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आर्थिक घडामोडी

भारत सेमीकंडक्टर मिशन
अभ्यासक्रम :


सामान्य अध्ययन - IV वाढ आणि विकास तं त्रज्ञान,
आत्मनिर्भर भारत बनवण्यात इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाची
भूमिका.

से मीकंडक्टर
चर्चेत का?

अलीकडेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती
तं त्रज्ञान मं त्रालयाने बं गळु रू येथे ‘इं डिया
सेमीकंडक्टर मिशन’ (ISM) अं तर्गत
पहिल्या सेमिकॉन इं डिया, 2022
परिषदे चे उद्घाटन केले .
 भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स, मॅ न्युफॅक्चरिंग
आणि सेमीकंडक्टर उद्योगाचे जागतिक
केंद्र बनवण्याच्या पं तप्रधानां च्या
स्वप्नपूर्तीसाठी हे एक मोठे पाऊल
म्हणून काम करेल.


परिषदे ची थीम :
भारताच्या सेमीकंडक्टर इकोसिस्टमचे
उत्प्रेरक.

कंडक्टर आणि इन्सुलेटर यां च्यातील विद्युत
चालकतामधील क्रिस्टलीय घन मध्यवर्ती कोणताही वर्ग.
 डायोड, ट्रान्झिस्टर आणि इं टिग्रेटे ड सर्किट् ससह
विविध प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक घटक तयार करण्यासाठी
सेमीकंडक्टरचा वापर केला जातो.
 अशी उपकरणे त्यां च्या कॉम्पॅक्टनेस, विश्वासार्हता, उर्जा
कार्यक्षमता आणि कमी किमतीमुळे मोठ्या प्रमाणावर
वापरली जातात.
 वेगळे घटक म्हणून, ते सॉलिड-स्टेट लेसर, ऑप्टिकल
सेन्सर आणि प्रकाश उत्सर्जकां सह उर्जा उपकरणां मध्ये
वापरले जातात.


भारत से मीकंडक्टर मिशन


एकूण खर्च : ISM 2021 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि
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माहिती तं त्रज्ञान मं त्रालयाच्या (MeitY) अं तर्गत
76,000 कोटी रुपयां च्या एकूण आर्थिक
खर्चासह सादर केले गेल.े
 दे शात शाश्वत सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले
इकोसिस्टम विकसित करण्याच्या व्यापक
कार्यक्रमाचा हा एक भाग आहे.
उद्दे श :






सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले मॅ न्युफॅक्चरिंग आणि
डिझाइन इकोसिस्टममध्ये गुं तवणूक करणाऱ्या
कंपन्यां ना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे

नोडल एजन्सी :






सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले उद्योगातील जागतिक
तज्ञां च्या नेततृ ्वाखाली, ISM योजनां च्या कार्यक्षम,
सुसंगत आणि सुरळीत अं मलबजावणीसाठी
नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल.


भारतात से मीकंडक्टर फॅब्स
उभारण्याची योजना :
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दे शातील सेमीकंडक्टर वेफर फॅब्रिकेशन सुविधा
उभारण्यासाठी मोठी गुं तवणूक आकर्षित
करण्याच्या उद्दे शाने सेमीकंडक्टर फॅब्सची
स्थापना करण्यासाठी पात्र अर्जदारां ना आर्थिक
सहाय्य प्रदान करते .



भारतात डिस्प्ले फॅब स्थापित करण्याची योजना :
दे शात TFT LCD/AMOLED आधारित
डिस्प्ले फॅब्रिकेशन सुविधा उभारण्यासाठी मोठी
गुं तवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्दे शाने डिस्प्ले
फॅबच्या स्थापनेसाठी पात्र अर्जदारां ना आर्थिक
सहाय्य प्रदान करते .
भारतात कंपाउं ड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन
फोटोनिक्स/सेन्सर फॅब आणि सेमीकंडक्टर
असेंब्ली, टे स्टिंग, मार्किंग आणि पॅ केजिंग
(ATMP)/OSAT सुविधा उभारण्यासाठी
योजना:
ही योजना पात्र अर्जदारां ना भारतात कंपाऊंड
सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स (SIPH)/
सेन्सर्स (एमईएमएससह) फॅब आणि सेमीकंडक्टर
एटीएमपी/ओएसएटी (आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर
असेंब्ली आणि टे स्ट) सुविधा ,
डिझाईन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (DLI) योजना :
हे इं टिग्रेटे ड सर्किट् स (ICs), चिपसेट, चिप्स ऑन
सिस्टम्स (SoCs), सिस्टम आणि IP कोर आणि
सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिझाईन्सच्या विकास आणि
तैनातीच्या विविध टप्प्यां वर पायाभूत सुविधा
आणि आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करते.

आर्थि क घडामोडी

चर्चेत का?


भारतीय नागरिक
नोंदणी प्रणाली
अहवाल
अहवाल कोणामार्फत प्रसिद्ध
भारताचे रजिस्ट्रार जनरल
 जन्माच्या वेळी लिंग गुणोत्तर म्हणजे
दर
हजार पुरुषां मागे जन्मलेल्या स्त्रियां ची सं ख्या.
लोकसं ख्येतील लिंग अं तर मोजण्यासाठी हे एक
महत्त्वाचे सूचक आहे.

इं टरफेससह जन्म आणि मृत्यूची वास्तविक वेळ नोंदणी सक्षम करण्यासाठी नागरी नोंदणी
प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याची योजना आखत
आहे.



भारताचे रजिस्ट्रार जनरल :
 स्थापना : 1961







(गृह मं त्रालयाच्या अं तर्गत)
या माध्यमातून भारताच्या जनगणना आणि
भारतीय
भाषा
सर्वेक्षणासह
भारताच्या
लोकसं ख्याशास्त्रीय सर्वेक्षणां च्या निकालां चे
आयोजन आणि विश्लेषण केले जाते
सामान्यतः रजिस्ट्रारच्या पदावर नागरी सेवकाची
नियुक्ती केली जाते दर्जा सहसचिव सारखा असतो.
भारतात जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी जन्म आणि
मृत्यूची नोंदणी (RBD) कायदा 1969 च्या
अं मलबजावणीसह अनिवार्य आहे आणि ती
घटना घडलेल्या ठिकाणानुसार केली जाते.
गृह मं त्रालयाच्या 2020 - 21 च्या वार्षिक
अहवालानुसार केंद्र सरकार कमीतकमी मानवी

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या 2020
नागरी नोंदणी प्रणाली अहवाल
(Civil Registration System
Report- CRS) वर आधारित
महत्त्वपूर्ण सां ख्यिकीय अहवालानुसार
2020 मध्ये दे शात जन्मावेळी
सर्वाधिक लिंग गुणोत्तर लडाख या
केंद्रशासित प्रदे शात नोंदवले गेल.े

जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (RBD) कायदा :
जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा 1969 मध्ये
दे शभरात जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणीमध्ये
समानता आणण्यासाठी आणि त्याच्या आधारे
महत्त्वाच्या डेटाचे सं कलन करण्यासाठी लागू
करण्यात आला.
 कायदा लागू झाल्यानं तर भारतात जन्म, मृत्यू
आणि मृत जन्माची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
 दे शातील जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी राज्य
सरकारां नी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यां द्वारे केली
जाते.
 जनगणना सं चालन सं चालनालय हे रजिस्ट्रार
जनरलच्या कार्यालयाचे अधीनस्थ कार्यालय आहे
आणि हे कार्यालय त्यां च्या सं बं धित राज्ये आणि
केंद्रशासित प्रदे शां मध्ये कायद्याच्या कामकाजावर
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दे खरेख ठे वण्यासाठी जबाबदार आहे.

अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे :


जन्माच्या वेळी उच्च लिंग गुणोत्तर (SRB)
असणारी पहिली 5 राज्ये :
I.

लडाख (1104)

II.

अरुणाचल प्रदे श (1011)

III.

अं दमान आणि निकोबार बेटे (984)

IV.

त्रिपुरा (974)

V.

केरळ (969)

सन 2019 मध्ये अरुणाचल प्रदे श (1024) मध्ये
जन्मावेळी सर्वाधिक लिंग गुणोत्तर नोंदवले गेले
होते त्यानं तर नागालँ ड (1001), मिझोराम (975)
आणि अं दमान आणि निकोबार बेटे (965) यां चा
क्रमां क लागतो.
 महाराष्ट्र, सिक्कीम, उत्तर प्रदे श आणि दिल्ली
येथन
ू जन्माच्या वेळी लिंग गुणोत्तराची माहिती
उपलब्ध नाही


जन्माच्या वेळी सर्वात कमी लिंग गुणोत्तर असणारी
पहिली 5 राज्ये :

I.

मणिपूर (880)

II.

दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव
(898)

III.

गुजरात (909)

IV.

हरियाणा (916)

V.

मध्य प्रदे श (921)
 2019 मध्ये सर्वात कमी लिंग गुणोत्तर गुजरात
(901), आसाम (903), मध्य प्रदे श (905) आणि
जम्मू आणि काश्मीर (909) मध्ये नोंदवले गेले
होते.
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जन्मदर :
 नागालँ ड, पुडुचेरी, तेलंगणा, मणिपूर, दिल्ली,
अरुणाचल प्रदे श, पश्चिम बं गाल, केरळ, गुजरात,
कर्नाटक, हिमाचल प्रदे श, उत्तर प्रदे श, आसाम,
तामिळनाडू , उत्तराखं ड, महाराष्ट्र, मिझोराम आणि
चं दिगड या राज्यां मध्ये नोंदणीकृत जन्मदरात घट
झाली आहे.
 तर लक्षद्वीप, बिहार, हरियाणा, सिक्कीम, मध्य
प्रदे श आणि राजस्थानमध्ये नोंदणीकृत जन्मदरात
वाढ झाली आहे.
मृत्यू दर :
महाराष्ट्र, गुजरात, आं ध्र प्रदे श, बिहार, पश्चिम
बं गाल, नागालँ ड, हरियाणा, कर्नाटक,
तामिळनाडू , सिक्कीम, पं जाब, मध्य प्रदे श,
ओडिशा, राजस्थान, अं दमान आणि निकोबार
आणि आसाम मृत्यू दरात 2019 च्या तुलनेत
2020 मध्ये वाढ झाली आहे
 बिहारमध्ये सर्वाधिक 18.3% मृत्यू दर आहे,
त्यानं तर महाराष्ट्रात 16.6% आणि आसाममध्ये
14.7% आहे.
 तर मणिपूर, चं दीगड, तेलंगणा, उत्तर प्रदे श,
उत्तराखं ड, पुद्दुचरे ी, अरुणाचल प्रदे श आणि केरळ
या राज्यां मध्ये 2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये
मृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे.


बालमृत्यू
 अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की
2020 मध्ये 1,43,379 बालमृत्यूची नोंद झाली आहे
 ज्यामध्ये ग्रामीण भागाचा वाटा केवळ 23.4%
होता तर एकूण नोंदणीकृत बालमृत्यूं पैकी
76.6% शहरी भागात नोंदवले गेले आहेत.
 ग्रामीण भागात बालमृत्यूची माहिती न दिल्यामुळे
बालमृत्यूंची नोंद न करणे ही चिंतेची बाब आहे
असे अहवालात अधोरेखित करण्यात आले.
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सुमन बेरी यांची NITI आयोगाच्या
उपाध्यक्षपदी नियुक्ती


ते पं तप्रधानां च्या आर्थिक सल्लागार परिषद,
सां ख्यिकी आयोग आणि भारतीय रिझर्व्ह बँ केच्या
चलनविषयक धोरणसं बं धी तां त्रिक सल्लागार
समितीचे सदस्यही होते.
नीती आयोग

22 एप्रिल 2022 रोजी राजीव कुमार

यां नी पदाचा राजीनामा दिल्यानं तर केंद्र सरकारने
अर्थतज्ज्ञ सुमन बेरी यां ची NITI आयोगाच्या
उपाध्यक्षपदी नियुक्ती केली.

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून सुमन बेरी यां ची
नियुक्ती करण्यात आली असून सुमन बेरी ह्या
अनुभवी अर्थशास्त्रज्ञ आणि सं शोधन प्रशासक
आहेत
 सुमन बेरी यां नीं उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत
असलेल्या डॉ राजीव कुमार यां च्याकडू न पदभार
स्वीकारला.








यापूर्वी भुसावलेली पदे


बेरी यां नी यापूर्वी राष्ट्रीय आर्थिक उपयोजित
सं शोधन परिषद (नॅ शनल कौन्सिल ऑफ
अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च, NCAER) चे
महासं चालक (प्रमुख कार्यकारी) आणि रॉयल
डच शेलचे प्रमुख जागतिक अर्थतज्ञ म्हणून काम
पाहिले आहे








भारत सरकारने सुधारणा अजेंडा लक्षात घेऊन
वर्ष 1950 मध्ये स्थापन केलेल्या नियोजन
आयोगाची जागा घेण्यासाठी NITI आयोगाची
स्थापना केली
भारतातील लोकां च्या गरजा आणि आकां क्षा
चां गल्या प्रकारे पूर्ण करण्यासाठी हे केले गेल.े
नॅ शनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इं डिया,
ज्याला NITI आयोग असेही म्हणतात.
1 जानेवारी 2015 रोजी केंद्रीय मं त्रिमं डळाच्या
ठरावाद्वारे स्थापन करण्यात आले
NITI आयोग हे भारत सरकारचे प्रमुख धोरण
थिंक टँ क आहे जे भारत सरकारला दिशात्मक
आणि धोरणात्मक इनपुट प्रदान करते
NITI आयोग भारत सरकारसाठी धोरणात्मक
आणि दीर्घकालीन धोरणे आणि कार्यक्रम तयार
करतो तसेच केंद्र आणि राज्यां ना सं बं धित तां त्रिक
सल्ला प्रदान करतो.
NITI आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलचे नेततृ ्व
पं तप्रधान करतात आणि त्यात सर्व राज्यां चे
मुख्यमं त्री आणि केंद्रशासित प्रदे शां चे (UTs)
लेफ्टनं ट गव्हर्नर यां चा समावेश असतो.
9
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नीती आयोगाची सध्याची रचना:
अध्यक्ष : श्री नरेंद्र मोदी, माननीय पं तप्रधान
 उपाध्यक्ष : राजीव कुमार यां नी डॉ
सं पूर्ण वेळ सदस्य :
 श्री व्ही.के. सारस्वत
 प्रो. रमेश चं द
 डॉ.व्ही.के पॉल
 पदसिद्ध सदस्य :
 श्री राजनाथ सिंह, सं रक्षण मं त्री
 श्री अमित शहा, गृहमं त्री
 श्रीमती निर्मला सीतारामन, वित्त मं त्री आणि
कॉर्पोरेट व्यवहार मं त्री




श्री नरेंद्रसिंग तोमर; कृषी आणि शेतकरी कल्याण
मं त्री; ग्रामविकास मं त्री; पं चायत राज मं त्री.

विशेष आमं त्रित सदस्य







श्री नितिन जयराम गडकरी, सड़ क परिवहन और
राजमार्ग मं त्री; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मं त्री
श्री थावर चं द गहलोत, सामाजिक न्याय और
अधिकारिता मं त्री
श्री पीयूष गोयल, रेल मं त्री; तथा वाणिज्य और
उद्योग मं त्री
श्री राव इं द्रजीत सिंह, राज्य मं त्री (स्वतं त्र प्रभार)
सां ख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मं त्रालय
तथा राज्य मं त्री (स्वतं त्र प्रभार) योजना मं त्रालय
मुख्य कार्यकारी अधिकारी : श्री अमिताभ कां त

भारत सरकारचा UNDP सोबत
सामंजस्य करार
चर्चेत असण्याचे कारण


कृषी आणि शेतकरी कल्याण मं त्रालयाने (MoA&FW)

1) कृषी
2) पीक विमा
3) पतधोरण यावरील धोरणात्मक भागीदारीसाठी सं युक्त राष्ट्र
विकास कार्यक्रम (UNDP) यासोबत सामं जस्य करारावर
स्वाक्षरी केली यास्तव हा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे

करारातील तरतुदी
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या करारानुसार सं युक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकां क्षी प्रधानमं त्री कृषी
विमा योजना (PMFBY) आणि सुधारित व्याज अनुदान योजना - किसान क्रेडिट कार्ड या योजनां साठी
तां त्रिक सहाय्य प्रदान करणार आहे.
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या सामं जस्य करारां तर्गत UNDP एकत्रित कृषी
कर्ज आणि पीक विम्याच्या अं मलबजावणीसाठी
कृषी मं त्रालयाला मदत करण्यासाठी यं त्रणा
कार्यान्वित करेल
 तसेच जागतिक स्तरावरील आपल्या ज्ञानाचा
लाभ उपलब्ध करून दे ईल
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प्रधानमंत्री कृषी विमा योजना :
13 जानेवारी 2016 रोजी केंद्र सरकारने दे शातील
शेतकऱ्यां च्या पिकां ना अधिक बळ कट विमा
सं रक्षण देण्यासाठी ऐतिहासिक पाऊल उचलत
‘प्रधानमं त्री फसल बिमा योजना’ ही पथदर्शी पीक
विमा योजना सुरु केली
 या योजनेमळ
ु े शेतकऱ्यां ना अत्यं त किमान आणि
दे शभरात एकाच अशा हप्त्याने व्यापक पीक
सुरक्षा मिळाली.





अर्थसहाय्य :

PMFBY या पीक विमा योजनेआधी असलेल्या
योजनेत प्रती हेक्टर सरासरी 15,000 रुपये
नुकसानभरपाई दिली जात असे. ती आता
या योजनेत प्रती हेक्टर 40,700 रुपयां पर्यंत
वाढवण्यात आली आहे.
 स्थानिक पातळीवर आलेले नैसर्गिक सं कट किंवा
पिक आल्यानं तर पूर, ढगफुटी आणि वणवा
अशा नैसर्गिक आपत्तींमळ
ु े झालेल्या नुकसानाची
भरपाई दे खील मिळू शकेल.










या योजनेत सातत्याने सुधारणा करण्याच्या
प्रयत्नां चा भाग म्हणून फेब्रुवारी 2020 नं तर
ही योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक
करण्यात आली आहे
त्याशिवाय विमा योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या
रकमेत तर्क सं गत बदल करण्याचे अधिकार
राज्यां ना देण्यात आले आहेत जेणक
े रुन
शेतकऱ्यां ना पुरस
े े लाभ मिळावेत.
या योजनेअंतर्गत दरवर्षी 5.5 कोटी पेक्षा
जास्त शेतकऱ्यां ना विमा कवच दिले जाते
या योजनेअंतर्गत 4 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत
1,07,059 कोटी रुपयां हून अधिकचे दावे
निकाली काढण्यात आले
तसेच 36 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यां च्या
पीकाचा विमा उतरवण्यात आला आहे.
या योजनेअंतर्गत
सर्व अं मलबजावणी
करणाऱ्या राज्यां मध्ये ‘शेतकऱ्यां पर्यंत पीक
विमा पॉलिसी पोहोचवण्यासाठी मेरी पॉलिसीमेरे हाथ या उपक्रमाखाली पॉलिसीचे घरोघरी
वितरण मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे
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गेल्या चार आर्थिक वर्षांतील
एकूण थेट परदे शी गुं तवणुकीचे
तपशील खालीलप्रमाणे :

गुंतवणूक अहवाल
भारत सरकार

1.

2018-19

62.00

2.

2019-20

74.39

3.

2020-21

81.97

4.

2021-22

83.57

विशेष बाब :
चर्चेत असण्याचे कारण :
आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये
भारतात 83.57 अब्ज डॉलर्स
वार्षिक थेट परदे शी गुं तवणुकीची
नोंद झाली आहे
 2014-2015 मध्ये, भारतातील
थेट परदे शी गुं तवणुकीचा ओघ
केवळ 45.15 अब्ज डॉलर्स इतका
होता, त्या तुलनेत 2021-22
या आर्थिक वर्षात 83.57 अब्ज
डॉलर्स इतकी सर्वोच्च थेट परदे शी
गुं तवणुकीची नोंद झाली
 युक्रे नमधील लष्करी कारवाई
आणि कोविड महामारी सं कटातही
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 1.60 अब्ज
डॉलर्सची वाढ झाली
 आर्थिक वर्ष 03-04 पासून
भारतातील थेट परदे शी
गुं तवणुकीमध्ये 20 पटीने वाढ
झाली आहे, तेव्हा थेट परदे शी
गुं तवणुकीचा ओघ केवळ 4.3
अब्ज डॉलर्स इतका होता.
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भारत उत्पादन क्षेत्रातील परदे शी गुं तवणुकीसाठी
प्राधान्याचा दे श म्हणून वेगाने उदयाला येत आहे
 मागील आर्थिक वर्ष 2020-21 (12.09 अब्ज
डॉलर्स ) च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये
(21.34 अब्ज डॉलर्स ) उत्पादन क्षेत्रातील थेट
परदे शी गुं तवणुकीत 76% वाढ झाली आहे.
 भारताच्या थेट परकीय गुं तवणुकीच्या ओघाचे
कल हे जागतिक गुं तवणूकदारां मधील पसं तीचे
गुं तवणुकीचे ठिकाण म्हणून भारताचे समर्थन
करतात.


गुंतवणुकीतील बदल :
कोविड-पूर्व (फेब्रुवारी, 2018 ते फेब्रुवारी, 2020 :


141.10 अब्ज डॉलर्स) थेट परकीय गुं तवणुकीच्या
तुलनेत कोविड पश्चात (मार्च, 2020 ते मार्च 2022:
171.84 अब्ज डॉलर्स) 23% वाढ झाली आहे.
सर्वाधिक गुंतवणूक करणारे दे श :



2021-22 मध्ये FDI इक्विटी इनफ्लोच्या अव्वल
गुं तवणूकदार दे शां च्या बाबतीत, सिंगापूर 27% सह
सर्वोच्च स्थानावर आहे.
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�

�


त्याखालोखाल अमेरिका (18%) आणि मॉरिशस
(16%) आहेत

सर्वाधिक गुंतवणूक आकर्षित करणारे क्षेत्र :










2021-22 मध्ये कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर आणि
हार्डवेअर हे सर्वाधिक थेट परकीय गुं तवणुक
असलेले क्षेत्र म्हणून उदयाला आले आहे
या क्षेत्राचा 25% वाटा असून त्याखालोखाल सेवा
क्षेत्र (12%) आणि वाहन निर्मिती उद्योग (12%)
आहेत
आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये सं गणक सॉफ्टवेअर
आणि हार्डवेअर क्षेत्रां तर्गत FDI अर्थात परदे शी
थेट गुं तवणूक इक्विटीचा ओघ असलेली राज्ये
कर्नाटक (53%), दिल्ली (17%) आणि महाराष्ट्र
(17%) आहेत
2021-22 मध्ये एकूण FDI इक्विटी प्रवाहातील
38% वाटा असलेले कर्नाटक हे सर्वोच्च थेट
परकीय गुं तवणूक आकर्षित करणारे राज्य आहे.
त्यानं तर महाराष्ट्र (26%) आणि दिल्ली (14%)
यां चा क्रमां क लागतो
कर्नाटकातील बहुतां श इक्विटी प्रवाह
कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर (35%),
ऑटोमोबाईल उद्योग (20%) आणि ‘शिक्षण’
(12%) या क्षेत्रां मध्ये नोंदवला गेला आहे.

�

�

�

दे शात सतत वाढत असलेल्या आणि नवीन
विक्रम प्रस्थापित करत असलेल्या FDI च्या
ओघावरून दिसून येते की गेल्या आठ वर्षात
सरकारने उचललेल्या पावलां चे हे फलित
आहे.
सरकार FDI धोरणाचा सतत आढावा घेते
तसेच भारत सतत आकर्षक गुं तवणूक केंद्र
बनेल आणि गुं तवणूकदारां ना अनुकूल राहील
यासाठी सरकार धोरणात वेळोवेळी महत्त्वपूर्ण
बदल करते
सरकारने FDI साठी उदारमतवादी आणि
पारदर्शक धोरण ठे वले आहे ज्यामध्ये बहुतां श
क्षेत्रे स्वयं चलित मार्गाने FDI साठी खुली
आहेत
व्यवसाय करण्यास सुलभता प्रदान
करण्यासाठी आणि गुं तवणूक आकर्षित
करण्यासाठी धोरण अधिक उदार आणि
सुलभ केले जात आहे
अलीकडेच कोळ सा खाणकाम, कॉन्ट्रॅ क्ट
मॅ न्युफॅक्चरिंग, डिजिटल मीडिया, सिंगल ब्रँ ड
रिटे ल ट्रेडिंग, नागरी विमान वाहतूक, सं रक्षण,
विमा आणि दूरसं चार यासारख्या क्षेत्रां मध्ये
त्यादृष्टीने सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
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जागतिक
अन्न
पुरस्कार
2022
सिंथिया रोसेन्झवेग
न्यूयॉर्क शहरातील NASA च्या गोडार्ड
इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज (GISS)
मधील वरिष्ठ सं शोधन शास्त्रज्ञ आणि
क्लायमेट इम्पॅक्ट्स ग्रुपच्या प्रमुख सिंथिया
रोसेन्झवेग(Cynthia Rosenzweig) यां ना
5 मे रोजी वर्ल्ड फूड प्राइज फाउं डेशनकडू न
2022 चा जागतिक अन्न पुरस्कार मिळाला.
 हवामान आणि अन्न प्रणाली यां च्यातील सं बं ध
समजून घेणे आणि भविष्यात दोन्ही कसे
बदलतील याचा अं दाज लावणे त्यां च्या या
सं शोधनासाठी सिंथिया रोसेन्झवेग यां ची या
पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली

आर्थि क घडामोडी

मॉडेलिंग आणि आर्थिक मॉडेलिंगचा वापर करून
आं तरराष्ट्रीय प्रकल्प, कृषी मॉडेल इं टरकॉम्पॅरिझन
अँ ड इम्प्रूव्हमेंट प्रोजेक्ट (AgMIP) च्या त्या सहसं स्थापक आहेत.
 रोसेनझ्वेग
यां नी यापूर्वी 2007 मध्ये
Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) Working Group II
Fourth Assessment Report आणि 2019
मध्ये IPCC Special Report on Climate
Change and Landसाठी समन्वय प्रमुख
लेखक म्हणून काम केले आहे.
जागतिक अन्न पुरस्कार



सिंथिया रोसेन्झवेग
 Rosenzweig NASA GISS मध्ये सं शोधन
शास्त्रज्ञ आणि 1994 पासून क्लायमेट इम्पॅक्ट्स
ग्रुपच्या प्रमुख आहेत.
 त्यां चे सं शोधन भविष्यात हवामान बदलाचा कृषी
आणि अन्न पुरवठ्यावर कसा परिणाम करेल याचे
मॉडेल आणि मूल्यां कन सुधारण्यावर केंद्रित आहे.
 बदलत्या हवामानात पीक उत्पादन आणि अन्न
सुरक्षा समजून घेण्यासाठी हवामान विज्ञान, पीक
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जागतिक अन्न पुरस्कार हा एक आं तरराष्ट्रीय
पुरस्कार आहे.
हा पुरस्कार जागतिक स्तरावर एखाद्या व्यक्तीच्या
विशिष्ट कामगिरीचा गौरव करतो.
जागतिक स्तरावर अन्नाची गुणवत्ता, प्रमाण
किंवा उपलब्धता सुधारून मानवी विकासात
महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना जागतिक
अन्न पुरस्कार दिला जातो.
जागतिक अन्न पुरस्कार ‘अन्न आणि कृषीसाठी
नोबेल पुरस्कार’ म्हणूनही ओळ खला जातो.
वर्ल्ड फूड प्राइज फाउं डेशनतर्फे जागतिक अन्न
पुरस्कार दिला जातो.
जागतिक अन्न पुरस्कार मिळ वणारे पहिले
भारतीय डॉ. एम.एस.स्वामीनाथन(भारताच्या
हरितक्रां तीचे जनक) होते. 1987 मध्ये त्यां ना हा
पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

आर्थि क घडामोडी



भारत गौरव पर्यटक ट्रे न

रेल्वे मं त्रालयाच्या नवीन धोरणानुसार, इं डियन रेल्वे
कॅटरिंग अँ ड टु रिझम कॉर्पोरेशनची (IRCTC) पहिली
‘भारत गौरव पर्यटक ट्रे न’ 21 जून 2022 पासून
धावणार आहे.

ठळक मुद्दे

ही ट्रे न श्री राम यां च्या जीवनाशी सं बं धित सर्व प्रमुख
ठिकाणे प्रदर्शित करेल आणि त्यात सीताचे जन्मस्थान असलेल्या जनकपूर, नेपाळचा दे खील समावेश
असेल. या ट्रे नचा पहिला 18 दिवसां चा प्रवास दिल्लीच्या सफदरजं ग स्टेशनपासून सुरू होईल.
 हे स्वदे श दर्शन योजनेच्या रामायण सर्किटवर चालणार आहे.
 या गाड्या केंद्र सरकारच्या “दे खो अपना दे श” उपक्रमां तर्गत सुरू करण्यात आलेल्या थीमवर आधारित
टु रिस्ट सर्किट ट्रे न्स आहेत. भद्राचलम, तेलंगणा या ट्रे नचा शेवटचा थां बा असेल, त्यानं तर ही ट्रे न
दिल्लीला रवाना होईल, यादरम्यान ते सुमारे 8000 किमी अं तर कापेल.


मियां का बाडा रेल्वे स्थानकाचे नाव : महेश नगर हॉल्ट









राजस्थानच्या बारमेर जिल्ह्यातील बालोत्रा भागातील ‘मियां का बाडा’ रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलून
“महेश नगर हॉल्ट” असे करण्यात आले. केंद्रीय जलशक्ती मं त्रालयाचे मं त्री गजेंद्र सिंह शेखावत,
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमं त्री कैलाश चौधरी आणि इतर कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
खाली काही प्रमुख रेल्वे स्थानके आहेत ज्यां ची नावे अलीकडेच बदलली आहेत:
2021 मध्ये, मध्य प्रदे शातील भोपाळमधील हबीबगं ज रेल्वे स्थानकाचे नाव गोंड राणी राणी
कमलापतीच्या नावावरून राणी कमलापती रेल्वे स्थानक असे करण्यात आले.
2021 मध्ये, अयोध्या, उत्तर प्रदे श (यूपी) मधील फैजाबाद जं क्शन रेल्वे स्थानकाचे नाव अयोध्या कँट
असे ठे वण्यात आले.
2020 मध्ये उत्तर प्रदे शातील अलाहाबाद जं क्शनचं नाव बदलून प्रयागराज जं क्शन असं करण्यात
आलं . 2018 मध्ये, उत्तर प्रदे श सरकारने अलाहाबादचे औपचारिकरित्या प्रयागराज असे नामकरण
केले.
2018 मध्ये, उत्तर प्रदे शातील प्रसिद्ध मुघलसराय रेल्वे जं क्शनचे नाव बदलून दीनदयाळ उपाध्याय
जं क्शन रेल्वे स्थानक असे करण्यात आले. 2021 मध्ये उत्तर प्रदे शातील झाशी रेल्वे स्थानकाचे
नामकरण वीरां गना लक्ष्मीबाई रेल्वे स्थानक असे करण्यात आले.
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पोस्ट ऑफिस बचत खात्यासाठी
NEFT, RTGS सु विधा सु रू
अलीकडे च पोस्ट खात्याने पोस्ट ऑफिस बचत
बँ क खाते (POSB) धारकां साठी NEFT
आणि RTGS सुविधा सुरू केली आहे
 NEFT सुविधा 18 मे 2022 पासून उपलब्ध
करून दे ण्यात आली आहे तर RTGS सुविधा
31 मे 2022 पासून उपलब्ध होईल.


IFSC कोड :

ठळक बाबी

इं डियन पोस्ट पेमट्ें स बँ क (IPPB) ने त्यां च्या
ग्राहकां ना NEFT/RTGS व्यवहारां ना परवानगी
देण्यासाठी पोस्ट विभाग (DoP) सोबत करार
केला आहे असे व्यवहार सुलभ करण्यासाठी, एक
समर्पित IFSC (इं डियन फायनान्शियल सिस्टम
कोड) तयार करण्यात आला आहे जो केवळ
DoP ग्राहक खात्यां मधील व्यवहारां साठी वापरला
जाईल.
 IPPB खात्यां मधील आवक व्यवहारां साठी IFS
कोड IPOS0000001 असेल
 पोस्ट विभागातील पोस्ट ऑफिस बचत खाते
(POSA) खात्यां मधील आवक व्यवहारां साठी
IFSC कोड IPOS0000DOP असेल


ही सेवा सुरू केल्याने पोस्ट ऑफिस बचत बँ क
खाते (POSB) धारक इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पैसे
हस्तां तरित करू शकतात
 इतर बँ क खात्यां मधून DoP-CBS (पोस्ट विभाग
– कोअर बँ किंग सोल्युशन्स) मधील POSB
खात्यां मध्ये निधी हस्तां तरित करणे सोपे होईल
 यामुळे ग्राहकां ना POSB योजनां मध्ये सहज
गुं तवणूक करण्यास मदत होईल.


NEFT आणि RTGS :
NEFT म्हणजे नॅ शनल इलेक्ट्रॉनिक फंड
ट्रान्सफर आणि RTGS म्हणजे रिअल-टाइम
ग्रॉस सेटलमेंट
 NEFT आणि RTGS हे इलेक्ट्रॉनिक मनी
ट्रान्सफरचे प्रकार आहेत आणि ते वर्षभर 24X7
उपलब्ध असतात
 NEFT व्यवहार दर 30 मिनिटां नी बॅ चमध्ये
सेटल केले जातात तर RTGS व्यवहार नेटिंग
किंवा ग्रुपिंगशिवाय रिअल टाइममध्ये आणि
वैयक्तिकरित्या सेटल केले जातात.
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WEF प्रवास आणि पर्यटन विकास

निर्दे शां क जाहीर



अलीकडेच WEF प्रवास आणि पर्यटन विकास निर्दे शां क 2021 प्रसिद्ध करण्यात
आला ज्या निर्दे शां कामध्ये भारत 54 (स्कोअर ४.२) व्या क्रमां कावर असून जो
वर्ष 2019 मध्ये 46 व्या क्रमां कावर होता मात्र तरीही भारत दक्षिण आशियामध्ये
अव्वल आहे.

