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साप्ताहिक चालू घडामोडी 
पहिला आठवडा जून 2022 
मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

माय पॅड माय राइट्स प्रोग्राम 

 

• लेहमधे्य नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट-नाबाडडद्वारे माय पॅड माय राइट्स कायडक्रम सुरू 

करण्यात आला आहे. 

• नाबाडडच्या नॅब प्रग्रतष्ठानच्या माध्यमातून माय पॅड माय राइट्स हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. 

• ग्रिग्रिध ियोगटातील मग्रहलाांसाठी योग्य सॅग्रनटरी पॅड तयार करणे हे या कायडक्रमाचे मुख्य उग्रिष्ट आहे. 

• माय पॅड माय राइट्स कायडक्रमाचा उिेश माग्रसक पाळीच्या स्वच्छतेद्वारे िामीण मग्रहलाांना आग्रथडक सक्षमीकरण प्रदान 

करणे हा आहे. 

• मग्रहलाांना देशाच्या आग्रथडक ग्रिकासात सहभागी होण्याची सांधी उपलब्ध करून देण्याच्या उिेशाने नाबाडडने या 

कायडक्रमाचे आयोजन केले आहे. 

Source: News on Air 

राष्ट्रीय पोलीस प्रशिक्षण सेशमनार 

 

बातम्ाांमधे्य का: 
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• उत्तर प्रदेशातील गाग्रियाबाद येथे 38 व्या राष्टर ीय पोलीस प्रग्रशक्षण सेग्रमनारचे उद्घाटन कें द्रीय गृहराज्यमांत्री श्री 

ग्रनत्यानांद राय याांच्या हसे्त िाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• बु्यरो ऑफ पोग्रलस ररसचड अँड डेव्हलपमेंटतफे (बीपीआर अँड डी) आयोग्रजत दोन ग्रदिसीय ३८ व्या राष्टर ीय पोग्रलस 

प्रग्रशक्षण चचाडसत्राचा ग्रिषय आहे 'पोलीस प्रग्रशक्षणातील सिोत्तम पद्धती ांची देिाणघेिाण'  

• या व्यासपीठाचा प्रभािीपणे िापर करून पोग्रलस प्रग्रशक्षणाच्या गुांतागुांतीच्या प्रश्ाांिर ग्रिचारग्रिग्रनमय करणे, ज्याच्या 

मदतीने हे प्रश् अनुभिजन्य मापदांडाांच्या आधारे सरकारला सोडिता येतील, हे या चचाडसत्राचे उग्रिष्ट आहे. 

• स्माटड पोग्रलग्रसांगचे पांतप्रधानाांचे स्वप्न साकार करणे हा या चचाडसत्राचा मुख्य उिेश आहे. 

• पोग्रलस प्रग्रशक्षण सांसथाांच्या ग्रनदेशकाांच्या दुसर् या आिृत्तीचे प्रकाशनही यािेळी करण्यात आले, ज्याचा उिेश सिड 

पोग्रलस प्रग्रशक्षण सांसथा, कें द्रशाग्रसत प्रदेश, कें द्रीय सशस्त्र पोग्रलस दले आग्रण कें द्रीय पोग्रलस सांघटनाांमधील सांसाधने, 

सुग्रिधा आग्रण तज्ाांचे नेटिग्रकिं गद्वारे सामाग्रयक करणे, प्रग्रशक्षण सांसथाांमधील िास्तग्रिक-िेळेिर आधाररत सांपे्रषण सुलभ 

करणे हा आहे. 

Source: PIB 

म ुंबई आुंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• 17 व्या मुांबई आांतरराष्टर ीय माग्रहतीपट, लघुपट आग्रण अॅग्रनमेशन ग्रफल्म फेस्टिव्हल (मुांबई आांतरराष्टर ीय ग्रचत्रपट महोत्सि) मुांबईत 

आयोग्रजत करण्यात आला होता. 

मुख्य मुद्दा: 

• मुांबई आांतरराष्टर ीय ग्रचत्रपट महोत्सिात ३० देशाांतील ८०८ ग्रचत्रपट दाखिण्यात आले आहेत. ज्यामधे्य १०२ ग्रचत्रपट (३५ 

आांतरराष्टर ीय आग्रण ६७ राष्टर ीय) स्पधाड शे्रणीत आग्रण १८ ग्रचत्रपट एमआयएफएफ ग्रप्रिम प्रकारात दाखिले जातील. 

• महोत्सिातील सिोतृ्कष्ट ग्रचत्रपटाला सुिणड शांख पुरस्कार आग्रण दहा लाख रुपयाांचे पाररतोग्रषक देण्यात येणार आहे. अन्य 

पुरस्काराांमधे्य एक ते पाच लाख रुपये रोख, चाांदीचे माबडल, टर ॉफी, प्रमाणपत्र याांचा समािेश आहे. 

• या महोत्सिात प्रसाररत होणाऱ्या मुांबई आांतरराष्टर ीय ग्रचत्रपट महोत्सिात बाांगलादेशातील ११ ग्रचत्रपटाांचाही समािेश करण्यात 

आला आहे. 

• मुांबई आांतरराष्टर ीय ग्रचत्रपट महोत्सिही ऑनलाइन पाहता येणार असून, महोत्सिात प्रिेश ग्रिनामूल्य आहे. 

• Source: News on Air 

उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता 
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बातम्ाांमधे्य का: 

• एकसमान नागरी सांग्रहता (UCC) आग्रण उत्तराखांडमधील रग्रहिाशाांच्या िैयस्टिक बाबी ांची अांमलबजािणी करणाऱ् या 

सिड सांबांग्रधत कायद्ाांचे पुनरािलोकन करण्यासाठी उत्तराखांड सरकारने सिोच्च न्यायालयाच्या (SC) ग्रनिृत्त 

न्यायाधीशाांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज् सग्रमती सथापन केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• एकसमान नागरी सांग्रहता सांपूणड देशासाठी समान कायद्ासह सिड धाग्रमडक समुदायाांसाठी (ग्रहांदू, मुस्टिम, शीख, ग्रिश्चन) 

ग्रििाह, घटस्फोट, िारसा आग्रण दत्तक यासारख्या सासरच्या समानतेची तरतूद करते. 

• भारतीय राज्यघटनेच्या धोरणाच्या मागडदशडक तत्त्ाांच्या अनुचे्छद 44 मधे्य असे नमूद केले आहे की राज्य भारताच्या 

सांपूणड प्रदेशात नागररकाांसाठी समान नागरी सांग्रहता सुरग्रक्षत करण्याचा प्रयत्न करेल. 

• भारतीय करार कायदा, 1972, नागरी प्रग्रक्रया सांग्रहता, िसू्तांची ग्रिक्री कायदा, मालमते्तचे हस्ताांतरण कायदा, 1882, 

भागीदारी कायदा 1932, पुरािा कायदा 1872 इत्यादी सारख्या जिळजिळ सिड नागरी बाबी ांमधे्य भारताद्वारे समान 

नागरी सांग्रहता पाळली जाते. 

• सध्या गोिा हे एकमेि राज्य आहे ज्याने राज्यात समान नागरी सांग्रहता लागू केली आहे. 

Source: PIB 

गोवा स्थापना दिवस 
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• दरिषी ३० मे हा गोव्याचा सथापना ग्रदिस म्हणून साजरा केला जातो. 

• गोव्यािर सुमारे 450 िषे पोतुडगीजाांचे राज्य होते आग्रण ग्रडसेंबर 1961 मधे्य गोिा भारताच्या ताब्यात देण्यात आला. 

• 1961 मधे्य पोतुडगीजाांसोबतचे राजनैग्रतक प्रयत्न अयशस्वी िाल्यानांतर भारत सरकारने ऑपरेशन ग्रिजयद्वारे दमण 

आग्रण दीि आग्रण गोिा 19 ग्रडसेंबर रोजी भारतीय मुख्य भूभागाशी जोडले गेले. 

• 30 मे 1987 रोजी, प्रदेशाचे ग्रिभाजन करण्यात आले, गोिा राज्याची ग्रनग्रमडती िाली आग्रण दमण आग्रण दीि हे 

कें द्रशाग्रसत प्रदेश बनले. 

Source: PIB 

 
 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 
िैक्षणणक प्रकािन कौिल्ये स धारण्यासाठी अल्प-म ितीच्या प्रशिक्षण अभ्यासक्रमािे आयोजन 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• 1 जून ते 30 जून 2022 या कालािधीत सीएसआयआर- ररसचड जनडल ग्रडस्टव्हजन ऑफ नॅशनल इस्टिटू्यट ऑफ 

सायन्स कमु्यग्रनकेशन अँड पॉग्रलसी ररसचड (एन.आय.एस.पी.ए.आर.) याांच्या ितीने आयोग्रजत "अल्प-मुदतीच्या 

प्रग्रशक्षण कोसडद्वारे शैक्षग्रणक प्रकाशन कौशल्याांची जाग्रहरात" या ग्रिषयािर कररअर ररसचड इांटनडग्रशप प्रोिाम आयोग्रजत 

करण्यात आला.  

