
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

दैनिक चालू घडामोडी 10.01.2022 

पंनडत रामदास कामत यांचं निधि 

 

• जे्यष्ठ गायक-अभिनेते पंभित रामदास कामत यांचं भिलेपाले इथं त्ांच्या भनिासस्थानी िार्धक्यानं भनर्न झालं.  

• ते ९० िर्ाांचे होते. 

• संगीत संशय कल्लोळ’ या नाटकाद्वारे त्ांनी आपल्या संगीत रंगिूमीिरच्या कारभकदीची सुरूिात केली.  

• त्ानंतर त्ांनी ‘संगीत शारदा’, ‘संगीत सौिद्र’, ‘संगीत मानापमान’, ‘संगीत मदनाची मंभिरी’, ‘संगीत एकच प्याला’, 

‘संगीत मंदारमाला’, ‘संगीत होनािी बाळा’ अशा अठरा संगीत नाटकांमरू्न काम केलं. 

•  'संगीत मत्स्यगंर्ा' हे त्ांचं अतं्त गािलेलं नाटक. ‘गंुतता ह्रदय हे’, ‘नको भिसरू संकेत मीलनाचा’, ‘तम भनराशेचा 

सरला’ या सारखी त्ांची अनेक नाट्यपदं गािली.  

• त्ांनी नाटय़संगीतासह िािगीतं, भचत्रपट गीतंही गायली. त्ांनी गायलेली ‘िन भििन झाले’, ‘अंबरातल्या भनळ्या 

घनांची शपथ तुला आहे’, ‘श्रीरंगा कमला कांता’, ‘पूिेच्या देिा तुझे’, ‘देिा तुझा मी सोनार’ अशी भकतीतरी गाणी आिही 

लोकभिय आहेत. 

• रामदास कामत यांना 2015 साली ‘संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारानं’ सन्माभनत करण्यात आलं.  

• 2009 साली झालेल्या अखखल िारतीय मराठी नाट्यसंमेलनाचे अध्यक्षपदही त्ांनी िूर्िलं होतं. 

Source: AIR News 

महत्त्वाच्या बातम्या: िारत 

राष्ट्र ीय जल पुरस्कार 

 
• कें द्रीय िलशक्ती मंत्री श्री गिेंद्र भसंह शेखाित यांनी 3 रा राष्ट्र ीय िल पुरस्कार-2020 िाहीर केला. 

• सिोतृ्कष्ट् राज्य शे्रणीमधे्य उत्तर िदेशला िथम, रािस्थान आभण ताभमळनािूला िथम पाररतोभर्क भमळाले आहे. 

• सरकारचे ‘िल समृद्ध िारत’ हे स्वप्न साकार करण्यासाठी राष्ट्र ीय िल पुरस्कारांची स्थापना करण्यात आली. 

• पभहला राष्ट्र ीय िल पुरस्कार 2018 मधे्य सुरू करण्यात आला. 

• Source: PIB 
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EC ने उत्तर िदेश, उत्तराखंि, गोिा, पंिाब आभण मभणपूरमर्ील भिर्ानसिा भनििणुकांचे िेळापत्रक िाहीर केले. 

 
•   भनििणूक आयोगाने उत्तर िदेश, उत्तराखंि, गोिा, पंिाब आभण मभणपूरमर्ील भिर्ानसिा भनििणुकांचे िेळापत्रक 

िाहीर केले. 

• उत्तर िदेशमधे्य १० फेबु्रिारी ते ७ माचध या कालािर्ीत सात टप्पप्यांत मतदान होणार आहे. 

• पंिाब, उत्तराखंि आभण गोव्यासाठी 14 फेबु्रिारीला एकाच टप्पप्यात मतदान होणार आहे. मभणपूरमधे्य २७ फेबु्रिारी 

आभण ३ माचधला दोन टप्पप्यात मतदान होणार आहे. 

• 10 माचध रोिी मतमोिणी होणार आहे. 

• गोिा भिर्ानसिेचा कायधकाळ या िर्ी १५ माचधला, मभणपूर भिर्ानसिा १९ माचधला, उत्तराखंि आभण पंिाब 

भिर्ानसिेचा कायधकाळ २३ माचधला आभण उत्तर िदेश भिर्ानसिेचा कायधकाळ १४ मे रोिी संपत आहे. 

ECI (भारतीय निवडणूक आयोग) बद्दल: 

• ही एक कायमस्वरूपी आभण स्वतंत्र संस्था आहे िी िारतीय राज्यघटनेने थेट देशात मुक्त आभण भनष्पक्ष भनििणुका 

सुभनखचचत करण्यासाठी स्थापन केली आहे. 

• स्थापना: 25 िानेिारी 1950 (नंतर राष्ट्र ीय मतदार भदिस म्हणून सािरा केला गेला) 

• मुख्यालय: निी भदल्ली 

आयोगाचे अनधकारी: 

• सुशील चंद्रा, मुख्य भनििणूक आयुक्त 

• रािीि कुमार, भनििणूक आयुक्त 

• अनुप चंद्र पांिे, भनििणूक आयुक्त 

• Source: newsonair 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

सी डर ॅगि 22 व्यायाम 

 
• अलीकिेच, िारत, ऑस्ट्र ेभलया, कॅनिा, िपान आभण दभक्षण कोररयाच्या नौदलांसोबत यूएस सी िर ॅगन 22 सराि सुरू 

झाला. 
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• िारत, िपान, ऑस्ट्र ेभलया आभण अमेररका हे देखील क्वािचा िाग आहेत आभण मलबार सरािातही सहिागी आहेत. 

