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मासिक चालू घडामोडी
जानेवारी 2022

महत्वाच्या बातम्या: राज्य

पंतप्रधान मोदींनी पद्
ु दच
ु ेरी येथे एमएिएमई तंत्रज्ञान केंद्राचे उद्घाटन केले
•

पांतप्रिान नरें द्र मोदी याांनी राष्ट्ट्रीय युवा हदनाननममत्त पुद्दच
ु ेरी येथे स्थापन केलेल्या एमएसएमई मांत्रालयाच्या
तांत्रज्ञान केंद्राचे उद्घाटन केले.

•

त्याांनी ताममळनाडूमध्ये 11 नवीन वैद्यकीय महाषवद्यालये आणण सेंट्रल इजन्स्टट्यूट ऑफ क्लामसकल तममळ
(सीआयसीटी) च्या नवीन कॅम्पसचे उद्घाटन केले.

मुख्य मुद्दे
•

सम
ांु वणक
ु ारे र.122 कोटी च्या गत
ु ीत हे जागनतक दजााचे तांत्रज्ञान केंद्र उभारण्यात आले आहे जे 10 एकरमध्ये

पसरलेले आहे , 20,000 तरणाांना प्रमशक्षक्षत करे ल, 2000 एमएसएमई ला समथान दे ईल आणण 200 स्टाटा अप
वाढतील, ज्यामुळे स्थाननक अथाव्यवस्थेला मोठ्या उां चीवर नेले जाईल.
•

फ्लॅ गमशप टे क्नॉलॉजी सेंटर मसस्टीम प्रोग्राम अांतगात षवकमसत केलेली दे शभरातील तांत्रज्ञान केंद्रे उत्पादन सषु विा,
मनुष्ट्यबळ षवकमसत करून, सल्लामसलत प्रदान करून आणण सवोत्तम पद्ितीांचा अवलांब करून स्पिाात्मक िार
षवकमसत करून षवद्यमान आणण सांभाव्य एमएसएमईंना समथान दे त आहे त.

स्त्त्रोत: पीआयबी

उत्तर प्रदे श सरकारने ने पाळ सीमे जवळील 4 गावे महसू ल गावे म्हणून घोषित के ली
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•

उत्तर प्रदे श सरकारने बहराइच जजल्हयातील नेपाळ सीमेजवळ असलेली चार गावे महसल
ू गावे म्हणन
ू

घोषित केली आहे त.
•

बहराइच जजल्हयातील ममहीनपरु वा तहसीलमध्ये भवानीपरू , तेधिया, ढाककया आणण त्रबनछया ही चार गावे
आहे त.

•

ही सवा गावे वांटांधगया गावे आहे त.

•

वाांटांधगया समुदायामध्ये वसाहतीांच्या काळात म्यानमारमिून झाडे लावण्यासाठी आणलेल्या लोकाांचा समावेश
होतो.

•

या गावाांतील लोकाांना आता शासनाच्या सवा योजनाांचा लाभ ममळणार आहे .

•

महसूल गाव:

•

महसूल गाव हे पररभाषित सीमा असलेला एक छोटा प्रशासकीय प्रदे श आहे . एका महसुली गावात अनेक
गावे असू शकतात.

•

ग्राम प्रशासकीय अधिकारी हा महसूल गावाचा मुख्य अधिकारी असतो.

स्रोत: त्रबझनेस स्टँ डडा

जल मेट्रो प्रकल्प असले ले कोची हे भारतातील पहहले शहर ठरले

•

कोची (केरळ) हे वॉटर मेट्रो प्रकल्प असलेले भारतातील पहहले शहर बनले आहे कारण ते शहरात बॅटरीवर
चालणाऱ्या इलेजक्ट्रक बोटीांच्या मामलकेत पहहले आहे .

•

कोची मेट्रो रे ल मलममटे डच्या नवीन प्रकल्पात 15 ओळखलेल्या मागाांसह एकाजत्मक जल वाहतूक व्यवस्था
असेल.

•

हे 10 बेटाांना 76 ककमी लाांबीच्या मागाांच्या नेटवकासह जोडेल आणण 78 जलद, इलेजक्ट्रकली प्रॉपल्ड हायब्रीड
फेरी 38 जेटीांपयांत जाईल.

•

प्रवासी सांख्या वाढवण्यासाठी कमी वेक आणण ड्राफ्ट वैमशष्ट्ट्याांसह आिुननक, ऊजाा-कायाक्षम, पयाावरणास
अनक
ु ू ल आणण सरु क्षक्षत बोटी सादर करण्याचा प्रकल्पाचा हे तू आहे .

•

कोचीन मशपयाडा मलममटे ड येथे बाांिण्यात आलेल्या, रां द णखडक्या असलेल्या पण
ू ा वातानक
ु ू मलत बोटी
आरामदायी प्रवास दे तात जे प्रवासी आणण पयाटकाांसाठी एक रोमाांचक अनभ
ु व असेल.
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स्रोत: इंडडया टुडे

सवााधिक ODF गावाांमध्ये तेलांग णा अव्वल आहे
•

31 डडसेंबर 2021 पयांत स्वच्छ भारत ममशन (ग्रामीण) फेज-II कायाक्रमाांतगात उघड्यावर शौचमक्
ु त (ODF
्लस) गावाांच्या यादीत तेलांगणा दे शात प्रथम क्रमाांकावर आहे .

•

तेलांगणातील 14,200 गावाांपैकी तब्बल 13,737 गावे ODF ्लस यादीत आहे त, जे 96.74% आहे .

•

गावाांचा सवाांगीण षवकास सुननजश्चत करण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन तेलग
ां णा पांचायत राज कायदा लागू
केला आहे .

•

गावोगावी पल्ले प्रगती कायाक्रमाच्या माध्यमातन
ू अनेकदा स्वच्छता मोहीम राबषवण्यात आली आहे .

•

गावाांच्या सवाांगीण षवकासासाठी पल्ले प्रगती कायाक्रमाची अांमलबजावणी SBM (G) 2.0 मोबाइल अॅपवर
अपलोड केली जात आहे , ज्याचा अहवाल राष्ट्ट्रीय स्तरावरील डॅशबोडावर हदला जातो.

Source: The Hindu
गुरू रषवदास जयांतीननममत्त ननवडणू क आयोगाने १४ फेब्रु वारीला पां जाब षविानसभा ननवडणू क पु ढे ढकलली
आहे
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•

भारतीय ननवडणक
ू आयोगाने (ECI) गर
ु रषवदास जयांतीननममत्त पांजाबमिील १४ फेब्रव
ु ारी रोजी होणारी
षविानसभा ननवडणक
ू पढ
ु े ढकलण्याचा ननणाय घेतला.

•

राज्यातील 117 षविानसभा जागाांसाठी आता 20 फेब्रव
ु ारी रोजी मतदान होणार असल्याचे ननवडणक
ू
आयोगाने जाहीर केले आहे .

•

16 फेब्रव
ु ारी 2022 रोजी साजरी होणाऱ्या श्री गर
ु रषवदास जी जयांती सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी पांजाब

ते वाराणसी येथे मोठ्या सांख्येने भाषवकाांच्या हालचालीांकडे लक्ष वेिण्यासाठी आयोगाला राज्य सरकार,
राजकीय पक्ष आणण इतर सांघटनाांकडून अनेक ननवेदने प्रा्त झाली आहे त.

गुरु रववदाि जयंती बद्दल:
•

गुर रषवदास जयांती" हा गुर रषवदासाांचा जन्महदवस आहे , जो माघ महहन्यातील पौणणामेच्या हदवशी साजरा
केला जातो.

•

Source: TOI

ग्राफीन इनोव्हे शन सें टर

•

केरळमध्ये डडजजटल यनु नव्हमसाटी केरळ (DUK) द्वारे धिसरू मिील सेंटर फॉर मटे ररयल फॉर इलेक्ट्रॉननक्स
टे क्नॉलॉजी (C-MET) सोबत 86.41 कोटी रपयाांमध्ये ग्राफीनसाठी भारतातील पहहले इनोव्हे शन सेंटर
उभारले जाईल.

•

टाटा स्टील मलममटे ड हे केंद्राचे औद्योधगक भागीदार बनणार आहे .

•

ग्राफीन हा काबानचा अॅलोट्रोप आहे ज्यामध्ये द्षवममतीय हनीकॉम्ब जाळीच्या नॅनोस्ट्रक्चरमध्ये माांडलेल्या
अणूांचा एक थर असतो.

•

ग्राफीन हे त्याच्या षवलक्षण इलेजक्ट्रकल आणण इलेक्ट्रॉननक गुणिमाांसाठी ओळखले जाते आणण नवीनतम

सांशोिनानुसार, ते इांडडयमची जागा घेऊ शकते आणण त्यामुळे स्माटा फोनमिील OLED (ऑगेननक लाइटएममहटांग डायोड) स्क्रीनची ककां मत कमी करू शकते.
•

Source: The Hindu

आांध्र प्रदे श सरकारने 13 नवीन जजल्हयाांची स्थापना केली आहे
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•

आांध्र प्रदे श सरकारने राज्यात 13 नवीन जजल्हयाांची स्थापना केली.

•

नवीन जजल्हयाांची ननममाती सांसदीय मतदारसांघावर आिाररत करण्यात आली आहे .

•

सध्याच्या 13 जजल्हयाांना जोडून आांध्र प्रदे शातील एकूण जजल्हयाांची सांख्या आता 26 झाली आहे.

•

नवीन जजल्हे AP जजल्हा ननममाती कायदा, 1974, कलम 3(5) अांतगात तयार केले जात आहे त.

•

नवीन जजल्हयांची यादी: मन्यम, अल्लुरी सीताराम राजू, अनकापल्ली, काकीनाडा, कोना सीमा, एलुर,
एनटीआर जजल्हा, बापटला, पालनाडू, नाांद्याल, श्री सत्यसाई, अन्नमय आणण श्री बालाजी जजल्हा.

•

Source: Indian Express

जम्मू आणण काश्मीरमिील पहहला जजल्हा सु शासन ननदे शाां क

•

केंद्रीय गह
ृ मांत्री आणण सहकार मांत्री अममत शहा याांनी जम्मू आणण काश्मीरमध्ये भारतातील पहहला “जजल्हा
सुशासन ननदे शाांक” जारी केला.

•

ननदे शाांकाांतगात केंद्र तसेच राज्य सरकारची िोरणे, योजना आणण कायाक्रमाांवर जजल्हा स्तरावर दे खरे ख
ठे वण्यात आली आहे .

•
•

ननदे शाांक जजल्हयाांची क्रमवारी लावेल आणण त्याांचे तुलनात्मक धचत्र दे खील सादर करे ल.

जम्मू आणण काश्मीरमिील 20 जजल्हयाांसाठी सुरू करण्यात आलेला जजल्हा सुशासन ननदे शाांक, प्रशासकीय

सि
ु ारणा आणण सावाजननक तक्रार षवभागाने (DARPG) केंद्रशामसत प्रदे शाच्या प्रशासनाच्या भागीदारीत
तयार केला आहे .
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•

यापव
ू ी, केंद्राने 25 डडसेंबर 2021 रोजी राष्ट्ट्रीय सश
ु ासन ननदे शाांक जारी केला होता ज्यामध्ये जम्मू आणण
काश्मीरमध्ये 2019 ते 2021 पयांत सश
ु ासन ननदे शकाांमध्ये 3.7% वाढ झाल्याचे सधू चत होते.

•

Source: HT

महत्वाच्या बातम्या: भारत

पीएम मोद ींच् या पीं जाब दौऱ्यातील स ुर क्षा त्रु ट ीं ची चौकशी करण्यासाठी SC उच्चस्तर य सममती स्थापन
करणार आहे

•

पंजाबमधील पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च
न्यायालयाच्या ननर्वत्त
ृ न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सममती स्थापन करणार आहे .

•

सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा आणण न्यायमूती सूयक
य ांत आणण हहमा कोहली यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर
लॉयसय व्हॉईस या संस्थेने दाखल केलेल्या याचचकेर्वर सन
ु ार्वणी सरू
ु होती.

•

ट प:
•

या सममतीमध्ये डीजीपी चंदीगड, राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) महाननरीक्षक, पंजाब आणण हररयाणा उच्च
न्यायालयाचे रजजस्रार जनरल आणण अनतररक्त डीजीपी पंजाब यांचाही समार्वेश असेल.

पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यादरम्यान सरु क्षा व्यर्वस्थेतील गंभीर त्रट
ु ींची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय गह
ृ
मंत्रालयाने अलीकडेच एक सममती स्थापन केली आहे .

•

तीन सदस्यीय सममतीचे नेतत्ृ र्व सुधीर कुमार सक्सेना, सचचर्व (सुरक्षा), कॅबबनेट सचचर्वालय करतील आणण त्यात
बलबीर मसंग, संयुक्त संचालक, आयबी आणण एस. सरु े श, आयजी, एसपीजी यांचा समार्वेश असेल.

Source: Indian Express

स्टाटट अप इीं डिया इनोव्हे श न वीक
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•

प्रगतीशील भारत 'आझादी का अमत
ृ महोत्सर्व' च्या 75 व्या र्वर्ायच्या स्मरणाथय, मशक्षण मंत्रालय (MoE), AICTE
आणण र्वाणणज्य आणण उद्योग मंत्रालय (DPIIT) संयुक्तपणे 10 ते 16 जानेर्वारी 2022 दरम्यान पहहला-र्वहहला
स्टाटय अप इंडडया इनोव्हे शन र्वीक आयोजजत करत आहे त. .

•

11 आणण 12 जानेर्वारी 2022 रोजी मशक्षण मंत्रालयातर्फे ‘बबजल्डंग इनोव्हे शन इकोमसस्टम इन एज्यक
ु े शनल
इजन्स्टट्यूशन्स’ या वर्वर्यार्वर 2 हदर्वसांचा ई-मसम्पोजजयम आयोजजत केला जाईल.

•

2014 मधील 76 र्वरून 2021 मध्ये 46 पयंत भारताच्या जागनतक इनोव्हे शन इंडेक्समध्ये मोठ्या प्रमाणात र्वाढ
होण्यामागे स्टाटय अप हे प्रमख
ु कारण आहे .

•

या इनोव्हे शन सप्ताहात या एजन्सींनी भारतातील नर्वोपक्रम आणण उद्योजकतेला चालना दे ण्यासाठी जागरूकता
पसरर्वण्यासाठी हाती घेतलेल्या वर्ववर्वध उपक्रमांर्वर प्रकाश टाकला जाईल.

•

नॅशनल इनोव्हे शन कॉन्टे स्ट, स्माटय इंडडया हॅकाथॉन, YUKTI2.0 आणण मशक्षण मंत्रालयाने आयोजजत केलेल्या

टॉयकॅथॉन यांसारख्या वर्ववर्वध काययक्रमांमधून ननर्वडलेल्या 75 नावर्वन्यपूणय तंत्रज्ञान ई-प्रदशयनात सहभागी होतील
आणण त्यांच्या नर्वकल्पनांचे प्रदशयन करतील.
•

Source: PIB

EC ने उत्तर प्रदे श , उत्तराखांड , गोवा, पां जाब आणण मणणपू र मिील षविानसभा ननवडणुकाां चे वे ळापत्रक जाहीर
केले .

•

ननवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदे श, उत्तराखांड, गोवा, पांजाब आणण मणणपूरमिील षविानसभा ननवडणुकाांचे वेळापत्रक
जाहीर केले.

•

उत्तर प्रदे शमध्ये १० फेब्रुवारी ते ७ माचा या कालाविीत सात ट््याांत मतदान होणार आहे .
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•

पांजाब, उत्तराखांड आणण गोव्यासाठी 14 फेब्रव
ु ारीला एकाच ट््यात मतदान होणार आहे . मणणपरू मध्ये २७
फेब्रव
ु ारी आणण ३ माचाला दोन ट््यात मतदान होणार आहे .

•

10 माचा रोजी मतमोजणी होणार आहे .

•

गोवा षविानसभेचा कायाकाळ या विी १५ माचाला, मणणपरू षविानसभा १९ माचाला, उत्तराखांड आणण पांजाब
षविानसभेचा कायाकाळ २३ माचाला आणण उत्तर प्रदे श षविानसभेचा कायाकाळ १४ मे रोजी सांपत आहे .

ECI (भारतीय ननवडणूक आयोग) बद्दल:
•

ही एक कायमस्वरूपी आणण स्वतांत्र सांस्था आहे जी भारतीय राज्यघटनेने थेट दे शात मक्
ु त आणण ननष्ट्पक्ष
ननवडणक
ु ा सनु नजश्चत करण्यासाठी स्थापन केली आहे .

•
•

स्थापना: 25 जानेवारी 1950 (नांतर राष्ट्ट्रीय मतदार हदवस म्हणन
ू साजरा केला गेला)
मख्
ु यालय: नवी हदल्ली

आयोगाचे अधधकारी:
•
•
•
•

सुशील चांद्रा, मुख्य ननवडणूक आयुक्त
राजीव कुमार, ननवडणूक आयुक्त

अनुप चांद्र पाांड,े ननवडणूक आयुक्त
Source: newsonair

अलीखान स्त्माइलोव्ह यांची कझाकस्त्तानच्या पंतप्रधानपदी ननवड झाली

•
मुख्य मुद्दे
•
•

कझाकस्तानचे राष्ट्ट्राध्यक्ष कॅमसम-जोमाटा तोकायेव याांनी अलीखान स्मेलोव्ह याांना पांतप्रिान म्हणून नेमले.
अलीखान स्मेलोव्ह याांनी 2019 मध्ये कझाकस्तान प्रजासत्ताकचे पहहले उपपांतप्रिान म्हणून काम केले आहे .

दहशतवादी उठावानांतर इांिन ननिेिामळ
ु े सरकारने राजीनामा हदल्यानांतर या विी त्याांनी कायावाहक पांतप्रिान
म्हणून काम पाहहले

स्त्त्रोत: टीओआय

ग्राहक इां टरने ट ऑफ धथांग्ज (IoT) सु र क्षक्षत करण्यासाठी सराव सां हहता
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•

कन््यम
ु र इांटरनेट ऑफ धथांग्ज (IoT) उपकरणे सरु क्षक्षत करण्यासाठी, दरू सांचार मांत्रालयाच्या दरू सांचार
षवभागाांतगात दरू सांचार अमभयाांत्रत्रकी केंद्र (TEC) ने “कोड ऑफ प्रॅजक्टस फॉर मसक्यरु रांग कन््यम
ु र इांटरनेट
ऑफ धथांग्ज (IoT)” हा बेसलाइन म्हणन
ू अहवाल प्रमसद्ि केला आहे .

•

हा अहवाल IoT उपकरण ननमााते, सेवा प्रदाते/मसस्टम इांहटग्रेटसा आणण ऍज्लकेशन डेव्हलपर इत्यादीांच्या
वापरासाठी आहे .

Source: PIB

आयुि आहार
•

पौजष्ट्टक आहार आणण ननरोगी जीवनाला चालना दे त, आयुि मांत्रालयाने आयुि भवन येथील कॅन्टीनमध्ये
‘आयुि आहार’ उपलब्ि करून एक नवीन सुरवात केली आहे .

•

पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू झालेल्या ‘आयुि आहार’ मध्ये भाजी पोहे , भाजणी वडा, गजर का हलवा
आणण कोकम पेय याांचा समावेश आहे .

•

कॅन्टीनमध्ये उपलब्ि करून हदलेला आयुि आहार आरोग्यासाठी फायदे शीर आणण सहज पचणारा आहे .

Source: newsonair
नॅ श नल एज्युकेशनल अलायन्स फॉर टे क्नॉलॉजी (NEAT 3.0)
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•

केंद्रीय मशक्षण मांत्री आणण कौशल्य षवकास मांत्री िमेंद्र प्रिान याांनी NEAT (नॅशनल एज्यक
ु े शनल अलायन्स
फॉर टे क्नॉलॉजी) 3.0 लाँच केले, दे शातील षवद्याथ्याांना सवोत्तम-षवकमसत एड-टे क सोल्यश
ू न्स आणण कोसेस
प्रदान करण्यासाठी एक व्यासपीठ आहे .

•
•

मांत्रयाांनी प्रादे मशक भािाांमध्ये एआयसीटीईने ननिााररत ताांत्रत्रक पस्
ु तकाांचेही लोकापाण केले.

षवशेित: आधथाकदृष्ट्ट्या वांधचत षवद्याथ्याांमिील, तसेच भारत आणण जगाच्या ज्ञान-आिाररत गरजा पण
ू ा
करण्यात डडजजटल डडव्हाईड कमी करण्यासाठी NEAT एक गेम-चें जर ठरे ल.

•

NEAT 3.0 अांतगात 12 लाखाांहून अधिक सामाजजक आणण आधथाकदृष्ट्ट्या वांधचत षवद्याथ्याांना ₹253
कोटीांहून अधिक ककमतीचे मोफत एड-टे क कोसा कूपन ममळाले आहे त.

नॅशनल एज्युकेशनल अलायन्ि फॉर टे क्नॉलॉजी (NEAT) बद्दल:
•

षवद्याथ्याांच्या सोयीसाठी एकाच व्यासपीठावर तरणाांची रोजगारक्षमता वाढषवण्यासाठी मशक्षण क्षेत्रातील
सवोत्तम-षवकमसत ताांत्रत्रक उपायाांचा वापर प्रदान करण्याचा हा एक उपक्रम आहे .

•

हे उपाय कृत्रत्रम बुद्धिमत्तेचा वापर वैयजक्तकृत आणण सानुकूमलत मशक्षण अनुभवासाठी उत्तम मशक्षण
पररणाम आणण षवमशष्ट्ट क्षेत्रात कौशल्य षवकासासाठी करतात.

•

AICTE, मशक्षण मांत्रालय मोठ्या सांख्येने सामाजजक आणण आधथाकदृष्ट्ट्या मागासलेल्या षवद्याथ्याांसाठी
उपाय षवनामूल्य उपलब्ि असल्याची खात्री करून प्रकक्रयेत सुसूत्रता म्हणून काम करत आहे .

•

NEAT मध्ये 100 उत्पादनाांसह 58 एज्युकेशन टे क्नॉलॉजी कांपन्या आहे त ज्या रोजगारक्षम कौशल्ये,
क्षमता वाढवणे आणण मशक्षणातील अांतर दरू करण्यात मदत करतात.

Source: PIB
‘पढे भारत’ अमभयान
•
•
•
•

केंद्रीय मशक्षण मांत्री िमेंद्र प्रिान याांनी 'पढे भारत' या 100 हदवसाांच्या वाचन मोहहमेची सुरवात केली.
100 हदवस वाचन मोहहमेचा शुभारां भ राष्ट्ट्रीय शैक्षणणक िोरण (NEP) 2020 च्या अनुिांगाने आहे .
पढे भारत अमभयान बालवाहटका ते इयत्ता 8 वी पयांत मशकणाऱ्या मुलाांवर लक्ष केंहद्रत करे ल.

1 जानेवारी 2022 ते 10 एषप्रल 2022 पयांत 100 हदवस (14 आठवडे) वाचन मोहीम आयोजजत केली
जाईल.
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•

ही मोहीम पायाभत
ू साक्षरता आणण सांख्याशास्त्र ममशनच्या दृष्ट्टी आणण उद्हदष्ट्टाांशी दे खील सांरेणखत
करण्यात आली आहे .

•

100 हदवसाांच्या वाचन मोहहमेमध्ये मातभ
ृ ािा/स्थाननक/प्रादे मशक भािाांसह भारतीय भािाांवरही भर हदला
जाईल.

•

या अनि
ु ांगाने २१ फेब्रव
ु ारी हा आांतरराष्ट्ट्रीय मातभ
ू साजरा केला जातो, तोही या मोहहमेशी
ृ ािा हदन म्हणन
जोडला गेला आहे .

Source: PIB
ननवडणू क रोखे
•

पाच राज्याांमिील षविानसभा ननवडणुकाांपूवी, सरकारने 1 ते 10 जानेवारी 2022 पयांत षवक्रीसाठी खुले
असणारे ननवडणूक रोख्याांच्या 19व्या ट््याचे षवतरण करण्यास मान्यता हदली.

•

उत्तर प्रदे श, उत्तराखांड, पांजाब, हहमाचल प्रदे श आणण गोवा या 5 राज्याांच्या षविानसभा ननवडणुका लवकरच
जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे .

•

स्टे ट बँक ऑफ इांडडया (SBI) ला 1 जानेवारी ते 10 जानेवारी 2022 या कालाविीत त्याांच्या 29 अधिकृत
शाखाांद्वारे इलेक्टोरल बॉण्ड्स जारी करण्यासाठी आणण रोखे घेण्यास अधिकृत करण्यात आले आहे .

इलेक्टोरल बााँडबद्दल:
•

इलेक्टोरल बाँड हे राजकीय पक्षाांना दे णगी दे ण्याचे आधथाक सािन आहे .

•

रोखे र. 1,000, र. 10,000, र. 1 लाख, र. 10 लाख आणण र. 1 कोटीांच्या कोणत्याही कमाल मयाादेमशवाय
जारी केले जातात.

•

एसबीआय हे बाँड जारी करण्यासाठी आणण एनकॅश करण्यासाठी अधिकृत आहे , जे जारी केल्याच्या
तारखेपासून पांिरा हदवसाांसाठी वैि आहे त.

•

बाँडवर दे णगीदाराच्या नावाचा उल्लेख नाही.
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Source: ET
सफाई कमाचाऱ्याांसाठी राष्ट्ट्रीय आयोग

•

पांतप्रिान नरें द्र मोदी याांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मांत्रत्रमांडळाने राष्ट्ट्रीय सफाई कमाचारी आयोग (NCSK)
चा कायाकाळ ३१.३.२०२२ नांतर तीन विाांसाठी वाढवण्यास मांजुरी हदली आहे .

•
•

तीन विाांच्या मुदतवाढीचा एकूण अथा अांदाजे 43.68 कोटी रपये असेल.

NCSK पासून 31.3.2022 नांतर आणखी 3 विे दे शातील सफाई कमाचारी आणण ओळखले जाणारे मॅन्युअल
सफाई कमाचारी हे प्रमुख लाभाथी असतील.

•

NCSK ची स्थापना 1993 मध्ये NCSK कायदा 1993 च्या तरतद
ु ीांनस
ु ार सर
ु वातीला 31.3.1997 पयांतच्या
कालाविीसाठी करण्यात आली.

•
•

पाश्वाभम
ू ी:

NCSK सफाई कमाचाऱ्याांच्या कल्याणासाठीच्या षवमशष्ट्ट कायाक्रमाांबाबत सरकारला आपल्या मशफारशी दे त
आहे , सफाई कमाचाऱ्याांच्या सध्याच्या कल्याणकारी कायाक्रमाांचा अभ्यास आणण मल्
ू यमापन, षवमशष्ट्ट
तक्रारीांची प्रकरणे तपासणे इ.

•

तसेच मॅन्युअल स्कॅव्हें जर आणण त्याांचे पुनवासन कायदा, 2013 मिील रोजगार प्रनतबांिाच्या तरतुदीांनुसार,

NCSK ला या कायद्याच्या अांमलबजावणीवर लक्ष ठे वण्याचे काम, केंद्र आणण राज्य सरकाराांना त्याच्या
प्रभावी अांमलबजावणीसाठी ननषवदा सल्ला,कायद्याच्या तरतुदीांचे उल्लांघन/अांमलबजावणी न करण्याच्या
तक्रारी आणण चौकशी करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे .
•

Source: PIB

MoHUA ने स्ट्रीट्स फॉर पीपल अँड नचाररांग ने बरहु ड्स चॅ लें जचे षवजे ते घोषित के ले
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•

गह
ृ ननमााण आणण शहरी व्यवहार मांत्रालयाने (MoHUA) एक ऑनलाइन कायाक्रम आयोजजत केला

ज्यामध्ये त्याांनी स्ट्रीट्स फॉर पीपल चॅ लेंजसाठी अकरा षवजेती शहरे आणण पोिण शेजारच्या चॅलेंजच्या
पायलट ट््यासाठी दहा षवजेत्या शहराांची घोिणा केली.
•

या कायाक्रमात मांत्रालयाने इांडडया सायकल्स 4 चें ज अँड स्ट्रीट्स फॉर पीपल चॅ लेंजेसचा सीझन-2 आणण
‘न्चररांग नेबरहुड्स चॅलेंज: स्टोरीज फ्रॉम द फील्ड’ हे पुस्तकही लॉन्च केले.

•

ही शहरे आता आव्हानाच्या स्केल अप ट््यात प्रवेश करतील ज्यामध्ये प्रायोधगक ट््यात हाती घेतलेले
प्रकल्प आता शाश्वत पद्ितीने वाढवले जातील.

•

Nurturing Neighborhoods Challenge अांतगात जजांकलेल्या शहराांची घोिणा

•

MoHUA ने बनााडा व्हॅन लीर फाऊांडेशन (BvLF) आणण ताांत्रत्रक भागीदार वल्डा ररसोसेस इजन्स्टट्यूट (WRI)
इांडडया याांच्या सहकायााने Nurturing Neighborhoods Challenge साठी दहा षवजेत्या शहराांची घोिणा
केली.

•

Source: PI

कला उत्सव 2021 चा समापन सोहळा

•

मशक्षण राज्यमांत्री श्रीमती. अन्नपूणाा दे वी आणण मशक्षण राज्यमांत्री डॉ. राजकुमार रां जन मसांह याांनी कला
उत्सव 2021 च्या समापन समारां भाला सांबोधित केले.

•

कला उत्सव 2021 1 जानेवारी 2022 रोजी डडजजटल ्लॅ टफॉमाद्वारे ऑनलाइन लाँच करण्यात आला.
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•

कला उत्सव 2021 मध्ये षवषवि राज्ये, केंद्रशामसत प्रदे श, केंद्रीय षवद्यालय सांघटना आणण नवोदय
षवद्यालय सममती शाळाांमिन
ू एकूण 35 सांघाांनी भाग घेतला आहे जजथे 582 षवद्याथ्याांनी आपली प्रनतभा
दाखवली.

•

या सहभागीांपैकी 291 मल
ु ी आणण 291 मल
ु ाांनी कला उत्सव 2021 मध्ये 5 हदव्याांग सहभागीांसह सहभाग
घेतला.

कला उत्िव बद्दल:
•

राष्ट्ट्रीय कला उत्सव राष्ट्ट्रीय शैक्षणणक सांशोिन आणण प्रमशक्षण पररिद आणण मशक्षण मांत्रालयाच्या शालेय
मशक्षण आणण साक्षरता षवभागाद्वारे 2015 मध्ये सुरू करण्यात आला.

•

Source: PIB

सायबर सुर क्षक्षत भारत उपक्रम

•

इलेक्ट्रॉननक्स आणण माहहती तांत्रज्ञान मांत्रालय (MeitY) सायबर सुरक्षा भारत उपक्रमाांतगात 26 व्या CISO
(मुख्य माहहती सुरक्षा अधिकारी) डीप डायव्ह प्रमशक्षण कायाक्रमाचे आयोजन करत आहे .

•

प्रमशक्षण कायाक्रम हा सायबर सुरक्षा भारत उपक्रमाांतगात MeitY येथे राष्ट्ट्रीय ई-गव्हनान्स षवभागाद्वारे
आयोजजत कायाशाळाांच्या मामलकेचा एक भाग आहे .

•

हा कायाक्रम 17 ते 22 जानेवारी 2022 दरम्यान आयोजजत केला जात आहे आणण यामध्ये गव्हनान्स
ररस्क आणण कां्लायन्स आणण डेटा प्रायव्हसी, नेटवका मसक्यरु रटी, एांड पॉइांट मसक्यरु रटी, ऍज्लकेशन आणण

डेटा मसक्यरु रटी, क्लाउड मसक्यरु रटी, मोबाईल मसक्यरु रटी, कक्र्टोग्राफी, सायबर मसक्यरु रटी सांबांधित तरतद
ु ी
यासारख्या षवियाांचा समावेश असेल. आयटी कायदा, सरु क्षा लेखापरीक्षण, CCMP तयार करण्यासाठी
मागादशाक तत्त्वे आणण सुरक्षा ऑपरे शन केंद्र (SoC) चे ऑपरे शन आणण दे खरे ख इ.
•

हे CISOs आणण इतर सहभागीांना उदयोन्मख
ु सायबर िोक्याच्या लँ डस्केपच्या चाांगल्या प्रकारे समजन
ू
घेण्यास, सायबर सुरक्षेच्या सवोत्तम पद्िती समजून घेण्यास मदत करे ल.