मुख्य मुदे्द: 

• ही इांटनडग्रशप भारत सरकारच्या ग्रिज्ान आग्रण तांत्रज्ान ग्रिभागाांतगडत (डीएसटी) ग्रिज्ान आग्रण अग्रभयाांग्रत्रकी सांशोधन 

मांडळ (एसईआरबी) द्वारे त्वररत ग्रिज्ान िृग्रत्तका योजनेंतगडत प्रायोग्रजत केली जाते. 

• या इांटनडग्रशप प्रोिामचे मुख्य उिीष्ट म्हणजे सहभागी ांना ग्रिद्वत्तापूणड आग्रण लोकग्रप्रय ग्रिज्ान लेखनाबिल जाणून घेण्याची 

सांधी प्रदान करणे. 

• या ररसचड इांटनडग्रशप प्रोिाममधे्य ग्रिग्रिध ग्रिद्ापीठे आग्रण महाग्रिद्ालयाांमधील पीजी आग्रण पीएचडी दोन्ही 

अभ्यासक्रमाांचे ५ सहभागी ऑफलाइन पद्धतीने सहभागी िाले होते. 

• स्रोत: पीआयबी 

'75 उद्योजक पररषि आणण 75 िेिी पि धन प्रििशन' 
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बातम्ाांमधे्य का: 

• कें द्रीय मत्स्यव्यिसाय, पशुसांिधडन आग्रण दुग्धव्यिसाय मांत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला याांच्या हसे्त आयोग्रजत 75 उद्ोजक 

पररषद आग्रण 75 देशी पशुधन प्रदशडन कायडक्रमाचे उद्घाटन निी ग्रदल्ली येथे िाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• मत्स्यव्यिसाय, पशुसांिधडन आग्रण दुग्धव्यिसाय मांत्रालयातफे आिादी का अमृत महोत्सिाांतगडत या पररषदेचे आयोजन 

करण्यात आले आहे. 

• या पररषदेत तीन ताांग्रत्रक थीमॅग्रटक सत्राांिर लक्ष कें ग्रद्रत केले गेले - "उत्पादकता िाढग्रिणे आग्रण प्राण्याांचे आरोग्य 

सुधारणे, मूल्यिधडन आग्रण बाजार सांबांध आग्रण नाग्रिन्यता आग्रण तांत्रज्ान". 

• सद्स्टसथतीत पशुसांिधडन के्षत्राचा ग्रिकास दर आठ टके्क असला तरी शेतकऱ्याांचे उत्पन्न िाढिणे हा या पररषदेचा मुख्य 

उिेश आहे. डेअरी आग्रण पोल्ट्र ी फामडसड, नाग्रिन्यपूणड उद्ोजक, िाटडअप्स आग्रण उद्ोग यािर ग्रिशेषत: चचाड करणे 

हा या पररषदेचा उिेश आहे.  

• पररषदेदरम्यान कें द्रीय मत्स्यव्यिसाय, पशुसांिधडन आग्रण दुग्धग्रिकास मांत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला याांच्या हसे्त ग्रद्वतीय 

िाटड-अप िँड चॅलेंजच्या ग्रिजेत्याांना उतृ्कष्टता पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. 

• Source: News on Air 

जनरल नेक्सस्ट डेमोक्रसी नेटवकश  

 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• इांग्रडयन कौस्टन्सल फॉर कल्चरल ररलेशन्स (ICCR) च्या जनरल नेक्स्ट डेमोके्रसी नेटिकड  या दहा ग्रदिसीय कायडक्रमाचा 

समारोप िाला. 

मुख्य मुदे्द: 

• जेन नेक्स्ट डेमोक्रसी नेटिकड  हा कायडक्रम लोकशाही देशाांतील तरुणाांना भारतात आणतो आग्रण कायडक्रमादरम्यान 

त्याांना भारताचा िारसा, सांसृ्कती आग्रण भारतीय लोकशाहीच्या कायाडची ओळख होते. 

• समारोप सोहळ्यात घाना, बाांगलादेश, पेरू, नेपाळ, बु्रनेई आग्रण नॉिे या सहा देशाांतील २७ प्रग्रतग्रनधी ांनी भारत भेटीचे 

अनुभि साांग्रगतले. 

• भूतान, जमैका, मलेग्रशया, पोलांड, श्रीलांका, स्वीडन, टाांिाग्रनया आग्रण उिबेग्रकस्तान येथील युिा प्रग्रतग्रनधी ांनीही जेन 

नेक्स्ट डेमोकॅ्रसी नेटिकड  कायडक्रमाांतगडत यांग इांग्रडयन पालडमेंटररयन्सची भेट घेतली आग्रण इांग्रडयन कौस्टन्सल फॉर 

कल्चरल ररलेशन्सतफे आयोग्रजत केलेल्या भारत भेटीचे आपले अनुभि साांग्रगतले. 

इांडियन कौन्सिल फॉर कल्चरल ररलेशि (आयसीसीआर) 

• भारत सरकारची स्वायत्त सांसथा असलेल्या इांग्रडयन कौस्टन्सल फॉर कल्चरल ररलेशन्स (आयसीसीआर) या सांसथेचे 

मुख्यालय निी ग्रदल्ली येथे आहे. 

• स्वतांत्र भारताचे पग्रहले ग्रशक्षणमांत्री मौलाना अबुल कलाम आिाद याांनी १९५० साली सथापन केलेली भारतीय 

साांसृ्कग्रतक सांबांध पररषद इतर देशाांशी आग्रण त्याांच्या लोकाांशी साांसृ्कग्रतक देिाणघेिाण करून भारताच्या जागग्रतक 

साांसृ्कग्रतक सांबांधाांमधे्य सहभागी आहे. 

• तसेच १९६५ मधे्य भारत सरकारने सथापन केलेल्या जिाहरलाल नेहरू आांतरराष्टर ीय समजुतीच्या पुरस्काराचे 

व्यिसथापन देखील करते, ज्याचा शेिटचा पुरस्कार २००९ मधे्य देण्यात आला होता. 

Source: All India Radio 

पुंतप्रधान गरीब कल्याण सुंमेलन 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• 31 मे 2022 रोजी ग्रशमला येथे पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी आयोग्रजत केलेल्या पांतप्रधानाांच्या गरीब कल्याण सांमेलनात 

भाग घेतला. 

मुख्य मुदे्द: 

• पांतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी याांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला आठ िषे पूणड िाल्याच्या ग्रनग्रमत्ताने हा अनोखा सािडजग्रनक 

कायडक्रम देशभरात राज्याांच्या राजधानी, ग्रजल्हा मुख्यालये आग्रण कृषी ग्रिज्ान कें द्राांमधे्य आयोग्रजत करण्यात आला 

आहे. 
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• प्रधानमांत्री गरीब कल्याण सांमेलन देशभरातील ग्रनिडून आलेल्या लोकप्रग्रतग्रनधी ांना सरकारद्वारे चालिल्या जाणाऱ् या 

ग्रिग्रिध कल्याणकारी कायडक्रमाांबिल जनमत जाणून घेण्याच्या प्रयत्नात जनतेशी थेट सांिाद साधण्याची सांधी प्रदान 

करते. 

• पांतप्रधान ग्रकसान सन्मान ग्रनधी (पीएम-ग्रकसान) योजनेंतगडत आग्रथडक लाभाांचा 11 िा हप्ताही पांतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी 

याांनी पररषदेदरम्यान जारी केला आहे. 

• पररषदेदरम्यान, पांतप्रधानाांनी भारत सरकारच्या नऊ मांत्रालये/ग्रिभागाांच्या ग्रिग्रिध कायडक्रमाांच्या लाभार्थ्ािंशी थेट 

सांिाद साधला. 

Source: Jansatta 

ऑपरेिन रक्सत िुंिन 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• ऑपरेशन रि चांदन अांतगडत, महसूल गुप्तचर सांचालनालयाने (DRI) 14.63 मेग्रटर क टन लाल चांदन जप्त केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• लाल चांदन ही आांध्र प्रदेशातील पूिड घाट के्षत्रातील जांगलात आढळणारी िनस्पतीची प्रजाती आहे आग्रण आांतरराष्टर ीय 

ग्रनसगड सांिधडन सांघाने (IUCN) त्याला 'धोकादायक यादी'मधे्य ग्रनयुि केले आहे. 

• िन्यजीि आग्रण िनस्पती ांच्या लुप्तप्राय प्रजाती ांच्या आांतरराष्टर ीय व्यापारािरील अग्रधिेशनाच्या पररग्रशष्ट-II मधे्य लाल 

चांदनाचे लाकूड देखील सूचीबद्ध आहे (CITES). 

