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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

पहिला आठवडा जानेवारी 2022 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

सवााहिक ODF गावाांमधे्य तेलांगणा अव्वल आिे 

• 31 डिसेंबर 2021 परं्यत स्वच्छ भारत डिशन (ग्रािीण) फेज-II कार्ययक्रिाांतर्यत उघड्यावर शौचिुक्त (ODF प्लस) 

र्ावाांच्या र्यादीत तेलांर्णा देशात प्रथि क्रिाांकावर आहे. 

• तेलांर्णातील 14,200 र्ावाांपैकी तब्बल 13,737 र्ावे ODF प्लस र्यादीत आहेत, जे 96.74% आहे. 

• र्ावाांचा सवांर्ीण डवकास सुडनडित करण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन तेलांर्णा पांचार्यत राज कार्यदा लारू् केला आहे. 

• र्ावोर्ावी पले्ल प्रर्ती कार्ययक्रिाच्या िाध्यिातून अनेकदा स्वच्छता िोहीि राबडवण्यात आली आहे. 

• र्ावाांच्या सवांर्ीण डवकासासाठी पले्ल प्रर्ती कार्ययक्रिाची अांिलबजावणी SBM (G) 2.0 िोबाइल अॅपवर अपलोि 

केली जात आहे, ज्याचा अहवाल राष्ट्र ीर्य स्तरावरील िॅशबोियवर डदला जातो. 

 
Source: The Hindu 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 
ग्रािक इांटरनेट ऑफ ह ांग्ज (IoT) सुरहित करण्यासाठी सराव सांहिता 

• कन्झ्युिर इांटरनेट ऑफ डथांग्ज (IoT) उपकरणे सुरडित करण्यासाठी, दूरसांचार िांत्रालर्याच्या दूरसांचार डवभार्ाांतर्यत 

दूरसांचार अडभर्याांडत्रकी कें द्र (TEC) ने “कोि ऑफ पॅ्रक्टिस फॉर डसकु्यररांर् कन्झ्युिर इांटरनेट ऑफ डथांग्ज (IoT)” हा 

बेसलाइन म्हणून अहवाल प्रडसद्ध केला आहे.  

• हा अहवाल IoT उपकरण डनिायते, सेवा प्रदाते/डसस्टि इांडटगे्रटसय आडण ऍक्टिकेशन िेव्हलपर इत्यादी ांच्या वापरासाठी 

आहे. 
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Source: PIB 

आयुष आिार 

• पौडष्ट्क आहार आडण डनरोर्ी जीवनाला चालना देत, आरु्यष िांत्रालर्याने आरु्यष भवन रे्यथील कॅन्टीनिधे्य ‘आरु्यष आहार’ 

उपलब्ध करून एक नवीन सुरुवात केली आहे. 

• पार्यलट प्रोजेि म्हणून सुरू झालेल्या ‘आरु्यष आहार’ िधे्य भाजी पोहे, भाजणी विा, र्जर का हलवा आडण कोकि 

पेर्य र्याांचा सिावेश आहे. 

• कॅन्टीनिधे्य उपलब्ध करून डदलेला आरु्यष आहार आरोग्यासाठी फार्यदेशीर आडण सहज पचणारा आहे. 

 
Source: newsonair 

नॅशनल एजु्यकेशनल अलायन्स फॉर टेक्नॉलॉजी (NEAT 3.0) 

• कें द्रीर्य डशिण िांत्री आडण कौशल्य डवकास िांत्री धिेंद्र प्रधान र्याांनी NEAT (नॅशनल एजु्यकेशनल अलार्यन्स फॉर 

टेक्नॉलॉजी) 3.0 लााँच केले, देशातील डवद्यार्थ्ांना सवोत्ति-डवकडसत एि-टेक सोलू्यशन्स आडण कोसेस प्रदान 

करण्यासाठी एक व्यासपीठ आहे. 

• िांत्र्ाांनी प्रादेडशक भाषाांिधे्य एआर्यसीटीईने डनधायररत ताांडत्रक पुस्तकाांचेही लोकापयण केले. 

• डवशेषत: आडथयकदृष्ट्या वांडचत डवद्यार्थ्ांिधील, तसेच भारत आडण जर्ाच्या ज्ञान-आधाररत र्रजा पूणय करण्यात 

डिडजटल डिव्हाईि किी करण्यासाठी NEAT एक रे्ि-चेंजर ठरेल. 

• NEAT 3.0 अांतर्यत 12 लाखाांहून अडधक सािाडजक आडण आडथयकदृष्ट्या वांडचत डवद्यार्थ्ांना ₹253 कोटी ांहून अडधक 

डकितीचे िोफत एि-टेक कोसय कूपन डिळाले आहेत. 

