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दैनिक चालू घडामोडी 27.01.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: जग 

भारत, इस्रायलचा स्मारक लोगो लााँच 

 

• भारत आणि इस्रायलने दोन्ही देशाांमधील राजनैणतक सांबांधाांच्या स्थापनेच्या 30 व्या वधाापन णदनाणनणमत्त एक स्मारक 

लोगो लॉन्च केला आहे. 

• इस्रायलचे भारतातील राजदूत नाओर णगलॉन आणि इस्रायलमधील भारतीय राजदूत सांजीव णसांगला याांच्या उपस्स्थतीत 

एका ऑनलाइन कायाक्रमात या लोगोचे अनावरि करण्यात आले. 

• लोगोमधे्य स्टार ऑफ डेस्िड आणि अशोक चक्र - दोन्ही देशाांच्या राष्ट्र ीय ध्वजाांना शोभिारी दोन णचने्ह- आणि 

णिपक्षीय सांबांधाांच्या 30 व्या वधाापन णदनाचे णचत्रि करिारा 30 अांक तयार करतात. 

• इस्रायल आणि भारत सांबांधाांमधे्य अनेक के्षत्राांचा समावेश आहे - आरोग्य आणि नवकल्पना, कृषी आणि पािी, व्यापार 

आणि आणथाक णक्रयाकलाप, णवज्ञान आणि तांत्रज्ञान, सांशोधन आणि णवकास, सांरक्षि आणि मातृभूमी सुरक्षा, कला 

आणि सांसृ्कती, पयाटन आणि अवकाश. 

• 29 जानेवारी 1992 रोजी इस्रायल आणि भारताचे राजनैणतक सांबांध प्रस्थाणपत झाले. 

इस्रायल बद्दल तथ्य: 

• राजधानी: जेरुसलेम 

• अध्यक्ष: आयझॅक हझॉाग 

• पांतप्रधान: नफ्ताली बेनेट 

• चलन: इस्रायली शेकेल 

• Source: ET 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

िजफगढ झीलसाठी पयाावरण व्यवस्थापि योजिा 
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• नॅशनल ग्रीन णटर बु्यनल (NGT) ने णदल्ली आणि हररयािा याांना नजफगढ झील, एक सीमावती आर्द्ा भूभागाच्या 

पुनरुज्जीवन आणि सांरक्षिासाठी दोन्ही सरकाराांनी तयार केलेल्या पयाावरि व्यवस्थापन योजनाांची अांमलबजाविी 

करण्याचे णनदेश णदले आहेत. 

• या कृती योजनाांच्या अांमलबजाविीवर राष्ट्र ीय पािथळ प्राणधकरिाने सांबांणधत राज्य वेटलँड प्राणधकरिाांमाफा त देखरेख 

ठेवली पाणहजे. 

• इांणडयन नॅशनल टर स्ट फॉर आटा अँड कल्चरल हेररटेज (INTACH) ने प्रथम 2014 मधे्य नजफगढ झील पुनसंचणयत 

करण्याचे प्रकरि NGT कडे नेले आणि नांतर 2019 मधे्य न्यायाणधकरिासमोर अजा दाखल केला, हे लक्षात घेऊन 

की कोितेही उपाय केले गेले नाहीत. 

िजफगढ झील बद्दल: 

• हे राष्ट्र ीय महामागा-48 वरील गुरुग्राम-राजोकरी सीमेजवळ, नैर्ा त्य णदल्लीतील स्स्थत आहे. 

• इणजस्शशयन णगधाड, सारुस के्रन, से्टपे्प ईगल, गे्रटर स्पॉटेड ईगल, इम्पीररयल ईगल आणि मध्य आणशयाई फ्लायवेच्या 

बाजूने स्थलाांतररत झालेल्या अनेक धोक्यात असलेल्या पक्ष्ाांच्या प्रजाती ांसह 281 पक्ष्ाांच्या प्रजाती ांची उपस्स्थती 

तलावात नोांदवली गेली आहे. 

राष्ट्र ीय हररत न्यायानिकरण (NGT) बद्दल: 

• एनजीटीची स्थापना 2010 मधे्य राष्ट्र ीय हररत न्यायाणधकरि कायदा 2010 अांतगात पयाावरि सांरक्षि आणि जांगले 

आणि इतर नैसणगाक सांसाधनाांच्या सांवधानाशी सांबांणधत प्रकरिे प्रभावी आणि जलद णनकाली काढण्यासाठी करण्यात 

आली. 