• त्याचा समृद्ध रांग आग्रण उपचारात्मक गुणधमािंमुळे सौांदयडप्रसाधने, औषधी उत्पादने आग्रण उच्च दजाडच्या लाकडी 

हस्तकला िापरण्यासाठी आग्रशयामधे्य, ग्रिशेषत: चीनमधे्य त्याला जास्त मागणी आहे. 

• ग्रिदेश व्यापार धोरणानुसार भारतातून लाल चांदनाची ग्रनयाडत प्रग्रतबांग्रधत आहे. 

Source: PIB 

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण या ववषयावर िोन दिवसीय पररषि 

 

बातम्ाांमधे्य का: 
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• गुजरातमधील गाांधीनगर येथे राष्टर ीय शैक्षग्रणक धोरण (NEP) 2020 च्या अांमलबजािणीिर चचाड करण्यासाठी ग्रशक्षण 

मांत्र्ाांची दोन ग्रदिसीय पररषद आयोग्रजत करण्यात आली होती. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्टर ीय शैक्षग्रणक धोरण २०२० ची अांमलबजािणी, शाळाांमधे्य कौशल्य आग्रण ग्रडग्रजटल उपक्रमाांिर लक्ष कें ग्रद्रत करून 

देशातील शैक्षग्रणक पररसांसथा बळकट करण्यािर ग्रिचारग्रिग्रनमय करणे हे दोन ग्रदिसीय पररषदेचे उिीष्ट आहे. 

• ग्रिद्ा समीक्षा कें द्र (VSK) आग्रण भास्कराचायड नॅशनल इस्टिटू्यट फॉर से्पस अॅस्टिकेशन्स अँड ग्रजओ-इन्फॉमेग्रटक्स 

(BISAG) याांनाही दोन ग्रदिसीय कायडक्रमात सहभागी मांत्री भेट देतील. 

Source: Indian Express 

मित्वाच्या बातम्या: जग 
स्टॉकहोम येथे आयोजजत उद्योग सुंक्राुंती ििाश 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• भारत आग्रण स्वीडनने उद्ोग सांक्रमणासाठी नेतृत्व (लीड आयटी) या त्याांच्या सांयुि उपक्रमाचा एक भाग म्हणून 

िॉकहोम येथे इांडिर ी सॉस्टल्िस डायलॉगचे आयोजन केले होते. 

मुख्य मुदे्द: 

• लीडरग्रशप फॉर इांडिर ी टर ास्टझिशन उपक्रम जागग्रतक हिामान कृतीत मुख्य भागधारक असलेल्या आग्रण ग्रिग्रशष्ट 

हस्तके्षपाांची आिश्यकता असलेल्या के्षत्राांिर लक्ष कें ग्रद्रत करतो. िॉकहोममधील इांडिर ी सोलस्टिस डायलॉग दरम्यान 

सीओपी २७ चा अजेंडा ग्रनग्रश्चत करण्यात आला आहे. 

• जपान आग्रण दग्रक्षण आग्रिका देखील यािषी निीन सदस्य म्हणून लीडरग्रशप फॉर इांडिर ी टर ास्टझिशन उपक्रमात 

सामील िाले आग्रण त्याांनी लीडरग्रशप फॉर इांडिर ी टर ास्टझिशन उपक्रमाचे एकूण सदस्यत्व 37 देश आग्रण कां पन्याांना 

एकत्र केले. 

• या कायडक्रमादरम्यान, भारताने 2022-23 च्या अांमलबजािणीसाठी प्राधान्यक्रमाांिर गोलमेज पररषदेचे अध्यक्षपद 

भूषग्रिले, ज्यात सिड िक्त्ाांनी हिामान कृतीला गती देण्याच्या गरजेिर भर ग्रदला. 

स्रोत: पीआयबी 

भारत आणण सेनेगल याुंच्यात सामुंजस्य करार 
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बातम्ाांमधे्य का: 

• भारत आग्रण सेनेगल याांनी साांसृ्कग्रतक देिाणघेिाण, युिा घडामोडी ांमधे्य सहकायड आग्रण अग्रधकाऱ्याांसाठी स्टव्हसा-मुि 

व्यिसथा या तीन सामांजस्य कराराांिर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• दोन्ही देश राजनैग्रतक सांबांधाांना ६० िषे पूणड करत असताना या कराराांिर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. 

• भारत आग्रण सेनेगल दरम्यान स्वाक्षरी केलेल्या कराराांचे उग्रिष्ट दोन्ही देशाांमधील ग्रद्वपक्षीय भागीदारी अग्रधक मजबूत 

करणे आहे, ज्यामधे्य- 

1. पग्रहला सामांजस्य करार राजनैग्रतक आग्रण अग्रधकृत पासपोटड धारकाांसाठी स्टव्हसा-मुि व्यिसथेशी सांबांग्रधत आहे. 

2. दुसरा करार 2022-26 या कालािधीसाठी साांसृ्कग्रतक ग्रिग्रनमय कायडक्रम (CEP) च्या नूतनीकरणाशी सांबांग्रधत आहे. 

3. ग्रतसरा सामांजस्य करार युिकाांच्या बाबतीत ग्रद्वपक्षीय सहकायड िाढग्रिण्याशी सांबांग्रधत आहे. 

• भारत आग्रण सेनेगलमधील ग्रद्वपक्षीय व्यापार $1.5 अब्ज इतका आहे, गेल्या िषडभरात 37% ची िाढ िाली ां आहे. 

• कायडक्रमादरम्यान, भारताने डाकारमधील उद्ोजकता प्रग्रशक्षण आग्रण ग्रिकास कें द्र (CEDT) च्या अपिेडेशनच्या 

दुसऱ्या टप्प्याला मान्यता ग्रदली आहे. 

Source: The Hindu 

भारत आणण इस्रायल याुंच्यात द्ववपक्षीय ििाश 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• भारताचे सांरक्षण मांत्री श्री राजनाथ ग्रसांह आग्रण इस्रायलचे सांरक्षण मांत्री श्री बेंजाग्रमन गँट्ि याांच्यात निी ग्रदल्ली येथे 

ग्रद्वपक्षीय चचाड िाली. 

मुख्य मुदे्द: 
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• निी ग्रदल्लीत िालेल्या ग्रद्वपक्षीय चचेचा मुख्य उिेश सांरक्षणाशी सांबांग्रधत सिड के्षत्राांमधे्य सहकायड िाढिणे हा आहे, 

ज्यात भग्रिष्यातील तांत्रज्ान आग्रण सांरक्षण सह-उत्पादनात सांशोधन आग्रण ग्रिकासािर लक्ष कें ग्रद्रत केले जाईल. 

• ग्रद्वपक्षीय चचेदरम्यान सांरक्षण सहकायाडची ग्रिद्मान चौकट अग्रधक मजबूत करण्यासाठी भारत-इस्रायल हे सांरक्षण 

सहकायाडचे स्टव्हजन दोन्ही देशाांनी स्वीकारले आहे. 

• ग्रद्वपक्षीय चचेपूिी इस्रायलचे सांरक्षण मांत्री बेंजाग्रमन गॅन््टि याांना भारतीय सैन्याने पारांपाररकपणे गाडड ऑफ ऑनर 

म्हणून सादर केले होते. 

• दोन्ही देशाांमधील सांरक्षण सांबांध अग्रधक दृढ करण्याच्या उिेशाने तसेच भारत आग्रण इस्रायल याांच्यात अग्रधकृत 

राजनैग्रतक सांबांध प्रसथाग्रपत करण्याच्या उिेशाने इस्रायलच्या सांरक्षणमांत्र्ाांचा हा पग्रहलाच भारत दौरा आहे. 

• Source: PIB 

भारत आणण बाुंगलािेि िरम्यान सीमा समन्वय पररषि 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• भारत आग्रण बाांगलादेश याांच्यातील सीमा समन्वय पररषद ग्रसले्हत येथे आयोग्रजत करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सीमा समन्वय पररषद ही चार ग्रदिसीय पररषद असून ग्रतचा समारोप 2 जून रोजी होणार आहे. 

• भारताकडून या पररषदेला सीमा सुरक्षा दलाचे महाग्रनरीक्षक सुग्रमत शरण याांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय 

ग्रशष्टमांडळ उपस्टसथत होते. 

• बाांगलादेशच्या ग्रशष्टमांडळाचे नेतृत्व ग्रचतगािचे प्रादेग्रशक कमाांडर ग्रब्रगेग्रडयर जनरल तनिीर गनी चौधरी करत आहेत. 

• सीमा व्यिसथापन आग्रण सुरके्षशी सांबांग्रधत सिड मुद्द्ाांिर चचाड करणे हा पररषदेचा उिेश आहे. 

• बॉडडर कोऑग्रडडनेशन कझवे्हझशनच्या उग्रिष्टाांमधे्य बेकायदेशीर प्रिेश, अांमली पदाथड आग्रण मग्रहला आग्रण मुलाांसह 

िसू्तांची तस्करी, आांतरराष्टर ीय सीमेिरील ग्रिकास ग्रक्रयाकलाप आग्रण BGB आग्रण BSF याांच्यातील ग्रिश्वास िाढिणे याांचा 

समािेश आहे. 