िायबर िुरक्षा काययक्रमाबद्दल:
•

सायबर सुरक्षेच्या उदयोन्मुख आव्हानाांसह CISO चे सक्षमीकरण करण्यासाठी आणण आव्हानाांना सामोरे

जाण्यासाठी त्याांना प्रमशक्षक्षत करण्यासाठी, MeitY ने जानेवारी 2018 मध्ये उद्योग कांसोहटा यमच्या सकक्रय
समथानासह सायबर सुरक्षा कायाक्रम सुरू केला होता.
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•

केंद्र आणण राज्य सरकार, PSUs, बँका आणण सरकारी सांस्थाांमिील 1200 CISO आणण आघाडीच्या IT
अधिकाऱ्याांना प्रमशक्षण दे णे हा कायाक्रमाचा उद्दे श आहे .

Source: PIB
गह
ृ ननमााण आणण शहरी व्यवहार मां त्रालयाने ‘ओपन डे टा वीक’ सु रू के ला

•

गह
ृ ननमााण आणण शहरी व्यवहार मांत्रालयाने (MoHUA) खुल्या डेटाचा अवलांब करण्यास आणण भारताच्या
शहरी पररसांस्थेमध्ये नावीन्यपूणत
ा ेला प्रोत्साहन दे ण्यासाठी ‘ओपन डेटा वीक’ सुरू करण्याची घोिणा केली.

•

'आझादी का अमत
ृ महोत्सव - स्माटा शहरे : स्माटा शहरीकरण' या पररिदे पयांत, फेब्रुवारी 2022 दरम्यान,
सुरत येथे आयोजजत करण्यात येणाऱ्या, ओपन डेटा वीक हा MoHUA द्वारे जनजागत
ृ ी आणण प्रचारासाठी
हाती घेतलेल्या पूव-ा इव्हें ट उपक्रमाांच्या मामलकेचा एक भाग आहे .

•

हे जानेवारीच्या नतसऱ्या आठवड्यात म्हणजेच १७ जानेवारी २०२२ ते २१ जानेवारी २०२२ या कालाविीत
आयोजजत केले जाईल.

•

इव्हें टमध्ये सवा 100 स्माटा शहराांचा सहभाग हदसेल जे स्माटा मसटीज ओपन डेटा पोटा लवर उच्च दजााचे
डेटासेट आणण डेटा ब्लॉग प्रकामशत करतील.

•

वाढीव कायाक्षमता, पारदशाकता, नवोपक्रमाला चालना आणण आधथाक वाढ यासारख्या खुल्या डेटाचे फायदे
दशाषवणे हे इव्हें टचे उद्हदष्ट्ट आहे .

•

Source: PIB

राष्ट्ट्रीय स्टाटा अ प पु र स्कार 2021
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•

केंद्रीय वाणणज्य आणण उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणण सावाजननक षवतरण आणण वस्त्रोद्योग मांत्री,
पीयि
ू गोयल याांनी राष्ट्ट्रीय स्टाटा अप परु स्कार 2021 प्रदान केले.

•

1 इनक्यब
ू ेटर आणण 1 एक्सीलरे टरसह एकूण 46 स्टाटा अ्सना राष्ट्ट्रीय स्टाटा अप परु स्कार 2021 चे षवजेते
म्हणन
ू ओळखले गेले आहे .

•

डडपाटा मेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इांडस्ट्री अँड इांटरनल ट्रे ड (DPIIT) ने उत्कृष्ट्ट स्टाटा अ्स आणण इकोमसस्टम
सक्षमकाांना ओळखण्यासाठी आणण पुरस्कृत करण्यासाठी राष्ट्ट्रीय स्टाटा अप पुरस्काराांची सांकल्पना केली आहे

जे नाषवन्यपूणा उत्पादने ककां वा सोल्यूशन्स आणण स्केलेबल एांटरप्राइजेस, रोजगार ननममाती ककां वा सांपत्ती
ननममातीच्या उच्च क्षमतेसह, मोजता येण्याजोगे सामाजजक प्रदशान करतात.

श्री गोयल याांनी स्टाटा अ्सना भारताला जगातील नांबर 1 स्टाटा अप इकोमसस्टम बनवण्यासाठी प्रामुख्याने पाच
क्षेत्राांवर लक्ष केंहद्रत करण्याचे आवाहन केले:

1. भारतीय भािाांमध्ये उपाय आणण सामग्री षवकमसत करा
2. मोठ्या सामाजजक आणण आधथाक प्रभाव असलेल्या उत्पादनाांना आणण उपायाांना प्रोत्साहन द्या
3. दे शभरातील प्रत्येक जजल्हयात स्टाटा अपला प्रोत्साहन दे णे, - प्रत्येक जजल्हयात ‘स्टाटा अप प्रवेश केंद्रे ’ स्थापन
करणे
4. शहरी स्थाननक स्वराज्य सांस्थाांच्या स्तरावर इनोव्हे शन झोन तयार करणे
5. जगभरातील सवोत्तम पद्ितीांचा अवलांब करा आणण भारताची जागनतक स्पिाात्मकता वाढवा
•

टीप: पांतप्रिान नरें द्र मोदी याांनी स्टाटा अप सांस्कृतीला दे शाच्या दरू वरच्या भागात नेण्यासाठी १६ जानेवारी
हा राष्ट्ट्रीय स्टाटा अप हदवस म्हणून साजरा केला जाईल अशी घोिणा केली.

Source: PIB

परकीय चलन सां कटावर मात करण्यासाठी भारताने श्रीलांकेला USD 900 दशलक्ष पेक्षा जास्त आधथाक सहाय्य
हदले

•

भारताने श्रीलांकेला 900 दशलक्ष डॉलसा कजा दे ण्याची घोिणा केली आहे .
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•

आयातीसाठी दे य दे ण्यासाठी डॉलरच्या तट
ु वड्यामळ
ु े श्रीलांकेला सध्या जवळपास सवा जीवनावश्यक वस्तांच
ू ा
तट
ु वडा जाणवत आहे .

•

यामध्ये $509 दशलक्षपेक्षा जास्त एमशयन जक्लअररांग यनु नयन सेटलमें ट आणण $400 दशलक्ष चलन
स्वॅपचा समावेश आहे .

श्रीलंकेबद्दल तथ्यः
•

राजिानी: कोलांबो, श्री जयविानेपुरा कोट्टे

•

चलन: श्रीलांकन रपया

•

अध्यक्ष: गोटाबाया राजपक्षे

•

पांतप्रिान: महहांदा राजपक्षे

Source: ET
भारत जगातील काकडी आणण घे र ककन्सचा सवाा त मोठा ननयाा त दार म्हणून उदयास आला आहे

•
•

भारत जगातील काकडी आणण घेरककन्सचा सवाात मोठा ननयाातदार म्हणून उदयास आला आहे .

भारताने एषप्रल-ऑक्टोबर (2020-21) दरम्यान USD 114 दशलक्ष मूल्यासह 1,23,846 मेहट्रक टन काकडी आणण
घेरककन्सची ननयाात केली आहे .

•

2020-21 मध्ये, भारताने USD 223 दशलक्ष मूल्यासह 2,23,515 मेहट्रक टन काकडी आणण घेरककन्स पाठवले
होते.

•

वाणणज्य आणण उद्योग मांत्रालयाच्या वाणणज्य षवभागाच्या ननदे शाांचे पालन करून, कृिी आणण प्रकक्रया केलेले अन्न
उत्पादने ननयाात षवकास प्राधिकरण (APEDA) ने पायाभूत सुषविाांचा षवकास, जागनतक बाजारपेठेत उत्पादनाची
जाहहरात आणण प्रकक्रया करताना अन्न सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीचे पालन करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले.

•

घेरककन्स दोन श्रेणीांमध्ये ननयाात केली जातात - काकडी आणण घेरककन्स, जे जव्हनेगर ककां वा ऍमसहटक ऍमसडद्वारे
तयार आणण सांरक्षक्षत केले जातात आणण काकडी आणण घेरककन्स, जे तात्पुरते जतन केले जातात.

•

घेरककनची लागवड, प्रकक्रया आणण ननयाात भारतात 1990 च्या दशकाच्या सर
ु वातीस कनााटकात माफक प्रमाणात
सुरू झाली आणण नांतर ताममळनाडू, आांध्र प्रदे श आणण तेलांगणा या शेजारील राज्याांमध्ये षवस्तारली.

•

Source: PIB

अमर जवान ज्योती राष्ट्ट्रीय यु द्ि स्मारक ज्योतीमध्ये षवलीन झाली
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•

हदल्लीतील इांडडया गेटवरील अमर जवान ज्योतीची ज्योत राष्ट्ट्रीय युद्ि स्मारकाच्या धचरां तन ज्योतीमध्ये
षवलीन झाली.

अमर जवान ज्योती बद्दल:
•

इांडडया गेट स्मारकातील अमर जवान ज्योती येथील ज्योतीने 1971 आणण इतर युद्िातील हुतात्म्याांना
श्रद्िाांजली वाहहली, तथाषप, दे शासाठी त्या सवोच्च बमलदान दे णाऱ्या नावाांपैकी कोणीही तेथे उपजस्थत
नव्हते.

•

दस
ु रीकडे, इांडडया गेट स्मारक, त्रब्रहटश सरकारने 1914-1921 दरम्यान प्राण गमावलेल्या त्रब्रहटश भारतीय
सैन्याच्या सैननकाांच्या स्मरणाथा बाांिले होते.

•

तेथील अमर जवान ज्योतीचा समावेश 1970 च्या दशकात भारताने पाककस्तानवर मोठ्या षवजयानांतर
केला होता ज्यामध्ये शत्रू दे शाच्या 93,000 सैन्याने आत्मसमपाण केले होते.

राष्ट्रीय यद्
ु ध स्त्मारक बद्दल:
•

नॅशनल वॉर मेमोररयल, जे इांडडया गेट कॉम््लेक्समध्ये नरें द्र मोदी सरकारने बाांिले होते आणण 2019
मध्ये उद्घाटन करण्यात आले होते, त्यामध्ये सवा भारतीय सांरक्षण कमाचाऱ्याांची नावे आहे त ज्याांनी 194748 च्या पाककस्तानशी यद्
ु िापासून ते गलवान खोऱ्यात धचनी सैन्याशी चकमक वेगवेगळ्या ऑपरे शन्समध्ये
आपले प्राण गमावले आहे त.

•

दहशतवादषवरोिी कारवायाांमध्ये प्राण गमावलेल्या जवानाांची नावेही स्मारकाच्या मभांतीांवर लावण्यात आली
आहे त.

•

Source: HT

पांत प्रिान मोदीांनी पां डडत जसराज कल्चरल फाउां डे श नचा शु भारां भ केला
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•

प्रख्यात शास्त्रीय गायक हदवांगत पांडडत जसराज याांच्या जयांतीननममत्त पांतप्रिान नरें द्र मोदी याांनी पांडडत
जसराज कल्चरल फाउां डेशनचे उद्घाटन केले.

•

पांडडत जसराज हे भारतीय शास्त्रीय गायक होते, ते मेवाती घराण्याचे (सांगीत मशकाऊ वांश) होते.

•

त्याांना प्रनतजष्ट्ठत पद्मश्री, पद्मभूिण, पद्मषवभूिण आणण सांगीत नाटक अकादमी पुरस्काराांसह अनेक
पुरस्कार ममळाले.

•

17 ऑगस्ट 2020 रोजी वयाच्या 90 व्या विी त्याांचे ननिन झाले.

•

Source: TOI

लोकसभा सधचवालयाने डडजजटल सां स द अॅ प लाँ च केले

•

लोकसभा सधचवालयाने डडजजटल सांसद हे नवीन अॅप लाँच केले आहे .

•

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम त्रबलाा याांनी ननयोजजत केलेले अॅप लोकाांना सवा सांसदीय अपडेट्स ममळण्यास मदत
करे ल.

•

1947 पासूनची अथासांकल्पीय भािणे, 12व्या लोकसभेपासून 17व्या लोकसभेपयांतच्या सभागह
ृ ातील चचाा
याषवियी सामान्य माहहती ममळवणे नागररकाांना सोपे झाले आहे .

•

या अॅपमध्ये सांसदे च्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण, हदवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्या इत्यादी दे खील असतील.

•

Source: PIB
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महत्वाच्या बातम्या: जग

म्यानमार न्यायालयाने आँग सान स्य ू की याींन ा आणखी 4 वर्ाां च् या त ु रीं गवासाची मशक्षा स ु न ावल आहे

•

म्यानमारच्या माजी राज्य समुपदे शक आंग सान स्यू की यांना आणखी चार र्वर्ांच्या तुरंगर्वासाची मशक्षा सुनार्वण्यात

आली आहे .
•
•

वर्वनापरर्वाना र्वॉकी-टॉकी बाळगल्याप्रकरणी आंग सान स्यू की यांना ही मशक्षा सन
ु ार्वण्यात आली.

ननयायत-आयात कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल न्यायालयाने 2 र्वर्े आणण मसग्नल जॅमरचा संच ठे र्वल्याबद्दल एक
र्वर्ायची मशक्षा सुनार्वली. दोन गन्
ु हे एकाच र्वेळी चालतील.

•

यापर्व
ू ी, नतला लष्ट्करी सरकारच्या वर्वरोधात लोकांना भडकर्वल्याबद्दल आणण कोरोनाव्हायरस ननयमांचे उल्लंघन
केल्याबद्दल चार र्वर्ांच्या तुरंगर्वासाची मशक्षा झाली होती. नंतर ही मशक्षा दोन र्वर्ांनी कमी करण्यात आली.

•

गेल्या र्फेब्रुर्वारीमध्ये सैन्याने सत्ता ताब्यात घेतल्यापासून आंग सान स्यू की यांच्यार्वर जर्वळपास डझनभर खटले
दाखल झाले आहे त, जर सर्वय आरोपांमध्ये दोर्ी आढळले तर त्यांना 100 र्वर्ांपक्ष
े ा जास्त तुरंगर्वासाची मशक्षा होऊ
शकते.

•

आंग सान स्यू की एक बमी राजकारणी, मत्ु सद्दी, लेखक आणण 1991 च्या नोबेल शांतता परु स्कार वर्वजेत्या आहे त
ज्यांनी 2016 ते 2021 पयंत म्यानमारचे राज्य सल्लागार आणण परराष्ट्र व्यर्वहार मंत्री म्हणून काम केले आहे .

स्रोत: न्यूजएअर

सांयुक्त राष्ट्ट्र सु र क्षा पररिद (UNSC)
•

सांयुक्त राष्ट्ट्र सुरक्षा पररिद (UNSC) ला पाच नवीन गैर-स्थायी सदस्य (अल्बेननया, ब्राझील, गॅबॉन, घाना
आणण सांयुक्त अरब अममराती) ममळाले.

•

एस्टोननया, नायजर, सेंट जव्हन्सेंट आणण ग्रेनेडाइन्स, ट्यनु नमशया आणण जव्हएतनाम याांनी अलीकडेच त्याांच्या
अटी पण
ू ा केल्या.

•

अल्बाननया प्रथमच सामील होत आहे , तर ब्राझील 11 वेळा ननयक्
ु ती आहे . गॅबॉन आणण घाना प्रत्येकी
तीन वेळा पररिदे वर गेले आहे त आणण यए
ू ई एकदा.

UNSC बद्दल तथ्य
•

ननममाती: 24 ऑक्टोबर 1945

•

मख्
ु यालय: न्यय
ू ॉका, यए
ू सए
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•

सदस्यत्व: 15 दे श

•

स्थायी सदस्य: 5 (चीन, फ्रान्स, रमशया, यन
ु ायटे ड ककां गडम आणण यन
ु ायटे ड स्टे ट्स)

•

स्थायी सदस्य: भारतासह 10

Source: Indian Express

सुदानचे पांत प्रिान अब्दल्ला हमडोक याां नी राजीनामा जाहीर केला
•
•
•

सद
ु ानचे पांतप्रिान अब्दल्ला हमडोक याांनी राजीनामा जाहीर केला आहे .

66 विीय हॅमडोक याांनी 2019 ते 2022 पयांत सद
ु ानचे 15 वे पांतप्रिान म्हणन
ू काम केले.

ममस्टर हॅमडोक, ज्याांना ऑक्टोबर 2021 मध्ये सैन्याने काढून टाकले होते आणण कराराचा एक भाग
म्हणून काही आठवड्याांनत
ां र पुन्हा ननयुक्त केले गेले होते, सैन्यषवरोिी ननिेि दे शाला हादरवत राहहल्याने
त्याांनी पद सोडले.

•

आांदोलकाांनी ममस्टर हॅमडोकचा लष्ट्कराशी केलेला करार नाकारला आणण जनरल्सना स्वतांत्र नागरी
प्राधिकरणाकडे सत्ता सोपवण्याची मागणी केली.

िुदान बद्दल तथ्य:
•
•

सुदान हा ईशान्य आकफ्रकेतील एक दे श आहे .

हे मध्य आकफ्रकन प्रजासत्ताक, चाड, इजज्त, इररहट्रया, इधथओषपया, मलत्रबया, दक्षक्षण सुदान आणण लाल
समुद्र या दे शाांच्या सीमेवर आहे .

•
•

राजिानी: खातम
ूा

चलन: सुदानी पाउां ड
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Source: The Hindu

आजण्वक-शस्त्र राज्ये
•

सांयुक्त राष्ट्ट्र सुरक्षा पररिदे च्या सांयुक्त ननवेदनात चीन, फ्रान्स, रमशया, यूके आणण यूएस या पाच जागनतक
आजण्वक शक्तीांनी अण्वस्त्राांचा प्रसार रोखण्याचे आणण आजण्वक सांघिा टाळण्याचे वचन हदले आहे .

•

कोषवड-19 साथीच्या आजारामुळे अण्वस्त्राांच्या अप्रसारावर (NPT) कराराचा ताज्या आढावा 4 जानेवारीपासून
ते विााच्या उत्तरािाात पढ
ु े ढकलल्यानांतर हे षविान जारी करण्यात आले.

अण्वस्त्त्रांचा प्रिार न करण्याच्या कराराबद्दल (NPT):
•

अण्वस्त्राांच्या अप्रसारावरील सांधि, ज्याला सामान्यतः अप्रसार सांधि ककां वा NPT म्हणून ओळखले जाते, हा
एक आांतरराष्ट्ट्रीय करार आहे ज्याचा उद्दे श अण्वस्त्रे आणण शस्त्रे तांत्रज्ञानाचा प्रसार रोखणे, आजण्वक
उजेच्या शाांततापूणा वापरामध्ये सहकायाास प्रोत्साहन दे णे आहे . .

•

हा करार 1968 मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आला आणण 1970 मध्ये अांमलात आला. सध्या त्याचे 190
सदस्य दे श आहे त.

•

भारत सदस्य नाही.

Source: The Hindu
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2022 ची पहहली BRICS शेपाा बैठ क चीनच्या अध्यक्षतेखाली झाली

•

2022 ची पहहली BRICS शेपाा बैठक 18-19 जानेवारी रोजी चीनच्या अध्यक्षतेखाली अक्षरशः आयोजजत
करण्यात आली होती आणण सदस्याांनी 2021 मध्ये BRICS चे अध्यक्षपदासाठी भारताचे आभार मानले
होते.

•

चीनने 2022 मध्ये त्रब्रक्सचे कफरते अध्यक्षपद स्वीकारले आहे .

•

2022 च्या पहहल्या BRICS शेपाा बैठकीत विाासाठीचा कायाक्रम आणण प्रािान्यक्रम यावर चचाा करण्यात
आली.

•

त्याांनी त्रब्रक्स सहकायााची सातत्य, एकमत आणण एकत्रीकरणाची अपेक्षा केली.

Source: Business Standard

पांत प्रिान मोदी आणण मॉररशसचे पां त प्रिान प्रषवांद जगन्नाथ याां नी सां यु क्तपणे मॉररशसमध्ये सोशल हाऊमसांग
युननट्स प्रकल्पाचे उद्घाटन के ले .

•

पांतप्रिान नरें द्र मोदी आणण मॉररशसचे पांतप्रिान श्री प्रषवांद कुमार जुगनाथ याांनी सांयुक्तपणे मॉररशसमध्ये
सामाजजक गह
ृ ननमााण यनु नट प्रकल्पाचे उद्घाटन केले.
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•

भारताच्या षवकास समथानाचा एक भाग म्हणन
ू हाती घेतलेल्या अत्यािनु नक मसजव्हल सजव्हास कॉलेजचे
बाांिकाम आणण 8 मेगावॅटचे सोलर पीव्ही फामा- या दोन अन्य प्रकल्पाांच्या आभासी पायाभरणी समारां भात
दोन्ही पांतप्रिानाांनी भाग घेतला.

•

राष्ट्ट्र उभारणीत मसजव्हल सजव्हास कॉलेज प्रकल्पाचे महत्त्व पांतप्रिानाांनी मान्य केले आणण ममशन कमायोगी
मशकण्याची ऑफर हदली.

•

पांतप्रिानाांनी ऑक्टोबर 2018 मध्ये आांतरराष्ट्ट्रीय सौर आघाडी (ISA) च्या पहहल्या सांमेलनात माांडलेल्या
वन सन वन वल्डा वन ग्रीड (OSOWOG) उपक्रमाचे स्मरण केले आणण म्हणाले की 8 मेगावॅट सोलर
पीव्ही फामा प्रकल्पामुळे हवामानातील आव्हाने कमी करण्यात मदत होईल. मॉररशस 13,000 टन CO2
उत्सजान टाळण्याचा सामना करत आहे .

•

समारां भात दोन प्रमख
ु द्षवपक्षीय कराराांची दे वाणघेवाण समाषवष्ट्ट होती: मेट्रो एक्सप्रेस आणण इतर पायाभत
ू
सुषविा प्रकल्पाांसाठी भारत सरकारकडून मॉररशस सरकारला USD 190 दशलक्ष क्रेडडट लाइनच्या
षवस्तारासाठी करार आणण लहान षवकास प्रकल्पाांच्या अांमलबजावणीवर सामांजस्य करार.

•

Source: PIB

वल्डा एम््लॉयमें ट अँ ड सोशल आउटलु क -ट्रें ड्स 2022

•

इांटरनॅशनल लेबर ऑगानायझेशन (ILO) ने वल्डा एम््लॉयमें ट अँड सोशल आउटलक
ु -ट्रें ड्स 2022 (WESO
Trends) प्रमसद्ि केले आहे .

•

या अहवालात रोजगार, बेरोजगारी आणण श्रमशक्तीचा सहभाग, तसेच नोकरीच्या गुणवत्तेवर, अनौपचाररक
रोजगार आणण कामाच्या गररबीवरील जागनतक आणण प्रादे मशक ट्रें डवर सांकटाचे पररणाम तपासले आहे त.

•

हे COVID-19 सांकटापूवी आणण दरम्यान तात्पुरत्या रोजगारातील ट्रें डचे षवस्तत
ृ षवश्लेिण दे खील दे ते.
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अहवालाचे ननष्ट्कर्य:
•

2022 मध्ये जागनतक बेरोजगारी 207 दशलक्ष राहण्याचा अांदाज आहे .

•

नवीन कोरोनाव्हायरस रोग (COVID-19) महामारी सरू
ु होण्यापव
ू ी 2019 च्या तल
ु नेत हे 21 दशलक्ष
अधिक आहे .

•

2022 मिील जागनतक कामकाजाचे तास त्याांच्या पव
ू -ा साथीच्या पातळीच्या जवळपास दोन टक्के कमी
असतील - जे 52 दशलक्ष पूण-ा वेळ नोकऱ्याांच्या नुकसानासारखे आहे .

•

व्यापक-आिाररत श्रम बाजार पुनप्राा्तीची आवश्यकता आहे - पुनप्राा्ती मानव-केंहद्रत, सवासमावेशक,
हटकाऊ आणण लवधचक असणे आवश्यक आहे .

आंतरराष्ट्रीय कामगार िंघटना (ILO) बद्दल:
•

मुख्यालय: जजननव्हा, जस्वत्झलांड

•

महासांचालक; गाय रायडर

•

ननममाती: 11 एषप्रल 1919

•

Source: DTE

इां डोनेमशयाने जकाताा हू न दरू स्थ बोननायो ये थे राजिानी स्थलाां त ररत करण्यासाठी कायदा के ला

•

अलीकडेच, इांडोनेमशयाच्या सांसदे ने जकाताा हळूहळू बुडत असलेल्या बॉननाओ बेटावर 2,000 ककलोमीटर दरू
असलेल्या जागेवर राजिानीचे स्थलाांतर करण्यास मान्यता दे णारा कायदा सांमत केला आहे ज्याला
"नुसाांतारा" असे नाव हदले जाईल.

•

वाढत्या समुद्राची पातळी आणण दाट लोकवस्ती असलेल्या जावा बेटावरील तीव्र गदीचा हवाला दे त एषप्रल
2019 मध्ये राष्ट्ट्राध्यक्ष जोको षवडोडो याांनी या हालचालीची सूचना हदली होती.

•

नवीन राजिानी (नुसाांतारा) बोननायोच्या इांडोनेमशयातील पूवा कालीमांतन प्राांतातील सुमारे 56,180 हे क्टर
क्षेत्र व्यापेल, जो दे श मलेमशया आणण ब्रुनेईसह सामानयक करतो.

•
•

जास्त लोकसांख्या असलेल्या राजिानीतून स्थलाांतर करणारा इांडोनेमशया हा या प्रदे शातील पहहला दे श नाही.
मलेमशयाने 2003 मध्ये क्वालालांपूरहून पुत्रजया येथे आपले सरकार हलवले, तर म्यानमारने 2006 मध्ये
आपली राजिानी रां गूनहून नेपीडाव येथे हलवली.

Source: TOI
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WEF च्या दावोस अजें डावर पांत प्रिान मोदीांनी ‘स्टे ट ऑफ द वल्डा’ षवशे ि भािण केले

•

पांतप्रिान नरें द्र मोदी याांनी 17 जानेवारी 2022 रोजी WEF (वल्डा इकॉनॉममक फोरम) च्या दावोस अजेंडा
येथे ‘स्टे ट ऑफ द वल्डा’ षवशेि भािण केले.

•

दावोस अजेंडा 2022 17 ते 21 जानेवारी 2022 दरम्यान होणार आहे .

•

प्रमुख जागनतक नेत्याांसाठी 2022 साठी त्याांचे जव्हजन शेअर करणारे हे पहहले जागनतक व्यासपीठ असेल.

•

‘स्टे ट ऑफ द वल्डा’ या थीमवर हा कायाक्रम आयोजजत करण्यात आला आहे .

•

याला अनेक राज्यप्रमुख सांबोधित करतील.

•

यात उद्योग क्षेत्रातील आघाडीचे नेते, आांतरराष्ट्ट्रीय सांस्था आणण नागरी समाज याांचाही सहभाग असेल.

•

त्याांच्या षवशेि भािणादरम्यान, पांतप्रिान मोदीांनी दे शाच्या पूवल
ा क्षी करप्रणालीच्या समस्येचे ननराकरण
करण्यासाठी त्याांच्या प्रशासनाद्वारे लागू केलेल्या सुिारणाांची रूपरे िा साांधगतली.

•

त्याांनी त्याांच्या सरकारच्या मालमत्ता मद्र
ु ीकरणाच्या प्रयत्नाांचा आणण भारतात सरू
ु असलेल्या मोठ्या
प्रमाणात पायाभत
ू सषु विा प्रकल्पाांचाही उल्लेख केला.

वल्डय इकॉनॉसमक फोरम (WEF) बद्दल तथ्ये: ही एक आांतरराष्ट्ट्रीय एनजीओ आहे .
•

मख्
ु यालय: कॉलोनी, जस्वत्झलांड

•

स्थापना: जानेवारी 1971

•

सांस्थापक: क्लॉस श्वाब

Source: India Today
BRICS STI सुकाणू सममतीमध्ये 2022 च्या कक्रयाकलापाांवर चचाा: भारत 5 कायाक्रमाांचे आयोजन करे ल
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•

2022 मध्ये भारत पाच कायाक्रमाांचे आयोजन करे ल, ते म्हणजे स्टाटा अ्स फोरम मीहटांग, ऊजाा वर

कायागटाच्या बैठका; जैवतांत्रज्ञान आणण बायोमेडडमसन; आयसीटी आणण उच्च-कायाक्षमता सांगणन; BRICS
सायन्स टे क्नॉलॉजी इनोव्हे शन (STI) सुकाणू सममतीच्या 15 व्या बैठकीत झालेल्या चचेनुसार STIEP

(षवज्ञान, तांत्रज्ञान, नवोन्मेि आणण उद्योजकता भागीदारी) कायागटाची बैठक आणण मायक्रोसाइट (नॉलेज
हब) म्हणून BRICS इनोव्हे शन लॉन्चपॅडचा शुभारां भ.
•
•

भारताने जानेवारी 2022 पासून त्रब्रक्सचे अध्यक्षपद चीनकडे यशस्वीपणे सोपवले आहे .

BRICS 2022 ची थीम "जागनतक षवकासासाठी नवीन युगात उच्च-गुणवत्तेची BRICS भागीदारी अशर"
(Foster High-Quality BRICS Partnership Usher in a New Era for Global Development)
आहे .

•

एकूण 25 कायाक्रमाांचे ननयोजन करण्यात आले असून, त्यापैकी एकूण पाच कायाक्रमाांचे आयोजन भारत
करणार आहे .

ब्रिक्ि बद्दल तथ्य:
•

ननममाती: 2009

•

दे श: ब्राझील, रमशया, भारत, चीन आणण दक्षक्षण आकफ्रका

Source: PIB
टोंगा मध्ये ज्वालामु खीचा उद्रे क
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•

अलीकडे, टोंगा या दक्षक्षण पॅमसकफक बेटावर ज्वालामख
ु ीचा उद्रे क झाला, ज्यामळ
ु े पॅमसकफकभोवती
त्सन
ु ामीच्या लाटा उसळल्या.

•
•
•

हा समद्र
ु ाखालील ज्वालामख
ु ीचा उद्रे क आहे ज्यामध्ये दोन लहान ननजान बेट आहे त, हुांगा-हापाय आणण
हुांगा-टोंगा.
हुांगा-टोंगा-हुांगा-हापाय ज्वालामख
ु ीचा गेल्या काही दशकाांपासन
ू ननयममतपणे उद्रे क होत आहे .
2009 आणण 2014/15 मिील घटनाांमध्ये मॅग्मा आणण वाफेचे गरम जेट लाटाांमिून स्फोट झाले. पण हे
उद्रे क छोटे होते.

Source: Indian Express
आांत रराष्ट्ट्रीय धचत्रपट महोत्सव

•

15 जानेवारी 2022 रोजी बाांगलादे शचे परराष्ट्ट्र मांत्री डॉ. ए.के. अब्दल
ु मोमेन याांच्या हस्ते ढाका येथील
राष्ट्ट्रीय सांग्रहालय पररसरात 9 हदवस चालणाऱ्या 20 व्या ढाका आांतरराष्ट्ट्रीय धचत्रपट महोत्सवाचे (DIFF)
उद्घाटन करण्यात आले.

•

बाांगलादे शातील भारताचे उच्चायुक्त षवक्रम दोराईस्वामी यावेळी षवशेि अनतथी म्हणून उपजस्थत होते.

•

या धचत्रपट महोत्सवात दहा श्रेणीांमध्ये 225 धचत्रपट प्रदमशात केले जात आहे त.

•

महोत्सवादरम्यान 70 दे शाांतील धचत्रपट षवषवि हठकाणी दाखवले जात आहे त.

•

फेजस्टव्हलमिील भारतीय प्रवेशाांमध्ये पीएस षवनोथराज हदग्दमशात कूझांगल, सुभ्रजजत ममत्रा हदग्दमशात
अषवजात्रत्रक, इांद्रनील रॉयचौिरी हदग्दमशात मयार जोंजाळ आणण शरीफ इसा हदग्दमशात आांदाल या ३५
धचत्रपटाांचा समावेश आहे .

