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दैनिक चालू घडामोडी 25.01.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: जग 

पेरूिे 'पर्ाावरण आणीबाणी' घोनित केले 

 

• तेल गळतीमुळे 6,000 बॅरल कचे्च तेल समुद्रात ओतल्यानंतर पेरूच्या सरकारने नुकसान झालेल्या ककनारपट्टीच्या प्रदेशात 90 

कदवसांची “पर्ाावरण आणीबाणी” घोकित केली. 

• टोगंा रे्थील ज्वालामुखीच्या उदे्रकामुळे झालेल्या कवकचत्र लाटांमुळे ही गळती झाली. 

• पेरुव्हिर्न अकिकाऱर्ांचे म्हणणे आहे की र्ा उपार्ामुळे "पुनर्सथाापना आकण उपार्" कार्ााद्वारे "प्रभाकवत के्षत्रांचे शाश्वत 

व्यवर्सथापन" शक्य होईल. 

• सॅ्पकनश ऊर्ाा कंपनी रेपसोलच्या टँकरमिून तेल गळती झाली. 

पर्ाावरणीर् पररणाम: 

• र्लचरांसाठी हाकनकारक 

• कविारी प्रभाव 

• खारफुटीला िोका 

आनथाक पररणाम: 

• पर्ाटन 

• पॉवर प्ांट्स 

• मासेमारी 

Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

भारत जगातील काकडी आनण घेरनकन्सचा सवाात मोठा निर्ाातदार म्हणूि उदर्ास आला आहे 

 

• भारत र्गातील काकडी आकण घेरककन्सचा सवाात मोठा कनर्ाातदार म्हणून उदर्ास आला आहे. 

• भारताने एकप्रल-ऑक्टोबर (2020-21) दरम्यान USD 114 दशलक्ष मूल्यासह 1,23,846 मेकटि क टन काकडी आकण घेरककन्सची 

कनर्ाात केली आहे. 
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• 2020-21 मधे्य, भारताने USD 223 दशलक्ष मूल्यासह 2,23,515 मेकटि क टन काकडी आकण घेरककन्स पाठवले होते. 

• वाकणज्य आकण उद्योग मंत्रालर्ाच्या वाकणज्य कवभागाच्या कनदेशांचे पालन करून, कृिी आकण प्रकिर्ा केलेले अन्न उत्पादने कनर्ाात 

कवकास प्राकिकरण (APEDA) ने पार्ाभूत सुकविांचा कवकास, र्ागकतक बार्ारपेठेत उत्पादनाची र्ाकहरात आकण प्रकिर्ा करताना 

अन्न सुरक्षा व्यवर्सथापन प्रणालीचे पालन करण्यासाठी अनेक उपिम हाती घेतले.  

• घेरककन्स दोन शे्रणीमंधे्य कनर्ाात केली र्ातात - काकडी आकण घेरककन्स, रे् व्हिनेगर ककंवा ऍकसकटक ऍकसडद्वारे तर्ार आकण 

संरकक्षत केले र्ातात आकण काकडी आकण घेरककन्स, रे् तातु्परते र्तन केले र्ातात. 

• घेरककनची लागवड, प्रकिर्ा आकण कनर्ाात भारतात 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीस कनााटकात माफक प्रमाणात सुरू झाली 

आकण नंतर ताकमळनाडू, आंध्र प्रदेश आकण तेलंगणा र्ा शेर्ारील राज्यांमधे्य कवस्तारली. 

• Source: PIB 

प्रधाि मंत्री राष्ट्र ीर् बाल पुरस्कार- 2022 

 

• 29 मुलांना प्रिान मंत्री राष्ट्ि ीर् बाल पुरस्कार (PMRBP) 2022 प्रदान करण्यात आला आहे, देशातील सवा के्षत्रांमिून त्ांच्या 

नावीन्यपूणा (7), समार्सेवा (4), शैक्षकणक (1), िीडा (8), कला र्ा के्षत्रांतून कनवडल्या गेलेल्या आकण संसृ्कती (6) आकण शौर्ा 

(3) शे्रणी. 

• 21 राजे्य आकण कें द्रशाकसत प्रदेशातील पुरस्कार कवरे्त्ांमधे्य 15 मुले आकण 14 मुली आहेत. 

• कार्ािमादरम्यान, पंतप्रिान नरेंद्र मोदी र्ांनी PMRBP 2021 आकण 2022 च्या 61 कवरे्त्ांना राष्ट्ि ीर् ब्लॉकचेन प्रकल्ांतगात 

IIT कानपूरने कवककसत केलेल्या ब्लॉक चेन-चाकलत तंत्रज्ञानाचा वापर करून कडकर्टल प्रमाणपते्र कदली. 