निर्देशां कातील उच्च कामगिरीचे दे श :
2021 च्या निर्दे शां कात जपानने अव्वल स्थान पटकावले आहे
 त्यापाठोपाठ अमेरिका, स्पेन, फ्रान्स आणि जर्मनी यां चा क्रमां क लागतो


यादीतील टॉप 10 दे श
जपान 		
स्वित्झर्लंड 		

अमेरिका
ऑस्ट्रेलिया

स्पेन 			
फ्रान्स 		
युनायटे ड किंगडम 	सिंगापूर 		

जर्मनी
इटली

निर्देशां काविषयी :






वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या (WEF) प्रवास आणि पर्यटन विकास निर्दे शां क 2021 मध्ये 117 दे शां चा
समावेश आहे
या निर्दे शां काने दर्शविले आहे की विविध सकारात्मक ट्रें ड असूनही, पर्यटन आणि प्रवास उद्योग अजूनही
अडथळ्यां ना तोंड दे त आहे आणि तरीही ते योग्यरित्या सावरलेले नाही
या निर्दे शां काद्वारे 117 दे शां चे मूल्यमापन केले गेले आहे आणि पर्यटन आणि प्रवासी अर्थव्यवस्थां चा
लवचिक आणि शाश्वत विकास सक्षम करण्यासाठी काही प्रमुख घटक ओळ खले आहेत
कोविड-19 शटडाऊनमुळे, क्षेत्राला महत्त्वपूर्ण अडचणींचा सामना करावा लागला आहे, त्यामुळे
दे शाच्या अर्थव्यवस्थेत त्यां चे योगदान मर्यादित आहे
तथापि, साथीच्या रोगाच्या प्रभावातून जग हळू हळू सावरत असल्याने, पर्यटन आणि प्रवासासाठी एक
लवचिक आणि मजबूत वातावरण तयार करण्यासाठी दे शां नी या क्षेत्रात गुं तवणूक केली पाहिजे.
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भारत-डेन्मार्क बिझनेस फोरम
भारताचे पं तप्रधान नरेंद्र मोदी यां च्यासह डेन्मार्क चे
पं तप्रधान आणि डेन्मार्क चे क्राउन प्रिन्स फ्रेडरिक
यां नी “इं डिया-डेन्मार्क बिझनेस फोरम” मध्ये
भाग घेतला.



पंतप्रधान मोदींच्या भाषणातील क्षणचित्रे
पं तप्रधान मोदींनी FOMO (मिसिंग आउट
होण्याची भीती) ची मागणी केली आणि सां गितले
की जे लोक भारतात गुं तवणूक करत नाहीत
त्यां ना नक्कीच मुकले जाईल.
 त्यां नी भारताच्या व्यवसाय-अनुकूल दृ ष्टिकोनावर
प्रकाश टाकला आणि सां गितले की आर्थिक
सुधारणां मुळे हरित तं त्रज्ञान, कोल्ड चेन,
शिपिंग आणि बं दरे यासारख्या विविध क्षेत्रां मध्ये
गुं तवणुकीच्या सं धी निर्माण झाल्या आहेत.
 त्यां नी दोन्ही अर्थव्यवस्थां च्या पूरक कौशल्यां वर
भर दिला आणि डॅ निश कंपन्यां ना भारतातील
अफाट सं धींचा लाभ घेण्यासाठी आमं त्रित केले.
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भारतात 200 हून अधिक डॅ निश कंपन्या ‘मेक
इन इं डिया’, ‘जल जीवन मिशन’, ‘डिजिटल
इं डिया’ आणि इतर प्रमुख राष्ट्रीय मिशन पुढे
नेण्यासाठी सक्रियपणे कार्यरत आहेत.
 डे न्मार्क मधील 60 हून अधिक भारतीय कंपन्या,
प्रामुख्याने IT क्षेत्रातील, द्विपक्षीय व्यवसाय-तेव्यवसाय सं बं ध अधिक मजबूत करत आहेत.


या कार्यक्रमाचे लक्ष कोणत्या क्षेत्रां वर होते?
ग्रीन टेक्नॉलॉजी, इनोव्हेशन आणि
डिजिटायझेशन
� ऊर्जा स्वातं त्र्य आणि अक्षय ऊर्जा
� पाणी, पर्यावरण आणि शेती
� पायाभूत सुविधा, वाहतूक आणि सेवा.
�

पं तप्रधान नरेंद्र मोदी यां च्या डे न्मार्क च्या एक
दिवसीय दौऱ्यात कोणत्या करारां वर स्वाक्षऱ्या
करण्यात आल्या आहेत?
1.

स्थलां तर आणि गतिशीलता (DoI)
वरील हेतच
ू ी घोषणा

आर्थि क घडामोडी

2.

ग्रीन शिपिंगमधील सेंटर ऑफ
एक्सलन्सवर लेटर ऑफ इं टेंट (LoI).

3.

सां स्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
(CEP).

4.

जलशक्ती मं त्रालय आणि डॅ निश
पर्यावरण
मं त्रालय
यां च्यातील
आशयाचे पत्र.

5.

कौशल्य
विकास,
व्यावसायिक
शिक्षण आणि उद्योजकता क्षेत्रातील
सहकार्यावर सामं जस्य करार.

6.

पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय
क्षेत्रातील सहकार्याबाबत सं युक्त
घोषणा.

7.

मं त्री स्तरावर ऊर्जा धोरण सं वाद सुरू
झाला.

भारत-डेन्मार्क ग्रीन स्ट्रॅ टेजिक
पार्टनरशिप म्हणजे काय?
 सप्टेंबर 2020 मध्ये ‘इं डिया-डे न्मार्क :
ग्रीन स्ट्रॅटे जिक पार्टनरशिप’ची स्थापना
करण्यात आली.
 पं तप्रधान मोदींच्या डे न्मार्क भेटीदरम्यान,
दोन्ही दे शां नी हरित हायड्रोजन, अक्षय
ऊर्जा आणि सां डपाणी व्यवस्थापन यावर
लक्ष केंद्रित करून हरित धोरणात्मक
भागीदारी आणखी मजबूत करण्यावर
सहमती दर्शवली.
 जगाला एका महत्त्वाकां क्षी हरित ऊर्जा
सं क्रमणाकडे नेणे आणि ऊर्जा कार्यक्षमता
आणि अक्षय ऊर्जा या दोन्हींवर लक्ष केंद्रित
करून ते साध्य करण्याचा मार्ग दाखवणे हे
त्याचे उद्दिष्ट आहे

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती
कार्यक्रमाची मुदत ५ वर्षांसाठी
वाढवायला कें द्रची मंजूरी
चर्चेत का?


15 वित्त आयोगाअं तर्गत राबवल्या जाणाऱ्या
PMEGP अर्थात प्रधानमं त्री रोजगार निर्मिती
कार्यक्रम पुढील 5 वर्षांसाठी पुढे सुरू ठे वण्यास
केद्र सरकारने मान्यता दिली याकारणास्तव हा मुद्दा
चर्चेत आहे

ठळक बाबी :













एकूण खर्च : जवळपास १३ हजार ५५४ कोटी
वाढीव कालावधी : २०२१-२२ ते २०२५-२६
उद्दे श : दे शभरातील अकृषी क्षेत्रात रोजगार निर्मिती
करणे
कोणामार्फ त अं मलबजावणी : सुक्ष्म लघू आणि
मध्यम उद्योग मं त्रालय
सुरवात : २००८-०९
योजनेची कामगिरी :
आतापर्यंत जवळपास ७ लाख ८ हजार सूक्ष्म
उपक्रमां ना १९ हजार ९९५ कोटी रुपयां च्या
अनुदानासह मान्यता देण्यात आली असून यामुळे
६४ लाख नागरिकां ना रोजगार मिळाला आहे.
या रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी
पुढील पाच वर्षात उत्पादन क्षेत्रातील प्रकल्प
मुल्य २५ लाख रुपयां वरुन वाढवून ५० लाख रुपये
करण्यात आलं आहे.
तर सेवा क्षेत्रासाठी १० लाख रुपयां वरुन वाढवून २०
लाख रुपये करण्यात आले आहे.
यामुळे पुढील पाचही आर्थिक वर्षात सुमारे ४० लाख
रोजगार निर्मीती होईल असा अं दाज मं त्रालयाने
वर्तवला आहे.
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Alliance of CEO Climate Action Leaders – India
भारताच्या डीकार्बोनायझेशन आणि हवामान कृती प्रयत्नां ना चालना दे ण्यासाठी
23 मे 2022 रोजी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) द्वारे अलायन्स ऑफ CEO
क्लायमेट अॅ क्शन लीडर्सचा भारत अध्याय सुरू करण्यात आला आहे .
मुख्य मुद्दा
या
आघाडीने
भारतातील
आघाडीच्या
व्यवसायां च्या CEO ना एकत्र आणले आहे
 युती ही WEF च्या क्लायमेट अॅ क्शन प्लॅटफॉर्मचा
भाग आहे आणि फर्स्ट मूव्हर्स कोलिशन आणि
अलायन्स ऑफ CEO क्लायमेट लीडर्स
यासारख्या जागतिक प्रकल्पां वर लक्ष केंद्रित
करेल
 युतीचा भारतीय अध्याय 2070 पर्यंत भारताचे
निव्वळ शून्य करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी
व्यवसाय, सरकार आणि इतर प्रमुख भागधारकां ना
एकत्र आणेल.
 ही युती भारतीय थिंक - टँ क ऑब्झर्व्हर रिसर्च
फाउं डेशन आणि व्यवस्थापन सल्लागार केर्नी
यां च्यातील सहकार्य आहे.


युतीचा उद्दे श :
दे शाच्या व्यावसायिक नेत्यां ना अशा कार्यक्रमां ची
आखणी आणि अं मलबजावणी करण्यात मदत
करण्यासाठी युती एक उच्च - स्तरीय व्यासपीठ
म्हणून काम करेल ज्याद्वारे निव्वळ-शून्य आर्थिक
वाढीसह हवामान उद्दिष्टे साध्य करता येतील
 दे शाच्या
निव्वळ-शून्य उद्दिष्टां ची पूर्तता
करण्यासाठी प्रयत्न वाढविण्यासाठी युती
सहकार्यात्मक आणि निर्णायक पावले उचलेल.
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जागतिक आर्थिक मंच (WEF)
स्थापना : 1971
उद्दे श : समाजात वास्तविक
बदल घडवून आणण्यासाठी
विविध प्रकल्पां वर काम
करण्यासाठी जगभरातील
निर्णयकर्त्यांना एकत्र आणणे
WEF सामान्यतः दावोस, स्वित्झर्लंड येथे
आयोजित केलेल्या वार्षिक सभेसाठी ओळ खले
जाते
या बैठकीला अं दाजे 3,000 पैसे भरणारे सदस्य
तसेच व्यावसायिक नेत,े गुं तवणूकदार, अर्थतज्ज्ञ,
राजकीय नेते आणि पत्रकार असे निवडक
सहभागी उपस्थित आहेत
विविध जागतिक समस्यां वर चर्चा करण्यासाठी
सुमारे 500 सत्रे पाच दिवसां पर्यंत आयोजित
केली जातात.

आर्थि क घडामोडी

75 वे जागतिक आरोग्य संमेलन
आयोजन :
22 ते 28 मे 2022 या कालावधीत जिनिव्हा, स्वित्झर्लंड

विशेष बाब :
COVID - 19 महामारी सुरू झाल्यापासून
ही पहिली वैयक्तिक आरोग्य सभा मुख्य
मुद्दा
 थीम : शां ततेसाठी आरोग्य, आरोग्यासाठी
शां तता
 कोविड-19 साथीच्या रोगाने, इतर आरोग्य
आपत्कालीन परिस्थितींसह, अशा घटना
रोखण्यासाठी सर्व प्रकारच्या प्रतिसादात
समन्वय साधण्यात WHO ची भूमिका
दाखवून दिली आहे.


करणारी धोरणे स्वीकारण्यास सहमती
दर्शविली
 शाश्वत वित्तपुरवठा कार्य गट हा WHO
सदस्य दे शां चा बनलेला आहे आणि त्याची
स्थापना जानेवारी 2021 मध्ये झाली.
जागतिक आरोग्य सभा



कार्यक्रमाचे स्वरूप :

75 व्या जागतिक आरोग्य सं मेलनात
धोरणात्मक गोलमेज बैठक आयोजित
केली जात आहे
 या बैठकां दरम्यान, जागतिक आरोग्य
असेंब्लीचे प्रतिनिधी, विविध नागरी
समाजां चे प्रतिनिधी, सहभागी एजन्सी आणि
WHO चे तज्ञ जागतिक महत्त्व असलेल्या
भविष्यातील आणि वर्तमान सार्वजनिक
आरोग्य समस्यां वर चर्चा करतील.
 या आरोग्य सं मेलनाच्या पहिल्या दिवशी,
सदस्य राष्ट्रां नी जागतिक आरोग्य
सं घटनेच्या निधी मॉडेलमध्ये सुधारणा










जागतिक आरोग्य सं घटनेची निर्णय घेणारी
सं स्था म्हणजे जागतिक आरोग्य सभा
WHO च्या सर्व सदस्य दे शां चे प्रतिनिधीत्व
करणारी शिष्टमं डळे या मेळाव्यात सामील
आहेत
हे कार्यकारी मं डळाने तयार केलेल्या विशिष्ट
आरोग्य कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित करते
मुख्य कार्ये :
जागतिक आरोग्य सं घटनेच्या धोरणां वर
नियं त्रण ठे वणे
WHO च्या महासं चालकां ची नियुक्ती
करणे
कार्यक्रमाच्या अं दाजपत्रकां चे पुनरावलोकन
करणे आणि मं जूर करणे आणि विविध
वित्तीय धोरणां चे पर्यवक्ष
े ण करणे
स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे दरवर्षी
आरोग्य सभा आयोजित केली जाते.
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QUAD लीडर्स समिट 2022







आयोजन : 24 मे 2022
ठिकाण : जपान
उपस्थित सदस्य : ऑस्ट्रेलिया, भारत, जपान
आणि अमेरिका
भारताचे पं तप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे
राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन, जपानचे पं तप्रधान फुमियो
किशिदा आणि ऑस्ट्रेलियाचे नवनिर्वाचित
पं तप्रधान अँ टोनी अल्बानीस या परिषदे ला
उपस्थित होते
आवृत्ती : दुसरी वैयक्तिक क्वाड समिट

परिषदे तील मुद्दे :
या शिखर परिषदे त क्वाड फेलोशिप सुरू करण्यात
आली
 क्वाडच्या चार सदस्यां मधील लोक-ते-लोक
सं बं ध वाढवण्याच्या उद्दे शाने हा अशा प्रकारचा
पहिला शिष्यवृत्ती कार्यक्रम आहे
 प्रत्येक वर्षी ही फेलोशिप यूएस मधील आघाडीच्या
विज्ञान, तं त्रज्ञान, अभियां त्रिकी आणि गणित
(STEM) विद्यापीठां मध्ये उच्च शिक्षण आणि
डॉक्टरेट पदवी मिळविण्यासाठी प्रत्येक क्वाड
दे शातील 25 विद्यार्थ्यांना प्रायोजित करेल.
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क्वाडचा इतिहास :
2007 मध्ये तत्कालीन जपानचे पं तप्रधान शिंजो
आबे यां नी चतुर्भुज सुरक्षा सं वादाचा प्रस्ताव
ठे वला होता
 मात्र ऑस्ट्रेलियाने माघार घेतल्यानं तर क्वाड बं द
झाला
 मनिला येथे 2017 च्या ASEAN शिखर
परिषदे दरम्यान पुन्हा चारही दे शां नी चीनला विरोध
करण्यासाठी क्वाडचे पुनरुज्जीवन करण्यास
सहमती दर्शवली.
 क्वाडचा दृष्टीकोन : मुक्त आणि मुक्त इं डोपॅ सिफिक (FOIP) आणि पूर्व आणि दक्षिण चीन
समुद्रात नियम - आधारित सागरी व्यवस्था आहे.


क्वाड अं तर्गत विविध उपक्रम


क्वाड इन्फ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप, ग्रीन
शिपिंग नेटवर्क , क्लीन-हायड्रोजन पार्टनरशिप,
क्वाड फेलोशिप, सेमी-कंडक्टर सप्लाय चेन
इनिशिएटिव्ह, क्वाड सीनियर सायबर ग्रुप
इत्यादींची स्थापना क्वाड सदस्य दे शां नी केली
आहे.

आर्थि क घडामोडी

चर्चेत का?


इं टरनॅ शनल फूड पॉलिसी
रिसर्च इन्स्टिट्यूट (IFPRI)
द्वारे अलीकडेच ग्लोबल फूड
पॉलिसी रिपोर्ट : क्लायमेट चेंज अँ ड फूड
सिस्टम्स प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट
अहवाल आणि भारत :
हवामान बदलामुळे भारताचे अन्न उत्पादन
2030 पर्यंत 16% ने कमी होऊ शकते आणि
उपासमारीचा धोका असलेल्या लोकां ची सं ख्या
23% वाढू शकते.
 2030 मध्ये उपासमारीने ग्रस्त भारतीयां ची
सं ख्या 73.9 दशलक्ष असणे अपेक्षित आहे
आणि जर हवामान बदलामुळे प्रभावित झालेल्या
लोकसं ख्येचा समावेश केला तर ही सं ख्या 90.6
दशलक्ष होईल.
 हवामान बदलामुळे भारतीयां च्या सरासरी कॅलरी
वापरावर परिणाम होणार नाही आणि हवामान
बदलाच्या परिस्थितीतही हा वापर 2030 पर्यंत
प्रति व्यक्ती प्रतिदिन सुमारे 2,600 kcal असेल
असा अं दाज आहे.


अहवालातील जागतिक दृष्टीकोन :
हवामान बदलाच्या सं दर्भात 2010 च्या
पातळीपेक्षा 2050 पर्यंत जागतिक अन्न उत्पादन
सुमारे 60% वाढे ल.
 ही वाढ होऊनही, विकसनशील दे शां तील दरडोई
वापराची पातळी विकसित दे शां च्या तुलनेत




निम्म्याहून कमी राहील.
लोकसं ख्या आणि उत्पन्नातील अं दाजित
वाढीमुळे, विकसनशील दे शां मध्ये, विशेषतः
आफ्रिकेत, विकसित दे शां पेक्षा उत्पादन आणि
मागणी अधिक वेगाने वाढण्याचा अं दाज आहे.

अहवालात केलेल्या शिफारसी :







सं शोधन आणि विकासामध्ये गुं तवणूक
जमीन आणि जलस्रोतां चे व्यवस्थापन
निरोगी आहार आणि शाश्वत अन्न उत्पादन
कार्यक्षम मूल्य साखळी
सामाजिक सं रक्षण
शाश्वत उत्पादनासाठी वित्तपुरवठा

आं तरराष्ट्रीय अन्न धोरण सं शोधन सं स्था
(International Food Policy Research
Institute) विषयी :
स्थापना : 1975
 IFPRI विकसनशील दे शां मधील गरिबी
शाश्वतपणे कमी करण्यासाठी तसेच भूक आणि
कुपोषण समाप्त करण्यासाठी सं शोधन-आधारित
धोरण उपाय प्रदान करते.
 IFPRI चे ध्येय : भूक आणि कुपोषण मुक्त जग.
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हर घर दस्तक 2.0 मोहीम सुरू

चर्चेत असण्याचे कारण :

अलीकडेच 1 जून 2022 रोजी सर्व पात्र
लाभार्थ्यांना सं पूर्ण COVID-19 लसीकरण
मिळावे याची खात्री करण्यासाठी दे शभरात हर
घर दस्तक 2.0 अभियान सुरू करण्यात आले.
 या मोहिमेत 12 ते 14 वर्षे वयोगटातील लोकां चे
लसीकरण आणि 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या
लोकां साठी खबरदारीच्या डोसवर विशेष लक्ष
दिले जाते
 1 जून ते 31 जुलै 2022 पर्यंत दोन महिने
चालणारी ही घरोघरी जाण्याची मोहीम आहे.





हर घर दस्तक मोहीम 1.0 :

नोव्हेंबर 2021 मध्ये पहिली हर घर दस्तक मोहीम
सुरू करण्यात आली
 आतापर्यंत दे शभरात लसींचे १९३.६ कोटी डोस
देण्यात आले आहेत


15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सुमारे
96.3% लोकां ना लसीकरणाचा किमान एक
डोस मिळाला आहे आणि 86.3% लोकां ना
दोन्ही डोस मिळाले आहेत

मोहीम सुरु करण्याचे उद्दिष्ट :

केंद्रीय आरोग्य मं त्रालयाने कोविड लसीकरणाच्या
सं थ गतीबद्दल चिंता व्यक्त केली. म्हणून 20 मे
रोजी मं त्रालयाने सर्व केंद्रशासित प्रदे श आणि
राज्यां ना सर्व ब्लॉक, जिल्हे आणि गावां साठी
तपशीलवार योजनां सह दोन महिन्यां ची हर घर
दस्तक 2.0 मोहीम सुरू करण्याचा सल्ला दिला
 या मोहिमेचा उद्दे श दे शभरातील सर्व पात्र
लोकसं ख्येच्या गटां ना प्रथम, द्वितीय आणि
खबरदारीच्या डोसद्वारे घरोघरी जाऊन लसीकरण
करणे हा आहे.


भारताचे 100 वे युनिकॉर्न स्टार्ट-अप : ओपन


ओपन एक बेंगळु रू स्थित निओबँ क प्लॅटफॉर्म भारतातील 100 वे युनिकॉर्न स्टार्ट-अप बनले आहे.

ओपनची स्थापना :







2017 मध्ये अनिश अच्युतान, त्यां ची पत्नी मेबल
े चाको आणि त्यां चा भाऊ अजेश अच्युतान यां नी स्टार्टअपची स्थापना केली होती
दिना जेकब या या सं स्थेच्या चौथ्या सं स्थापक सदस्य आहेत
मे 2018 मध्ये या स्टार्ट-अपद्वारे USD 2 दशलक्ष जमा झाले.
हे स्टार्ट-अप एक व्यासपीठ प्रदान करते ज्याद्वारे लहान व्यवसायां द्वारे वापरलेली सर्व साधने व्यवसायाच्या
चालू खात्याशी एकत्रित केली जातात
भारतात 20 दशलक्ष व्यवसाय या प्लॅटफॉर्मचा वापर करत आहेत आणि या प्लॅटफॉर्मवर दरवर्षी $30 अब्ज
पेक्षा जास्त व्यवहार केले जातात.
च्या सेवां मध्ये प्रवेश केला जाऊ शकतो.

युनिकॉर्न म्हणजे काय ?
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युनिकॉर्न ही एक स्टार्ट-अप कंपनी आहे ज्याचे मूल्य USD 1 बिलियन पेक्षा जास्त आहे

आर्थि क घडामोडी

जात आधारित जनगणना
चर्चेत का?


अलीकडेच बिहार सरकारने जाहीर केले आहे
की ते सर्व जाती आणि समुदायां चे सामाजिकआर्थिक सर्वेक्षण (SECC) करणार आहेत.

जनगणना :

भारतात 1881 साली वसाहतवादी राजवटीत
जनगणना सुरू झाली
 भारतीय लोकसं ख्येशी सं बं धित डेटा, सं साधनां मध्ये
प्रवेश, सामाजिक बदल, सीमां कनाशी सं बं धित
डेटा इत्यादी मिळ वण्यासाठी सरकार, धोरणकर्ते,
शिक्षणतज्ज्ञ आणि इतरां द्वारे जनगणना केली
जाते


सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना
(SECC) :
हा कार्यक्रम वर्ष 1931 नं तर प्रथमच 2011 मध्ये
आयोजित करण्यात आला होता.
 ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रत्येक भारतीय
कुटुं बाची पुढील परिस्थिती जाणून घेणे SECC
चे उद्दिष्ट आहे :
 आर्थिक स्थिती निश्चित करण्यासाठी केंद्र आणि
राज्य प्राधिकरणां ना वं चित वर्गांच्या अनुक्रमिक
आणि सं चयी निर्दे शकां ची मालिका प्राप्त


करण्यास आणि समाविष्ट करण्यास अनुमती
देण्यासाठी, जे प्रत्येक प्राधिकरण गरीब किंवा
वं चित व्यक्तीची व्याख्या करण्यासाठी वापरतात.
 याचा अर्थ प्रत्येक व्यक्तीला त्यां चे विशिष्ट जातीचे
नाव विचारणे, कोणते जातसमूह आर्थिकदृष्ट्या
सर्वात वाईट आहेत आणि कोणते चां गले आहेत
याचे पुनर्मूल्यां कन करणे सरकारला सोपे व्हावे.
 SECC कडे मोठ्या प्रमाणावर 'असमानतेचे
मॅ पिंग' माहिती देण्याची क्षमता आहे .
जनगणना आणि SECC मधील फरक :
जनगणना भारतीय लोकसं ख्येचे सर्वांगीण चित्र
सादर करते तर SECC हे राज्याद्वारे मदतीसाठी
पात्र लाभार्थी ओळ खण्याचे एक उपाय/माध्यम
आहे .
 1948 च्या जनगणना कायद्यां तर्गत जनगणना
समाविष्ट असल्याने सर्व डेटा गोपनीय मानला
जातो तर SECC वेबसाइटनुसार सरकारी विभाग
SECC मध्ये प्रदान केलेली सर्व वैयक्तिक माहिती
कुटुं बां च्या फायद्यासाठी वापरतात आणि/किंवा
प्रतिबं धित आहेत
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आर्थिक वर्ष 2021-22 :
कापड निर्यातीचा विक्रमी उच्चांक


2021-22 या आर्थिक वर्षात, भारताने
$44.4 अब्ज इतकी पोशाख आणि कपड्यां ची
आतापर्यंतची सर्वोच्च निर्यात नोंदवली.

भारतातून कापड निर्यातीची प्रमुख ठिकाणे :
अमेरिका : कापड उत्पादनां साठी हे दे शाचे
सर्वोच्च निर्यातीचे ठिकाण होते. सर्व परिधान
आणि कपड्यां च्या निर्यातीमध्ये त्याचा वाटा
27% आहे.
 EU : EU मधील निर्यात एकूण 18% आहे.
 बां गलादे श : एकूण निर्यातीपैकी १२% निर्यात
बां गलादे शात गेली.
 UAE : UAE मध्ये एकूण निर्यातीचा वाटा 6%
आहे.


उत्पादन श्रेणींमध्ये निर्यात मूल्य :
सुती कापडां ची निर्यात :
सुती कापडां ची निर्यात 39% च्या वाट्याने US$
17.2 अब्ज इतकी झाली.
 आर्थिक वर्ष 2020-21 आणि आर्थिक वर्ष
2019-20 च्या तुलनेत या उत्पादन श्रेणीने
2021-22 मध्ये अनुक्रमे 54% आणि 67% वाढ
नोंदवली.
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तयार कपड्यां ची निर्यात :
तयार कपड्यां ची निर्यात 36% च्या वाटा सह
$16 अब्ज होती
 या उत्पादन श्रेणीने आर्थिक वर्ष 2020-21
आणि आर्थिक वर्ष 2019-20 च्या तुलनेत
2021-22 मध्ये अनुक्रमे 31% आणि 3% वाढ
दर्शविली.


मानवनिर्मित कापडां ची निर्यात :

मानवनिर्मित कापडां ची निर्यात 14% च्या वाट्याने
US$ 6.3 बिलियन झाली
 हे आर्थिक वर्ष 2020-21 आणि आर्थिक वर्ष
2019-20 च्या तुलनेत 2021-22 मध्ये
अनुक्रमे 51 टक्के आणि 18 टक्के वाढ दर्शवते.
 हस्तशिल्पां ची निर्यात : हस्तशिल्प निर्यात 5%
च्या वाटा सह US$ 2.1 बिलियन झाली
 त्यात 2021 - 22 मध्ये FY 2020 - 21 आणि
FY 2019 - 20 च्या तुलनेत अनुक्रमे 22 टक्के
आणि 16 टक्के वाढ दिसूनआली
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PMJJBY आणि PMSBY च्या वार्षिक
प्रीमियममध्ये वाढ
सरकारने 31 मे 2022 रोजी प्रधानमं त्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY) आणि प्रधानमं त्री सुरक्षा
विमा योजना (PMSBY) त्यां ना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी या विमा योजनां च्या वार्षिक प्रीमियम
मध्ये वाढ केली आहे
 PMJJBY चा प्रीमियम दर प्रति दिन 1.25 रुपये वार्षिक 330 रुपयां वरून 436 रुपये करण्यात आला असून
PMSBY साठी वार्षिक प्रीमियम 12 वरून 20 रुपये करण्यात आला आहे.
 हे नवीन प्रीमियम दर 1 जून 2022 पासून लागू होणार आहेत.


प्रधानमं त्री जीवन ज्योती विमा योजना
(PMJJBY) :
ही एक जीवन विमा योजना आहे जी कोणत्याही
कारणामुळे मृत्यूचे कव्हरेज प्रदान करते.
 18-50 वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती ज्याचे
बचत बँ क किंवा पोस्ट ऑफिस खाते आहे ते या
योजनेअंतर्गत नावनोंदणीसाठी पात्र आहे.
 हे वार्षिक 330 रुपयां च्या प्रीमियमवर 2 लाख
रुपयां चे जीवन विमा सं रक्षण दे त.े


PMJJBY ची कामगिरी :


PMJJBY अं तर्गत 27 एप्रिल 2022 पर्यंत
एकूण नावनोंदणी 12 कोटींहून अधिक झाली
आहे आणि सुमारे 5.76 लाख दाव्यांसाठी
11,522 कोटी रुपयां ची रक्कम अदा करण्यात
आली आहे.

बचत बँ क किंवा पोस्ट ऑफिस खाते आहे ते या
योजनेअंतर्गत नावनोंदणीसाठी पात्र आहे.
 हे अपघाती मृत्यू आणि अपघातामुळे अपं गत्व
किंवा मृत्यूसाठी 2 लाख रुपयां चे सं रक्षण प्रदान
करते. अं शतः अपं गत्व आल्यास १ लाख रुपये
दिले जातात.
 यासाठी प्रतिवर्षी 12 रुपये प्रीमियम भरावा
लागेल.
PMSBY ची कामगिरी :


27 एप्रिल 2022 पर्यंत PMSBY अं तर्गत एकूण
नोंदणी 28 कोटींहून अधिक झाली आहे आणि
97,227 दाव्यांसाठी 1,930 कोटी रुपयां ची
रक्कम अदा करण्यात आली आहे.

प्रधानमं त्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) :

ही एक अपघात विमा योजना आहे जी
अपघातामुळे मृत्यू किंवा अपं गत्वासाठी सं रक्षण
प्रदान करते.
 18-70 वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती ज्याचे
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RBI चा 2021-22 चा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध
रिझर्व्ह बँ क ऑफ इं डिया (RBI) ने प्रसिद्द्ध
केलेल्या वार्षिक अहवालात असे नमूद केले
कि सध्या जागतिक जोखीम असूनही भारतीय
अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याची शक्यता आहे .
अहवालातील ठळक बाबी
बनावट नोट :


2020-21 मध्ये बनावट नोटां मध्ये घट झाली
होती परंतु 2021-22 मध्ये बनावट नोटां मध्ये
10.7 टक्क्यां नी वाढ झाली आहे.

भविष्यातील वाढ :


RBI ने असे प्रतिपादन केले आहे की जर
पुरवठा - बाजूच्या अडचणी दूर केल्या गेल्या तर
भविष्यातील वाढ सशर्त असेल आणि चलनवाढ
कमी करण्यासाठी आणि भां डवली खर्चाला
चालना देण्यासाठी चलनविषयक धोरण त्यानुसार
कॅलिब्रेट केले जाईल.

रशिया - युक्रे न सं कटाचा परिणाम :

रशिया-युक्रे न सं कटामुळे, जागतिक अर्थव्यवस्था
मं दीत आहे आणि आधीच लॉजिस्टिक आणि
पुरवठा साखळी विस्कळीत करणाऱ्या साथीच्या
रोगाच्या अनेक लाटां नी त्रस्त आहे.
 धातू, कच्चे तेल आणि खतां च्या किमती गगनाला
भिडल्याने या सं कटामुळे जगभरात महागाई वाढली.

बँ क फसवणूक :


फसवणुकीच्या घटनां मध्ये वाढ होऊनही 202122 मध्ये मूल्याच्या बाबतीत बँ क फसवणूक
निम्म्याहून अधिक झाल्याचे हा अहवाल हायलाइट
करतो.

आर्थिक पुनर्प्राप्ती :


भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 मध्ये साथीच्या
आजारातून सावरेल, जरी तिला दुसर्या आणि
तिसर्या लाटे पासून सतत व्यत्ययाचा सामना
करावा लागला.

चलनविषयक धोरण :


RBI महागाई आणि उच्च वस्तूंच्या किमती
लक्षात घेऊन सूक्ष्म-पद्धतीचा अवलं ब करेल
आणि दे शाच्या उत्पादक क्षेत्रां च्या गरजा पूर्ण
करण्यासाठी पुरश
े ी तरलता सुनिश्चित करण्यासाठी
त्यानुसार आर्थिक योगदान दे ईल.

