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 P5 रा��ांनी अण�ुसार थांबव�याची शपथ घेतल� 

 ●  यनुायटेड नेश�स �स�य�ुरट� कौि�सल�या पाच �थायी सद�यांनी (चीन, �ा�स, र�शया, यकेू आ�ण 
 यएूस) अ�व�� ेपसर�यापासनू रोख�याचे आ�ण आि�वक संघष� टाळ�याचे वचन �दले. 

 ●  अ�सार करार (NPT) 1970 �या पनुरावलोकनापवू� द�ुम�ळ संय�ुत �नवेदनात ह� ��त�ा कर�यात 
 आल�. 

 ●  य�ेुन�या सीमेजवळ र�शयाने स�ैय उभार�या�या शीतय�ुानंतर र�शया आ�ण अमे�रका यां�यातील 
 तणाव �व�चतच �दसला असताना हे �वधान आले आहे. 

 ●  अणऊुज��या शांततापणू� वापरा�या बद�यात देशांनी अ�व�� ेतयार कर�या�या कोण�याह� वत�मान 
 �कंवा भ�व�यातील योजना सोडून देणे आव�यक आहे. 

 आयषु आहार 

 ●  आयषु मं�ालयाने आयषु भवन (�द�ल�) येथील कॅ�ट�नम�ये ‘आयषु आधार’ उपल�ध क�न नवीन 
 स�ुवात केल� आहे. 

 ●  पौि�टक आहार आ�ण �नरोगी राहणीमानाला �ो�साहन देणे हे �याचे उ���ट आहे. 
 ●  ‘आयषु’: पारंपा�रक आ�ण अपारंपा�रक आरो�य सेवा आ�ण उपचार प�ती �यात आयवु�द, योग, 

 �नसग�पचार, यनुानी, �स�, सोवा-�र�पा आ�ण हो�मओपॅथी इ. 
 ●  आहार �ांती �मशन: हे �मशन पोषणा�वषयी जाग�कता पसरव�यासाठ� सम�प�त आहे 

 आर के �सगं यांनी AGC रा��ाला सम�प�त केले 

 ●  ऊजा� आ�ण नवीन आ�ण नवीकरणीय ऊजा� मं�ी आर के �सगं यांनी �वयंच�लत �न�म�ती �नयं�ण 
 (AGC) रा��ाला सम�प�त केले. हे 2030 पय�त 500 GW नॉन-जीवा�म इंधन-आधा�रत उ�पादन 
 �मतचेे सरकारचे मह��वाकां�ी ल�य सलुभ करेल अशी अपे�ा आहे. AGC पॉवर �स�टम ऑपरेशन 
 कॉप�रेशन (POSOCO) �वारे नॅशनल लोड �ड�पॅच स�टर�वारे चालवले जात आहे. AGC �वारे, 
 POSOCO पॉवर �स�टमची वारंवारता आ�ण �व�वासाह�ता राख�यासाठ� दर 4 सेकंदांनी पॉवर 
 �लांटला �स�नल पाठवत.े 

 NEAT 3.0 

 ●  �श�ण मं�ी आ�ण कौश�य �वकास मं�ी धम�� �धान यांनी NEET 3.0 लाँच केले, जे देशातील 
 �व�या�या�ना सव��तम-�वक�सत एड-टेक सो�यशू�स आ�ण अ�यास�म �दान कर�यासाठ� एकच 
 �यासपीठ आहे. मं�यांनी एआयसीट�ईने �ादे�शक भाषांमधील तां��क प�ुतकेह� लॉ�च केल�. या 
 �संगी बोलताना �ी �धान �हणाले क�, NEET ह� �डिजटल �डि�हजन, �वशषेत: गर�ब 
 �व�या�या�मधील आ�ण भारत आ�ण जगा�या �ानावर आधा�रत गरजा पणू� कर�यात एक गेम च�जर 
 ठरेल. 



 2022 साठ� इ�ोचे ल�य 

 ●  भारतीय अतंराळ संशोधन सं�था (ISRO) गगनयान मो�हमेअतंग�त या वष��या �वातं�य �दनापवू� 
 दोन �नयोिजत अन�ूड �लाइ�सपकै� प�हले ��ेपण कर�याचे ल�य ठेवत आहे. 

 ●  इ�ोचे अ�य� डॉ. के �सवन �हणाले क�, �तसर� चं� मोह�म चां�यान-३ पढु�ल वषा��या म�यापय�त 
 ��े�पत केल� जाईल. सं�थेतील शा���ांना �ो�साहन देणा�या प�ात डॉ. �सवन �हणाले, EOS-4 
 आ�ण EOS-6 ऑनबोड� PSLV चे ��ेपण आ�ण SSLV चे EOS-02 ऑनबोड� मेडने �लाइटचे 
 ��ेपण ह� या वषा�तील ता�काळ कामे आहेत. 