Source: News on Air 

मादहती सशमती (WSIS) मुंि 2022 वर जागततक शिखर पररषि 
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बातम्ाांमधे्य का: 

• 30 मे ते 3 जून 2022 या कालािधीत स्टस्वत्िलिंडमधील ग्रजग्रनव्हा येथील मुख्यालयात इांटरनॅशनल टेग्रलकमु्यग्रनकेशन 

युग्रनयन (ITU) द्वारे आयोग्रजत िर्ल्ड इन्फॉमेशन सोसायटी (WSIS) 2022 च्या उद्घाटन समारांभाला कें द्रीय 

दळणिळण मांत्री उपस्टसथत राहतील. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारत 1869 पासून आांतरराष्टर ीय दूरसांचार सांघाचा सदस्य आहे आग्रण सांघाच्या घडामोडी आग्रण ग्रक्रयाकलापाांमधे्य 

सग्रक्रय सहभाग घेत आहे. 

• िर्ल्ड सग्रमट ऑन इन्फॉमेशन कग्रमटी फोरम 2022 हा ग्रिकास समुदायासाठी आयसीटीचा जगातील सिाडत मोठा 

िाग्रषडक मेळािा आहे. 

• माग्रहती सग्रमती मांच 2022 15 माचडपासून आभासी स्वरूपात सुरू करण्यात आला, ज्याचा अांग्रतम आठिडा 30 मे ते 

3 जून 2022 या कालािधीत ग्रजनेव्हा, स्टस्वत्िलिंड येथील आांतरराष्टर ीय दूरसांचार सांघ मुख्यालयात दूरसथ सहभागासह 

आयोग्रजत करण्यात आला. 

• माग्रहती सग्रमती मांच 2022 ची थीम "कल्याण, समावेश आडण लवडचकता साठी ICT: SDGs वर प्रगती 

करण्यासाठी माडिती सडमती मांच सियोग" (ICT for Welfare, Inclusion and Resilience: Information 

Committee Forum Collaboration to Accelerate Progress on the SDGs) आहे. 

स्रोत: PIB  

मित्वाच्या बातम्या: अर्थव्यवस्र्ा 
भारतािी जीडीपी वाढ 
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बातम्ाांमधे्य का: 

• जानेिारी ते माचड या कालािधीत भारताचे सकल देशाांतगडत उत्पादन (जीडीपी) 4.1% च्या चार ग्रतमाही नीचाांकी 

पातळीिर आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारताचे सकल देशाांतगडत उत्पादन (जीडीपी) जानेिारी ते माचड या कालािधीत 4.1% इतके होते जे मागील ग्रतमाहीत 

5.4% होते. 

• सध्याच्या आकडेिारीनुसार पूणड िषड जीडीपी 8.7% आहे 

• फेबु्रिारीमधे्य अांदाग्रजत 8.9% िाढीच्या तुलनेत हे कमी आहे. 

• अथडव्यिसथेत एकूण मूल्यिग्रधडत (GVA) 2021-22 साठी 8.1% असण्याचा अांदाज आहे, जो राष्टर ीय साांस्टख्यकी 

कायाडलयाने (NSO) 8.3% च्या अांदाजापेक्षा थोडा कमी आहे. 

• Source: The Hindu 

गव्हनशमेंट-ए-माकेटप्लेस (GeM) 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• कें द्रीय मांग्रत्रमांडळाने सहकारी सांसथाांना गव्हनडमेंट-ई-माकेटिेस (GeM) िॅटफॉमडिर उत्पादने ग्रिकण्याची परिानगी 

देण्याच्या प्रस्तािाला मांजुरी ग्रदली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• कें द्रीय मांग्रत्रमांडळाने ग्रदलेल्या सांमतीचा उिेश 8.5 लाख सहकारी सांसथाांशी ग्रनगग्रडत 27 कोटी लोकाांना लाभ ग्रमळिून 

देण्याचा आहे. 

• गव्हनडमेंट-ए-माकेटिेसच्या मदतीने सूक्ष्म आग्रण मध्यम लघु उद्ोगाांना खरेदीदार ग्रमळतील आग्रण "िोकल फॉर 

लोकल" आग्रण स्वािलांबी भारताच्या सांभाव्यतेला चालना देण्यासाठी देखील मदत होईल. 

• गव्हनडमेंट-ए-माकेटिेस (GeM) 2017 मधे्य सुरू करण्यात आले होते, GeM हे सामान्यतः  िापरल्या जाणाऱ् या िसू्त 

आग्रण सेिाांची ऑनलाइन खरेदी सुलभ करण्यासाठी एक-िॉप पोटडल आहे. 

Source: The Hindu 

भारतीय व्यवसाय पोटशल 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• भारतीय ग्रनयाडतदार आग्रण परदेशातील खरेदीदाराांसाठी आांतरराष्टर ीय व्यापार कें द्र असलेले “इां ग्रडयन ग्रबिनेस पोटडल” हे कें द्रीय 

िाग्रणज्य आग्रण उद्ोग मांत्री याांनी सुरू केले आहे. 

मुख्य मुद्दा: 

• FIEO ने ग्लोबल ग्रलांकरशी (Global Linker) भागीदारीद्वारे भारतीय ग्रनयाडतदार आग्रण परदेशी खरेदीदाराांसाठी आांतरराष्टर ीय 

व्यिसाय कें द्र असलेल्या "इांग्रडयन ग्रबग्रिनेस पोटडल" ची रचना आग्रण ग्रिकास केला आहे. 

• एसएमई ग्रनयाडतदार, कारागीर आग्रण शेतकरी याांना त्याांच्या उत्पादनाांसाठी निीन बाजारपेठ ओळखण्यासाठी आग्रण जागग्रतक 

स्तरािर त्याांची ग्रिक्री िाढग्रिण्यास सक्षम करण्यासाठी इां ग्रडयन ग्रबग्रिनेस पोटडल ही एक B-2-B ग्रडग्रजटल बाजारपेठ आहे. 

• भारतीय व्यिसाय पोटडलचे उिीष्ट आहे की भारतीय ग्रनयाडतदाराांचे ग्रडग्रजटलायिेशन करण्यात आग्रण त्याांना ऑनलाइन 

शोधण्यायोग्य बनग्रिण्यात मदत करणे. 

• भारतीय व्यिसाय पोटडल खरेदीदार आग्रण ग्रिके्रत्याांमधील आभासी बैठकाांना प्रोत्साग्रहत करण्यासाठी देखील उपयुि ठरेल. 

• परदेशी खरेदीदाराांना भारतीय ग्रनयाडतदाराांचे ग्रिश्वासाहड नेटिकड  प्रदान करणे हे इां ग्रडयन ग्रबग्रिनेस पोटडलचे उिीष्ट आहे. 

• Source: PIB 

मित्वाच्या बातम्या: संरक्षण 
MK-I बबयॉन्ड जव्हज्य अल रेंज एअर टू एअर शमसाइल शसस्टम 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• भारतीय हिाई दल आग्रण भारतीय नौदलासाठी एिर ा एमके-आय ग्रबयॉन्ड स्टव्हजु्यअल रेंज एअर टू एअर टू एअर 

ग्रमसाईल ग्रसिम आग्रण सांबांग्रधत उपकरणाांच्या खरेदीसाठी सांरक्षण मांत्रालयाने भारत डायनॅग्रमक ग्रलग्रमटेडशी करार 

केला आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• हा करार भारतीय िायुसेनेने (IAF) परकीय स्त्रोताांिरील अिलांग्रबत्व कमी करताना ग्रिजुअल रेंजच्या पलीकडे तसेच 

क्लोज कॉमॅ्बट एां गेजमेंटसाठी जारी केलेल्या िाग्रफां ग आिश्यकताांिर आधाररत आहे. 

• एिर ा एमके-आय बीव्हीआर एएएम के्षपणास्त्र सांरक्षण सांशोधन आग्रण ग्रिकास सांसथेने (डीआरडीओ) स्वदेशी 

बनािटीचे आग्रण ग्रिकग्रसत केले आहे. 

• अस्त्र के्षपणास्त्र ध्वनीच्या चौपट िेगापेक्षा अग्रधक िेगाने प्रिास करू शकते आग्रण अस्त्र के्षपणास्त्र जास्तीत जास्त २० 

ग्रकमी उांचीिर पोहोचू शकते. 

Source: News on Air 

ववज्ञान आणण तंत्रज्ञान 
अणखल भारतीय आय वेि महासुंमेलन 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• अस्टखल भारतीय आयुिेद महासांमेलनाच्या ५९ व्या महासभेचे उजै्जन, मध्य प्रदेश येथे राष्टर पती श्री राम नाथ कोग्रिांद याांच्या हसे्त 

उद्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• अस्टखल भारतीय आयुिेद महासांमेलनाच्या ५९ व्या सत्राचा ग्रिषय आहे 'आयुिेद आहार- ग्रनरोगी भारताचा आधार'. 