•

माररया इव्हानोव्हा हदग्दमशात 'द अँगर' हा लेबनीज-जमान धचत्रपट महोत्सवाचा उद्घाटनाचा धचत्रपट होता.

ढाका आंतरराष्ट्रीय धचत्रपट महोत्िवाववर्यी (DIFF):
•

1977 मध्ये स्थापन झालेल्या रे नबो कफल्म सोसायटीद्वारे DIFF चे आयोजन केले जाते.

•

DIFF 1992 मध्ये सुरू झाला.

•

Source: newsonair

2022 साठी UN ननयममत बजे ट मूल्याां कन
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•
•

भारताने 2022 सालासाठी UN ननयममत बजेट मल्
ु याांकनामध्ये USD 29.9 दशलक्ष भरले आहे त.

भारत 193 पैकी 24 सदस्य राज्याांच्या 2022 ऑनर रोलमध्ये सामील झाला आहे ज्याांनी त्याांचे UN
ननयममत बजेट मूल्याांकन पूणा भरले आहे .

•

भारत सध्या 15-राष्ट्ट्रीय सुरक्षा पररिदे चा अ-स्थायी सदस्य आहे आणण नतचा दोन विाांचा कायाकाळ 31
डडसेंबर 2022 रोजी सांपणार आहे .

Source: Business Standard
पहहली भारत-मध्य आमशया व्हच्युाअल सममट

•

पांतप्रिान नरें द्र मोदी याांनी 27 जानेवारी 2022 रोजी व्हच्यअ
ुा ल स्वरूपात पहहल्या भारत-मध्य आमशया

मशखर पररिदे चे आयोजन केले होते, ज्यामध्ये कझाककस्तान, ककधगाझ प्रजासत्ताक, ताजजककस्तान,
तुकामेननस्तान आणण उझबेककस्तानचे राष्ट्ट्रपती उपजस्थत होते.
•

ही पहहली भारत-मध्य आमशया मशखर पररिद भारत आणण मध्य आमशयाई दे शाांमिील राजनैनतक सांबांिाांच्या
स्थापनेच्या 30 व्या विाापन हदनाननममत्त पार पडली.

•

नेत्याांनी व्यापार आणण कनेजक्टजव्हटी, षवकास सहकाया, सांरक्षण आणण सुरक्षा आणण षवशेित: साांस्कृनतक
आणण लोकाांशी सांपका या क्षेत्राांमध्ये आणखी सहकाया करण्यासाठी दरू गामी प्रस्तावाांवर चचाा केली.

•

एक सवासमावेशक सांयक्
ु त घोिणा या नेत्याांनी स्वीकारली ज्यामध्ये भारत-मध्य आमशया भागीदारी
कायमस्वरूपी आणण सवासमावेशकतेसाठी त्याांच्या समान दृष्ट्टीकोनाची गणना केली गेली.
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•

एका ऐनतहामसक ननणायात, नेत्याांनी दर 2 विाांनी मशखर पररिद आयोजजत करण्याचा ननणाय घेऊन त्याचे
सांस्थात्मक स्वरूप दे ण्याचे मान्य केले.

•

मशखर बैठकीसाठी आिार तयार करण्यासाठी परराष्ट्ट्र मांत्री, व्यापार मांत्री, साांस्कृनतक मांत्री आणण सरु क्षा
पररिदे चे सधचव याांच्या ननयममत बैठकाांवरही त्याांनी सहमती दशावली.

•

नवीन यांत्रणेला पाहठांबा दे ण्यासाठी नवी हदल्ली येथे भारत-मध्य आमशया सधचवालय स्थापन केले जाईल.

•

Source: PIB

भारत, इस्रायलचा स्मारक लोगो लाँ च

•

भारत आणण इस्रायलने दोन्ही दे शाांमिील राजनैनतक सांबांिाांच्या स्थापनेच्या 30 व्या विाापन हदनाननममत्त
एक स्मारक लोगो लॉन्च केला आहे .

•

इस्रायलचे भारतातील राजदत
ू नाओर धगलॉन आणण इस्रायलमिील भारतीय राजदत
ू सांजीव मसांगला याांच्या
उपजस्थतीत एका ऑनलाइन कायाक्रमात या लोगोचे अनावरण करण्यात आले.

•

लोगोमध्ये स्टार ऑफ डेजव्हड आणण अशोक चक्र - दोन्ही दे शाांच्या राष्ट्ट्रीय ध्वजाांना शोभणारी दोन धचन्हे आणण द्षवपक्षीय सांबांिाांच्या 30 व्या विाापन हदनाचे धचत्रण करणारा 30 अांक तयार करतात.

•

इस्रायल आणण भारत सांबांिाांमध्ये अनेक क्षेत्राांचा समावेश आहे - आरोग्य आणण नवकल्पना, कृिी आणण
पाणी, व्यापार आणण आधथाक कक्रयाकलाप, षवज्ञान आणण तांत्रज्ञान, सांशोिन आणण षवकास, सांरक्षण आणण
मातभ
ृ ूमी सुरक्षा, कला आणण सांस्कृती, पयाटन आणण अवकाश.

•

29 जानेवारी 1992 रोजी इस्रायल आणण भारताचे राजनैनतक सांबांि प्रस्थाषपत झाले.

इस्रायल बद्दल तथ्य:
•

राजिानी: जेरसलेम

•

अध्यक्ष: आयझॅक हझॉाग

•

पांतप्रिान: नफ्ताली बेनेट

•

चलन: इस्रायली शेकेल

•

Source: ET
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प्राजक्ता कोळी ही भारताची पहहली UNDP यु थ क्लायमे ट चॅ जम्पयन बनली आहे

•
•
•

प्राजक्ता कोळी ही भारताची पहहली UN षवकास कायाक्रम (UNDP) युथ क्लायमेट चॅजम्पयन बनली आहे .
प्राजक्ता कोळी ही यट्
ु युब, इांस्टाग्राम इत्यादी षवषवि ऑनलाइन ्लॅ टफॉमावर कांटें ट कक्रएटर आहे .

षवषवि जागनतक सामाजजक मोहहमाांमिून मानमसक आरोग्य, महहलाांचे हक्क आणण मुलीांच्या मशक्षणासाठी हदलेल्या
योगदानामुळे नतला ही पदवी प्रदान करण्यात आली आहे .

UN ववकाि काययक्रम (UNDP) बद्दल:
•

ही एक सांयुक्त राष्ट्ट्रसांघाची सांस्था आहे जी दे शाांना गररबी दरू करण्यात आणण शाश्वत आधथाक वाढ आणण मानवी
षवकास साध्य करण्यात मदत करते.

•
•
•
•

मुख्यालय: न्यूयॉका, युनायटे ड स्टे ट्स
स्थापना: 22 नोव्हें बर 1965

पालक सांस्था: सांयुक्त राष्ट्ट्र महासभा
Source: Business Standard

UNSC प्रथमच 3-D व्हच्युाअल डड्लोमसी

•
•

सांयुक्त राष्ट्ट्र सुरक्षा पररिद (UNSC) ने प्रथमच 3-D आभासी मुत्सद्दे धगरी (virtual diplomacy) वापरली.
वच्यअ
ुा ल ररअॅमलटी (VR) तांत्रज्ञानाच्या मदतीने UNSC चे सदस्य कोलांत्रबयाला व्हच्यअ
ुा ल फील्ड हट्रपवर
गेले, ऐकले, पाहणे आणण शाांतता प्रकक्रयेबद्दल अांतदृाष्ट्टी ममळवली.

डडजजटल डडप्लोमिी:
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•

डडजजटल डड्लोमसीला डडजज्लोमसी (Digiplomacy) आणण ई-डड्लोमसी असेही सांबोिले जाते.

•

राजननयक उद्हदष्ट्टे साध्य करण्यासाठी नवीन माहहती सांप्रेिण तांत्रज्ञान आणण इांटरनेटचा वापर अशी त्याची
व्याख्या केली जाते.

UNSC (यन
ु ायटे ड नेशन्ि सिक्यरु रटी कौजन्िल) बद्दल तथ्ये:
•

ननममाती: 24 ऑक्टोबर 1945

•

सदस्यत्व: 15 दे श

•
•

स्थायी सदस्य: 5 (चीन, फ्रान्स, रमशया, युनायटे ड ककां ग्डम आणण युनायटे ड स्टे ट्स)
स्थायी सदस्य: भारतासह 10

Source: Business Standard
ASEAN डडजजटल मांत्रयाांची (ADGMIN) बैठ क

•

अलीकडेच, भारतासोबत 2री ASEAN डडजजटल मांत्रयाांची (ADGMIN) बैठक झाली.

•

दे वुमसांह चौहान, दळणवळण राज्यमांत्री (MoSC) आणण अॅडममरल हटन आांग सॅन, वाहतूक आणण दळणवळण
मांत्रालय, म्यानमार याांनी या बैठकीचे सह-अध्यक्ष केले.

•
•

मांत्रयाांच्या बैठकीत भारत-आमसयान डडजजटल काया योजना 2022 ला मांजुरी दे ण्यात आली.

वका ्लॅ नमध्ये चोरीच्या आणण बनावट मोबाईल हँ डसेटच्या वापराशी लढा दे ण्यासाठी एक प्रणाली, दे शव्यापी
सावाजननक इांटरनेटसाठी वायफाय ऍक्सेस नेटवका इांटरफेस, इांटरनेट ऑफ धथांग्ज (इांटरनेट ऑफ धथांग्ज)
सारख्या माहहती आणण दळणवळण तांत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील उदयोन्मुख क्षेत्राांमध्ये क्षमता ननमााण आणण

ज्ञानाची दे वाणघेवाण याांचा समावेश आहे . IoT), 5G, अॅडव्हान्स्ड सॅटेलाइट कम्युननकेशन, सायबर
फॉरे जन्सक्स इ.

ASEAN डडजजटल मंत्री (ADGMIN):
•

ADGMIN ही 10 ASEAN (Association of South-East Asian Nations) दे शाांच्या दरू सांचार मांत्रयाांची
वाषिाक बैठक आहे - ब्रुनई
े , कांबोडडया, इांडोनेमशया, लाओस, मलेमशया, म्यानमार, कफमलषपन्स, मसांगापूर,
थायलांड आणण जव्हएतनाम
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•

भागीदार दे श - ऑस्ट्रे मलया, कॅनडा, चीन, EU, भारत, जपान, कोररया प्रजासत्ताक, न्यझ
ू ीलांड, रमशया, UK
आणण US.

•

Source: PIB

महत्वाच्या बातम्या: अथयव्यवस्त्था

भारत आणण यूके याां नी मु क्त व्यापार करार वाटाघाटी सु रू के ल्या

•

भारत आणण युनायटे ड ककां गडम याांनी मक्
ु त व्यापार करारासाठी (FTA) औपचाररकपणे वाटाघाटी सुरू केल्या
आहे त.

•

भारताचे वाणणज्य आणण उद्योग मांत्री पीयूि गोयल आणण त्रब्रटनच्या व्यापार सधचव, अॅनी-मेरी ट्रे व्हमलयन
याांनी ही घोिणा केली आहे .

•

भारत-यक
ू े द्षवपक्षीय व्यापार सांबांि आिीपासन
ू च महत्त्वपण
ू ा आहे त आणण पांतप्रिान नरें द्र मोदी आणण
पांतप्रिान बोररस जॉन्सन याांनी मे 2021 मध्ये घोषित केलेल्या रोडमॅप 2030 चा भाग म्हणन
ू 2030
पयांत द्षवपक्षीय व्यापार द्ु पट करण्याचे दोन्ही बाजांन
ू ी मान्य केले आहे .

•

भारत आणण त्रब्रटन दोन्ही दे शाांमिील नोकऱ्या, व्यवसाय आणण समुदायाांना समथान दे णारा परस्पर फायदे शीर
करार मान्य करण्याचा प्रयत्न करतील.

•

व्यापार वाटाघाटीांच्या समाांतर, भारत-यक
ू े सांयक्
ु त आधथाक आणण व्यापार सममती भारत-यक
ू े व्यापार सांबांि

सुिारण्यासाठी आणण व्यापार कराराच्या बाहे रील बाजार प्रवेशातील अडथळे दरू करण्यासाठी काया करत
राहील.
•

Source: PIB

भारत िरकार व्होडाफोन आयडडया मधील एकमेव िवायत मोठे शेअरहोल्डर बनणार आहे
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•

व्होडाफोन आयडडयाच्या बोडााने दरू सांचार षवभागाला कळवले आहे की ते स्पेक्ट्रमवरील व्याज आणण िमायोजजत
िकल महिूल (एजीआर) दे य सरकारी इजक्वटीमध्ये रूपाांतररत करण्याचा पयााय ननवडतील.

•
मुख्य मुद्दे
•

या प्रकरणात, याचा अथा असा होईल की सरकार 35.8% हहस्सा िारण करे ल आणण दे शातील नतसऱ्या सवाात
मोठ्या टे मलकॉममध्ये एकमेव सवाात मोठा भागिारक बनेल.

व्होडाफोनला भारत सरकारला समायोजजत एकूण महसल
ु ाचे 58,254 कोटी रपये द्यावे लागतील. सुमारे 7,000
कोटी रपये आिीच भरले आहे त.

•
स्त्त्रोत:

कांपनीने या प्रलांत्रबत रकमेचे शेअसामध्ये रूपाांतर केले आहे .

भारत-दक्षक्षण कोररया द्ववपक्षीय व्यापार चचाय
•
मुख्य मुद्दे
•

ईटी

दक्षक्षण कोररयाचे व्यापार मांत्री येओ हान-कू याांनी नवी हदल्लीत वाणणज्य आणण उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न
आणण सावाजननक षवतरण आणण वस्त्रोद्योग मांत्री पीयि
ू गोयल याांच्याशी चचाा केली.

दोन्ही मांत्रयाांनी द्षवपक्षीय व्यापार आणण गुांतवणुकीशी सांबांधित सवा पैलूांवर षवस्तत
ृ चचाा केली.

िीईपीए वाटाघाटी:
•

िवयिमावेशक आधथयक भागीदारी करार (िीईपीए) अपग्रेडेशन वाटाघाटीांवर चचेला नवीन गती दे ण्यास आणण दोन्ही
दे शाांच्या उद्योग नेत्याांमिील व्यापार आणण गुांतवणुकीवर व्यापक बी2बी (व्यविाय-ते-व्यविाय) परस्परसांवादाला
प्रोत्साहन दे ण्यास मांत्रयाांनी सहमती दशाषवली.

द्ववपक्षीय व्यापार:
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•

भारत आणण दक्षक्षण कोररयाने 2030 पूवी 50 अब्ज अमेररकन डॉलसाचे द्षवपक्षीय व्यापार लक्ष्य ननिााररत केले
होते, जे 2018 मध्ये मशखर बैठकीत मान्य करण्यात आले होते.

•

या ननयममत वाटाघाटी दोन्ही दे शाांतील व्यावसानयक समद
ु ायाच्या अडचणी आणण पुरवठा साखळीतील लवधचकतेसह
उदयोन्मख
ु व्यापार-सांबांधित समस्याांवर चचाा करण्यासाठी एक मांच असेल.

•

आधथाक विा 21 मध्ये भारताची दक्षक्षण कोररयाला एकूण ननयाात $12.77 अब्ज आयातीच्या तल
ु नेत सम
ु ारे
$4.68 अब्ज होती.

दोन्ही दे शांनी शेअर केलेले बहुपक्षीय व्यािपीठ:
• सांयक्
ु त राष्ट्ट्र
•
•
•
•
नोट:

जी20

जागनतक व्यापार सांघटना (डब्ल्यूटीओ)
आमसयान ्लस

पूवा आमशया सममट (ईएएस)

भारताचा िवयिमावेशक आधथयक भागीदारी करार (िीईपीए):
•
•

भारताने दक्षक्षण कोररया आणण जपानसोबत सीईपीए वर स्वाक्षरी केली आहे

2021 मध्ये, भारत आणण सांयुक्त अरब अममरातीने औपचाररकपणे भारत-युएई सीईपीए वर वाटाघाटी सुरू
केल्या.

स्त्त्रोत: इंडडयन एक्िप्रेि

Apple $3 हट्रमलयन माकेट कॅ प गाठणारी पहहली कां पनी ठरली
•
•

Apple Inc $3 हट्रमलयन शेअर बाजार मूल्य गाठणारी पहहली कांपनी ठरली.

2022 मध्ये ट्रे डडांगच्या पहहल्या हदवशी, कांपनीच्या समभागाांनी $182.88 च्या इांट्राडे षवक्रमी उच्चाांक गाठला
आणण Apple चे बाजार मूल्य $3 हट्रमलयनच्या वर गेले.

•

ऍपलचे बाजार भाांडवल $2.99 हट्रमलयनसह स्टॉकने सत्र 2.5% वाढून $182.01 वर सांपले.

Apple Inc. बद्दल तथ्य:
•

सीईओ: हटम कुक

•

स्थापना: 1 एषप्रल 1976

•

मुख्यालय: क्युपहटा नो, कॅमलफोननाया, युनायटे ड स्टे ट्स

•

सांस्थापक: स्टीव्ह जॉब्स, स्टीव्ह वोज्नयाक, रोनाल्ड वेन

www.byjusexamprep.com

Source: ET
SEBI ने Saa₹thi मोबाईल अॅ प लाँ च के ले
•

मसक्यरु रटीज अँड एक्स्चें ज बोडा ऑफ इांडडया (SEBI) ने गत
ांु वणक
ू दाराांच्या मशक्षणासाठी “साँथी” हे मोबाईल
अॅप लाँच केले.

•

मसक्यरु रटी माकेटच्या मूलभत
ू सांकल्पनाांबद्दल गांुतवणक
ू दाराांमध्ये जागरकता ननमााण करणे हे Saa₹thi
मोबाइल अॅपचे उद्हदष्ट्ट आहे .

•

अॅप KYC प्रकक्रया, ट्रे डडांग आणण सेटलमेंट, म्युच्युअल फांड (MF), बाजारातील अलीकडील घडामोडी,
गुांतवणूकदाराांच्या तक्रारी ननवारण यांत्रणा इत्यादीांबद्दल दे खील स्पष्ट्ट करे ल.

सिक्युररटीज अाँड एक्िचें ज बोडय ऑफ इंडडया (िेबी) बद्दल:
•

SEBI ही भारतातील मसक्यरु रटीज आणण कमोडडटी माकेटसाठी ननयामक सांस्था आहे जी भारत सरकारच्या
षवत्त मांत्रालयाच्या मालकीखाली आहे .

•

12 एषप्रल 1992 रोजी मसक्युररटीज अँड एक्स्चें ज बोडा ऑफ इांडडया कायदा, 1992 च्या तरतुदीांनुसार याची
स्थापना करण्यात आली.

•

Source: Indian Express
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मांत्रत्रमांड ळाने इां डडयन ररन्यु ए बल एनजी डे व्हलपमें ट एजन्सी मलममटे ड मध्ये र. 1,500 कोटीांच्या ननिीला मांजुरी
हदली.

•

पांतप्रिान नरें द्र मोदी याांच्या अध्यक्षतेखालील आधथाक घडामोडीांच्या मांत्रत्रमांडळ सममतीने इांडडयन ररन्यए
ु बल

एनजी डेव्हलपमेंट एजन्सी मलममटे ड (IREDA) मध्ये 1500 कोटी रपयाांच्या इजक्वटी इन्फ्युजनला मांजुरी
हदली.
•

या इजक्वटी इन्फ्युजनमुळे अांदाजे 10200 नोकऱ्या-विा रोजगार ननममाती आणण CO2 समतुल्य 7.49
दशलक्ष टन CO2/विा उत्सजान कमी होण्यास मदत होईल.

•
•

इांडडयन ररन्यूएबल एनजी डेव्हलपमें ट एजन्सी मलममटे ड (IREDA) बद्दल:

IREDA, MNRE च्या प्रशासकीय ननयांत्रणाखालील ममनी रत्न (श्रेणी-1) कांपनीची स्थापना 1987 मध्ये
नवीकरणीय ऊजाा (RE) क्षेत्रासाठी एक षवशेि नॉन-बँककां ग षवत्त सांस्था म्हणून काम करण्यासाठी करण्यात
आली.

Source: PIB

2021 मध्ये भारतातील FDI प्रवाह 26% घसरला: UNCTAD

•

युनायटे ड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रे ड अँड डेव्हलपमेंट (UNCTAD) च्या गुांतवणूक ट्रें ड मॉननटरनुसार,
2021 मध्ये भारतातील थेट परकीय गुांतवणूक (FDI) मागील विााच्या तुलनेत 26 टक्क्याांनी घसरली आहे .
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•

2021 मध्ये जागनतक थेट षवदे शी गांत
ु वणक
ु ीच्या (FDI) प्रवाहाने 2020 मध्ये $929 अब्ज डॉलसावरून
अांदाजे $1.65 हट्रमलयन, 77 टक्के वाढ दशाषवली.

•

षवकसनशील दे शाांमध्ये गांत
ु वणक
ु ीच्या प्रवाहाची पन
ु प्राा्ती उत्साहविाक आहे , परां तु उत्पादक क्षमतेसाठी
महत्त्वपण
ू ा असलेल्या उद्योगाांमध्ये कमी षवकमसत दे शाांमध्ये नवीन गांत
ु वणक
ू थाांबणे आणण वीज, अन्न
ककां वा आरोग्य यासारखी प्रमख
ु शाश्वत षवकास उद्हदष्ट्टे (SDG) क्षेत्रे - हे धचांतेचे प्रमख
ु कारण आहे . .

•

2021 मध्ये FDI अांदाजे $777 अब्ज पयांत पोहोचल्याने षवकमसत अथाव्यवस्थाांमध्ये आतापयांतची सवाात
मोठी वाढ झाली आहे .

•

माहहती आणण दळणवळण तांत्रज्ञान (ICT) उद्योगातील सांपादनामुळे भारतातील FDI 2020 मध्ये USD
51 त्रबमलयन वरून 2020 मध्ये 27 टक्क्याांनी वाढून USD 64 अब्ज झाले.

Source: ET

महत्वाच्या बातम्या: िंरक्षण

डीआरडीओ फ्लाईट एमपीएटीजीएम च्या अंनतम ववतरण करण्यायोग्य कॉजन्फगरे शनची चाचणी
•
मुख्य मुद्दे
•

डडफेन्स ररसचा अँड डेव्हलपमें ट ऑगानायझेशन (डीआरडीओ) ने मॅन पोटे बल अाँटी-टाँ क गाईडेड समिाईल
(एमपीएटीजीएम) च्या अांनतम षवतरण करण्यायोग्य कॉजन्फगरे शनची यशस्वी चाचणी केली.

स्वदे शी बनावटीचे अँटी-टँ क ममसाईल हे कमी वजनाचे, आग आणण फॉरगेट ममसाईल आहे आणण ते थमाल
दृष्ट्टीसह एकाजत्मक असलेल्या मॅन पोटे बल लाँचरमिून प्रक्षेषपत केले जाते.

•

भारतीय लष्ट्कर भूतकाळात प्रामुख्याने षवषवि आयानतत अँटी-टँ क गाईडेड ममसाईल वापरत आहे , डीआरडीओ

एकाजत्मक मागादमशात क्षेपणास्त्र षवकास कायाक्रमाचा भाग म्हणून वेगवेगळ्या ्लॅ टफॉमावरून प्रक्षेषपत केल्या
जाणाऱ्या एटीजीएम वर काम करत आहे .

नोट:
•

स्वदे शी षवकमसत एमपीएटीजीएम, एटीजीएम नाग आणण हे मलकॉ्टर लाँच केलेले एटीजीएम नाग ककां वा हे मलना
याांची अलीकडच्या काळात षवषवि पररजस्थतीत यशस्वी चाचणी घेण्यात आली आहे

स्त्त्रोत: इंडडयन एक्िप्रेि

INS षवशाखापट्टणमवरून ब्राहमोस सु प रसॉननक क्षे प णास्त्राची नौदलाची चाचणी घे ण्यात आली
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•

ब्रहमोस सुपरसॉननक क्रूझ क्षेपणास्त्राच्या षवस्ताररत श्रेणीच्या समुद्र ते समुद्र प्रकाराची भारतीय नौदलाने

नव्याने ननयुक्त केलेल्या INS षवशाखापट्टणम येथून यशस्वीररत्या चाचणी घेतली.
•

2005

मध्ये

पहहल्याांदा

नौदलाने

आपल्या

यद्
ु िनौकाांवर

तैनात

केलेल्या

ब्रहमोसमध्ये

रडारच्या

क्षक्षनतजापलीकडे समुद्रातील लक्ष्याांवर मारा करण्याची क्षमता आहे .
•

नौदलाच्या स्वदे शी बनावटीच्या स्टे ल्थ डडस्ट्रॉयर INS चेन्नई आणण राजपत
ू -श्रेणीचे षवनाशक INS रणषवजय
याांच्याकडून नौदलाच्या प्रकाराची मळ
ू तः ऑक्टोबर आणण डडसेंबर 2020 मध्ये चाचणी घेण्यात आली.

•

क्षेपणास्त्राची ही आवत्त
ु ातील दोन्ही लक्ष्याांना लक्ष्य करण्यासाठी हलणाऱ्या/जस्थर
ृ ी जममनीवर आणण समद्र
मालमत्तेपासन
ू उभ्या ककां वा क्षैनतज मोडमध्ये प्रक्षेषपत करण्यासाठी डडझाइन करण्यात आली आहे .

Source: Indian Express

सी ड्रॅ ग न 22 व्यायाम

•

अलीकडेच, भारत, ऑस्ट्रे मलया, कॅनडा, जपान आणण दक्षक्षण कोररयाच्या नौदलाांसोबत यए
ू स सी ड्रॅगन 22
सराव सरू
ु झाला.

•

भारत, जपान, ऑस्ट्रे मलया आणण अमेररका हे दे खील क्वाडचा भाग आहेत आणण मलबार सरावातही सहभागी
आहे त.

•

सी ड्रॅगन हा अमेररकेच्या नेतत्ृ वाखालील बहु-राष्ट्ट्रीय सराव आहे जो इांडो-पॅमसकफक प्रदे शातील पारां पाररक
आणण अपारां पाररक सागरी सरु क्षा आव्हानाांना प्रनतसाद दे ण्यासाठी पाणबड
ु ीषवरोिी यद्
ु ि रणनीतीांचा सराव
आणण चचाा करण्यासाठी डडझाइन केलेला आहे .
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•

Source: Indian Express

बोलाडा पुल टग "बलराज"
•

मेससा हहांदस्
ु तान मशपयाडा मलममटे ड, षवशाखापट्टणम सोबत 50 टन बोलाडा पल
ु टग्सच्या बाांिकामासाठी
14 फेब्रुवारी 2019 रोजी 260.70 कोटी रपये खचााचा करार करण्यात आला.

•

मामलकेतील नतसरा टग, “बलराज” 31 डडसेंबर 2021 रोजी नेव्हल डॉकयाडा, षवशाखापट्टणम येथे षवतररत
करण्यात आला.

•

टग्स “वीरन” आणण “बलराम” अनुक्रमे 22 ऑक्टोबर 2021 आणण 30 ऑक्टोबर 2021 रोजी नेव्हल
डॉकयाडा, षवशाखापट्टणम आणण नेव्हल डॉकयाडा, मुांबई येथे समाषवष्ट्ट करण्यात आले.

•

हे टग्स इांडडयन रजजस्टर फॉर मशषपांग (IRS) च्या वगीकरण ननयमाांनुसार 20 विाांच्या सेवा आयुष्ट्यासह

डडझाइन आणण तयार केले गेले आहेत आणण बधथांग, अन-बधथांग, टननांग आणण एअरक्राफ्ट कॅररयर आणण
पाणबुड्याांसह मोठ्या नौदल जहाजाांना मदत करण्यास सक्षम आहे त.

Source: PIB

ब्रहमोस सुपरसॉननक क्रू झ क्षे प णास्त्राची, वधिात क्षमतेसह, यशस्वीपणे चाचणी घे त ली

www.byjusexamprep.com

•

ब्रहमोस सप
ु रसॉननक क्रूझ क्षेपणास्त्र, वाढीव स्वदे शी सामग्री आणण सि
ु ाररत कायाक्षमतेसह, ओडडशाच्या
ककनारपट्टीवरील एकाजत्मक चाचणी श्रेणी, चाांदीपूर येथून यशस्वीररत्या चाचणी घेण्यात आली.

•

ब्रहमोस एरोस्पेसने सांरक्षण सांशोिन आणण षवकास सांघटना (DRDO) च्या सांघाांच्या ननकट समन्वयाने हे
प्रक्षेपण केले.

•

ब्रहमोस

एरोस्पेस

शजक्तशाली,

अत्यांत

अष्ट्टपैलू

ब्रहमोसचे

समुद्र

आणण

जममनीवरील

लक्ष्याांवर

पररणामकारकता आणण मारक क्षमता वाढवण्यासाठी सातत्याने अपग्रेड करत आहे .
िहमोि क्षेपणास्त्त्रे:
•

ब्रहमपुत्रा आणण मॉस्कवा नद्याांच्या नावाांचे ममश्रण, ब्रहमोस क्षेपणास्त्रे रमशयाच्या DRDO आणण NPOM
द्वारे स्थाषपत सांयुक्त उद्यम कांपनी, BrahMos Aerospace द्वारे डडझाइन, षवकमसत आणण उत्पाहदत
केली आहे त.

•

ब्रहमोसच्या प्रारां मभक आवत्त
ृ ीची पहहली चाचणी 2001 मध्ये झाली.

•

ब्रहमोसचे षवषवि प्रकार ज्यात जममनीवरून डागता येणारे , युद्िनौका, पाणबुड्या आणण सुखोई-३० लढाऊ
षवमाने आिीच षवकमसत केली गेली आहे त आणण तेव्हापासून त्याांची यशस्वी चाचणी झाली आहे .

•

Source: Indian Express

बीएसएफचे "ऑपरे श न सरद हवा"

•

सीमा सरु क्षा दल (BSF) 23 ते 28 जानेवारी 2022 या कालाविीत त्याांच्या "ऑपरे शन सरद हवा" अांतगात
राजस्थानमिील पाककस्तान सीमेवर पाळत ठे वणार आहे .

•

हहवाळ्यात सीमेवर िुके आणण िुक्यामुळे, सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी आणण इतर नापाक कारवायाांचा
सामना करण्यासाठी दल "हाय अलटा " वर आहे .
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•

या काळात मख्
ु यालयातील सवा कमाचारी आणण अधिकारी सीमेवर राहतील आणण 24 तास पररजस्थतीवर
लक्ष ठे वतील.

•

बीएसएफ दरविी उन्हाळ्यात ‘ऑपरे शन गरम हवा’ आणण हहवाळ्यात ‘ऑपरे शन सरद हवा’ राबवते.

•

Source: ET

प्रथमच, भारत कफमलपाइन्सला ब्राहमोस क्षेपणास्त्राांची ननयाा त करणार आहे

•

भारताचे ब्रहमोस सुपरसॉननक क्रूझ क्षेपणास्त्र प्रथमच ननयाात केले जाईल आणण क्षेपणास्त्र कफमलषपन्सकडून
खरे दी केले जाईल.

•

कफमलपाइन्सने जहाजषवरोिी क्रूझ क्षेपणास्त्र ब्रहमोस खरे दीला मांजुरी हदली आहे . हा करार सुमारे $374.9
दशलक्ष मध्ये झाला आहे .

•

ब्रहमोस एरोस्पेस, भारत-रमशयन सांयुक्त उपक्रम, सुपरसॉननक क्रूझ क्षेपणास्त्र ब्रहमोस तयार करते जे
पाणबुडी, जहाजे, षवमाने ककां वा लँ ड ्लॅ टफॉमावरून सोडले जाऊ शकते.

•

ब्रहमोस ऑडार ही भारताची पहहली मोठी लष्ट्करी ननयाात आहे .

•

गेल्या विी, भारत आणण कफलीषपन्सने सांरक्षण व्यवस्थेवर स्वाक्षरी केली ज्यामुळे मननलाला सांरक्षण
उपकरणे ननयाात करणे शक्य होईल.

