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दैनिक चालू घडामोडी 03.06.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

भारत आनि सेिेगल यांच्यात सामंजस्य करार 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारत आणि सेनेगल याांनी साांसृ्कणतक देवािघेवाि, युवा घडामोडी ांमधे्य सहकायय आणि अणिकाऱयाांसाठी व्हिसा-मुक्त 

व्यवस्था या तीन सामांजस्य कराराांवर स्वाक्षऱया केल्या आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• दोन्ही देश राजनैणतक सांबांिाांना ६० वरे्ष पूिय करत असताना या कराराांवर स्वाक्षऱया करण्यात आल्या आहेत. 

• भारत आणि सेनेगल दरम्यान स्वाक्षरी केलेल्या कराराांचे उणिष्ट दोन्ही देशाांमिील णिपक्षीय भागीदारी अणिक मजबूत 

करिे आहे, ज्यामधे्य- 

1. पणहला सामांजस्य करार राजनैणतक आणि अणिकृत पासपोर्य िारकाांसाठी व्हिसा-मुक्त व्यवस्थेशी सांबांणित आहे. 

2. दुसरा करार 2022-26 या कालाविीसाठी साांसृ्कणतक णवणनमय काययक्रम (CEP) च्या नूतनीकरिाशी सांबांणित आहे. 

3. णतसरा सामांजस्य करार युवकाांच्या बाबतीत णिपक्षीय सहकायय वाढणवण्याशी सांबांणित आहे. 

• भारत आणि सेनेगलमिील णिपक्षीय व्यापार $1.5 अब्ज इतका आहे, गेल्या वर्षयभरात 37% ची वाढ झाली ां आहे. 

• काययक्रमादरम्यान, भारताने डाकारमिील उद्योजकता प्रणशक्षि आणि णवकास कें द्र (CEDT) च्या अपगे्रडेशनच्या 

दुसऱया र्प्प्याला मान्यता णदली आहे. 

Source: The Hindu 

भारत आनि इस्रायल यांच्यात निपक्षीय चचाा 
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बातम्यांमधे्य का: 

• भारताचे सांरक्षि मांत्री श्री राजनाथ णसांह आणि इस्रायलचे सांरक्षि मांत्री श्री बेंजाणमन गँर््झ याांच्यात नवी णदल्ली येथे 

णिपक्षीय चचाय झाली. 

मुख्य मुदे्द: 

• नवी णदल्लीत झालेल्या णिपक्षीय चचेचा मुख्य उिेश सांरक्षिाशी सांबांणित सवय के्षत्राांमधे्य सहकायय वाढविे हा आहे, 

ज्यात भणवष्यातील तांत्रज्ञान आणि सांरक्षि सह-उत्पादनात सांशोिन आणि णवकासावर लक्ष कें णद्रत केले जाईल. 

• णिपक्षीय चचेदरम्यान सांरक्षि सहकायायची णवद्यमान चौकर् अणिक मजबूत करण्यासाठी भारत-इस्रायल हे सांरक्षि 

सहकायायचे व्हिजन दोन्ही देशाांनी स्वीकारले आहे. 

• णिपक्षीय चचेपूवी इस्रायलचे सांरक्षि मांत्री बेंजाणमन गॅन््टझ याांना भारतीय सैन्याने पारांपाररकपिे गाडय ऑफ ऑनर 

म्हिून सादर केले होते. 

• दोन्ही देशाांमिील सांरक्षि सांबांि अणिक दृढ करण्याच्या उिेशाने तसेच भारत आणि इस्रायल याांच्यात अणिकृत 

राजनैणतक सांबांि प्रस्थाणपत करण्याच्या उिेशाने इस्रायलच्या सांरक्षिमांत्र्ाांचा हा पणहलाच भारत दौरा आहे. 

• Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

निवासी निक्षि योजिा (शे्रष्ठ) 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• लव्हित के्षत्रातील हायसू्कल णवद्यार्थ्ाांसाठी गृहणनमायि णशक्षि योजना (शे्रष्ठ) कें द्रीय सामाणजक न्याय आणि सक्षमीकरि 

मांत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार याांच्या हसे्त सुरू करण्यात आली. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतीय राज्यघर्नेत समाणवष्ट केलेल्या िोरिाच्या मागयदशयक तत्त्ाांनुसार, अनुसूणचत जातीतील गरीब णवद्यार्थ्ाांना 

दजेदार णशक्षि आणि सांिी उपलब्ध करून देण्याच्या उिेशाने लव्हित के्षत्रातील णवद्यार्थ्ाांसाठी णनवासी णशक्षि योजना 

(शे्रष्ठ) सुरू करण्यात आली आहे. 

• आवासीय णशक्षा योजना (शे्रष्ठ) अांतगयत, अनुसूणचत जाती समुदायातील अशा गुिवांत गरीब णवद्यार्थ्ाांना ज्याांच्या 

पालकाांचे वाणर्षयक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयाांपयांत आहे, त्ाांना 9वी ते 12वी पयांत मोफत णनवासी णशक्षि णदले जाईल. 

• या योजनेंतगयत, नॅशनल रे्व्हटांग एजन्सी (NTA) िारे "शे्रष्ठ" साठी राष्टर ीय प्रवेश परीके्षच्या (NETS) पारदशयक यांत्रिेिारे 

दरवर्षी राजे्य/कें द्रशाणसत प्रदेशाांमिील गुिवांत अनुसूणचत जातीच्या णवद्यार्थ्ाांची एक णनणदयष्ट सांख्या (सुमारे 3000) 

णनवडले जाईल. 

• या योजनेतील णवद्यार्थ्ाांची गुिवत्ता सुणनणित करण्यासाठी, नॅशनल रे्व्हटांग एजन्सी (NTA) अव्हखल भारतीय प्रवेश 

परीके्षच्या आिारे णवद्यार्थ्ाांचा शोि घेईल. 
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CBSE िी संलग्न सवोत्तम कामनगरी करिाऱ्या खाजगी निवासी िाळांची निवड खालील बाबीचं्या आधारे केली 

जाईल- 

(i) शाळा णकमान गेल्या 5 वर्षाांपासून अव्हस्तत्वात असावी 

(ii) 75% पेक्षा जास्त शाळा मांडळाचा णनकाल गेल्या 3 वर्षाांपासून 10वी आणि 12वीच्या वगायत लागला आहे 

(iii) इयत्ता 9 वी आणि 11 वी मधे्य अनुसूणचत जातीच्या णवद्यार्थ्ाांच्या अणतररक्त प्रवेशासाठी शाळाांमधे्य पुरेशी पायाभूत सुणविा 

असिे आवश्यक आहे. 

Source: The Hindu 

पीएम-गती िक्ती 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कोळसा मांत्रालयाने PM-गती शक्ती अांतगयत 13 रेले्व प्रकल्प सुरू केले आहेत, ज्यामधे्य उच्च प्रभाव शे्रिीत चार रेले्व 

प्रकल्पाांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• गती शक्ती- पायाभूत सुणविा णवकासासाठी राष्टर ीय माटर पॅ्लन ऑक्टोबर 2021 मधे्य पांतप्रिान श्री नरेंद्र मोदी याांनी 

णवणवि मांत्रालयाांना एकत्र आििे आणि पायाभूत सुणविा कनेव्हक्टव्हिर्ी प्रकल्पाांचे एकणत्रत णनयोजन आणि समव्हित 

अांमलबजाविी करण्याच्या उिेशाने लाँच केले. 

• PM-गती शक्ती योजनेचा मुख्य उिेश णवणवि मांत्रालये आणि राज्य सरकाराांच्या पायाभूत सुणविा प्रकल्पाांना किर 

करिे आणि भू-स्थाणनक णनयोजन सािनाांसह व्यापक मागायने तांत्रज्ञानाचा लाभ घेिे हे आहे. 

