
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

दैनिक चालू घडामोडी 27.01.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

डर ोि प्रमाणि योजिा 

 

• नागरी विमान िाहतूक मंत्रालयाने (MoCA) वकमान सुरक्षा आवि गुिित्ता आिश्यकता सुवनवित करण्यासाठी ड्र ोन 

प्रमािन योजना (DCS) अविसूवित केली कारि यामुळे स्वदेशी उत्पादनाला िालना वमळेल. 

• ड्र ोन सवटिविकेशन स्कीम 26 जानेिारी 2022 रोजी अविसूवित, उदारीकृत ड्र ोन वनयम, 2021 च्या वनयम 7 अंतगित, 

ड्र ोनिे सोपे, जलद आवि पारदशिक प्रकार-प्रमािीकरि करण्यात मदत करेल. 

• उदारीकृत ड्र ोन वनयम, एअरसे्पस मॅप, पीएलआय (उत्पादन-वलंक्ड् इन्सेंवटव्ह) योजना आवि वसंगल विंड्ो 

वड्वजटलस्काय पॅ्लटिॉमिसह, यामुळे भारतातील ड्र ोन उत्पादन उद्योग िाढण्यास मदत होईल. 

• 2030 पयंत भारताला जगातील ड्र ोन हब बनिण्यािे हे आिखी एक पाऊल आहे. 

• एक बहु-से्टकहोल्डर स्टीयररंग कवमटी (MSC) एक ज्ञात व्यािसावयकाच्या अध्यक्षतेखाली, ज्यािा सरकार आवि 

उद्योग सारखाि आदर करतात, QCI (भारतीय गुिित्ता वनयंत्रि) सवििालयासह या योजनेिर देखरेख करेल. 

• Source: Business Standard 

निट इंनडया क्विझ 2021 

 

• विद्यार्थ्ांसाठी भारतातील सिाित मोठी क्रीड्ा आवि विटनेस क्विझ, पवहल्या-िवहल्या विट इंवड्या क्विझच्या प्राथवमक 

िेरीिे वनकाल जाहीर करण्यात आले. 

• युिा व्यिहार आवि क्रीड्ा मंत्रालयाने आयोवजत केलेल्या देशव्यापी स्पिेच्या वनकालांिरून असे वदसून आले आहे 

की उत्तर प्रदेशातील दोन विद्यार्थ्ांनी इतर सिि राज्यांतील विद्यार्थ्ांना मागे टाकून प्राथवमक िेरीत सिािविक गुि 

वमळिले आहेत. 

• वदल्ली पक्विक सू्कल, गे्रटर नोएड्ाच्या वदव्यांशु िमोलीने अव्वल स्थान पटकािले, सनबीम सू्कल, लाहरतारा, 

िारािसीच्या शाश्वत वमश्रा त्याच्या जिळ होते. 
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• विट इंवड्या क्विझच्या प्राथवमक िेरीत, देशभरातील 659 हून अविक वजल्ह्ांतील 13,502 शाळांमिून सहभागी झाले 

होते, त्यापैकी 36 राजे्य आवि कें द्रशावसत प्रदेशांमिील 361 शाळांिे विद्याथी आता राज्य िेरीसाठी वनिड्ले गेले 

आहेत. 

• क्विझमधे्य 3.25 कोटीिंी बक्षीस रक्कम आहे जी क्विझच्या विविि टप्प्ांिर विजेत्या शाळा आवि विद्यार्थ्ांना वदली 

जाईल. 

निट इंनडया चळवळीबद्दल: 

• विट इंवड्या िळिळ ही भारतातील एक राष्ट्र व्यापी िळिळ आहे जी लोकांना त्यांच्या दैनंवदन जीिनात शारीररक 

वक्रयाकलाप आवि खेळ समाविष्ट् करून वनरोगी आवि तंदुरुस्त राहण्यासाठी प्रोत्सावहत करते. 

• 29 ऑगस्ट 2019 रोजी निी वदल्ली येथे पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त लॉन्च करण्यात आले. 