•

जव्हएतनाम आणण इांडोनेमशयासह आग्नेय आमशयातील इतर दे शाांनीही भारताकडून ब्रहमोस खरे दी करण्यात
स्वारस्य व्यक्त केले आहे , ज्यावर चचाा सुरू आहे .

•

Source: India Today

भारतीय नौदल रमशयन नौदलासोबत पॅ से ज एक्सरसाइज (PASEX) आयोजजत करते
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•

भारतीय नौदलाचे स्वदे शी डडझाइन केलेले आणण तयार केलेले मागादमशात-क्षेपणास्त्र षवनाशक, INS कोचीने
14 जानेवारी 2022 रोजी अरबी समुद्रात रमशयन नौदलाच्या RFS अॅडममरल हट्रब्यूटसह पॅसेज एक्सरसाइज
(PASEX) आयोजजत केले.

•

रमशयन नौदलाच्या RFS अॅडममरल हट्रब्यट्
ु ससह भारतीय नौदलाने स्वदे शी बनावटीचे आणण तयार केलेले

गाईडेड ममसाइल डडस्ट्रॉयर INS कोची याांनी 14 जानेवारी 2022 रोजी अरबी समद्र
ु ात पॅसेज एक्सरसाइज
(PASEX) हाती घेतली.
•

हे प्रथमच आहे की भारतीय नौदलाने आपल्या स्वदे शी बनावटीच्या आणण तयार केलेल्या मागादमशातक्षेपणास्त्र नाशकाची चाचणी केली आहे आणण भारताच्या सांरक्षण क्षमताांचे प्रदशान करण्यासाठी रमशयन
फेडरे शनच्या नौदलासोबत चाचणी घेण्यात आली आहे .

•

या सरावाने दोन नौदलाांमिील सुसांगतता आणण आांतरकायाक्षमता दशाषवली आणण त्यात सामररक युक्ती,
क्रॉस-डेक हे मलकॉ्टर ऑपरे शन्स आणण सीमनमशप कक्रयाकलापाांचा समावेश होता.

भारत आणण रसशया यांच्यातील िराव:
•
•

इांद्र: सांयुक्त सराव (लष्ट्कर, नौदल, हवाई दल)
Source: TOI

पजश्चम लहर सराव
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•

25 जानेवारी 2022 रोजी पजश्चम ककनारपट्टीवर भारतीय नौदलाने आयोजजत केलेला सांयक्
ु त सागरी सराव
पजश्चम लेहार (XPL-2022) सांपन्न झाला.

•

वेस्टना नेव्हल कमाांडच्या ऑपरे शनल ्लॅ नचे प्रमाणीकरण आणण भारतीय नौदल, IAF, भारतीय लष्ट्कर
आणण तटरक्षक दल याांच्यातील आांतर-सेवा समन्वय वाढवण्याच्या उद्दे शाने 20 हदवसाांच्या कालाविीत हा
सराव आयोजजत करण्यात आला होता.

•

हा सराव एफओसी-इन-सी, वेस्टना नेव्हल कमाांडच्या नेतत्ृ वाखाली आयोजजत करण्यात आला होता.

•

इांट्रा-धथएटर सरावामध्ये भारतीय नौदलाच्या 40 हून अधिक जहाजे आणण पाणबुड्याांचे एकत्रीकरण आणण
सहभाग समाषवष्ट्ट होता.

•

Source: PIB

नेव्हल डॉकयाडा मुांब ईला 50 टन बोलाडा पु ल टग्स “बलबीर” ची डडमलव्हरी

•

मेससा हहांदस्
ु तान मशपयाडा मलममटे ड, षवशाखापट्टणम याांच्याशी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये ५० टन बोलाडा पुल
टग्सच्या बाांिकामाचा करार करण्यात आला.

•

मामलकेतील चौथा टग, “बलबीर” 24 जानेवारी 2022 रोजी नेव्हल डॉकयाडा, मांब
ु ई येथे षवतररत करण्यात
आला आहे .

•

हे टग्स इांडडयन रजजस्टर फॉर मशषपांग (IRS) च्या वगीकरण ननयमाांनस
ु ार 20 विाांच्या सेवा आयष्ट्ु यासह

डडझाइन आणण तयार केले गेले आहेत आणण बधथांग, अन-बधथांग, टननांग आणण मॅन्यव्ु हररांगमध्ये एअरक्राफ्ट
कॅररयर आणण मयााहदत पाण्यात आणण बांदरात. पाणबड्
ु याांसह मोठ्या नौदल जहाजाांना मदत करण्यास
सक्षम आहे त.
•

स्वदे शी उत्पादकाांकडून ममळणाऱ्या सवा प्रमुख आणण सहायक उपकरणे/प्रणालीसह, हे टग्स “आत्मननभार
भारत” च्या अनुिांगाने सांरक्षण मांत्रालयाच्या “मेक इन इांडडया, मेक फॉर द वल्डा” उपक्रमाांचे अमभमानास्पद
ध्वजवाहक आहे त.

•

Source: PIB

साब याांनी AT4 सपोटा वेपनसाठी भारतीय कांत्राट हदले
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•

स्वीडडश सांरक्षण कांपनी साबला भारतीय सशस्त्र दलाांना मसांगल-शॉट अँटी-आमार शस्त्र AT4 परु वण्याचे
कांत्राट दे ण्यात आले आहे .

•

एका "स्पिाात्मक कायाक्रम" मिन
ा णे डडस्पोजेबल शस्त्रास्त्रासाठी
ू पढ
ु े गेल्यावर कांपनीला हलके आणण पण
ू प
कांत्राट दे ण्यात आले आहे .

•

AT4 चा वापर भारतीय लष्ट्कर आणण भारतीय हवाई दल करणार आहे .

•

भारतातील साबच्या ग्राउां ड कॉम्बॅट ऑफरसाठी जबाबदार असलेल्या FFV Ordnance AB ने करारावर
स्वाक्षरी केली होती.

•

एकाच सैननकाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या, या मसांगल-शॉट मसस्टमने सांरचना, लँ डडांग क्राफ्ट, हे मलकॉ्टर,
धचलखती वाहने आणण कमाचाऱ्याांवर पररणामकारकता मसद्ि केली आहे .

•
•

त्याचे 84 मममी कॅमलबर वॉरहे ड वधिात शक्ती आणण कायाप्रदशान दे ते.
Source: ET

त्रत्र-सेवा अां दमान आणण ननकोबार कमाांड ने प्रगत हलके हे मलकॉ्टर एमके III समाषवष्ट्ट के ले

•

स्वदे शी प्रगत हलके हे मलकॉ्टर (ALH) MK III षवमान पोटा ब्लेअर येथील कमाांडर-इन-चीफ, अांदमान
आणण ननकोबार कमाांड (CINCAN) लेफ्टनांट जनरल अजय मसांग याांनी INS उत्क्रोश येथे औपचाररकपणे
समाषवष्ट्ट केले.
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•

ALH MK III षवमानाची ननममाती हहांदस्
ु तान एरोनॉहटक्स मलममटे ड द्वारे करण्यात आली आहे आणण
‘आत्मननभार भारत’ कडे सरकारच्या प्रयत्नाच्या अनि
ु ांगाने लष्ट्करी षवमानाांच्या क्षेत्रात आत्मननभारतेकडे एक
जबरदस्त झेप आहे .

•

त्याच्या प्रकाराांमध्ये, MK III व्हे ररयांट हा एक सागरी भमू मका प्रकार आहे ज्यामध्ये अत्यािनु नक सेन्ससा
आणण शस्त्रे समाषवष्ट्ट आहे त जी समद्र
ु ातील भारताच्या पराक्रमात भर घालतात.

•

Source: PIB

ववज्ञान आणण तंत्रज्ञान

डे जव्हड बेने ट , जगातील पहहला मानव षपग हाटा ट्रान्स्लाां ट

•

डेजव्हड बेनेट हा अमेररकन माणूस जनुकीय सुिाररत डुकरापासून हृदय प्रत्यारोपण करणारा जगातील

पहहला माणूस ठरला आहे .
•

मागणी पूणा करण्यासाठी तथाकधथत झेनोट्राांस्लाांटेशनसाठी प्राण्याांचे अवयव वापरण्याची शक्यता फार

पूवीपासून षवचारात घेतली जात आहे आणण डुक्कर हृदयाच्या झडपाांचा वापर करणे आिीच सामान्य आहे .
•
•
•

अवयव प्रत्यारोपणासाठी डुक्कर वाढत्या प्रमाणात लोकषप्रय होत आहे त.

याचे कारण असे की त्याांचे अवयव शारीररकदृष्ट्ट्या मनुष्ट्यासारखे असतात.
Source: BBC News

स्टाटा अप ग्रँ ड चॅ लेंज
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•

मत्स्यव्यवसाय षवभाग, भारत सरकार स्टाटा अप इांडडया, वाणणज्य आणण उद्योग मांत्रालयाच्या सहकायााने
"कफशरीज स्टाटा अप ग्रँड चॅ लेंज" चे उद्घाटन केले.

•

दे शातील स्टाटा अ्सना मत्स्यव्यवसाय आणण मत्स्यपालन क्षेत्रात त्याांचे नाषवन्यपण
ू ा उपाय प्रदमशात
करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ि करून दे ण्याच्या उद्दे शाने हे आव्हान सरू
ु करण्यात आले आहे .

•

या क्षेत्रातील स्टाटा -अप सांस्कृतीला चालना दे ण्यासाठी आणण उद्योजकीय मॉडेलचा मजबत
ू पाया प्रस्थाषपत
करण्यासाठी, मत्स्यव्यवसाय षवभागाने या आव्हानासाठी 3.44 कोटी रपयाांचा ननिी राखून ठे वला आहे .

•

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रामध्ये वाढीची प्रचांड क्षमता आहे आणण भारत सरकार 2024-25 पयांत या क्षेत्रातन
ू एक
लाख कोटी ननयाातीचे उद्हदष्ट्ट साध्य करण्यासाठी सवा आवश्यक सहाय्य पुरवत आहे .

•
•

मत्स्यपालनातून भारत जगातील दस
ु ऱ्या क्रमाांकाचा मासळी उत्पादक दे श आहे .

जागनतक मासळी उत्पादनात भारताचा वाटा ७.७% असल्याने भारत हा जगातील चौथा सवाात मोठा मासळी
ननयाातदार आहे .

Source: PIB
राष्ट्ट्रीय हवाई क्रीडा िोरण 2022
•

नागरी उड्डाण मांत्रालयाने सावाजननक अमभप्रायासाठी राष्ट्ट्रीय हवाई क्रीडा िोरण (NASP) 2022 चा मसुदा
जारी केला आहे .

•

NASP 2022 मध्ये एरोबॅहटक्स, एरोमॉडेमलांग, amateur-built आणण प्रायोधगक षवमान (experimental
aircraft), बलूननांग, ड्रोन, ग्लायडडांग, हँग ग्लाइडडांग आणण पॅराग्लायडडांग याांसारख्या खेळाांचा समावेश आहे ;
मायक्रोलाइहटांग आणण पॅरामोटररांग; स्कायडायजव्हांग आणण जव्हांटेज षवमान (vintage aircraft).

•

2030 पयांत भारताला सवोच्च हवाई क्रीडा राष्ट्ट्राांपैकी एक बनवण्याचा दृष्ट्टीकोन आहे .

•

भारतामध्ये सुरक्षक्षत, परवडणारी, प्रवेशजोगी, आनांददायक आणण शाश्वत हवाई क्रीडा पररसांस्था प्रदान करणे
हे ममशन आहे .

•
•

एअर स्पोट्ास फेडरे शन ऑफ इांडडया (ASFI) ची सवोच्च प्रशासकीय सांस्था म्हणन
ू स्थापना केली जाईल.

फेडरे शन एरोनॉहटक इांटरनॅशनल (एफएआय), मख्
ु यालय लॉसने, जस्वत्झलांड येथे आहे , ही हवाई खेळाांसाठी
जागनतक प्रशासकीय सांस्था आहे .

•

हवाई खेळ सामान्य जनतेला परवडण्याजोगे बनवण्यासाठी, सरकार GST पररिदे ला षवनांती करे ल की हवाई
क्रीडा उपकरणावरील GST दर 5% ककां वा त्यापेक्षा कमी करण्याचा षवचार करावा.
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Source: PIB
दे वास-अँहट्रक्स करार

•

अलीकडेच, सवोच्च न्यायालयाने 25 मे 2021 रोजी नॅशनल कांपनी लॉ हट्रब्युनल (NCLT) च्या आदे शावर
मशक्कामोताब केले आहे की ही फमा फसव्या पररजस्थतीत तयार केली गेली होती.

•

गांत
ु वणक
ू दाराांनी 14 स्टें बर 2015 रोजी इांटरनॅशनल चें बर ऑफ कॉमसा (ICC) न्यायाधिकरणाद्वारे प्रदान
केलेल्या $1.2 त्रबमलयनसह आांतरराष्ट्ट्रीय न्यायाधिकरणाांमध्ये स्वतांत्र नुकसानभरपाई पुरस्कार जजांकले
आहे त.

•

सवोच्च न्यायालयाने 1.2 अब्ज डॉलरचा पुरस्कार स्थधगत ठे वला आहे .

•

दे वासमिील गांत
ु वणक
ू दार, अँहट्रक्स कॉपोरे शन – भारतीय अांतराळ सांशोिन सांस्था (ISRO) ची व्यावसानयक
शाखा – आणण दे वास मल्टीमीडडया प्रायव्हे ट मलममटे ड, बेंगळुरू येथे मख्
ु यालय असलेले स्टाटा -अप याांच्यातील
2005 चा उपग्रह करार, भारत सरकार आणण परदे शी याांच्यातील जागनतक कायदे शीर सांघिााच्या केंद्रस्थानी
आहे .

•

2011 मध्ये तत्कालीन यूपीए सरकारने सुरक्षेच्या उद्दे शाने दे वास सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमची आवश्यकता
असल्याचे कारण दे त हा करार रद्द केल्यामुळे हा वाद आहे .

दे वाि-अाँट्ररक्ि करार:
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•

या करारानस
ु ार, इस्रो दे वासला दोन कम्यनु नकेशन उपग्रह (GSAT-6 आणण 6A) 167 कोटी रपयाांना 12
विाांसाठी भाड्याने दे ईल. दे वास उपग्रहाांवर एस-बँड ट्रान्सपॉन्डर वापरून भारतातील मोबाइल ्लॅ टफॉमावर
मल्टीमीडडया सेवा प्रदान करे ल.

•

Source: Indian Express

भारतातील पहहला कोळसा ते ममथेनॉल ्लाां ट BHEL ने बाां िला

•

केंद्रीय अवजड उद्योग मांत्री महें द्र नाथ पाांडे याांनी भारतातील पहहला BHEL-ननममात 'कोळसा ते ममथेनॉल'
(CTM) पायलट ्लाांट राष्ट्ट्राला समषपात केला.

•

भारत हे वी इलेजक्ट्रकल्स मलममटे ड (BHEL) च्या हैदराबाद यनु नटमध्ये आयोजजत आत्मननभार भारत अांतगात
षवकमसत केलेल्या उत्पादनाांच्या प्रदशानाचे उद्घाटनही मांत्री महोदयाांनी केले.

•

गॅमसकफकेशन मागााद्वारे उच्च राख असलेल्या भारतीय कोळशाचे ममथेनॉलमध्ये रूपाांतरण हे भारतातील
अशा प्रकारचे पहहले तांत्रज्ञान प्रदशान आहे .

•

BHEL द्वारे स्वदे शी डडझाइन, षवकमसत आणण स्थाषपत केलेला 0.25 TPD (प्रनतहदन टन) क्षमतेचा
CTM पायलट ्लाांट सध्या उच्च राखेच्या भारतीय कोळशापासून 99 टक्के पेक्षा जास्त शुद्ितेसह ममथेनॉल
तयार करत आहे.

•

Source: Business Standard

गगनयानसाठी क्रायोजेननक इां जजन: इस्रो
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•

भारतीय अांतराळ सांशोिन सांस्था (ISRO) ने गगनयान मानवी अांतराळ कायाक्रमासाठी क्रायोजेननक
इांजजनच्या पात्रता चाचण्या यशस्वीपणे घेतल्या आहे त.

•

ताममळनाडूमिील इस्रो प्रोपल्शन कॉम््लेक्सने 720 सेकांदाांच्या कालाविीसाठी चाचणी घेतली आणण
चाचणीची उद्हदष्ट्टे पण
ू ा केली.

•

1810 सेकांदाांच्या एकत्रत्रत कालाविीसाठी इांजजनच्या आणखी चार चाचण्या केल्या जातील.

•

गगनयान कायाक्रमासाठी जजओमसांक्रोनस सॅटेलाइट लॉन्च व्हे ईकल (GSLV) माका III लाँच व्हे ईकल दोन
क्रायोजेननक इांजजन वापरणार आहे .

•

इस्रोने षवकमसत केलेल्या या इांजजनला षवकास असे नाव दे ण्यात आले आहे .

टीप:
•

भारताची पहहली मानवी अांतराळ मोहीम ‘गगनयान’ २०२३ मध्ये प्रक्षेषपत होणार आहे .

•

ISRO भारताच्या स्वातांत्रयाच्या 75 व्या विाापन हदनापयांत गगनयान कायाक्रमाांतगात पहहले मानवरहहत
ममशन आयोजजत करण्याची योजना आखत आहे .

•

Source: The Hindu

लहान उपग्रह प्रक्षेप ण वाहन (SSLV)

•

इस्रो (भारतीय अांतराळ सांशोिन सांस्था) चे अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ याांनी एषप्रल 2022 मध्ये “SSLVD1 मायक्रो सॅट” लाँच केल्याचा उल्लेख केला आहे .

•

SSLV चा उद्दे श लहान उपग्रहाांना कमी पथ्
ा ा
ृ वीच्या कक्षेत प्रक्षेषपत करण्यासाठी बाजारपेठेची पूतत
करण्यासाठी आहे जो अमलकडच्या विाांत षवकसनशील दे श, खाजगी कॉपोरे शन्स आणण लहान उपग्रहाांसाठी
षवद्यापीठाांच्या गरजेमुळे उदयास आला आहे .

स्त्मॉल िॅटेलाइट लॉन्च व्हे ईकल (SSLV):
•

एसएसएलव्ही हे इस्रोचे 110 टन वजनाचे सवाात छोटे वाहन आहे .

•

लाँच व्हे इकलसाठी आता ७० हदवस लागतील यापेक्षा वेगळे समाकमलत होण्यासाठी केवळ ७२ तास लागतील.

•

SSLV हे तीन-ट््याचे सवा घन वाहन आहे आणण 500 ककमी लो अथा ऑत्रबाट (LEO) आणण 300 kg
ते सन मसांक्रोनस ऑत्रबाट (SSO) मध्ये 500 kg पयांत उपग्रह वस्तुमान सोडण्याची क्षमता आहे .
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•

SSLV चे पहहले उड्डाण जल
ु ै 2019 मध्ये प्रक्षेषपत होणार होते परां तु त्यानांतर ते कोषवड-19 आणण इतर
समस्याांमळ
ु े उशीर झाले.

Source: Indian Express
ड्रोन प्रमाणन योजना

•

नागरी षवमान वाहतूक मांत्रालयाने (MoCA) ककमान सुरक्षा आणण गुणवत्ता आवश्यकता सुननजश्चत
करण्यासाठी ड्रोन प्रमाणन योजना (DCS) अधिसूधचत केली कारण यामुळे स्वदे शी उत्पादनाला चालना
ममळे ल.

•

ड्रोन सहटा कफकेशन स्कीम 26 जानेवारी 2022 रोजी अधिसूधचत, उदारीकृत ड्रोन ननयम, 2021 च्या ननयम
7 अांतगात, ड्रोनचे सोपे, जलद आणण पारदशाक प्रकार-प्रमाणीकरण करण्यात मदत करे ल.

•

उदारीकृत ड्रोन ननयम, एअरस्पेस मॅप, पीएलआय (उत्पादन-मलांक्ड इन्सेंहटव्ह) योजना आणण मसांगल षवांडो
डडजजटलस्काय ्लॅ टफॉमासह, यामुळे भारतातील ड्रोन उत्पादन उद्योग वाढण्यास मदत होईल.

•

2030 पयांत भारताला जगातील ड्रोन हब बनवण्याचे हे आणखी एक पाऊल आहे .

•

एक बहु-स्टे कहोल्डर स्टीयररांग कममटी (MSC) एक ज्ञात व्यावसानयकाच्या अध्यक्षतेखाली, ज्याचा सरकार
आणण उद्योग सारखाच आदर करतात, QCI (भारतीय गण
ु वत्ता ननयांत्रण) सधचवालयासह या योजनेवर
दे खरे ख करे ल.

•

Source: Business Standard

इले क्ट्रॉननक्स मॅन्यु फॅक्चररांग वर जव्हजन डॉक्यु में ट
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•

इलेक्ट्रॉननक्स आणण माहहती तांत्रज्ञान मांत्रालयाने, ICEA च्या सांयक्
ु त षवद्यमाने, "2026 पयांत $300 अब्ज
शाश्वत इलेक्ट्रॉननक्स उत्पादन आणण ननयाात" या शीिाकाने इलेक्ट्रॉननक्स क्षेत्रासाठी 5 विाांचा रोडमॅप आणण
जव्हजन डॉक्यम
ु ेंट जारी केले.

•

हा रोडमॅप दोन-भागाांच्या जव्हजन डॉक्यम
ु ेंटचा दस
ु रा खांड आहे – ज्यातील पहहला शीिाक “Increasing
India’s Electronics Exports and Share in GVCs” नोव्हें बर 2021 मध्ये प्रमसद्ि झाला.

•

हा अहवाल सध्याच्या US$75 त्रबमलयन वरून भारताचे US$300 अब्ज इलेक्ट्रॉननक्स उत्पादन
पॉवरहाऊसमध्ये पररवतान घडवून आणणाऱ्या षवषवि उत्पादनाांसाठी विावार ब्रेकअप आणण उत्पादन अांदाज
प्रदान करतो.

•

मोबाइल उत्पादन ज्याचे वाषिाक उत्पादन US$100 त्रबमलयन ओलाांडण्याची अपेक्षा आहे - सध्याच्या
US$30 त्रबमलयन वरून - या महत्वाकाांक्षी वाढीमध्ये जवळपास 40% वाटा अपेक्षक्षत आहे .

•

Source: PIB

पॅ मसकफक 'ररांग ऑफ फायर'

पयायवरण

•

नुकताच उद्रे क झालेला हुांगा टोंगा-हुांगा हापाय ज्वालामुखी पॅमसकफक ‘ररांग ऑफ फायर’ च्या बाजूला आहे .

•

हुांगा टोंगा-हुांगा हापाय ज्वालामुखीचा उद्रे क होऊन हजारो फूट राख आणण िूर हवेत पसरला.

•

ननजान बेटावर असलेला ज्वालामख
ु ी 2009 मध्ये सकक्रय झाला.

•

हे पॅमसकफक 'ररांग ऑफ फायर' च्या बाजूने आहे आणण टोंगा बेट राष्ट्ट्रापासून फक्त 60 ककलोमीटर अांतरावर
आहे .

पॅसिफफक 'ररंग ऑफ फायर':
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•

पॅमसकफक ‘ररांग ऑफ फायर’ ककां वा पॅमसकफक ररम, ककां वा सकाम-पॅमसकफक बेल्ट, पॅमसकफक महासागरालगतचा
एक क्षेत्र आहे जो सकक्रय ज्वालामुखी आणण वारां वार भूकांपाांनी वैमशष्ट्ट्यीकृत आहे .

•

हे जगातील सुमारे 75 टक्के ज्वालामुखी 450 पेक्षा जास्त ज्वालामुखीांचे घर आहे . तसेच, जगातील सुमारे
९० टक्के भूकांप येथेच होतात.

•

त्याची लाांबी 40,000 ककलोमीटरहून अधिक आहे आणण न्यझ
ू ीलांडपासन
ू घड्याळाच्या हदशेने जवळजवळ
वतळ
ुा ाकार कांसात टोंगा, केमेडेक बेटे, इांडोनेमशया, कफलीषपन्स, जपानपयांत सरकते आणण दक्षक्षण अमेररका
आणण उत्तर अमेररकेच्या पजश्चम ककनाऱ्याने दक्षक्षणेकडे अलेउहटयन बेटाांपयांत पसरते.

•

हे क्षेत्र पॅमसकफक ्लेट, कफलीपीन ्लेट, जुआन डी फुका ्लेट, कोकोस ्लेट, ना्का ्लेट आणण उत्तर
अमेररकन ्लेट यासह अनेक टे क्टोननक ्लेट्ससह आहे .

•

Source: Indian Express

नजफगढ झीलसाठी पयाा वरण व्यवस्थापन योजना

•

नॅशनल ग्रीन हट्रब्यन
ु ल (NGT) ने हदल्ली आणण हररयाणा याांना नजफगढ झील, एक सीमावती आद्रा

भभ
ू ागाच्या पन
ु रज्जीवन आणण सांरक्षणासाठी दोन्ही सरकाराांनी तयार केलेल्या पयाावरण व्यवस्थापन
योजनाांची अांमलबजावणी करण्याचे ननदे श हदले आहे त.
•

या कृती योजनाांच्या अांमलबजावणीवर राष्ट्ट्रीय पाणथळ प्राधिकरणाने सांबांधित राज्य वेटलँ ड प्राधिकरणाांमाफात
दे खरे ख ठे वली पाहहजे.

•

इांडडयन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आटा अँड कल्चरल हे ररटे ज (INTACH) ने प्रथम 2014 मध्ये नजफगढ झील
पुनसांचनयत करण्याचे प्रकरण NGT कडे नेले आणण नांतर 2019 मध्ये न्यायाधिकरणासमोर अजा दाखल
केला, हे लक्षात घेऊन की कोणतेही उपाय केले गेले नाहीत.

नजफगढ झील बद्दल:
•

हे राष्ट्ट्रीय महामागा-48 वरील गुरग्राम-राजोकरी सीमेजवळ, नैर्ात्य हदल्लीतील जस्थत आहे .
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•

इजजज्शयन धगिाड, सारस क्रेन, स्टे ्पे ईगल, ग्रेटर स्पॉटे ड ईगल, इम्पीररयल ईगल आणण मध्य आमशयाई
फ्लायवेच्या बाजन
ू े स्थलाांतररत झालेल्या अनेक िोक्यात असलेल्या पक्ष्याांच्या प्रजातीांसह 281 पक्ष्याांच्या
प्रजातीांची उपजस्थती तलावात नोंदवली गेली आहे .

राष्ट्रीय हररत न्यायाधधकरण (NGT) बद्दल:
•

एनजीटीची स्थापना 2010 मध्ये राष्ट्ट्रीय हररत न्यायाधिकरण कायदा 2010 अांतगात पयाावरण सांरक्षण
आणण जांगले आणण इतर नैसधगाक सांसािनाांच्या सांविानाशी सांबांधित प्रकरणे प्रभावी आणण जलद ननकाली
काढण्यासाठी करण्यात आली.

Source: Indian Express
पेरूने 'पयाावरण आणीबाणी' घोषित केले

•

तेल गळतीमुळे 6,000 बॅरल कच्चे तेल समुद्रात ओतल्यानांतर पेरूच्या सरकारने नुकसान झालेल्या ककनारपट्टीच्या
प्रदे शात 90 हदवसाांची “पयाावरण आणीबाणी” घोषित केली.

•
•

टोंगा येथील ज्वालामख
ु ीच्या उद्रे कामळ
ु े झालेल्या षवधचत्र लाटाांमुळे ही गळती झाली.

पेरजव्हयन अधिकाऱ्याांचे म्हणणे आहे की या उपायामळ
ु े "पुनस्थाापना आणण उपाय" कायााद्वारे "प्रभाषवत क्षेत्राांचे
शाश्वत व्यवस्थापन" शक्य होईल.

•

स्पॅननश ऊजाा कांपनी रे पसोलच्या टँ करमिून तेल गळती झाली.

पयायवरणीय पररणाम:
•
•
•

जलचराांसाठी हाननकारक
षविारी प्रभाव

खारफुटीला िोका

आधथयक पररणाम:
•
•
•

पयाटन

पॉवर ्लाांट्स
मासेमारी

Source: Indian Express
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ग्रीन एनजी कॉररडॉर फे ज-II
•

योजना

पांतप्रिान नरें द्र मोदी याांच्या अध्यक्षतेखालील आधथाक घडामोडीांच्या मांत्रत्रमांडळ सममतीने, सम
ु ारे 10,750

सककाट ककलोमीटर पारे िण लाईन आणण सबस्टे शन्सची अांदाजे 27,500 मेगाव्होल्ट-अँषपअसा (MVA)
पररवतान क्षमता इांट्रा-स्टे ट ट्रान्सममशन मसस्टम (INSTS) साठी ग्रीन एनजी कॉररडॉर (GEC) फेज-II या
योजनेला मांजरु ी हदली.
•

ही योजना गज
ु रात, हहमाचल प्रदे श, कनााटक, केरळ, राजस्थान, ताममळनाडू आणण उत्तर प्रदे श या सात
राज्याांमध्ये अांदाजे 20 GW च्या अक्षय ऊजाा (RE) उजाा प्रकल्पाांचे धग्रड एकत्रीकरण आणण उजाा ननवाासन
सुलभ करे ल.

•

आधथाक विा 2021-22 ते 2025-26 या पाच विाांच्या कालाविीत पारे िण प्रणाली तयार केली जाईल.

•

ही योजना 2030 पयांत 450 GW स्थाषपत आरई क्षमतेचे उद्हदष्ट्ट साध्य करण्यात मदत करे ल.

•

ही योजना GEC-फेज-I व्यनतररक्त आहे जी आिीपासून आांध्र प्रदे श, गुजरात, हहमाचल प्रदे श, कनााटक,
मध्य प्रदे श, महाराष्ट्ट्र, राजस्थान आणण ताममळनाडू या राज्याांमध्ये ग्रीड एकत्रीकरण आणण वीज ररकामी
करण्यासाठी लागू आहे . 24 GW RE पॉवर आणण 2022 पयांत पूणा होण्याची अपेक्षा आहे .

Source: PIB
मेरा गाव, मेरी िरोहर
•

सरकार-प्रोत्साहहत CSC (कॉमन सजव्हासेस सेंटसा), SPV (स्पेशल पपाज व्हे ईकल), साांस्कृनतक मांत्रालयाच्या
सहकायााने, मोबाईल ऍज्लकेशनद्वारे भारतातील गावाांचे पहहले-वहहले साांस्कृनतक सवेक्षण हाती घेतील.

•

'मेरा गाव, मेरी िरोहर' नावाचे सवेक्षण, गावपातळीवर साांस्कृनतक ओळख दस्तऐवजीकरण करे ल आणण
नागररकाांना सामील करून त्याांचे गाव, ब्लॉक ककां वा जजल्हा कशामळ
ु े अद्षवतीय आहे , हे षवचारले जाईल.

•
•

सांपण
ू ा सराव 2022 च्या मध्यापयांत पण
ू ा होणे अपेक्षक्षत आहे .

दोन सांस्थाांमध्ये स्वाक्षरी केलेल्या करारानुसार, CSC एक मोबाईल ऍज्लकेशन षवकमसत करे ल आणण
सवेक्षण आयोजजत करण्यासाठी गाव पातळीवरील उद्योजकाांना (VLEs) प्रमशक्षण दे ईल.

•

दे शभरातील CSC चे व्यवस्थापन करणारे 4 लाखाांहून अधिक VLE 6.38 लाख गावाांमध्ये सवेक्षण करतील.
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िामान्य िेवा केंद्रांबद्दल (CSC):
•

कॉमन सजव्हास सेंटसा ही भारत सरकारच्या ई-सेवा ग्रामीण आणण दग
ा हठकाणी पोहोचवण्याची भौनतक
ु म

•

सषु विा आहे त जजथे सांगणक आणण इांटरनेटची उपलब्िता नगण्य होती ककां वा बहुताांशी अनप
ु जस्थत होती.
सांस्थापक: इलेक्ट्रॉननक्स आणण माहहती तांत्रज्ञान मांत्रालय

•

स्थापना: 16 जल
ु ै 2009

•

मुख्यालय: नवी हदल्ली, भारत

Source: TOI
स्माटा शहरे आणण अकादमी टू वडा अॅ क्शन अँ ड ररसचा (SAAR)
•

स्माटा मसटीज ममशन, गह
ृ ननमााण आणण शहरी व्यवहार मांत्रालयाने (MoHUA) “स्माटा शहरे आणण अकादमी
टूवड्ास अॅक्शन अँड ररसचा (SAAR)” कायाक्रम सुरू केला आहे .