• PM गणत शक्तीचे उणिष्ट पूिय करण्यासाठी, कोळसा मांत्रालयाने मल्टीमोडल कनेव्हक्टव्हिर्ी णवकणसत करण्यासाठी 

तसेच प्रते्क प्रकल्पासाठी गहाळ पायाभूत सुणविा शोिण्यासाठी 13 रेले्व प्रकल्प हाती घेतले आहेत. 

• या प्रकल्पाांतगयत, उच्च प्रभाव प्रकल्पाांतगयत एनएमपी पोर्यलमधे्य चार रेले्व प्रकल्पाांचे यशस्वी णनयोजन करण्यात आले 

आहे जे झारखांड आणि ओणडशा राज्याांमधे्य णवकणसत केले जाईल, जे सवय व्यावसाणयक खािकामगाराांसाठी वेगवान 

रसद आणि व्यापक कनेव्हक्टव्हिर्ीच्या मुख्य उिेशाने णवकणसत केले जातील.  

Source: Indian Express 

"ईिान्य प्रदेि आनि नसक्कीममधे्य एमएसएमईंिा प्रोत्साहि" 
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बातम्यांमधे्य का: 

• उत्पादन आणि स्पिायत्मकता वाढवण्याच्या उिेशाने कें द्र सरकारने कें द्रीय के्षत्र योजनेसाठी नवीन मागयदशयक तते्त् 

मांजूर केली आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• कें द्र सरकारने जारी केलेली "ईशान्य प्रदेश आणि णसक्कीममिील MSMEs चे प्रोत्साहन" योजना 15 व्या णवत्त 

आयोगाच्या कालाविीत (2021-22 ते 2025-26) लागू केली जाईल. 

• या योजनेचा मुख्य उिेश ईशाने्यकडील प्रदेश आणि णसक्कीममिील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाांना (MSMEs) 

उत्पादन आणि स्पिायत्मकता वाढणवण्याबरोबरच त्ाांची क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने आणथयक सहाय्य प्रदान करिे आहे. 

योजिेत खालील घटक समानवष्ट् केले आहेत: 

• नवीन लघु तांत्रज्ञान कें द्राांची स्थापना आणि णवद्यमान कें द्राांचे आिुणनकीकरि 

• नवीन आणि णवद्यमान औद्योणगक वसाहती ांचा णवकास 

• पययर्न के्षत्राचा णवकास 

• Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

राष्ट्र ीय पोलीस प्रनिक्षि सेनमिार 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• उत्तर प्रदेशातील गाणझयाबाद येथे 38 व्या राष्टर ीय पोलीस प्रणशक्षि सेणमनारचे उद्घार्न कें द्रीय गृहराज्यमांत्री श्री 

णनत्ानांद राय याांच्या हसे्त झाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• बु्यरो ऑफ पोणलस ररसचय अँड डेिलपमेंर्तफे (बीपीआर अँड डी) आयोणजत दोन णदवसीय ३८ व्या राष्टर ीय पोणलस 

प्रणशक्षि चचायसत्राचा णवर्षय आहे 'पोलीस प्रणशक्षिातील सवोत्तम पद्धती ांची देवािघेवाि'  
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• या व्यासपीठाचा प्रभावीपिे वापर करून पोणलस प्रणशक्षिाच्या गुांतागुांतीच्या प्रश्ाांवर णवचारणवणनमय करिे, ज्याच्या 

मदतीने हे प्रश् अनुभवजन्य मापदांडाांच्या आिारे सरकारला सोडवता येतील, हे या चचायसत्राचे उणिष्ट आहे. 

• स्मार्य पोणलणसांगचे पांतप्रिानाांचे स्वप्न साकार करिे हा या चचायसत्राचा मुख्य उिेश आहे. 