• अस्टखल भारतीय आयुिेद महासांमेलनाच्या ५९ व्या महासांमेलनाग्रनग्रमत्त उजै्जन येथील शासकीय आयुिेद िैद्कीय 

महाग्रिद्ालयाच्या निीन इमारतीचे उद्घाटनही राष्टर पती ांच्या हसे्त व्हचु्यडअल माध्यमातून करण्यात आले. 

• जगभरात अनेक िैद्कीय प्रणाली प्रचग्रलत आहेत, पण आयुिेद त्याांच्यापेक्षा िेगळा आहे. आयुिेदात आरोग्याबरोबरच 

आजाराांपासून बचाि करण्यािर भर देण्यात आला आहे. 

• अस्टखल भारतीय आयुिेद महासांमेलनाचा उिेश आयुिेदाला भारतातील राष्टर ीय ग्रचग्रकत्सा पद्धती बनग्रिणे हा आहे. 

• Source: The Hindu 

परम अनुंता स पर कॉम्प्य टर 
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बातम्ाांमधे्य का: 

• IIT गाांधीनगर येथे परम अनांत सुपर कॉम्प्युटर बसिण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• नॅशनल सुपरकॉम्प्युग्रटांग ग्रमशन (NSM) च्या फेज 2 अांतगडत परम अनांत सुपरकॉम्प्युग्रटांग सुग्रिधा सथापन करण्यात 

आली आहे. 

• नॅशनल सुपरकॉम्प्युग्रटांग ग्रमशन हा इलेक्ट्र ॉग्रनक्स आग्रण माग्रहती तांत्रज्ान मांत्रालय (MeitY) आग्रण ग्रिज्ान आग्रण तांत्रज्ान 

ग्रिभाग (DST) द्वारे चालिला जाणारा एक सांयुि उपक्रम आहे. 

• PARAM Infinite सुपरकॉम्प्युटर 838 टेराफ्लॉप सुपरकॉम्प्युग्रटांग सुग्रिधेने सुसज्ज आहे आग्रण तो कॉनॅ्टक्ट् ग्रलस्टिड 

कूग्रलांग तांत्रज्ानािर आधाररत आहे. 

• नॅशनल सुपरकॉम्प्युग्रटांग ग्रमशन अांतगडत देशभरात आतापयिंत 24 पेटाफ्लॉप्सची एकूण सांगणकीय क्षमता असलेले 15 

सुपर कॉम्प्युटर सथाग्रपत करण्यात आले आहेत. हे सिड सुपर कॉम्प्युटर भारतात तयार केले जातात आग्रण सेंटर फॉर 

डेव्हलपमेंट इन अॅडव्हाझसड कॉम्प्युग्रटांग (C-DAC) ने ग्रिकग्रसत केलेल्या स्वदेशी ग्रिकग्रसत सॉफ्टिेअर िॅकिर काम 

करतात. 

Source: Indian Express 

मित्वाच्या बातम्या: पयाथवरण 
नॅिनल थमशल पॉवर कॉपोरेिन शलशमटेडिे जैवववववधता धोरण 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• नॅशनल थमडल पॉिर कॉपोरेशन ग्रलग्रमटेड (NTPC ग्रलग्रमटेड) द्वारे जैिग्रिग्रिधतेचे सांिधडन, पुनसिंचग्रयत आग्रण सांिधडन 

करण्यासाठी सिडसमािेशक अद्याित जैिग्रिग्रिधता धोरण 2022 जारी केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• प्रस्ताग्रित नव्या धोरणाचा मुख्य उिेश जैिग्रिग्रिधतेला नॅशनल थमडल पॉिर कॉपोरेशन ग्रलग्रमटेडच्या मुख्य प्रिाहात 

आणणे हा आहे. 

• नॅशनल थमडल पॉिर कॉपोरेशन ग्रलग्रमटेड समूहातील सिड सदस्याांना जैिग्रिग्रिधतेच्या के्षत्रात ग्रनग्रश्चत केलेली उग्रिषे्ट साध्य 

करण्यासाठी योगदान देण्यासाठी प्रोत्साग्रहत करण्यासाठी जैिग्रिग्रिधता धोरणाची रचना करण्यात आली आहे. 

• कां पनीच्या व्यािसाग्रयक उपक्रमाांच्या बाहेर जैिग्रिग्रिधतेला असलेल्या सथाग्रनक धोक्ाांिर पद्धतशीरपणे चचाड करणे हे 

या धोरणाचे उिीष्ट आहे. 

जैवडवडवधता म्हणजे काय? 

• जैिग्रिग्रिधता म्हणजे िनस्पती, प्राणी, जीिाणू आग्रण बुरशी यासह पृथ्वीिरील सजीि प्रजाती ांच्या ग्रिग्रिधतेशी सांबांग्रधत 

आहे. 

• पृथ्वीिरील जैिग्रिग्रिधता इतकी समृद्ध आहे की, अनेक प्रजाती ांचा शोध अद्ाप लागलेला नाही, तसेच अभागी मानिी 

कारिायाांमुळे अनेक प्रजाती नामशेष होण्याचा धोका ग्रनमाडण िाला असून, पृथ्वीिरील भव्य जैिग्रिग्रिधतेला धोका 

ग्रनमाडण िाला आहे. 

Source: Indian Express 

ग्रेटर पन्ना लँडस्केपसाठी एकाजत्मक लँडस्केप मॅनेजमेंट प्लॅन 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• िेटर पन्ना लँडसे्कपच्या इांग्रटिेटेड लँडसे्कप मॅनेजमेंट िॅनचा अांग्रतम अहिाल जलशिी मांत्रालयाच्या जलसांपदा, नदी 

ग्रिकास आग्रण गांगा पुनरुज्जीिन ग्रिभागाच्या सग्रचिाांनी पयाडिरण आग्रण िन मांत्रालय आग्रण इतर सांबांग्रधत सांसथेच्या 

अग्रधकाऱ्याांच्या उपस्टसथतीत जाहीर केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• केन-बेतिा ग्रलांक प्रकल्पासांदभाडत भारतीय िन्यजीि सांसथेने (डबू्ल्यआयआय) हा एकास्टत्मक लँडसे्कप व्यिसथापन 

आराखडा तयार केला आहे. 

• िेटर पन्ना लँडसे्कपच्या एकास्टत्मक लँडसे्कप व्यिसथापन योजनेत ग्रटग्व्व्हॉचचडर आग्रण घारीअल सारख्या प्रमुख 

प्रजाती ांच्या चाांगल्या अग्रधिास सांिधडन आग्रण व्यिसथापनासाठी तरतुदी आहेत. 

केन बेटवा डलांक प्रकल्प म्हणजे काय? 

• केन-बेटिा ग्रलांक प्रकल्प हा एक नदी-जोड प्रकल्प आहे ज्याचा उिेश उत्तर प्रदेशातील बेटिा येथील दुष्काळी 

बुांदेलखांड प्रदेशात ग्रसांचनासाठी मध्य प्रदेशातील केन नदीचे अग्रतररि पाणी िळिणे आहे. 

• या प्रकल्पाांतगडत 7 मीटर लाांब आग्रण 2 ग्रकमी रुां द धौधन धरण आग्रण 230 ग्रकमीचा कालिा बाांधण्यात येणार आहे. 

• केन-बेतिा ग्रलांक प्रकल्प हा देशभरातील ३० नदी-जोड प्रकल्पाांपैकी एक आहे. 

Source: The Hindu 

उत्तर भारतातील पदहले बायोटेक पाकश  
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बातम्ाांमधे्य का: 

• जमू्म आग्रण काश्मीरमधील कठुआ ग्रजल्यातील घाटी येथे उत्तर भारतातील पग्रहल्या बायोटेक पाकड चे उद्घाटन कें द्रीय मांत्री डॉ 

ग्रजतेंद्र ग्रसांह याांच्या हसे्त िाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• बायोटेक पाकड मधे्य जमू्म-काश्मीर आग्रण लडाखमधील जैिग्रिग्रिधता, औषधी आग्रण सुगांधी िनस्पती ांिर सांशोधन केले जाणार 

आहे, तसेच यामुळे िीन कॅटेगरी व्यिसायाांनाही चालना ग्रमळेल. 

• कठुआमधे्य सथाग्रपत जैितांत्रज्ान पाकड मधे्य एका िषाडत २५ िाटडअप्स तयार करण्याची क्षमता आहे जी या के्षत्रातील त्याचे एक 

मोठे योगदान असेल. 

• सीएसआयआर-इांग्रडयन इस्टिटू्यट ऑफ इांग्रटिेग्रटव्ह मेग्रडसीन, (सीएसआयआर-आयआयएम) जमू्मिर हा प्रकल्प राबग्रिण्याची 

जबाबदारी सोपिण्यात आली आहे. 