•

हा MoHUA, नॅशनल इजन्स्टट्यूट ऑफ अबान अफेयसा (NIUA) आणण दे शातील आघाडीच्या भारतीय
शैक्षणणक सांस्थाांचा सांयुक्त उपक्रम आहे .

•

कायाक्रमाांतगात, दे शातील 15 प्रमुख वास्तुकला आणण ननयोजन सांस्था स्माटा मसटीज सोबत काम करतील
आणण स्माटा मसटी ममशनद्वारे हाती घेतलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पाांचे दस्तऐवजीकरण करतील.

•
•

स्माटा मसटीज ममशनचे शहरी प्रकल्प हे इतर महत्त्वाकाांक्षी शहराांसाठी दीपगह
ृ प्रकल्प आहे त.

2015 मध्ये ममशन सरू
ु झाल्यापासन
ू , 100 स्माटा शहरे 2,05,018 कोटी रपयाांच्या गांत
ु वणक
ु ीसह एकूण
5,151 प्रकल्प षवकमसत करत आहे त.

•

SAAR अांतगात कल्पना केलेली पहहली कक्रयाकलाप स्माटा मसटी ममशन अांतगात भारतातील 75 ऐनतहामसक
शहरी प्रकल्पाांचे सांकलन तयार करणे आहे .

•

हे 75 शहरी प्रकल्प नाषवन्यपण
ू ,ा बहु-क्षेत्रीय आहे त आणण सांपण
ू ा भौगोमलक भागात लागू केले गेले आहे त.
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Source: PIB
एक जजल्हा एक उत्पादन ब्रँ ड
•

केंद्रीय अन्न प्रकक्रया उद्योग मांत्रालयाचे मांत्री, पशुपती कुमार पारस याांनी प्रिानमांत्री फॉमालायझेशन ऑफ
मायक्रो फूड प्रोसेमसांग एांटरप्रायझेस (PMFME) योजनेअांतगात सहा, एक जजल्हा एक उत्पादन (ODOP)
ब्रँड लाँच केले.

•

अन्न प्रकक्रया उद्योग मांत्रालयाने PMFME योजनेच्या ब्रँडडांग आणण षवपणन घटकाांतगात ननवडक ODOP
चे 10 ब्रँड षवकमसत करण्यासाठी NAFED सोबत करार केला आहे .

•

यापैकी अमत
ृ फल, कोरी गोल्ड, काजश्मरी मांत्र, मिु मांत्र, सोमदाना आणण डडल्ली बेक्सचे होल व्हीट कुकीज
असे सहा ब्रँड लाँच करण्यात आले.

•

सवा उत्पादने नाफेड बाजार, ई-कॉमसा ्लॅ टफॉमा आणण भारतातील प्रमुख ककरकोळ दक
ु ानाांवर उपलब्ि
असतील.

मायक्रो फूड प्रोिेसिंग एंटरप्रायझेि (PMFME) योजनेचे प्रधानमंत्री औपचाररकीकरण बद्दल:
•

आत्मननभार भारत अमभयानाांतगात सुरू करण्यात आलेली, PMFME योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे

ज्याचा उद्दे श अन्न प्रकक्रया उद्योगाच्या असांघहटत षवभागातील षवद्यमान वैयजक्तक सक्ष्
ू म-उद्योगाांची
स्पिाात्मकता वाढवणे आणण या क्षेत्राच्या औपचाररकीकरणाला चालना दे णे आणण शेतकरी उत्पादक सांस्थाांना
समथान दे णे, बचत गट आणण उत्पादक सहकारी त्याांच्या सांपण
ू ा मल्
ू य शांख
ृ लेसह.
•

2020-21 ते 2024-25 या पाच विाांच्या कालाविीत 10,000 कोटी रपयाांच्या खचाासह, या योजनेत
2,00,000 मायक्रो फूड प्रोसेमसांग यनु नट्सच्या उन्नतीसाठी आधथाक, ताांत्रत्रक आणण व्यावसानयक सहाय्य
प्रदान करण्यासाठी थेट मदत करण्याची कल्पना आहे .
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Source: PIB

परु स्त्कार आणण िन्मान

जागनतक महहला आरोग्य तां त्रज्ञान पु र स्कार

•

NIRAMAI Health Analytix Pvt Ltd आणण InnAccel Technologies Pvt Ltd. Ltd., DBT-BIRAC
द्वारे समधथात दोन स्टाटा -अप, याांना जागनतक बँक गट आणण ग्राहक तांत्रज्ञान सांघटनेचे ग्लोबल वुमेन्स
हे ल्थ टे क पुरस्कार ममळाले आहे त.

•

या पुरस्काराने नवनवीन स्टाटा अ्सना ओळखले जाते जे उदयोन्मुख बाजारपेठाांमध्ये महहलाांचे आरोग्य
आणण सुरक्षक्षतता सुिारण्यासाठी तांत्रज्ञानाचा फायदा घेतात.

•

Source: PIB

असभनेत्री हर्ायली मल्होत्रा ट्रहला भारतरत्न डॉ. आंबेडकर पुरस्त्कार 2022 समळाला

•
मुख्य मुद्दे

‘बजरां गी भाईजान’ मिील अमभनेत्री हर्ायली मल्होत्रा हहला प्रनतजष्ट्ठत 12 वा भारतरत्न डॉ. आांबेडकर पुरस्कार

2022 ममळाला.
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•

हिााली मल्होत्रा हहला महाराष्ट्ट्राचे राज्यपाल भगतमसांग कोश्यारी याांच्याकडून धचत्रपटातील अमभनय आणण धचत्रपट
क्षेत्रातील योगदानाबद्दल परु स्कार ममळाला.

•

कबीर खान हदग्दमशात 2015 मध्ये ररलीज झालेल्या बजरां गी भाईजानमध्ये हिाालीची भूममका होती.

स्त्त्रोत: एचटी

गोल्डन ग्लोब पु र स्कार (२०२२)

हॉलीवूड फॉरे न प्रेस असोमसएशन (HFPA) द्वारे ननवडलेल्या 79 व्या गोल्डन ग्लोब अवॉड्ास (2022)

•

मध्ये 2021 मिील सवोत्कृष्ट्ट धचत्रपट आणण अमेररकन टे मलजव्हजनचा सन्मान करण्यात आला.
•

रॅपर स्नूप डॉग आणण HFPA अध्यक्ष हे लन होहे ने याांनी 13 डडसेंबर 2021 रोजी नामाांकनाांची घोिणा
केली.

•

द पॉवर ऑफ द डॉग आणण वेस्ट साइड स्टोरी या दोन धचत्रपटाांना प्रत्येकी 3 असे सवााधिक पुरस्कार
ममळाले.

प्रमुख श्रेणीतील षवजेत्याांची यादी:
धचत्रपट:
•

बेस्ट ड्रामा: "द पॉवर ऑफ द डॉग"

•

सवोत्कृष्ट्ट कॉमेडी ककां वा सांगीत: "वेस्ट साइड स्टोरी"

•
•
•
•
•
•
•

सवोत्कृष्ट्ट अमभनेता, नाटक: षवल जस्मथ "ककां ग ररचडा"

सवोत्कृष्ट्ट अमभनेत्री, नाटक: ननकोल ककडमन, "त्रबइांग द ररकाडोस"

सवोत्कृष्ट्ट अमभनेता, षवनोदी ककां वा सांगीत: अँड्र्यू गारकफल्ड, "हटक, हटक... बूम!"
सवोत्कृष्ट्ट अमभनेत्री, षवनोदी ककां वा सांगीत: रे चेल झेग्लर, "वेस्ट साइड स्टोरी"
सवोत्कृष्ट्ट हदग्दशाक: जेन कॅजम्पयन, "द पॉवर ऑफ द डॉग"
सवोत्कृष्ट्ट अॅननमेटेड धचत्रपट: "एनकॅन्टो"

सवोत्कृष्ट्ट गैर-इांजग्लश भािेतील धचत्रपट: "ड्राइव्ह माय कार"

दरू दशान:
•

सवोत्कृष्ट्ट टीव्ही ड्रामा मामलका: "Succession"
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•
•
•
•
•
•

सवोत्कृष्ट्ट टीव्ही कॉमेडी/सांगीत मामलका: "हॅक्स"
ां "Succession"
सवोत्कृष्ट्ट अमभनेता, टीव्ही नाटक: जेरेमी स्ट्रॉग,
सवोत्कृष्ट्ट अमभनेत्री, टीव्ही ड्रामा: एमजे रॉडड्रग्ज, "पोझ"

सवोत्कृष्ट्ट अमभनेता, टीव्ही कॉमेडी/सांगीत: जेसन सड
ु ेककस, "टे ड लासो"
सवोत्कृष्ट्ट अमभनेत्री, टीव्ही कॉमेडी/सांगीत: जीन स्माटा , "हॅक्स"

सवोत्कृष्ट्ट टीव्ही धचत्रपट ककां वा मयााहदत मामलका: "द अांडरग्राउां ड रे लरोड"

Source: goldenglobes.com

महाराष्ट्ट्र फाऊांडे श न पु र स्कार जाहीर

•
•

अमेररकेतल्या महाराष्ट्ट्र फाऊांडेशनचे २०२१ चे साहहत्य आणण समाजकाया परु स्कार जाहीर केले आहे त.

समाजकायाासाठी प्रेमाताई पुरव याांना, तर साहहत्यासाठी नरें द्र चपळगावकर याांना जीवनगौरव पुरस्कार, ममळाला
आहे . 2 लाख रपये आणण स्मनृ तधचन्ह असां या पुरस्काराचां स्वरप आहे .

•

महाराष्ट्ट्र फाउां डेशनतफे साहहत्य आणण समाजसेवा क्षेत्रात यांदा 11 पुरस्काराांची घोिणा करण्यात आली आहे .

इतर पुरस्त्कार:
•

डॉ. नरें द्र दाभोलकर स्मत
ृ ी पुरस्कार - अांशुल छत्रपती (मसरसा, हररयाणा), काया: बाबा राम रहीमच्या अत्याचार आणण
खुनाांना वाचा फोडली.

•
•
•
•

डडजजटल पत्रकाररता क्षेत्रातील षवशेि पुरस्कार- राम जगताप
वाङ्मयप्रकार पुरस्कार: सांतोि मशांत्रे

लमलत ग्रांथ परु स्कार - लेखक रमेश अांिारे (दगडीमक्ता’ या कादां बरीचे)

नाटय़ क्षेत्रातील नवोहदत व्यक्तीला हदल्या जाणाऱ्या रा. शां. दातार नाटय़ पुरस्काराने यांदा मुक्ता बाम याांना, तर डॉ.
मसमसमलया काव्हाालो याांना त्याांच्या ‘हटपांवणी’ या आत्मकथनासाठी गौरवण्यात येणार आहे .
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•

सुरेश सावांत आणण सुनीता भोसले याांना कायाकताा पुरस्कार, तर युवराज गटकळ याांना युवा पुरस्काराने सन्माननत
करण्यात येणार आहे

Source: Loksatta

राष्ट्ट्रीय जल पु र स्कार

•
•

केंद्रीय जलशक्ती मांत्री श्री गजेंद्र मसांह शेखावत याांनी 3 रा राष्ट्ट्रीय जल पुरस्कार-2020 जाहीर केला.

सवोत्कृष्ट्ट राज्य श्रेणीमध्ये उत्तर प्रदे शला प्रथम, राजस्थान आणण ताममळनाडूला प्रथम पाररतोषिक ममळाले
आहे .

•

सरकारचे ‘जल समद्
ृ ि भारत’ हे स्व्न साकार करण्यासाठी राष्ट्ट्रीय जल पुरस्काराांची स्थापना करण्यात
आली.

•
•

पहहला राष्ट्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 मध्ये सुरू करण्यात आला.
Source: PIB

पांत प्रिान उत्कृष्ट्टता पुर स्कार
•

केंद्रीय मांत्री डॉ जजतेंद्र मसांह याांनी 2021-2022 या विाासाठी PM's Excellence Award in Public
Administration पोटा लचे वेब पोटा ल लाँच केले.

•

2014 नांतर, पांतप्रिान उत्कृष्ट्टता पुरस्काराची प्रकक्रया आणण ननवड सांस्थात्मक करण्यात आली आहे आणण
आता हे जजल्हाधिकारी ककां वा वैयजक्तक नागरी सेवकाच्या कामधगरीवर आिाररत नाही.

•

या विी पाररतोषिकाची रक्कम 10 लाख रपयाांवरून 20 लाख रपये पुरस्कृत जजल्हा/सांस्थेसाठी द्ु पट
करण्यात आली आहे जी प्रकल्प/कायाक्रमाच्या अांमलबजावणीसाठी ककां वा लोककल्याणाच्या कोणत्याही क्षेत्रात
सांसािनातील तफावत भरण्यासाठी वापरली जाणार आहे .

विा 2021 साठी, सावाजननक प्रशासनातील उत्कृष्ट्टतेसाठी पांतप्रिान पुरस्काराांसाठी योजनेचे उद्हदष्ट्ट आहे की
नागरी सेवकाांचे योगदान ओळखणे:
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1) "जन भागीदारी" ककां वा पोशन अमभयानात लोकाांच्या सहभागाला प्रोत्साहन दे णे
२) खेलो इांडडया योजनेद्वारे क्रीडा आणण ननरोगीपणामध्ये उत्कृष्ट्टतेला प्रोत्साहन दे णे
3) पीएम स्वननिी योजनेत डडजजटल पेमेंट आणण सुशासन
4) एक जजल्हा एक उत्पादन योजनेद्वारे सवाांगीण षवकास
5) मानवी हस्तक्षेपामशवाय अखांड, End-to-end सेवाांचे षवतरण
6) नवकल्पना
सावाजननक प्रशासनातील उत्कृष्ट्टतेसाठी पांतप्रिान पुरस्कार 2021 अांतगात एकूण पुरस्काराांची सांख्या 18 असेल.

Source: PIB
साहहत्य अकादमी पु र स्कार 2021
•
•

साहहत्य अकादमीने 20 भािाांमध्ये वाषिाक साहहत्य अकादमी पुरस्कार 2021 जाहीर केले.

साहहत्य अकादमीने 2021 साठी युवा पुरस्कार आणण बाल साहहत्य पुरस्कार प्रत्येकी 22 षवजेत्याांची यादी
जाहीर केली.

•

मेघा मजुमदार याांना त्याांच्या पहहल्या कादां बरीसाठी युवा पुरस्कार ममळाला आणण हहमाांशू वाजपेयी याांनी
ककस्सा ककस्सा लखनौ - लखनऊ के अवामी ककसे या त्याांच्या लघुकथा सांग्रहासाठी हा पुरस्कार जजांकला.

•

कषवतेची 07 पुस्तके, कादां बरीची 02, लघुकथाांची 05, 02 नाटके, चररत्र, आत्मचररत्र, समीक्षा आणण
महाकाव्य यापैकी प्रत्येकी एक साहहत्य अकादमी पुरस्कार 2021 जजांकले आहे त. गुजराती, मैधथली, मणणपुरी
आणण उदा ू भािाांमिील पुरस्कार नांतर जाहीर केले जातील.

•

साहहत्य अकादमी इांग्रजीसह 24 भािाांमिील साहहत्यकृतीांना हा पुरस्कार प्रदान करते. त्याची स्थापना 1954
मध्ये झाली.
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•

नासाठी ककरण गरु व, प्रणव सखदे व आणण सांजय वाघ याांना तर कोकणीसाठी सांजीव वेणेकर, श्रद्िा गरड,
सम
ु ेिा दे साई याांचा गौरव करण्यात आला आहे .

•

‘बाळूच्या अवस्थाांतराची डायरी’ या लघु कथा सांग्रहासाठी ककरण गरु वाांना तर ‘रक्तचांदन’ या काव्य
सांग्रहासाठी सांजीव वेणेकराांचा साहहत्य अकादमी परु स्कार दे ऊन गौरव करण्यात आला आहे .

•

1 लाख रपये आणण सन्मानधचन्ह असां या परु स्काराचां स्वरप आहे .

Source: The Hindu
दब
ु ईतील आांत रराष्ट्ट्रीय लोककला महोत्सवात महाराष्ट्ट्रातील लावणी कलाकाराने सु व णाप दक जजां क ले

•

महाराष्ट्ट्रातील तरण लावणी कलाकार सुममत भाले याने दब
ु ई येथील आांतरराष्ट्ट्रीय लोककला महोत्सवात
सुवणापदक पटकावले आहे .

•

लावणी हा महाराष्ट्ट्रातील लोकषप्रय सांगीत प्रकार आहे .

•

लावणी हे पारां पाररक गाणे आणण नत्ृ य याांचे सांयोजन आहे , जे षवशेित: ढोलकी या तालवाद्याच्या तालावर
सादर केले जाते.

•

लावणी त्याच्या शजक्तशाली तालासाठी प्रमसद्ि आहे . मराठी लोकनाट्याच्या षवकासात लावणीचे मोठे
योगदान आहे .

•

लावणी नत्ृ याचा उगम महाराष्ट्ट्रात १८व्या आणण १९व्या शतकात झाला.
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•
•

हा नत्ृ य प्रकार पण्
ु यात वसलेल्या पेशावरी राजवटीत लोकषप्रय होता.
Source: newsonair

राष्ट्ट्रपती व पोलीस पदक जाहीर

•

प्रजासत्ताक हदनाननममत्त राज्यातील 51 पोलीस अधिकारी, कमाचाऱ्याांना राष्ट्ट्रपती व पोलीस पदक जाहीर
करण्यात आले आहे .

•

त्यातील 4 पोलीस अधिकाऱ्याांना उत्कृष्ट्ट सेवेकररता ‘राष्ट्ट्रपती षवमशष्ट्ट सेवा पदक’, तर 7 जणाांना ‘पोलीस
शौया पदक’, तसेच प्रशांसनीय सेवेकररता 40 जणाांना ‘पोलीस पदक’ जाहीर झाले.

परु स्त्काराबद्दल
•

दे शभरातील पोमलसाांनी गाजषवलेल्या शौऱ्याबद्दल केंद्रीय गह
ृ षवभागातफे दरविी प्रजासत्ताक हदनाच्या
पव
ा ांध्येला ‘पोलीस पदक’ जाहीर करण्यात येते.
ू स

•

याविी एकूण 939 ‘पोलीस पदक’ जाहीर झाली असन
ू 88 पोमलसाांना ‘राष्ट्ट्रपती षवमशष्ट्ट सेवा पदकहण

(पीपीएम), 189 पोमलसाांना ‘पोलीस शौया पदक’(पीएमजी), 662 पोमलसाांना प्रशांसनीय सेवेसाठी ‘पोलीस
पदक’ (पीएम) आणण दोन जणाांना ‘राष्ट्ट्रपती शौया पदक’ जाहीर झाले आहे .
राष्ट्रपती ववसशष्ट्ट िेवा पदकाचे मानकरी
•
•
•
•

षवनय महादे वराव कोरगावकर (अनतररक्त पोलीस महासांचालक (पीसीआर), फोटा मुांबई)
प्रल्हाद ननवत्त
ां एसआरपीएफ, गट ६, िुळे)
ृ ी खाडे (कमाांडट

चांद्रकाांत रामभाऊ गुांडगे (पोलीस ननरीक्षक पीटीसी नानवीज, दौंड, पुणे)
अन्वर बेग इब्राहहम बेग ममझाा (पोलीस उपननरीक्षक एस.पी, नाांदेड)

Source: Loksatta
पद्म पु र स्कार 2022
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•

याविी राष्ट्ट्रपतीांनी 2 जोडी प्रकरणासह 128 पद्म पुरस्कार प्रदान करण्यास मान्यता हदली आहे (दोन
प्रकरणात, पुरस्कार एक म्हणून गणला जातो).

•
•

या यादीत 4 पद्मषवभूिण, 17 पद्मभूिण आणण 107 पद्मश्री पुरस्काराांचा समावेश आहे .

पुरस्कार षवजेत्याांपैकी 34 महहला आहेत आणण या यादीमध्ये परदे शी/NRI/PIO/OCI या श्रेणीतील 10
व्यक्ती आणण 13 मरणोत्तर पुरस्कारप्रा्त व्यक्तीांचाही समावेश आहे .

•

उल्लेखनीय नावाांपैकी, भारताचे पहहले चीफ ऑफ डडफेन्स स्टाफ (CDS) - हदवांगत जनरल त्रबषपन रावत
- याांना मरणोत्तर पद्मषवभि
ू ण परु स्काराने सन्माननत करण्यात आले, तर ऑमलजम्पक सव
ु णापदक षवजेते
नीरज चोप्रा हे पद्मश्री प्रा्तकत्याांमध्ये होते.

पद्म परु स्त्कारांमधील काही उल्लेखनीय नावे पढ
ु ीलप्रमाणे आहे त.
•

पद्मषवभि
ू ण: कल्याण मसांग, उत्तर प्रदे शचे माजी मख्
ु यमांत्री (मरणोत्तर); जनरल त्रबषपन रावत, भारताचे
पहहले चीफ ऑफ डडफेन्स स्टाफ (मरणोत्तर)

•

पद्मभि
ू ण: काँग्रेस नेते गल
ु ाम नबी आझाद, पजश्चम बांगालचे माजी मुख्यमांत्री बद्
ु िदे व भट्टाचाजी,

कोवॅजक्सन ननमााता भारत बायोटे कचे अध्यक्ष कृष्ट्णा एला आणण त्याांच्या सह-सांस्थापक पत्नी सुधचत्रा एला,
सीरम इजन्स्टट्यूट ऑफ इांडडया (SII) चे व्यवस्थापकीय सांचालक सायरस पूनावाला
•

मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नडेला आणण अल्फाबेट आणण गुगलचे सीईओ सुांदर षपचाई याांच्यासह त्रबग
टे कमिील प्रमुख नावाांना पद्मभूिण प्रा्तकताा म्हणून नाव दे ण्यात आले.

•

पद्मश्री: ऑमलजम्पक सुवणापदक षवजेता नीरज चोप्रा, ऑमलांषपयन प्रमोद भगत आणण वांदना कटाररया,
गायक सोनू ननगम

•

Source: PIB

ऑस्कर 2022 मध्ये जय भीम आणण मारक्कर सवोत्कृ ष्ट्ट फीचर कफल्मसाठी पात्र
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•

सुररयाचा जय भीम आणण मोहनलालचा मारक्कर: अरबीकादमलांते मसहम हे ऑस्कर 2022 मध्ये सवोत्कृष्ट्ट
धचत्रपटासाठी पात्र आहे त.

•

TJ ज्ञानवेल हदग्दमशात सय
ु ााचा जय भीम, नोव्हें बर २०२१ मध्ये Amazon प्राइम जव्हडडओवर प्रीममयर
झाला.

•

94 व्या अकादमी परु स्काराांमध्ये सवोत्कृष्ट्ट फीचर कफल्मसाठी ननवडलेला जय भीम हा एकमेव तममळ
धचत्रपट आहे .

•

जगभरातून ननवडण्यात आलेल्या २७६ धचत्रपटाांपैकी जय भीम आणण मल्याळम धचत्रपट, मरक्कर:
अरबीकादमलांते मसहम, भारतातून ननवडले गेले आहे त.

•
•

हा पुरस्कार सोहळा 27 माचा 2022 रोजी हॉमलवड
ू , यूएस येथे होणार आहे .
Source: Indian Express

20 व्या ढाका आांत रराष्ट्ट्रीय धचत्रपट महोत्सवात भारताच्या कू झनगलने सवोत्कृ ष्ट्ट धचत्रपटाचा पु र स्कार जजां कला

•

ढाका येथे नुकत्याच सांपन्न झालेल्या 20 व्या ढाका आांतरराष्ट्ट्रीय धचत्रपट महोत्सवादरम्यान, भारतीय धचत्रपट
कूझांगलने आमशयाई धचत्रपट स्पिाा श्रेणीत सवोत्कृष्ट्ट धचत्रपटाचा पुरस्कार जजांकला.

•

यामशवाय धचत्रपटाांसाठी दे ण्यात आलेल्या 17 परु स्काराांमध्ये आणखी चार भारतीयाांचा समावेश करण्यात आला आहे .

कूझंगल:
•

हदग्दशाक पीएस षवनोथराज याांनी हदग्दमशात केलेले हे तममळ भािेतील नाटक आहे आणण दक्षक्षण भारतीय अमभनेत्री
नयनतारा आणण नतचे पती षवघ्नेश मशवन याांनी त्याांच्या राऊडी षपक्चसा या बॅनरखाली त्याची ननममाती केली आहे .
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•

हा धचत्रपट गेल्या विी नेदरलँ ड्समध्ये आयोजजत 50 व्या आांतरराष्ट्ट्रीय धचत्रपट महोत्सव रॉटरडॅममध्ये प्रदमशात
करण्यात आला होता, जजथे या महोत्सवात त्याला टायगर पुरस्कार ममळाला होता.

•

94 व्या अकादमी पुरस्काराांमध्ये सवोत्कृष्ट्ट आांतरराष्ट्ट्रीय फीचर कफल्मसाठी भारताच्या प्रवेशासाठी दे खील त्याची
ननवड करण्यात आली होती, परां तु अांनतम नामाांकन केले नाही.

•

Source: newsonair

जपानचे माजी पांत प्रिान मशांजो आबे याां ना ने ताजी पु र स्कार 2022 प्रदान करण्यात आला

•
•

जपानचे माजी पांतप्रिान मशांजो आबे याांना नेताजी ररसचा ब्यरु ोने नेताजी परु स्कार 2022 ने सन्माननत केले.

नेताजी सुभािचांद्र बोस याांच्या १२५ व्या जयांतीननममत्त कोलकाता येथील जपानचे महावाणणज्य दत
ू नाकामुरा युताका
याांनी अबे याांच्या वतीने एजल्गन रोड येथील ननवासस्थानी हा सन्मान स्वीकारला.

•

मशवाय, जानेवारी 2021 मध्ये, भारताने जपानचे माजी पांतप्रिान मशांजो आबे याांना पद्मषवभि
ू ण प्रदान केले, हा
दे शाचा दस
ु रा सवोच्च नागरी सन्मान आहे .

•

Source: India Today

प्रिान मां त्री राष्ट्ट्रीय बाल पु र स्कार- 2022

•

29 मुलाांना प्रिान मांत्री राष्ट्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) 2022 प्रदान करण्यात आला आहे , दे शातील सवा क्षेत्राांमिून
त्याांच्या नावीन्यपूणा (7), समाजसेवा (4), शैक्षणणक (1), क्रीडा (8), कला या क्षेत्राांतून ननवडल्या गेलल्
े या आणण
सांस्कृती (6) आणण शौया (3) श्रेणी.

•

21 राज्ये आणण केंद्रशामसत प्रदे शातील परु स्कार षवजेत्याांमध्ये 15 मल
ु े आणण 14 मल
ु ी आहे त.
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•

कायाक्रमादरम्यान, पांतप्रिान नरें द्र मोदी याांनी PMRBP 2021 आणण 2022 च्या 61 षवजेत्याांना राष्ट्ट्रीय ब्लॉकचेन
प्रकल्पाांतगात IIT कानपूरने षवकमसत केलेल्या ब्लॉक चेन-चामलत तांत्रज्ञानाचा वापर करून डडजजटल प्रमाणपत्रे हदली.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्त्कार बद्दल:
•

भारत सरकार नावीन्यपूण,ा सामाजजक सेवा, शैक्षणणक कामधगरी, क्रीडा, कला आणण सांस्कृती आणण शौया या सहा
श्रेणीांमध्ये मुलाांना त्याांच्या अपवादात्मक कामधगरीबद्दल PMRBP परु स्कार प्रदान करते.

•
•

प्रत्येक पुरस्कार षवजेत्याला एक पदक, रोख 1,00,000/- आणण प्रमाणपत्र हदले जाते.
Source: PIB

बाबर आझमची 2021 च्या ICC पु रि T20I सां घाचा कणािार म्हणून ननवड

•

पाककस्तानी कणािार बाबर आझमची 2021 च्या ICC पुरि T20I सांघाचा कणािार म्हणून ननवड करण्यात
आली आहे .

•

ICC टीम ऑफ द इयर पुरि कक्रकेटमिील 11 सवोत्कृष्ट्ट खेळाडून
ां ा ओळखते ज्याांनी एका कॅलेंडर विाात
बॅट, बॉल ककां वा त्याांच्या अष्ट्टपैलू कामधगरीने सवाांना प्रभाषवत केले आहे .

•
•

11 जणाांच्या सांघात एकाही भारतीय पुरि खेळाडूला स्थान ममळालेले नाही.

तथाषप, 2021 च्या ICC महहला T20I टीम ऑफ द इयरमध्ये, स्मत
ृ ी मानिना ही एकमेव भारतीय
महहला खेळाडू आहे ज्याचे नाव 11 सदस्यीय सांघात आहे .

•

इांग्लांडच्या नॅट सायव्हरला 2021 साठी ICC महहला T20I टीम ऑफ द इयरची कणािार बनवण्यात आली
आहे .

•

Source: India Today

सुभािचां द्र बोस आपदा प्रबां ि पु र स्कार 2022
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•

विा 2022 साठी, (i) गज
ु रात आपत्ती व्यवस्थापन सांस्था (सांस्थात्मक श्रेणीतील) आणण (ii) प्राध्यापक
षवनोद शमाा (वैयजक्तक श्रेणीतील) याांची आपत्ती व्यवस्थापनातील उत्कृष्ट्ट कायाासाठी सुभाि चांद्र बोस
आपदा प्रबांि पुरस्कारासाठी ननवड करण्यात आली आहे . .

•

त्याांना पांतप्रिान नरें द्र मोदी याांच्या हस्ते 2019, 2020 आणण 2021 या विाातील पुरस्कार षवजेत्याांसह
पुरस्काराने सन्माननत करण्यात आले आहे .

•

2012 मध्ये स्थापन झालेली गुजरात आपत्ती व्यवस्थापन सांस्था (GIDM) गुजरातची आपत्ती जोखीम कमी
करण्याची (DRR) क्षमता वाढवण्यासाठी कायारत आहे .

•

प्रोफेसर षवनोद शमाा, भारतीय लोक प्रशासन सांस्थेतील वररष्ट्ठ प्राध्यापक आणण मसक्कीम राज्य आपत्ती
व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष, राष्ट्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राचे सांस्थापक समन्वयक होते, ज्याला
आता राष्ट्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन सांस्था म्हणून ओळखले जाते. आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी (DRR)
राष्ट्ट्रीय कायाक्रमाच्या अग्रभागी आणण्यासाठी त्याांनी अथक पररश्रम घेतले आहे त.

िुभार्चंद्र बोि आपदा प्रबंध पुरस्त्कार बद्दल:
•

आपत्ती व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात भारतातील व्यक्ती आणण सांस्थाांनी हदलेल्या अमूल्य योगदानाचा आणण
ननःस्वाथा सेवेचा गौरव करण्यासाठी, भारत सरकारने सुभाि चांद्र बोस आपदा प्रबांि पुरस्कार म्हणून
ओळखला जाणारा वाषिाक पुरस्कार सुरू केला आहे .

•
•

दरविी नेताजी सभ
ु ािचांद्र बोस याांच्या जयांती 23 जानेवारीला हा परु स्कार जाहीर केला जातो.

51 लाख रपये रोख आणण सांस्थेच्या बाबतीत प्रमाणपत्र आणण व्यक्तीच्या बाबतीत 5 लाख रपये आणण
प्रमाणपत्र असे या परु स्काराचे स्वरूप आहे .

पुस्त्तके

पुस्तक: “Indomitable: अ वककां ग वु म न नोट्स ऑन लाईफ, वका अँड लीडरमशप”
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•

स्टे ट बँक ऑफ इांडडया (SBI) च्या माजी अध्यक्षा अरां िती भट्टाचाया याांनी त्याांचे आत्मचररत्र 'Indomitable - A Working Woman's Notes on Life, Work and Leadership' नुकतेच प्रकामशत
केले आहे .