Source: Indian Express 

इलेक्ट्र ॉनिक्स मॅनु्यफॅक्चररिंगवर व्हिजि डॉकु्यमेंट 

 

• इलेक्ट्र ॉणनक्स आणि माणहती तांत्रज्ञान मांत्रालयाने, ICEA च्या सांयुक्त णवद्यमाने, "2026 पयंत $300 अब्ज शाश्वत 

इलेक्ट्र ॉणनक्स उत्पादन आणि णनयाात" या शीषाकाने इलेक्ट्र ॉणनक्स के्षत्रासाठी 5 वषांचा रोडमॅप आणि स्िजन डॉकु्यमेंट 

जारी केले. 

• हा रोडमॅप दोन-भागाांच्या स्िजन डॉकु्यमेंटचा दुसरा खांड आहे – ज्यातील पणहला शीषाक “Increasing India’s 

Electronics Exports and Share in GVCs” नोिेंबर 2021 मधे्य प्रणसद्ध झाला. 

• हा अहवाल सध्याच्या US$75 णबणलयन वरून भारताचे US$300 अब्ज इलेक्ट्र ॉणनक्स उत्पादन पॉवरहाऊसमधे्य 

पररवतान घडवून आििाऱ्या णवणवध उत्पादनाांसाठी वषावार बे्रकअप आणि उत्पादन अांदाज प्रदान करतो. 

• मोबाइल उत्पादन ज्याचे वाणषाक उत्पादन US$100 णबणलयन ओलाांडण्याची अपेक्षा आहे - सध्याच्या US$30 णबणलयन 

वरून - या महत्वाकाांक्षी वाढीमधे्य जवळपास 40% वाटा अपेणक्षत आहे. 

• Source: PIB 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

महत्वाच्या बातम्या: सिंरक्षण 

िेिल डॉकयाडा  मुिंबईला 50 टि बोलाडा  पुल टग्स “बलबीर” ची नडनलिरी 

 

• मेससा णहांदुस्तान णशपयाडा णलणमटेड, णवशाखापट्टिम याांच्याशी फेबु्रवारी २०१९ मधे्य ५० टन बोलाडा पुल टग्सच्या 

बाांधकामाचा करार करण्यात आला. 

• माणलकेतील चौथा टग, “बलबीर” 24 जानेवारी 2022 रोजी नेिल डॉकयाडा , मुांबई येथे णवतररत करण्यात आला आहे. 

• हे टग्स इांणडयन रणजस्टर फॉर णशणपांग (IRS) च्या वगीकरि णनयमाांनुसार 20 वषांच्या सेवा आयुष्यासह णडझाइन आणि 

तयार केले गेले आहेत आणि बणथंग, अन-बणथंग, टणनंग आणि मॅनु्यिररांगमधे्य एअरक्राफ्ट कॅररयर आणि मयााणदत 

पाण्यात आणि बांदरात. पािबुड्ाांसह मोठ्या नौदल जहाजाांना मदत करण्यास सक्षम आहेत.  

• स्वदेशी उत्पादकाांकडून णमळिाऱ्या सवा प्रमुख आणि सहायक उपकरिे/प्रिालीसह, हे टग्स “आत्मणनभार भारत” 

च्या अनुषांगाने सांरक्षि मांत्रालयाच्या “मेक इन इांणडया, मेक फॉर द वर्ल्ा” उपक्रमाांचे अणभमानास्पद ध्वजवाहक आहेत. 

• Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार आनण सन्माि 

पद्म पुरस्कार 2022 

 

• यावषी राष्ट्र पती ांनी 2 जोडी प्रकरिासह 128 पद्म पुरस्कार प्रदान करण्यास मान्यता णदली आहे (दोन प्रकरिात, 

पुरस्कार एक म्हिून गिला जातो). 

• या यादीत 4 पद्मणवभूषि, 17 पद्मभूषि आणि 107 पद्मश्री पुरस्काराांचा समावेश आहे. 

• पुरस्कार णवजेत्याांपैकी 34 मणहला आहेत आणि या यादीमधे्य परदेशी/NRI/PIO/OCI या शे्रिीतील 10 व्यक्ती आणि 

13 मरिोत्तर पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती ांचाही समावेश आहे. 
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• उले्लखनीय नावाांपैकी, भारताचे पणहले चीफ ऑफ णडफेन्स स्टाफ (CDS) - णदवांगत जनरल णबणपन रावत - याांना 

मरिोत्तर पद्मणवभूषि पुरस्काराने सन्माणनत करण्यात आले, तर ऑणलस्म्पक सुविापदक णवजेते नीरज चोप्रा हे पद्मश्री 

प्राप्तकत्यांमधे्य होते. 