अधिशेषाचे हस्तां तरण :




2021-22 मध्ये, RBI ने मागील वर्षी 99,122
कोटी रुपयां च्या तुलनेत 30,307.45 कोटी
रुपयां चा अधिशेष सरकारला हस्तां तरित केला.

महागाई :


2021-22 या वर्षात, वारंवार पुरवठ्याच्या
धक्क्यां मुळे महागाई वाढली. रशिया-युक्रे न
सं कटामुळे वस्तूंच्या किमती वाढल्या, ज्यामुळे
जागतिक चलनवाढ वाढली.

भारतीय अर्थव्यवस्था :
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दे शाची
अर्थव्यवस्था
सावरण्यासाठी तुलनेने चां गल्या स्थितीत आहे.
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भारतातील रस्ते अपघात - 2020 अहवाल


भारतातील रस्ते अपघात- 2020 या शीर्षकाच्या
अहवालात 2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये रस्ते
अपघातात मोठी घट झाल्याचे दिसून आले आहे

प्रकाशित :

हा अहवाल रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग
मं त्रालयाने (MoRTH) प्रसिद्ध केला आहे
 या अहवालानुसार गेल्या वर्षीच्या सरासरीच्या
तुलनेत एकूण रस्ते अपघातां मध्ये १८.४६% घट
झाली आहे
 रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्यां च्या सं ख्येतही
१२.८४% आणि जखमींच्या सं ख्येत २२.८४% ने
घट झाली आहे.


2020 मधील रस्ते अपघाताची स्थिती :

या अहवालानुसार केंद्रशासित प्रदे श आणि
राज्यां मध्ये 2020 मध्ये एकूण 3,66,138 रस्ते
अपघातां ची नोंद झाली आहे
 नोंदवलेल्या अपघातां मध्ये 1,31,714 मृत्यू आणि
3,48,279 लोक जखमी झाले आहेत
 हा अहवाल सां गतो की 2020 मध्ये रस्ते
अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या लोकां च्या सं ख्येत
2019 च्या तुलनेत 12.6% ने घट झाली आहे.




रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या लोकां ची
सं ख्येनुसार राज्यां चा क्रम :

उत्तर प्रदे श, महाराष्ट्र, मध्य प्रदे श, कर्नाटक,
राजस्थान
 2020 मध्ये नोंदवलेल्या सर्व प्राणघातक
अपघातां पैकी सुमारे 46% या 5 राज्यां मध्ये होते


2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये कमी मृत्यू आणि
रस्ते अपघात नोंदवलेली राज्ये :
�
�
�

सर्वाधिक रस्ते अपघातां ची पहिली 10 राज्ये :







1.
2.
3.
4.
5.
8.

तामिळनाडू
उत्तर प्रदे श
कर्नाटक
मध्य प्रदे श
आं ध्र प्रदे श
महाराष्ट्र

2020 मध्ये तामिळनाडू मध्ये राष्ट्रीय महामार्गांवर
सर्वाधिक रस्ते अपघात झाले आहेत

�
�

�

केरळा, तामिळनाडू , उत्तर प्रदे श
2020 मध्ये एकूण रस्ते अपघात 18.46% कमी
झाले आहेत.
रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यां ची सं ख्या
१२.८४ टक्क्यां नी कमी झाली आहे.
2020 मध्ये जखमींच्या सं ख्येत 22.84% घट
झाली आहे.
2020 मध्ये 2019 मधील 1,37,689 वरून
2020 मध्ये 12.23% ने मृत्यूचे प्रमाण
1,20,806 पर्यंत कमी झाले.
ही घसरण प्रामुख्याने दे शभरात 2020 मध्ये
लागू करण्यात आलेल्या कोविड-19 प्रेरित
लॉकडाऊनमुळे झाली.
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कोर सेक्टर आउटपुट
भारतातील आठ प्रमुख उद्योगां नी मार्च 2022
मधील 4.9% च्या तुलनेत एप्रिलमध्ये 8.4% ची
मजबूत वाढ नोंदवली आहे. ew
� औद्योगिक उत्पादन निर्दे शां क (IIP) मध्ये समाविष्ट
केलेल्या वस्तूंच्या वजनाच्या 40.27 टक्के आठ
प्रमुख उद्योगां चा समावेश आहे
�

आठ प्रमुख उद्योग त्यां च्या वजनाच्या उतरत्या
क्रमाने पुढीलप्रमाणे :
रिफायनरी उत्पादने > वीज > पोलाद > कोळ सा
> कच्चे तेल > नैसर्गिक वायू > सिमेंट > खते.
 आठ प्रमुख उद्योग निर्दे शक:
 8 कोर उद्योग निर्दे शां क (ICI) उत्पादन खं ड
निर्दे शां काचा सं दर्भ दे ते
 हे निवडक आठ प्रमुख उद्योगां मधील उत्पादनाच्या
एकत्रित आणि वैयक्तिक कामगिरीचे मूल्यां कन
करते.


आठ प्रमुख उद्योगां चे वर्तमान भारां कन (एप्रिल
2021) खाली पुढीलप्रमाणे :
पेट्रोलियम रिफायनरी उत्पादन (28.04%) ,
वीज (19.85%) , पोलाद (17.92%), कोळ सा
उत्पादन (10.33%) , कच्चे तेल (8.98%) ,
नैसर्गिक वायू उत्पादन (6.88%), सिमेंट उत्पादन
(5.37%) उत्पादन (2.63%) .
 ICI आर्थिक सल्लागार (OEA), डिपार्टमेंट
फॉर प्रमोशन ऑफ इं डस्ट्री अँ ड इं टरनल ट्रे ड
(DPIIT), वाणिज्य आणि उद्योग मं त्रालयाच्या
कार्यालयाद्वारे सं कलित आणि जारी केले जाते.

Basic Touch : By Ritesh Sir
औद्योगिक उत्पादन निर्देशां क :






महत्त्व :
राष्ट्रीय सां ख्यिकी कार्यालय, NSO द्वारे IIP जारी
करण्यापूर्वी कोर स्वरूपाच्या उद्योगां च्या उत्पादन
कामगिरीवर ICI आगाऊ सूचना प्रदान करते.
 आठ प्रमुख उद्योगां मधून सामान्य आर्थिक
क्रियाकलाप आणि औद्योगिक क्रियाकलाप
प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.
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औद्योगिक उत्पादनाचा निर्दे शां क विशिष्ट
कालावधीत अर्थव्यवस्थेतील विविध उद्योग
समूहां मधील वाढीचा दर दर्शवितो.
हे राष्ट्रीय सां ख्यिकी कार्यालय सां ख्यिकी आणि
कार्यक्रम अं मलबजावणी Wत्रालय द्वारे मासिक
आधारावर सं कलित आणि प्रकाशित केले जाते .
IIP हे एक सं मिश्र सूचक आहे जे खालीलप्रमाणे
वर्गीकृत केलेल्या उद्योग समूहां च्या वाढीचा दर
मोजते:
विस्तृत क्षेत्रे : खाणकाम, उत्पादन आणि उर्जा.
वापरावर आधारित क्षेत्रे : मूलभूत वस्तू, भां डवली
वस्तू आणि मध्यवर्ती वस्तू.
IIP च्या अं दाजासाठी आधारभूत वर्ष : 20112012

औद्योगिक उत्पादन निर्देशां काचे महत्त्व :
याचा वापर वित्त मं त्रालय रिझर्व्ह बँ क ऑफ इं डिया
आणि इतर सरकारी सं स्था धोरणनिर्मितीसाठी
करतात.
 IIP त्रैमासिक आणि आगाऊ सकल दे शां तर्गत
उत्पादन (GDP) अं दाजां ची गणना करण्यासाठी
अत्यं त सं बं धित आहे.
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स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर : वाराणसी
उत्तर प्रदे शातील वाराणसी येथे स्किल इं डिया
इं टरनॅ शनल सेंटर विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय
कौशल्य विकास महामं डळ (NSDC) आणि
UAE च्या DP वर्ल्ड यां च्यात सामं जस्य करारावर
स्वाक्षरी करण्यात आली आहे
 या सामं जस्य करारावर DP वर्ल्डची भारतीय
शाखा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटे ड यां नी
स्वाक्षरी केली.

स्किल इं डिया इं टरनॅ शनल सेंटर्सद्वारे पुरवल्या
जाणाऱ्या सेवा :

कराराचा उद्दे श :

गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल :



भारतातील तरुणां ना पोर्ट ऑपरेशन्स, लॉजिस्टिक
आणि सं बं धित क्षेत्रां मध्ये परदे शात रोजगाराच्या
सं धी मिळ वून देण्यासाठी प्रोत्साहन देणे तसेच
भारतीय तरुणां ना उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण देणे
 या केंद्राच्या माध्यमातून कॅनडा, सं युक्त अरब
अमिराती (UAE), गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल
(GCC) प्रदे श यां सारख्या दे शां मध्ये असलेल्या
विविध आं तरराष्ट्रीय नियोक्त्यां च्या मागणीनुसार
दे शातील तरुणां ना कौशल्य बनवतील.
 या केंद्रां मध्ये परदे शी नियोक्ते आणि भागीदार
सं स्थां चे विस्तृत नेटवर्क असेल जे प्रमाणित आणि
कुशल कामगारां चा पुरवठा सुलभ करण्यात
मदत करेल. परदे शी बाजारपेठां मध्ये भारतीय
कामगारां ची मागणी वाढवण्यासाठी भागीदार
सं स्था NSDC सोबत काम करतील.




समुपदे शन, रचना, निर्गमन पूर्व अभिमुखता,
कौशल्य प्रशिक्षण, प्लेसमेंट समर्थन, परदे शी
भाषा प्रशिक्षण, पोस्ट-प्लेसमेंट आणि इमिग्रेशन
समर्थन.
Basic Touch : By Ritesh Sir












गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल ही सं घटना पर्शियन
गल्फने वेढलेल्या दे शां चा एक प्रादे शिक गट आहे
सदस्य दे श : बहरीन, कुवेत, ओमान, कतार,
सौदी अरेबिया, सं युक्त अरब अमिराती
मुख्यालय : सौदी अरेबिया, रियाध
अधिकृत भाषा : अरबी
उद्दे श : एकता प्रस्थापित करण्यासाठी सदस्य
दे शां मध्ये सर्व क्षेत्रात समन्वय, एकात्मता आणि
सहकार्य प्रस्थापित करणे
सदस्य राष्ट्रां च्या नागरिकां मध्ये सर्व क्षेत्रात
विद्यमान सहकार्य अधिक मजबूत आणि सखोल
करणे
सर्व क्षेत्रां मध्ये एकसमान यं त्रणा विकसित करणे
सदस्य दे शां च्या नागरिकां च्या फायद्यासाठी
उद्योग, खनिजे, कृषी, सागरी सं साधने आणि
जैविक सं साधने या क्षेत्रातील वैज्ञानिक आणि
तां त्रिक प्रगतीला प्रोत्साहन देणे
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2021 - 22 भारताची
फार्मा निर्यात


भारताच्या फार्मा क्षेत्राने 2021-22 मध्ये
आतापर्यंतची सर्वोत्तम निर्यात कामगिरी नोंदवली.

भारताच्या फार्मा क्षेत्राची जागतिक क्रमवारी :


ठळक बाबी :

भारताच्या फार्मा क्षेत्रात 2013-14 पासून 103%
वाढ झाली आहे.
 जागतिक व्यापारातील व्यत्यय असूनही भारताच्या
औषध निर्यातीत 2021-22 मध्ये सकारात्मक
वाढ दिसून आली.


भारताच्या फार्मा क्षेत्राचे जागतिक योगदान :
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किंमत स्पर्धात्मकता आणि चां गल्या दर्जाच्या
बळावर भारतीय फार्मा कंपन्यां नी जागतिक ठसा
उमटवला आहे.
भारत हा फार्मास्युटिकल्सचा प्रमुख निर्यातदार
आहे जगातील 60% लस आणि 20% जेनेरिक
औषधे भारतातून येतात.
भारतीय फार्मा निर्यात 200 हून अधिक दे शां ना
सेवा दे त आहे.
भारत आफ्रिकेतील 50% पेक्षा जास्त जेनेरिक
औषधां चा पुरवठा करतो.
भारत हा DPT, BCG आणि गोवर लसींचा प्रमुख
पुरवठादार आहे
WHO च्या 70% लसी भारतातून मिळतात.
अशा प्रकारे भारत जगातील फार्मसी म्हणून काम
करत आहे.

भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग हा जगातील
तिसर्या क्रमां काचा आणि मूल्यानुसार 14वा
सर्वात मोठा उद्योग आहे.

फार्मा निर्यातीसाठी प्रमुख ठिकाणे :

यूएस, यूके, दक्षिण आफ्रिका, रशिया आणि
नायजेरिया ही भारतातील पहिली पाच फार्मा
निर्यात ठिकाणे आहेत.
 भारतातील फार्मा निर्यातीपैकी सुमारे 55% उच्च
नियं त्रित बाजारपेठां ना सेवा दे तात. यूएस आणि
युरोपियन युनियन (EU) मधील प्रिस्क्रिप्शन
मार्केटमध्ये भारतीय औषध कंपन्यां चा मोठा वाटा
आहे.


Syllabus Touch : By Ritesh Sir
फार्मास्युटिकल क्षेत्र थेट विदे शी गुं तवणुक (FDI)
� भारत स्वयं चलित मार्गाखाली ग्रीनफिल्ड
(नवीन) फार्मा प्रकल्पां मध्ये 100% थेट विदे शी
गुं तवणुकीला (FDI) परवानगी दे तो
� ब्राउनफील्ड फार्मा किंवा विद्यमान कंपन्यां मधील
गुं तवणुकीसाठी, 74% पर्यंत, FDI ला स्वयं चलित
मार्गाने परवानगी आहे, आणि त्यानं तर त्याला
मं जुरी आवश्यक आहे.
�
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नाबार्ड शेतकरी संकट निर्देशांक
चर्चेत असण्याचे कारण :


दे शातील अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यां ना
कृषी कर्जमाफीबाबत कच्चा करार मिळत
असल्याने नॅ शनल बँ क फॉर अॅ ग्रिकल्चर
अँ ड रुरल डेव्हलपमेंट (NABARD) ट्रॅ किंग
ओळ खण्याच्या उद्दे शाने शेतकरी सं कट निर्दे शां क
(FDI) तयार करण्याची योजना आखत आहे.

ठळक बाबी :
�

�

�
�
�

सं कटाच्या पातळीनुसार वित्तीय सं स्था आणि
सरकार सर्व शेतकऱ्यां ना सं कट पॅ केज देण्याऐवजी
योग्य समर्थन पॅ केजचा निर्णय घेऊ शकतात.
हा निर्दे शां क दे शभर एकसमान असणार
नाही कारण तो त्या ठिकाणच्या तणावाच्या
पातळीनुसार बदलू शकतो.
हा निर्दे शां क सरकारी विभाग, वित्तीय क्षेत्र आणि
विमा कंपन्यां ना मदत करेल.
शेतकऱ्याच्या दुःखाची गणना त्याच्या पिकां च्या
नुकसानीच्या प्रमाणात केली जाते.
नाबार्ड आणि भारत कृषक समाज (BKS) यां नी
सं युक्तपणे केलेल्या अभ्यासानुसार 60% पेक्षा
जास्त लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकर्यांना
शेती कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही.

निर्देशां काचे घटक :
हा निर्दे शां क हवामान परिस्थिती, हवामान
परिस्थिती, शेतीमाल, शेतकऱ्यां वरील कर्जाचा
बोजा आणि बाजार या सं दर्भात उच्च वारंवारता
डेटा एकत्रित करेल
 तसेच हा निर्दे शां क अतिवृष्टी, मान्सूनचा पाऊस,
जमिनीतील आर्द्रता आणि तापमानातील


बदल, कोरडा हं गाम
आणि दुष्काळ,
सिंचनाखालील
क्षेत्र, प्रत्येक
जिल्ह्यातील प्रमुख
पिकां चे उत्पादन,
असामान्यपणे थं ड
आणि भूगर्भातील पाण्याची खोली यासारख्या
बदलां चे मोजमाप करेल
 या निर्दे शां काद्वार े शेतकऱ्यासाठी उपलब्ध विपणन
सं धी जसे की MSP समर्थनाचे दे खील मूल्यां कन
केले जाईल
 शेतकर्यांच्या सध्याच्या कर्जाचा बोजा आणि
त्यां च्या पीक विम्याच्या प्रवेशाचे मेट्रिक्स दे खील
असतील.
प्रणालीचे फायदे :
सं कटाच्या तीव्रतेवर अवलं बून सावकार आणि
सरकार पीक कर्ज पुनर्गठन, बिनशर्त अनुदान
किंवा सं पूर्ण कर्जमाफी प्रदान करण्यास सक्षम
असतील
 वैयक्तिक शेतकर्यांना वैयक्तिक शेतकरी सं कट
आणि जिल्हा निर्दे शां क यां च्या सं योजनावर मदत
केली जाऊ शकते, ज्याचे मोजमाप पिकां वरून
केले जाईल, त्यां चे जमिनीतून मिळणारे उत्पन्न,
सिंचन स्थिती, जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार
समितीच्या बाजारपेठेतील सरासरी किंमत आणि
जिल्ह्याची उत्पादकता अशा निर्दे शां कामुळे धोरण
निर्मात्यां ना शेतकऱ्यां च्या सं कटाचे निरीक्षण
आणि अं दाज लावण्यास मदत होईल.
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राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क साठी आदेश दस्तऐवज
अभ्यासक्रम :

सामान्य अध्ययन- III शिक्षण, सरकारी धोरणे
 प्रिलिमसाठी : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020
 मुख्य साठी : शिक्षणातील सुधारणा, भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे उपनिवेशीकरण, सरकारी धोरणे


चर्चेत का?

अलीकडेच शिक्षण मं त्रालयाने नवीन राष्ट्रीय
शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 अं तर्गत
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क साठी आदे श
दस्तऐवज प्रसिद्ध केला आहे .
 मुलां चा सर्वांगीण विकास, कौशल्यां वर भर,
शिक्षकां ची महत्त्वाची भूमिका, मातृभाषेतन
ू
शिक्षण, सां स्कृतिक जडत्व यावर लक्ष केंद्रित
करून प्रतिमान बदल घडवून आणण्यासाठी
आदे श दस्तऐवजाची कल्पना केली आहे.
 भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या
उपनिवेशीकरणाच्या दिशेनेही हे पाऊल
महत्त्वाचे ठरते


राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा
 राष्ट्रीय
शैक्षणिक धोरण 2020 च्या
अं मलबजावणीसाठी केंद्रस्थानी नवीन राष्ट्रीय
अभ्यासक्रम आराखडा (NCF) आहे जो शाळा
आणि वर्ग खोल्यां मध्ये NEP 2020 च्या
34

व्हिजनचे वास्तवात रूपां तर करून दे शातील
अध्यापन आणि शिकण्याच्या उत्कृष्टतेला सक्षम
करेल.
 NCF च्या विकासाचे मार्गदर्शन डॉ. के.
कस्तुरीरंगन यां च्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय
सुकाणू समिती (NSC) करत आहे ज्याला
राष्ट्रीय शिक्षण सं शोधन आणि प्रशिक्षण परिषद
(NCERT) सोबत मँ डेट ग्रुपचा पाठिंबा आहे .
NCF मध्ये समाविष्ट घटक :

1 ) शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम
फ्रेमवर्क (NCFSE),
2 ) अर्ली चाइल्डहुड केअर अँ ड एज्युकेशनसाठी
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क (NCFECCE)
3 ) शिक्षक शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम
फ्रेमवर्क (NCFTE)
4 ) प्रौढ शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम
फ्रेमवर्क (NCFAE)
 नवीन शैक्षणिक धोरण हे एक तत्वज्ञान आहे
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा हा मार्ग आहे आणि

राजकीय घडामोडी

सध्या जारी केलेला दस्तऐवज हा एकविसाव्या
शतकातील बदलत्या मागण्यांशी जुळ वून
घेण्याचा आणि भविष्यावर सकारात्मक प्रभाव
पाडणारा आदे श आहे
 आदे श गटाने नवीन NCF वर आधारित
अभ्यासक्रमाच्या पुनरावृत्तीसाठी 28 फेब्रुवारी
2023 ही अं तिम मुदत निश्चित करण्यात आलेली
आहे .



शिकण्याचे प्रचं ड नुकसान :


आदे श दस्तऐवजाची मुख्य वैशिष्ट्ये :
सल्लागार प्रक्रिया :


हे NCF च्या सुसंगत आणि सर्वसमावेशक
विकासासाठी एक यं त्रणा स्थापित करते, जी
आधीच सुरू असलेल्या विस्तृत सल्लामसलतींचा
पूर्णपणे फायदा घेत.े

बहु-अनुशासनात्मक शिक्षण :


NEP-2020 मध्ये नमूद केल्यानुसार सर्वांगीण,
एकात्मिक आणि बहु-विषय शिक्षणाची खात्री
करण्यासाठी डिझाइन केलेली प्रक्रिया अनुलंब
(टप्प्यात) आणि क्षैतिजरित्या अखं ड एकीकरण
सुनिश्चित करते.

अध्यापनासाठी पोषक वातावरण :

हे NEP- 2020 द्वारे परिकल्पित केलेल्या
परिवर्तनात्मक सुधारणां चा अविभाज्य भाग म्हणून
शिक्षक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाशी शाळां च्या
अभ्यासक्रमामध्ये महत्त्वपूर्ण सं बं ध स्थापित करते.
 अशा प्रकारे सर्व शिक्षकां साठी कठोर तयारी,
सतत व्यावसायिक विकास आणि सकारात्मक
कार्य वातावरण तयार करणे.


हे दे शातील सर्व नागरिकां साठी आजीवन
शिकण्याच्या सं धी निर्माण करण्यासाठी माहिती
प्रदान करते.

गेल्या दोन वर्षांतील साथीच्या रोगामुळे नित्य
शिकवण्या आणि शिकण्यात व्यत्यय येण्याचे
कारण राज्य आणि केंद्राने विद्यार्थ्यांमधील
अध्ययनाचे प्रचं ड नुकसान ओळ खण्यासाठी
तात्काळ विचारात घेतले पाहिजे.
Basic Touch : By Ritesh Sir
राष्ट्रीय शैक्षणिक सं शोधन आणि प्रशिक्षण
परिषदे विषयी :



NCERT ही भारत सरकारची स्वायत्त सं स्था
आहे, ज्याची स्थापना 1961 मध्ये सोसायटी
नोंदणी कायदा, 1860 अं तर्गत साहित्यिक,
वैज्ञानिक आणि सेवाभावी सं स्था म्हणून करण्यात
आली.

उद्दिष्ट :




आजीवन शिक्षण :

अत्याधुनिक सं शोधन : सोप्या भाषेचा वापर करून,
ध्वनी सिद्धां त आणि अत्याधुनिक सं शोधनाचा
उपयोग विविध सं दर्भांमध्ये वास्तविक जीवनातील
वर्गखोल्या आणि शाळां चे चित्रण करण्यासाठी
केला गेला आहे.







सं शोधन, प्रशिक्षण, धोरण तयार करणे आणि
अभ्यासक्रम विकासाद्वारे शालेय शिक्षण
प्रणालीमध्ये सुधारणा करणे.
मुख्यालय : नवी दिल्ली
भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे वसाहतीकरण :
औद्योगिकीकरण आणि परिणामी साम्राज्यवाद
आणि वसाहतवादाचा तीन शतके जगावर
परिणाम झाला.
भारत दोन शतकां पासून ब्रिटीश साम्राज्याची
वसाहत आहे.
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भारतीय इतिहासातील या दोन महत्त्वाच्या शतकां मध्ये केवळ ब्रिटनच्या राजकीय आणि आर्थिक
सामर्थ्याचाच नव्हे, तर भारतीय जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रावर त्याचा प्रभाव दिसून आला.
भारतातील स्वदे शी शिक्षण प्रणाली हळू हळू बदलली गेली आणि वसाहती-राज्याच्या आश्रयाखाली
शिक्षणाचे वसाहती मॉडेल स्थापित केले गेल.े
औपनिवेशिक भाषा, अध्यापनशास्त्र, मूल्यमापन आणि ज्ञान हे लोकसं ख्येसाठी एक नैसर्गिक बं धन
बनले.
1947 मध्ये भारताला स्वातं त्र्य मिळाले असले तरी भारतीय शिक्षण पद्धतीवर अजूनही पाश्चात्य जगाचे
वर्चस्व आहे.
त्यामुळे भारतीय शिक्षण व्यवस्था राजकीयदृष्ट्या स्वतं त्र करण्याची नितां त गरज आहे.

दिल्लीचे नवे लेफ्टनं ट गव्हर्नर : विनय कुमार सक्सेना
नियुक्ती : 23 मे 2022 : राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद
 दिल्लीचे लेफ्टनं ट गव्हर्नर म्हणून नियुक्तीपूर्वी त्यां नी खादी आणि ग्रामोद्योग
आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले
 अनिल बैजल यां च्या जागी सक्सेना हे पद भूषवतील. बैजल यां नी गेल्या
आठवड्यात पदाचा राजीनामा दिला होता.


यापूर्वी भूषवलेली पदे :
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5 मार्च 2021 : केंद्र सरकारमार्फ त : राष्ट्रीय समितीच्या सदस्यां पैकी एक म्हणून नियुक्ती केली जी
दे शाच्या 75 व्या स्वातं त्र्य वर्धापन दिनाच्या स्मरणार्थ स्थापन करण्यात आली होती.
नोव्हेंबर 2020 : केंद्र सरकारमार्फ त : पद्म पुरस्कार निवड समितीचे सदस्य म्हणून नामां कन
9 सप्टेंबर 2020 : वैज्ञानिक आणि औद्योगिक सं शोधन परिषद (CSIR) - हिमालयन बायोरिसोर्स
टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूटच्या सं शोधन परिषदे चे सदस्य म्हणून निवड
18 मार्च 2019 : भारताच्या राष्ट्रपतींनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यापीठ न्यायालयाचे सदस्य
म्हणून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी नामां कित
2016 ते 2020 : सार्वजनिक प्रशासनातील उत्कृष्टतेसाठी पं तप्रधान पुरस्कार चे मूल्यमापन करण्यासाठी
सक्षम समितीचे सदस्य म्हणून त्यां ना पं तप्रधानां नी नामां कित

राजकीय घडामोडी

वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम
इं डेक्स, 2022

भारताचा क्रमां क : 150
कोणामार्फ त प्रसिद्ध :



रिपोर्टर्स सॅ न्स फ्रंटियर्स
 प्रकाशित : 3 मे 2022
 निर्दे शां काचे महत्व : जगातील 180 प्रदे श आणि
दे शां मधील प्रेस स्वातं त्र्यचे मूल्यां कन करतो.

पहिले 5 दे श



सामाजिक सां स्कृतिक सं दर्भ (sociocultural
context)
 आर्थिक सं दर्भ(economic context)
 सुरक्षितता(safety)
1) नॉर्वे	
2) डेन्मार्क
3) स्वीडन 4) एस्टोनिया
5) फिनलं ड

भारत - निर्दे शां क :

भारत 142 वरून 150 व्या स्थानावर
(आठने घसरण)
 निष्कर्ष : पत्रकारां साठी सर्वात धोकादायक
दे शां पैकी एक
 दरवर्षी दे शात सरासरी 3 ते 4 पत्रकार मारतात
 या निर्दे शां काच्या पहिल्या आवृत्तीत भारत 80
व्या क्रमां कावर होता.


निर्दे शां क नेमका काय...?

सुरवात : 2020 पासून (दरवर्षी)
 हा निर्दे शां क Reporters Sans Frontières
(RSF) किंवा Reporters Without Borders
द्वारे प्रकाशित केला जातो.
 दे शातील पत्रकारां ना उपलब्ध असलेल्या प्रेस
स्वातं त्र्याच्या मूल्यमापन केले जाते


निकष :

0 ते 100 पर्यंत गुण दिले जातात
 100 म्हणजे सर्वात सुरक्षित तर 0 सर्वात वाईट
 कायदे शीर चौकट (legal framework)
 राजकीय सं दर्भ (political context)


निर्देशां कात खालील 5 दे श कोणते आहेत?

176.

म्यानमार

177.

तुर्क मेनिस्तान

178.

इराण

179.

इरिट्रिया

180.

उत्तर कोरिया

भारताच्या शेजारील दे शां ची क्रमवारी काय आहे ?

नेपाळ- 76		 � श्रीलं का- 146
� पाकिस्तान- 157
� बां गलादे श- 162
� चीन- 175
� म्यानमार- 176
�

Reporters Sans Frontières

एक आं तरराष्ट्रीय गैर-सरकारी तसेच एक नानफा सं स्था
 हि सं स्था माहितीच्या स्वातं त्र्याच्या अधिकाराचे
रक्षण करते.
 मुख्यालय : पॅ रिस फ्रान्स
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राष्ट्रीय पं चायत पुरस्कार जाहीर
ग्रामसभा पुरस्कार

नानाजी दे शमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार
 कोणाला : उस्मानाबादमधील भं डारवाडी
 पुरस्काराची रक्कम : १० लाख


दिनदयाळ उपाध्याय पं चायत सशक्तीकरण पुरस्कार
२०२२ अं तर्गत उत्कृ ष्ट ग्रामपं चायत पुरस्कार

उत्कृ ष्ट जिल्हा परिषद पुरस्कार

दीनदयाळ उपाध्याय पं चायत सशक्तीकरण
पुरस्कार २०२२ : कोल्हापूर जिल्हा परिषद प्रथम
 पुरस्काराची रक्कम : ५० लाख


पं चायत समिती पुरस्कार कोणाला :

राहता (जि.अहमदनगर) आणि मालवण (जि.
सिंधुदुर्ग)
 पुरस्काराची रक्कम : प्रत्येकी २५ लाख


ग्राम पं चायत पुरस्कार

बालसुलभ ग्राम पं चायत पुरस्कार
 ग्राम पं चायत : कोल्हापूर जिल्ह्यातील श्रुं गारवाडी
 ग्राम पं चायत विकास आराखडा पुरस्कार :
अहमदनगरच्या लोहगाव
 पुरस्काराची रक्कम : प्रत्येकी ५ लाख
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1. मोदाळे (ता.इगतपुरी, जि.नाशिक)
2. लोहगाव (ता.राहता, जि.अहमदनगर),
3. लोणी बुद्रुक (ता.राहता, जि.अहमदनगर)
4. कोतावडे (ता.कडेगाव, जि.सां गली),
5. वाघोली (ता.मोर्शी, जि.अमरावती)
6. बावी (कौल) (ता.जि.उस्मानाबाद)
7. धारुर (ता.जि.उस्मानाबाद)
8. शिरगाव (ता.कडेगाव, जि.सां गली)
9. दरी (ता.जि.नाशिक)
10. नेरी (ता.मोहाडी, जि.भं डारा)
11. श्रृं गारवाडी (ता.आजरा, जि.कोल्हापूर),
12. नन्व्हा (ता.सालेकसा, जि.गोंदिया),		
धोरोशी (ता.पाटण, जि.सातारा),
13. झरी (ता.लोहा, जि.नां दे ड)
14. आरे (ता.गुहागर, जि.रत्नागिरी),
15. मुठेवडगाव (ता.श्रीरामपूर, जि.अहमदनगर),
16. खानापूर (ता.जि.उस्मानाबाद)

राजकीय घडामोडी

भारताचे नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त

राजीव कुमार

कोणाची नियुक्ती :

राजीव कुमार
 कोणाची जागा घेणार : सुशील चं द्रा (14 मे
2022 ला सुशील चं द्रा यां चा कार्यकाळ )


कालावधी :

15 मे 2022 ते 18 फेब्रुवारी 2025
 2024 च्या लोकसभा निवडणुका दे खील आता
त्यां च्या नेततृ ्वातच होतील.


राजीव कुमार
झारखं ड कॅडरचे 1984 बॅ चचे सेवानिवृत्त IAS
अधिकारी
 2020 साली केंद्रीय वित्त सचिव म्हणून शासकीय
सेवत
े न
ू सेवानिवृत्त
 त्यानं तर सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (PESB)चे
अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती
 राजीव कुमार यां नी 2020 साली निवडणूक
आयुक्त (Election Commissioner) म्हणून
पदभार स्वीकारला


भारतीय निवडणूक आयोग

ऑक्टोबर इ.स. १९९३ पासून दोन निवडणूक
आयुक्त नेमण्याची प्रथा पडली (1989 मध्ये-दोन
अन्य निवडणूक आयुक्त नेमले होते).
 तसेच एका अद्यादे शाद्वार े त्यां ना मुख्य निवडणूक
आयुक्त सारखाच दर्जा व स्थान देण्यात आले.
 मुख्य निवडणूक आयुक्तां ना पार पाडण्याचे कर्तव्य
लक्षात घेऊन सामाजिक प्रतिष्ठा, कायद्याचे ज्ञान
आणि समृद्ध असा प्रशासकीय अनुभव असलेल्या
व्यक्तीची नेमणूक राष्ट्रपती या पदावर करतात.


भारतीय निवडणूक आयोगाची महत्त्वाची कर्तव्ये







मतदारसं घ आखणे
मतदारयादी तयार करणे
राजकीय पक्षां ना मान्यता देणे निवडणूक चिन्हे
ठरवणे
उमेदवारपत्रिका तपासणे
निवडणुका पार पाडणे
उमेदवारां च्या निवडणूक खर्चाचा ताळमेळ लावणे

घटनात्मक सं स्था : कलम 324
 मुख्यालय : नवी दिल्ली
 घटनेने राज्य निवडणूक आयोगाची तरतूद
(७३ व ७४ व्या घटनादुरूस्ती कायद्याद्वार)े
 निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त
आणि राष्ट्रपती नेमतील इतके अन्य निवडणूक
आयुक्त यां च्यासह एक निवडणूक आयोग बनतो.
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दिल्लीतील
विधिमंडळ

राजकीय घडामोडी

अधिकारांचा संघर्ष
अभ्यासक्रम :


सामान्य अध्ययन - II : सं विधानातील ६९ वी दुरुस्ती. केंद्र राज्य सं बं ध, दिल्ली सरकार
(सुधारणा) कायदा, 2021, सहकारी सं घराज्य, घटना दुरुस्ती.