प्रधािमंत्री राष्ट्र ीर् बाल पुरस्कार बद्दल: 

• भारत सरकार नावीन्यपूणा, सामाकर्क सेवा, शैक्षकणक कामकगरी, िीडा, कला आकण संसृ्कती आकण शौर्ा र्ा सहा शे्रणीमंधे्य 

मुलांना त्ांच्या अपवादात्मक कामकगरीबद्दल PMRBP पुरस्कार प्रदान करते. 

• प्रते्क पुरस्कार कवरे्त्ाला एक पदक, रोख 1,00,000/- आकण प्रमाणपत्र कदले र्ाते. 

• Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार आनण सन्माि 

जपािचे माजी पंतप्रधाि न ंजो आबे र्ांिा िेताजी पुरस्कार 2022 प्रदाि करण्यात आला 
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• र्पानचे मार्ी पंतप्रिान कशंर्ो आबे र्ांना नेतार्ी ररसचा बु्यरोने नेतार्ी पुरस्कार 2022 ने सन्माकनत केले. 

• नेतार्ी सुभािचंद्र बोस र्ांच्या १२५ व्या र्रं्तीकनकमत्त कोलकाता रे्थील र्पानचे महावाकणज्य दूत नाकामुरा रु्ताका र्ांनी अबे 

र्ांच्या वतीने एव्हिन रोड रे्थील कनवासर्सथानी हा सन्मान स्वीकारला. 

• कशवार्, र्ानेवारी 2021 मधे्य, भारताने र्पानचे मार्ी पंतप्रिान कशंर्ो आबे र्ांना पद्मकवभूिण प्रदान केले, हा देशाचा दुसरा 

सवोच्च नागरी सन्मान आहे. 

• Source: India Today 

प्राजक्ता कोळी ही भारताची पनहली UNDP रु्थ क्लार्मेट चॅम्पिर्ि बिली आहे 

 

• प्रार्क्ता कोळी ही भारताची पकहली UN कवकास कार्ािम (UNDP) रु्थ क्लार्मेट चॅव्हिर्न बनली आहे. 

• प्रार्क्ता कोळी ही रु्टु्यब, इंस्टाग्राम इत्ादी कवकवि ऑनलाइन पॅ्टफॉमावर कंटेंट किएटर आहे. 

• कवकवि र्ागकतक सामाकर्क मोकहमांमिून मानकसक आरोग्य, मकहलांचे हक्क आकण मुलीचं्या कशक्षणासाठी कदलेल्या र्ोगदानामुळे 

कतला ही पदवी प्रदान करण्यात आली आहे. 

UN नवकास कार्ाक्रम (UNDP) बद्दल: 

• ही एक संरु्क्त राष्ट्ि संघाची संर्सथा आहे र्ी देशांना गररबी दूर करण्यात आकण शाश्वत आकथाक वाढ आकण मानवी कवकास साध्य 

करण्यात मदत करते. 

• मुख्यालर्: नू्यर्ॉका , रु्नार्टेड से्टट्स 

• र्सथापना: 22 नोिेंबर 1965 

• पालक संर्सथा: संरु्क्त राष्ट्ि  महासभा 

• Source: Business Standard 

20 व्या ढाका आंतरराष्ट्र ीर् नचत्रपट महोत्सवात भारताच्या कूझिगलिे सवोतृ्कष्ट् नचत्रपटाचा पुरस्कार नजंकला 

 

• ढाका रे्थे नुकत्ाच संपन्न झालेल्या 20 व्या ढाका आंतरराष्ट्ि ीर् कचत्रपट महोत्सवादरम्यान, भारतीर् कचत्रपट कूझंगलने आकशर्ाई 

कचत्रपट स्पिाा शे्रणीत सवोतृ्कष्ट् कचत्रपटाचा पुरस्कार करं्कला. 

• र्ाकशवार् कचत्रपटांसाठी देण्यात आलेल्या 17 पुरस्कारांमधे्य आणखी चार भारतीर्ांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

कूझंगल: 

• कदग्दशाक पीएस कवनोथरार् र्ांनी कदग्दकशात केलेले हे तकमळ भािेतील नाटक आहे आकण दकक्षण भारतीर् अकभनेत्री नर्नतारा 

आकण कतचे पती कवघे्नश कशवन र्ांनी त्ांच्या राऊडी कपक्चसा र्ा बॅनरखाली त्ाची कनकमाती केली आहे. 
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• हा कचत्रपट गेल्या विी नेदरलँड्समधे्य आर्ोकर्त 50 व्या आंतरराष्ट्ि ीर् कचत्रपट महोत्सव रॉटरडॅममधे्य प्रदकशात करण्यात आला 

होता, कर्थे र्ा महोत्सवात त्ाला टार्गर पुरस्कार कमळाला होता. 

