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दैनिक चालू घडामोडी 12.01.2022 

IndiaSkills 2021  

 

• इंडियास्किल्स 2021 राष्ट्र ीय स्परे्धतील 270 डिजेत्ांना 61 सुिर्ण, 77 रौप्य, 53 कांस्य आडर् 79 उतृ्कष्ट् पदके देऊन 

गौरडिण्यात आले. 

• ओडिशा 51 डिजेत्ांसह अव्वल स्थानािर आहे, त्ानंतर महाराष्ट्र  30 आडर् केरळ 25 डिजेते आहेत. 

• भारत सरकारच्या कौशल्य डिकास आडर् उद्योजकता मंत्रालय (MSDE) यांच्या मागणदशणनाखाली राष्ट्र ीय कौशल्य 

डिकास महामंिळाने आयोडजत केलेल्या या स्परे्धत कााँक्रीट बांर्धकाम, सौदंयण उपचार, कार पेंडटंग, आरोग्य आडर् 

सामाडजक काळजी, स्किजु्यअल मचेंिाइडजंग, ग्राडिक डिझाइन तंत्रज्ञान, डभंत आडर् मजला टाइडलंग, िेस्कडंग, 

इतरांसह यासारख्या 54 कौशल्यांमधे्य सहभाग नोदंिला गेला.  

• तरुर्ांची व्यस्किरेखा आडर् ओळख िाढिर्ाऱ्या इंडिया स्किल्स स्परे्धने यािर्षी २६ राजे्य/कें द्रशाडसत प्रदेशांमरू्धन 

५०० हून अडर्धक स्पर्धणकांना एकत्र आर्ले. 

• इंडियास्किल्स 2021 च्या डिजेत्ांना ऑक् टोबर 2022 मधे्य चीनमर्धील शांघाय येथे होर्ाऱ् या िडण स्किल्स आंतरराष्ट्र ीय 

स्परे्धत देशाचे प्रडतडनडर्धत्व करण्याची संर्धी डमळेल. 

Source: PIB 

जल मेट्र ो प्रकल्प असलेले कोची हे भारतातील पनहले शहर ठरले  

 

•   कोची (केरळ) हे िॉटर मेटर ो प्रकल्प असलेले भारतातील पडहले शहर बनले आहे कारर् ते शहरात बॅटरीिर 

चालर्ाऱ्या इलेस्करर क बोटीचं्या माडलकेत पडहले आहे. 

• कोची मेटर ो रेल डलडमटेिच्या निीन प्रकल्पात 15 ओळखलेल्या मागाांसह एकास्किक जल िाहतूक व्यिस्था असेल. 
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• हे 10 बेटांना 76 डकमी लांबीच्या मागाांच्या नेटिकण सह जोिेल आडर् 78 जलद, इलेस्करर कली प्रॉपड हायब्रीि िेरी 

38 जेटीपंयांत जाईल. 

• प्रिासी संख्या िाढिण्यासाठी कमी िेक आडर् िर ाफ्ट िैडशष्ट्ांसह आरु्धडनक, ऊजाण-कायणक्षम, पयाणिरर्ास अनुकूल 

आडर् सुरडक्षत बोटी सादर करण्याचा प्रकल्पाचा हेतू आहे. 

• कोचीन डशपयािण डलडमटेि येथे बांर्धण्यात आलेल्या, रंुद स्कखिक्या असलेल्या पूर्ण िातानुकूडलत बोटी आरामदायी 

प्रिास देतात जे प्रिासी आडर् पयणटकांसाठी एक रोमांचक अनुभि असेल. 

स्रोत: इंडिया टुिे 

उत्तर प्रदेश सरकारिे िेपाळ सीमेजवळील 4 गावे महसूल गावे म्हणूि घोनित केली  

 

•   उत्तर प्रदेश सरकारने बहराइच डजल्ह्यातील नेपाळ सीमेजिळ असलेली चार गािे महसूल गािे म्हरू्न घोडर्षत केली 

आहेत. 

• बहराइच डजल्ह्यातील डमहीनपुरिा तहसीलमधे्य भिानीपूर, तेडर्धया, ढाडकया आडर् डबडिया ही चार गािे आहेत. 

• ही सिण गािे िंटंडगया गािे आहेत. 