चर्चेत का?

दिल्लीला
राज्याचा
दर्जा नसल्यामुळे नवी
दिल्लीच्या प्रादे शिक
प्रशासनासाठी निवडू न
आलेले सरकार आणि
LG (केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल)े यां च्यातील
अधिकारां वर दीर्घकाळ सं घर्ष सुरू आहे.
 लाचलुचपत प्रतिबं धक ब्युरो, नागरी सेवा आणि
विद्युत मं डळ यां सारख्या एजन्सीच्या नियं त्रणासह
अनेक प्रसं गी दोघां मध्ये विवाद झाले.
 या व्यतिरिक्त 2021 च्या गव्हर्नमेंट ऑफ नॅ शनल
कॅपिटल टे रिटरी ऑफ दिल्ली ऍक्ट 1991 मध्ये
सुधारणा करण्यात आली आहे की सं घर्षाची
शक्यता सं पलेली नाही.








नवी दिल्लीचे गव्हर्नन्स मॉडे ल :
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दिल्लीला राज्यघटनेच्या अनुसच
ू ी 1 अं तर्गत
केंद्रशासित प्रदे शाचा दर्जा आहे तर सं विधानाच्या
69 व्या दुरुस्ती कायद्याद्वारे कलम 239AA



अं तर्गत राष्ट्रीय राजधानी प्रदे श हे नाव देण्यात
आले आहे.
अनुच्छेद 239AA भारताच्या सं विधानात 69
व्या दुरुस्तीद्वारे समाविष्ट केले गेले ज्याने दिल्ली
केंद्रशासित प्रदे शाला लेफ्टनं ट गव्हर्नरद्वारे
प्रशासित करण्याचे घोषित केले जे निवडू न
आलेल्या विधानसभेच्या मदत आणि सल्ल्यानुसार
कार्य करते.
तथापि मदत आणि सल्ला खं ड केवळ अशाच
बाबींशी सं बं धित आहे ज्यावर निवडू न आलेल्या
विधिमं डळाला सार्वजनिक व्यवस्था, पोलीस
आणि जमीन या अपवाद वगळता राज्य आणि
समवर्ती सूची अं तर्गत अधिकार आहेत.
याशिवाय अनुच्छेद 239AA असेही म्हणते की
उपराज्यपाल एकतर मं त्रिपरिषदे च्या मदत आणि
सल्ल्यानुसार कार्य करतील किंवा कोणत्याही
सं दर्भात राष्ट्रपतींनी घेतलेल्या निर्णयाची
अं मलबजावणी करण्यास ते बां धील आहेत.
तसेच कलम 239AA नुसार लेफ्टनं ट गव्हर्नरला
मं त्रिपरिषदे चा निर्णय राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून
ठे वण्याचे विशेष अधिकार आहेत.

राजकीय घडामोडी



अशा प्रकारे उपराज्यपाल आणि निवडू न आलेले
सरकार यां च्यातील या दुहेरी नियं त्रणामुळे
सत्तासंघर्षाची परिस्थिती निर्माण होते.

याबाबत न्यायपालिकेचे मत :

दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रशासित प्रदे श
म्हणून दिल्लीचा दर्जा लक्षात घेऊन केंद्र
सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला.
 तथापि लेफ्टनं ट गव्हर्नर (LG ) विरुद्ध दिल्लीच्या
निवडू न आलेल्या सरकारच्या अधिकारां शी
सं बं धित कायद्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नां वर निर्णय
घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण
घटनापीठाकडे पाठवले होते.
 घटनात्मक खं डपीठाकडे सं दर्भित प्रकरण NCT
vs UOI केस 2018 ( NCT vs UOI केस,
2018 ) म्हणून ओळ खले जाते
 पाच न्यायाधीशां च्या खं डपीठाने NCT च्या
प्रशासनातील नवीन न्यायिक अध्यायाचा मार्ग
मोकळा केला.


कार्य करतात, असे निरीक्षण नोंदवून की दिल्ली
विधानसभेला तीन विषय वगळता समवर्ती
सूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व विषयां वर
प्रवेश आहे. राज्याच्या यादीत. पण त्याला कायदे
करण्याचा अधिकार आहे.
 लेफ्टनं ट गव्हर्नरने मं त्रिपरिषदे च्या मदत आणि
सल्ल्यानुसार कार्य केले पाहिजे, जेव्हा ते अं तिम
निर्णयासाठी राष्ट्रपतींकडे कोणतेही प्रकरण
सं दर्भित करतात.
 प्रत्येक बाबतीत लागू नाही : लेफ्टनं ट गव्हर्नर
आणि मं त्रिमं डळ यां च्यात मतभेद असलेल्या
कोणत्याही बाबी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्याच्या
लेफ्टनं ट गव्हर्नरच्या अधिकाराबाबत, सर्वोच्च
न्यायालयाने स्पष्ट केले की “कोणतीही बाब”
म्हणजे “प्रत्येक बाब केस” . अर्थ लावला
जाऊ शकत नाही,” आणि असा सं दर्भ केवळ
अपवादात्मक परिस्थितीतच उद्भवेल.
सहाय्यक म्हणून लेफ्टनं ट गव्हर्नर :


उद्दे शपूर्ण बां धकाम

न्यायालयाने उद्दे शपूर्ण बां धकामाच्या नियमाचा
हवाला दे त म्हटले आहे की सं विधान (६९वी
दुरुस्ती) कायद्यामागील उद्दे श अनुच्छेद 239AA
च्या स्पष्टीकरणाचे मार्गदर्शन करणे हा आहे.
 म्हणजेच अनुच्छेद 239AA मध्ये सं घराज्य आणि
लोकशाहीची तत्त्वे समाविष्ट आहेत, जे इतर
केंद्रशासित प्रदे शां पेक्षा वेगळा दर्जा देण्याचा
सं सदीय हेतू दर्शविते.


लेफ्टनं ट गव्हर्नर स्वतःला निवडू न आलेल्या
मं त्रिपरिषदे चा विरोधक म्हणून सादर करण्याऐवजी
एक सुविधा देणारे म्हणून काम करतील.
नवी दिल्लीला राज्याचा दर्जा दे ता येणार नाही :



राष्ट्रीय राजधानी प्रदे श दिल्लीला घटनात्मक
योजनेअंतर्गत राज्याचा दर्जा दे ता येणार नाही,
असा निर्णयही न्यायालयाने दिला.

लेफ्टनं ट गव्हर्नरद्वारे मदत आणि
सल्ल्यानुसार कार्य करणे :



न्यायालयाने घोषित केले की नायब राज्यपाल
मं त्रिपरिषदे च्या “मदत आणि सल्ल्यानुसार”
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भारत-नॉर्डिक समिट 2022


अलीकडेच पं तप्रधान नरेंद्र मोदी यां नी दुसऱ्या
भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदे त भाग घेतला.
डेन्मार्क ची राजधानी कोपनहेगन येथे ही शिखर
परिषद झाली.

मुख्य मुद्दा
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नॉर्डिक दे शां नी सं युक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
(UNSC) मध्ये भारताच्या कायम सदस्यत्वासाठी
त्यां च्या समर्थनाचा पुनरुच्चार केला.
नेत्यां नी हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठी आणि
हाताळण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे मान्य
केले.
त्यां नी अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा वैविध्य, स्मार्ट ग्रिड
आणि ऊर्जा कार्यक्षमता यावरील महत्त्वाकां क्षी
सहकार्यासाठी त्यां च्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार
केला.
नेत्यां नी बहुपक्षीयता आणि सहकार्यासाठी
त्यां च्या दृ ढ वचनबद्धतेला दुजोरा दिला.
पं तप्रधान मोदींनी नॉर्डिक कंपन्यां ना ब्लू
इकॉनॉमी क्षेत्रात, विशेषतः सागरमाला प्रकल्पात
गुं तवणूक करण्यासाठी आमं त्रित केले. त्यां नी
नॉर्डिक दे शां च्या सार्वभौम सं पत्ती निधीला

भारतात गुं तवणूक करण्यासाठी आमं त्रित केले.
 भारताचे आर्क्टिक धोरण आर्क्टिक प्रदे शात
भारत-नॉर्डिक सहकार्याचा विस्तार करण्यासाठी
चां गली चौकट प्रदान करते असेही पं तप्रधान
म्हणाले.

नॉर्डिक दे श कोणते
नॉर्डिक दे श हे उत्तर युरोप आणि उत्तर
अटलां टिकमधील भौगोलिक आणि सां स्कृतिक
प्रदे श आहेत. नॉर्डिक दे शां मध्ये डेन्मार्क ,
फिनलं ड, आइसलँ ड, नॉर्वे, स्वीडन आणि फॅरो
बेटे (डेन्मार्क राज्यामधील स्वायत्त द्वीपसमूह)
यां चा समावेश होतो.
 पहिली भारत-नॉर्डिक शिखर परिषद : 2018
मध्ये स्टॉकहोम, स्वीडन येथे पहिली भारतनॉर्डिक शिखर परिषद झाली.
 भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदे चे महत्त्व : यूएस
व्यतिरिक्त, भारत हा एकमेव दे श आहे ज्यासोबत
नॉर्डिक दे शां चे शिखर स्तरावरील सं बं ध आहेत.
 भारत आणि नॉर्डिक दे शां मध्ये व्यापार: नॉर्डिक
दे शां सोबत भारताचा व्यापार $5 अब्ज (202021) पेक्षा जास्त आहे.

राजकीय घडामोडी

भारताची कंट्री ऑफ ऑनर
म्हणून निवड

फ्रान्स आणि भारत यां च्या राजनैतिक सं बं धां ना ७५ वर्षे पूर्ण होत असून पं तप्रधान नरेंद्र मोदी
यां ची पॅ रिस आणि राष्ट्राध्यक्ष मॅ क्रॉन यां ची भेट अधिक महत्त्वाची ठरते.
� या महत्त्वाच्या राजनैतिक पार्श्वभूमीवर येत्या १७ तारखेपासून सुरू होणाऱ्या कान्स चित्रपट
महोत्सवामध्ये भारताची ‘कंट्री ऑफ ऑनर’ म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
� पहिल्यां दाच असा सन्मान एखाद्या दे शाला मिळत आहे.
�

इतर मुद्दे
कान्स नेक्स्टमध्ये पाच स्टार्ट-अपना ऑडिओ-व्हिज्युअल उद्योगात प्रवेश करण्याची सं धी दिली
जाईल.
 आर. माधवन निर्मित “रॉकेटरी” या चित्रपटाचा वर्ल्ड प्रीमियर यावेळी होणार असून, “गोज टू कान्स
सेक्शन” मध्ये निवडक पाच चित्रपटां ना सं धी देण्यात आली आहे.
 ऑलिंपिया स्क्रीन चित्रपटगृह प्रदर्शित न झालेल्या चित्रपटां च्या प्रदर्शनासाठी भारताला दे ण्यात आलं
आहे.
 दे शातील भाषिक, सां स्कृतिक आणि प्रादे शिक विविधता दर्शवणारे भारतीय चित्रपट प्रदर्शित केले
जातील, असं ही ठाकूर यां नी सां गितलं .
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जिव्हाळा योजना
गृहमं त्री दिलीप वळसे पाटील यां च्या हस्ते कैद्यां ना
कर्ज दे णाऱ्या ‘जिव्हाळा’ (Jivhala) योजनेचा
शुभारं भ करण्यात आला.
 प्रायोगिक टप्प्यात पुण्याच्या येरवडा मध्यवर्ती
कारागृहात असलेल्या कैद्यांसाठी या योजनेचा
शुभारंभ करण्यात आला.
 येरवडा कारागृहात यशस्वी झाल्यावर राज्यातील
इतरही कारागृहात ही योजना राबविण्यात येणार
आहे.
 यावेळी वळ से पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्रातच
नाही, तर दे शात आणि जगात प्रथमच घडलेली
ही घटना आहे.
ही योजना कोणती बँ क दे त

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँ केने दीर्घ मुदतीची
शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यां ना कौटुं बिक गरजा
भागविण्यासाठी, शेतीची कामे करण्यासाठी,
मुलां च्या शैक्षणिक गरजा भागवण्यासाठी,
घरातील नातलगां च्या औषधोपचारां साठी त्यां च्या
कारागृहातील उत्पन्नावर आधारित कर्ज योजना
सुरु केली आहे.
 या योजनेला राज्य शासनाने २३ मार्च रोजीच्या
शासन परिपत्रकाद्वारे मान्यता दिलेली आहे.
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कैद्यां ना मिळणाऱ्या मोबदल्यामधूनच त्यां च्या
कर्जाची परतफेड होणार आहे.
 या योजनेमळ
ु े कैदी व त्यां च्या कुटुं बातील
सलोखा वाढण्यास मदत होणार आहे.


योजनेचा उद्दे श


कैदीच्या कुटुं बाचा उदरनिर्वाह, आरोग्य,मुलां चे
शिक्षण आणि शिक्षेच्या कालावधीनं तर कैदीचे
पुणर्वसन सोपे व्हावे या उद्दे शाने ही योजना सुरू
केली गेली आहे.

किती कर्ज






या योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात 50,000
रुपयां चे कर्ज दिले जाईल.
7 टक्के व्याजदर लागू होईल.
बँ केला मिळणाऱ्या व्याजां पैकी १ टक्के रक्कम
बँ क कैदी कल्याण निधीत जमा करेल.
हे कर्ज देण्यासाठी कोणत्याही गॅ रेंटरची किंवा
तारणाची गरज नाही.
कैद्यां ना या कर्जाचा उपयोग त्यां च्या कुटुं बातील
सदस्यां चे वैद्यकीय उपचार, त्यां च्या मुलां चे
शिक्षण, कायदे शीर शुल्क इत्यादींसाठी करता
येईल.
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प्रायोगिक टप्प्यात किती कर्ज अर्जांवर प्रक्रिया केली जात आहे?
 या योजनेच्या प्रायोगिक टप्प्यात येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातून 230 कर्ज अर्जांवर प्रक्रिया केली जात आहे.
 एकूण कर्ज अर्जांपैकी 222 पुरुष आणि 8 महिलां चे आहेत.
 पायलट प्रोजेक्टला मिळणार्या प्रतिसादाच्या आधारे कैद्यां च्या क्रेडिट पात्रतेसह कर्जाची रक्कम वाढवता
येईल.


मुख्यमंत्री मितान योजना
1 मे 2022 रोजी, छत्तीसगडचे मुख्यमं त्री
भूपश
े बघेल यां नी ‘मुख्यमं त्री मितान योजना’
(मितन म्हणजे मित्र) सुरू केली आहे,
 जी
छत्तीसगडमधील
रायपूर,
दुर्ग,
बिलासपूर आणि राजनां दगावसह 14
महानगरपालिकां मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर
लागू केली जाईल.
 या योजनेअंतर्गत छत्तीसगडमधील रहिवासी त्यां च्या दारात सुमारे 100 सार्वजनिक सेवां चा लाभ घेऊ
शकतात.


ठळक मुद्दे






2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसं कल्पीय भाषणात मुख्यमं त्र्यां नी जाहीर केल्यानुसार पहिल्या टप्प्यात
14 महापालिका क्षेत्रातील 13 सेवां चा ‘मितान’ योजनेंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे.
योजनेअंतर्गत सेवस
े ाठी लोक ‘मितन’ (नियुक्त व्यक्ती) या टोल फ्री क्रमां कावर (14545) सं पर्क साधू
शकतात.
रहिवाशां ची आवश्यक कागदपत्रे त्यां च्या घरातून मितानद्वारे गोळा केली जातील, जे नं तर प्रमाणपत्रे स्कॅ न
करतील आणि प्रमाणपत्रे किंवा सेवा जारी करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करतील.
सं बं धित विभागाने प्रमाणपत्र जारी केले की, ते विहित मुदतीत सीलबं द कव्हरमध्ये ‘मितान’ द्वारे नागरिकां च्या
दारापर्यंत पोहोचवले जाईल.
सध्या, नागरिकां ना या होम डिलिव्हरी योजनेद्वारे जन्म प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र,
मृत्यू प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, कागदपत्रां च्या प्रती, भूमी अभिलेखाच्या प्रती, दुकान
नोंदणीची कागदपत्रे उपलब्ध आहेत.
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तरुण कपूर पं तप्रधानां चे नवे सल्लागार


माजी पेट्रोलियम सचिव
तरुण कपूर यां ची पं तप्रधान
नरेंद्र मोदी यां चे सल्लागार
म्हणून नियुक्ती करण्यात
आली आहे.

ठळक मुद्दे

कपूर हे भारतीय प्रशासकीय सेवच
े े १९८७
च्या बॅ चचे हिमाचल प्रदे श केडरचे अधिकारी
आहेत.
 ते ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी पेट्रोलियम आणि
नैसर्गिक वायू मं त्रालयाच्या सचिव पदावरून
निवृत्त झाले होते.
 आदे शानुसार,
मं त्रिमं डळाच्या
नियुक्ती
समितीने कपूर यां ची पं तप्रधान कार्यालयात
पं तप्रधानां चे सल्लागार म्हणून नियुक्ती
करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यां ची नियुक्ती
२ वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात आली
आहे.
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इतर नियुक्त्या
वरिष्ठ सनदी अधिकारी हरी रंजन राव आणि
आतिश चं द्र यां ची पं तप्रधान कार्यालयात
अतिरिक्त सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात
आली आहे.
 राव हे १९९४ च्या बॅ चचे मध्य प्रदे श केडरचे
आयएस अधिकारी आहेत. सध्या ते दूरसं चार
विभागात युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन
फंड या प्रशासक पदावर आहेत.
 आतिश चं द्र हे बिहार केडरचे अधिकारी
आहेत. ते भारतीय अन्न महामं डळाचे अध्यक्ष
आणि व्यवस्थापकीय सं चालक म्हणून नियुक्त
आहेत. १९९४ च्या बॅ चचे आयएएस अधिकारी
असलेले चं द्रा हे कृषी, सहकार आणि शेतकरी
कल्याण विभागाचे सहसचिवही राहिले आहेत.
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हरित आणि शाश्वत विकासासाठी

इं डो-जर्मन भागीदारी

हरित आणि शाश्वत विकास भागीदारी
स्थापन करण्यासाठी पं तप्रधान नरेंद्र मोदी आणि
जर्मनीचे चां सलर ओलाफ स्कोल्झ यां नी सं युक्त
घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली.
भागीदारीचे ध्येय काय आहे?







द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्य वाढवणे
आणि हवामान सं रक्षणासाठी कृतीला गती देणे.
जर्मनीकडू न किती आर्थिक मदत दिली जाईल?
या भागीदारी अं तर्गत, जर्मनीने भारतातील
हवामान बदलाशी सं बं धित प्रकल्पां मध्ये €10
अब्ज गुं तवण्याची आगाऊ वचनबद्धता केली
आहे. ही रक्कम 2030 पर्यंत गुं तवली जाईल.
ग्रीन हायड्रोजनवर भारत-जर्मनी करार
ग्रीन हायड्रोजनवरील भारत-जर्मनी करारामुळे
हरित हायड्रोजनचे उत्पादन, वापर, साठवण
आणि वितरण यामध्ये सहकार्य मजबूत
करण्यासाठी “इं डो-जर्मन ग्रीन हायड्रोजन टास्क
फोर्स” स्थापन करण्यात येईल.
ग्रीन हायड्रोजन म्हणजे काय?

ग्रीन हायड्रोजनची व्याख्या हायड्रोजन अशी केली
जाते जे पाणी हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनमध्ये
विभाजित करून सौर किंवा पवन उर्जा सारख्या
अक्षय ऊर्जा वापरून तयार केले जाते.
 हायड्रोजन जळल्यावर अवशेष म्हणून फक्त पाणी
उत्सर्जित करत असल्याने, ते जीवाश्म इं धनासाठी
सं भाव्य पर्याय म्हणून मानले जात आहे.


भारत हरित ऊर्जेच्या उत्पादनाला कसा प्रोत्साहन
दे त आहे ?


केंद्राने 2030 पर्यंत 5 दशलक्ष टन (mt) ग्रीन
हायड्रोजन उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठे वले आहे. सरकारने
फेब्रुवारी 2022 मध्ये जाहीर केलेल्या ‘ग्रीन
हायड्रोजन’ धोरणानुसार, ग्रीन हायड्रोजन किंवा
अमोनियाचे उत्पादक पॉवर एक्सचेंजमधून अक्षय
ऊर्जा खरेदी करू शकतात. अशा उत्पादकां चे
आं तरराज्य प्रसारण शुल्क 25 वर्षांसाठी माफ
केले आहे.
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पदोन्नती मध्ये आरक्षण
आरक्षणाशी सं बं धित महत्त्वाचे खटले :

चर्चेत का?

काही दिवसां पूर्वी सर्वोच्च
न्यायालयाकडू न पदोन्नतीमधील
आरक्षणासं दर्भात केंद्र सरकारचे
मत मागवण्यात आले होते यावर
केंद्र सरकारने दिलेल्या मतानुसार
अनुसचि
ू त जाती आणि अनुसचि
ू त
जमाती (SC/ST) कर्मचाऱ्यां ना
सरकारी नोकऱ्यां मधील पदोन्नतीतील
आरक्षण रद्द केल्याने कर्मचाऱ्यां मध्ये
अशां तता निर्माण होऊ शकते आणि
त्याविरोधात विविध खटले दाखल
केले जाऊ शकतात अशी माहिती
देण्यात आली आहे. .
 याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने (SC)
सरकारी नोकऱ्यां मध्ये SC/ST
उमेदवारां ना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण
देण्यासाठी प्रतिनिधित्वाची अपुरीता
ठरवण्यासाठी निकष लावण्यास नकार
दिला होता
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मुकेश कुमार आणि Ors विरुद्ध उत्तराखं ड राज्य आणि
Ors 2020 :
 या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले
की सं विधानाच्या कलम 16(4) किंवा कलम 16(4A)
अं तर्गत आरक्षण किंवा पदोन्नतीचा कोणताही मूलभूत
अधिकार नाही परंतु ते परिस्थितीनुसार आरक्षण
देण्याच्या तरतुदी सक्षम करतात.
 तसेच या घोषणा कोणत्याही प्रकारे अनुच्छेद 46
अं तर्गत घटनात्मक निर्दे श कमी करत नाहीत ज्यात
असे म्हटले आहे की राज्य लोकां च्या दुर्बल घटकां च्या
आणि विशेषतः अनुसचि
ू त जाती आणि अनुसचि
ू त
जमातींच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसं बं धां ना
विशेष काळ जी घेऊन प्रोत्साहन दे ईल .
 किंबहुना कल्याणकारी राज्याच्या दुर्बल घटकां प्रती
असलेल्या सं वेदनशीलतेचा परिणाम कलम 16 अं तर्गत
वाढत्या वर्गीकरणाच्या रूपात आरक्षणाच्या व्याप्तीचा
हळू हळू विस्तार झाला , ज्या गटां नी न्यायालयात
अनेक याचिका दाखल केल्या, परिणामी सार्वजनिक
रोजगारामध्ये होकारार्थी कृतीची निरंतर वाढ झाली
आहे.
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इं दिरा साहनी प्रकरण 1992 :












पदोन्नतीमधील आरक्षणाचे हे धोरण सर्वोच्च
न्यायालयाने इं द्रा साहनी विरुद्ध भारतीय सं घ
1992 मध्ये असं वैधानिक आणि निरर्थक ठरवले
होते
कारण राज्याला अनुच्छेद 16(4) नुसार
मागासवर्गीय नागरिकां साठी प्रवेश स्तरावरच
प्रवेश देण्यात आला आहे.
कलम 16(4A) 77 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे
समाविष्ट केले गेल.े
७७ वी घटनादुरुस्ती कायदा :
सरकारी नोकऱ्यां मध्ये पदोन्नतीच्या बाबतीत
अनुसचि
ू त जाती आणि जमातींना आरक्षण
देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. या दुरुस्तीने
पदोन्नतीच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचा
निर्णय बाजूला ठे वला.
नं तर आणखी दोन दुरुस्त्या आणल्या गेल्या
एक परिणामी ज्येष्ठता सुनिश्चित करण्यासाठी
आणि दुसरी एक वर्षाच्या अपूर्ण रिक्त पदां ना पुढे
नेण्यासाठी
पहिल्या दुरुस्तीने अनुच्छेद 16(4A) मध्ये
अतिरिक्त तरतुदी केल्या तर दुसऱ्या दुरुस्तीने
16(4B) समाविष्ट केले.

एम नागराज केस 2006 :
या प्रकरणात SC/ST च्या आरक्षणामध्ये क्रिमी
लेयरची सं कल्पना पदोन्नतीसाठी लागू करून
सर्वोच्च न्यायालयाने इं द्रा साहनी प्रकरणात
(1992) पूर्वीचा निर्णय उलटवला
 ज्यामध्ये त्याने SC/ST साठी अर्ज केला होता
(जे OBC ला लागू होते. ) क्रीमी लेयरच्या
सं कल्पनेतन
ू वगळण्यात आले होते.
 अनुच्छेद 16(4A) आणि 16(4B) जोडल्या
गेलले ्या घटनात्मक दुरुस्त्या SC ने कायम
ठे वल्या आणि ते कलम 16(4) शी सं बं धित
आहेत आणि कलमाच्या मूलभूत सं रचनेत बदल
करत नाहीत.


सार्वजनिक नोकरीत SC आणि ST समुदायातील
लोकां ची सं ख्या वाढवण्यासाठी 3 अटी घातल्या
आहेत :
1.

अनुसचि
ू त जाती आणि अनुसचि
ू त जमाती
समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या
मागासलेला असाव

2.

सार्वजनिक रोजगारामध्ये अनुसचि
ू त जाती
आणि अनुसचि
ू त जमाती समुदायां चे पुरस
े े
प्रतिनिधित्व नसणे.
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आरक्षण धोरणाचा प्रशासनातील एकूण
कार्यक्षमतेवर परिणाम होणार नाही
 न्यायालयाने म्हटले आहे की सरकार आपल्या
SC/ST कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीमध्ये कोटा
लागू करू शकत नाही जोपर्यंत हे सिद्ध होत नाही
की विशिष्ट समुदाय मागासलेला आहे
 अपुर े प्रतिनिधित्व आणि पदोन्नतीमध्ये आरक्षण
दिले जात नाही तर सार्वजनिक प्रशासनाला त्रास
सहन करावा लागतो

कारण मागासलेपणाकडे परंपरेने सामाजिक
मागासलेपणापेक्षा आर्थिक मागासलेपणाच्या
दृ ष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे.

3.

जरनैल सिंग केस 2018 :
जर्नेल सिंग प्रकरणात (2018) सर्वोच्च
न्यायालयाने नागराज निकाल उच्च खं डपीठाकडे
पाठवण्यास नकार दिला परंतु नं तर राज्यां नी SC/
ST समुदायां च्या मागासलेपणाचा परिमाणवाचक
डेटा सादर करणे आवश्यक आहे असे सां गून
निर्णय उलटवला.
 सरकारी सेवां मध्ये अनुसचि
ू त जाती/अनुसचि
ू त
जमाती (SC/ST) च्या सदस्यांसाठी परिणामी
ज्येष्ठतेसह त्वरित पदोन्नती प्रदान करण्याच्या
सरकारच्या प्रयत्नां ना न्यायालयाने मोठी चालना
दिली होती.


सं विधान (१०३ वी दुरुस्ती) कायदा २०१९ :
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग (EWS) इतर
अनुसचि
ू त जाती, अनुसचि
ू त जमाती आणि
मागासवर्गीयां साठी सरकारी नोकऱ्या आणि
शैक्षणिक सं स्थां मध्ये 10% आरक्षण सध्या
सर्वोच्च न्यायालयासमोर आव्हानाखाली आहे
ज्याने घटनापीठाचा सं दर्भ दिला आहे.
 या सं दर्भातील प्रलं बीत निर्णय हा आरक्षणाच्या
न्यायशास्त्रातील महत्त्वाचा निर्णयही ठरू शकतो
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डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम
मुख्यमं त्री (2021) :
इं द्रा साहनी प्रकरणाचा निर्णय होऊनही अनेक
राज्यां कडू न आरक्षणाची व्याप्ती वाढवून नियमां चे
उल्लं घन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
 महाराष्ट्र सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या
मागासवर्ग कायदा 2018, (मराठा आरक्षण
कायदा) सर्वोच्च न्यायालयासमोर आव्हानाखाली
आला, ज्याने 1992 च्या निकालाचा पुनर्विचार
करण्याची आवश्यकता आहे का असा प्रश्न
विचारत पाच न्यायाधीशां च्या खं डपीठाकडे सं दर्भ
दिला.
 या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ इं द्रा
साहनी प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाची पुष्टी केली
नाही तर कायद्याच्या कलम 4(1)(A) आणि
कलम 4(1)(B) दे खील आरक्षणाच्या मर्यादे चे
उल्लं घन केल्याचा दाखला दिला.
 ज्यामध्ये मराठ्यां ना शैक्षणिक सं स्थां मध्ये 12%
आणि सार्वजनिक नोकऱ्यां मध्ये 13 % आरक्षण
देण्यात आले होते.
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Basic Touch : By Ritesh Sir
आरक्षणातील पदोन्नतीसाठी
घटनात्मक तरतुदी :
कलम 16(4) :


राज्य सरकारे त्यां च्या नागरिकां च्या सर्व
मागासवर्गीयां साठी नियुक्त्या किंवा पदां च्या
आरक्षणासाठी तरतूद करू शकतात, ज्यां ना
राज्याच्या मते, अं तर्गत सेवां मध्ये पुरस
े े प्रतिनिधित्व
दिले जात नाही. राज्य.

कलम 16(4A) :


राज्य सरकारे अनुसचि
ू त जाती आणि अनुसचि
ू त
जमातींच्या बाजूने पदोन्नतीमध्ये आरक्षणासाठी
कोणतीही तरतूद करू शकतात, जर राज्याच्या
मते, त्यां ना राज्यां तर्गत सेवां मध्ये पुरस
े े प्रतिनिधित्व
दिले जात नाही.

कलम 16 (4B) :


विशिष्ट वर्षाचा रिक्त असलेला SC/ST कोटा पुढील
वर्षी हस्तां तरित करण्यासाठी 81व्या घटनादुरुस्ती
कायदा, 2000 द्वारे हे जोडण्यात आले.

कलम ३३५ :

सेवा आणि पदां च्या सं दर्भात अनुसचि
ू त जाती आणि
अनुसचि
ू त जमातींचे दावे विचारात घेण्यासाठी विशेष
उपाययोजना करणे आवश्यक आहे जेणक
े रून
त्यां ना समान पातळीवर आणता येईल.
 82वी घटनादुरुस्ती कायदा 2000 ने कलम 335
मध्ये एक अट घातली जी राज्याला अनुसचि
ू त
जाती/अनुसचि
ू त जमातीच्या सदस्यांच्या बाजूने
कोणत्याही परीक्षेतील पात्रता गुणां मध्ये सूट
देण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास सक्षम करते.















आरक्षणाचे फायदे :
 हे उच्च शिक्षणात विविधता सुनिश्चित करते,






कामाच्या ठिकाणी समानता आणते आणि
मागासवर्गीयां ना द्वेष किंवा द्वेषापासून सं रक्षण
प्रदान करते.
हे वं चितां च्या मुक्तीमध्ये मदत करते आणि अशा
प्रकारे समानतेला प्रोत्साहन दे त.े
हे जात, धर्म आणि वां शिकतेबद्दल विद्यमान
रूढीवादी कल्पना दूर करते.
हे सामाजिक गतिशीलता वाढवते.
शतकानुशतकां च्या दडपशाही आणि भेदभावाची
भरपाई करण्यासाठी आणि समान सं धी प्रदान
करण्यासाठी हे खूप महत्वाचे आहे.
ते वर्गीकृत असमानता दूर करून समाजात
समानता आणण्याचा प्रयत्न करते.
आरक्षणाचे तोटे :
आरक्षणामुळे गुणवत्तेचा ऱ्हास होत असल्याची
चिंता व्यक्त केली जात आहे.
अनेक तज्ज्ञां चे असे मत आहे की आरक्षण प्रणाली
रूढींना बळ दे त,े कारण आरक्षणाच्या माध्यमातून
उपेक्षित वर्गाच्या यशाकडे दुर्लक्ष केले जाते.
जे लोक आरक्षणाच्या कक्षेत येतात त्यां चे यश
हे त्यां च्या गुणवत्तेचे आणि श्रमापेक्षा आरक्षणाचे
फलित असते असे म्हणतात.
आरक्षण हे विपरीत भेदभावचे माध्यम म्हणून काम
करू शकते अशीही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
उलट भेदभाव हा अल्पसं ख्याक किंवा
ऐतिहासिकदृष्ट्या वं चित गटाच्या सदस्यां च्या
बाजूने प्रबळ किंवा बहुसं ख्य गटाच्या
सदस्यांविरुद्ध भेदभाव करण्याचा दृष्टीकोन आहे.
काळाच्या ओघात भेदभावाचे विषय कमी होत
असले तरी व्होट बँ केच्या राजकारणामुळे आरक्षण
व्यवस्था सं पवणे अवघड आहे.
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इंदिरा गांधी शहरी रोजगार हमी योजना
अलीकडेच राजस्थानच्या मुख्यमं त्र्यां नी इं दिरा गां धी शहरी रोजगार
योजनेच्या अं मलबजावणीसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वां ना मं जुरी दिली या
कारणास्तव हा मुद्दा चर्चेत आहे
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार हमी योजना
घोषणा : राज्याच्या 2022 - 23 च्या
अर्थसं कल्पात मुख्यमं त्री अशोक गेहलोत यां नी
घोषित केलेली ही शहरी रोजगार योजना आहे
 खर्चाची तरतुद : योजनेच्या अं मलबजावणीसाठी
सरकार दरवर्षी 800 कोटी रुपये खर्च करणार
आहे
 या योजनेंतर्गत शहरी भागात राहणाऱ्या लोकां ना
वर्षाला किमान 100 दिवस रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल
 ही योजना महात्मा गां धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या (मनरेगा) धर्तीवर तयार करण्यात आली आहे.


नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वां नुसार 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील आणि स्थानिक सं स्था क्षेत्रात राहणाऱ्या व्यक्तीची
जन आधार कार्डाच्या आधारे नोंदणी केली जाईल
 जन आधार कार्ड राज्य सरकार जारी करेल आणि योजनेअंतर्गत नाव नोंदणीसाठी प्राथमिक पात्रता दस्तऐवज
असेल.


नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत समस्या :
कोविड-19 महामारी किंवा नैसर्गिक आपत्तीसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीतच इतर राज्यातील स्थलां तरित
मजुरां ना काम देण्याच्या तरतुदीवर नागरी समाज गटां कडू न प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे
 बाहेरील राज्यातील लोकां ना राज्याद्वार े प्रदान केलेली पात्रता कागदपत्रे मिळणे कठीण आहे अशी चिंताही
त्यां नी व्यक्त केली.
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गोव्याचा
स्थापना दिवस


गोव्याच्या स्थापना दिनानिमित्त (30 मे)
पं तप्रधानां नी राज्यातील जनतेला शुभचे ्छा दिल्या.
ठळक बाबी :

गोव्याचे भौगोलिक स्थान :
गोवा भारताच्या दक्षिण-पश्चिम किनारपट्टीवर
कोकण म्हणून ओळ खल्या जाणार्या प्रदे शात
स्थित आहे आणि भौगोलिकदृष्ट्या पश्चिम घाटाने
दख्खनच्या उच्च प्रदे शापासून वेगळे आहे.
 राजधानी : पणजी
 अधिकृत भाषा : कोकणी आठव्या अनुसच
ू ीमध्ये
समाविष्ट केलेल्या 22 भाषां पैकी एक


सीमा :


उत्तरेला महाराष्ट्र, पूर्वेला आणि दक्षिणेला
कर्नाटक आणि अरबी समुद्र पश्चिम किनारा

इतिहास :
15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातं त्र्य मिळाल्यानं तर
भारताने पोर्तुगीजां ना आपला प्रदे श परत
करण्याची विनं ती केली परंतु पोर्तुगीजां नी तसे
करण्यास नकार दिला.
 राजनैतिक प्रयत्नां च्या अपयशानं तर गोव्यातील
ऑपरेशन विजयमध्ये भारतीय नौदल, हवाई
दल आणि लष्कराने 19 डिसेंबर 1961 रोजी
पोर्तुगीजां पासून मुक्त केले .
 गोवा मुक्ती दिन दरवर्षी 19 डिसेंबर रोजी भारतात
साजरा केला जातो


विशेष बाब :
पोर्तुगीज हे भारतात आलेले पहिले युरोपियन
होते (सन 1498 मध्ये) आणि शेवटचे लोक होते
ज्यां नी ही भूमी सोडली (सन 1961 मध्ये).
 30 मे 1987 रोजी या प्रदे शाचे विभाजन करण्यात
आले आणि गोव्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि
दमण आणि दीव यां ना केंद्रशासित प्रदे श म्हणून
मान्यता देण्यात आली.


भौगोलिक वैशिष्ट्य :
गोव्यातील सर्वात उं च ठिकाण सोनसोगोर आहे.
 गोव्याच्या उत्तरेला तेरख
े ोल नदी वाहते जी गोव्याला
महाराष्ट्रापासून विभक्त करते, राज्यातील इतर
प्रमुख नद्यां मध्ये मां डवी, झुआरी, चापोरा, राखोल,
गालगीबाग, कंु बरजुआ कालवा, तळपोना आणि
साल इत्यादींचा समावेश होतो.
 गोव्यातील बहुतेक मातीचे आवरण लॅ टराइटने
बनलेले आहे.


वन्यजीव अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्याने :







डॉ.सलीम अली पक्षी अभयारण्य
महादे ई वन्यजीव अभयारण्य
नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य
कोटीगाव वन्यजीव अभयारण्य
भगवान महावीर अभयारण्य
मोलेम राष्ट्रीय उद्यान

भारतातील 52 वे व्याघ्र प्रकल्प :


रामगड विषधारी अभयारण्य (भूगोल व पर्यावरण)
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अलीकडेच 16 मे 2022 रोजी राजस्थानमधील
रामगढ विषधारी अभयारण्य भारतातील 52 वे
व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करण्यात आले
 रणथं बोर, सरिस्का आणि मुकंु द्रानं तर हे
राजस्थानमधील चौथे व्याघ्र प्रकल्प ठरले आहे.
 भारताच्या या 52 व्या अभयारण्यामुळे
जैवविविधतेचे रक्षण होण्याबरोबरच या भागात
पर्यावरणीय पर्यटन तसेच प्रादे शिक विकास होईल


व्याघ्र प्रकल्पाचा मान्यतेच्या दृष्टीने प्रवास :


राष्ट्रीय व्याघ्र सं वर्धन प्राधिकरणाने (NTCA)
5 जुलै 2021 रोजी रामगढ विषधारी वन्यजीव
अभयारण्य आणि लगतच्या भागां ना व्याघ्र प्रकल्प
म्हणून अधिसूचित करण्यास तत्वतः मान्यता
दिली होती.

रामगढ विषधारी अभयारण्यात ईशान्येकडील
रणथं बोर व्याघ्र प्रकल्प आणि दक्षिणेकडील
मुकंु द्रा हिल्स व्याघ्र प्रकल्पामधील वाघां चे
अधिवास समाविष्ट आहे.
 रणथं बोर आणि मुकंु द्र अभयारण्यां मधील वाघां च्या
हालचालीसाठी वन्यजीव तज्ञ आणि सं रक्षकां नी
या राखीव भागाला क्रिटिकल म्हटले आहे.
 वाघां व्यतिरिक्त राखीव भागात बिबट्या, नीलगाय,
भारतीय लां डगा, पट्टे दार हायना, स्लॉथ अस्वल,
सोनेरी कोल्हा, चिंकारा आणि कोल्ह्यासह इतर
प्राण्यां चे निवासस्थान आहे.
 2019 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भारतातील
वाघां ची स्थिती अहवालानुसार, दे शभरातील 20
राज्यां मध्ये सुमारे 2,967 वाघ आहेत.


राष्ट्रीय युवा धोरणाचा नवा मसुदा तयार
चर्चेत असण्याचे कारण :
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय युवा धोरणाचा नवा मसुदा
तयार केला असल्यामुळे हा मुद्दा चर्चेत आहे
 विद्यमान राष्ट्रीय युवा धोरण 2014 चा आढावा
घेऊन सरकारने नवीन मसुदा तयार केला आहे.


ठळक बाबी :


मसुदा धोरणात युवकां च्या विकासासाठी दहा
वर्षांची उद्दिष्टे आहे जी भारताला 2030 पर्यंत
साध्य करायची आहे.

धोरणाची उद्दिष्टे :
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हे धोरण दे शाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी
सुसंगत आहे आणि ते दे शातील तरुणां च्या
क्षमतां ना अनलॉक करण्याचा प्रयत्न करते.

हे धोरण पाच प्राधान्य क्षेत्रां मध्ये युवा विकासाच्या
सं दर्भात सर्वसमावेशक कृती स्थापित करण्याचा
प्रयत्न करते जे खालीलप्रमाणे आहेत :
 उद्योजकता आणि रोजगार, शिक्षण, विकास
आणि युवा नेतत
ृ ,् सामाजिक न्याय, खेळ,
फिटनेस आणि आरोग्य
 सामाजिक समावेशाच्या तत्त्वानुसार प्राधान्य क्षेत्रे
ओळ खण्यात आली आहेत.
 यामुळे दे शातील सर्वात उपेक्षित घटकां ना सामील
करून न्याय्य प्रगती साधण्यास मदत होईल.
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Polity
Fact Issue
VARUNA भारत आणि फ्रेंच नौदल सराव
कोणते दे श : भारत आणि फ्रान्स
 सरावाचे नाव : VARUNA
 आवृत्ती : 20 वी
 कालावधी : 30 मार्च ते 03 एप्रिल 2022


Key Points : By Ritesh Sir
सुरवात : 1993 पासून
 VARUNA नाव : 2001 मध्ये VARUNA
 सहभाग : वर्ष 2022 च्या या सरावात दोन्ही
नौदलाची जहाजे, पाणबुड्या, सागरी गस्ती
विमाने, लढाऊ विमाने आणि हेलिकॉप्टर यां चा
सहभाग .


इस्टर्न ब्रिज VI हवाई सराव
कोणामध्ये : भारतीय वायुसन
े ा (IAF) आणि
रॉयल एअर फोर्स ऑफ ओमान (RAFO)
 ठिकाण : राजस्थानमधील जोधपूर एअर फोर्स
स्टेशन
 कालावधी : 21 ते 25 फेब्रुवारी 2022


key points : By Ritesh Sir
आवृत्ती : सहावी आवृत्ती आहे.
 परिणाम : या सरावामुळे दोन्ही हवाई दलां मधील
ऑपरेशनल क्षमता आणि इं टरऑपरेबिलिटी
वाढवण्याची सं धी मिळे ल.


इतर भारत आणि फ्रान्स सं युक्त सराव :












हवाई सराव : डेझर्ट नाइट-21 आणि गरूड
नौदल सराव : वरुण
लष्कर सराव : शक्ती
इतर दे शासोबतचे युद्ध सराव : (नौदल सराव)
भारत आणि रशिया : INDRA
रशिया आणि भारत : PASSEX
भारत आणि सिंगापूर : Simbex
भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका :
Ibsamar
भारत आणि ब्रिटन : कोकण
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया : Ausindex
भारत आणि ओमन : Naseem Al-Bahr

राज्याचे नवीन पोलिस महासंचालक
कोणाची नियुक्ती : रजनीश
सेठ
 पूर्वीचे : सं जय पां डे यां च्याकडे
(अतिरिक्त कार्यभार)


रजनीश सेठविषयी :

सेठ 1988 च्या बॅ चचे IPS अधिकारी
 विशेष बाब : 26/11 दहशतवादी
हल्ल्यादरम्यान स्थापना करण्यात आलेल्या
एका फोर्स वन पथकाचे प्रमुख
 प्रधान सचिव म्हणूनही जबाबदारी पार
पडलेली आहे
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संसदरत्न पुरस्कार

महासं चालकां च्या निवडीची प्रक्रिया :
राज्यातील 10 वरिष्ठ अधिकाऱ्यां ची नवे UPSC
कडे पाठवली जातात
 UPSC मार्फ त 3 नावां ची शिफारस
 त्यातून एकाची नियुक्ती
 शिफारस करण्यात असलेली इतर नावे : हेमंत
नगराळे , के. वेंकटे शम, रजनिश सेठ


नरेंद्र मोदी : सर्वात शक्तिशाली


कोणामार्फ त : प्राइम पॉइं ट’ फाऊंडेशनतर्फे
जाहीर
 यावेळी 11 खासदारां ना सं सद रत्न पुरस्कार
 आवृत्ती : 12 वी
 वितरण : दिल्ली


महाराष्ट्रातील चार खासदार

1. खासदार सुप्रिया सुळे
पुरस्काराच्या मानकरी)
2. शिवसेनच
े े श्रीरंग बारणे
3. राष्ट्रवादीच्या फौजिया खान
4. भाजपच्या हीना गावित

कोणामार्फ त जाहीर : इं डियन
एक्सप्रेसकडू न
(पहिल्या स्थानावर)

महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण
आयोगाच्या अध्यक्षपदी सुशीबेन शाह

key points : By Ritesh Sir










पहिले 10 व्यक्ती
दुसऱ्या क्रमां कावर : केंद्रीय गृहमं त्री अमित
शाह
तिसऱ्या क्रमां कावर : राष्ट्रीय स्वयं सेवक सं घाचे
सरसं घचालक मोहन भागवत
चौथ्या क्रमां कावर : भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष
जे पी नड्डा
पाचव्या क्रमां कावर : मुकेश अं बानी
सहाव्या क्रमां कावर : योगी आदित्यनाथ 		
सातव्या क्रमां कावर : गौतम अदानी
आठव्या क्रमां कावर : अजित डोवाल 		
नवव्या क्रमां कावर : अरविंद केजरीवाल
दहाव्या क्रमां कावर : निर्मला सीतारामण .
महाराष्ट्राचे मुख्यमं त्री उद्धव ठाकरे 16 व्या
क्रमां कावर असून शरद पवार 17 क्रमां कावर

(सातव्यां दा

चर्चेत का?
अक्षयक्षपदी नियुक्ती :
सुशीबेन शाह (मुं बई)
 सदस्यपदी नियुक्ती :
सहा जणां ची
 सदस्य :
ॲड. नीलिमा चव्हाण 		
		
ॲड. सं जय सेंगर
		
ॲड. प्रज्ञा खोसरे			
		
ॲड. जयश्री पालवे
		
सायली पालखेडकर 		
		
चैतन्य पुरंदरे


कार्यकाळ :


3 वर्षांसाठी (अध्यक्ष : वयाची अट 65 वर्षे पूर्ण
होईपर्यंत आणि सदस्य : वयाची अट 60 वर्षे पूर्ण
होईपर्यंत)

प्रमुख बाबी :

 सुशीबेन शाह गेली अनेक वर्षे विविध सामाजिक
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प्रश्नांसोबतच बालकां च्या मूलभूत हक्क आणि
अधिकाराबाबत जागरूकतेचे कार्य करीत आहेत.

यापूर्वी भूषवलेले पद :



लेफ्टनं ट जनरल पां डे

अभियां त्रिकी कोअरमध्ये नियुक्ती : १९८२
 कामगिरी : ऑपरेशन पराक्रम मध्ये
अभियां त्रिकी रेजिमेंटचं नेततृ ्व
 तसेच पश्चिम अभियां त्रिकी ब्रिगेड, नियं त्रण
रेषज
े वळ, लडाखमधे माउं टन डिव्हिजन आणि
ईशान्य कोअरचे नेततृ ्व


राज्य महिला आयोग अध्यक्ष
 महाराष्ट्र राज्य बालहक्क सं रक्षण आयोग
 स्थापना : जुलै २००७ (स्वायत्त मं डळ)
 उद्दे श : राज्यातील बालकां च्या हक्कां चे सं रक्षण,
प्रचलन आणि रक्षण करणे


बाल स्नेही कक्ष : पुणे

सेवानिवृत्त : जनरल मनोज नरवणे

पुरस्कार :

परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक,
विशिष्ट सेवा पदक इत्यादी पुरस्कारां नी सन्मानित
 लष्करप्रमुखपदी : पां डे हे चौथे मराठी अधिकारी
 मूळ : नागपूर
 याआधीचे लष्करप्रमुख नरवणे मराठीच असल्याने
सलग दुसऱ्यां दा मराठी अधिकारी









निर्मितीचे ठिकाण : पुणे रेल्वे स्थानक
काही कारणां मुळे घर सोडू न आलेल्या मुलां चे
समुपदे शन
निर्मितीसाठी मदत : होप फॉर चिल्ड्रेन
इतर विशेष बाबी : मुलां च्या समुपदे शनासोबत
खेळ णी, चित्र काढण्याची सुविधा आणि पुस्तकं
उपलब्ध
मुलां चे समुपदे शना नं तर त्यां ना घरी पाठवण्याची
सोय
नवे लष्करप्रमुख : जनरल मनोज पांडे

चर्चेत का ?
दे शाचे नवे लष्कर प्रमुख
म्हणून जनरल मनोज पां डे
यां नी पदभार स्वीकारला या
कारणास्तव हा मुद्दा चर्चेत
आहे
 दे शाचे २९ वे लष्कर प्रमुख


विशेष बाब :


अभियां त्रिकी कोअरमधून (कॉर्प्स ऑफ
इं जिनीयर्स) नियुक्ती होणारे पहिले लष्करी
अधिकारी

मुख्यमंत्री मितान योजना
सुरवात : 1 मे 2022
 कोणामार्फ त : छत्तीसगडचे
मुख्यमं त्री भूपश
े बघेल
 कार्यक्षेत्र : रायपूर,
दुर्ग, बिलासपूर आणि
राजनां दगावसह 14 महानगरपालिका (प्रायोगिक
तत्त्वावर)


वैशिट्ये :


छत्तीसगडमधील रहिवासी त्यां च्या दारात
जवळपास 100 सार्वजनिक सेवां चा लाभ घेऊ
शकतात.

ठळक मुद्दे :


2022 - 23 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसं कल्पीय
भाषणानुसार पहिल्या टप्प्यात 14 महापालिका
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क्षेत्रातील 13 सेवां चा समावेश
 सध्या डिलिव्हरी योजनेद्वार े जन्म प्रमाणपत्र,
विवाह प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, मृत्यू
प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला,
कागदपत्रां च्या प्रती, भूमी अभिलेखाच्या प्रती,
दुकान नोंदणीची कागदपत्रे उपलब्ध

वायू मं त्रालयाच्या सचिव पदावरून निवृत्त
 कार्यकाळ : २ वर्ष
इतर नियुक्त्या


भारताचे नवे परराष्ट्र सचिव
कोण : विनय मोहन क्वात्रा
 निवृत्त : हर्षवर्धन श्रृं गला
 पूर्वी कार्यरत असणारे पद :
नेपाळमध्ये भारताचे राजदूत


या पूर्वी भूषवलेले पद :

१९८८ ला भारतीय प्रशासकीय सेवत
े रुजू
 परराष्ट्र सेवत
े ील ३२ वर्षांचा अनुभव
 २०१५ ते २०१७ पं तप्रधान कार्यालय (PMO)
तसेच ऑगस्ट २०१७ ते फेब्रुवारी २०२०
फ्रान्समधील भारताचे राजदूत


कार्यकाळात घडलेल्या घटना :

युक्रे न सं घर्ष
 श्रीलं केतील आर्थिक सं कट
 अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती
 इं डो-पॅ सिफिकमधील घटना


पंतप्रधानांचे नवे सल्लागार


कोण : माजी पेट्रोलियम
सचिव तरुण कपूर

तरुण कपूर विषयी :

भारतीय प्रशासकीय सेवच
े े
१९८७ बॅ चचे हिमाचल प्रदे श केडरचे अधिकारी
 ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक
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वरिष्ठ सनदी अधिकारी हरी रंजन राव आणि
आतिश चं द्र यां ची पं तप्रधान कार्यालयात
अतिरिक्त सचिव म्हणून नियुक्ती
फ्रान्सच्या अध्यक्ष पदाची निवडणूक

चर्चेत का?

फ्रान्सच्या अध्यक्षीय
निवडणुकीत एमॅ न्युअल
मॅ क्रॉन पुन्हा विजयी झाले
आहेत.
 प्रमुख बाबी : दुसऱ्यां दा
फ्रान्सचे अध्यक्ष
 एकूण मते : ५८.२ टक्के


विशेष बाब :

२० वर्षांच्या कालावधी दुसऱ्यां दा निवडणून
येणारे पहिले अध्यक्ष
 २० वर्षापूर्वी जॅ क शिराक दुसऱ्यां दा अध्यक्ष झाले
होते.


सर्वोत्कृष्ट आमदार २०२२ पुरस्कार
पुरस्कार कोणाला : आमदार
श्वेता महाले
(चिखली विधानसभा)
 कोणामार्फ त : सिक्स सिग्मा
एक्सलन्स अवॉर्ड तर्फे


प्रमुख बाबी :


पुरस्काराचे वितरण : CDS जनरल बिपीन रावत
यां च्या स्मरणार्थ १६ मार्चला केंद्रीय माहिती आणि
प्रसारणमं त्रीच्या हस्ते दिल्ली येथे प्रदान
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पुरस्कार दे ण्याचे कारण : नेततृ ्व कौशल्याचा
उपयोग समाजहितासाठी केल्याबद्दल

श्वेता महाले

राजकीय जिवनाची सुरुवात : जिल्हा पारिषद
निवडणुकीतुन
 यापूर्वी भूषवलेले पद : जिल्हा परिषदे त महिला
बालकल्याण सभापती
 २०१९ ला पहिल्याच प्रयत्नात विधानसभा
निवडणुकीत विजयी


एन बीरेन सिंह : मणिपूरचे मुख्यमंत्री
दुसऱ्यां दा मणिपूरचे मुख्यमं त्री
 शपथ कोणामार्फ त :
राज्यपाल गणेशन
 मणिपूरमध्ये झालेल्या
विधानसभा निवडणुकीत
भाजपने 60 सदस्यां च्या सभागृहात 32 जागा
जिंकल्या


पहली पेपरलेस विधानसभा






कोणती विधानसभा : नागालँ ड
नागालँ ड सरकारने यासाठी नॅ शनल ई - विधान
ऍप्लिकेशन कार्यक्रम राबविला
NeVA - National e-Vidhan
Application
Application वर होणारा खर्च : केंद्र सरकार
आणि राज्य सरकार (९०:१०)
उद्दे श : दे शातील सर्व विधानसभां ना एकाच
व्यासपीठावर आणणे आहे.

नागालँ ड

निर्मिती : 1 डिसेंबर 1963 (16 वे राज्य)
 राज्यातील 70% लोकसं ख्या शेतीवर अवलं बून









स्लॅ श आणि बर्न पद्धतीची शेती येथे प्रचलित
(स्थानिक पातळीवर झुम शेती म्हणून ओळ खली
जाते)
राज्यपाल : जगदीश मुखी
मुख्यमं त्री : नेफिउ रिओ
राजधानी : कोहिमा
अभयारण्य : नटां गकी राष्ट्रीय उद्यान, फकीम
वन्यजीव अभयारण्य
महाराष्ट्रातील 28 वी महापालिका घोषित

कोणती : कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजी
 निर्णय कोणामार्फ त : राज्य सरकार
 राज्यातील कितवी : 28
 कोल्हापूर जिल्ह्यात सध्या 2 महापालिका


इचलकरं जी :
कोल्हापूर जिल्ह्यातील दुसऱ्या क्रमां काचे मोठे
शहर
 वस्त्रोद्योगासाठी प्रसिद्ध
 इचलकरंजीची ओळ ख : महाराष्ट्राचे मॅ न्चेस्टर
 पहिली महानगरपालिका : मुं बई (१८८८)
 दे शातील पहिली महानगरपालिका : चेन्नईत
(मद्रास) (१६६८)
 सर्वात जास्त महानगरपालिका
 पहिला : महाराष्ट्र (28)
 दुसरा : उत्तर प्रदे श (१७)


महाराष्ट्रातील महानगरपालिका


मुं बई, नागपूर, ठाणे, पुणे, नवी मुं बई, कल्याणडोंबिवली, पिंपरी-चिंचवड, उल्हासनगर,
भिवं डी-निजामपूर, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार,
औरंगाबाद, परभणी, अकोला, अमरावती,
धुळे, जळ गाव, लातूर, नाशिक, नगर, पनवेल,
नां दे ड-वाघाळा, सोलापूर, सां गली, चं द्रपूर,
कोल्हापूर, मालेगाव या महापालिका होत्या.
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त्यात नव्याने इचलकरंजीची भर पडली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात 2
नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती
कोणाची नियुक्ती :


गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश
सुधां शू धुलिया आणि गुजरात उच्च न्यायालयाचे
न्यायाधीश जमशेद बी पार्डीवाला

विशेष बाब :

तब्बल पाच वर्षांनी अल्पसं ख्यां क समुदायातील
न्यायाधीशां ची सर्वोच्च न्यायालयाच्या
न्यायधीशपदी नियुक्ती
 आधी अल्पसं ख्यां क वर्गातून फेब्रुवारी २०१७
मध्ये अब्दुल नजीर


जिल्ह्यापासून
3. अल्लुरी सीताराम राजू विशाखापट्टणम
जिल्ह्यातील केटरर बनले
4. नवा जिल्हा पलनाडू गुं टू र जिल्ह्यातून
5. बापटला गुं टू र जिल्ह्यातून
6. नद्याल जिल्हा कुर्नूल जिल्ह्यातून
7. काकीनाडा जिल्हा पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातून
8. कोनसीमा पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातून
9. एलुरू पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातून
10. श्री सत्य साई जिल्हा अनं तपूरमधून
11. एनटी रामाराव जिल्हा अस्तित्वात असलेल्या
कृष्णा जिल्ह्यापासून
12. श्री बालाजी चित्तूर जिल्ह्यातून
13. नवीन जिल्हा अन्नमय कडपाह जिल्ह्यातून
नागालँडमधून राज्यसभेवर एस फान्सगॉन
कोन्याक यांची निवड

केंद्र सरकारकडे शिफारस

सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमने दोन नव्या
न्यायाधीशां च्या नियुक्तीसं दर्भात केंद्र सरकारकडे
शिफारस
 CJI NV रमणा यां च्या नेततृ ्वाखालील सुप्रीम
कोर्टाच्या कॉलेजियमने सुधां शू धुलिया आणि
जमशेद बी पार्डीवाला यां ना सर्वोच्च न्यायालयाचे
न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याच्या शिफारशीवर
निर्णय घेतला


आंध्र प्रदे शात 13 नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती
निर्मिती कोणामार्फ त : मुख्यमं त्री जगन मोहन
रेड्डी
 एकूण जिल्ह्यां ची सं ख्या : 26


नवीन जिल्ह्यां ची यादी

1. मन्यम जिल्हा विजयनगरम जिल्ह्यातून
2. अनकापल्ली जिल्हा विशाखापट्टणम
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नागालँ डमधून एकमेव राज्यसभेच्या जागेवर
भाजपच्या एस.फान्सगॉन कोन्याक
 सं सदे च्या वरिष्ठ सभागृहात स्थान मिळविणाऱ्या :
पहिल्या महिला


एस. फां गनोन कोन्याकविषयी

2002 मध्ये दिल्ली विद्यापीठातून इं ग्रजी
साहित्यात पदव्युत्तर पदवी
 भाजपमध्ये प्रवेश : 2017 (सध्या भाजप महिला
मोर्चाच्या प्रदे शाध्यक्षा)
 याआधी रानो एम शाजा या 1977 मध्ये नागालँ ड
राज्यातून लोकसभा खासदार म्हणून निवडू न
आलेल्या पहिल्या नागा महिला ठरल्या होत्या.
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अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात
न्यायमूर्तीपदी प्रथमच कृष्णवर्णीय महिला
कोणाची नियुक्ती : केतनजी
ब्राऊन जॅ क्सन
(पहिल्या कृष्णवर्णीय)
 कोणाच्या जागेवर : जॅ क्सन
न्यायमूर्ती स्टीफन ब्रेयर





केतनजी ब्राऊन जॅ क्सन

कायद्याचे शिक्षण : हार्वर्ड विद्यापीठातून
 यापूर्वी भूषवलेले पदे : एका खासगी लॉ
फर्ममध्ये काम केले तसेच अमेरिकन शिक्षा
आयोगाचे सदस्य
 थुरगुड मार्शल आणि क्लेरेन्स थॉमस यां च्यानं तर
सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त झालेल्या त्या
तिसऱ्या कृष्णवर्णीय महिला आहेत आणि या
पदावर नियुक्त झालेल्या सहाव्या महिला












प्रधानमंत्री संग्रहालय







उद्घाटन : प्रधानमं त्री नरेंद्र मोदी
ठिकाण : दिल्लीच्या तीनमूर्ती भवनात
नेमका कशाचं सं घ्रहन : राष्ट्रउभारणीत सर्व
प्रधानमं त्र्यां नी दिलेल्या योगदानाचा सन्मान
हे सं ग्रहालय दे शाला लाभलेल्या सर्व प्रधानमं त्र्यां चे
जीवन आणि दे शाप्रती त्यां चं योगदान यां च्या
माध्यमातून
स्वातं त्र्यप्राप्तीनं तरच्या
भारत
निर्माणाची माहिती दे ईल सां गेल.
एकूण 43 दालनां च्या माध्यमातून 14 माजी
प्रधानमं त्र्यां च्या कार्याचा प्रवास तसं च सं विधान
निर्माणाची गाथाही या सं ग्रहालयाच्या माध्यमातून
उलगडण्या्त येणार
ऑपरेशन दूधी

आसाम रायफल्सच्या वतीने ऑपरेशन दूधी
(Operation Dudhi) च्या हयात असलेल्या
सैनिकां चा गौरव करण्यात आला.
1991 मध्ये आसाम रायफल्सच्या जम्मूकाश्मीरमध्ये दहशतवादविरोधी कारवाईत 72
दहशतवादी मारले गेल.े
हे ऑपरेशन 3 मे 1991 रोजी सुरू झाले.
बटालियनने 72 दहशतवाद्यां ना ठार मारले आणि
13 जणां ना अटक करण्यात आली.
या कारवाईदरम्यान जवान राम कुमार आर्य आणि
कामेश्वर प्रसाद हे भीषण गोळीबारात शहीद झाले
आणि आर.के. यादव गं भीर जखमी झाले.
नायब सुभद
े ार पदम बहादूर छे त्री यां च्या
नेततृ ्वाखाली जूनियर कमिशन्ड ऑफिसर (JCO)
यां च्यासह इतर 14 रँकचा समावेश असलेल्या
बटालियनने ही कारवाई केली.
कोणत्याही
सुरक्षा
दलाने
केलेली
दहशतवादविरोधी ही सर्वात यशस्वी कारवाई
आहे.
UPSC चे नवे अध्यक्ष

कोणाची निवड : डॉ. मनोज
सोनी
(5 एप्रिल) (31 वे अध्यक्ष)
 कार्यकाळ : 27 जून 2023
रोजी सं पेल.
 कोणाची जागा घेणार : प्रदीप कुमार जोशी
 यापूर्वी भूषवलेले पदे : दोन विद्यापीठां चे
कुलगुरू (एमएस विद्यापीठ आणि डॉ. बाबासाहेब
आं बेडकर मुक्त विद्यापीठाचे)


सोनी यां च्याविषयी :


जन्म : १७ फेब्रुवारी १९६५ (मुं बईत)
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शिक्षण : सरदार पटे ल विद्यापीठ व वल्लभ
विद्यानगर
 दे शातील सर्वात तरुण कुलगुरू : वयाच्या ४०
व्या वर्षी विद्यापीठाचे कुलगुरू झाल्यानं तर
 पुस्तक : अं डरस्टँडिंग द ग्लोबल पॉलिटिकल
अर्थक्वेक
 युपीएससीचे पहिले अध्यक्ष : सर रॉस बार्क र
(ऑक्टोबर 1926)

श्रीलंकेच्या नवे प्रधानमंत्री



कोण : रानिल विक्रमसिंघे
(युनायटे ड नॅ शनल पार्टी )
 शपथ कोणी दिली : राष्ट्रपती
गोताबाय राजपक्षे
 पूर्वीचे पं तप्रधान : महिंदा
राजपक्षे (यापूर्वीही ५ वेळा प्रधानमं त्री)


शौर्य पुरस्कार

समानता दिवस
कोणामार्फ त घोषणा : तामिळनाडू सरकार
 कधी आणि कोणाची जयं ती : बी.आर.
आं बेडकर यां ची जयं ती (14 एप्रिल)
 चेन्नईतील आं बेडकर स्मारकात बाबासाहेबां चा
पूर्णा कृती ब्राँ झचा पुतळा उभारण्यात येणार
 सामाजिक न्याय दिन : 17 सप्टेंबर पेरियार यां ची
जयं ती

कोणामार्फ त जाहीर : राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद
 किती पुरस्कार प्रदान : सशस्त्र दलातील
जवानां ना 13 शौर्य चक्र पुरस्कार त्यापैकी 6
जणां ना मरणोत्तर
 पुरस्काराचे स्वरूप : 14 परम विशिष्ट सेवा पदके,
4 उत्तम युद्ध सेवा पदके आणि 24 अति विशिष्ट
सेवा पदके





डॉ. भीमराव रामजी आं बेडकर
(14 एप्रिल 1891 ते 6 डिसेंबर 1956)

शौर्य/वीरता पुरस्कार इतिहास
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भारतीय
न्यायशास्त्रज्ञ,
अर्थशास्त्रज्ञ,
राजनीतिज्ञ,
तत्त्वज्ञ आणि समाजसुधारक
त्यां नी अस्पृश्य लोकां विरूद्ध
होणारा सामाजिक भेदभाव
नष्ट करण्यासाठी चळ वळ
उभारली
तसेच महिलां च्या आणि कामगारां च्या हक्कां चे
समर्थन
ते ब्रिटिश भारताचे मजूरमं त्री, स्वतं त्र भारताचे
पहिले कायदे मंत्री, भारतीय सं विधानाचे शिल्पकार
आणि भारतीय बौद्ध धर्माचे पुनरुज्जीवक
बौद्ध धर्माचा स्वीकार : 1956
भारतरत्न : 1990 (मरणोत्तर)

पुरस्कारां ची स्थापना : स्वातं त्र्यानं तर २६
जानेवारी १९५० ला परम वीर चक्र, महावीर चक्र
आणि वीर चक्र
 १९५२ मध्ये : अशोक चक्र वर्ग-I अशोक चक्र
वर्ग-II आणि अशोक चक्र वर्ग-III या तीन
पुरस्कारां ची स्थापना
 नावात बदल : जानेवारी 1967 अशोक चक्र,
कीर्ती चक्र आणि शौर्य चक्र


पुरस्कारासाठी पात्र :

लष्कर, नौदल आणि हवाई दल किंवा कोणतेही
राखीव दल, प्रादे शिक सेना आणि कायदे शीररीत्या
स्थापन केलेल्या सशस्त्र दलातील सर्व अधिकारी
 वरील नमूद कर्मचार्यांव्यतिरिक्त परिचारिका,
नर्सिंग सेवच
े े कर्मचारी आणि रुग्णालये आणि
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महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवपदी
मनुकुमार श्रीवास्तव नियुक्त

नर्सिंग सेवां चे कर्मचारी इ दे खील यासाठी पात्र
आहेत.
सर्वोच्च युद्धकालीन शौर्य पुरस्कार:






परम वीर चक्र : सर्वोच्च लष्करी पुरस्कार
पुरस्कार का : युद्धादरम्यान शौर्य दाखवण्यासाठी
दिले जाते.
महावीर चक्र : दुसरा सर्वोच्च पुरस्कार
पुरस्कार का : जमिनीवर, समुद्रात किंवा हवेत
शत्रूच्या उपस्थितीत उल्लेखनीय शौर्य कृत्यांसाठी
वीर चक्र : तिसरा सर्वोच्च पुरस्कार :

सर्वोच्च शां तताकालीन शौर्य पुरस्कार:

अशोकचक्र : शां ततेच्या काळात शौर्य, धाडसी
कृती किंवा बलिदानासाठी
 कीर्ती चक्र : दुसरा सर्वोच्च शां तताकाळातील
शौर्य पुरस्कार
 पुरस्कार का : शां ततेच्या काळात साहस किंवा
आत्मत्यागासाठी


शौर्य चक्र :


पुरस्कार का : अपवादात्मक शौर्यासाठी

इतर पुरस्कार :

लष्करपदक :
 पदक का : लष्करात कर्तव्यबजावण्यासाठी
असामान्य समर्पण किंवा धैर्यासाठी
नौदल पदक :


पदक का : नौदलातील कर्तव्य किंवा धैर्यासाठी
असामान्य समर्पणाच्या वैयक्तिक कृत्यांसाठी

हवाई दल पदक :


पदक का : हवाई दलात कर्तव्य बजावण्यासाठी
असामान्य समर्पण किंवा धैर्याच्या वैयक्तिक
कृत्यांसाठी



यापूर्वी : चक्रवर्ती

मनुकुमार श्रीवास्तव यां विषयी :







1986 च्या बॅ चचे आयएएस
अधिकारी
सध्या अतिरिक्त मुख्य सचिव
(गृह) या पदावर कार्यरत
यापूर्वी भूषवलेले पद :
महसूल, नगरविकास विभागां चे सचिव
मुं बई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त
नागपूरचे जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका
आयुक्त
कोल्हापूर जिल्हाधिकारी
राष्ट्रीय सुरक्षा दिन

कधी साजरा करतात : 4 मार्च
 कोणामार्फ त : नॅ शनल सेफ्टी कौन्सिल ऑफ
इं डियाद्वारे


उद्दे श :
अपघात आणि इतर कोणतीही आपत्कालीन
परिस्थिती टाळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या
सुरक्षा उपायां बाबत जनजागृती करणे
 उल्लेखनीय म्हणजे दरवर्षी दे शात रस्ते
अपघातामुळे १.५० लाखां हून अधिक लोक
मृत्युमुखी पडतात आणि त्याहूनही अधिक लोक
शारीरिकदृष्ट्या अपं ग होतात, ज्यामुळे बाधित
कुटुं बां चे तसेच सं पूर्ण दे शाचे खूप नुकसान होते.


