदकान 
पुिसकयाियाचे सवरूप : 

 � १० लाख रुपय,े सोनयाचा शंख आणण प्रशसतीपत् 
 � परुसकार देणयाच ेकारण : लखेणीचया माधयमातनू 

मसनेसषृ्ीत तयांनी नदलले े योगदान, मवशेषितः 
मचत्प्टांचा इमतहास आणण माहहतीप्ट ननर्मती 
चळवळीमवषियी तयांनी केललेया रंजक 
णलखाणाबद्ल तयांना या परुसकाराने गौरवणयात 
आल ेआहे.

श्ी नाववेकर ्ाववष्ी : 

 � राष्ट्ीय परुसकार मवजते े
इमतहासकार, लखेक, 
प्रकाशक आणण 
डॉकयमुें्टरी मचत्प्ट 
ननमा्यत े महणून तयांची 
ओळख आहे 

 � तयांना पत्काररता, जनसंपक्य , प्रकाशन आणण 
मचत्प्ट ननर्मतीमधय े चार दशकांहून अमधक 
अनुभव आहे.

 � तयांनी मसनेमा मवषियाशी संबंमधत 20 पके्षा अमधक 
पसुतके णलहहली आणण संपानदत केली आहेत.

 � तयांचया मराठी मसनेमा इन रटे्ॉसपके्ट सवुण्यकमळ 
परुसकारही ममळाला आहे.
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 � भारतीय लणेखका गीतांजली श्ी यांनी अमरेरकन 
अनुवादक डेझी रॉकवलेसह ्टॉमब ऑि सॅनड 
नावाचया पसुतकासाठी 2022 चा आंतरराष्ट्ीय 
बकुर परुसकार जजकला आहे. 

 � हे पसुतक मळूत: हहदीमधय ेणलहहलले ेआहे आणण 
कोणतयाही भारतीय भाषितेील हे उचच-प्रोिाइल 
परुसकार ममळालले ेपहहल ेपसुतक आहे

 � इंग्जी भाषिते अनुवानदत झाललेया जगभरातील 
कादंबऱयांना हा परुसकार नदला जातो

 � परुसकारामधय े £50,000 ($63,000) ची 
बक्षीस रककम आहे, जी रॉकवले आणण ममस्टर 
यांचयामधय ेमवभागली जाईल.

ठळक बयाबी : 

 � पसुतकाच ेमळू नाव वाळू समाधी आहे. 
 � हे पसुतक एका 80 वषितीय महहलचेी कथा आहे 

णजला मतचया पतीचया मतृयनंूतर खपू नैराशय यतेे
 � अखरेीस मखुय पात् तयाचया नैराशयावर मात करतो 

आणण 1947 चया िाळणीदरमयान तयाने मागे 
सोडललेया भतूकाळाचा सामना करणयासाठी 
पानकसतानला जाणयाचा ननण्यय घतेो.

2022 आंतरराष्टीय बुकर पुरस्ार 
Basic Touch : By Ritesh Sir

आंतिियाष्ट्ी् बुकि पुिसकयाियाववष्ी : 

 � दरवषिती आयलयंड ककवा यकेूमधय े प्रकाणशत 
झाललेया कालपननक कथांचया अनुवानदत 
काया्यला नदला जातो

 � हा परुसकार बकुर परुसकाराचया संयोगाने चालवला 
जातो जो इंग्जी भाषितेील कादंबरीसाठी नदला 
जातो

 � हा परुसकार बकुर प्राईझ िाऊंडेशनने नदललेया 
दोन साहहतय परुसकारांपकैती एक आहे

 � सुिवयात : 2005 मधय े मॅन बकुर इं्टरनॅशनल 
प्राईज या नावाने आणण 2015 पययंत दै्वार्षिक 
नदला जातो त े2016 पासनू दरवषिती नदला जात 
आहे

पुिसकयाियाचे सवरूप : 

 � पाररतोनषिकामधय े £50,000 च े बक्षीस आहे 
ज े अनुवादक आणण लखेक यांचयामधय े समान 
प्रमाणात मवभागल ेगेल ेआहे

 � तसचे प्रतयके शॉ्ट्यणलस्ट केललेया अनुवादकाला 
आणण लखेकाला £2,500 ममळतात.
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कोणत््या परिकयाियंानया ववशेष सन्यानपरि : 

 � सधया सरुू असललेया यदु्धाच ेवातायंकन करणयासाठी 
काम करणाऱया यकेु्रननयन पत्कारांना मवशेषि 
प्रशसतीपत् देऊन गौरमवणयात आल.े

पुसलत्झर पुरसकार 2022 चे ववजेते : 

सयाववाजवनक सेवया : 

 � वॉजशग्टन पोस्टला 6 जानेवारी 2021 रोजी 
कॅनप्टलवरील हललयाचया कवहरजेसाठी हा 
परुसकार ममळाला.

इनरहेसस्टगेह्टरह रिपोर््टग : 

 � रबेकेा वजुलग्टन, कोरी जी. जॉनसन आणण ्टामपा 
ब े्टाइमसचया एली मर ेयांना फलोररडाचया एकमवे 
बॅ्टरी ररसायकजलग पलां्टमधय े अतयंत मवषिारी 
धोके उघड करणयाचया भमूमकेबद्ल परुसकार 
ममळाला.

बे्ककग न्जू रिपोर््टग : 

 � फलोररडाचया समदु्रनकनारी अपा्ट्यमें्ट ्टॉवर 
कोसळलयाचया कवहरजेसाठी ममयामी हेरालडचया 
कम्यचाऱयांना हा परुसकार ममळाला.