Source: PIB 

 
मित्वाच्या बातम्या: योजना 

तनवासी शिक्षण योजना (शे्रष्ट्ठ) 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• लस्टित के्षत्रातील हायसू्कल ग्रिद्ार्थ्ािंसाठी गृहग्रनमाडण ग्रशक्षण योजना (शे्रष्ठ) कें द्रीय सामाग्रजक न्याय आग्रण सक्षमीकरण 

मांत्री डॉ. िीरेंद्र कुमार याांच्या हसे्त सुरू करण्यात आली. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतीय राज्यघटनेत समाग्रिष्ट केलेल्या धोरणाच्या मागडदशडक तत्त्ाांनुसार, अनुसूग्रचत जातीतील गरीब ग्रिद्ार्थ्ािंना 

दजेदार ग्रशक्षण आग्रण सांधी उपलब्ध करून देण्याच्या उिेशाने लस्टित के्षत्रातील ग्रिद्ार्थ्ािंसाठी ग्रनिासी ग्रशक्षण योजना 

(शे्रष्ठ) सुरू करण्यात आली आहे. 

• आिासीय ग्रशक्षा योजना (शे्रष्ठ) अांतगडत, अनुसूग्रचत जाती समुदायातील अशा गुणिांत गरीब ग्रिद्ार्थ्ािंना ज्याांच्या 

पालकाांचे िाग्रषडक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयाांपयिंत आहे, त्याांना 9िी ते 12िी पयिंत मोफत ग्रनिासी ग्रशक्षण ग्रदले जाईल. 
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• या योजनेंतगडत, नॅशनल टेस्टिांग एजन्सी (NTA) द्वारे "शे्रष्ठ" साठी राष्टर ीय प्रिेश परीके्षच्या (NETS) पारदशडक यांत्रणेद्वारे 

दरिषी राजे्य/कें द्रशाग्रसत प्रदेशाांमधील गुणिांत अनुसूग्रचत जातीच्या ग्रिद्ार्थ्ािंची एक ग्रनग्रदडष्ट सांख्या (सुमारे 3000) 

ग्रनिडले जाईल. 

• या योजनेतील ग्रिद्ार्थ्ािंची गुणित्ता सुग्रनग्रश्चत करण्यासाठी, नॅशनल टेस्टिांग एजन्सी (NTA) अस्टखल भारतीय प्रिेश 

परीके्षच्या आधारे ग्रिद्ार्थ्ािंचा शोध घेईल. 

CBSE शी सांलग्न सवोत्तम कामडगरी करणाऱ्या खाजगी डनवासी शाळाांची डनवि खालील बाबी ांच्या आधारे केली 

जाईल- 

(i) शाळा ग्रकमान गेल्या 5 िषािंपासून अस्टस्तत्वात असािी 

(ii) 75% पेक्षा जास्त शाळा मांडळाचा ग्रनकाल गेल्या 3 िषािंपासून 10िी आग्रण 12िीच्या िगाडत लागला आहे 

(iii) इयत्ता 9 िी आग्रण 11 िी मधे्य अनुसूग्रचत जातीच्या ग्रिद्ार्थ्ािंच्या अग्रतररि प्रिेशासाठी शाळाांमधे्य पुरेशी पायाभूत सुग्रिधा 

असणे आिश्यक आहे. 

Source: The Hindu 

पीएम-गती िक्सती 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• कोळसा मांत्रालयाने PM-गती शिी अांतगडत 13 रेले्व प्रकल्प सुरू केले आहेत, ज्यामधे्य उच्च प्रभाि शे्रणीत चार रेले्व 

प्रकल्पाांचा समािेश करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• गती शिी- पायाभूत सुग्रिधा ग्रिकासासाठी राष्टर ीय मािर िॅन ऑक्ट्ोबर 2021 मधे्य पांतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी याांनी 

ग्रिग्रिध मांत्रालयाांना एकत्र आणणे आग्रण पायाभूत सुग्रिधा कनेस्टक्ट्स्टव्हटी प्रकल्पाांचे एकग्रत्रत ग्रनयोजन आग्रण समस्टन्वत 

अांमलबजािणी करण्याच्या उिेशाने लाँच केले. 

• PM-गती शिी योजनेचा मुख्य उिेश ग्रिग्रिध मांत्रालये आग्रण राज्य सरकाराांच्या पायाभूत सुग्रिधा प्रकल्पाांना कव्हर 

करणे आग्रण भू-सथाग्रनक ग्रनयोजन साधनाांसह व्यापक मागाडने तांत्रज्ानाचा लाभ घेणे हे आहे. 

• PM गग्रत शिीचे उग्रिष्ट पूणड करण्यासाठी, कोळसा मांत्रालयाने मल्ट्ीमोडल कनेस्टक्ट्स्टव्हटी ग्रिकग्रसत करण्यासाठी 

तसेच प्रते्यक प्रकल्पासाठी गहाळ पायाभूत सुग्रिधा शोधण्यासाठी 13 रेले्व प्रकल्प हाती घेतले आहेत. 

• या प्रकल्पाांतगडत, उच्च प्रभाि प्रकल्पाांतगडत एनएमपी पोटडलमधे्य चार रेले्व प्रकल्पाांचे यशस्वी ग्रनयोजन करण्यात आले 

आहे जे िारखांड आग्रण ओग्रडशा राज्याांमधे्य ग्रिकग्रसत केले जाईल, जे सिड व्यािसाग्रयक खाणकामगाराांसाठी िेगिान 

रसद आग्रण व्यापक कनेस्टक्ट्स्टव्हटीच्या मुख्य उिेशाने ग्रिकग्रसत केले जातील.  

Source: Indian Express 

"ईिान्य प्रिेि आणण शसक्सकीममध्ये एमएसएमईंना प्रोत्साहन" 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• उत्पादन आग्रण स्पधाडत्मकता िाढिण्याच्या उिेशाने कें द्र सरकारने कें द्रीय के्षत्र योजनेसाठी निीन मागडदशडक तते्त् 

मांजूर केली आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• कें द्र सरकारने जारी केलेली "ईशान्य प्रदेश आग्रण ग्रसक्कीममधील MSMEs चे प्रोत्साहन" योजना 15 व्या ग्रित्त 

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

• या योजनेचा मुख्य उिेश ईशाने्यकडील प्रदेश आग्रण ग्रसक्कीममधील सूक्ष्म, लघु आग्रण मध्यम उद्ोगाांना (MSMEs) 

उत्पादन आग्रण स्पधाडत्मकता िाढग्रिण्याबरोबरच त्याांची क्षमता िाढिण्याच्या दृष्टीने आग्रथडक सहाय्य प्रदान करणे आहे. 

योजनेत खालील घटक समाडवष्ट केले आिेत: 

• निीन लघु तांत्रज्ान कें द्राांची सथापना आग्रण ग्रिद्मान कें द्राांचे आधुग्रनकीकरण 

• निीन आग्रण ग्रिद्मान औद्ोग्रगक िसाहती ांचा ग्रिकास 

• पयडटन के्षत्राचा ग्रिकास 

• Source: PIB 

पुंतप्रधान वविेष शिष्ट्यवृत्ती योजना 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• जमू्म-काश्मीर आग्रण लडाखमधील ग्रिद्ार्थ्ािंसाठी कें द्र सरकारने पांतप्रधान ग्रिशेष ग्रशष्यिृत्ती योजना आणखी पाच िषािंसाठी 

िाढिली आहे. 

मुख्य मुद्दा: 

• देशभरातील खासगी आग्रण सरकारी शैक्षग्रणक सांसथाांमधे्य ग्रशक्षणासाठी दरिषी पाच हजार गुणिांत ग्रिद्ार्थ्ािंना ग्रनधी उपलब्ध 

करून देण्यासाठी सरकारने 2011 मधे्य पांतप्रधान ग्रिशेष ग्रशष्यिृत्ती योजना (पीएमएसएस) सुरू केली होती. 
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• जमू्म-काश्मीर, आग्रण लडाखमधील ग्रिद्ार्थ्ािंसाठी रोजगाराच्या सांधी ांना चालना देण्याच्या उिेशाने अस्टखल भारतीय तांत्रग्रशक्षण 

पररषदेतफे (एआयसीटीई) त्याची अांमलबजािणी केली जाते. 

• गेल्या िषी या योजनेचा कालािधी सांपणार होता, मात्र ग्रिद्ार्थ्ािंच्या ग्रहतासाठी कें द्र सरकारने आणखी पाच िषािंसाठी मुदतिाढ 

ग्रदली आहे. 