थीम :


Nurture young minds - Develop
safety culture
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सुरुवात : १९७२ पासून



राष्ट्रीय सुरक्षा दिनाचे महत्त्व


सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे, विशेषत: रस्ता सुरक्षा,
कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता, पर्यावरणाचे
सं रक्षण आणि मानवी आरोग्याविषयी जागरूकता
निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा दिन महत्त्वाचा
आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

स्थापना : ४ मार्च १९६५
 उद्दे श : सुरक्षा, आरोग्य आणि पर्यावरण या
विषयां वर ऐच्छिक चळ वळ सुरू करणे
 सं स्थेचे स्वरूप : स्वायत्त सं स्था

वन स्टॉप सेंटर योजना






प्रिया राजन ठरल्या सर्वात तरुण आणि
पहिल्या दलित महापौर

उद्दिष्ट : उद्दे शपूर्तीसाठी दे शभरातील 6,000
वन-स्टॉप सेंटर्स (OSC) च्या कार्यकर्त्यांना
मानसिक आरोग्य प्रशिक्षण देणे




सुरवात : 1 एप्रिल 2015
उद्दे श्य : हिंसाचाराने पीडित महिलां ना मदत
करणे
या योजनेद्वारे खासगी आणि सार्वजनिक दोन्ही
ठिकाणी हिंसाचारामुळे पीडित महिलां ना पाठिंबा
व मदत मिळावी यासाठी दे शभरात अनेक वनस्टॉप सेंटर तयार केली गेली आहेत.
ही योजना मुळात सखी म्हणून ओळ खली जाते.
योजना महिला व बालविकास मं त्रालयाने तयार
केली आहे.

अर्थसहाय्य :

या योजनेला निर्भया निधी च्या माध्यमातून
वित्तापूरवठा
 या योजनेच्या अं तर्गत राज्य सरकार / केंद्रशासित
प्रदे शनां 100 टक्के निधी









कुठल्या : चेन्नई
कोणत्या पक्षाच्या : DMK
वयाच्या कितव्या वर्षी : 28
व्या वर्षी
शपथ कोणामार्फ त : आयुक्त
गं गदीपसिंग बेदी
महिला म्हणून कितव्या : तिसऱ्या महिला
महापौर
राजकीय वारसा : यां चे आजोबा चेंगई शिवम
द्रमुकचे माजी आमदार व वडील आर राजन
डीएमकेचे प्रादे शिक सहसचिव
स्त्री मनोरक्षा प्रकल्प

उद्दे श : महिलां चे मानसिक आरोग्य सुधारणे
 कोणामार्फ त सुरु : महिला आणि बाल विकास
मं त्रालय (MoWCD) आणि NIMHANS
बेंगळु रू
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INS गोमती युद्धनौका सेवामुक्त
चर्चेत का?


INS गोमती या युद्धनौकेला मुं बईच्या नेव्हल
डॉकयार्ड येथे समारंभपूर्वक सूर्यास्ताच्यावेळी
निवृत्त करण्यात आले.

ठळक बाबी :

INS गोमती ही P-16 वर्गाची गोदावरी श्रेणीची
तिसरी युद्धनौका आहे.
 यातील गोदावरी श्रेणीतील INS गोदावरी ही
युद्धनौका २३ डिसेंबर २०१५ व INS गं गा २२
डिसेंबर २०१८ ला निवृत्त झाली होती
 INS गोमती ही आता शेवटची फ्रिगेट आहे.


राजकीय घडामोडी

INS गोमती या युद्धनौकेने सेवामुक्त 34 वर्ष
दे शाची सेवा केली आहे
 भारतीय नौदलात दाखल : 16 एप्रिल 1988
मुं बईच्या माझगाव डॉकयार्ड येथे


कामगिरी :

या युद्धनौकेने ऑपरेशन कॅक्टस, पराक्रम आणि
इं द्रधनुष्य आणि अनेक द्विपक्षीय आणि बहुराष्ट्रीय
नौदल सरावां मध्ये भाग घेतला आहे.
 INS गोमती ही त्या काळातील सर्वात आधुनिक
तं त्रज्ञान असलेली युद्धनौका म्हणून तिची ओळ ख
होती.
 सेन्सर आणि शस्त्राचा एकत्रित वापर या
युद्धनौकेमध्ये केला गेला होता.


विशेष बाब :

शिवाय दोन हेलिकॉप्टर एका वेळे स लँ ड होतील
किंवा वाहून नेले जातील अशा प्रकारची तिच्या
आकाराची पहिली फ्रिगेट होती
 राष्ट्रीय सागरी सुरक्षेतील तिच्या उल्लेखनीय
कामगिरी आणि उत्कृष्ट योगदानासाठी या
युद्धनौकेला अनेक पुरस्कार आणि सन्मान
मिळाले आहेत.








चाचण्या आणि उपचारां साठी प्रवेश वाढवणे.
आरोग्य कर्मचाऱ्यां ची सुरक्षा.
भविष्यातील आरोग्य सं कटां साठी आरोग्य सुरक्षा
सुनिश्चित करणे.
दुसऱ्या ग्लोबल कोविड समिटची थीम काय
आहे?
साथीच्या रोगाचा थकवा रोखणे आणि तयारीला
प्राधान्य देणे.

भारताच्या वचनबद्धता :

भारताने म्हटले आहे की ते पात्र लोकसं ख्येपर्यंत
COVID-19
बूस्टर
डोसचे
कव्हरेज
विस्तारित करण्यासाठी आणि भारतातील प्रौढ
लोकसं ख्येसाठी सं पूर्ण लसीकरण कव्हरेजकडे
जाण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठे वतील
 भारताने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसं कल्पात
आरोग्य क्षेत्रासाठी वाढीव निधीची तरतूद केली
आहे आणि त्यामुळे एकात्मिक सार्वजनिक
आरोग्य प्रयोगशाळां च्या सं ख्येत वाढ होईल असे
म्हटले आहे
 भारताने असेही म्हटले आहे की शेजारील दे शां ना
लस पुरवण्यासाठी वचनबद्ध आहे आणि कोविड19 जीनोमिक डेटा सामायिक करेल.


दुसरी जागतिक शिखर परिषद : कोविड-19
वर आयोजित


COVID-19 वर दुसरी जागतिक शिखर परिषद
पार पडली.

परिषदे चे आयोजन :


अमेरिका, बेलीझ, जर्मनी, इं डोनेशिया आणि
सेनेगल

परिषदे ची उद्दिष्टे :


जागतिक लस कव्हरेज वाढवण्यासाठी प्रयत्नां ना
गती देणे.
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स्टेट ऑफ द वर्ल् ड्स फॉरेस्ट्स 2022
अहवालातील ठळक मुद्दे

चर्चेत का?


जंगलतोड :

1990 ते 2020 दरम्यान जं गलतोड झाल्यामुळे
420 दशलक्ष हेक्टर जं गले नष्ट झाली असून
सध्यस्थितीत पृथ्वीच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या 4.06
अब्ज हेक्टर क्षेत्र जं गलां नी व्यापलेले आहे.
 मागील काही काळाचा विचार केला असता
जं गलतोडीचे प्रमाण कमी झाले असले तरी 2015
ते 2020 दरम्यान दरवर्षी 10 दशलक्ष हेक्टर
जं गल नष्ट झाले आहे.
 मागील काळात झालेल्या ह्या जं गल तोडीचा विचार
करून पुढील अं दाज बां धला असता असे दिसून
येते कि 2016 ते 2050 या कालावधीत केवळ
उष्ण कटिबं धातील अं दाजे 289 दशलक्ष हेक्टर
जं गलतोड होईल परिणामी अतिरिक्त कारवाई न
केल्यास 169 GtCO2e उत्सर्जन होईल.


अहवाल कोणामार्फ त प्रसिद्ध :

युनायटे ड नेशन्स फूड अँ ड अॅ ग्रीकल्चर
ऑर्गनायझेशन (FAO) द्वारे
 जानेवारी 2022 मध्ये केंद्रीय पर्यावरण,
वन आणि हवामान बदल मं त्रालयाने
(MoEFCC) इं डिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट
रिपोर्ट 2021 प्रसिद्ध केला.
 वन आणि जमिनीच्या वापरावरील ग्लासगो
नेत्यां च्या घोषणेमध्ये 140 दे शां नी
2030 पर्यंत जं गलां चे नुकसान कमी
करण्यासं दर्भात तसेच टाळण्यासाठी
आणि त्यां च्या पुनर्संचयित आणि शाश्वत
उत्पादन आणि उपभोगासाठी समर्थन
करण्याचे वचन दिले आहे.


सं सर्गजन्य रोगां मध्ये वाढ :

250 सं सर्गजन्य रोगां पैकी 15% रोग जं गलां शी
सं बं धित आहेत.
 उदाहरण : COVID-19, औषध प्रतिरोधक
सं सर्ग (अँ टीमाइक्रोबियल), झिका व्हायरस इ.
 1960 पासून नोंदवलेल्या 30% नवीन रोगां चे
कारण जं गलतोड आणि जमीन - वापर परिवर्तनास कारणीभूत ठरू शकते.
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नुकताच स्टेट ऑफ द वर्ल् ड्स फॉरेस्ट्स
2022 (SOFO 2022) अहवाल प्रसिद्ध
करण्यात आला या कार णास्तव हा मुद्दा
सध्या चर्चेत आहे.

गरिबीच्या पातळीत वाढ :


बेकायदे शीर वन्यजीव व्यापाराला आळा घालणे,
जमिनीच्या वापरातील बदल टाळणे आणि
पाळत ठे वणे यां वर आधारित जागतिक महामारी

भूगोल व पर्यावरणीय घडामोडी

प्रतिबं धक धोरणां च्या खर्चाचा अं दाज US$22
अब्जने वाढू न US$31 बिलियन झाला आहे.
 COVID-19 नं तर 124 दशलक्षाहून अधिक
लोक अत्यं त गरिबीत पडले आणि लाकूड
- आधारित इं धनाचा वापर (उदा. सरपण,
कोळ सा) काही दे शां मध्ये महामारीच्या काळात
वाढला ज्याचे दीर्घकालीन परिणाम सं बं धित
दे शां बरोबरच सं पूर्ण जगाला भेडसावू शकतात.

नैसर्गिक सं साधनां चा वापर :
2050 पर्यंत जगाची लोकसं ख्या 9.7 अब्जां पर्यंत
पोहोचण्याचा अं दाज आहे ज्यामुळे जमिनीसाठी
स्पर्धा वाढेल कारण या मोठ्या लोकसं ख्येची अन्नाची
मागणी 2050 पर्यंत 35 ते 56% पर्यंत वाढेल.
 लोकसं ख्येचा आकार आणि सं पन्नता वाढल्यामुळे
सर्व नैसर्गिक सं साधनां चा एकत्रित वार्षिक
जागतिक वापर 2017 मध्ये 92 अब्ज टनां वरून
2060 मध्ये 190 अब्ज टनां पर्यंत दुप्पट होण्याचा
अं दाज आहे.
 वार्षिक बायोमास उत्खनन 2017 मधील 24
अब्ज टनां वरून 2060 पर्यंत 44 अब्ज टनां पर्यंत
पोहोचण्याचा अं दाज आहे.
 मुख्यतः उत्पादन आणि पॅ केजिंगमुळे जं गलावर
आधारित बायोमासची मागणी आणखी वाढण्याची
शक्यता आहे


जंगलां वर जीडीपीचे अवलं बित्व :


एका आहवालामधील अं दाजानुसार जगाच्या
निम्म्याहून अधिक सकल दे शां तर्गत उत्पादन
(GDP) कमी किंवा जास्त प्रमाणात जं गलां नी
प्रदान केलेल्या इकोसिस्टम अवलं बून आहे.

स्टेट ऑफ द वर्ल् ड्स फॉरेस्ट्स अहवाल :
द्वि-वार्षिक हा अहवाल प्रकाशित केला जातो
 वन परिसं स्थेवरील सर्वात महत्त्वाचा डेटा किंवा
स्टॉक म्हणून व्यापकपणे हा अहवालाला
ओळ खले जाते


स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट्स
अहवालाची 2022 ची थिम :

हिरवी पुनर्प्राप्ती, हवामान बदल आणि
जैवविविधता हानी यां सह पृथ्वीवरील बहुआयामी
धोक्यां चा सामना करण्यासाठी 3 वन मार्गांच्या
सं भाव्यतेचे परीक्षण करते. हे आहेत:
 जं गलतोड रोखणे आणि जं गले राखणे.
 खराब झालेली जमीन पुनर्संचयित करणे आणि
कृषी - वनीकरणाचा विस्तार करणे.
 वनां चा शाश्वत वापर आणि हरित मूल्य साखळी
निर्माण करणे.


अन्न आणि कृषी सं घटना (FAO) :


FAO ही सं युक्त राष्ट्रां ची एक विशेष एजन्सी आहे

उद्दे श :

उपासमार टाळण्यासाठी आं तरराष्ट्रीय प्रयत्नां चे
नेततृ ्व करणे
 जागतिक अन्न दिन : 1945 मध्ये FAO च्या
स्थापनेच्या वर्धापन दिनानिमित्त दरवर्षी 16 ऑक्टोबर
रोजी जागतिक अन्न दिन साजरा केला जातो.
 रोम (इटली) येथील सं युक्त राष्ट्रसं घाच्या अन्न
सहाय्य सं स्थां पैकी ही एक सं स्था आहे.
 भागीदार सं स्था : जागतिक अन्न कार्यक्रम आणि
आं तरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (IFAD)


FAO च्या माध्यमातून प्रकाशित करण्यात येणारे
अहवाल :






स्टेट ऑफ ग्लोबल फिशरीज अँ ड एक्वाकल्चर
(SOFIA)
स्टेट ऑफ द वर्ल् ड्स फॉरेस्ट्स
जागतिक अन्न सुरक्षा आणि पोषण स्थिती
(SOFI).
अन्न आणि कृषी स्थिति (SOFA).
कृषी कमोडिटी मार्केट पोझिशन (SOCO)
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कार्बन-न्यूट्रल पंचायत




चर्चेत का...


जम्मूच्या सां बा जिल्ह्यातील पल्ली गाव कार्बन
न्यूट्रल बनले आहे, सं पूर्णपणे सौरऊर्जेवर
चालणारी भारतातील पहिली पं चायत आहे
आणि त्यातील सर्व नोंदी डिजीटल करण्यात
आल्या आहेत ज्यामुळे केंद्रीय योजनां चे सर्व
लाभ सहज मिळण्यास मदत होईल.







प्रमुख मुद्दे
 उदघाटन व प्रकल्प क्षमता : या कार्बन
न्यूट्रल पं चायतीमध्ये पं तप्रधान मोदींनी 500
किलोवॅ ट क्षमतेच्या सोलर प्लांटचे उद्घाटन
केले.
पं चायतीचे नाव :

या उदघाटनामुळे ही परगणा कार्बन न्यूट्रल
होणारी दे शातील पहिली पं चायत ठरली आहे.
 प्रकल्प उभारणीसाठी लागलेला कालावधी :
तीन आठवड्यां च्या विक्रमी वेळेत पॅ रिशमध्ये
500 kW चा सोलर प्लांट बसवण्यात आला.
 दे शाला
कार्बन-न्युट्रल
बनवण्याच्या
ग्लासगोच्या ध्येयाकडे पॅ रिशने एक मोठे
पाऊल उचलले आहे.
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परगणाकडे आता एक मॉडेल पं चायत म्हणून
पाहिले जाईल आणि जम्मू आणि काश्मीर
आणि भारतातील इतर पं चायतींना कार्बनन्यूट्रल होण्यासाठी प्रेरणा मिळे ल.
एकूण 6,408 चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेल्या
पॅ रिशमध्ये 1500 सौर पॅ नेल बसवण्यात आले
आहेत.
या सोलर पॅ नल्समुळे पं चायतीमधील 340
घरां ना स्वच्छ वीज मिळे ल.
निर्माण होणारी वीज स्थानिक पॉवर ग्रीड
स्टेशनद्वारे वितरित केली जाईल.
दे शातील पं चायत अधिक शक्तिशाली
बनविण्याच्या उद्दे शाने केंद्र सरकार प्रमुख
तां त्रिक उपाय, पेमट
ें पद्धती आणि ई-स्वराज
यावर भर दे त आहे.
पं चायतींना नव्या उं चीवर नेण्यासाठी,
पं चायतींमध्ये सुधारणा करण्याची सरकारची
योजना आहे. रासायनिक खतां चा वापर कमी
करण्यासाठी पं चायतींनाही प्रोत्साहन दिले जात
आहे.
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भारतातील पहिला
ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित

इथेनॉल प्लांट
चर्चेत असण्याचे कारण :


नुकतेच बिहारच्या मुख्यमं त्र्यां च्या हस्ते बिहारमध्ये
धान्यावर आधारित इथेनॉल प्लांटचे उद्घाटन करण्यात
आले यास्तव हा मुद्दा चर्चेत आहे

ठळक बाबी :







एकूण बां धकाम खर्च : धान्यावर आधारित इथेनॉल प्लांट
105 कोटी रुपयां ना बां धला गेला.
प्रकल्प उभारणी : ईस्टर्न इं डिया बायोफ्यूल्स प्रायव्हेट
लिमिटे ड
इथेनॉल प्लांट एक शून्य - द्रव डिस्चार्ज (ZLD) वनस्पती आहे.
बिहारच्या इथेनॉल उत्पादन आणि प्रोत्साहन धोरण 2021 ला केंद्राने ग्रीन सिग्नल दिल्यानं तर हा पहिला
विकसित प्लांट आहे.
इथेनॉल निर्मिती क्षमता : हा प्लांट 15 एकर जमिनीवर
बां धला गेला आहे आणि दररोज 150 टन मका आणि

तां दूळ वापरून 65,000 लिटर इथेनॉल
तयार करण्यास सक्षम आहे.
 हे उप-उत्पादन म्हणून DDGS
(विद्राव्यांसह डिस्टिलरचे वाळलेले धान्य)
दे खील तयार करेल जे पशुखाद्यासाठी
विकले जाईल.
 इं डियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि
हिंदुस्तान पेट्रोलियम यां सारख्या तेल
विपणन कंपन्यांसोबत (OMCs) 10
वर्षांचा इथेनॉल खरेदी करार करण्यात
आला आहे.
 बिहारच्या
इं धनाच्या गरजा पूर्ण
करण्यासाठी ऊस, मका आणि तां दूळ
वापरून इथेनॉल उत्पादनात प्रवेश
करण्याच्या आकां क्षेमध्ये बिहारला मदत
होईल.
झिरो-लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) म्हणजे
काय?









झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) हे
सां डपाणी व्यवस्थापन धोरण आहे
जे द्रव कचरा काढू न टाकते आणि पाणी
वापर कार्यक्षमता वाढवते.
बिहारमध्ये
इथेनॉल
उत्पादनासाठी
अनुकूल परिस्थिती काय आहे?
कच्च्या मालाची मुबलकता : उदाहरणार्थ
बिहारमध्ये दरवर्षी तीन मका पिकां ची
कापणी केली जाते
ऊस आणि तुटलेला तां दूळ वापरण्यास
योग्य नाही.
पाण्याची उपलब्धता : बिहारमधील अनेक
जलस्रोतां मुळे भूजल पातळी चां गली आहे.
मजुरां ची उपलब्धता : मजूर तुलनेने स्वस्त
दरात उपलब्ध आहे.
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Evaluation : By Ritesh Sir
इथेनॉल विषयी :
इथेनॉल एक स्पष्ट, रंगहीन सेंद्रिय द्रव आहे
 पर्यायी इं धन स्त्रोत असण्याव्यतिरिक्त, ते रासायनिक विद्रावक म्हणून आणि सेंद्रिय सं युगचे ्या
सं श्लेषणात वापरले जाते.
 बायोमास (वनस्पती सामग्री) च्या किण्वनातून किंवा इथिलीन हायड्रे शन सारख्या पेट्रोकेमिकल
प्रक्रियेद्वारे इथेनॉल तयार केले जाऊ शकते.


बायोइथेनॉल विषयी :

बायोमासपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला बायोइथेनॉल असेही म्हणतात
 हे स्टार्च- किंवा साखर-आधारित फीडस्टॉक्स, जसे की कॉर्न, ऊस आणि इतर वनस्पती सामग्रीपासून
तयार केले जाऊ शकते.


भारत - इथेनॉल महत्त्व :
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दे शातील वाढती ऊर्जेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी.
कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलं बित्व कमी करणे,
ज्यामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा वाढे ल.
पर्यावरणीय प्रदूषण कमी करणे आणि हवामान उद्दिष्टे पूर्ण
करणे.
इथेनॉल उत्पादन प्रकल्पातून रोजगार निर्मिती.
मेक इन इं डियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी.
शेतकऱ्यां चे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
कचऱ्याला सं पत्ती निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणे.
इथेनॉल मिश्रणासं बं धित भारताचे लक्ष्य
भारताने पेट्रोलमध्ये 9% इथेनॉल मिश्रण गाठले आहे
भारताने 2025 पर्यंत 20% इथेनॉल मिश्रण साध्य करण्याचे लक्ष्य ठे वले आहे.
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NTPC चे जैवविविधता धोरण
चर्चेत का?

अलीकडेच नॅ शनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटे ड (NTPC लिमिटे ड) ने जैवविविधतेचे सं वर्धन,
पुनर्संचयित आणि सं वर्धन करण्यासाठी सर्वसमावेशक दृष्टी आणि मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित करण्यासाठी
अद्ययावत जैवविविधता धोरण 2022 जारी केले या कारणास्तव हा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे.
 NTPC च्या पर्यावरण धोरणाचा हा एक अविभाज्य भाग आहे असून त्याची उद्दिष्टे पर्यावरण आणि
शाश्वतता धोरणां शी जुळतात.


धोरणाची उद्दिष्टे
जैवविविधता लक्ष्य साध्य करण्यासाठी
व्यावसायिकां ची मदत :
 हे धोरण NTPC समूहातील सर्व व्यावसायिकां ना
या क्षेत्रात निश्चित केलेल्या उद्दिष्टां च्या पूर्तीसाठी
योगदान देण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.
 NTPC नेहमीच उच्च जैवविविधता मूल्य
असलेल्या भागात ऑपरेशन टाळण्याबद्दल आणि
प्रकल्पाची जागा विवेकीपणे निवडण्याबद्दल
जागरूक आहे.
 सध्या कार्यरत असलेल्या कोणत्याही साइटने
जैवविविधता गमावली जाणार नाही आणि शक्य
असेल तेथे निव्वळ सकारात्मक सं तुलन राखले
जाईल याची खात्री करण्यासाठी कंपनीचे प्रयत्न
अधिक बळ कट केले जातील.


जैवविविधतेची सं कल्पना मुख्य प्रवाहात आणणे :
NTPC च्या मूल्य शृं खलामध्ये जैवविविधतेची
सं कल्पना मुख्य प्रवाहात आणणे हे त्याचे मुख्य
उद्दिष्ट आहे.
 NTPC
च्या व्यावसायिक युनिट् समध्ये
आणि आजूबाजूच्या पृथ्वीची विविधता
सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व निर्णय प्रक्रियां मध्ये
जैवविविधतेच्या
शाश्वत
व्यवस्थापनासाठी
सावधगिरीचा दृष्टीकोन अवलं बण्याचे हे उद्दिष्ट
आहे.


स्थानिक धमक्यां ना सं बोधित करणे :


कंपनीच्या
व्यावसायिक
क्रियाकलापां च्या
पलीकडे जैवविविधतेसाठी स्थानिक धोक्यां चा
पद्धतशीरपणे विचार करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट
आहे.
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NTPC ने उचललेली इतर सं बं धित पावले :
जागरुकता पसरविणे :


भारतामध्ये जगातील केवळ 2.3% भूभाग आहे,
परंतु जागतिक जैवविविधतेच्या सुमारे 8% आहे.
 36 जागतिक जैवविविधता हॉटस्पॉट् सपैकी चार
भारतात आहेत.


NTPC स्थानिक समुदाय, सं स्था, नियामक
सं स्था आणि जैवविविधतेच्या क्षेत्रात राष्ट्रीय/
आं तरराष्ट्रीय ख्याती असलेल्या सं शोधन
सं स्थांसोबतही सहकार्य करत आहे.



कायदे शीर पालन :


जैवविविधता हॉटस्पॉट :

NTPC तज्ञां च्या सहकार्याने प्रकल्प-विशिष्ट
आणि राष्ट्रीय स्तरावरील प्रशिक्षणाद्वारे स्थानिक
समुदाय, कर्मचारी आणि त्याच्या भागीदारां मध्ये
जैवविविधतेबद्दल जागरुकता वाढवत आहे.

सहकार्याद्वारे :


महत्त्व :

NTPC त्याच्या प्रकल्पां चे नियोजन आणि
अं मलबजावणी करताना पर्यावरण, वन,
वन्यजीव, किनारी क्षेत्र आणि हरित क्षेत्र यां च्याशी
सं बं धित नियम आणि नियमां चे पालन करून
जैवविविधतेशी सं बं धित कायद्यां चे पालन करेल.

आश्चर्यकारक आर्थिक मूल्य :
जैवविविधतेद्वारे प्रदान केलेल्या सर्व परिसं स्थेच्या
सेवां चे अचूक आर्थिक मूल्य माहित नसले
तरी, एका अं दाजानुसार, केवळ भारतातील
जं गले वार्षिक एक ट्रिलियन रुपयां पेक्षा जास्त
किंमतीच्या सेवां चे उत्पादन करू शकतात.
 शिवाय, गवताळ प्रदे श, पाणथळ जागा, गोडे पाणी
आणि महासागर यां सारख्या नैसर्गिक सं साधनां द्वारे
उत्पादित केलेल्या सेवा जोडल्या गेल्यास त्याचे
मूल्य किती वाढे ल हे समजण्यासारखे आहे.
नैसर्गिक आपत्तींपासून सं रक्षण :


सं बं धित करारावर स्वाक्षरी केली :


NTPC ने आं ध्र प्रदे शच्या किनारपट्टीवरील
ऑलिव्ह रिडले कासवां च्या सं वर्धनासाठी आं ध्र
प्रदे श वन विभागासोबत पाच वर्षांचा करार केला
आहे.

जैवविविधता :
हे वनस्पती, प्राणी, जीवाणू आणि बुरशीसह
पृथ्वीवरील जिवं त प्रजातींच्या विविधतेचा सं दर्भ देत.े
 पृथ्वीची जैवविविधता इतकी समृद्ध आहे की
अनेक प्रजाती शोधणे बाकी आहे, अनेक
प्रजाती मानवी क्रियाकलापां मुळे नष्ट होण्याच्या
धोक्यात आहेत, ज्यामुळे पृथ्वीच्या नेत्रदीपक
जैवविविधतेला धोका आहे.
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जमीन, नद्या आणि महासागरावरील विविध
परिसं स्था आपली अन्नसाखळी मजबूत करतात,
आपल्याला पोषण दे तात.

अध्यात्मिक उन्नती :


आपली जैवविविधता आध्यात्मिक उन्नतीचा सतत
स्रोत म्हणून काम करते, जी आपल्या शारीरिक आणि
मानसिक कल्याणाशी जवळू न जोडलेली आहे.

भारत - जैवविविधता :
इं डिया बिझनेस अँ ड बायोडायव्हर्सिटी
इनिशिएटिव्ह (IBBI) :
 हे व्यवसाय आणि त्याच्या भागधारकां साठी सं वाद

साधण्यासाठी, सामायिक करण्यासाठी आणि
शिकण्यासाठी, शेवटी व्यवसायां मध्ये जैवविविधतेचे
शाश्वत व्यवस्थापन मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एक
राष्ट्रीय व्यासपीठ म्हणून काम करते.
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NTPC लिमिटे ड :







स्थापना : 1975
उद्दिष्ट : जगात सर्वाधिक आणि सर्वोत्तम ऊर्जा तयार करणे
NTPC कडे सर्वसमावेशक पुनर्वसन आणि पुनर्वसन आणि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR)
धोरणे आहेत जी ऊर्जा प्रकल्पां ची स्थापना आणि वीज निर्मितीच्या मुख्य व्यवसायाशी सुसंगत आहेत.
कंपनी नाविन्यपूर्ण पर्यावरणपूरक तं त्रज्ञानासह बहुविध ऊर्जा स्त्रोतां चा वापर अनुकूल करून शाश्वत
रीतीने स्पर्धात्मक किमतींवर विश्वासार्ह वीज निर्मिती करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, अशा प्रकारे राष्ट्राच्या
आर्थिक विकासात आणि समाजाच्या उन्नतीसाठी योगदान दे त.े
NTPC ही 68,961.68 मेगावॅ टची स्थापित क्षमता असलेली भारतातील सर्वात मोठी वीज कंपनी आहे
आणि 2032 पर्यंत 130 GW क्षमता गाठण्याची योजना आहे.

जागतिक प्रवास आणि पर्यटन विकास निर्देशां क 2021
अलीकडेच जागतिक प्रवास आणि पर्यटन विकास
निर्दे शां क 2021 हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला
असून या आहवालामध्ये भारत ५४ व्या (गुण ४.२)
क्रमां कावर असून दक्षिण आशियामध्ये अजूनही
अव्वल स्थानावर आहे.
ठळक बाबी :








जागतिक प्रवास आणि पर्यटन विकास निर्दे शां क
२०२१ मध्ये प्रथम क्रमां क हा जपानने मिळ वला
असून त्यापाठोपाठ अमेरिका, स्पेन, फ्रान्स
आणि जर्मनी यां चा क्रमां क लागतो. यापूर्वी भारत
२०१९ मध्ये ४६ व्या क्रमां कावर होता.
या आहवालामध्ये जगातील ११७ अर्थव्यवस्थां चे
सर्वेक्षण करण्यात आले होते
प्रकाशित : World Economic Forum
सर्वेक्षणाचे निकष : प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रात
शाश्वत आणि लवकरात लवकर वाढ सक्षम
करणाऱ्या अर्थव्यवस्थां वर मुख्य भर आहे.
हा अहवाल मधील १५ वर्षांपासून द्विवार्षिक
प्रकाशित केला जात आहे.