• 94 व्या अकादमी पुरस्कारांमधे्य सवोतृ्कष्ट् आंतरराष्ट्ि ीर् फीचर कफल्मसाठी भारताच्या प्रवेशासाठी देखील त्ाची कनवड करण्यात 

आली होती, परंतु अंकतम नामांकन केले नाही. 

• Source: newsonair 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

सय्यद मोदी इंनडर्ा इंटरिॅ िल 2022 

 

• सय्यद मोदी इंकडर्ा इंटरनॅशनल ही आंतरराष्ट्ि ीर् बॅडकमंटन स्पिाा आहे, र्ी भारतात दरविी आर्ोकर्त केली र्ाते. 

• कॉमनवेल्थ गेम्स चॅव्हिर्न सय्यद मोदी र्ांच्या स्मरणाथा 'सय्यद मोदी मेमोररर्ल बॅडकमंटन टूनाामेंट' म्हणून 1991 मधे्य उत्तर 

प्रदेश बॅडकमंटन असोकसएशन (UPBA) द्वारे स्पिेचे उद्घाटन करण्यात आले. 

• र्सथळ: बाबू बनारसी दास इनडोअर से्टकडर्म, लखनौ, भारत 

• दोन वेळा ऑकलव्हिक पदक कवरे्ती, पीिी कसंिूने सय्यद मोदी आंतरराष्ट्ि ीर् स्पिेत 2022 मधे्य मकहला एकेरीचे कवरे्तेपद 

पटकावले. कसंिूने देशबांिव मालकवका बनसोडचा पराभव केला. 

नवजेत्ांची र्ादी: 

पुरुि एकेरी मनहला एकेरी पुरुि दुहेरी मनहला दुहेरी नमश्र दुहेरी 

कवरे्ता- 

पुरस्कार 

कमळालेला नाही 

कवरे्ता- 

पी िी कसंिू 

(भारत) 

कवरे्ता 

• Man Wei Chong 

(Malaysia) 

• Tee Kai Wun 

(Malaysia) 

कवरे्ता 

• अण्णा चेओगं 

(मलेकिर्ा), 

• तेओह मेई कझंग 

(मलेकिर्ा) 

कवरे्ता 

• ईिान भटनागर 

(भारत) 

• तकनिा िास्टो 

(भारत) 

Source: newsonair 

महत्वाच्या बातम्या: महत्वाचे नदवस 

राष्ट्र ीर् मतदार नदवस 

• राष्ट्ि ीर् मतदार कदवस (NVD) दरविी 25 र्ानेवारी रोर्ी सार्रा केला र्ातो. 

• NVD 2022 ची थीम 'कनवडणुका सवासमावेशक, प्रवेशर्ोग्य आकण सहभागी बनवणे' आहे. 

• भारत सरकारने 25 र्ानेवारी 2011 रोर्ी कनवडणूक आर्ोगाचा र्सथापना कदवस म्हणून र्ा कदवसाची र्सथापना केली. 

• र्ा प्रसंगी, कवकवि के्षत्रात कनवडणूक आर्ोकर्त करण्यात उतृ्कष्ट् कामकगरी केल्याबद्दल 2021-22 र्ा विाातील सवोतृ्कष्ट् 

कनवडणूक पद्धतीचे राष्ट्ि ीर् पुरस्कार राज्य आकण कर्ल्हा स्तरावरील अकिकाऱर्ांना प्रदान केले र्ातील. 
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ECI (भारतीर् निवडणूक आर्ोग) बद्दल: 

• ही एक कार्मस्वरूपी आकण स्वतंत्र संर्सथा आहे र्ी भारतीर् राज्यघटनेने थेट देशात मुक्त आकण कनष्पक्ष कनवडणुका सुकनकित 

करण्यासाठी र्सथापन केली आहे. 

• र्सथापना: 25 र्ानेवारी 1950 

• मुख्यालर्: नवी कदल्ली 

आर्ोगाचे अकिकारी: 

1. सुशील चंद्रा, मुख्य कनवडणूक आरु्क्त 

2. रार्ीव कुमार, कनवडणूक आरु्क्त 

3. अनुप चंद्र पांडे, कनवडणूक आरु्क्त 

Source: India Today 

राष्ट्र ीर् पर्ाटि नदवस 

 

• राष्ट्ि ीर् पर्ाटन कदवस दरविी 25 र्ानेवारीला देशभरात सार्रा केला र्ातो. 

• भारत सरकार पर्ाटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आकण देशाच्या वाढीमधे्य पर्ाटनाची अत्ावश्यक भूकमका स्पष्ट् करण्यासाठी हा 

कदवस पाळतो. 

• र्ागकतक पर्ाटन कदन 27 सप्टेंबर रोर्ी सार्रा केला र्ातो. 

Source: India Today 
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