Source: PIB 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

पनिम लहर सराव 

 

• 25 जानेिारी 2022 रोजी पविम वकनारपट्टीिर भारतीय नौदलाने आयोवजत केलेला संयुक्त सागरी सराि पविम लेहार 

(XPL-2022) संपन्न झाला. 

• िेस्टनि नेव्हल कमांड्च्या ऑपरेशनल पॅ्लनिे प्रमािीकरि आवि भारतीय नौदल, IAF, भारतीय लष्कर आवि तटरक्षक 

दल यांच्यातील आंतर-सेिा समन्वय िाढिण्याच्या उदे्दशाने 20 वदिसांच्या कालाििीत हा सराि आयोवजत करण्यात 

आला होता. 

• हा सराि एिओसी-इन-सी, िेस्टनि नेव्हल कमांड्च्या नेतृत्वाखाली आयोवजत करण्यात आला होता. 

• इंटर ा-वथएटर सरािामधे्य भारतीय नौदलाच्या 40 हून अविक जहाजे आवि पािबुड्ांिे एकत्रीकरि आवि सहभाग 

समाविष्ट् होता. 

• Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 

नविोदािंद झा यांची PMLA निणणय प्रानिकरणाचे िवे अध्यक्ष म्हणूि नियुक्ती करण्यात आली आहे 
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• विनोदानंद झा यांिी 5 िर्ांच्या कालाििीसाठी PMLA न्यायवनििय प्राविकरिाच्या अध्यक्षपदी वनयुक्ती करण्यात 

आली आहे. 

• विनोदानंद झा, 1983 बॅििे सेिावनिृत्त IRS अविकारी सप्टेंबर 2018 पासून प्राविकरिामधे्य सदस्य (वित्त आवि लेखा) 

म्हिून काम करत आहेत. 

• पीएमएलए न्यायवनििय प्राविकरि ही तीन सदस्यीय संस्था आहे ज्यािा आदेश मनी लााँड्ररंग प्रवतबंि कायदा 

(पीएमएलए) अंतगित जारी केलेल्या मालमते्तच्या जोड्िीच्या प्रकरिांिा न्यायवनिाड्ा करिे आहे. 

मिी लााँडररंग प्रनतबंि कायदा, 2002 बद्दल: 

• मनी लााँड्ररंग प्रवतबंिक कायदा, 2002 हा भारताच्या संसदेिा एक कायदा आहे जो मनी-लााँड्ररंगला प्रवतबंि 

करण्यासाठी आवि मनी-लााँड्ररंगमिून वमळिलेल्या मालमते्तच्या जप्तीिी तरतूद करण्यासाठी एनड्ीए सरकारने 

लागू केला आहे. 

• PMLA आवि त्याअंतगित अविसूवित केलेले वनयम 1 जुलै 2005 पासून लागू झाले. 

• Source: The Hindu 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार आनण सन्माि 

राष्ट्र पती व पोलीस पदक जाहीर  

 

• प्रजासत्ताक वदनावनवमत्त राज्यातील 51 पोलीस अविकारी, कमििाऱयांना राष्ट्र पती ि पोलीस पदक जाहीर करण्यात 

आले आहे.  

• त्यातील 4 पोलीस अविकाऱयांना उतृ्कष्ट् सेिेकररता ‘राष्ट्र पती विवशष्ट् सेिा पदक’, तर 7 जिांना ‘पोलीस शौयि पदक’, 

तसेि प्रशंसनीय सेिेकररता 40 जिांना ‘पोलीस पदक’ जाहीर झाले.  

पुरस्काराबद्दल 

• देशभरातील पोवलसांनी गाजविलेल्या शौऱयाबद्दल कें द्रीय गृह विभागातिे दरिर्ी प्रजासत्ताक वदनाच्या पूििसंधे्यला 

‘पोलीस पदक’ जाहीर करण्यात येते.  