पद्म पुरस्कारािंमिील काही उले्लखिीय िावे पुढीलप्रमाणे आहेत. 

• पद्मणवभूषि: कल्याि णसांग, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमांत्री (मरिोत्तर); जनरल णबणपन रावत, भारताचे पणहले चीफ 

ऑफ णडफेन्स स्टाफ (मरिोत्तर) 

• पद्मभूषि: काँगे्रस नेते गुलाम नबी आझाद, पणिम बांगालचे माजी मुख्यमांत्री बुद्धदेव भट्टाचाजी, कोवॅस्क्सन णनमााता 

भारत बायोटेकचे अध्यक्ष कृष्णा एला आणि त्याांच्या सह-सांस्थापक पत्नी सुणचत्रा एला, सीरम इस्िटू्यट ऑफ इांणडया 

(SII) चे व्यवस्थापकीय सांचालक सायरस पूनावाला 

• मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नडेला आणि अल्फाबेट आणि गुगलचे सीईओ सुांदर णपचाई याांच्यासह णबग टेकमधील 

प्रमुख नावाांना पद्मभूषि प्राप्तकताा म्हिून नाव देण्यात आले. 

• पद्मश्री: ऑणलस्म्पक सुविापदक णवजेता नीरज चोप्रा, ऑणलांणपयन प्रमोद भगत आणि वांदना कटाररया, गायक सोनू 

णनगम 

• Source: PIB 

ऑस्कर 2022 मधे्य जय भीम आनण मारक्कर सवोतृ्कष्ट् फीचर नफल्मसाठी पात्र 

 

• सुररयाचा जय भीम आणि मोहनलालचा मारक्कर: अरबीकादणलांते णसहम हे ऑस्कर 2022 मधे्य सवोतृ्कष्ट् 

णचत्रपटासाठी पात्र आहेत. 

• TJ ज्ञानवेल णदग्दणशात सुयााचा जय भीम, नोिेंबर २०२१ मधे्य Amazon प्राइम स्िणडओवर प्रीणमयर झाला. 

• 94 व्या अकादमी पुरस्काराांमधे्य सवोतृ्कष्ट् फीचर णफल्मसाठी णनवडलेला जय भीम हा एकमेव तणमळ णचत्रपट आहे. 

• जगभरातून णनवडण्यात आलेल्या २७६ णचत्रपटाांपैकी जय भीम आणि मल्याळम णचत्रपट, मरक्कर: अरबीकादणलांते 

णसहम, भारतातून णनवडले गेले आहेत. 

• हा पुरस्कार सोहळा 27 माचा 2022 रोजी हॉणलवूड, यूएस येथे होिार आहे. 

• Source: Indian Express 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

सृ्मती मािििा 2021 ची ICC मनहला नक्रकेटपटू म्हणूि निवड झाली 
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• भारताच्या सृ्मती मानधना णहची 2021 सालची ICC मणहला णक्रकेटपटू म्हिून णनवड झाली आहे. 

• सृ्मतीने 2018 नांतर दुसऱ्याांदा ICC मणहला णक्रकेटपटूसाठी पुरसृ्कत रॅचेल हेहो-स्फ्लांट टर ॉफी णजांकली आहे. 

• सृ्मती ऑस्टर ेणलयाच्या एणलस पेरीनांतर हा बहुमान पटकाविारी दुसरी मणहला णक्रकेटपटू ठरली आहे. 

• ICC मणहला T20 आांतरराष्ट्र ीय सांघातही मांधानाचा समावेश होता. 

• Source: newsonair 

महत्वाच्या बातम्या: व्यव्हिमत्व 

जे्यष्ठ पुरातत्वशास्त्रज्ञ आनण अग्रलेखकार रामचिंद्रि िागसामी यािंचे नििि  

 

• जे्यष्ठ पुरातत्वशास्त्रज्ञ आणि अग्रलेखकार रामचांर्द्न नागसामी याांचे णनधन झाले. 

• नागसामी हे महाबलीपुरममधील णशल्पाांवरील सांशोधनासाठी ओळखले जातात. 

• पुरातत्व शास्त्रातील त्याांच्या सांशोधन कायाासाठी 2018 मधे्य त्याांना पद्मभूषि पुरस्काराने सन्माणनत करण्यात आले 

होते आणि ताणमळनाडू सरकारचा सवोच्च नागरी पुरस्कार - कालाईमामिी पुरस्काराचे देखील ते प्राप्तकते होते. 

• ते ताणमळनाडू सरकारच्या पुरातत्व णवभागाचे पणहले सांचालक होते. 

• Source: India Today 
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