• सी िर ॅगन हा अमेररकेच्या नेतृत्वाखालील बहु-राष्ट्र ीय सराि आहे िो इंिो-पॅभसभफक िदेशातील पारंपाररक आभण 

अपारंपाररक सागरी सुरक्षा आव्हानांना िभतसाद देण्यासाठी पाणबुिीभिरोर्ी युद्ध रणनीतीचंा सराि आभण चचाध 

करण्यासाठी भिझाइन केलेला आहे. 

• Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या : भनयुक्ती 

नचिी मुत्सद्दी झांग नमंग यांिी SCO चे िवीि सरनचटणीस म्हणूि पदभार स्वीकारला 

 
• अनुििी भचनी मुत्सद्दी झांग भमंग यांनी शांघाय कोऑपरेशन ऑगधनायझेशन (SCO) चे निीन सरभचटणीस म्हणून 

पदिार स्वीकारला आहे. 

• झांग भमंगने उझबेभकस्तानचे मािी मुत्सद्दी व्लाभदमीर नोरोव्ह यांच्याकिून पदिार स्वीकारला. 

• SCO मधे्य सामील होण्यापूिी झांग यांनी चार िरे् युरोभपयन युभनयनमर्ील भचनी भमशनचे िमुख म्हणून काम केले. 

शांघाय कोऑपरेशि ऑगगिायझेशि (SCO) बद्दल: 

• SCO भकंिा शांघाय करार ही युरेभशयन रािकीय, आभथधक आभण सुरक्षा युती आहे. 

• स्थापना: 15 िून 2001 

• सदस्य: चीन, कझाभकस्तान, भकभगधस्तान, रभशया, ताभिभकस्तान, उझबेभकस्तान, िारत आभण पाभकस्तान. 

• मुख्यालय: बीभिंग, चीन 

• िारत 2017 मधे्य SCO चा पूणध सदस्य झाला. त्ाआर्ी, िारताला भनरीक्षक दिाध होता, िो त्ाला 2005 मधे्य िदान 

करण्यात आला होता. 

• Source: newsonair 

न्यायमूती आयशा मनलक या पानकस्तािच्या पनिल्या मनिला सवोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बितील   

 
•   लाहोर उच्च न्यायालयाच्या न्यायार्ीश आयेशा मभलक यांची सिोच्च न्यायालयात भनयुक्ती करण्यास उच्च-शक्तीच्या 

पॅनेलने मान्यता भदल्यानंतर पाभकस्तान सिोच्च न्यायालयाच्या पभहल्या मभहला न्यायार्ीशाची भनयुक्ती करण्याच्या 

ििळ आले आहे. 

• सरन्यायार्ीश गुलिार अहमद यांच्या अध्यक्षतेखालील पाभकस्तानच्या न्याभयक आयोगाने (JCP) - मभलक यांच्या 

पदोन्नतीला चार भिरुद्ध पाच मतांनी मंिुरी भदली. 
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• न्यायमूती मभलक माचध 2012 मधे्य उच्च न्यायालयाच्या न्यायार्ीश बनल्या आभण सध्या त्ा लाहोर उच्च न्यायालयाच्या 

(LHC) न्यायार्ीशांच्या जे्यष्ठता यादीत चौथ्या क्रमांकािर आहेत. 

• Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुस्तके 

पुस्तक: "Gandhi’s Assassin: द मेनकंग ऑफ िथुराम गोडसे अँड निज आयनडया ऑफ इंनडया" 

 
•   र्ीरेंद्र के झा यांनी "Gandhi’s Assassin: द मेभकंग ऑफ नथुराम गोिसे अँि भहि आयभिया ऑफ इंभिया" हे 

निीन पुस्तक भलभहले आहे. 

• र्ीरेंद्र के झा हे भदल्लीखस्थत पत्रकार आहेत. 

• हे पुस्तक गोिसेच्या त्ांच्या दृभष्ट्कोनािर ििाि पािणार् या आभण त्ांना उदे्दशाची िाणीि देणार् या संघटनांशी असलेले 

संबंर् शोरू्न काढते आभण महात्मा गांर्ीचं्या हते्ला कारणीिूत ठरलेल्या गोिसेच्या संकल्पाची हळूहळू कठोरता 

दशधिते. 

महत्वाच्या बातम्या: महत्वाचे भदिस 

जागनतक निंदी नदवस 

 
•   िागभतक भहंदी भदिस दरिर्ी १० िानेिारीला सािरा केला िातो. 

• UN च्या मते, भहंदी ही केिळ देशातील सिाधभर्क बोलली िाणारी िार्ा नाही, तर 615 दशलक्ष िाभर्कांसह ती 

िगातील भतसरी सिाधभर्क बोलली िाणारी िार्ा आहे. 
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• 1975 मधे्य नागपूर, महाराष्ट्र  येथे झालेल्या पभहल्या िागभतक भहंदी पररर्देच्या िर्ाधपन भदनाभनभमत्त दरिर्ी 10 

िानेिारी रोिी िागभतक भहंदी भदन सािरा केला िातो. िारताच्या तत्कालीन पंतिर्ान इंभदरा गांर्ी यांनी या पररर्देचे 

उद्घाटन केले होते. 

• 2006 मधे्य पभहल्यांदा िागभतक भहंदी भदिस सािरा करण्यात आला. 

• राष्ट्र ीय भहंदी भदिस दरिर्ी 14 सप्टेंबर रोिी सािरा केला िातो. 

• Source: India Today 
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