नॅशनल एजु्यकेशनल अलायन्स फॉर टेक्नॉलॉजी (NEAT) बद्दल: 

• डवद्यार्थ्ांच्या सोर्यीसाठी एकाच व्यासपीठावर तरुणाांची रोजर्ारििता वाढडवण्यासाठी डशिण िेत्रातील सवोत्ति-

डवकडसत ताांडत्रक उपार्याांचा वापर प्रदान करण्याचा हा एक उपक्रि आहे. 
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• हे उपार्य कृडत्रि बुक्टद्धिते्तचा वापर वैर्यक्टक्तकृत आडण सानुकूडलत डशिण अनुभवासाठी उत्ति डशिण पररणाि आडण 

डवडशष्ट् िेत्रात कौशल्य डवकासासाठी करतात. 

• AICTE, डशिण िांत्रालर्य िोठ्या सांखे्यने सािाडजक आडण आडथयकदृष्ट्या िार्ासलेल्या डवद्यार्थ्ांसाठी उपार्य डवनािूल्य 

उपलब्ध असल्याची खात्री करून प्रडक्ररे्यत सुसूत्रता म्हणून काि करत आहे. 

• NEAT िधे्य 100 उत्पादनाांसह 58 एजु्यकेशन टेक्नॉलॉजी कां पन्या आहेत ज्या रोजर्ारिि कौशले्य, ििता वाढवणे 

आडण डशिणातील अांतर दूर करण्यात िदत करतात. 

 
Source: PIB 

‘पढे भारत’ अहभयान 

• कें द्रीर्य डशिण िांत्री धिेंद्र प्रधान र्याांनी 'पढे भारत' र्या 100 डदवसाांच्या वाचन िोडहिेची सुरुवात केली. 

• 100 डदवस वाचन िोडहिेचा शुभारांभ राष्ट्र ीर्य शैिडणक धोरण (NEP) 2020 च्या अनुषांर्ाने आहे. 

• पढे भारत अडभर्यान बालवाडटका ते इर्यत्ता 8 वी परं्यत डशकणाऱ्र्या िुलाांवर लि कें डद्रत करेल. 

• 1 जानेवारी 2022 ते 10 एडप्रल 2022 परं्यत 100 डदवस (14 आठविे) वाचन िोहीि आर्योडजत केली जाईल. 

• ही िोहीि पार्याभूत सािरता आडण सांख्याशास्त्र डिशनच्या दृष्ट्ी आडण उडिष्ट्ाांशी देखील सांरेक्टखत करण्यात आली 

आहे. 

• 100 डदवसाांच्या वाचन िोडहिेिधे्य िातृभाषा/स्थाडनक/प्रादेडशक भाषाांसह भारतीर्य भाषाांवरही भर डदला जाईल. 

• र्या अनुषांर्ाने २१ फेबु्रवारी हा आांतरराष्ट्र ीर्य िातृभाषा डदन म्हणून साजरा केला जातो, तोही र्या िोडहिेशी जोिला रे्ला 

आहे. 

 
Source: PIB 

हनवडणूक रोखे 

• पाच राज्याांिधील डवधानसभा डनविणुकाांपूवी, सरकारने 1 ते 10 जानेवारी 2022 परं्यत डवक्रीसाठी खुले असणारे 

डनविणूक रोख्याांच्या 19व्या टप्प्याचे डवतरण करण्यास िान्यता डदली. 
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• उत्तर प्रदेश, उत्तराखांि, पांजाब, डहिाचल प्रदेश आडण र्ोवा र्या 5 राज्याांच्या डवधानसभा डनविणुका लवकरच जाहीर 

होण्याची अपेिा आहे. 

• से्टट बाँक ऑफ इांडिर्या (SBI) ला 1 जानेवारी ते 10 जानेवारी 2022 र्या कालावधीत त्याांच्या 29 अडधकृत शाखाांद्वारे 

इलेिोरल बॉण््डस जारी करण्यासाठी आडण रोखे घेण्यास अडधकृत करण्यात आले आहे. 

इलेक्टोरल बााँडबद्दल: 

• इलेिोरल बााँि हे राजकीर्य पिाांना देणर्ी देण्याचे आडथयक साधन आहे. 

• रोखे रु. 1,000, रु. 10,000, रु. 1 लाख, रु. 10 लाख आडण रु. 1 कोटी ांच्या कोणत्याही किाल िर्यायदेडशवार्य जारी 

केले जातात. 

• एसबीआर्य हे बााँि जारी करण्यासाठी आडण एनकॅश करण्यासाठी अडधकृत आहे, जे जारी केल्र्याच्या तारखेपासून 

पांधरा डदवसाांसाठी वैध आहेत. 

• बााँिवर देणर्ीदाराच्या नावाचा उल्लेख नाही. 

 
Source: ET 

मित्वाच्या बातम्या: जग 
सांयुक्त राष्ट्र  सुरिा पररषद (UNSC) 

• सांरु्यक्त राष्ट्र  सुरिा पररषद (UNSC) ला पाच नवीन रै्र-स्थार्यी सदस्य (अल्बेडनर्या, ब्राझील, रॅ्बॉन, घाना आडण सांरु्यक्त 

अरब अडिराती) डिळाले. 