• पांतप्रधान ग्रिशेष ग्रशष्यिृत्ती योजनेत सामान्य ग्रशक्षण अभ्यासक्रमाांसाठी (बॅचलर इन आट्डस, कॉमसड आग्रण सायन्स) साडेचार 

हजार आग्रण इांग्रजनीअररांग आग्रण मेग्रडकल पदिीसाठी २५० जागाांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

Source: The Hindu 

पुंतप्रधान रोजगार तनशमशती कायशक्रम 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• पांतप्रधान रोजगार ग्रनग्रमडती कायडक्रम (PMEGP) ला आग्रथडक िषड 2026 पयिंत पाच िषािंसाठी सूक्ष्म, लघु आग्रण मध्यम 

उद्ोग मांत्रालयाने मान्यता ग्रदली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• पांतप्रधानाांचा रोजगार ग्रनग्रमडती कायडक्रम सध्या 2021-22 ते 2025-26 या पाच िषािंसाठी 15 व्या ग्रित्त आयोगाच्या 

कालािधीपयिंत सुरू ठेिण्यात येणार आहे. 

• पांतप्रधान रोजगार ग्रनग्रमडती कायडक्रमाांतगडत िामोद्ोग आग्रण िामीण भागाची व्याख्या बदलण्यात आली आहे, सध्या 

पांचायत राज सांसथाांतगडत असलेले भाग िामीण भाग मानले जातील, तर नगरपाग्रलकेच्या अखत्यारीतील भाग शहरी 

भाग मानला जाईल. 

• ग्रबगरशेती के्षत्रात सूक्ष्म उद्ोग उभारणीसाठी मदत देऊन देशभरातील बेरोजगार तरुणाांसाठी रोजगाराच्या सांधी 

ग्रनमाडण करणे हा पांतप्रधानाांच्या रोजगार ग्रनग्रमडती कायडक्रमाचा मुख्य उिेश आहे. 

• पांतप्रधान रोजगार ग्रनग्रमडती कायडक्रम 2008 मधे्य के्रग्रडट-ग्रलांक्ड सबग्रसडी प्रोिाम म्हणून सुरू करण्यात आला होता. 

• ज्या व्यिीचे िय १८ िषािंपेक्षा जास्त असेल, अशा कोणत्याही व्यिीला या योजनेचा लाभ ग्रमळू शकतो, पांतप्रधान 

रोजगार ग्रनग्रमडती कायडक्रमाांतगडत केिळ निीन युग्रनट्सच्या सथापनेसाठीच मदत ग्रदली जाते. 

Source: The Hindu 

पुरस्कार आणण सन्मान 
आुंतरराष्ट्रीय ब कर पाररतोवषक 
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बातम्ाांमधे्य का: 

• 2022 चा आांतरराष्टर ीय बुकर पुरस्कार गीताांजली श्री याांनी ग्रलग्रहलेल्या आग्रण डेिी रॉकिेल याांनी अनुिाग्रदत केलेल्या "टॉम्ब ऑफ 

सॅन्ड" या अनुिाग्रदत कथेसाठी प्रदान करण्यात आला आहे. 

मित्त्वाचा मुद्दा: 

• टॉम्ब ऑफ सॅन्ड हे पुस्तक हे हाय-प्रोफाइल पुरस्कार ग्रजांकणारे कोणत्याही भारतीय भाषेतील पग्रहले पुस्तक आहे, जे 

जगभरातील इांिजीत अनुिाग्रदत िालेल्या कादांबऱ्याांना मान्यता देते. 

• लेखक आग्रण अनुिादकाला समान मान्यता देऊन, गीताांजली श्री आग्रण रॉकिेल £50,000 ची बक्षीस रक्कम सामाग्रयक करतील. 

• टॉम्बर ऑफ सँड या पुस्तकात एका ८० िषीय मग्रहलेची कहाणी आहे जी आपल्या पतीच्या मृतू्यनांतर तीव्र नैराश्याचा अनुभि 

घेते आग्रण पाग्रकस्तानच्या फाळणीच्या िेळी ग्रतने मागे ठेिलेल्या भूतकाळाचा सामना करण्यासाठी ग्रतच्या नैराश्यािर मात करते.  

• 'टॉम्ब ऑफ सँड' हे पुस्तक ग्रब्रटनमधे्य ग्रटले्ट्ड अॅस्टक्सस पे्रस या छोट्या प्रकाशकाने प्रकाग्रशत केले आहे. 

आांतरराष्टर ीय बुकर पुरस्कार काय आिे? 

• इांटरनॅशनल बुकर प्राइज हा दरिषी इांिजीत अनुिाग्रदत पुस्तकाला ग्रदला जाणारा पुरस्कार आहे. 

• यूके ग्रकां िा आयलिंडमधे्य प्रकाग्रशत िालेल्या पुस्तकाांना आांतरराष्टर ीय बुकर पुरस्कार ग्रदला जातो. 

• आांतरराष्टर ीय बुकर पुरस्कार 2005 मधे्य मॅन बुकर आांतरराष्टर ीय पुरस्कार म्हणून सुरू िाला. 

• जगभरातील दजेदार कादांबऱ्याांच्या अग्रधकाग्रधक िाचनाला प्रोत्साहन देणे हा या पुरस्काराचा उिेश आहे. 

• प्रते्यक शॉटडग्रलिेड लेखक आग्रण अनुिादकाला 2,500 पाउांड देखील ग्रमळतात. 

Source: Times of India 

िौयश प रस्कार 
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बातम्ाांमधे्य का: 

• राष्टर पती भिन येथे आयोग्रजत सांरक्षण सजािट समारांभ-2022 (टप्पा II) मधे्य भारताचे राष्टर पती श्री राम नाथ कोग्रिांद 

याांच्या हसे्त शौयड पुरस्कार आग्रण ग्रिग्रशष्ट सेिा पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्टर पती श्री. रामनाथ कोग्रिांद याांनी राष्टर पती भिनात सशस्त्र सेना, कें द्रीय सशस्त्र पोग्रलस दल आग्रण राज्य / कें द्रशाग्रसत 

प्रदेश पोग्रलसाांच्या कमडचार् याांना आयोग्रजत केलेल्या सांरक्षण सजािट समारांभात एक कीती चक्र (मरणोत्तर) आग्रण 

आठ मरणोत्तर आठ शौयड चक्राांसह 14 शौयड चक्र प्रदान करण्यात आले आहेत. 

• अपिादात्मक सेिेच्या ग्रिशेष सेिेबिल राष्टर पती ांच्या हसे्त १३ परम ग्रिग्रशष्ट सेिा पदके आग्रण २९ अग्रत ग्रिग्रशष्ट सेिा 

पदकेही प्रदान करण्यात आली आहेत. 

भारतातील शौयय पुरस्काराांचा इडतिास: 

• स्वातांत्र्ानांतर, परमिीर चक्र, महािीर चक्र आग्रण िीर चक्र हे पग्रहले तीन शौयड पुरस्कार भारत सरकारने 26 जानेिारी 

1950 रोजी 15 ऑगि 1947 पासून लागू केले. 

• त्यानांतर, इतर तीन शौयड पुरस्कार - अशोक चक्र िगड-I, अशोक चक्र िगड-II आग्रण अशोक चक्र िगड-III - 1952 मधे्य 

सथाग्रपत केले गेले, जे 15 ऑगि, 1947 पासून प्रभािी असल्याचे मानले गेले. 

• जानेिारी 1967 मधे्य या पुरस्काराांची नािे अनुक्रमे अशोक चक्र, कीती चक्र आग्रण शौयड चक्र अशी बदलण्यात आली. 

Source: PIB 

मित्वाचे हिवस 
जागततक सायकल दिन 

 

• जगभरात दरिषी 03 जून रोजी जागग्रतक सायकल ग्रदन साजरा केला जातो. 

• भारतात ग्रफटनेस आग्रण शाश्वत ग्रिकासाला चालना ग्रमळािी, या उिेशाने नेहरू युिा कें द्राच्या युिा सेिा आग्रण क्रीडा 

ग्रिभागाच्या सहकायाडने ग्रदल्लीत जागग्रतक सायकल ग्रदनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

• पयाडिरणदृष्ट्ट्या सुरग्रक्षत आग्रण परिडणारी िाहतुकीची साधने उपलब्ध करून देण्याबरोबरच शारीररकदृष्ट्ट्या सक्षम 

आग्रण शारीररकदृष्ट्ट्या तांदुरुस्त असणे अग्रनिायड आहे, यातच जागग्रतक सायकल ग्रदनाची सांकल्पना रुजली आहे. 

• जागग्रतक सायकल ग्रदनाग्रनग्रमत्त नेहरू युिा कें द्र सांघटनेतफे देशातील ३५ राज्य/कें द्रशाग्रसत प्रदेशाांच्या राजधान्या 

आग्रण ७५ प्रग्रतग्रष्ठत ग्रठकाणी सायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

• Source: PIB 

आुंतरराष्ट्रीय एव्हरेस्ट दिवस 
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• आांतरराष्टर ीय एव्हरेि ग्रदिस दरिषी 29 मे रोजी साजरा केला जातो. 

