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दैनिक चालू घडामोडी 05.01.2022 

नसिंधुताई सपकाळ 

अनाथाांसाठी सेवाकार्य करणाऱ्र्ा सामाजिक कार्यकर्त्ाय जसांधुताई सपकाळ र्ाांच ह्रदर्जवकाराच्या झटक्याने जनधन झाले. र्त्ा 

75 वर्ाांच्या होर्त्ा. पुण्यातील गॅलक्झी हॉस्पिटलमधे्य जनधन झाले. मजहना भरापूवी र्त्ाांचे हजनयर्ाचे ऑपरेशन झाले होते. र्त्ाांनांतर 

र्त्ाांच्यावर उपचार सुरु होते. 

नसिंधुताई यािंिी स्थापि केलेल्या सिंस्था:  

• ममता बाल सदन (1994), पुणे, कुां भारवळण गाव 

• बाल जनकेतन हडपसर, पुणे 

• साजवत्रीबाई फुले मुली ांचे वसजतगृह , जचखलदरा 

• अजभमान बाल भवन, वधाय 

• गोजपका गाईरक्षण कें द्र, वधाय ( गोपालन)  

• ममता बाल सदन, सासवड 

• सप्तजसांधु मजहला आधार बालसांगोपन व जशक्षणसांस्था, पुणे 

पुरस्कार व गौरव 

जसांधुताईांना सुमारे 750 राष्ट्र ीर् आजण आांतरराष्ट्र ीर् पुरस्कार जमळाले आहेत: 

• पद्मश्री पुरस्कार (2021) 

• महाराष्ट्र  शासनाचा डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर समाि भूर्ण पुरस्कार (2012) 

• महाराष्ट्र  शासनाचा 'अजहल्याबाई होळकर पुरस्कार' (2010) 

 
Source: Sakal 

पिंतप्रधाि उतृ्कष्टता पुरस्कार 

• कें द्रीर् मांत्री डॉ जितेंद्र जसांह र्ाांनी 2021-2022 र्ा वर्ायसाठी PM's Excellence Award in Public Administration 

पोटयलचे वेब पोटयल लााँच केले. 

• 2014 नांतर, पांतप्रधान उतृ्कष्ट्ता पुरस्काराची प्रजिर्ा आजण जनवड सांस्थात्मक करण्यात आली आहे आजण आता हे 

जिल्हाजधकारी जकां वा वैर्स्पिक नागरी सेवकाच्या कामजगरीवर आधाररत नाही. 

• र्ा वर्ी पाररतोजर्काची रक्कम 10 लाख रुपर्ाांवरून 20 लाख रुपरे् पुरसृ्कत जिल्हा/सांस्थेसाठी दुप्पट करण्यात 

आली आहे िी प्रकल्प/कार्यिमाच्या अांमलबिावणीसाठी जकां वा लोककल्याणाच्या कोणर्त्ाही के्षत्रात सांसाधनातील 

तफावत भरण्यासाठी वापरली िाणार आहे. 
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वर्य 2021 साठी, सावयिजनक प्रशासनातील उतृ्कष्ट्तेसाठी पांतप्रधान पुरस्काराांसाठी र्ोिनेचे उजिष्ट् आहे की नागरी सेवकाांचे 

र्ोगदान ओळखणे: 

1) "िन भागीदारी" जकां वा पोशन अजभर्ानात लोकाांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे 

२) खेलो इांजडर्ा र्ोिनेद्वारे िीडा आजण जनरोगीपणामधे्य उतृ्कष्ट्तेला प्रोत्साहन देणे 

3) पीएम स्वजनधी र्ोिनेत जडजिटल पेमेंट आजण सुशासन 

4) एक जिल्हा एक उत्पादन र्ोिनेद्वारे सवाांगीण जवकास 

5) मानवी हस्तके्षपाजशवार् अखांड, End-to-end सेवाांचे जवतरण 

6) नवकल्पना 

सावयिजनक प्रशासनातील उतृ्कष्ट्तेसाठी पांतप्रधान पुरस्कार 2021 अांतगयत एकूण पुरस्काराांची सांख्या 18 असेल. 

 
Source: PIB 

आण्विक-शस्त्र राजे्य 

• सांरु्ि राष्ट्र  सुरक्षा पररर्देच्या सांरु्ि जनवेदनात चीन, फ्रान्स, रजशर्ा, रू्के आजण रू्एस र्ा पाच िागजतक आस्पिक 

शिी ांनी अिस्त्ाांचा प्रसार रोखण्याचे आजण आस्पिक सांघर्य टाळण्याचे वचन जदले आहे. 

• कोजवड-19 साथीच्या आिारामुळे अिस्त्ाांच्या अप्रसारावर (NPT) कराराचा ताज्या आढावा 4 िानेवारीपासून ते 

वर्ायच्या उत्तराधायत पुढे ढकलल्यानांतर हे जवधान िारी करण्यात आले. 

अिस्त्रािंचा प्रसार ि करण्याच्या कराराबद्दल (NPT): 

• अिस्त्ाांच्या अप्रसारावरील सांजध, ज्याला सामान्यतः  अप्रसार सांजध जकां वा NPT म्हणून ओळखले िाते, हा एक 

आांतरराष्ट्र ीर् करार आहे ज्याचा उिेश अिसे्त् आजण शसे्त् तांत्रज्ञानाचा प्रसार रोखणे, आस्पिक उिेच्या शाांततापूणय 

वापरामधे्य सहकार्ायस प्रोत्साहन देणे आहे. . 