 � स्ाननक अहवाल : णशकागो नट्बयनूचया समेसणलया 
रयेसे आणण ब्ेटर गवहन्यमें्ट असोमसएशनचया 
मॅनडसन हॉपनकनस यांना परुसकार ममळाला.

इं्टिवप्ह्टरह रिपोर््टग : 

 � कवां्टा मामसकाचया कम्यचाऱयांना, मखुयतव े
नताली वोलचॉवर, यांना वबे सपसे ्ेटणलसकोपचया 
काया्यबद्ल तयांचया अहवालासाठी हा परुसकार 
ममळाला आहे.

इं्टिनॅशनल रिपोर््टग : 

 � द नययूॉक्य  ्टाइमस स्टािला हा परुसकार ममळाला.
 � नॅशनल ररपोर््टग : द नययूॉक्य  ्टाइमस स्टािला हा 

परुसकार ममळाला.
समयालोचन : 

 � कॅनसस मस्टी स्टारचया मजेलडा हेनबग्यरने परुसकार 
जजकला.

वैजशष्ट लेखन : 

 � अ्टलांन्टकचया जनेनिर सीननयरने परुसकार 
जजकला.

संपयादकी् लेखन : 

 � मायकेल जलडनबग्यर, णलसा िालकेनबग्य, लईुस 
कॅरासको आणण द ह्सू्टन क्रॉननकलच ेजो हॉली 

पुललतझर पुरस्ार 2022 
 � ना्टक, पत्काररता, संगीत आणण पसुतके यातील 

पणुलतझर परुसकार 2022 च ेमवजतेयांची घोषिणा 9 म े
2022 रोजी करणयात आली

 � मवजतेयांमधय े पत्काररता श्णेीतील भारताच े इशा्यद 
मट्ो, अममत दव,े अदनान अमबदी आणण दाननश 
मसद्ीकती यांचा समावशे आहे.
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यांनी परुसकार जजकला.
्टीकया : 

 � नययूॉक्य  ्टाइमसच े योगदान समीक्षक सलामीशा 
न्टल्ेट यांना परुसकार ममळाला.

बे्ककग न्जू फो्टोग्याफी : 

 � लॉस एंजणेलस ्टाईमसचया माक्य स याम यांना 
अिगाणणसतानातनू अमरेरकेचया प्रस्ानाचया 
तयांचया प्रमतमांसाठी हा परुसकार ममळाला. गेट्ी 
इमजेसेच े डू् अँगरर, मवन मॅकनेमी, सॅमयअुल 
कोरम, सपनेसर पलॅ्ट आणण जॉन चरेी यांनी 
यएूस कॅनप्टलवरील हललयाचया ्छायामचत्ांसाठी 
परुसकार जजकला.

इलसटे््ेटड रिपोर््टग आजण कॉमें्टिी : 

 � इनसाइडस्य अँथॉनग डेल कॉल, िहममदा अझीम, 
वॉल्ट जॉकती आणण जोश अॅडमस यांनी परुसकार 
जजकला.

ऑवडओ रिपोर््टग : 

 � PRX आणण Futuro मीनडया कम्यचाऱयांनी 
'Suave' साठी परुसकार जजकला. 30 वषिायंहून 
अमधक काळ तरंुुगात घालवलयानंतर पनुहा 
समाजात प्रवशे करणाया्य माणसाबद्ल त ेबोलत.े

फीचि फो्टोग्याफी : 

 � अममत दवसेह सना इशा्यद मटू्, अदनान अमबदी, 
दाननश मसद्ीकती यांनी भारताचया कोमवड 
संघषिा्यचया प्रमतमांसाठी परुसकार जजकला.

नया्टक, पुसतके आजण संगीतयातील पुजलत्झि 
पयारितोवषक 2022 चे ववजेते 

 � नया्टक : जमेस इजामसच ेिॅ्ट हॅम 
 � कयालपवनक कथया : जोशुआ ग्ीन द्ार े द 

नेतनयाहूस: अ मायनर अॅणड असल्टम्ेटली इवहन 
नगणय भाग इन द हहसट्ी ऑि अ वरेी िेमस 
िॅममली 

 � चरिरि : चजेझग मी ्ूट माय गे्वह: मवनफे्ड रमेब्ट्य 
द्ार े णजम क्रो साउथचया एका कलाकाराची 
आठवण.

 � इवतहयास : ननकोल यसु्ेटस (नॉ्ट्यन/लाइवहराई्ट) 
द्ार े कवहड्य मवथ नाई्ट" आणण अॅडा िेरर 
(ससक्रबनर) द्ार ेकयबुा: अॅन अमरेरकन हहसट्ी"

 � कववतया : फँ्क: सॉने्टल्स नडयान सयसूची.
 � संगीत : रवेने चाकॉनच ेवहॉइसलसे मास 

Basic Touch : By Ritesh Sir

पुजलत्झि पुिसकयाियाववष्ी : 

 � पणुलतझर परुसकार वतृ्पत्,े मामसके, संगीत रचना, 
ऑनलाइन पत्काररता आणण साहहतयातील 
काममगरीसाठी नदला जातो

 � जोसिे पणुलतझर यांचया मतृयपूत्ात णलहहललेया 
तरतदुींद्ार े 1917 मधय े या परुसकाराची स्ापना 
करणयात आली

 � कोलंमबया मवद्ापीठ हा परुसकार प्रदान करते
 � हे परुसकार दरवषिती 21 श्णेींमधय ेनदल ेजातात
 � 20 श्णेींमधय ेप्रतयके मवजतेयाला USD 15,000 

आणण प्रमाणपत् ममळते
 � परुसकाराचया साव्यजननक सवेा श्णेीतील 

मवजतेयास सवुण्यपदक नदल ेजात.े
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