•
•
•

हे पुस्तक अरां िती भट्टाचाया याांच्या वैयजक्तक आणण व्यावसानयक प्रवासावर केंहद्रत आहे .
हे पुस्तक हापारकॉमलन्स इांडडयाने प्रकामशत केले आहे .

2016 मध्ये, फोब्साने नतला जगातील सवाात शजक्तशाली महहला म्हणून घोषित केले आणण ती 25 व्या
स्थानावर होती.

•

Source: ET

रतन टाटा याांचे अधिकृ त चररत्र नोव्हें ब र २०२२ मध्ये ये णार

•

उद्योगपती आणण परोपकारी रतन टाटा याांचे 'रतन एन. टाटा: द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी' नावाचे अधिकृत

चररत्र नोव्हें बर 2022 मध्ये जागनतक स्तरावर पोहोचण्यासाठी सज्ज आहे .
•

नोव्हें बर 2022 मध्ये हापारकॉमलन्सद्वारे जागनतक स्तरावर सवा फॉरमॅटमध्ये प्रकामशत केले जाईल.

•

माजी वररष्ट्ठ नोकरशहा आणण ननवत्त
ृ आयएएस अधिकारी डॉ. थॉमस मॅथ्यू हे चररत्र मलहहणार आहे त.

•

चररत्र 84 विीय रतन टाटा याांचे बालपण, महाषवद्यालयीन विे आणण सुरवातीच्या प्रभावाांचे वणान करते.

www.byjusexamprep.com

•

Source: TOI

पुस्तक: "Gandhi’s Assassin: द मे ककां ग ऑफ नथु राम गोडसे अँ ड हहज आयडडया ऑफ इां डडया"

•

िीरें द्र के झा याांनी "Gandhi’s Assassin: द मेककां ग ऑफ नथुराम गोडसे अँड हहज आयडडया ऑफ

इांडडया" हे नवीन पुस्तक मलहहले आहे .
•

िीरें द्र के झा हे हदल्लीजस्थत पत्रकार आहे त.

•

हे पुस्तक गोडसेच्या त्याांच्या दृजष्ट्टकोनावर प्रभाव पाडणाऱ्या आणण त्याांना उद्दे शाची जाणीव दे णाऱ्या

सांघटनाांशी असलेले सांबांि शोिून काढते आणण महात्मा गाांिीांच्या हत्येला कारणीभूत ठरलेल्या गोडसेच्या
सांकल्पाची हळूहळू कठोरता दशावते.

हापारकॉमलन्सने 'ममता: त्रबयॉन्ड 2021' या नवीन पु स्तकाच्या प्रकाशनाची घोिणा केली
•
•

हापारकॉमलन्स याांनी ‘ममता: त्रबयॉन्ड 2021’ या पस्
ु तकाचे प्रकाशन करण्याची घोिणा केली.

हे पस्
ु तक राजकीय पत्रकार जयांता घोिाल याांनी मलहहले आहे आणण अरणव मसन्हा या काल्पननक आणण
गैर-काल्पननक अनव
ु ादक याांनी अनव
ु ाहदत केले आहे .

•

या पुस्तकात तण
ृ मूल काँग्रेसच्या सुप्रीमो आणण पजश्चम बांगालच्या मुख्यमांत्री ममता बॅनजी याांच्या कायााचे
आणण यशाचे यशस्वीपणे धचत्रण करण्यात आले आहे .

•

हे पुस्तक 24 जानेवारी 2022 रोजी प्रकामशत होईल.
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Source: TOI
नेताजी सुभािचां द्र बोस याां चे नवीन चररत्र 'बोस: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्व्हे ननएां ट नॅ श नमलस्ट'

•

नेताजी सुभािचांद्र बोस याांचे 'बोस: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अॅन इनकन्व्हे ननयांट नॅशनमलस्ट' नावाचे नवीन
चररत्र फेब्रुवारी 2022 मध्ये ररलीज होणार आहे .

•

हे चररत्र सांशोिक आणण 'ममशन नेताजी'चे सांस्थापक चांद्रचूर घोि याांनी मलहहले आहे आणण पें जग्वन रँडम
हाउस इांडडयाने प्रकामशत केले आहे .

•

स्वतांत्र भारताच्या षवकासाबाबत नेताजीांचे षवचार, साांप्रदानयकतेची समस्या, भू-राजकारण, त्याांची राजकीय
षवचारिारा आणण त्याांनी राजकीय पक्ष, क्राांनतकारी समाज आणण सरकार याांच्याशी कशी वाटाघाटी केल्या
याषवियी या चररत्रात नवीन दृष्ट्टीकोन आणण्याचा प्रयत्न केला आहे .

•

Source: TOI

इां डडयाज षवमेन अनसां ग हहरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वरील एक सधचत्र पु स्तक
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•

आझादी का महोत्सवाचा एक भाग म्हणन
ू केंद्रीय साांस्कृनतक राज्यमांत्री श्रीमती मीनाकाशी लेखी याांच्या
हस्ते भारताच्या स्वातांत्रय लढ्याच्या अनसांग हहरोजवरील धचत्रमय पस्
ु तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.

•
•

अमर धचत्र कथा या भारतातील घराघरात नाव असलेल्या भागीदारीतन
ू हे पस्
ु तक प्रकामशत झाले आहे .

साांस्कृनतक मांत्रालयाने अमर धचत्रकथा सह भागीदारीत स्वातांत्रय सांग्रामातील 75 अनसांग हहरोजवरील
धचत्रमय पुस्तके प्रकामशत करण्याचा ननणाय घेतला आहे .

•

दस
ु री आवत्त
ृ ी 25 अज्ञात आहदवासी स्वातांत्रयसैननकाांवर असेल ज्याची प्रकक्रया सुरू आहे आणण त्याला थोडा
वेळ लागेल.

•
•

नतसरी आणण अांनतम आवत्त
ृ ी इतर क्षेत्राांतून काढलेल्या 30 अनसन्ग हहरोंची असेल.
Source: PIB

रजस्कन बाँ ड चे नवीन पु स्तक, “अ मलटल बु क ऑफ इां डडया: से मलब्रे हटांग 75 इयसा ऑफ इां डडपें ड न्स”

•

रजस्कन बाँड याांनी "अ मलटल बुक ऑफ इांडडया: सेमलब्रेहटांग 75 इयसा ऑफ इांडडपेंडन्स" हे नवीन पुस्तक
मलहहले.

•

हे पुस्तक भारतातील "शारीररक आणण आध्याजत्मक" गुणिमाांचे एकत्रीकरण आहे .

•

हे पेंजग्वन रँडम हाऊस इांडडया (PRHI) ने प्रकामशत केले आहे .

•

रजस्कन बाँड हे साहहत्य अकादमी पुरस्कार, साहहत्य अकादमीचे बाल साहहत्य पुरस्कार, पद्मश्री आणण
पद्मभूिण यासह इतर प्रनतजष्ट्ठत पुरस्काराांचे मानकरी आहे त.
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•

Source: TOI

राष्ट्ट्रीय युवा हदन

•

महत्वाचे ट्रदवि

स्वामी षववेकानांद याांच्या जयांतीननममत्त भारतात दरविी १२ जानेवारीला राष्ट्ट्रीय युवा हदन साजरा केला

जातो.
•

1984 मध्ये भारत सरकारने हा हदवस राष्ट्ट्रीय यव
ु ा हदवस म्हणून घोषित केला आणण 1985 पासन
ू हा
कायाक्रम दरविी भारतात साजरा केला जातो.

•

स्वामी षववेकानांद याांचा जन्म 12 जानेवारी 1863 रोजी कोलकाता येथे झाला.

•

टीप: पांतप्रिान नरें द्र मोदी 12 जानेवारी 2022 रोजी पुद्दच
ु ेरी येथे 25 व्या राष्ट्ट्रीय युवा महोत्सवाचे
उद्घाटन करतील.

स्रोत: इांडडया टुडे

पींत प्रधान मोद ींन ी २६ डिसेंबर हा ददवस ‘वीर बाल ददवस’ म्हणू न घोषर्त के ला

•

पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी श्रीगुर गोवर्वंद मसंग यांच्या प्रकाश पर्वायच्या शुभ मुहूतायर्वर या र्वर्ीपासून २६ डडसेंबर हा
हदर्वस ‘र्वीर बाल हदर्वस’ म्हणन
ू साजरा केला जाईल, अशी घोर्णा केली आहे .

www.byjusexamprep.com

•

10 र्वे शीख गुर गोवर्वंद मसंग यांचे धाकटे पुत्र साहहबजादा जोरार्वर मसंग आणण साहहबजादा र्फतेह मसंग यांनी त्यांच्या

सर्वोच्च आणण अतुलनीय बमलदानासाठी हदलेल्या सर्वोच्च बमलदानाच्या स्मरणाथय भारत सरकारने २६ डडसेंबर हा
हदर्वस “र्वीर बाल हदर्वस” म्हणून साजरा करण्याचा ननणयय घेतला आहे . 26 डडसेंबर 1705 रोजी मशख धमायच्या
प्रनतष्ट्ठे चे आणण सन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी अनुक्रमे 9 आणण 6 र्वर्ांच्या कोर्वळ्या र्वयात आपले बमलदान हदले.

स्रोत: PIB

जागनतक हहांदी हदवस

•
•

जागनतक हहांदी हदवस दरविी १० जानेवारीला साजरा केला जातो.
UN च्या मते, हहांदी ही केवळ दे शातील सवााधिक बोलली जाणारी भािा नाही, तर 615 दशलक्ष भाषिकाांसह
ती जगातील नतसरी सवााधिक बोलली जाणारी भािा आहे .

•

1975 मध्ये नागपरू , महाराष्ट्ट्र येथे झालेल्या पहहल्या जागनतक हहांदी पररिदे च्या विाापन हदनाननममत्त
दरविी 10 जानेवारी रोजी जागनतक हहांदी हदन साजरा केला जातो. भारताच्या तत्कालीन पांतप्रिान इांहदरा
गाांिी याांनी या पररिदे चे उद्घाटन केले होते.

•

2006 मध्ये पहहल्याांदा जागनतक हहांदी हदवस साजरा करण्यात आला.

•

राष्ट्ट्रीय हहांदी हदवस दरविी 14 स्टें बर रोजी साजरा केला जातो.

•

Source: India Today

युद्ि अनाथाां चा जागनतक हदवस
•
•
•

जागनतक यद्
ु ि अनाथ हदवस दरविी 6 जानेवारी रोजी साजरा केला जातो.

यद्
ु िाांमळ
ु े अनाथ झालेल्या मल
ु ाांबद्दल जागरकता वाढवणे हा या हदवसाचा उद्दे श आहे .

यद्
ु ि अनाथाांसाठी जागनतक हदवस SOS Enfants en Detresse या फ्रेंच सांस्थेने तयार केला आहे जी

यद्
ु िे आणण सांघिाांमळ
ु े अप्रत्यक्षपणे प्रभाषवत झालेल्या मल
ु ाांच्या जीवनात सामान्यपणा आणण्यासाठी काया
करते.
•

युननसेफ अनाथ मुलाचे वणान 18 विाांपेक्षा कमी वयाचे आहे ज्याने मत्ृ यूच्या कोणत्याही कारणाने एक
ककां वा दोन्ही पालक गमावले आहे त.
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Source: India Today
सांरक्षण सांशोिन आणण षवकास सां स्था (DRDO)
•

अलीकडेच, सांरक्षण सांशोिन आणण षवकास सांस्था (DRDO) ने 01 जानेवारी 2022 रोजी 64 वा स्थापना
हदवस साजरा केला.

•

सांरक्षण R&D षवभागाचे सधचव आणण DRDO चे अध्यक्ष डॉ जी सतीश रे ड्डी याांनी 03 जानेवारी, 2022
रोजी नवी हदल्ली येथे DRDO बांित्ु वाला सांबोधित केले.

Source: PIB
जागनतक ब्रेल हदवस
•

जागनतक ब्रेल हदन दरविी 04 जानेवारी रोजी साजरा केला जातो.

•

अांि आणण अांशतः दृजष्ट्टहीन लोकाांच्या मानवी हक्काांच्या पूणा पूतत
ा ेसाठी सांवादाचे सािन म्हणून ब्रेलच्या
महत्त्वाची जाणीव करून दे ण्यासाठी जागनतक ब्रेल हदन पाळला जातो.

•

या कायाक्रमाची तारीख सांयुक्त राष्ट्ट्राांच्या आमसभेने नोव्हें बर 2018 मध्ये एका घोिणेद्वारे ननवडली होती
आणण या लेखन पद्ितीचे ननमााते लुई ब्रेल याांचा वाढहदवस आहे .

•

पहहला जागनतक ब्रेल हदवस 4 जानेवारी 2019 रोजी साजरा करण्यात आला.
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Source: un.org
भारतीय सै न्य हदन

•

फील्ड माशाल केएम कररअ्पा याांना भारतीय सैन्याचे पहहले कमाांडर-इन-चीफ म्हणून ओळखण्यासाठी
दरविी 15 जानेवारी रोजी भारतीय लष्ट्कर हदन साजरा केला जातो.

•

यांदा 74 वा लष्ट्कर हदन साजरा केला जात आहे .

•

2022 सालासाठी भारतीय लष्ट्कर हदनाची थीम "भषवष्ट्यातील प्रगतीसह" होती.

•

भारतीय सैन्याची उत्पत्ती ईस्ट इांडडया कांपनीपासून झाली, जी त्रब्रहटश इांडडयन आमी म्हणून ओळखली जात
होती आणण नांतर भारताच्या स्वातांत्रयानांतर राष्ट्ट्रीय सेना असे नाव दे ण्यात आले.

टीप:
•

28 वे लष्ट्करप्रमुख: जनरल मनोज मुकांु द नरवणे

•

आमी डे परे डच्या ननममत्ताने भारतीय लष्ट्कराच्या नवीन गणवेशाचे अनावरण करण्यात आले.

•

७४ व्या लष्ट्कर हदनाननममत्त, राजस्थानमिील जैसलमेर मममलटरी स्टे शनजवळील सवाात उां च टे कडीवर
जगातील सवाात मोठा खादी राष्ट्ट्रध्वज प्रदमशात करण्यात आला.

Source: India Today

आांत रराष्ट्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण हदन
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•

आांतरराष्ट्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण हदन ककां वा होलोकॉस्टच्या बळीांच्या स्मरणाथा आांतरराष्ट्ट्रीय हदवस हा 27
जानेवारी रोजी आांतरराष्ट्ट्रीय स्मनृ तहदन आहे .

•

हा हदवस 1933 ते 1945 दरम्यान नाझी जमानीद्वारे इतर अल्पसांख्याकाांच्या असांख्य सदस्याांसह एक
तत
ृ ीयाांश ज्यू लोकाांच्या हत्येमुळे होलोकॉस्टच्या बळीांचे स्मरण करतो.

•

27 जानेवारी हा हदवस 1945 मध्ये रे ड आमीने ऑशषवट्झ एकाग्रता मशत्रबराची सुटका केल्याच्या स्मरणाथा
ननवडला होता.

•
•

हे 1 नोव्हें बर 2005 रोजी सांयुक्त राष्ट्ट्र महासभेने (UNGA) ननयुक्त केले होते.
Source: un.org

राष्ट्ट्रीय मतदार हदवस
•
•
•
•

राष्ट्ट्रीय मतदार हदवस (NVD) दरविी 25 जानेवारी रोजी साजरा केला जातो.

NVD 2022 ची थीम 'ननवडणक
ु ा सवासमावेशक, प्रवेशयोग्य आणण सहभागी बनवणे' आहे .

भारत सरकारने 25 जानेवारी 2011 रोजी ननवडणूक आयोगाचा स्थापना हदवस म्हणून या हदवसाची स्थापना केली.

या प्रसांगी, षवषवि क्षेत्रात ननवडणूक आयोजजत करण्यात उत्कृष्ट्ट कामधगरी केल्याबद्दल 2021-22 या विाातील
सवोत्कृष्ट्ट ननवडणूक पद्ितीचे राष्ट्ट्रीय पुरस्कार राज्य आणण जजल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्याांना प्रदान केले जातील.

ECI (भारतीय ननवडणूक आयोग) बद्दल:

www.byjusexamprep.com

•

ही एक कायमस्वरूपी आणण स्वतांत्र सांस्था आहे जी भारतीय राज्यघटनेने थेट दे शात मुक्त आणण ननष्ट्पक्ष ननवडणुका
सुननजश्चत करण्यासाठी स्थापन केली आहे .

•
•

स्थापना: 25 जानेवारी 1950
मुख्यालय: नवी हदल्ली

आयोगाचे अधिकारी:

1. सुशील चांद्रा, मुख्य ननवडणक
ू आयुक्त
2. राजीव कुमार, ननवडणूक आयुक्त

3. अनुप चांद्र पाांड,े ननवडणूक आयुक्त

Source: India Today
राष्ट्ट्रीय पयाटन हदवस

•
•

राष्ट्ट्रीय पयाटन हदवस दरविी 25 जानेवारीला दे शभरात साजरा केला जातो.

भारत सरकार पयाटनाला प्रोत्साहन दे ण्यासाठी आणण दे शाच्या वाढीमध्ये पयाटनाची अत्यावश्यक भूममका स्पष्ट्ट
करण्यासाठी हा हदवस पाळतो.

•

जागनतक पयाटन हदन 27 स्टें बर रोजी साजरा केला जातो.

Source: India Today
पराक्रम हदवस

•

पराक्रम हदवस (शौया हदवस) भारतात 23 जानेवारी रोजी साजरा केला जातो.
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•
•
•
•

23 जानेवारी 2022, सभ
ु ािचांद्र बोस याांची 125वी जयांती आहे .

नेताजी सभ
ु ािचांद्र बोस याांच्या 125 व्या जयांतीपव
ू ी 2021 मध्ये भारत सरकारने ते सादर केले होते.
नेताजी सभ
ु ािचांद्र बोस याांच्या जयांतीननममत्त हा हदवस साजरा केला जातो.

केंद्र सरकारने 23 जानेवारीपासन
ू प्रजासत्ताक हदन सोहळा सरू
ु करण्याचा ननणाय घेतला असन
ू बोस याांची
जयांती समाषवष्ट्ट आहे .

•
•
•
•
•

नेताजी सुभािचांद्र बोस याांचा जन्म 23 जानेवारी 1897 रोजी कटक, ओररसा येथे झाला.
भारतीय स्वातांत्रयलढ्यात त्याांनी मोलाची भूममका बजावली.

ते जपानी समधथात इांडडयन नॅशनल आमी (आझाद हहांद फौज) चे प्रमुख होते.
ते आझाद हहांद सरकारचे सांस्थापक प्रमुख होते.

यावेळी पांतप्रिान नरें द्र मोदी याांनी इांडडया गेट येथे नेताजी सुभािचांद्र बोस याांच्या होलोग्राम पत
ु ळ्याचे
अनावरण केले.

•

Source: HT

जागनतक कु ष्ट्ठरोग हदन 2022

•

जागनतक कुष्ट्ठरोग हदन (WLD) जानेवारीच्या शेवटच्या रषववारी साजरा केला जातो. 2022 मध्ये, जागनतक
कुष्ट्ठरोग हदन 30 जानेवारी आहे .

•

जागनतक कुष्ट्ठरोग हदन 2022 ची थीम 'यन
ु ायटे ड फॉर डडजग्नटी' आणण कुष्ट्ठरोग्याांना सन्मानाने जीवन
जगण्यासाठी वातावरण ननमााण करणे ही आहे .

•

हा हदवस पहहल्याांदा 1954 मध्ये फ्रेंच परोपकारी राऊल फोलेरो याांनी सरू
ु केला होता ज्याांनी लोकाांना या
प्राचीन आजाराबद्दल माहहती हदली.

•

WHO ने स्टें बर 2021 मध्ये, कॅलेंडर विा 2020 साठी प्रकामशत केलेल्या डेटामध्ये मागील विााच्या
तुलनेत 37 टक्के नवीन प्रकरणाांमध्ये घट झाली आहे .

•

आज जगभरात सुमारे २०८,००० लोकाांना कुष्ट्ठरोगाची लागण झाली आहे , डब्ल्यूएचओच्या मते, त्यापैकी
बहुतेक आकफ्रका आणण आमशयातील आहे त.”
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•

भारतात दरविी ३० जानेवारीला कुष्ट्ठरोग षवरोिी हदन पाळला जातो, म्हणजेच महात्मा गाांिी याांचा हुतात्मा
हदवस.

•

Source: India Today

खेळ

भरत सु ब्रमण्यम हा भारताचा ७३वा ब ु द् धधबळ ग्रँ ि मास्टर बनला आहे

•
•

14 र्वर्ीय भरत सुब्रमण्यम हा भारताचा 73 र्वा बुद्चधबळ ग्रँडमास्टर (GM) बनला आहे .

चेन्नई-जस्थत ककशोर भरत सुब्रमण्यमने आपला अंनतम जीएम नॉमय पूणय केला आणण इटलीमधील व्हगायनी कप
ओपनमध्ये आर्वश्यक 2500 रे हटंग ओलांडली.

•

टीप: ग्रँडमास्टर (GM) वर्वजेतेपद ममळवर्वण्यासाठी, खेळाडूला तीन GM मानदं ड सुरक्षक्षत करार्वे लागतात आणण
2,500 Elo पॉइंट्सचे थेट रे हटंग पार करार्वे लागते.

स्रोत: एचट

राष्ट्ट्रीय युवा महोत्सव
•

12 जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या 25 व्या राष्ट्ट्रीय युवा महोत्सवाचे उद्घाटन करण्यासाठी पांतप्रिान नरें द्र
मोदी पद्
ु दच
ु ेरीला जाणार आहे त.

•

केंद्रीय यव
ु ा व्यवहार आणण क्रीडा मांत्री, अनरु ाग ठाकूर आणण पुद्दच
ु ेरीचे लेफ्टनांट राज्यपाल डॉ. तमममलसाई
सांद
ु रराजन याांनी 25 व्या राष्ट्ट्रीय यव
ु ा महोत्सवाच्या लोगो आणण शभ
ु ांकराचे अनावरण केले.

•

•

केंद्रीय यव
ु ा व्यवहार आणण क्रीडा मांत्रालयाच्या सांयक्
ु त षवद्यमाने पद्
ु दच
ु ेरी येथे होणाऱ्या कायाक्रमाांमध्ये

दे शभरातील 7,000 हून अधिक तरण भाग घेतील.
स्वामी षववेकानांदाांच्या जयांती स्मरणाथा 12 जानेवारी ते 16 जानेवारी या कालाविीत भारत सरकारकडून
दरविी एका राज्याच्या सहकायााने राष्ट्ट्रीय युवा महोत्सवाचे आयोजन केले जाते.
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Source: Indian Express
अांड र-19 आमशया कप 2021
•

कक्रकेटमध्ये, भारताने डकवथा-लुईस-स्टना पद्ितीने दब
ु ईमध्ये पावसाने व्यत्यय आणलेल्या वन-डे
आांतरराष्ट्ट्रीय फायनलमध्ये श्रीलांकेचा नऊ गडी राखून पराभव करून अांडर-19 आमशया कप 2021 जजांकला.

•

भारताने षवक्रमी आठव्या आमशया चिकाचे षवजेतेपद पटकावले आहे .

•

2021 अांडर-19 आमशया कप ही ACC अांडर-19 कपची 9वी आवत्त
ृ ी होती.

Source: newsonair
सवोत्कृ ष्ट्ट FIFA फु टबॉल पुर स्कार 2021

•

सवोत्कृष्ट्ट FIFA फुटबॉल अवॉड्ास हा खेळाची प्रशासकीय सांस्था, FIFA द्वारे दरविी हदला जाणारा
असोमसएशन फुटबॉल पुरस्कार आहे .
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•

पहहला परु स्कार षवतरण समारां भ 9 जानेवारी 2017 रोजी झरु रच, जस्वत्झलांड येथे झाला.

िवोत्कृष्ट्ट FIFA फुटबॉल परु स्त्कार 2021:
•
•
•
•
•

सवोत्तम कफफा पर
ु ि खेळाडू: रॉबटा लेवाांडोव्स्की

कफफा सवोत्कृष्ट्ट महहला खेळाडू: अलेजक्सया पट
ु े लास
सवोत्तम कफफा पर
ु ि गोलकीपर: एडवडा में डी

कफफा सवोत्कृष्ट्ट महहला गोलकीपर: कक्रजस्टयन एांडलर
सवोत्तम कफफा पुरि प्रमशक्षक: थॉमस टुचेल

•

सवोत्तम कफफा महहला प्रमशक्षक: एम्मा हे स

•

कफफा पुस्कास पुरस्कार: एररक लामेला

•
•

कफफा षवशेि पुरस्कार: कक्रजस्टयानो रोनाल्डो
Source: HT

2022 इां डडया ओपन (बॅ ड ममांटन)

•

2022 इांडडया ओपन ही बॅडममांटन स्पिाा होती जी 11 ते 16 जानेवारी 2022 दरम्यान नवी हदल्ली,
भारतातील के डी जािव इनडोअर हॉलमध्ये झाली.

•

2022 इांडडया ओपन ही 2022 BWF वल्डा टूरची पहहली स्पिाा होती आणण ती 1973 पासून आयोजजत
इांडडया ओपन चॅजम्पयनमशपचा भाग होती.

•

भारतीय बॅडममांटन असोमसएशनने बॅडममांटन जागनतक महासांघाच्या परवानगीने ही स्पिाा आयोजजत केली
होती.

ववजेत्यांची यादी:
Men's singles

Women's singles

Men's doubles

Women's doubles

Mixed doubles
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WinnerLakshya

Winner-

Winner-

Winner-

Satwiksairaj

Benyapa Aimsaard Terry

Ongbamrungphan

Rankireddy

(Thailand),

(Thailand)

(India),

Sen Busanan

(India)

Winner-

Chirag Nuntakarn

Shetty (India)

Aimsaard

Hee

(Singapore),
Tan Wei Han
(Singapore)

(Thailand)
Runner-upLoh

Runner-up-

Kean Supanida

Runner-up-

Runner-up-

Runner-up-

Mohammad

Anastasiia

Chen Tang Jie

Yew

Katethong

Ahsan

Akchurina (Russia), (Malaysia),

(Singapore)

(Thailand)

(Indonesia),

Olga

Hendra

(Russia)

Morozova Peck Yen Wei
(Malaysia)

Setiawan
(Indonesia)
Source: newsonair
वेस्ट इां डडजचे हदग्गज खेळाडू क्लाइव्ह लॉईड याां ना कक्रके टमिील त्याां च्या से वाां साठी नाइटहू ड प्रदान करण्यात
आला

•

वेस्ट इांडडज कक्रकेट सांघाचे माजी कणािार क्लाइव्ह लॉईड याांना कक्रकेट खेळातील त्याांच्या सेवाांसाठी

•

नाइटहूडचा सन्मान दे ण्यात आला आहे .
तो वेस्ट इांडडजचा माजी सांघ व्यवस्थापक आणण ननवडकताा आणण ICC सामनाधिकारी दे खील होता. 2009
मध्ये त्याचा आयसीसी कक्रकेट हॉल ऑफ फेममध्ये समावेश करण्यात आला.

•

•

नाइटहूड ही पदवी एखाद्या व्यक्तीला त्रब्रहटश राजा ककां वा राणीने त्याच्या कतत्ा ृ वासाठी ककां वा त्याच्या
दे शाच्या सेवस
े ाठी हदली आहे . नाइटहुड ममळालेला माणूस त्याच्या नावापुढे 'श्री' ऐवजी 'सर' लावू शकतो.
Source: ndtv
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लखनऊच्या आयपीएल सांघाला “लखनऊ सुप र जायां ट्स” म्हटले जाईल

•
•

IPL (इांडडयन प्रीममयर लीग) च्या लखनौ फ्रँचायझीला लखनौ सुपर जायांट्स म्हटले जाईल.

गेल्या विी, सांजीव गोएांका याांच्या मालकीच्या RPSG समह
ु ाने 7090 कोटी रपयाांना फ्रेंचायझी खरे दी केली
होती.

•

स्पिेत उतरणारा दस
ु रा नवीन सांघ अहमदाबादचा आहे ज्याला Irelia कांपनी Pvt Ltd ने 5635 कोटी
रपयाांना षवकत घेतले आहे .

•

Source: Indian Express

स्मत
ृ ी मानिना 2021 ची ICC महहला कक्रके टपटू म्हणून ननवड झाली

•
•

भारताच्या स्मत
ृ ी मानिना हहची 2021 सालची ICC महहला कक्रकेटपटू म्हणून ननवड झाली आहे .

स्मत
ु ऱ्याांदा ICC महहला कक्रकेटपटूसाठी पुरस्कृत रॅचेल हे हो-जफ्लांट ट्रॉफी जजांकली आहे .
ृ ीने 2018 नांतर दस

•

स्मत
ु री महहला कक्रकेटपटू ठरली आहे .
ृ ी ऑस्ट्रे मलयाच्या एमलस पेरीनांतर हा बहुमान पटकावणारी दस
ICC महहला T20 आांतरराष्ट्ट्रीय सांघातही मांिानाचा समावेश होता.

•

Source: newsonair

•

सय्यद मोदी इां डडया इां टरनॅ श नल 2022
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•
•

सय्यद मोदी इांडडया इांटरनॅशनल ही आांतरराष्ट्ट्रीय बॅडममांटन स्पिाा आहे , जी भारतात दरविी आयोजजत केली जाते.

कॉमनवेल्थ गेम्स चॅजम्पयन सय्यद मोदी याांच्या स्मरणाथा 'सय्यद मोदी मेमोररयल बॅडममांटन टूनाामेंट' म्हणन
ू 1991
मध्ये उत्तर प्रदे श बॅडममांटन असोमसएशन (UPBA) द्वारे स्पिेचे उद्घाटन करण्यात आले.

•
•

स्थळ: बाबू बनारसी दास इनडोअर स्टे डडयम, लखनौ, भारत

दोन वेळा ऑमलजम्पक पदक षवजेती, पीव्ही मसांिन
ू े सय्यद मोदी आांतरराष्ट्ट्रीय स्पिेत 2022 मध्ये महहला एकेरीचे
षवजेतेपद पटकावले. मसांिूने दे शबाांिव मालषवका बनसोडचा पराभव केला.

ववजेत्यांची यादी:
पुरुर् एकेरी

मट्रहला एकेरी पुरुर् दह
ु े री

मट्रहला दह
ु े री

षवजेता-

षवजेता-

षवजेता

षवजेता

पुरस्कार

पी व्ही मसांिू

•

ममळालेला नाही (भारत)

Man

Wei

•

Chong
(Malaysia)
•

Tee Kai Wun
(Malaysia)

•

समश्र दह
ु े री
षवजेता

अण्णा

चेओांग

•

ईशान

(मलेमशया),

भटनागर

तेओह मेई णझांग

(भारत)

(मलेमशया)

•

तननिा क्रास्टो
(भारत)

Source: newsonair
महहला आमशया कप हॉकी 2022

•

ओमानमिील मस्कत येथे 2022 च्या महहला आमशया चिक हॉकी स्पिेत भारताने चीनचा 2-0 असा
पराभव करून काांस्यपदक जजांकले.
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•

जपानने दक्षक्षण कोररयाचा पराभव करत महहला आमशया कप हॉकी 2022 चे षवजेतेपद पटकावले.

•

महहला हॉकी आमशया चिक ही आमशयाई हॉकी महासांघातफे आयोजजत महहलाांची आांतरराष्ट्ट्रीय फील्ड हॉकी
स्पिाा आहे .

•

षवजेता सांघ आमशयाचा चॅ जम्पयन बनतो आणण FIH हॉकी षवश्वचिकासाठी पात्र ठरतो.

Source: newsonair

अहवाल

प्रख्यात रॉके ट शास्त्रज्ञ एस सोमनाथ याां ची इस्रोच्या नवीन अध्यक्षपदी ननयु क्ती

•

प्रख्यात रॉकेट शास्त्रज्ञ एस सोमनाथ याांची भारतीय अांतराळ सांशोिन सांस्था (ISRO) चे नवीन अध्यक्ष
तसेच अवकाश सधचव म्हणून ननयुक्ती करण्यात आली आहे .