• हा करार 1968 मधे्य स्वाक्षरी करण्यात आला आजण 1970 मधे्य अांमलात आला. सध्या र्त्ाचे 190 सदस्य देश आहेत. 

• भारत सदस्य नाही. 
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Source: The Hindu 

सुशासि निदेशािंक 

• कें द्रीर् राज्यमांत्री (स्वतांत्र प्रभार) जवज्ञान आजण तांत्रज्ञान, डॉ जितेंद्र जसांह म्हणाले की, िमू्म आजण काश्मीर लवकरच 

जिल्हास्तरीर् सुशासन जनदेशाांक असणारा देशातील पजहला कें द्रशाजसत प्रदेश बनेल. 

• कें द्र J&K मधे्य जिल्हा सुशासन जनदेशाांक (DGGI) स्थाजपत करेल आजण प्रशासकीर् सुधारणा आजण सावयिजनक 

तिार जवभाग (DARPG) कें द्रशाजसत प्रदेश सरकारच्या सहकार्ायने हे कार्य पार पाडेल. 

• सेंटर फॉर गुड गव्हनयन्स (CGG) हैदराबादच्या ताांजत्रक सहाय्याने प्रस्ताजवत जनदेशाांकाची चौकट अांजतम करण्यात 

आली आहे. 

• DGGI 25 जडसेंबर 2021 रोिी लााँच झालेल्या गुड गव्हनयन्स इांडेक्स 2021 वर आधाररत आहे. 

 
Source: ET 

सिंरक्षण सिंशोधि आनण नवकास सिंस्था (DRDO) 

• अलीकडेच, सांरक्षण सांशोधन आजण जवकास सांस्था (DRDO) ने 01 िानेवारी 2022 रोिी 64 वा स्थापना जदवस सािरा 

केला. 

• सांरक्षण R&D जवभागाचे सजचव आजण DRDO चे अध्यक्ष डॉ िी सतीश रेड्डी र्ाांनी 03 िानेवारी, 2022 रोिी नवी 

जदल्ली रे्थे DRDO बांधुत्वाला सांबोजधत केले. 
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Source: PIB 

सवाानधक ODF गावािंमधे्य तेलिंगणा अव्वल आहे 

• 31 जडसेंबर 2021 पर्ांत स्वच्छ भारत जमशन (ग्रामीण) फेि-II कार्यिमाांतगयत उघड्यावर शौचमुि (ODF प्लस) 

गावाांच्या र्ादीत तेलांगणा देशात प्रथम िमाांकावर आहे. 

• तेलांगणातील 14,200 गावाांपैकी तब्बल 13,737 गावे ODF प्लस र्ादीत आहेत, िे 96.74% आहे. 

• गावाांचा सवाांगीण जवकास सुजनजित करण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन तेलांगणा पांचार्त राि कार्दा लागू केला आहे. 

• गावोगावी पले्ल प्रगती कार्यिमाच्या माध्यमातून अनेकदा स्वच्छता मोहीम राबजवण्यात आली आहे. 

• गावाांच्या सवाांगीण जवकासासाठी पले्ल प्रगती कार्यिमाची अांमलबिावणी SBM (G) 2.0 मोबाइल अॅपवर अपलोड 

केली िात आहे, ज्याचा अहवाल राष्ट्र ीर् स्तरावरील डॅशबोडयवर जदला िातो. 

 
Source: The Hindu 

टेस्लाची ऑटोपायलट टीम 

• टेस्लाचे सांस्थापक आजण सीईओ एलोन मस्क, िे लोकाांची भरती करण्यासाठी सोशल मीजडर्ाचा वापर करत आहेत, 

र्त्ाांनी खुलासा केला आहे की भारतीर् वांशाचे अशोक एलुस्वामी हे र्त्ाांच्या इलेस्परर क वाहन कां पनीच्या ऑटोपार्लट 

टीमसाठी जनरु्ि केलेले पजहले कमयचारी होते. 

• टेस्लामधे्य सामील होण्यापूवी, श्री. एलुस्वामी फोक्सवॅगन इलेरर ॉजनक ररसचय लॅब आजण WABCO वाहन जनर्ांत्रण 

प्रणालीशी सांबांजधत होते. 
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Source: The Hindu 

नवस्तारा एअरलाइिचे सीईओ 

• जवनोद कन्नन र्ाांनी जवस्तारा एअरलाइनचे मुख्य कार्यकारी अजधकारी (CEO) म्हणून पदभार स्वीकारला. 

• जवनोद कन्नन र्ाांनी लेस्ली थांग र्ाांची िागा घेतली. 

• कन्नन र्ाांनी िून 2019 मधे्य जवस्तारासोबत मुख्य धोरण अजधकारी म्हणून र्त्ाांचा कार्यकाळ सुरू केला आजण िानेवारी 

2020 मधे्य मुख्य व्यावसाजर्क अजधकारी म्हणून पदभार स्वीकारला. 

• जवस्तारा, टाटा सन्स प्रार्वे्हट जलजमटेड आजण जसांगापूर एअरलाइन्स (SIA) मधील 51:49 चा सांरु्ि उपिम आहे. 

 
Source: Indian Express 
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