• िांटंडगया समुदायामधे्य िसाहतीचं्या काळात म्यानमारमरू्धन झािे लािण्यासाठी आर्लेल्या लोकांचा समािेश होतो. 

• या गािांतील लोकांना आता शासनाच्या सिण योजनांचा लाभ डमळर्ार आहे. 

• महसूल गाि: 

• महसूल गाि हे पररभाडर्षत सीमा असलेला एक िोटा प्रशासकीय प्रदेश आहे. एका महसुली गािात अनेक गािे असू 

शकतात. 

• ग्राम प्रशासकीय अडर्धकारी हा महसूल गािाचा मुख्य अडर्धकारी असतो. 

स्रोत: डबझनेस स्टाँििण 

केवनडया रेले्व स्थािकाचे एकता िगर रेले्व स्थािक असे िामकरण करण्यात आले   

 

•   केिडिया रेले्व स्थानकाचे एकता नगर रेले्व स्थानक असे नामकरर् करण्यास रेले्व मंत्रालयाने मंजुरी डदली आहे. 
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• सॅ्टचू्य ऑि युडनटीचे केिडिया रेले्व से्टशन ििोदरा डिभागांतगणत येते. 

• नमणदा नदीकिे तोिं करून केिडिया या िो्ा शहरापासून ते ७ डकलोमीटर अंतरािर आहे. 

• सॅ्टचू्य ऑि युडनटी पयणटकांसाठी अडर्धक सुलभ िािे हा या स्थानकाच्या बांर्धकामाचा उदे्दश आहे. 

स्रोत: िायनास्कशशअल एक्सपे्रस 

INS नवशाखापट्टणमवरूि ब्राह्मोस सुपरसॉनिक के्षपणास्त्राची िौदलाची चाचणी घेण्यात आली  

 

•   ब्रह्मोस सुपरसॉडनक कू्रझ के्षपर्ास्त्राच्या डिस्ताररत शे्रर्ीच्या समुद्र ते समुद्र प्रकाराची भारतीय नौदलाने नव्याने 

डनयुि केलेल्या INS डिशाखापट्टर्म येथून यशस्वीररत्ा चाचर्ी घेतली. 

• 2005 मधे्य पडहल्यांदा नौदलाने आपल्या युद्धनौकांिर तैनात केलेल्या ब्रह्मोसमधे्य रिारच्या डक्षडतजापलीकिे 

समुद्रातील लक्ष्ांिर मारा करण्याची क्षमता आहे. 

• नौदलाच्या स्वदेशी बनािटीच्या से्टल्थ डिस्टर ॉयर INS चेन्नई आडर् राजपूत-शे्रर्ीचे डिनाशक INS रर्डिजय 

यांच्याकिून नौदलाच्या प्रकाराची मूळतः  ऑरोबर आडर् डिसेंबर 2020 मधे्य चाचर्ी घेण्यात आली. 

• के्षपर्ास्त्राची ही आिृत्ती जडमनीिर आडर् समुद्रातील दोन्ही लक्ष्ांना लक्ष् करण्यासाठी हलर्ाऱ्या/स्कस्थर 

मालमते्तपासून उभ्या डकंिा कै्षडतज मोिमधे्य प्रके्षडपत करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. 

Source: Indian Express 

गोल्डि ग्लोब पुरस्कार (२०२२) 

 

•   हॉलीिूि िॉरेन पे्रस असोडसएशन (HFPA) द्वारे डनििलेल्या 79 व्या गोडन ग्लोब अिॉिडणस (2022) मधे्य 2021 

मर्धील सिोतृ्कष्ट् डचत्रपट आडर् अमेररकन टेडलस्किजनचा सन्मान करण्यात आला. 

• रॅपर सू्नप िॉग आडर् HFPA अध्यक्ष हेलन होहेने यांनी 13 डिसेंबर 2021 रोजी नामांकनांची घोर्षर्ा केली. 

• द पॉिर ऑि द िॉग आडर् िेस्ट साइि स्टोरी या दोन डचत्रपटांना प्रते्की 3 असे सिाणडर्धक पुरिार डमळाले. 