•

एस सोमनाथ हे इस्रो प्रमुख म्हणून आपला षवस्ताररत कायाकाळ पूणा करणाऱ्या के मसवन याांच्या जागी
असतील.

•

ते इस्रोचे 10 वे अध्यक्ष असतील.

•

ते सध्या षवक्रम साराभाई स्पेस सेंटरचे (VSSC) सांचालक आहे त.

•

इस्रोचे अध्यक्ष, अांतराळ सधचव आणण अांतराळ आयोगाचे प्रमख
ु हे पद सहसा एकाच व्यक्तीकडे असते.

•

Source: newsonair

इां डडया स्टे ट ऑफ फॉरे स्ट ररपोटा (ISFR) 2021
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•

पयाावरण, वन आणण हवामान बदल मांत्री, भप
ू ें द्र यादव याांनी भारतीय वन सवेक्षण (FSI) द्वारे तयार

केलेला ‘इांडडया स्टे ट ऑफ फॉरे स्ट ररपोटा (ISFR) 2021’ जारी केला.
•

ISFR 2021 मध्ये वनक्षेत्र, वक्ष
ृ ाच्छादन, खारफुटीचे आच्छादन, वाढणारा साठा, भारतातील जांगलाांमिील

काबानचा साठा, जांगलातील आगीचे ननरीक्षण, व्याघ्र राखीव क्षेत्राांतील वन आच्छादन, एसएआर डेटा वापरून
बायोमासच्या जममनीवरील अांदाज आणण भारतीय जांगलाांमिील हवामान बदल हॉटस्पॉट्सची माहहती प्रदान
करते.

प्रमुख ननष्ट्कर्य:
•

दे शाचे एकूण जांगल आणण वक्ष
ृ ाच्छाहदत क्षेत्र 80.9 दशलक्ष हे क्टर आहे जे दे शाच्या भौगोमलक क्षेत्राच्या

24.62 टक्के आहे . 2019 च्या मूल्याांकनाच्या तुलनेत, दे शातील एकूण जांगल आणण वक्ष
ृ ाच्छाहदत क्षेत्रामध्ये

2,261 चौरस ककलोमीटरची वाढ झाली आहे . त्यापैकी १,५४० चौरस ककमी व वक्ष
ृ ाच्छादनात ७२१ चौरस
ककमी इतकी वाढ हदसून आली आहे .
•

खुल्या जांगलात व त्यापाठोपाठ अनतशय घनदाट जांगलात जांगलाच्या आच्छादनात वाढ हदसून आली आहे .
आांध्र प्रदे श (६४७ चौ. ककमी) व त्यानांतर तेलांगणा (६३२ चौ. ककमी) आणण ओडडशा (५३७ चौ. ककमी) ही
वनक्षेत्रात वाढ दशावणारी शीिा तीन राज्ये आहे त.

•

क्षेत्रफळानुसार मध्य प्रदे शात दे शातील सवाात जास्त जांगल आहे , त्यानांतर अरणाचल प्रदे श, छत्तीसगड,
ओडडशा आणण महाराष्ट्ट्राचा क्रमाांक लागतो. एकूण भौगोमलक क्षेत्राच्या टक्केवारीनुसार वनाच्छादनाच्या
बाबतीत, ममझोराम (84.53%), अरणाचल प्रदे श (79.33%), मेघालय (76.00%), मणणपूर (74.34%)
आणण नागालँ ड (73.90%) ही शीिा पाच राज्ये आहे त.

•

17 राज्ये/केंद्रशामसत प्रदे शाांमध्ये 33 टक्क्याांहून अधिक भौगोमलक क्षेत्र जांगलाखाली आहे . या राज्ये आणण
केंद्रशामसत प्रदे शाांपैकी लक्षद्वीप, ममझोराम, अांदमान आणण ननकोबार बेटे, अरणाचल प्रदे श आणण मेघालय
या पाच राज्ये/केंद्रशामसत प्रदे शाांमध्ये 75 टक्क्याांहून अधिक वनाच्छाहदत आहे त तर मणणपूर, नागालँ ड,
त्रत्रपुरा, गोवा, केरळ, मसक्कीम, 12 राज्ये/केंद्रशामसत प्रदे श उत्तराखांड, छत्तीसगड, दादरा आणण नगर हवेली
आणण दमण आणण दीव, आसाम, ओडडशा या राज्याांमध्ये 33 ते 75 टक्के वनक्षेत्र आहे .

•

दे शातील एकूण खारफुटीचे आच्छादन ४,९९२ वगा ककमी आहे . 2019 च्या मागील मूल्याांकनाच्या तुलनेत

खारफुटीच्या कव्हरमध्ये 17 चौरस ककमीची वाढ हदसून आली आहे . खारफुटीच्या कव्हरमध्ये वाढ दशाषवणारी

शीिा तीन राज्ये ओडडशा (8 चौरस ककमी) त्यानांतर महाराष्ट्ट्र (4 चौरस ककमी) आणण कनााटक (3 चौरस
ककमी) आहे त. .
•

दे शाच्या जांगलात एकूण काबान साठा 7,204 दशलक्ष टन असल्याचा अांदाज आहे आणण 2019 च्या
शेवटच्या मल्
ू याांकनाच्या तल
ु नेत दे शातील काबान साठ्यात 79.4 दशलक्ष टनाांची वाढ झाली आहे . काबान
साठ्यात वाषिाक वाढ 39.7 दशलक्ष टन आहे .

•

Source: PIB
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जागनतक जोखीम अहवाल 2022

•
•

जागनतक जोखीम अहवाल 2022, 17 वी आवत्त
ृ ी, वल्डा इकॉनॉममक फोरम (WEF) ने प्रकामशत केली आहे .
सायबर सुरक्षा, महामारी, हवामान बदल आणण अवकाशातील प्रगती हे जागनतक अथाव्यवस्थेसाठी उदयोन्मुख
िोके आहे त.

•

त्यात म्हटले आहे की हवामान बदल हा पहहला िोका आहे , तर सामाजजक एकता नष्ट्ट होणे, उपजीषवकेचे
सांकट आणण मानमसक आरोग्य त्रबघडणे हे िोके म्हणन
ू ओळखले गेले जे कोषवड-19 साथीच्या आजाराच्या
सर
ु वातीपासन
ू सवाात जास्त वाढले होते.

•

2024 पयांत जागनतक अथाव्यवस्था 2.3% ने कमी होणार आहे .

•

दावोस अजेंडाच्या अगोदर प्रमसद्ि झालेल्या अहवालानस
ु ार, "जागनतक जोखीम म्हणजे एखादी घटना ककां वा

जस्थती उद्भवण्याची शक्यता आहे जी ती घडल्यास, अनेक दे शाांवर ककां वा उद्योगाांवर लक्षणीय नकारात्मक
पररणाम होऊ शकते".
वल्डय इकॉनॉसमक फोरमबद्दल तथ्यः
•

ही एक आांतरराष्ट्ट्रीय एनजीओ आहे .

•

मुख्यालय: कॉलोनी, जस्वत्झलांड

•

स्थापना: जानेवारी 1971

•

सांस्थापक: क्लॉस श्वाब

Source: Business Today

त्रैमासिक रोजगार िवेक्षण (क्यई
ू एि) च्या दि
ु ऱ्या नतमाहीचा अहवाल
•

केंद्रीय श्रम आणण रोजगार मांत्री, भूपेंद्र यादव याांनी अणखल भारतीय त्रैमासिक आस्त्थापना-आधाररत रोजगार
िवेक्षण (एक्यई
ू ईएि) च्या त्रैमासिक रोजगार िवेक्षण (क्यई
ू एि) भागाच्या दस
ु ऱ्या नतमाहीचा अहवाल जारी केला.
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•

क्यूईएस च्या या फेरीत (जल
ु ै-स्टें बर 2021) ननवडलेल्या नऊ क्षेत्राांमिील अांदाजे एकूण रोजगार अांदाजे 3.10
कोटी बाहे र आला, जे क्यूईएस च्या पहहल्या फेरीपासून (एषप्रल-जून 2021) अांदाजे रोजगार (3.08 कोटी) पेक्षा
2 लाख जास्त आहे .

•

सहाव्या ईसी (2013-14) मध्ये एकत्रत्रतपणे घेतलेल्या या नऊ क्षेत्राांसाठी एकूण रोजगार 2.37 कोटी नोंदवला
गेला होता हे येथे नमद
ू करणे योग्य आहे .

मुख्य मुद्दे
•

एक्यूईईएस हे नऊ ननवडक क्षेत्रातील सांघहटत आणण असांघहटत दोन्ही षवभागाांमिील रोजगार आणण आस्थापनाांच्या

सांबांधित पररवतानाांबद्दल वारां वार (नतमाही) अपडेट्स प्रदान करण्यासाठी हाती घेण्यात आले आहे जे त्रबगरशेती
•

आस्थापनाांमिील एकूण रोजगाराांपैकी एक मोठे बहुसांख्य आहे त.
उत्पादन, बाांिकाम, व्यापार, वाहतूक, मशक्षण, आरोग्य, ननवास आणण भोजनालय, आयटी/बीपीओ आणण षवत्तीय
सेवा ही नऊ ननवडक क्षेत्रे आहे त.

•

त्रैमामसक रोजगार सवेक्षणाचा अहवाल पुरवठा बाजूच्या सवेक्षणासह मागणीच्या बाजूचे सवेक्षण आहे , म्हणजे,
ननयतकामलक श्रम बल सवेक्षण (पीएलएफएस) दे शातील रोजगारावरील डेटामिील अांतर भरून काढे ल.

स्त्त्रोत: पीआयबी

भारताचा पािपोटय राँक 90 वरून 83 वर िध
े ि 2022
ु ारला: हे न्ली पािपोटय इंडक्

•

2021 च्या तल
ु नेत या नतमाहीत भारताच्या पासपोटा सामथ्याात सि
ु ारणा झाली आहे . हे न्ली पासपोटा ननदे शाांक

2022 मध्ये ते आता 83 व्या स्थानावर आहे , गेल्या विी (2021) 90 व्या क्रमाांकावरून सात स्थानाांनी वर
चढले आहे .
•
मुख्य मुद्दे
•

सध्याची क्रमवारी 2022 च्या पहहल्या नतमाहीसाठी आहे .
रवाांडा आणण युगाांडाच्या मागे मध्य आकफ्रकेतील साओ टोम आणण षप्रजन्सप याांच्यासोबत भारताचे स्थान आहे.
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•

भारताला आता जगभरातील 60 गांतव्यस्थानाांमध्ये जव्हसा-मुक्त प्रवेश आहे ज्यामध्ये ओमान आणण आमेननया
नवीनतम जोडले गेले आहे त. 2006 पासून भारताने आणखी 35 गांतव्यस्थाने जोडली आहे त.

िवोत्तम पािपोटय :
•

जपान आणण मसांगापूर पहहल्या क्रमाांकावर आहे त, पासपोटा िारकाांना जव्हसा-मक्
ु त 192 गांतव्यस्थानाांमध्ये प्रवेश
आहे .

िवायत वाईट पािपोटय :
•

अवघ्या 26 दे शाांमध्ये प्रवेश असलेला अफगाणणस्तान सवाात वाईट कामधगरी करणारा दे श ठरला.

हे न्ली पािपोटय इंडेक्ि:
•

2005 पासून, हे न्ली पासपोटा इांडेक्स त्याांच्या िारकाांना पूवीच्या जव्हसामशवाय प्रवेश करू शकणाऱ्या
गांतव्यस्थानाांच्या सांख्येनुसार जगातील पासपोटा ची क्रमवारी लावली जाते आणण आांतरराष्ट्ट्रीय हवाई वाहतूक
सांघटनेच्या (आयएटीए) डेटावर आिाररत आहे .

स्त्त्रोत: द ट्रहंद ू

सुशासन ननदे शाां क
•

केंद्रीय राज्यमांत्री (स्वतांत्र प्रभार) षवज्ञान आणण तांत्रज्ञान, डॉ जजतेंद्र मसांह म्हणाले की, जम्मू आणण काश्मीर
लवकरच जजल्हास्तरीय सुशासन ननदे शाांक असणारा दे शातील पहहला केंद्रशामसत प्रदे श बनेल.

•

केंद्र J&K मध्ये जजल्हा सश
ु ासन ननदे शाांक (DGGI) स्थाषपत करे ल आणण प्रशासकीय सि
ु ारणा आणण
सावाजननक तक्रार षवभाग (DARPG) केंद्रशामसत प्रदे श सरकारच्या सहकायााने हे काया पार पाडेल.

•

सेंटर फॉर गुड गव्हनान्स (CGG) हैदराबादच्या ताांत्रत्रक सहाय्याने प्रस्ताषवत ननदे शाांकाची चौकट अांनतम
करण्यात आली आहे .

•

DGGI 25 डडसेंबर 2021 रोजी लाँच झालेल्या गुड गव्हनान्स इांडेक्स 2021 वर आिाररत आहे .

Source: ET
अबान जजओस्पेमशअल डे टा स्टोरीज चॅ लें ज -2022
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•

गह
ू थाननक तांत्रज्ञानाचा अवलांब करण्यास आणण
ृ ननमााण आणण शहरी व्यवहार मांत्रालयाने (MoHUA) भस्

भारताच्या शहरी पररसांस्थेमध्ये नवकल्पना वाढवण्यासाठी अबान जजओस्पेमशअल डेटा स्टोरीज चॅ लेंज- 2022
उघडण्याची घोिणा केली.
•

हे आव्हान ननवडक स्माटा शहराांसह आयोजजत केले गेले आहे जे उच्च दजााचे GIS डेटासेट प्रकामशत
करतील.

•

राष्ट्ट्रीय भ-ू स्थाननक एजन्सी, खाजगी क्षेत्रातील उपक्रम, वैज्ञाननक आणण शैक्षणणक सांस्था, व्यवसाय, ग्राहक
सेवा आणण स्टाटा -अप याांच्याकडून नोंदणीकृत सहभागीांना या डेटाचे षवश्लेिण करण्यासाठी आणण

अांतदृाष्ट्टीपूणा डेटा कथा तयार करण्यासाठी 1000 हून अधिक भू-स्थाननक डेटासेट उपलब्ि करून दे ण्यात
आले आहे त.
•

'आझादी का अमत
ृ महोत्सव- स्माटा मसटीज: स्माटा अबानायझेशन' या पररिदे पयांत, फेब्रुवारी 2022 मध्ये
सुरत येथे आयोजजत करण्यात आलेल्या, अबान जजओस्पेमशअल डेटा स्टोरीज चॅ लेंज हे MoHUA द्वारे

चालवल्या जाणाऱ्या पूव-ा इव्हें ट उपक्रमाांच्या मामलकेचा एक भाग आहे जो भू-स्थाननक तांत्रज्ञानाचा अवलांब
करणे आणण भारताच्या शहरी पररसांस्थेमध्ये नवकल्पना वाढवेल.
•

नोंदणीकृत सहभागीांसाठी हे आव्हान 1 जानेवारी 2022 रोजी सुरू होईल आणण जानेवारी 2022 च्या
अखेरीस सांपेल.

Source: PIB

ऑक्सफॅम भारताचा “इनइक्वॅ मलटी ककल्स” अहवाल
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•

ऑक्सफॅम इांडडयाच्या “इनइक्वॅमलटी ककल्स” अहवालानुसार, २०२१ मध्ये दे शातील ८४ टक्के कुटुांबाांच्या
उत्पन्नात घट झाली, परां तु त्याच वेळी भारतीय अब्जािीशाांची सांख्या १०२ वरून १४२ झाली.

•

2021 मध्ये, भारतातील 100 सवाात श्रीमांत लोकाांच्या एकत्रत्रत सांपत्तीने 57.3 लाख कोटी रपये (USD
775 अब्ज) षवक्रमी उच्चाांक गाठला.

•

त्याच विी, राष्ट्ट्रीय सांपत्तीमध्ये तळाच्या 50 टक्के लोकाांचा वाटा केवळ 6 टक्के होता.

•

महामारीच्या काळात (माचा 2020 पासून, 30 नोव्हें बर 2021 पयांत) अहवालात म्हटले आहे की, भारतीय
अब्जािीशाांची सांपत्ती 23.14 लाख कोटी (USD 313 अब्ज) वरून 53.16 लाख कोटी (USD 719 अब्ज)
झाली आहे .

•

चीन आणण युनायटे ड स्टे ट्सच्या खालोखाल जगात सवााधिक अब्जािीशाांची सांख्या भारतात नतसऱ्या

क्रमाांकावर आहे , फ्रान्स, स्वीडन आणण जस्वत्झलांडच्या एकत्रत्रतपणे अब्जािीशाांची सांख्या जास्त आहे 2021 मध्ये भारतातील अब्जािीशाांच्या सांख्येत 39 टक्के वाढ झाली आहे
•

ऑक्सफॅम इांडडयाच्या ब्रीकफां गमध्ये गेल्या चार विाांत केंद्र सरकारच्या महसुलातील वाटा म्हणन
ू अप्रत्यक्ष
कराांमध्ये वाढ झाल्याकडे लक्ष वेिण्यात आले आहे , त्याचवेळी कॉपोरे ट कराचे प्रमाण कमी होत आहे .

•

Source: Indian Express

कर्शन पसे्शन इां डे क्स (CPI) 2021

•

ट्रान्सपरन्सी इांटरनॅशनलने अलीकडेच कर्शन परसे्शन इांडेक्स (CPI) 2021 जारी केला आहे .

•

या ननदे शाांकात भारताचा क्रमाांक 85 वा आहे .

•

डेन्माका, कफनलांड, न्यूझीलांड आणण नॉवेने सवााधिक गुण ममळवले.
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•
•
•

दक्षक्षण सद
ु ान, सीररया आणण सोमामलया या ननदे शाांकात तळाशी आहे त.

भारताची रँक 2020 मध्ये 86 वरून 2021 मध्ये एका स्थानाने सि
ु ारून 85 वर आली आहे.
भारताचा CPI स्कोअर 40 आहे .

ननदे शांक बद्दल:
•

तज्ज्ञ आणण व्यावसानयक लोकाांच्या मते सावाजननक क्षेत्रातील भ्रष्ट्टाचाराच्या पातळीनस
ु ार 180 दे श आणण
प्रदे शाांना क्रमवारी लावणारा हा ननदे शाांक 0 ते 100 च्या प्रमाणात भ्रष्ट्टाचार समज ननदे शाांक वापरतो, जजथे
0 हा अत्यांत भ्रष्ट्ट आणण 100 अत्यांत स्वच्छ आहे .

•

Source: Indian Express

नवीन नेमणक
ु ा

आयएमएफ ने पुढील मुख्य अथयशास्त्त्रज्ञ म्हणून वपयरे -ऑसलजव्हयर गौरींचाि यांचे नाव ट्रदले

•

इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड (आयएमएफ) ने साांधगतले की त्याांनी फ्रेंच वांशाचे कॅमलफोननाया-बकाले षवद्यापीठाचे
अथाशास्त्रज्ञ षपयरे -ऑमलजव्हयर गौरीांचास याांना आयएमएफ चे पुढील मुख्य अथाशास्त्रज्ञ म्हणून ननयुक्त केले
आहे .

•

ते गीता गोपीनाथ याांचे उत्तराधिकारी होतील, जे आिी जाहीर केल्याप्रमाणे आयएमएफ च्या व्यवस्थापन सांघात
प्रथम उपव्यवस्थापकीय सांचालक म्हणन
ू सामील होतील.

मुख्य मुद्दे
•

षपयरे -ऑमलजव्हयर गौरीांचास 24 जानेवारी 2022 रोजी अिावेळ सरू
ु करतील आणण 1 एषप्रल 2022 रोजी पण
ू -ा
वेळ ननिीच्या कामावर जातील.

आयएमएफ (इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड) बद्दल तथ्ये:
•
•
•
•

मुख्यालय: वॉमशांग्टन, डी.सी., यू.एस
ननसमयती: डडसेंबर 1945
िदस्त्यत्व: 190 दे श

व्यवस्त्थापकीय िंचालक: कक्रस्टामलना जॉजजाएवा

स्त्त्रोत: द ट्रहंद ू

RBI चे माजी गव्हनटर उर्जटत पटे ल याीं ची AIIB च्या उपाध्यक्षपद ननय ु क् ती
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•

भारतीय ररझव्हय बँकेचे (RBI) माजी गव्हनयर उजजयत पटे ल यांची Asian Infrastructure Investment Bank

(AIIB) च्या उपाध्यक्षपदी ननयुक्ती करण्यात आली आहे .
•
•
•

उजजयत पटे ल हे ननर्वतयमान उपाध्यक्ष डीजे पांडडयन यांची जागा घेतील.

उजजयत पटे ल हे सध्या नॅशनल इजन्स्टट्यट
ू ऑर्फ पजब्लक र्फायनान्स अँड पॉमलसीचे अध्यक्ष आहे त.

त्यांनी सप्टें बर २०१६ मध्ये रघुराम राजन यांच्यानंतर भारतीय ररझव्हय बँकेचे (RBI) २४ र्वे गव्हनयर म्हणून पदभार
स्र्वीकारला होता आणण डडसेंबर २०१८ पयंत ते आरबीआयमध्ये होते.

•

29 प्रकल्पांसाठी $6.8 अब्ज ननधी ममळर्वून भारत AIIB चा सर्वायत मोठा लाभाथी म्हणून उदयास आला आहे.

एमशयन इन्रास्रक्चर इन्व्हे स्टमें ट बँक (AIIB) बद्दल तथ्ये:
•
•
•
•

ही एक बहुपक्षीय वर्वकास बँक आहे जी आमशयातील आचथयक आणण सामाजजक पररणाम सुधारण्याचे उद्हदष्ट्ट ठे र्वते.
मुख्यालय: बीजजंग, चीन
सदस्यसंख्या: 104 सदस्य

ननममयती: 16 जानेर्वारी 2016

स्रोत: न्यूजएअर

धचनी मुत्सद्दी झाां ग ममांग याां नी SCO चे नवीन सरधचटणीस म्हणून पदभार स्वीकारला

•

अनुभवी धचनी मुत्सद्दी झाांग ममांग याांनी शाांघाय कोऑपरे शन ऑगानायझेशन (SCO) चे नवीन सरधचटणीस
म्हणन
ू पदभार स्वीकारला आहे .

•

झाांग ममांगने उझबेककस्तानचे माजी मत्ु सद्दी व्लाहदमीर नोरोव्ह याांच्याकडून पदभार स्वीकारला.
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•

SCO मध्ये सामील होण्यापव
ू ी झाांग याांनी चार विे यरु ोषपयन यनु नयनमिील धचनी ममशनचे प्रमख
ु म्हणन
ू
काम केले.

शांघाय कोऑपरे शन ऑगयनायझेशन (SCO) बद्दल:
•
•
•
•
•

SCO ककां वा शाांघाय करार ही यरु े मशयन राजकीय, आधथाक आणण सरु क्षा युती आहे .
स्थापना: 15 जन
ू 2001

सदस्य: चीन, कझाककस्तान, ककधगास्तान, रमशया, ताजजककस्तान, उझबेककस्तान, भारत आणण पाककस्तान.
मुख्यालय: बीजजांग, चीन

भारत 2017 मध्ये SCO चा पूणा सदस्य झाला. त्याआिी, भारताला ननरीक्षक दजाा होता, जो त्याला
2005 मध्ये प्रदान करण्यात आला होता.

•

Source: newsonair

न्यायमूती आयशा ममलक या पाककस्तानच्या पहहल्या महहला सवोच्च न्यायालयाच्या न्यायािीश बनतील

•

लाहोर उच्च न्यायालयाच्या न्यायािीश आयेशा ममलक याांची सवोच्च न्यायालयात ननयक्
ु ती करण्यास

उच्च-शक्तीच्या पॅनेलने मान्यता

हदल्यानांतर पाककस्तान

सवोच्च न्यायालयाच्या पहहल्या महहला

न्यायािीशाची ननयक्
ु ती करण्याच्या जवळ आले आहे .
•

सरन्यायािीश गल
ु जार अहमद याांच्या अध्यक्षतेखालील पाककस्तानच्या न्यानयक आयोगाने (JCP) - ममलक
याांच्या पदोन्नतीला चार षवरद्ि पाच मताांनी मांजरु ी हदली.

•

न्यायमत
ू ी ममलक माचा 2012 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या न्यायािीश बनल्या आणण सध्या त्या लाहोर
उच्च न्यायालयाच्या (LHC) न्यायािीशाांच्या ज्येष्ट्ठता यादीत चौथ्या क्रमाांकावर आहे त.

•

Source: Indian Express

सीएमडी म्हणून ओएनजीसीच्या प्रमु खपदी अलका ममत्तल या पहहल्या महहला ठरल्या आहे त
•

अलका ममत्तल याांची ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉपोरे शन (ONGC) चे अांतररम अध्यक्ष आणण व्यवस्थापकीय
सांचालक (CMD) म्हणून ननयुक्ती करण्यात आली आहे , ज्यामुळे त्या दे शातील सवाात मोठ्या तेल आणण
वायू उत्पादक कांपनीच्या प्रमुख बनल्या आहे त.

•

27 नोव्हें बर 2018 रोजी अलका ममत्तल ONGC च्या बोडाात सामील होणाऱ्या पहहल्या महहला ठरल्या.

•

तेल आणण नैसधगाक वायू महामांडळ (ONGC) बद्दल:
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•

हे दे शातील सवाात मोठे सरकारी मालकीचे तेल आणण वायू उत्खनन आणण उत्पादन महामांडळ आहे आणण

भारतातील सम
ु ारे 70% कच्च्या तेलाचे (दे शाच्या एकूण मागणीच्या 57% समतल्
ु य) आणण सम
ु ारे 84%
नैसधगाक वायच
ू े उत्पादन करते.
•

नोव्हें बर 2010 मध्ये, भारत सरकारने ONGC ला महारत्न दजाा बहाल केला.

Source: India Today
षवस्तारा एअरलाइनचे सीईओ
•

षवनोद कन्नन याांनी षवस्तारा एअरलाइनचे मुख्य कायाकारी अधिकारी (CEO) म्हणून पदभार स्वीकारला.

•

षवनोद कन्नन याांनी लेस्ली थांग याांची जागा घेतली.

•

कन्नन याांनी जून 2019 मध्ये षवस्तारासोबत मुख्य िोरण अधिकारी म्हणून त्याांचा कायाकाळ सुरू केला
आणण जानेवारी 2020 मध्ये मुख्य व्यावसानयक अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला.

•

षवस्तारा, टाटा सन्स प्रायव्हे ट मलममटे ड आणण मसांगापरू एअरलाइन्स (SIA) मिील 51:49 चा सांयक्
ु त
उपक्रम आहे .

Source: Indian Express
टे स्लाची ऑटोपायलट टीम
•

टे स्लाचे सांस्थापक आणण सीईओ एलोन मस्क, जे लोकाांची भरती करण्यासाठी सोशल मीडडयाचा वापर
करत आहे त, त्याांनी खुलासा केला आहे की भारतीय वांशाचे अशोक एलुस्वामी हे त्याांच्या इलेजक्ट्रक वाहन
कांपनीच्या ऑटोपायलट टीमसाठी ननयुक्त केलेले पहहले कमाचारी होते.
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•

टे स्लामध्ये सामील होण्यापव
ू ी, श्री. एलस्
ु वामी फोक्सवॅगन इलेक्ट्रॉननक ररसचा लॅ ब आणण WABCO वाहन
ननयांत्रण प्रणालीशी सांबांधित होते.

Source: The Hindu
रे ल्वे बोडााचे सीईओ
•

षवनय कुमार त्रत्रपाठी याांची रे ल्वे बोडााचे नवे अध्यक्ष आणण मख्
ु य कायाकारी अधिकारी (CEO) म्हणन
ू
ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे .

•

मांत्रत्रमांडळाच्या ननयक्
ु ती सममतीने (ACC) षवनय कुमार त्रत्रपाठी याांच्या ननयक्
ु तीला मांजरु ी हदली आहे , जे
सध्या उत्तर पव
ू ा रे ल्वेचे महाव्यवस्थापक म्हणन
ू कायारत आहे त.

•

ते इलेजक्ट्रकल इांजजननअसाच्या भारतीय रे ल्वे सेवेच्या 1983 च्या बॅचचे आहे त.

Source: ET
राष्ट्ट्रीय स्वच्छ गां गा अमभयानाचे महासांचालक
•

जलशक्ती मांत्रालयाचे अनतररक्त सधचव जी अशोक कुमार याांनी जलशक्ती मांत्रालयाच्या राष्ट्ट्रीय स्वच्छ
गांगा अमभयानासाठी नवीन महासांचालक म्हणून पदभार स्वीकारला.

•
•

जी अशोक कुमार हे भारतीय प्रशासकीय सेवा तेलग
ां णा केडर 1991 च्या बॅचचे आहे त.

सावाजननक सेवा 2021 साठी SKOCH पुरस्कार, आांध्र प्रदे श सरकारचा जल-ममत्र पुरस्कार आणण सावाजननक

प्रशासनात केलेल्या उत्कृष्ट्ट कायााबद्दल तेलांगणा सरकारचा पहहला तेलांगणा उत्कृष्ट्टता पुरस्कार यासारख्या
अनेक पुरस्काराांचे ते प्रा्तकते आहे त.
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Source: PIB
तटरक्षक दलाचे महासां चालक
•

व्ही.एस. पठाननया याांनी सेवेतून ननवत्त
ृ झालेल्या कृष्ट्णस्वामी नटराजन याांच्याकडून भारतीय तटरक्षक
दलाचे (ICGICG) 24 वे महासांचालक (DG) म्हणन
ू पदभार स्वीकारला.

•

36 विाांच्या कारककदीत व्ही.एस. पठाननया याांनी समद्र
ु ावर आणण ककनाऱ्यावर अनेक महत्त्वाच्या नेमणक
ु ा
केल्या आहे त आणण तटरक्षक दलाच्या जहाजाांच्या सवा वगाांना जसे की इनशोर पेट्रोल व्हे सेल ‘रानीजजांदन’,
ऑफशोर पेट्रोल व्हे सेल (OPV) ‘षवग्रह’ आणण प्रगत OPV ‘सारां ग’ या जहाजाांचे नेतत्ृ व केले आहे .

•

नोव्हें बर 2019 मध्ये त्याांना अनतररक्त महासांचालक पदावर बढती दे ण्यात आली आणण त्याांनी
षवशाखापट्टणम येथे तटरक्षक दल कमाांडर (पव
ू ा सागरी ककनारा) म्हणन
ू पदभार स्वीकारला.

•

षवमशष्ट्ट सेवेसाठी राष्ट्ट्रपतीांचे तत्ररक्षक पदक, शौयाासाठी तत्ररक्षक पदक आणण DG कोस्ट गाडा प्रशांसच
े े ते
प्रा्तकते आहे त.

Source: The Hindu

नन:शस्त्रीकरणावर सां यु क्त राष्ट्ट्र पररिद
•

ज्येष्ट्ठ मुत्सद्दी अनुपम रे याांची जजनेव्हा येथे होणाऱ्या UN ननशस्त्रीकरण पररिदे साठी भारताचे पुढील
स्थायी प्रनतननिी म्हणन
ू ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे .

•

रे , 1994 च्या बॅचचे भारतीय परराष्ट्ट्र सेवेचे अधिकारी, सध्या MEA च्या हदल्लीतील मख्
ु यालयात सांयक्
ु त
सधचव म्हणन
ू कायारत आहे त.
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•

डॉ. पांकज शमाा, जे सध्या सांयक्
ु त राष्ट्ट्र ननशस्त्रीकरण पररिदे साठी भारताचे स्थायी प्रनतननिी आहे त, याांची
मेजक्सकोमिील भारताचे पढ
ु ील राजदत
ू म्हणन
ू ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे .

ननशस्त्त्रीकरणावरील िंयक्
ु त राष्ट्र पररर्दे बद्दल:
•

हा एक बहुपक्षीय ननःशस्त्रीकरण मांच आहे जो आांतरराष्ट्ट्रीय समद
ु ायाने शस्त्र ननयांत्रण आणण ननःशस्त्रीकरण
कराराांवर वाटाघाटी करण्यासाठी स्थापन केला आहे .