• पोणलस प्रणशक्षि सांस्थाांच्या णनदेशकाांच्या दुसर् या आवृत्तीचे प्रकाशनही यावेळी करण्यात आले, ज्याचा उिेश सवय 

पोणलस प्रणशक्षि सांस्था, कें द्रशाणसत प्रदेश, कें द्रीय सशस्त्र पोणलस दले आणि कें द्रीय पोणलस सांघर्नाांमिील सांसािने, 

सुणविा आणि तज्ञाांचे नेर्वणकां गिारे सामाणयक करिे, प्रणशक्षि सांस्थाांमिील वास्तणवक-वेळेवर आिाररत सांपे्रर्षि सुलभ 

करिे हा आहे. 

Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: पयाावरि 

गे्रटर पन्ना लँडसे्कपसाठी एकात्मिक लँडसे्कप मॅिेजमेंट पॅ्लि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• गे्रर्र पन्ना लँडसे्कपच्या इांणर्गे्ररे्ड लँडसे्कप मॅनेजमेंर् पॅ्लनचा अांणतम अहवाल जलशक्ती मांत्रालयाच्या जलसांपदा, नदी 

णवकास आणि गांगा पुनरुज्जीवन णवभागाच्या सणचवाांनी पयायवरि आणि वन मांत्रालय आणि इतर सांबांणित सांस्थेच्या 

अणिकाऱयाांच्या उपव्हस्थतीत जाहीर केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• केन-बेतवा णलांक प्रकल्पासांदभायत भारतीय वन्यजीव सांस्थेने (डबू्ल्यआयआय) हा एकाव्हत्मक लँडसे्कप व्यवस्थापन 

आराखडा तयार केला आहे. 

• गे्रर्र पन्ना लँडसे्कपच्या एकाव्हत्मक लँडसे्कप व्यवस्थापन योजनेत णर्ग्व्िॉचचयर आणि घारीअल सारख्या प्रमुख 

प्रजाती ांच्या चाांगल्या अणिवास सांवियन आणि व्यवस्थापनासाठी तरतुदी आहेत. 

केि बेटवा नलंक प्रकल्प म्हिजे काय? 

• केन-बेर्वा णलांक प्रकल्प हा एक नदी-जोड प्रकल्प आहे ज्याचा उिेश उत्तर प्रदेशातील बेर्वा येथील दुष्काळी 

बुांदेलखांड प्रदेशात णसांचनासाठी मध्य प्रदेशातील केन नदीचे अणतररक्त पािी वळविे आहे. 

• या प्रकल्पाांतगयत 7 मीर्र लाांब आणि 2 णकमी रुां द िौिन िरि आणि 230 णकमीचा कालवा बाांिण्यात येिार आहे. 

• केन-बेतवा णलांक प्रकल्प हा देशभरातील ३० नदी-जोड प्रकल्पाांपैकी एक आहे. 

Source: The Hindu 

महत्वाचे नदवस 

जागनतक सायकल नदि 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 

• जगभरात दरवर्षी 03 जून रोजी जागणतक सायकल णदन साजरा केला जातो. 

• भारतात णफर्नेस आणि शाश्वत णवकासाला चालना णमळावी, या उिेशाने नेहरू युवा कें द्राच्या युवा सेवा आणि क्रीडा 

णवभागाच्या सहकायायने णदल्लीत जागणतक सायकल णदनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

• पयायवरिदृष्ट्या सुरणक्षत आणि परवडिारी वाहतुकीची सािने उपलब्ध करून देण्याबरोबरच शारीररकदृष्ट्या सक्षम 

आणि शारीररकदृष्ट्या तांदुरुस्त असिे अणनवायय आहे, यातच जागणतक सायकल णदनाची सांकल्पना रुजली आहे. 

• जागणतक सायकल णदनाणनणमत्त नेहरू युवा कें द्र सांघर्नेतफे देशातील ३५ राज्य/कें द्रशाणसत प्रदेशाांच्या राजिान्या 

आणि ७५ प्रणतणष्ठत णठकािी सायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

• Source: PIB 
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