• यािर्ी एकूि 939 ‘पोलीस पदक’ जाहीर झाली असून 88 पोवलसांना ‘राष्ट्र पती विवशष्ट् सेिा पदकह्ण (पीपीएम), 189 

पोवलसांना ‘पोलीस शौयि पदक’(पीएमजी), 662 पोवलसांना प्रशंसनीय सेिेसाठी ‘पोलीस पदक’ (पीएम) आवि दोन 

जिांना ‘राष्ट्र पती शौयि पदक’ जाहीर झाले आहे.  

राष्ट्र पती नवनिष्ट् सेवा पदकाचे मािकरी 

• विनय महादेिराि कोरगािकर (अवतररक्त पोलीस महासंिालक (पीसीआर), िोटि मंुबई) 

• प्रल्हाद वनिृत्ती खाडे् (कमांडं्ट एसआरपीएि, गट ६, िुळे) 

• िंद्रकांत रामभाऊ गंुड्गे (पोलीस वनरीक्षक पीटीसी नानिीज, दौडं्, पुिे) 

• अन्वर बेग इब्रावहम बेग वमझाि (पोलीस उपवनरीक्षक एस.पी, नांदेड्) 
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Source: Loksatta  

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

लखिऊच्या आयपीएल संघाला “लखिऊ सुपर जायंट्स” म्हटले जाईल 

 

• IPL (इंवड्यन प्रीवमयर लीग) च्या लखनौ फ्राँ िायझीला लखनौ सुपर जायंट्स म्हटले जाईल. 

• गेल्या िर्ी, संजीि गोएंका यांच्या मालकीच्या RPSG समुहाने 7090 कोटी रुपयांना फ्रें िायझी खरेदी केली होती. 

• स्पिेत उतरिारा दुसरा निीन संघ अहमदाबादिा आहे ज्याला Irelia कंपनी Pvt Ltd ने 5635 कोटी रुपयांना विकत 

घेतले आहे. 

• Source: Indian Express 

महत्वाच्या बातम्या: व्यक्वक्तमत्व 

प्रख्यात कथकली िृत्ांगिा आनण पद्मश्री प्राप्त फ्रान्सच्या नमलेिा साक्वििी यांचे नििि 

 

• फ्रान्सच्या प्रवसद्ध कथकली नृत्यांगना वमलेना साक्विनी यांिे वनिन झाले. 

• इटावलयन िंशािी साक्विनी भारताला वनयवमत भेट देत होती, विशेर्त: केरळमधे्य वतने कथकली वशकली आवि 

पॅररसमधे्य भारतीय नृत्य प्रकारांिी शाळा ‘सेंटर मंड्पा’ िालिली. 

• परिॉवमंग आट्िसच्या के्षत्रातील योगदानाबद्दल भारत सरकारने 2019 मधे्य साक्विनी यांना पद्मश्री पुरस्काराने 

सन्मावनत केले. 

• Source: Business Standard 
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महत्वाच्या बातम्या: महत्वाचे नदवस 

आंतरराष्ट्र ीय होलोकॉस्ट स्मरण नदि 

 

• आंतरराष्ट्र ीय होलोकॉस्ट स्मरि वदन वकंिा होलोकॉस्टच्या बळीचं्या स्मरिाथि आंतरराष्ट्र ीय वदिस हा 27 जानेिारी रोजी 

आंतरराष्ट्र ीय सृ्मवतवदन आहे. 

• हा वदिस 1933 ते 1945 दरम्यान नाझी जमिनीद्वारे इतर अल्पसंख्याकांच्या असंख्य सदस्यांसह एक तृतीयांश जू्य 

लोकांच्या हते्यमुळे होलोकॉस्टच्या बळीिें स्मरि करतो. 

• 27 जानेिारी हा वदिस 1945 मधे्य रेड् आमीने ऑशविट्झ एकाग्रता वशवबरािी सुटका केल्याच्या स्मरिाथि वनिड्ला 

होता. 

• हे 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी संयुक्त राष्ट्र  महासभेने (UNGA) वनयुक्त केले होते. 

• Source: un.org 
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