 ●  त े�हणाले, देशा�या �वातं�या�या 75 �या वधा�पन �दनापवू� �हणजे या वष� 15 ऑग�ट रोजी प�हले 
 मानवर�हत �मशन स�ु कर�याचे �नद�श आहेत आ�ण सव� भागधारक वेळाप�क पणू� कर�यासाठ� 
 सव�तोपर� �य�न करत आहेत. 

 ●  डॉ. �सवन �हणाले, चां�यान-३ �या �डझाइनम�ये बदल आ�ण चाचणीम�ये मोठ� �गती झाल� आहे 
 आ�ण पढु�ल वषा��या म�यापय�त हे अ�भयान स�ु केले जाऊ शकत.े 

 ●  EOS-02, EOS-04 आ�ण EOS-06 या तीन प�ृवी �नर��ण उप�हांचे ��ेपण आता अनेक 
 म�ह�यांपासनू लांबले आहे. 2021 म�ये होणा� या भारता�या प�ह�या सौर �मशन आ�द�य-L1 सह 
 सव� मो�या व�ैा�नक मो�हमा, जे�हा महामार��या दसु� या लाटेनंतर ��ेपणा�या वेळाप�कात 
 सधुारणा कर�यात आल� त�ेहा पढेु ढकल�यात आले. 

 पंत�धानां�या उ�कृ�टता परु�कारासाठ� वेब पोट�ल स�ु केले 

 ●  क� ��य मं�ी डॉ. िजत�� �सहं यांनी पीएम ए�सल�स अवॉड�साठ� वेब पोट�ल स�ु केले आहे. कालपासनू 
 या परु�कारासाठ� न�दणीला स�ुवात झाल�. शभुारंभानंतर बोलताना मं�ी �हणाले, 2014 पासनू 
 PM’s Excellence Award �या संपणू� संक�पना आ�ण �व�पाम�ये �ां�तकारक बदल झाला आहे. 
 PM’s Award for Excellence in Public Administration पोट�ल 2021-2022 हे 
 www.pmawards.gov.in आहे. 

 ●  डॉ. िजत�� �सहं �हणाले क�, भारताचे �शासन मॉडले जनआदंोलन बनले आहे आ�ण लोकांनी मो�या 
 योजनांम�ये जन भागीदार��या पंत�धानां�या आवाहनाला ��तसाद �दला आहे. �यांनी असे 
 ��तपादन केले क� सामा�य माणसासाठ� “जीवन सलुभता” आण�यासाठ� अ�धका� यांनी सोयी�कर 
 बनले पा�हजे. 



 ●  मं�यांनी असेह� सां�गतले क�, या वष� ब�ीसाची र�कम 10 लाख �पयांव�न 20 लाख �पयांपय�त 
 द�ुपट कर�यात आल� आहे. परु�कारासाठ� अज� करणे आता सव� िज�हा�धका�यांना बंधनकारक 
 अस�याची मा�हती �यांनी �दल�. �याचबरोबर 2015 म�ये 80 िज��यांमधनू गे�या दोन-तीन 
 वषा�पासनू सव� िज�हे परु�कार योजनेत सहभागी होत अस�याचे �यांनी समाधानाने नमदू केले. 

 नागालँडम�ये AFSPA �व�ता�रत 

 ●  नागालँडम�ये 30 �डस�बर 2021 पासनू 1958 चा सश�� दल (�वशषे अ�धकार) कायदा सहा 
 म�ह�यांसाठ� वाढव�यात आला आहे. 

 ●  को�याक �सि�हल सोसायट� ऑग�नायझशेन, को�याक�या संघटनांचे पालक छ� आ�ण इतर 
 आ�दवासी गटांनी या मदुतवाढ�चा �नषधे केला आहे. 

 ●  भारत छोडो आदंोलनादर�यान �नदश�ने कर�यासाठ� अमंलात आणले�या ���टशकाल�न काय�याचा 
 पनुज��म, AFSPA हा 1947 म�ये चार अ�यादेशां�वारे जार� कर�यात आला. 

 ●  तो स�ुवातीला सश�� सेना (आसाम आ�ण म�णपरू) �वशषे अ�धकार कायदा, 1958 �हणनू 
 ओळखला जात असे. 

 ●  अ�णाचल �देश, मेघालय, �मझोराम आ�ण नागालँड ह� रा�ये अि�त�वात आ�यानंतर या 
 रा�यांनाह� लागू हो�यासाठ� हा कायदा लागू कर�यात आला. 
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