Evaluation : By Ritesh Sir

प्रवास आणि पर्यटनावरील वर्ल्ड इकॉनॉमिक
फोरमच्या द्विवार्षिक अभ्यासातून असे दिसून
आले आहे की महामारीनं तर या प्रदे शातील
परिस्थिती सुधारत आहे.
 वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या एव्हिएशन ट्रॅ व्हल
अँ ड टु रिझमच्या अध्यक्षा लॉरेन अपिंक यां च्या
मतानुसार कोरोना महामारीच्या दरम्यान झालेल्या
लॉकडाऊनमुळे जगातील अनेक अर्थव्यवस्थां वर
तसेच प्रवास आणि पर्यटनाच्या महत्त्वावर परिणाम
झाले आहेत.
 तसेच आं तरराष्ट्रीय पर्यटन व्यवसाय अजूनही
कोरोनाच्या काळापूर्वीच्या तुलनेत चां गला नाही
 अमेरिका व्यतिरिक्त, युरोप आणि आशिया
पॅ सिफिक क्षेत्रातील शीर्ष 10 दे शां मध्ये जानेवारी
2021 च्या तुलनेत जानेवारी 2022 मध्ये
आं तरराष्ट्रीय पर्यटकां च्या सं ख्येत लक्षणीय वाढ
झाली आहे.
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गैर CO2
प्रदष
ू क
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चर्चेत असण्याचे कारण :
एका नवीन अभ्यासानुसार हवामानाची उद्दिष्टे
साध्य करण्यासाठी जगाला नॉन-CO 2 प्रदूषक
आणि CO 2 प्रदूषकां ना लक्ष्य करणे आवश्यक
आहे
 केवळ डिकार्बोनायझेशनच्या प्रयत्नां वर लक्ष
केंद्रित केल्यास 2035 पर्यंत जागतिक तापमान
पूर्व-औद्योगिक पातळीपेक्षा 1.5 °C आणि 2050
पर्यंत 2 °C पेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे


नॉन- CO 2 प्रदूषक:
गैर-CO 2 प्रदूषकां मध्ये मिथेन, ब्लॅ क
कार्बन, हायड्रोफ्लोरोकार्बन्स (HFCs),
ट्रोपोस्फे रिक ओझोन आणि नायट्रस
ऑक्साईड यां चा समावेश होतो .
 मिथेन : मिथेन हा एक शक्तिशाली हरितगृह
वायू आहे. हे ओझोनच्या निर्मितीमध्ये
योगदान दे त.े
 ब्लॅ क कार्बन : ब्लॅ क कार्बन हा PM2.5
चा एक प्रमुख घटक आहे आणि
वातावरणातील एक शक्तिशाली तापमान
वाढवणारा घटक आहे, जो प्रादे शिक
पर्यावरणीय असं तुलनात योगदान दे तो
आणि हिमनदी वितळण्यास गती दे तो.




नायट्रस ऑक्साईड


हायड्रोफ्लुरोकार्बन्स (HFCs) :
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हायड्रोफ्लुरोकार्बन (HFCs) हे हरितगृह
वायू (GHG) आहेत जे सामान्यतः
रेफ्रिजरेशन, एअर कंडिशनिंग (AC),
बिल्डिंग इन्सुलेशन, अग्निशामक यं त्रणा
आणि एरोसोलमध्ये वापरले जातात.

ट्रोपोस्फे रिक ओझोन सूर्यप्रकाशाच्या, विशेषत:
अल्ट्राव्हायोलेट प्रकाशाच्या, हायड्रोकार्बन्स आणि
नायट्रोजन
ऑक्साईड् सच्या
परस्परसं वादामुळे
तयार होतो, जे ऑटोमोबाईल टे लपाइप्स आणि
स्मोकस्टॅक्सद्वारे उत्सर्जित होते.

नायट्रस ऑक्साईड हा हरितगृह वायू आहे जो
कार्बन डायऑक्साइड (CO ) पेक्षा 300 पट अधिक
शक्तिशाली आहे. NO उत्सर्जनाचा मोठा भाग कृषी
क्षेत्रातून येतो.

स्रोत :


हे वायू अनेक क्षेत्रां तून आणि स्त्रोतां मधून उत्सर्जित
होतात :

भूगोल व पर्यावरणीय घडामोडी

जीवाश्म इं धनाचे उत्सर्जन, वितरण आणि ज्वलन, औद्योगिक प्रक्रिया, आं त्र किण्वन, भातशेती, खत
व्यवस्थापन, इतर कृषी स्रोत आणि पडीक जमीन यामधून मिथेनचे उत्सर्जन होते.
 नॉन-CO2 हे मुख्यतः औद्योगिक प्रक्रिया, कृषी माती, खत व्यवस्थापन आणि सां डपाणी यां मधून उत्सर्जित
होते.
 एफ-वायू बहुतेक औद्योगिक प्रक्रियेद्वार े उत्सर्जित होतात.


ग्लोबल वॉर्मिंगमध्ये योगदान :

ग्लोबल वार्मिंगमध्ये योगदान देणाऱ्या नॉन-CO2 प्रदूषकां चा वाटा जवळ जवळ कार्बन डायऑक्साइड
इतका आहे.
 आं तरशासकीय पॅ नेल फॉर क्लायमेट चेंज वर्किंग ग्रुप (IPCC WGI) च्या अहवालात असे दिसून आले
आहे की ग्लोबल वार्मिंगमध्ये कार्बन डायऑक्साइड आणि नॉन-CO 2 हरितगृह वायूं चे योगदान अनुक्रमे
52-57% आणि 43-48% होते.


स्वच्छ सर्वेक्षण 2023

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मं त्रालयाने अलीकडेच स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लाँ च केले.
 यावर्षीची थीम : वेस्ट टू वेल्थ
 गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मं त्रालयाने म्हटले आहे की सर्वेक्षण 3Rs : Reduce, Recycle
and Reuse या तत्त्वाला प्राधान्य दे ईल.
 स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ ही स्वच्छ सर्वेक्षणाची आठवी आवृत्ती आहे.


स्वच्छ सर्वेक्षण म्हणजे काय?









स्वच्छ सर्वेक्षण हे जगातील सर्वात मोठे शहरी sanitation & cleanliness सर्वेक्षण आहे.
या सर्वेक्षणामुळे ग्राउं ड स्तरावर महत्त्वपूर्ण बदल घडू न आले.
हे 2016 पासून गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मं त्रालय (MoHUA) द्वारे आयोजित केले जात
आहे.
स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 मध्ये 4,355 शहरे आणि 85,860 वॉर्डावॉर्डांचा समावेश आहे.
सर्वेक्षणात सुमारे 2.12 लाख ठिकाणां ना भेटी देण्यात आल्या.
स्वच्छ सर्वेक्षण २०२२ पूर्ण झाले असून त्याचे निकाल तयार होत आहेत.
सर्वेक्षण हे केवळ मूल्यां कनाचे साधन नसून प्रेरणादायी साधन आहे.
सर्वेक्षणामुळे कमी यश मिळ वणाऱ्यां ना स्वच्छ शहरे निर्माण करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्याची
सं धी मिळते
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भारतात चित्ता पुनर्स्थापना
चर्चेत का?
भारत लवकरच दक्षिण आफ्रिका आणि नामिबियातील चित्त्यां ना मध्य प्रदे शातील श्योपूर
जिल्ह्यातील कुनो पालपूर येथे जं गलात सोडणार आहे.
 यामुळे भारताची चित्त्यां च्या आं तरखं डीय स्थलां तराची महत्त्वाकां क्षी योजना सुरू होईल.
 दे शातील शेवटचा चित्ता 1947 मध्ये छत्तीसगडमध्ये मरण पावला होता आणि 1952 मध्ये तो
दे शातून नामशेष झाल्याचे घोषित करण्यात आले होते.
 The Wildlife Institute of India (WII) ने काही वर्षांपूर्वी चित्ता पुनर्परिचय प्रकल्प
(Cheetah Reintroduction Project) तयार केला होता.


चित्त्याविषयी :
चित्ता ही मोठ्या मां जरीच्या सर्वात जुन्या
प्रजातींपैकी एक आहे, ज्यां चे पूर्वज 5 दशलक्ष
वर्षांहून अधिक काळापूर्वी म्हणजे मायोसीन
युगापर्यंत सापडतात.
 चित्ता हा आफ्रिका आणि आशियामध्ये राहणारा
जगातील सर्वात वेगवान सस्तन प्राणी आहे.


आफ्रिकन चित्ता:
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एशियाटिक चित्त्यां च्या तुलनेत त्यां च्या चेहऱ्यावर
जास्त ठळ क डाग आणि रेषा असतात.

आढळ :


सं पूर्ण आफ्रिकन
आढळतात.

त्यां ची त्वचा किंचित
तपकिरी आणि सोनेरी
असते. यां ची त्वचा
एशियाटिक चित्त्यां पेक्षा
जाड असते.

खं डात

हजारो

सं ख्येने

सं रक्षण :

IUCN लाल यादी : (Vulnerable) असुरक्षित.
 CITES : परिशिष्ट १.
 WPA : शेड्ल
यू -2.


वैज्ञानिक नाव : Acinonyx Jubatus

वैशिष्ट्ये :




एशियाटिक चित्ता :


वैज्ञानिक नाव : Acinonyx Jubatus
Venaticus

वैशिष्ट्य :

आफ्रिकन चित्तापेक्षा किंचित लहान असतात .
 त्यां च्या शरीराखाली, विशेषतः पोटावर अधिक
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फर असलेली फिकट पिवळ सर फिकट रंगाची
त्वचा असते.
वितरण : फक्त इराणमध्ये आढळतात तिथे पण
100 पेक्षा कमी चित्तेच शिल्लक आहेत.
सं रक्षण :
IUCN लाल यादी : critically endangered)
गं भीरपणे धोक्यात.
CITES : परिशिष्ट १.
WPA : शेड्ल
यू -2.






भारतीय संवर्धनाचे प्रयत्न :


भारतीय वन्यजीव सं स्थेने 7 वर्षांपूर्वी 260
कोटी रुपयां चा चित्ता री-इं ट्रोडक्शन प्रकल्प
(Cheetah Re-introduction project)
तयार केला होता.



हा जगातील पहिला आं तरखं डीय चित्ता
ट्रान्सलोकेशन प्रकल्प असू शकतो (world’s
first
inter-continental
cheetah
translocation project).
राष्ट्रीय व्याघ्र सं वर्धन प्राधिकरणाच्या (National
Tiger
Conservation
AuthorityNTCA) 19 व्या बैठकीत पर्यावरण मं त्रालयाने
भारतात चित्ताच्या परिचयासाठी कृती योजना
(Action Plan for Introduction of
Cheetah in India) जारी केला.
राष्ट्रीय व्याघ्र सं वर्धन प्राधिकरण (The
National
Tiger
Conservation
Authority- NTCA) ने पुढील 5 वर्षांत
नामिबियातून 50 आफ्रिकन चित्ता आणण्याचा
निर्णय घेतला आहे.
कुनो नॅ शनल पार्क विषयी :
मध्य प्रदे शातील कुनो राष्ट्रीय उद्यान हे सर्व
वन्यजीव प्रेमी आणि उत्साही लोकां साठी सर्वात
अनोखे ठिकाण आहे. येथे निरोगी चितळ, सां बर,
नीलगाय, रानडु क्कर, चिंकारा आणि गुरे आहेत.
सध्या, राष्ट्रीय उद्यानात बिबट्या आणि पट्टे दार
हायना हे एकमेव मोठे मां साहारी प्राणी आहेत,
एकटा वाघ या वर्षाच्या सुरुवातीला रणथं बोरला
परतला होता.
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स्टॉकहोम +50
चर्चेत असण्याचे कारण
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स्टॉकहोम+50 चे आयोजन
स्टॉकहोम स्वीडन येथे केले जात
आहे
हा 1972 च्या सं युक्त राष्ट्रां च्या
(UN) मानवी पर्यावरण परिषदे च्या
50 व्या वर्धापन दिनाचा उत्सव
आहे (ज्याला स्टॉकहोम कॉन्फरन्स
दे खील म्हटले जाते) .
ही आं तरराष्ट्रीय बैठक सं युक्त
राष्ट्रां च्या आमसभेद्वारे आयोजित
केली जात आहे.
स्टॉकहोम घोषणेच्या 50 वर्षांनं तर
जेव्हा जग अजूनही हवामान बदल,
प्रदूषण आणि कचरा, निसर्गाची
हानी आणि जैवविविधता या तिहेरी
ग्रहां च्या सं कटाचा सामना करत
आहे अशा वेळी हे आयोजन केले
जात आहे
शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य
करण्यासाठी हा धोका आहे.
कोविड-19 साथीच्या आजारातून
शाश्वत पुनर्प्राप्ती हा दे खील
अजेंड्यातील एक मुद्दा असेल.

स्टॉकहोम परिषद 1972 :

पार्श्वभूमी :











1968 मध्ये सं युक्त राष्ट्रां च्या आमसभेत उदयोन्मुख
वैज्ञानिक पुराव्यां चा वापर करून हवामान बदलावर प्रथम
चर्चा झाली.
1967 मधील सं शोधन अभ्यासाने CO2 स्तरां वर आधारित
जागतिक तापमानाचा वास्तववादी अं दाज प्रदान केला.
सध्याच्या पातळीपेक्षा CO2 दुप्पट झाल्यामुळे जागतिक
तापमानात सुमारे 2 °C ने वाढ होईल, असा अं दाजही
वर्तवण्यात आला होता.
स्टॉकहोम परिषदे ची कल्पना सर्वप्रथम स्वीडनने मां डली
होती. म्हणूनच याला "स्वीडिश इनिशिएटिव्ह" असेही
म्हणतात.
5 ते 16 जून 1972 दरम्यान स्टॉकहोम येथे मानवी
पर्यावरणावरील सं युक्त राष्ट्र परिषद आयोजित करण्यात
आली होती. ग्रहां च्या पर्यावरणावरील हे पहिले जागतिक
अधिवेशन होते.
थीम : Only One Earth
सहभागी दे श : 122

लक्ष्य :

ग्रहीय वातावरण आणि नैसर्गिक सं साधनां साठी एक
सामान्य प्रशासन फ्रेमवर्क तयार करणे.
 स्टॉकहोम घोषणा आणि मानवी पर्यावरणासाठी कृती
योजना:


स्टॉकहोम घोषणा :

122 सहभागी दे शां पैकी 70 विकसनशील आणि गरीब
दे शां नी स्टॉकहोम घोषणापत्र स्वीकारले.
 स्टॉकहोम घोषणापत्रात 26 तत्त्वे आहेत जी विकसित


भूगोल व पर्यावरणीय घडामोडी

आणि विकसनशील दे शां मधील सं वादाची
सुरुवात करतात.
 त्यातून विकास, गरिबी आणि पर्यावरण
यां च्यातील परस्परसं बं ध निर्माण झाले.
कृती योजना :

कृती आराखड्यात तीन मुख्य श्रेणींचा समावेश
होता ज्यां ना पुढे 109 शिफारशींमध्ये विभागले
गेले होते.
 वैश्विक पर्यावरण मूल्यां कन कार्यक्रम
(वाच प्लान)
 पर्यावरण व्यवस्थापन क्रियाकलाप
 राष्ट्रीय आणि आं तरराष्ट्रीय स्तरावर केलेल्या
मूल्यां कन आणि व्यवस्थापन क्रियाकलापां ना
समर्थन देण्यासाठी आं तरराष्ट्रीय उपाय.


परिषदे चे तीन आयाम :

दे शां नी एकमेकां च्या पर्यावरणाला किंवा राष्ट्रीय
अधिकार क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रां ना हानी पोहोचवू नये
असे मान्य केले.
 पृथ्वीच्या पर्यावरणीय धोक्यां चा अभ्यास
करण्यासाठी कृती योजना.
 दे शां मधील सहकार्य प्रस्थापित करण्यासाठी
सं युक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)
नावाच्या आं तरराष्ट्रीय सं स्थेची स्थापना.

परिणामी सं भाव्य राष्ट्रीय आणि आं तरराष्ट्रीय
आर्थिक परिणामां ची पूर्तता करण्यासाठी करारावर
पोहोचण्यासाठी राज्ये आणि आं तरराष्ट्रीय
सं स्थां नी योग्य पावले उचलली पाहिजेत.
 युनायटे ड नेशन्सच्या चार्टर आणि आं तरराष्ट्रीय
कायद्याच्या तत्त्वां नुसार, राज्यां ना त्यां च्या
पर्यावरणीय धोरणां नुसार त्यां च्या सं साधनां चे
शोषण करण्याचा सार्वभौम अधिकार आहे.
 तथापि, राज्यां ची जबाबदारी आहे की त्यां च्या
अधिकारक्षेत्रातील
किंवा
नियं त्रणातील
क्रियाकलापां नी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्राच्या
मर्यादेपलीकडे इतर राज्यां च्या किंवा क्षेत्रां च्या
पर्यावरणाला हानी पोहोचवू नये.
स्टॉकहोमचे महत्त्व 1972 :




स्टॉकहोम घोषणेचे प्रमुख करार :









हवा, पाणी, जमीन, वनस्पती आणि प्राणी
यां सारख्या नैसर्गिक सं साधनां चे सध्याच्या आणि
भावी पिढ्यां च्या फायद्यासाठी काळ जीपूर्वक
नियोजन करून सं रक्षण केले पाहिजे.
विषारी पदार्थ काढू न टाकणे आणि उष्णतेचे
उत्सर्जन पर्यावरणाच्या क्षमतेपक्षा
े जास्त होऊ
दे ऊ नये.
प्रदूषणाविरुद्धच्या लढाईत गरीब आणि
विकसनशील दे शां ना पाठिंबा द्यायला हवा .
राज्य पर्यावरण धोरणां नी विकसनशील दे शां च्या
वर्तमान किंवा भविष्यातील विकासाच्या
सं भाव्यतेस समर्थन दिले पाहिजे .
पर्यावरणीय उपायां च्या अं मलबजावणीच्या













पर्यावरण हा जागतिक चिंतेचा किंवा
कोणत्याही राष्ट्रासाठी महत्त्वाचा विषय नसताना
पर्यावरणावरील पहिली जागतिक परिषद झाली.
याआधी सं युक्त राष्ट्रां च्या चार्टरमध्ये कधीही
पर्यावरणाच्या क्षेत्राचा समावेश केलेला नाही.
1972 पर्यंत कोणत्याही दे शात पर्यावरण मं त्रालय
नव्हते.
नं तर नॉर्वे आणि स्वीडन सारख्या दे शां नी
पर्यावरणासाठी स्वतःची मं त्रालये स्थापन केली.
1985 मध्ये भारताने पर्यावरण आणि वन
मं त्रालयाची स्थापना केली.
1972 नं तर प्रजातींचे विलुप्त होणे आणि पारा
विषबाधा यां सारख्या पर्यावरणीय समस्यां नी मथळे
बनवण्यास सुरुवात केली आणि सार्वजनिक
जागरूकता वाढली.
स्टॉकहोम परिषदेने समकालीन "पर्यावरण युग"
ची सुरुवात केली.
पर्यावरणीय सं कटावरील आजच्या अनेक
परिषदां चे मूळ स्टॉकहोम घोषणेकडे आहे.
युनायटे ड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन
क्लायमेट चेंज (UNFCCC)
युनायटे ड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द प्रिव्हेंशन
ऑफ डेजर्टिफिकेशन (UNCCD)
जैविक विविधता अधिवेशन (CBD)
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दिन विशेष

दिन विशेष
८ मे : जागतिक स्थलां तरित पक्षी दिन


दरवर्षी मे आणि ऑक्टोबरच्या
दुसऱ्या शनिवारी जागतिक
स्थलां तरित पक्षी दिन साजरा
केला जातो. यं दा तो ८ मे रोजी
साजरा होत आहे. शेवटचा
जागतिक स्थलां तरित पक्षी
दिवस 10 ऑक्टोबर रोजी साजरा करण्यात
आला .

मुख्य उद्दे श:


जागतिक स्थलां तरित पक्षी दिन साजरा करण्याचा
मुख्य उद्दे श स्थलां तरित पक्ष्यां बाबत जनजागृती
करणे हा आहे. हे स्थलां तरित पक्ष्यां च्या
अधिवासाच्या, विशेषतः पाणथळ प्रदे शां च्या
सं वर्धनासाठी जागरूकता निर्माण करते.








जागतिक स्थलां तरित पक्षी दिन


जागतिक स्थलां तरित पक्षी दिनाचे आयोजन
स्थलां तरित प्रजाती, पर्यावरणासाठी अमेरिका
आणि आफ्रिकन – युरशि
े यन स्थलां तरित
जलपक्षी कराराच्या अधिवेशनाद्वारे केले जाते. तो
सं युक्त राष्ट्रां च्या पर्यावरण कार्यक्रमाद्वारे दे खील
साजरा केला जातो.

सं युक्त राष्ट्र
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सं युक्त राष्ट्रसं घाने २००६ मध्ये जागतिक
स्थलां तरित पक्षी दिनाची स्थापना केली. या

कार्यक्रमाची स्थापना आफ्रिकन-युरशि
े यन
स्थलां तरित जलपक्ष्यां च्या सं रक्षणावरील सं युक्त
राष्ट्र करारां तर्गत करण्यात आली.
जागतिक स्थलां तरित पक्षी दिनाचे आयोजन
कन्व्हेन्शन ऑन मायग्रेटरी स्पीसीज (CMS),
एन्व्हायर्नमेंट फॉर द अमेरिका आणि आफ्रिकन
– युरशि
े यन वॉटरबर्ड करार (AEWA) द्वारे केले
जाते.
CMS आणि AEWA हे सं युक्त राष्ट्र पर्यावरण
कार्यक्रम (UNEP) द्वारे प्रशासित केलेले दोन
आं तरराष्ट्रीय वन्यजीव करार आहेत.
स्थलां तरित पक्ष्यां च्या सं वर्धनासाठी राष्ट्रीय कृती
योजना
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मं त्रालयाने
10 ऑक्टोबर 2020 रोजी स्थलां तरित पक्ष्यां च्या
सं वर्धनासाठी राष्ट्रीय कृती योजना सुरू केली.

8 मे : जागतिक रेडक्रॉस दिवस


जागतिक रेडक्रॉस
दिवस,
ज्याला
जागतिक रेड क्रॉस
किंवा रेड क्रे सेंट
दिवस म्हणूनही ओळ खले जाते, दरवर्षी 8 मे
रोजी साजरा केला जातो. रेडक्रॉसचे सं स्थापक
हेन्री ड्युनंट आणि इं टरनॅ शनल कमिटी ऑफ द
रेडक्रॉस (ICRC) यां ची जयं ती स्मरणार्थ साजरी
केली जाते.

दिन विशेष

जागतिक रेड क्रॉस दिवस
8 मे 1948 रोजी, वार्षिक आं तरराष्ट्रीय रेडक्रॉस
दिनाचा ठराव स्वीकारण्यात आला आणि तो
अधिकृतपणे जागतिक रेड क्रॉस (किंवा रेड
क्रिसेंट दिवस) म्हणून घोषित करण्यात आला.
म्हणून, पहिला रेड क्रॉस दिवस 1948 मध्ये
साजरा करण्यात आला.
 लोकां चे दुःख दूर करण्यासाठी आणि त्यां ना
सन्मानपूर्वक जीवन जगता यावे यासाठी दरवर्षी
हा उत्सव साजरा केला जातो.
 स्वातं त्र्य, मानवता, निष्पक्षता, सार्वत्रिकता,
एकता आणि तटस्थता (ही सं स्थेची मुख्य तत्त्वे
आहेत) लोकां ना मदत करून रेड क्रॉस सं घटनेद्वारे
जगभरात हा दिवस साजरा केला जातो.


अधिवेशने स्वीकारली गेली आणि रेडक्रॉसचे
प्रतीकात्मक चिन्ह तयार केले गेल.े
 तो नोबेल शां तता पुरस्काराचा पहिला प्राप्तकर्ता
आहे.
रेड क्रॉस चिन्हाचा इतिहास






रेड क्रॉस बद्दल

ही जगातील सर्वात मोठी मानवतावादी सं स्था
आहे.
 जागतिक स्तरावर सध्या 189 राष्ट्रीय रेडक्रॉस
आणि रेड क्रिसेंट सोसायट्या आहेत. यात 97
दशलक्षाहून अधिक कर्मचारी आणि स्वयं सेवक
आहेत.
 आपत्कालीन
प्रतिसाद, समुदाय-आधारित
आरोग्य आणि काळ जी, आपत्ती सज्जता,
प्रथमोपचार प्रशिक्षण, आपत्तीग्रस्तां ना कौटुं बिक
सं पर्क पुनर्संचयित करणे यासह विविध कार्यक्रम
आणि सेवां मध्ये हे सक्रिय सहभागी आहे.
 आतापर्यंत 1917, 1944 आणि 1963 मध्ये तीन
नोबेल शां तता पुरस्कार मिळाले आहेत.


जीन हे न्री ड्युनं ट








हेन्री ड्युनंट यां नी 1859 मध्ये सॉल्फे रिनो (उत्तर
इटलीमधील) युद्धभूमीवर सोडलेल्या जखमी
सैनिकां च्या दुःखाचा साक्षीदार होता.
जिनिव्हाला परतल्यावर त्यां नी ए मेमरी ऑफ
सोल्फे रिनोची रचना केली. युद्धाच्या भीषणतेबद्दल
त्यां नी पाहिले आणि युद्धात जखमी झालेल्यां ना
मदत करण्यासाठी समर्पित सं स्थेचा प्रस्ताव दिला.
फेब्रुवारी 1863 मध्ये, ड्युनंटच्या प्रस्तावां चा
अभ्यास करण्यासाठी पाच सदस्यीय समितीची
बैठक झाली.
ऑक्टोबर 1863 मध्ये, एका आं तरराष्ट्रीय
अधिवेशनाने जखमी सैनिकां साठी मदत सोसायटी
स्थापन करण्यासाठी दहा ठराव स्वीकारले आणि
'रेड क्रॉस' हे एकसमान विशिष्ट चिन्ह म्हणून तयार
केले.
ऑगस्ट 1864 मध्ये, एक राजनयिक परिषद
बोलावण्यात आली, ज्याने ठरावां ना कराराच्या
अटींमध्ये रूपां तरित केले. याने पहिले जिनिव्हा
अधिवेशन स्वीकारले ज्याने पां ढर्या पार्श्वभूमीवर
रेड-क्रॉसला एक विशिष्ट वैशिष्ट्य म्हणून मान्यता
दिली.
पां ढऱ्या पार्श्वभूमीवर रेड क्रॉस हे चिन्ह प्रत्यक्षात
स्विस ध्वजाच्या उलट आहे (लाल Surface
पां ढरा क्रॉस).

तो एक स्विस व्यापारी होता
ज्यां च्या प्रयत्नां मुळे रेड क्रॉसची
आं तरराष्ट्रीय समिती ( ICRC)
ची निर्मिती झाली, जिनिव्हा
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दिन विशेष

7 मे : बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन (BRO)
चा स्थापना दिवस
बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन (BRO) ची स्थापना
7 मे 1960 रोजी करण्यात आली, ज्याचा उद्दे श
भारताच्या सीमा सुरक्षित करणे आणि भारताच्या
उत्तर आणि पूर्वोत्तर राज्यां मधील दुर्गम भागात
पायाभूत सुविधा विकसित करणे.



बीआरओ (बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन)

ही सं रक्षण मं त्रालयाच्या अं तर्गत एक प्रमुख रस्ते
बां धकाम सं स्था आहे.
 भारताच्या सीमावर्ती भागात रस्ते जोडणी प्रदान
करणे ही त्याची प्राथमिक भूमिका आहे.
 भारताच्या एकूण धोरणात्मक आणि धोरणात्मक
उद्दिष्टां ची पूर्तता करण्यासाठी ते सीमेवर पायाभूत
सुविधा दे खील तयार करते.
 रस्ते बां धणीव्यतिरिक्त, हे मुख्यतः भारतीय
सैन्याच्या धोरणात्मक गरजा पूर्ण करण्यासाठी
उत्तर आणि पश्चिम सीमेवर दे खभालीची कामे
दे खील करते.




१ जून : जागतिक दूध दिन
सं युक्त राष्ट्रसं घाच्या अन्न आणि कृषी सं घटना
(FAO) द्वारे दरवर्षी 1 जून रोजी जागतिक दूध
दिन साजरा केला जातो
 हा दिवस डेअरी क्षेत्राशी सं बंधित उपक्रमां कडे जागरूकता
आणि लक्ष वेधण्यासाठी साजरा केला जातो.


ठळक बाबी :

2001 मध्ये FAO ने 1 जून हा दिवस जागतिक
दूध दिवस म्हणून साजरा करण्यासाठी निवडला
 इतर अनेक दे श त्या विशिष्ट दिवशी दूध दिवस
साजरा करत असल्यामुळे हा दिवस निवडण्यात
आला.
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भारत



भारत हा दुधाचा सर्वात मोठा उत्पादक दे श आहे
2011 च्या सर्वेक्षणानुसार सुमारे 70% दुधाचे
नमुने FSSAI (भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक
प्राधिकरण) ने ठरवलेल्या मानकां शी सुसंगत
होते.

राष्ट्रीय दूध दिवस :
भारत 26 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय दूध दिवस साजरा
करतो
 हा दिवस २६ नोव्हेंबर रोजी वर्गीस कुरियन यां ची
जयं ती असल्याने साजरा केला जातो
 त्यां ना भारतात दूध क्रां तीचे जनक म्हणून
ओळ खले जाते
 भारतात ऑपरेशन फ्लड सुरू करण्याची त्यां ची
कल्पना होती.


ऑपरेशन फ्लड :
ऑपरेशन फ्लड 1970 मध्ये सुरू करण्यात आले
 दे शातील दुधाची दरडोई उपलब्धता दुप्पट करणे
हा या ऑपरेशनचा उद्दे श होता
 या ऑपरेशनमुळे ग्रामीण भागात रोजगार
निर्मितीलाही मदत झाली
 या ऑपरेशनच्या यशामुळे भारत सर्वात मोठा दूध
उत्पादक बनला


डे अरी क्षेत्राशी सं बं धित भारत सरकारचे उपक्रम :


राष्ट्रीय गोकुळ मिशन : हे मिशन उत्पादकता
सुधारण्यासाठी आणि गोवं शाच्या लोकसं ख्येच्या
अनुवां शिक सुधारणा आणि दे शी गोवं शाच्या
जातींच्या विकास आणि सं वर्धनाद्वारे दूध उत्पादन
वाढवण्यासाठी सुरू करण्यात आले आहे.

गोपाल रत्न पुरस्कार 2021 :


दूध क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व शेतकरी, कृत्रिम
रेतन तं त्रज्ञ आणि डेअरी सहकारी सं स्थां ना
प्रोत्साहन देण्यासाठी गोपाल रत्न पुरस्कार दिला
जातो.

दिन विशेष

राष्ट्रव्यापी कृत्रिम रेतन कार्यक्रम :


या कार्यक्रमां तर्गत कृत्रिम रेतन सेवा शेतकऱ्यां च्या
दारात मोफत पुरविली जाते.

नॅ शनल डे अरी डे व्हलपमेंट प्रोग्राम (NPDD) :


राज्य अं मलबजावणी एजन्सी (SIA) म्हणजेच
राज्य सहकारी डेअरी फेडरेशन मार्फ त दूध आणि
दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन, खरेदी, प्रक्रिया
आणि विपणनासाठी पायाभूत सुविधा मजबूत
करण्याच्या उद्दे शाने वर्ष 2014 मध्ये राष्ट्रीय दुग्ध
विकास कार्यक्रम (NPDD) सर्वत्र सुरू करण्यात
आला आहे.

डे अरी प्रोसेसिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर डे व्हलपमेंट
फंड (DIDF) योजना :


DIDF योजना 2017 मध्ये दूध प्रक्रिया आणि
कूलिंग
प्लांटच्या
आधुनिकीकरणासाठी,
मूल्यवर्धनासह सुरू करण्यात आली होती.

दुग्ध व्यवसायात गुं तलेल्या दुग्ध सहकारी सं स्था
आणि शेतकरी उत्पादक सं स्थां ना सहाय्यक
(SDC आणि FPO) :



इतर मुद्दे

कर्क रोगाचे एक प्रमुख कारण
 तं बाखूचा वापर कर्क रोगाचे मुख्य कारण आहे.
 तं बाखूच्या वापरामुळे फुफ्फु साचा कर्क रोग,
स्वरयं त्र (व्हॉईस बॉक्स), तोंड, अन्ननलिका, घसा,
मूत्राशय, मूत्रपिंड इत्यादींसह अनेक प्रकारचे
कर्क रोग होतात.


दरवर्षी 8 दशलक्षाहून अधिक लोकां चा बळी :
WHO च्या म्हणण्यानुसार तं बाखूमळ
ु े दरवर्षी 8
दशलक्षाहून अधिक लोकां चा बळी जातो
 जगातील 1.3 अब्ज तं बाखूजन्य वापरकर्त्यांपैकी
80 % अल्प-मध्यम उत्पन्न असणार्या दे शां मध्ये
राहतात.
 तं बाखू उद्योगाचा पर्यावरण, दुर्मिळ नैसर्गिक
स्त्रोत आणि सं वेदनशील परिसं स्थेवर होणारा
हानीकारक परिणाम मोठा आहे.


WHO Framework Convention on
Tobacco Control (WHO FCTC) :

पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने त्यां च्या
SDC आणि FPO योजनेंतर्गत एक घटक म्हणून
दुग्ध क्षेत्रासाठी कार्यरत भां डवल कर्जावरील व्याज
सवलत समर्थन हा नवीन घटक सादर केला आहे
 पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या
शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) :
किसान क्रेडिट कार्डद्वार,े शेतकऱ्यां ना कार्यरत
भां डवली खर्चासाठी सवलतीच्या व्याजदरावर
सं स्थात्मक कर्ज मिळण्यास सक्षम केले आहे.