प्रमुख शे्रर्ीतील डिजेत्ांची यादी: 

डचत्रपट: 
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• बेस्ट िर ामा: "द पॉिर ऑि द िॉग" 

• सिोतृ्कष्ट् कॉमेिी डकंिा संगीत: "िेस्ट साइि स्टोरी" 

• सिोतृ्कष्ट् अडभनेता, नाटक: डिल स्किथ "डकंग ररचिण" 

• सिोतृ्कष्ट् अडभनेत्री, नाटक: डनकोल डकिमन, "डबइंग द ररकािोस" 

• सिोतृ्कष्ट् अडभनेता, डिनोदी डकंिा संगीत: अाँिर ड यू गारडिड, "डटक, डटक... बूम!" 

• सिोतृ्कष्ट् अडभनेत्री, डिनोदी डकंिा संगीत: रेचेल झेग्लर, "िेस्ट साइि स्टोरी" 

• सिोतृ्कष्ट् डदग्दशणक: जेन कॅस्कियन, "द पॉिर ऑि द िॉग" 

• सिोतृ्कष्ट् अॅडनमेटेि डचत्रपट: "एनकॅन्टो" 

• सिोतृ्कष्ट् गैर-इंस्कग्लश भारे्षतील डचत्रपट: "िर ाइि माय कार" 

दूरदशणन: 

• सिोतृ्कष्ट् टीिी िर ामा माडलका: "Succession" 

• सिोतृ्कष्ट् टीिी कॉमेिी/संगीत माडलका: "हॅक्स" 

• सिोतृ्कष्ट् अडभनेता, टीिी नाटक: जेरेमी स्टर ॉंग, "Succession" 

• सिोतृ्कष्ट् अडभनेत्री, टीिी िर ामा: एमजे रॉडिर ग्ज, "पोझ" 

• सिोतृ्कष्ट् अडभनेता, टीिी कॉमेिी/संगीत: जेसन सुिेडकस, "टेि लासो" 

• सिोतृ्कष्ट् अडभनेत्री, टीिी कॉमेिी/संगीत: जीन िाटण , "हॅक्स" 

• सिोतृ्कष्ट् टीिी डचत्रपट डकंिा मयाणडदत माडलका: "द अंिरग्राउंि रेलरोि" 

Source: goldenglobes.com 

रति ट्ाट्ा याांचे अनिकृत चररत्र िोव्हेंबर २०२२ मधे्य येणार  

 

•   उद्योगपती आडर् परोपकारी रतन टाटा यांचे 'रतन एन. टाटा: द ऑथोराइज्ड बायोग्रािी' नािाचे अडर्धकृत चररत्र 

नोिेंबर 2022 मधे्य जागडतक स्तरािर पोहोचण्यासाठी सज्ज आहे. 

• नोिेंबर 2022 मधे्य हापणरकॉडलन्सद्वारे जागडतक स्तरािर सिण िॉरमॅटमधे्य प्रकाडशत केले जाईल. 

• माजी िररष्ठ नोकरशहा आडर् डनिृत्त आयएएस अडर्धकारी िॉ. थॉमस मॅथू्य हे चररत्र डलडहर्ार आहेत. 

• चररत्र 84 िर्षीय रतन टाटा यांचे बालपर्, महाडिद्यालयीन िरे्ष आडर् सुरुिातीच्या प्रभािांचे िर्णन करते. 

• Source: TOI 

राष्ट्र ीय युवा नदि 
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•   स्वामी डििेकानंद यांच्या जयंतीडनडमत्त भारतात दरिर्षी १२ जानेिारीला राष्ट्र ीय युिा डदन साजरा केला जातो. 

• 1984 मधे्य भारत सरकारने हा डदिस राष्ट्र ीय युिा डदिस म्हरू्न घोडर्षत केला आडर् 1985 पासून हा कायणक्रम दरिर्षी 

भारतात साजरा केला जातो. 

• स्वामी डििेकानंद यांचा जन्म 12 जानेिारी 1863 रोजी कोलकाता येथे झाला. 

• टीप: पंतप्रर्धान नरेंद्र मोदी 12 जानेिारी 2022 रोजी पुदड दुचेरी येथे 25 व्या राष्ट्र ीय युिा महोत्सिाचे उदड घाटन करतील. 

स्रोत: इंडिया टुिे 
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