• 1953 मधे्य नू्यिीलांडचे सर एडमांड ग्रहलरी आग्रण नेपाळचे तेनग्रिांग नोगे शेपाड याांनी माउांट एव्हरेिच्या पग्रहल्या ग्रशखराच्या 

स्मरणाथड आांतरराष्टर ीय एव्हरेि ग्रदिस साजरा केला जातो. 

• नेपाळ आग्रण नू्यिीलांडमधे्य आांतरराष्टर ीय एव्हरेि ग्रदिस साजरा केला जातो आग्रण नेपाळमधे्य आांतरराष्टर ीय एव्हरेि ग्रदिस हा 

पयडटनासाठी महत्त्ाचा कायडक्रम आहे. 

• एडमांड ग्रहलरी याांच्या मृतू्यच्या िेळी 2008 मधे्य पग्रहल्याांदा आांतरराष्टर ीय एव्हरेि ग्रदिस साजरा करण्यात आला. 

• 2008 पासून, नेपाळने एडमांड ग्रहलरी आग्रण तेस्टझिन नोगे याांच्या कामग्रगरीच्या स्मरणाथड दरिषी 29 मे रोजी आांतरराष्टर ीय एव्हरेि 

ग्रदिस साजरा करण्याचा ग्रनणडय घेतला आहे. 

Source: News on Air 

जागततक तुंबाखू ववरोधी दिन 2022 

 

• जागग्रतक आरोग्य सांघटना (डबू्ल्यएचओ) आग्रण जागग्रतक भागीदाराांद्वारे दरिषी ३१ मे रोजी जागग्रतक तांबाखूग्रिरोधी 

ग्रदनाचे (डबू्ल्यएनटीडी) आयोजन केले जाते. 

• जागग्रतक तांबाखूग्रिरोधी ग्रदन २०२२ ची थीम आहे 'पयाडिरणाचे रक्षण करा' (Protect the Environment) 

• तांबाखूमुळे होणाऱ्या हानीबाबत जनजागृती व्हािी, या उिेशाने दरिषी जागग्रतक तांबाखूग्रिरोधी ग्रदन साजरा केला 

जातो. 

• तांबाखू ग्रनयांत्रणाच्या तरतुदी भारताने 'WHO िेमिकड  कझवे्हझशन ऑन तांबाखू ग्रनयांत्रण' (WHO FCTC) अांतगडत 

स्वीकारल्या आहेत, ज्यात खालील गोष्टी ांचा समािेश आहे- 

1. ग्रकां मत आग्रण कर उपाययोजना. 

2. तांबाखूच्या पॅकेजिर मोठ्या िाग्रफक इशारे. 

3. 100% धुम्रपानमुि सािडजग्रनक ग्रठकाण. 

4. तांबाखूच्या ग्रिक्रीिर बांदी घालािी. 

5. ज्याांनी तांबाखू सोडली त्याांना पाग्रठां बा देणे. 

6. तांबाखू उद्ोगातील हस्तके्षपास प्रग्रतबांध करणे. 
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Source: News on Air 

जागततक िूध दिवस 2022 

 

• दरिषी जूनचा पग्रहला ग्रदिस जागग्रतक दूध ग्रदन म्हणून साजरा केला जातो. 

• 2001 मधे्य अन्न आग्रण कृषी सांघटना (FAO) द्वारे जागग्रतक दूध ग्रदनाची सथापना करण्यात आली. 

• जागग्रतक दूध ग्रदनाचा उिेश डेअरी के्षत्राशी सांबांग्रधत ग्रक्रयाकलापाांकडे लक्ष िेधण्याची सांधी प्रदान करणे हा आहे. 

• जागग्रतक दूध ग्रदन 2022 ची थीम हिामान बदलाच्या सांकटाकडे लक्ष िेधण्यासाठी आहे आग्रण दुग्ध व्यिसाय 

िहािरील त्याचा प्रभाि कसा कमी करू शकतो. 

• जागग्रतक दूध ग्रदनाचे उग्रिष्ट पुढील 30 िषािंमधे्य हररतगृह िायूचे उत्सजडन कमी करून आग्रण डेअरी के्षत्राला शाश्वत 

करण्यासाठी कचरा व्यिसथापनात सुधारणा करून 'डेअरी नेट ग्रिरो' गाठण्याचे आहे. 

Source: Jansatta 

खेळ 
ISSF ववश्विषक 

 

• अिरबैजानमधील बाकू येथे िालेल्या नेमबाजी ग्रिश्वचषक स्पधेत 10 मीटर एअर रायफल प्रकारात इलािेग्रनल 

िालाररिन, रग्रमता आग्रण शे्रया अििाल याांच्या भारताच्या सांघाने सुिणडपदक ग्रजांकले. 

• बाकू येथे िालेल्या ISSF ग्रिश्वचषक स्पधेतील भारताचे हे पग्रहले पदक आहे. 

• टोग्रकयो ऑग्रलस्टियन इलािेग्रनल िालाररव्हनच्या शानदार कामग्रगरीच्या बळािर भारताने सुिणडपदक लढतीत 

डेन्माकड चा १७-५ असा पराभि करून सुिणडपदक ग्रजांकले. 
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• तथाग्रप, अिरबैजानमधील बाकू येथे िालेल्या ISSF ग्रिश्वचषकात पुरुषाांच्या 10 मीटर एअर रायफल सांघाला 

काांस्यपदकाच्या लढतीत क्रोएग्रशयाकडून 16-10 असा पराभि पत्करािा लागला. 

• बाकू येथे ISSF ग्रिश्वचषक स्पधेचा समारोप 6 जून रोजी होईल तर रायफल स्पधेचा समारोप 4 जून रोजी होईल. 

Source: Jansatta 

ननधन  
प्रो. भीम शसुंग 

 

• जमू्म-काश्मीर नॅशनल पँथसड पाटीचे सुप्रीमो प्रोफेसर भीम ग्रसांह याांचे ग्रनधन िाले आहे. 

• प्रो. भीम ग्रसांह याांचा जन्म ऑगि १९४१ मधे्य जमू्मच्या रामनगर भागात िाला. 

• पँथर पाटीची सथापना प्रो. भीम ग्रसांग याांनी 23 माचड 1982 रोजी त्याांची पत्नी जय माला आग्रण इतर सहकाऱ् याांसह केली 

होती. 

• प्रो. भीम ग्रसांह याांनी 2012 पयिंत 30 िषे जमू्म आग्रण काश्मीर नॅशनल पँथसड पाटीचे अध्यक्ष म्हणून काम केले त्यानांतर 

त्याांनी त्याांचे पुतणे हषड देि ग्रसांह याांना हे पद ग्रदले. 

• त्याांनी प्रो. भीम ग्रसांग याांचे मोटारसायकलिरून जगभरातील शाांती अग्रभयान हे पुस्तकही ग्रलग्रहले आहे, ज्यामधे्य त्याांनी 

130 देशाांच्या प्रिासाचे िणडन केले आहे. 

Source: PIB 

संकीणथ 
ववनायक िामोिर सावरकर 

 

बातम्ाांमधे्य का: 
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• 28 मे रोजी भारताचे स्वातांत्र्सैग्रनक ग्रिनायक दामोदर सािरकर (िीर सािरकर) याांच्या जयांतीग्रनग्रमत्त पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी 

त्याांना आदराांजली िाग्रहली. 

मुख्य मुद्दा: 

• व्ही.डी.सािरकराांचा जन्म २८ मे १८८३ रोजी महाराष्टर ातील नाग्रशकजिळच्या भगूर या गािी िाला. 

• िीर सािरकर हे एक भारतीय स्वातांत्र् कायडकते, राजकारणी, िकील आग्रण लेखक होते, त्याांना स्वातांत्र्िीर सािरकर या 

नािानेही ओळखले जाते. 

सांबांडधत सांस्था आडण काये: 

• अग्रभनि भारत सोसायटी नािाची गुप्त सोसायटी िीर सािरकराांनी सथापन केली. 

• िीर सािरकर हे युनायटेड ग्रकां ग्व्डममधील इांग्रडया हाऊस आग्रण िी इां ग्रडया सोसायटी सारख्या सांघटनाांशीही सांबांग्रधत होते आग्रण 

ग्रहांदू महासभेसारख्या सांघटनाांच्या ग्रनग्रमडतीतही त्याांचा सहभाग होता. 

• िीर सािरकर याांनी १९३७ ते १९४३ या काळात ग्रहांदू महासभेचे अध्यक्ष म्हणून काम पाग्रहले. 

• िीर सािरकर याांच्या हसे्त 'भारतीय स्वातांत्र्युद्धाचा इग्रतहास' या नािाचे पुस्तक प्रकाग्रशत िाले असून त्यात त्याांनी १८५७ च्या 

ग्रशपायाांच्या बांडात िापरलेल्या गुररल्ला युद्धाच्या गुणिते्तग्रिषयी ग्रलग्रहले होते. 

Source: The Hindu 
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