जागतिक तंबाखू विरोधी दिवस







दरवर्षी 31 मे रोजी जागतिक आरोग्य सं घटना
(WHO) आणि जागतिक भागीदार (global
partners) जागतिक तं बाखू विरोधी दिन म्हणून
साजरा करतात.

2022 थीम : Protect The Environment











FCTC हा WHO च्या सं युक्त विद्यमाने वाटाघाटी
करणारा पहिला आं तरराष्ट्रीय करार आहे.
21 मे 2003 रोजी जागतिक आरोग्य असेंब्लीने
स्वीकारले आणि 27 फेब्रुवारी 2005 रोजी ते
अं मलात आले.
तं बाखूच्या वापरास रोखण्यासाठी FCTC च्या
उपायां मध्ये खालील गोष्टी समाविष्ट आहेत :
किंमत आणि कर उपाय
तं बाखूच्या पॅ केजेसवर ठळ कपणे धोक्याची
warning
100% धूम्रपान रहित सार्वजनिक जागा.
तं बाखूचा प्रसार, जाहिरात व प्रायोजकत्व यावर
बं दी.
जे धूम्रपान सोडू इच्छितात त्यां ना समर्थन.
तं बाखू उद्योगातील हस्तक्षेप प्रतिबं धित.
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क्रिडा आणि इतर घडामोडी

क्रिडा आणि इतर
घडामोडी

IPL 2022
Winner
पॉवरप्लेअर ऑफ द सीझन : जोस बटलर
 फेअरप्ले पुरस्कार : राजस्थान रॉयल्स आणि
गुजरात टायटन्स
 सुपर स्ट्रायकर : रॉयल चॅ लेंजर्स बं गळु रूचा :
दिनेश कार्तिक
 उदयोन्मुख खेळाडू पुरस्कार : उमरान मलिक


चर्चेत असण्याचे कारण :
अहमदाबादमध्ये झालेल्या IPL 2022 च्या
अं तिम सामन्यात गुजरात टायटन्स सं घाने IPL
2022 चे विजेतप
े द पटकावले.
 यानुसार गुजरात टायटन्स हा IPL च्या
पदार्पणातच विजेतप
े द पटकावणारा दुसरा सं घ
ठरला आहे.


ठळक बाबी :
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अं तिम सामन्यात गुजरात टायटन्स सं घाने
राजस्थान रॉयल्सवर (GT vs RR) 7 गडी राखून
विजय प्राप्त केला
अं तिम सामन्यात राजस्थानने 131 धावां चे आव्हान
गुजरात टायटन्स ला दिले होते.
मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेअर : जोस बटलर
ऑरेंज कॅप : जोस बटलर (863 धावा)
पर्पल कॅप : युझवेंद्र चहल (27 विकेट् स)

आजपर्यंतचे विजेते सं घ :
1.

2008 - राजस्थान रॉयल्स
(उप चेन्नई सुपर किंग्ज)

2.

2009 - डेक्कन चार्जर्स
(उप रॉयल चॅ लेंजर्स बेंगळू रु)

3.

2010 - चेन्नई सुपर किंग्स
(उप मुं बई इं डियन्स)

4.

2011 - चेन्नई सुपर किंग्स
(उप रॉयल चॅ लेंजर्स बेंगळू रु)

5.

2012 - कोलकाता नाईट रायडर्स
(उप चेन्नई सुपर किंग्ज)

6.

2013 - मुं बई इं डियन्स
(उप चेन्नई सुपर किंग्ज)
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7.

2014 - कोलकाता नाईट रायडर्स
(उप किं् ज इलेव्हन पं जाब)

11. 2018 - चेन्नई सुपर किंग्स
(उप सनरायजर्स हैदराबाद)

8.

2015 - मुं बई इं डियन्स
(उप चेन्नई सुपर किंग्ज)

12. 2019 - मुं बई इं डियन्स
(उप चेन्नई सुपर किंग्ज)

9.

2016 - सनरायजर्स हैदराबाद
(उप रॉयल चॅ लेंजर्स बेंगळू रु )

13. 2020 - मुं बई इं डियन्स
(उप दिल्ली कॅपिटल्स)

10. 2017 - मुं बई इं डियन्स
(उप रायजिंग पुणे सुपरजायं ट् स)

14. 2021 - चेन्नई सुपर किंग्स
(उप कोलकाता नाईट रायडर्स)

जागतिक स्नूकर चॅ म्पियनशिप 2022 चे विजेते
इं ग्लं डचे स्नूकर खेळाडू रॉनी
ओ सुलिवान यां नी पुन्हा
एकदा वर्ल्ड चॅ म्पियनशिपचा
किताब जिंकला.
ठळक मुद्दे

अं तिम फेरीत रॉनी ओ
सुलिवान (Ronnie O’Sullivan) (इं ग्लं ड)
यां नी जुड ट्रम्प (इं ग्लं ड) चा18-13 असा पराभव
करून 2022ची जागतिक स्नूकर चॅ म्पियनशिप
जिंकली आहे.
 ही स्पर्धा 16 एप्रिल ते 2 मे 2022 दरम्यान
शेफिल्ड, इं ग्लं ड येथील क्रूसिबल थिएटरमध्ये
झाली
 ही स्पर्धा वर्ल्ड स्नूकर टू रद्वार े आयोजित करण्यात
आली होती
 रॉकेट या नावाने लोकप्रिय असलेले रॉनी ओ
सुलिवान यां नी विजेतप
े दाची रक्कम म्हणून
तब्बल ४.८ कोटी रुपये मिळाले आहेत.


सर्वात वयस्कर खेळाडू
४६ वर्षीय रॉनी हे वर्ल्ड चॅ म्पियन होणारे सर्वात
वयस्कर खेळाडू ठरले आहेत.
 त्यां नी वेल्सच्या रे रियरडन यां चा विक्रम मागे
टाकला.
 रियरडन यां नी १९७८ साली वयाच्या ४५व्या वर्षी
विजेतप
े द मिळ वले होते.


विक्रमी सातव्यां दा विजेतेपद मिळवले
रॉनी यां नी याआधी २००१, २००४, २००८, २०१२,
२०१३ आणि २०२० साली विजेतप
े द मिळ वली
आहेत.
 वर्ल्ड चॅ म्पियनसोबत त्यां नी मास्टर्स चॅ म्पियनशिप
आणि ब्रिटन चॅ म्पियनशिपची प्रत्येकी सात
विजेतप
े द मिळ वली आहेत.
 त्यां नी मॉडर्न एरा (१९६९नं तर) सर्वाधिक वर्ल्ड
चॅ म्पियन होण्याच्या स्कॉटलँ डच्या स्टीफन हेंड्री
यां च्या विक्रमाशी बरोबरी केली आहे.
 याबाबत इं ग्लं डचे जोए डे विस पहिल्या स्थानावर
आहेत. त्यां नी १५ वेळा वर्ल्ड चॅ म्पियनचा किताब
मिळ वला होता.
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हॉकी जागतिक क्रमवारी 2022

चर्चेत असण्याचे कारण :

भारतीय पुरुष हॉकी सं घ FIH जागतिक हॉकी क्रमवारी 2022 मध्ये चौथ्या स्थानावर घसरला आहे या
कारणास्तव हा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे
 महिला सं घाचा विचार केला असता प्रथमच भारतीय महिला हॉकी सं घाने जागतिक क्रमवारीत 6 व्या स्थानावर
पोहोचून दे शाचा गौरव केला त्यासोबतच या सं घाने आतापर्यंतचे सर्वोत्तम FIH जागतिक रँकिंग मिळ वले


FIH : जागतिक क्रमवारी :

ही फील्ड हॉकीमधील पुरुष आणि महिला राष्ट्रीय सं घां साठी एक क्रमवारीची प्रणाली आहे
 आं तरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन (FIH) फील्ड हॉकीची जागतिक प्रशासकीय सं स्था आहे
 यामध्ये क्रमवारी खेळाच्या निकालां च्या आधारावर लावली जाते


IPL अध्यक्ष ब्रिजेश पटे ल यां नी समारोप
समारंभात गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डच्या
अधिकाऱ्याकडू न विक्रमाचे प्रमाणपत्र स्वीकारले.

BCCI : नव्या विक्रमाची नोंद
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अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर IPL
स्पर्धेचा अं तिम सामना खेळ वला गेला.
या मैदानावर अं तिम सामन्याच्या पूर्वी झालेल्या
समारोप सोहळ्यात एक जागतिक विक्रम
नोंदवण्यात आला.
येथे जगातील सर्वात मोठ्या क्रिकेट स्टेडियमवर
BCCI ने सर्वात मोठ्या क्रिकेट जर्सीचे अनावरण
केले आहे यास्तव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड
मध्ये विक्रमाची नोंद झाली आहे.
जर्सी चे स्वरूप :
पां ढऱ्या रंगाच्या या जर्सीवर IPL मधील १०
सं घां च्या लोगोसह IPL चा १५ वर्षांचा प्रवासही
कोरण्यात आला आहे.
जर्सीची लां बी : ६६ मीटर तर रुं दी : ४२ मीटर
इतकी आहे.
भारतीय क्रिकेट नियामक मं डळाचे (BCCI)
अध्यक्ष सौरव गां गुली, सचिव जय शाह आणि

पॅ रा नौकानयन विश्वचषक स्पर्धेत भारताच्या
प्राची यादवला ऐतिहासिक कां स्य
भारताच्या प्राची यादवने पॅ रा - नौकानयन
विश्वचषक स्पर्धेतील महिलां च्या VL २
प्रकारातील २०० मीटर शर्यतीत (१ मिनिट आणि
०४.७१ सेकंद) कां स्यपदक पटकावले
 स्पर्धेचे ठिकाण : पोलं डमधील पोन्झनान
 विशेष बाब : कामगिरी करणारी ती भारताची
पहिली पॅ रा-नौकानयनपटू ठरली.
 ऑस्ट्रेलियाची सुझान सिपेल (१ मिनिट ०१.५४
सेकंद) आणि कॅनडाची ब्रियाना हेनेसी (१ मिनिट
०१.५८ सेकंद) यां नी अनुक्रमे सुवर्ण आणि
रौप्यपदक पटकावले आहे.
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थॉमस कप जिंकणारा भारत 6 वा देश
थॉमस कप नेमका काय :
बॅ डमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) च्या विविध
दे शां तील पुरुष सं घां मधील ही आं तरराष्ट्रीय
बॅ डमिंटन स्पर्धा आहे. याला जागतिक पुरुष सं घ
चॅ म्पियनशिप म्हणूनही ओळ खले जाते.
 1982 पासून थॉमस कप चॅ म्पियनशिप दर दोन
वर्षांनी आयोजित केली जाते.


पहिली थॉमस चषक स्पर्धा :







पहिली थॉमस कप स्पर्धा 1948-1949 मध्ये
आयोजित करण्यात आली होती.
थॉमस कप 2022 चे आयोजन : बँ कॉक,
थायलं ड.
यावर्षीच्या थॉमस कप फायनलमध्ये भारताने
इं डोनेशियाचा 3-0 असा पराभव केला
अं तिम सामन्याची स्थिती : लक्ष्य सेनने अँ थनी
सिनसुका गिंटिंगविरुद्धचा पहिला सामना
जिंकला.
दुसऱ्या सामन्यात सात्विक आणि चिराग यां नी
अहसान आणि सुकामुल्जो या इं डोनेशियन
जोडीचा पराभव केला.

तिसऱ्या सामन्यात के. श्रीकां तने जोनाथन
क्रिस्टीचा सरळ रेषत
े पराभव केला. या स्पर्धेत
श्रीकां तने खेळलेले सर्व सहा सामने जिंकले.
 बॅ डमिंटन असोसिएशन ऑफ इं डियाच्या (BAI)
अध्यक्षां नी थॉमस चषक विजेत्या सं घासाठी 1
कोटी रुपयां चे बक्षीस जाहीर केले.
 सपोर्ट स्टाफला 20 लाख रुपयां ची बक्षीस रक्कम
दिली


विशेष बाब :
आतापर्यंत इं डोनेशिया या दे शाने 14 वेळा थॉमस
कप जिंकला असून चीन 10 विजेतप
े दां सह दुसऱ्या
स्थानावर आहे तर मलेशिया 5 विजेतप
े दां सह
तिसऱ्या स्थानावर आहे.
 आतापर्यंत थॉमस चषक स्पर्धेचे जेतप
े द केवळ
सहा दे शां नी जिंकले आहे
 थॉमस कप जिंकणारा भारत हा सहावा दे श ठरला
आहे.
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इस्रोची शुक्र ग्रहावर यान
पाठवण्याची योजना

भारतीय अं तराळ सं शोधन सं स्था (इस्रो) डिसें बर
२०२४ मध्ये शुक्र ग्रहावर यान पाठवण्याची योजना
आखत आहे .
ठळक मुद्दे

इस्रोच्या या मोहिमेचा उद्दे श शुक्राच्या पृष्ठभागाखालील
रहस्ये आणि वातावरणाचा अभ्यास करणे हा आहे.

या अभ्यासात हाइ रिझोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर
रडारचा वापर केला जाईल, जो ग्रहाभोवती ढग असूनही
शुक्राच्या पृष्ठभागाची तपासणी करण्यास सक्षम असेल.
 शुक्राच्या उपपृष्ठाचे (Sub-Surface) निरीक्षण अद्याप
कोणत्याही दे शाने केलेले नाही.
 भारत प्रथमच रडारच्या साहाय्याने उपपृष्ठावर उड्डाण
करून शुक्राच्या उपपृष्ठावर काहीशे मीटरपर्यंत प्रवेश
करणार आहे.


इस्रो
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१९६९ साली भारतीय अं तराळ
सं शोधन सं स्थेची (इस्रो) स्थापना
झाली.
ही भारत सरकारची अं तराळ सं स्था
असून त्याचे मुख्यालय बेंगळु रू येथे आहे.
दे शाचे पहिले पं तप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि त्यां चे
जवळचे सहकारी आणि शास्त्रज्ञ विक्रम साराभाई यां च्या
प्रयत्नां नी याची स्थापना झाली.
हे भारत सरकारच्या 'अवकाश विभाग' द्वारे व्यवस्थापित
केले जाते, जे थेट पं तप्रधानां ना अहवाल दे तात.
इस्रो आपल्या विविध केंद्रां च्या दे शव्यापी नेटवर्क द्वारे
कार्य करतो.
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शुक्र ग्रह








शुक्र हा सौर मं डळामधील दुसरा ग्रह आहे आणि
सर्वात तेजस्वी ग्रह आहे.
कधीकधी समान वस्तुमान आणि आकारामुळे
पृथ्वीचा जुळा ग्रह म्हणून ओळ खले जाते. प्रेम
आणि सौंदर्याच्या रोमन देवतेवरून या ग्रहाचे नाव
देण्यात आले.
१६०० मध्ये गॅ लीलियो गॅ लीली ही पहिली व्यक्ती
होती जिने दुर्बीनेच्या साहाय्याने शुक्राला टिपले.
१९६२ मध्ये अमेरिकेच्या नासा या अं तराळ
सं शोधन सं स्थेच्या मरिनर २ या स्पेसक्राफ्टने
शुक्राला पहिल्यां दा भेट दिली.
अगदी अलीकडेच नासाच्या मॅ जल
े नने शुक्रला
भेट दिली आणि रडारच्या मदतीने पृष्ठभागाचे
मॅ पिंग केले.

भौतिक गुणधर्म









शुक्राच्या वातावरणामध्ये कार्बनडाय ऑकसाइड
आणि सल्फ्युरिक ऍसिडचे ढग आहेत.
शुक्राच्या पृष्ठभागावरील तापमान ४७१ डिग्री
सेल्सियस पर्यंत असते.
पृष्ठाभागावरील दाब हा पृथ्वीच्या तुलनेत ९० पट
जास्त आहे.
पृथ्वीप्रमाणे तितक्या वेगाने शुक्र फिरत नसल्याने
चुम्बकीय क्षेत्र तयार होत नाही.
शुक्राला त्याच्या अक्षां वरील मं द फिरण्यामुळे,
एक चक्कर फिरण्यास पृथ्वीपेक्षा जास्त वेळ
लागतो, हा काळ पृथ्वीवरील 243 दिवस इतका
आहे.
शुक्राचा स्वतःचा चं द्र किंवा उपग्रह नाही.
शुक्र पूर्वेकडू न पश्चिमेकडे फिरते तर पृथ्वी
पश्चिमेकडू न पूर्वेकडे फिरते.

TIME : 100 सर्वात प्रभावशाली लोकां ची यादी प्रसिद्ध


भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी, सर्वोच्च
न्यायालयातील वकील करुणा नं दी आणि
काश्मिरी मानवाधिकार कार्यकर्ते खुर्रम परवेझ हे
टाइम 100 : मोस्ट इं फ्लुएं शियल पीपल ऑफ द
वर्ल्ड 2022 मध्ये वैशिष्ट्यी कृत आहेत.

करुणा नं दी विषयी

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील वकील असून
महिलां च्या हक्कांसाठी मोठा लढा त्यां नी उभारला
आहे
 तसेच बलात्कार विरोधी कायद्यात सुधारणा
करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहेत
 वैवाहिक बलात्काराला दे शाच्या बलात्कार
कायद्याच्या छत्राखाली आणण्यासाठीही लढत
आहे




त्यां चे व्यक्तिचित्र अधिवक्ता मनेका गुरुस्वामी
यां नी लिहिले आहे.

खुर्रम परवेझ विषयी :

आशियाई फेडरेशन अगेन्स्ट अनैच्छिक बेपत्ता
होण्याचे प्रमुख आहेत
 राणा अय्युब यां नी त्यां च्या काळातील व्यक्तिरेखा
लिहिली आहेत


गौतम अदानी :

अदानी हा भारतातील बिझनेस टायकून आहे
 सध्या तो वॉरेन बफेसह जगातील टॉप 10
श्रीमं तां च्या यादीत पाचव्या क्रमां कावर आहे
 त्यां ची वेळ व्यक्तिरेखा लेखक दे बाशिस रॉय
चौधरी यां नी लिहिली आहे.


89

क्रिडा आणि इतर घडामोडी

IRCTC : भारत गौरव टुरिस्ट ट्रे न
रेल्वे मं त्रालयाच्या नवीन धोरणां तर्गत इं डियन
रेल्वे केटरिंग अँ ड टु रिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC)
ची पहिली भारत गौरव पर्यटक ट्रे न धावणार आहे
 ही ट्रे न 21 जून 2022 रोजी पहिला प्रवास सुरू
करेल.


ट्रे नचा मार्ग :

ही ट्रे न भगवान श्री राम यां च्या जीवनाशी सं बं धित
सर्व प्रमुख ठिकाणे प्रदर्शित करेल आणि त्यात
माता सीतेचे जन्मस्थान असलेल्या जनकपूर,
नेपाळचा दे खील समावेश असेल. या ट्रे नचा
पहिला 18 दिवसां चा प्रवास दिल्लीच्या सफदरजं ग
स्टेशनपासून सुरू होईल
 हे स्वदे श दर्शन योजनेच्या रामायण सर्किटवर
चालणार आहे.


ट्रे नचे स्वरूप :
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ही ट्रे न कुठे थां बणार :





या ट्रे नमध्ये पॅ न्ट्री कार असेल जी पर्यटकां ना ताजे
शिजवलेले शाकाहारी जेवण देण्यासाठी सुसज्ज
असेल
सुरक्षा रक्षक आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे असलेली
इन्फोटे नमेंट सिस्टीमही बसवण्यात येणार आहे
फेस मास्क, हँ ड सॅ निटायझर आणि हँ ड ग्लोव्हज
असलेले सेफ्टी किट दे खील दिले जाईल
सर्व कर्मचारी आणि पर्यटकां चे तापमानही
तपासले जाईल
हॉल्ट स्टेशनवर ट्रे नचे वारंवार स्वच्छताही केली
जाईल.



दे शातील ऐतिहासिक ठिकाणे आणि समृद्ध
सां स्कृतिक वारसा भारतातील नागरिकां ना तसेच



भारत गौरव टु रिस्ट ट्रे न्स विषयी :


जगभरातील पर्यटकां ना दाखविण्याच्या उद्दे शाने
भारतीय रेल्वेने भारत गौरव पर्यटक गाड्या सुरू
केल्या आहेत
 या गाड्या थीमवर आधारित टु रिस्ट सर्किट ट्रे न्स
आहेत
 केंद्र सरकारच्या दे खो अपना दे श या उपक्रमां तर्गत
या गाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत.








अयोध्या : भगवान श्री रामाचे जन्मस्थान. येथे
पर्यटक हनुमान मं दिर आणि श्री रामजन्मभूमी
मं दिराला भेट दे तील.
बक्सर : येथे पर्यटक रामरेखा घाट आणि महर्षी
विश्वामित्र यां च्या आश्रमाला भेट दे तील.
सीतामढी: येथन
ू पर्यटकां ना रस्त्याने जनकपूरला
नेले जाईल. ते राम-जानकी मं दिराला भेट दे तील.
वाराणसी : पर्यटक प्रयाग, वाराणसी सीता सं हिता
स्थळ, चित्रकूट आणि शृं गवरपूरला भेट दे तील.
नाशिक : त्र्यं बकेश्वर मं दिर आणि पं चवटीला
पर्यटक भेट देणार आहेत.
इतर धार्मिक आणि वारसा स्थळां ना भेट दिली
जाईल कृष्णकिंडा, हम्पी : श्री हनुमानाचे
जन्मस्थान अं जनेयाद्री टेकड्यां वर आहे.
रामेश्वरम : धनुषकोडी आणि रामनाथस्वामी
मं दिराला भेट दिली जाईल.
कां चीपुरम : पर्यटक विष्णू कां ची, शिव कां ची
आणि कामाक्षी मं दिराला भेट दे तील.
भद्राचलम, तेलंगणा : या ट्रे नचा शेवटचा थां बा
त्यानं तर ही ट्रे न दिल्लीला रवाना होईल
एकूण अं तर : या दौऱ्यात ते सुमारे 8000 किमी
अं तर कापणार आहे.
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डॉ व्ही शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान
पुरस्काराचे स्वरूप :
१० लाख रुपये, सोन्याचा शं ख आणि प्रशस्तीपत्र
 पुरस्कार दे ण्याचे कारण : लेखणीच्या माध्यमातून
सिनेसष्ृ टीत त्यां नी दिलेले योगदान, विशेषतः
चित्रपटां चा इतिहास आणि माहितीपट निर्मिती
चळ वळीविषयी त्यां नी केलेल्या रंजक
लिखाणाबद्दल त्यां ना या पुरस्काराने गौरवण्यात
आले आहे.


अलिकडेच माहितीपट, लघुपट आणि
अॅ निमेशनपटां च्या 17 व्या मुं बई इं टरनॅ शनल
फिल्म फेस्टिव्हलचे (MIFF-2022) 29 मे
2022 रोजी मुं बईतील नेहरू सेंटर वरळी येथे
रंगतदार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग
मं त्री पीयूष गोयल यां च्या हस्ते उदघाटन झाले.
 यामध्ये ज्येष्ठ माहितीपट निर्माते आणि सुप्रसिद्ध
सिनेलख
े क सं जीत नार्वेकर यां ना यं दाचा ‘डॉ व्ही
शां ताराम जीवनगौरव पुरस्कार’ प्रदान करण्यात
आला.


ठळक बाबी
वितरण :


केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार,
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग
मं त्री पीयूष गोयल

श्री नार्वेकर याविषयी :
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते
इतिहासकार, लेखक,
प्रकाशक
आणि
डॉक्युमेंटरी
चित्रपट
निर्माते म्हणून त्यां ची
ओळ ख आहे
 त्यां ना पत्रकारिता, जनसं पर्क , प्रकाशन आणि
चित्रपट निर्मितीमध्ये चार दशकां हून अधिक
अनुभव आहे.
 त्यां नी सिनेमा विषयाशी सं बं धित 20 पेक्षा अधिक
पुस्तके लिहिली आणि सं पादित केली आहेत.
 त्यां च्या मराठी सिनेमा इन रेट्रॉस्पेक्ट सुवर्णकमळ
पुरस्कारही मिळाला आहे.
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2022 आंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार
Basic Touch : By Ritesh Sir
आं तरराष्ट्रीय बुकर पुरस्काराविषयी :
दरवर्षी आयर्लंड किंवा यूकेमध्ये प्रकाशित
झालेल्या काल्पनिक कथां च्या अनुवादित
कार्याला दिला जातो
 हा पुरस्कार बुकर पुरस्काराच्या सं योगाने चालवला
जातो जो इं ग्रजी भाषेतील कादं बरीसाठी दिला
जातो
 हा पुरस्कार बुकर प्राईझ फाऊंडे शनने दिलेल्या
दोन साहित्य पुरस्कारां पैकी एक आहे
 सुरवात : 2005 मध्ये मॅ न बुकर इं टरनॅ शनल
प्राईज या नावाने आणि 2015 पर्यंत द्वै वार्षिक
दिला जातो ते 2016 पासून दरवर्षी दिला जात
आहे


भारतीय लेखिका गीतां जली श्री यां नी अमेरिकन
अनुवादक डेझी रॉकवेलसह टॉम्ब ऑफ सॅ न्ड
नावाच्या पुस्तकासाठी 2022 चा आं तरराष्ट्रीय
बुकर पुरस्कार जिंकला आहे.
 हे पुस्तक मूळत: हिंदीमध्ये लिहिलेले आहे आणि
कोणत्याही भारतीय भाषेतील हे उच्च-प्रोफाइल
पुरस्कार मिळालेले पहिले पुस्तक आहे
 इं ग्रजी भाषेत अनुवादित झालेल्या जगभरातील
कादं बऱ्यां ना हा पुरस्कार दिला जातो
 पुरस्कारामध्ये £50,000 ($63,000) ची
बक्षीस रक्कम आहे, जी रॉकवेल आणि मिस्टर
यां च्यामध्ये विभागली जाईल.


ठळक बाबी :

पुस्तकाचे मूळ नाव वाळू समाधी आहे.
 हे पुस्तक एका 80 वर्षीय महिलेची कथा आहे
जिला तिच्या पतीच्या मृत्यूनं तर खूप नैराश्य येते
 अखेरीस मुख्य पात्र त्याच्या नैराश्यावर मात करतो
आणि 1947 च्या फाळणीदरम्यान त्याने मागे
सोडलेल्या भूतकाळाचा सामना करण्यासाठी
पाकिस्तानला जाण्याचा निर्णय घेतो.
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पुरस्काराचे स्वरूप :

पारितोषिकामध्ये £50,000 चे बक्षीस आहे
जे अनुवादक आणि लेखक यां च्यामध्ये समान
प्रमाणात विभागले गेले आहे
 तसेच प्रत्येक शॉर्टलिस्ट केलेल्या अनुवादकाला
आणि लेखकाला £2,500 मिळतात.


क्रिडा आणि इतर घडामोडी

पुलित्झर पुरस्कार 2022

नाटक, पत्रकारिता, सं गीत आणि पुस्तके यातील
पुलित्झर पुरस्कार 2022 चे विजेत्यां ची घोषणा 9 मे
2022 रोजी करण्यात आली
 विजेत्यां मध्ये पत्रकारिता श्रेणीतील भारताचे इर्शाद
मट्टो, अमित दवे, अदनान अबिदी आणि दानिश
सिद्दीकी यां चा समावेश आहे.


कोणत्या पत्रकारां ना विशेष सन्मानपत्र :


सध्या सुरू असलेल्या युद्धाचे वार्तांकन करण्यासाठी
काम करणाऱ्या युक्रे नियन पत्रकारां ना विशेष
प्रशस्तीपत्र दे ऊन गौरविण्यात आले.
पुलित्झर पुरस्कार 2022 चे विजेते :

सार्वजनिक सेवा :


इं टरप्रिटिव्ह रिपोर्टिंग :


क्वांटा मासिकाच्या कर्मचाऱ्यां ना, मुख्यत्वे
नताली वोल्चॉवर, यां ना वेब स्पेस टे लिस्कोपच्या
कार्याबद्दल त्यां च्या अहवालासाठी हा पुरस्कार
मिळाला आहे.

इं टरनॅ शनल रिपोर्टिंग :

रेबक
े ा वुलिंग्टन, कोरी जी. जॉन्सन आणि टाम्पा
बे टाइम्सच्या एली मरे यां ना फ्लोरिडाच्या एकमेव
बॅ टरी रिसायकलिंग प्लांटमध्ये अत्यं त विषारी
धोके उघड करण्याच्या भूमिकेबद्दल पुरस्कार
मिळाला.

समालोचन :

ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग :


स्थानिक अहवाल : शिकागो ट्रिब्यूनच्या सेसिलिया
रेयस
े आणि बेटर गव्हर्नमेंट असोसिएशनच्या
मॅ डिसन हॉपकिन्स यां ना पुरस्कार मिळाला.

वॉशिंग्टन पोस्टला 6 जानेवारी 2021 रोजी
कॅपिटलवरील हल्ल्याच्या कव्हरेजसाठी हा
पुरस्कार मिळाला.

इन्व्हेस्टिगेटिव्ह रिपोर्टिंग :




फ्लोरिडाच्या समुद्रकिनारी अपार्टमेंट टॉवर
कोसळल्याच्या कव्हरेजसाठी मियामी हेराल्डच्या
कर्मचाऱ्यां ना हा पुरस्कार मिळाला.

द न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफला हा पुरस्कार मिळाला.
 नॅ शनल रिपोर्टिंग : द न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफला हा
पुरस्कार मिळाला.




कॅन्सस सिटी स्टारच्या मेलिंडा हेनबर्गरने पुरस्कार
जिंकला.

वैशिष्ट्य लेखन :


अटलां टिकच्या जेनिफर सीनियरने पुरस्कार
जिंकला.

सं पादकीय लेखन :


मायकेल लिंडनबर्गर, लिसा फाल्के नबर्ग, लुईस
कॅरास्को आणि द ह्यूस्टन क्रॉनिकलचे जो हॉली
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यां नी पुरस्कार जिंकला.

टीका :


न्यूयॉर्क टाइम्सचे योगदान समीक्षक सलामीशा
टिलेट यां ना पुरस्कार मिळाला.

ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी :


लॉस एं जेलिस टाईम्सच्या मार्क स याम यां ना
अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या प्रस्थानाच्या
त्यां च्या प्रतिमां साठी हा पुरस्कार मिळाला. गेट्टी
इमेजस
े चे ड्रू अँ गरर, विन मॅ कनेमी, सॅ म्युअल
कोरम, स्पेन्सर प्लॅट आणि जॉन चेरी यां नी
यूएस कॅपिटलवरील हल्ल्याच्या छायाचित्रांसाठी
पुरस्कार जिंकला.

इलस्ट्रेटे ड रिपोर्टिंग आणि कॉमेंटरी :


इनसाइडर्स अँ थॉन्ग डेल कॉल, फहमिदा अझीम,
वॉल्ट जॉकी आणि जोश अॅ डम्स यां नी पुरस्कार
जिंकला.

ऑडिओ रिपोर्टिंग :


PRX आणि Futuro मीडिया कर्मचाऱ्यां नी
'Suave' साठी पुरस्कार जिंकला. 30 वर्षांहून
अधिक काळ तुरुं गात घालवल्यानं तर पुन्हा
समाजात प्रवेश करणार्या माणसाबद्दल ते बोलते.

फीचर फोटोग्राफी :


अमित दवेसह सना इर्शाद मट्टू, अदनान अबिदी,
दानिश सिद्दीकी यां नी भारताच्या कोविड
सं घर्षाच्या प्रतिमां साठी पुरस्कार जिंकला.

नाटक, पुस्तके आणि सं गीतातील पुलित्झर
पारितोषिक 2022 चे विजेते

नाटक : जेम्स इजाम्सचे फॅट हॅ म
 काल्पनिक कथा : जोशुआ ग्रीन द्वार े द
नेतन्याहूस: अ मायनर अॅ ण्ड अल्टिमेटली इव्हन
नगण्य भाग इन द हिस्ट्री ऑफ अ वेरी फेमस
फॅमिली
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चरित्र : चेझिंग मी टू माय ग्रेव्ह: विनफ्रेड रेम्बर्ट
द्वारे जिम क्रो साउथच्या एका कलाकाराची
आठवण.
 इतिहास : निकोल युस्टेस (नॉर्टन/लाइव्हराईट)
द्वारे कव्हर्ड विथ नाईट" आणि अॅ डा फेरर
(स्क्रिबनर) द्वारे क्युबा: अॅ न अमेरिकन हिस्ट्री"
 कविता : फ्रँक: सॉनेट् स डियान स्यूसची.
 सं गीत : रेवन
े चाकॉनचे व्हॉइसलेस मास


Basic Touch : By Ritesh Sir
पुलित्झर पुरस्काराविषयी :









पुलित्झर पुरस्कार वृत्तपत्रे, मासिके, सं गीत रचना,
ऑनलाइन पत्रकारिता आणि साहित्यातील
कामगिरीसाठी दिला जातो
जोसेफ पुलित्झर यां च्या मृत्यूपत्रात लिहिलेल्या
तरतुदींद्वारे 1917 मध्ये या पुरस्काराची स्थापना
करण्यात आली
कोलं बिया विद्यापीठ हा पुरस्कार प्रदान करते
हे पुरस्कार दरवर्षी 21 श्रेणींमध्ये दिले जातात
20 श्रेणींमध्ये प्रत्येक विजेत्याला USD 15,000
आणि प्रमाणपत्र मिळते
पुरस्काराच्या सार्वजनिक सेवा श्रेणीतील
विजेत्यास सुवर्णपदक दिले जाते.

क्रिडा आणि इतर घडामोडी
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