•

सदस्यत्व: 65 दे श

•

मुख्यालय: जजननव्हा

Source: The Hindu
उत्तर प्रदे श चे मुख्य सधचव
•

गह
ु ाा शांकर ममश्रा याांची उत्तर प्रदे शच्या मुख्य सधचवपदी ननयुक्ती
ृ ननमााण आणण शहरी व्यवहार सधचव दग
करण्याचा प्रस्ताव आहे .

•
•

दग
ु ाा शांकर ममश्रा हे उत्तर प्रदे श केडरचे 1984- बॅचचे IAS अधिकारी आहे त.

मांत्रत्रमांडळाच्या ननयक्
ु ती सममतीने दग
ु ाा शांकर ममश्रा याांना राज्य सरकारने उत्तर प्रदे शचे मख्
ु य सधचव म्हणन
ू
त्याांच्या प्रस्ताषवत ननयक्
ु तीसाठी त्याांच्या केडरमध्ये परत आणण्यास मान्यता हदली आहे .

•

राजेंद्र कुमार नतवारी, 1985 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी, सध्या राज्याचे मख्
ु य सधचव म्हणन
ू कायारत
आहे त.

Source: HT
षवक्रम दे व दत्त याांची एअर इां डडयाच्या सीएमडीपदी ननयु क्ती
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•

काममाक, सावाजननक तक्रार आणण ननवत्त
ृ ी वेतन मांत्रालयाने षवक्रम दे व दत्त याांची एअर इांडडया मलममटे डचे
अध्यक्ष आणण व्यवस्थापकीय सांचालक (CMD) म्हणून ननयुक्ती केली.

•

षवक्रम दे व दत्त हे AGMUT (अरणाचल प्रदे श, गोवा, ममझोराम आणण केंद्रशामसत प्रदे श) कॅडरचे 1993बॅचचे IAS अधिकारी आहे त.

•

ऑक्टोबर 2021 मध्ये, सरकारने एअर इांडडया आणण एअर इांडडया एक्सप्रेसच्या 100 टक्के इजक्वटी
शेअसासाठी टाटा सन्स कांपनीने केलेली सवोच्च बोली स्वीकारली आणण ग्राउां ड-हँडमलांग कांपनी AISATS
मिील 50 टक्के भागभाांडवल स्वीकारले.

•

राष्ट्ट्रीय वाहक एअर इांडडयाची 18,000 कोटी रपयाांची षवक्री करण्यासाठी सरकारने टाटा सन्ससोबत शेअर
खरे दी करार केला होता.

•

Source: Business Today

रॉबटाा मेत्सोला युरोषपयन सां स दे च्या नवीन अध्यक्षा झाल्या

•

रॉबटाा मेत्सोला, मध्य-उजवे माल्टीज खासदार, याांची युरोषपयन सांसदे च्या प्रमुखपदी ननवड करण्यात आली.

•

सांसदे चे षवद्यमान अध्यक्ष डेजव्हड ससोली याांच्या ननिनानांतर एका आठवड्यानांतर नतची ननवड झाली आहे .

•

रॉबटाा मेत्सोला या पदावर राहणाऱ्या एकमेव नतसऱ्या महहला ठरल्या आहे त.

•

नतच्या गभापात षवरोिी भूममकेवरून वाद असतानाही नतला राजकीय सांयमी म्हणूनही पाहहले जाते.
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•

यरु ोषपयन पीपल्स पाटी या सवाात मोठ्या सांसदीय गटाच्या त्या सदस्य आहे त.

यरु ोवपयन िंिदे बद्दल:
•

सांसद ७०५ सदस्याांची असते.

•

मख्
ु यालय: स्ट्रासबगा, फ्रान्स

•
•

स्थापना: 10 स्टें बर 1952, यरु ोप
Source: newsonair

नरें द्र गोएांका याांनी AEPC चे नवे अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला

•

नरें द्र कुमार गोयांका याांनी पररिान ननयाात प्रोत्साहन पररिद (AEPC) चे नवीन अध्यक्ष म्हणून पदभार
स्वीकारला.

•

पद्मश्री डॉ ए शक्तीवेल याांच्याकडे पदभार सोपवला.

•

AEPC चे अध्यक्षपद स्वीकारण्यापूवी नरें द्र कुमार गोयांका हे भारतीय पररिान ननयाातदाराांच्या सवोच्च
सांस्थेचे उपाध्यक्ष होते.

पररधान ननयायत प्रोत्िाहन पररर्द (AEPC) बद्दल:
•

AEPC ही भारतातील वस्त्र ननयाातदाराांची अधिकृत सांस्था आहे , जी भारतीय ननयाातदाराांना तसेच
आयातदार/आांतरराष्ट्ट्रीय खरे दीदाराांना अमूल्य सहाय्य पुरवते.

•

Source: PIB

षवनोदानां द झा याांची PMLA ननणाय प्राधिकरणाचे नवे अध्यक्ष म्हणून ननयु क्ती करण्यात आली आहे
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•

षवनोदानांद झा याांची 5 विाांच्या कालाविीसाठी PMLA न्यायननणाय प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी ननयक्
ु ती
करण्यात आली आहे .

•

षवनोदानांद झा, 1983 बॅचचे सेवाननवत्त
ू प्राधिकरणामध्ये सदस्य (षवत्त
ृ IRS अधिकारी स्टें बर 2018 पासन
आणण लेखा) म्हणन
ू काम करत आहे त.

•

पीएमएलए न्यायननणाय प्राधिकरण ही तीन सदस्यीय सांस्था आहे ज्याचा आदे श मनी लाँडररांग प्रनतबांि
कायदा (पीएमएलए) अांतगात जारी केलेल्या मालमत्तेच्या जोडणीच्या प्रकरणाांचा न्यायननवाडा करणे आहे .

मनी लााँडररंग प्रनतबंध कायदा, 2002 बद्दल:
•

मनी लाँडररांग प्रनतबांिक कायदा, 2002 हा भारताच्या सांसदे चा एक कायदा आहे जो मनी-लाँडररांगला प्रनतबांि
करण्यासाठी आणण मनी-लाँडररांगमिून ममळवलेल्या मालमत्तेच्या ज्तीची तरतूद करण्यासाठी एनडीए
सरकारने लागू केला आहे .

•
•

PMLA आणण त्याअांतगात अधिसूधचत केलेले ननयम 1 जुलै 2005 पासून लागू झाले.
Source: The Hindu

डॉ व्ही अनांत नागेश्वरन याां ची मु ख्य आधथाक सल्लागार म्हणू न ननयु क्ती

•
•

सरकारने डॉ व्ही अनांथा नागेश्वरन याांची मुख्य आधथाक सल्लागार (CEA) म्हणून ननयुक्ती केली आहे .

ते माजी सीईए केव्ही सुब्रमण्यन याांच्यानांतर त्याांच्या तीन विाांच्या कायाकाळाच्या शेवटी डडसेंबर 2021
मध्ये परत आले.

•

या ननयक्
ु तीपव
ू ी डॉ नागेश्वरन याांनी लेखक, लेखक, मशक्षक आणण सल्लागार म्हणन
ू काम केले आहे .

•

2019 ते 2021 पयांत ते पांतप्रिानाांच्या आधथाक सल्लागार पररिदे चे अिावेळ सदस्य दे खील होते.

•

आधथाक सवेक्षण जाहीर करण्यात CEA महत्त्वाची भमू मका बजावते, जे विाभरातील सरकारचे आधथाक
अहवाल काडा आणण सांभाव्य सि
ु ारणाांबाबत सच
ू ना सादर करते.

•

Source: Indian Express

पांडडत रामदास कामत याांचां ननिन

ननधन
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•

ज्येष्ट्ठ गायक-अमभनेते पांडडत रामदास कामत याांचां षवलेपाले इथां त्याांच्या ननवासस्थानी वािाक्यानां ननिन
झालां.

•

ते ९० विाांचे होते.

•

सांगीत सांशय कल्लोळ’ या नाटकाद्वारे त्याांनी आपल्या सांगीत रां गभूमीवरच्या कारककदीची सुरूवात केली.

•

त्यानांतर त्याांनी ‘सांगीत शारदा’, ‘सांगीत सौभद्र’, ‘सांगीत मानापमान’, ‘सांगीत मदनाची मांजजरी’, ‘सांगीत
एकच ्याला’, ‘सांगीत मांदारमाला’, ‘सांगीत होनाजी बाळा’ अशा अठरा सांगीत नाटकाांमिून काम केलां.

•

'सांगीत मत्स्यगांिा' हे त्याांचां अत्यांत गाजलेलां नाटक. ‘गुांतता ह्रदय हे ’, ‘नको षवसरू सांकेत मीलनाचा’,

‘तम ननराशेचा सरला’ या सारखी त्याांची अनेक नाट्यपदां गाजली.
•

त्याांनी नाटय़सांगीतासह भावगीतां, धचत्रपट गीतांही गायली. त्याांनी गायलेली ‘जन षवजन झाले’, ‘अांबरातल्या
ननळ्या घनाांची शपथ तल
ु ा आहे ’, ‘श्रीरां गा कमला काांता’, ‘पूवेच्या दे वा तझ
ु े’, ‘दे वा तुझा मी सोनार’ अशी
ककतीतरी गाणी आजही लोकषप्रय आहे त.

•
•

रामदास कामत याांना 2015 साली ‘सांगीत नाटक अकादमी पुरस्कारानां’ सन्माननत करण्यात आलां.
2009 साली झालेल्या अणखल भारतीय मराठी नाट्यसांमेलनाचे अध्यक्षपदही त्याांनी भूिवलां होतां.

Source: AIR News

मशलाँग चें ब र कॉयरचे सां स्थापक नील नॉन्गककन्रीह याां चे ननिन
•

मशलाँग चें बर कॉयरचे सांस्थापक आणण प्रमसद्ि सांगीतकार नील नॉन्गककन्रीह याांचे 52 व्या विी ननिन
झाले.

•

2015 मध्ये त्याांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्माननत करण्यात आले होते.

•

सुमारे एक दशकापूवी इांडडयाज गॉट टॅ लेंट या ररअॅमलटी टीव्ही शोनांतर त्याांनी मशलाँग चें बर कॉयरला राष्ट्ट्रीय
कीती ममळवन
ू हदली.
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Source: India Today

मसांिुताई सपकाळ
अनाथाांसाठी सेवाकाया करणाऱ्या सामाजजक कायाकत्याा मसांित
ु ाई सपकाळ याांच ह्रदयषवकाराच्या झटक्याने ननिन
झाले. त्या 75 विाांच्या होत्या. पण्
ु यातील गॅलक्झी हॉजस्पटलमध्ये ननिन झाले. महहना भरापव
ू ी त्याांचे हननायाचे
ऑपरे शन झाले होते. त्याांनांतर त्याांच्यावर उपचार सर
ु होते.
सिंधुताई यांनी स्त्थापन केलेल्या िंस्त्था:
•
•
•

ममता बाल सदन (1994), पुण,े कांु भारवळण गाव
बाल ननकेतन हडपसर, पण
ु े

साषवत्रीबाई फुले मुलीांचे वसनतगह
ृ , धचखलदरा

•

अमभमान बाल भवन, विाा

•

गोषपका गाईरक्षण केंद्र, विाा ( गोपालन)

•

ममता बाल सदन, सासवड

•

स्तमसांिु महहला आिार बालसांगोपन व मशक्षणसांस्था, पुणे

पुरस्त्कार व गौरव

मसांिुताईंना सुमारे 750 राष्ट्ट्रीय आणण आांतरराष्ट्ट्रीय पुरस्कार ममळाले आहे त:
•
•
•

पद्मश्री पुरस्कार (2021)

महाराष्ट्ट्र शासनाचा डॉ. बाबासाहे ब आांबेडकर समाज भूिण पुरस्कार (2012)
महाराष्ट्ट्र शासनाचा 'अहहल्याबाई होळकर परु स्कार' (2010)
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Source: Sakal
प्रख्यात नाट्य व्यजक्तमत्व, अमभने त्री शाओली ममत्रा याांचे ननिन

•
•

बांगाली रां गभूमीवरील प्रमसद्ि व्यजक्तमत्त्व शाओली ममत्रा याांचे ननिन झाले.

2003 मध्ये सांगीत नाटक अकादमी, 2009 मध्ये पद्मश्री आणण 2012 मध्ये बांग त्रबभूिण पुरस्कार प्रा्त

ममत्रा, "नाथवती अनथबत" मिील द्रौपदी आणण "सीताकाका" "ककां वा त्रबटाटा त्रबताांगसो मिील सीतेच्या
भूममकेसाठी नतच्या चाहत्याांच्या आणण समीक्षकाांच्या स्मरणात राहतील.
•

Source: India Today

प्रमसद्ि व्यां ग धचत्रकार नारायण दे बनाथ याांचे ननिन

•

प्रख्यात व्यांगधचत्रकार नारायण दे बनाथ - बतुल द ग्रेट, नाांटे आणण फँटे याांसारख्या अषवस्मरणीय पात्राांचे
ननमााते - याांचे ननिन झाले.
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•

दे बनाथ याांना 2021 मध्ये पद्मश्रीने सन्माननत करण्यात आले. त्याांना 2013 मध्ये साहहत्य अकादमी
परु स्काराने सन्माननत करण्यात आले आणण पजश्चम बांगाल सरकारनेही त्याांना बांग त्रबभि
ू णने सन्माननत
केले.

•

रवीांद्र भारती षवद्यापीठाने त्याांना 2015 मध्ये मानद डी मलट हदली.

Source: TOI
कथ्थक वादक पां डडत त्रबरजू महाराज याां चे ननिन

•

पद्मषवभूिण पुरस्कार षवजेते आणण प्रमसद्ि कथ्थक नताक पांडडत त्रबरजू महाराज याांचे वयाच्या ८३ व्या
विी ननिन झाले.

•

पांडडत त्रबरजू महाराज, ज्याांना फक्त त्रबरजू महाराज या नावाने ओळखले जाते, ते एक भारतीय नताक,
सांगीतकार, गायक आणण भारतातील कथ्थक नत्ृ याच्या लखनौ "कालका-त्रबांदाहदन" घराण्याचे प्रवताक होते.

•

कथ्थक हा भारतीय शास्त्रीय नत्ृ याच्या आठ प्रमख
ु प्रकाराांपैकी एक आहे .

Source: TOI

प्रख्यात कथकली न त्ृ याां ग ना आणण पद्मश्री प्रा्त फ्रान्सच्या ममले ना साजल्वनी याां चे ननिन

•

फ्रान्सच्या प्रमसद्ि कथकली नत्ृ याांगना ममलेना साजल्वनी याांचे ननिन झाले.
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•

इटामलयन वांशाची साजल्वनी भारताला ननयममत भेट दे त होती, षवशेित: केरळमध्ये नतने कथकली मशकली
आणण पॅररसमध्ये भारतीय नत्ृ य प्रकाराांची शाळा ‘सेंटर मांडपा’ चालवली.

•

परफॉममांग आट्ासच्या क्षेत्रातील योगदानाबद्दल भारत सरकारने 2019 मध्ये साजल्वनी याांना पद्मश्री
परु स्काराने सन्माननत केले.

•

Source: Business Standard

ज्ये ष्ट्ठ पुरातत्वशास्त्रज्ञ आणण अग्रले खकार रामचां द्रन नागसामी याां चे ननिन

•
•
•

ज्येष्ट्ठ पुरातत्वशास्त्रज्ञ आणण अग्रलेखकार रामचांद्रन नागसामी याांचे ननिन झाले.
नागसामी हे महाबलीपुरममिील मशल्पाांवरील सांशोिनासाठी ओळखले जातात.

पुरातत्व शास्त्रातील त्याांच्या सांशोिन कायाासाठी 2018 मध्ये त्याांना पद्मभूिण पुरस्काराने सन्माननत
करण्यात आले होते आणण ताममळनाडू सरकारचा सवोच्च नागरी परु स्कार - कालाईमामणी पुरस्काराचे
दे खील ते प्रा्तकते होते.

•
•

ते ताममळनाडू सरकारच्या परु ातत्व षवभागाचे पहहले सांचालक होते.
Source: India Today

िंकीणय

केवडडया रे ल्वे स्थानकाचे एकता नगर रे ल्वे स्थानक असे नामकरण करण्यात आले

•

केवडडया रे ल्वे स्थानकाचे एकता नगर रे ल्वे स्थानक असे नामकरण करण्यास रे ल्वे मांत्रालयाने मांजुरी

हदली आहे .
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•
•
•

स्टॅ च्यू ऑफ यनु नटीचे केवडडया रे ल्वे स्टे शन वडोदरा षवभागाांतगात येते.

नमादा नदीकडे तोंड करून केवडडया या छोट्या शहरापासन
ू ते ७ ककलोमीटर अांतरावर आहे .

स्टॅ च्यू ऑफ यनु नटी पयाटकाांसाठी अधिक सल
ु भ व्हावे हा या स्थानकाच्या बाांिकामाचा उद्दे श आहे .

स्रोत: फायनाजन्शअल एक्सप्रेस

नागररकत्व (सु ध ारणा) कायदा, 2019 (CAA)

•

गह
ु ारणा) कायदा, 2019 (CAA) ननयमांना अचधसूचचत केले नाही, हा कायदा
ृ मंत्रालयाने (MHA) नागररकत्र्व (सध

मंजूर झाल्यानंतर नतसरी वर्वस्ताररत मुदत आहे .
•

9 जानेर्वारी 2022 हा ननयम तयार करण्यासाठी लोकसभा आणण राज्यसभेतील दोन संसदीय सममत्यांकडून
माचगतलेल्या मद
ु तर्वाढीचा शेर्वटचा हदर्वस होता.

•
•

ननयमांमशर्वाय सीएएची अंमलबजार्वणी होऊ शकत नाही.

यापूर्वी, 9 एवप्रल 2021 पयंत आणण नंतर 9 जुलै 2021 पयंत सममत्यांकडून र्वेळ माचगतला होता जे ननयम
भारताच्या राजपत्रात प्रकामशत केले जाणार आहे त.

•

गेल्या 30 नोव्हें बर रोजी, गह
ृ राज्यमंत्री ननत्यानंद राय यांनी लोकसभेत माहहती हदली: "सीएए अंतगयत समावर्वष्ट्ट
असलेल्या व्यक्ती सीएए अंतगयत ननयम अचधसूचचत झाल्यानंतर नागररकत्र्वासाठी अजय करू शकतात."

CAA बद्दल:
•
•
•

सीएए 11 डडसेंबर 2019 रोजी संसदे ने मंजूर केला आणण 12 डडसेंबर रोजी कायदा अचधसचू चत करण्यात आला.
जानेर्वारी 2020 मध्ये, मंत्रालयाने अचधसचू चत केले की हा कायदा 10 जानेर्वारी 2020 पासन
ू लागू होईल.

CAA 31 डडसेंबर 2014 रोजी ककं र्वा त्यापूर्वी भारतात प्रर्वेश केलेल्या पाककस्तान, अर्फगाणणस्तान आणण
बांगलादे शमधील सहा गैर-दस्तऐर्वजीकरण नसलेल्या मजु स्लम समद
ु ायांना (हहंद,ू शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणण
णिश्चन) धमायच्या आधारार्वर नागररकत्र्व प्रदान करते.

स्रोत: द दहींद ू

IndiaSkills 2021
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•

इांडडयाजस्कल्स 2021 राष्ट्ट्रीय स्पिेतील 270 षवजेत्याांना 61 सुवणा, 77 रौ्य, 53 काांस्य आणण 79 उत्कृष्ट्ट
पदके दे ऊन गौरषवण्यात आले.

•

ओडडशा 51 षवजेत्याांसह अव्वल स्थानावर आहे , त्यानांतर महाराष्ट्ट्र 30 आणण केरळ 25 षवजेते आहेत.

•

भारत सरकारच्या कौशल्य षवकास आणण उद्योजकता मांत्रालय (MSDE) याांच्या मागादशानाखाली राष्ट्ट्रीय
कौशल्य षवकास महामांडळाने आयोजजत केलेल्या या स्पिेत काँक्रीट बाांिकाम, सौंदया उपचार, कार पेंहटांग,
आरोग्य आणण सामाजजक काळजी, जव्हज्युअल मचेंडाइजजांग, ग्राकफक डडझाइन तांत्रज्ञान, मभांत आणण मजला
टाइमलांग, वेजल्डांग, इतराांसह यासारख्या 54 कौशल्याांमध्ये सहभाग नोंदवला गेला.

•

तरणाांची व्यजक्तरे खा आणण ओळख वाढवणाऱ्या इांडडया जस्कल्स स्पिेने याविी २६ राज्ये/केंद्रशामसत

•

प्रदे शाांमिून ५०० हून अधिक स्पिाकाांना एकत्र आणले.
इांडडयाजस्कल्स 2021 च्या षवजेत्याांना ऑक्टोबर 2022 मध्ये चीनमिील शाांघाय येथे होणाऱ्या वल्डा जस्कल्स
आांतरराष्ट्ट्रीय स्पिेत दे शाचे प्रनतननधित्व करण्याची सांिी ममळे ल.

Source: PIB
जगन्नाथ मां हदर कायदा, 1954
•

एका ऐनतहामसक ननणायात, ओडडशा राज्य मांत्रत्रमांडळाने 1954 च्या श्री जगन्नाथ मांहदर कायद्यातील
सि
ु ारणाांना मांजरु ी हदली, जगन्नाथ मांहदराच्या मालकीच्या जममनीशी सांबांधित समस्या सल
ु भ केल्या.

•

सन १८०६ मध्ये तत्कालीन त्रब्रटीश सरकारने जगन्नाथ मांहदराच्या व्यवस्थापनासाठी ननयम जारी केले होते
ज्याला वसाहतवादी राज्यकत्याांनी जग
ु रनॉट मांहदर म्हणन
ू सांबोिले होते.

•
•

या ननयमाांनस
ु ार, मांहदराला भेट दे णाऱ्या यात्रेकरूांनी कर भरणे अपेक्षक्षत होते.

तीन विाांनांतर, मांहदराच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार खोरिाच्या राजाकडे दे ण्यात आले, तर वसाहती सरकारने
काही ननयांत्रण कायम ठे वले.

•

भारताला स्वातांत्रय ममळाल्यानांतरच ओडडशा राज्याने 1952 मध्ये औपचाररकपणे जगन्नाथ मांहदर कायदा
लागू केला, जो 1954 मध्ये लागू झाला.
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•

या कायद्यात मांहदराचे जममनीचे हक्क, सेवेतची कताव्ये, श्री जगन्नाथ मांहदर व्यवस्थापन सममतीचे
प्रशासकीय अधिकार, परु ीच्या राजाचे अधिकार आणण षवशेिाधिकार आणण मांहदराच्या व्यवस्थापन आणण
प्रशासनाशी सांबांधित इतर व्यक्तीांची तरतद
ू आहे .

अलीकडील िध
ु ारणा:
•

राज्य मांत्रत्रमांडळाने मांजरू केलेल्या अलीकडील दर
ु स्तीमळ
ु े आता मांहदराच्या जममनीशी सांबांधित समस्याांचे
ननराकरण करण्याच्या अधिकाराचे षवकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे .

•

मांत्रत्रमांडळाने जगन्नाथ मांहदराच्या नावावर जमीन षवक्री आणण भाडेतत्त्वावर घेण्याचे अधिकार मांहदर प्रशासन
आणण सांबांधित अधिकाऱ्याांना हदले आहे त.

Source: Indian Express
रॉक म्युणझयम
•

केंद्रीय राज्यमांत्री (स्वतांत्र प्रभार) षवज्ञान आणण तांत्रज्ञान; राज्यमांत्री (स्वतांत्र प्रभार) पथ्
ृ वी षवज्ञान, डॉ जजतेंद्र

मसांह याांनी भारतातील पहहल्या अनोख्या खुल्या “रॉक” सांग्रहालयाचे उद्घाटन केले आणण नांतर CSIRNational Geophysical Research Institute (NGRI) येथे हैदराबादच्या शास्त्रज्ञाांना सांबोधित केले.
•

ओपन रॉक म्युणझयम, अनेक कमी ज्ञात तथ्याांबद्दल जनसामान्याांना मशक्षक्षत आणण प्रबोिन करण्याच्या
उद्दे शाने स्थापन करण्यात आले आहे , भारताच्या षवषवि भागाांतील सम
ु ारे 35 षवषवि प्रकारचे खडक
प्रदमशात करतात ज्यात 3.3 अब्ज विे ते पथ्
ु ारे 55 दशलक्ष विे वयोगटातील आहे . इनतहास
ृ वीच्या सम

•

हे खडक पथ्
ू 175 ककमी अांतरापयांत पथ्ृ वीच्या सवाात खोल भागाचे प्रनतननधित्व
ृ वीच्या पष्ट्ृ ठभागापासन
करतात.

•
•

डॉ जजतें द्र मसांह याांनी लखनौ आणण डेहराडून शहराांचे भक
ू ां प िोक्याचे नकाशेही जारी केले.

CSIR-NGRI ने लखनौ आणण डेहराडून शहराांसाठी भक
ू ां प िोक्याचे नकाशे तयार केले आहे त जे भारतगांगेच्या मैदानी भागात भषवष्ट्यातील भूकांपाांसाठी असुरक्षक्षत आहे त.
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Source: PIB
कॅ्टन हरप्रीत चांडी दक्षक्षण ध्रु वावर एकट्याने ट्रे क करणारी पहहली भारतीय वां शाची महहला ठरली
•

कॅ्टन हरप्रीत चांडी, 32 विीय भारतीय वांशाचे त्रब्रटीश शीख आमी अधिकारी आणण कफजजओथेरषपस्ट,

ज्याला ध्रुवीय प्रीत म्हणूनही ओळखले जाते, दक्षक्षण ध्रुवावर एकल अनसपोटे ड ट्रे क पूणा करणारी पहहली
महहला बनून इनतहास रचला आहे .
•

हरप्रीत चांडीने दक्षक्षण ध्रुवावरची नतची ७०० मैल (१,१२७ ककलोमीटर) मोहीम ४० हदवसाांत पूणा केली.

Source: The Hindu
वीराांग ना लक्ष्मीबाई रे ल्वे स्टे श न
•
•
•

उत्तर प्रदे श सरकारने झाशी रे ल्वे स्थानकाचे नाव बदलून ‘वीराांगना लक्ष्मीबाई रे ल्वे स्टे शन’ असे केले आहे .
केंद्र सरकारच्या मांजुरीनांतर राज्य सरकारने रे ल्वे स्थानकाचे नाव बदलले.

तत्पूवी, मुघलसराय रे ल्वे स्थानकाचे नाव पांडडत दीनदयाळ उपाध्याय रे ल्वे स्थानक आणण फैजाबाद रे ल्वे
स्थानकाचे अयोध्या कॅंट असे करण्यात आले.

•

सत्तेत आल्यापासून, श्री आहदत्यनाथ सरकारने फैजाबाद आणण अलाहाबाद जजल्हयाांसह अनेक आस्थापनाांची
नावे बदलली आहे त, ज्याांची नावे अनुक्रमे अयोध्या आणण प्रयागराज अशी ठे वण्यात आली आहे त.
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Source: India Today
8 प्रवासी वाहतू क करणाऱ्या वाहनाां म ध्ये ककमान 6 एअरबॅग अननवाया के ल्या जातील: MoRTH

•

रस्ते वाहतूक आणण महामागा मांत्रालयाने (MoRTH) मसुदा अधिसूचनेला मान्यता हदली आहे , ज्यामुळे
कार उत्पादकाांना मोटार वाहनाांमध्ये ककमान सहा एअरबॅग्ज सुसज्ज करणे अननवाया केले आहे जे 8 प्रवासी

•

वाहून नेऊ शकतात.
मोटार वाहनातील प्रवाशाांची सुरक्षक्षतता वाढवण्यासाठी, केंद्रीय मोटार वाहन ननयम (CMVR), 1989 मध्ये
सुिारणा करून सुरक्षा वैमशष्ट्ट्ये वाढवण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे .

•

सामान्य वैिाननक ननयम (GSR) श्रेणी M1 च्या मोटार वाहनाांना (प्रवाशाांच्या वाहतुकीसाठी वापरण्यात

येणारी मोटार वाहने, ज्यामध्ये चालकाच्या आसन व्यनतररक्त, आठ पेक्षा जास्त जागा नसतात), 1
ऑक्टोबर 2022 नांतर उत्पाहदत केलेल्या कारच्या प्रभावी टाइमलाइनसह अननवाया केले गेले आहे त.
•

अलीकडे, 1 जानेवारी 2022 पासून सवा मोटार वाहनाांवर (M1 श्रेणी) ड्युअल एअरबॅग्ज (ड्रायव्हर आणण
प्रवासी) अननवाया झाल्या आहे त. यापूवी, 1 जुलै 2019 पासून सवा प्रवासी वाहनाांसाठी ड्रायव्हर एअरबॅग
अननवाया करण्यात आली होती.

•

Source: newsonair

मशवाांगी मसांग
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•

दे शातील पहहली महहला राफेल फायटर जेट पायलट मशवाांगी मसांह प्रजासत्ताक हदनाच्या 2022 च्या परे डमध्ये
भारतीय वायुसेनेच्या (IAF) झाकीचा भाग होती.

•
•

मशवाांगी मसांग ही IAF च्या झाकीचा भाग असणारी दस
ु री महहला फायटर जेट पायलट आहे .

गेल्या विी, फ्लाइट लेफ्टनांट भावना काांथ, IAF च्या झाांकीचा भाग असणारी पहहली महहला फायटर जेट
पायलट बनली.

•

मशवाांगी मसांग, जी वाराणसीची आहे , 2017 मध्ये IAF मध्ये सामील झाली आणण IAF च्या महहला फायटर
पायलटच्या दस
ु ऱ्या तुकडीत कममशन प्रा्त झाली.

•

ती पांजाबमिील अांबाला येथील आयएएफच्या गोल्डन एरोज स्क्वाड्रनचा भाग आहे .

Source: Indian Express
कफट इां डडया जक्वझ 2021

•

षवद्याथ्याांसाठी भारतातील सवाात मोठी क्रीडा आणण कफटनेस जक्वझ, पहहल्या-वहहल्या कफट इांडडया
जक्वझच्या प्राथममक फेरीचे ननकाल जाहीर करण्यात आले.

•

युवा व्यवहार आणण क्रीडा मांत्रालयाने आयोजजत केलेल्या दे शव्यापी स्पिेच्या ननकालाांवरून असे हदसून आले

आहे की उत्तर प्रदे शातील दोन षवद्याथ्याांनी इतर सवा राज्याांतील षवद्याथ्याांना मागे टाकून प्राथममक फेरीत
सवााधिक गुण ममळवले आहे त.
•

हदल्ली पजब्लक स्कूल, ग्रेटर नोएडाच्या हदव्याांशु चमोलीने अव्वल स्थान पटकावले, सनबीम स्कूल,
लाहरतारा, वाराणसीच्या शाश्वत ममश्रा त्याच्या जवळ होते.
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•

कफट इांडडया जक्वझच्या प्राथममक फेरीत, दे शभरातील 659 हून अधिक जजल्हयाांतील 13,502 शाळाांमिन
ू
सहभागी झाले होते, त्यापैकी 36 राज्ये आणण केंद्रशामसत प्रदे शाांमिील 361 शाळाांचे षवद्याथी आता राज्य
फेरीसाठी ननवडले गेले आहे त.

•

जक्वझमध्ये 3.25 कोटीांची बक्षीस रक्कम आहे जी जक्वझच्या षवषवि ट््याांवर षवजेत्या शाळा आणण
षवद्याथ्याांना हदली जाईल.

फफट इंडडया चळवळीबद्दल:
•

कफट इांडडया चळवळ ही भारतातील एक राष्ट्ट्रव्यापी चळवळ आहे जी लोकाांना त्याांच्या दै नांहदन जीवनात
शारीररक कक्रयाकलाप आणण खेळ समाषवष्ट्ट करून ननरोगी आणण तांदर
ु स्त राहण्यासाठी प्रोत्साहहत करते.

•

29 ऑगस्ट 2019 रोजी नवी हदल्ली येथे पांतप्रिान नरें द्र मोदी याांच्या हस्ते लॉन्च करण्यात आले.

Source: PIB
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