• एस्टोडनर्या, नार्यजर, सेंट क्टव्हन्सेंट आडण गे्रनेिाइन्स, युडनडशर्या आडण क्टव्हएतनाि र्याांनी अलीकिेच त्याांच्या अटी पूणय 

केल्र्या. 

• अल्बाडनर्या प्रथिच सािील होत आहे, तर ब्राझील 11 वेळा डनरु्यक्ती आहे. रॅ्बॉन आडण घाना प्रते्यकी तीन वेळा 

पररषदेवर रे्ले आहेत आडण रू्यएई एकदा. 

UNSC बद्दल तथ्य 

• डनडियती: 24 ऑिोबर 1945 

• िुख्यालर्य: नू्यर्यॉकय , रू्यएसए 

• सदस्यत्व: 15 देश 

• स्थार्यी सदस्य: 5 (चीन, फ्रान्स, रडशर्या, रु्यनार्यटेि डकां र्िि आडण रु्यनार्यटेि से्टट्स) 

• स्थार्यी सदस्य: भारतासह 10 
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Source: Indian Express 

सुदानचे पांतप्रिान अब्दल्ला िमडोक याांनी राजीनामा जािीर केला 

• सुदानचे पांतप्रधान अब्दल्ला हििोक र्याांनी राजीनािा जाहीर केला आहे. 

• 66 वषीर्य हॅििोक र्याांनी 2019 ते 2022 परं्यत सुदानचे 15 वे पांतप्रधान म्हणून काि केले. 

• डिस्टर हॅििोक, ज्याांना ऑिोबर 2021 िधे्य सैन्याने काढून टाकले होते आडण कराराचा एक भार् म्हणून काही 

आठवड्याांनांतर पुन्हा डनरु्यक्त केले रे्ले होते, सैन्यडवरोधी डनषेध देशाला हादरवत राडहल्याने त्याांनी पद सोिले. 

• आांदोलकाांनी डिस्टर हॅििोकचा लष्कराशी केलेला करार नाकारला आडण जनरल्सना स्वतांत्र नार्री प्राडधकरणाकिे 

सत्ता सोपवण्याची िार्णी केली. 

सुदान बद्दल तथ्य: 

• सुदान हा ईशान्य आडफ्रकेतील एक देश आहे. 

• हे िध्य आडफ्रकन प्रजासत्ताक, चाि, इडजप्त, इररडटर र्या, इडथओडपर्या, डलडबर्या, दडिण सुदान आडण लाल सिुद्र र्या 

देशाांच्या सीिेवर आहे. 

• राजधानी: खातूयि 

• चलन: सुदानी पाउांि 

 
Source: The Hindu 

आण्विक-शस्त्र राजे्य 

• सांरु्यक्त राष्ट्र  सुरिा पररषदेच्या सांरु्यक्त डनवेदनात चीन, फ्रान्स, रडशर्या, रू्यके आडण रू्यएस र्या पाच जार्डतक आक्टिक 

शक्ती ांनी अिस्त्राांचा प्रसार रोखण्याचे आडण आक्टिक सांघषय टाळण्याचे वचन डदले आहे. 

• कोडवि-19 साथीच्या आजारािुळे अिस्त्राांच्या अप्रसारावर (NPT) कराराचा ताज्या आढावा 4 जानेवारीपासून ते 

वषायच्या उत्तराधायत पुढे ढकलल्यानांतर हे डवधान जारी करण्यात आले. 

अिस्त्राांचा प्रसार न करण्याच्या कराराबद्दल (NPT): 
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• अिस्त्राांच्या अप्रसारावरील सांडध, ज्याला सािान्यतः  अप्रसार सांडध डकां वा NPT म्हणून ओळखले जाते, हा एक 

आांतरराष्ट्र ीर्य करार आहे ज्याचा उिेश अिसे्त्र आडण शसे्त्र तांत्रज्ञानाचा प्रसार रोखणे, आक्टिक उजेच्या शाांततापूणय 

वापरािधे्य सहकार्यायस प्रोत्साहन देणे आहे. . 

• हा करार 1968 िधे्य स्वािरी करण्यात आला आडण 1970 िधे्य अांिलात आला. सध्या त्याचे 190 सदस्य देश आहेत. 

• भारत सदस्य नाही. 

 
Source: The Hindu 

मित्वाच्या बातम्या: अ ाव्यवस् ा 
Apple $3 हटर हलयन माकेट कॅप गाठणारी पहिली कां पनी ठरली 

• Apple Inc $3 डटर डलर्यन शेअर बाजार िूल्य र्ाठणारी पडहली कां पनी ठरली. 

• 2022 िधे्य टर े डिांर्च्या पडहल्या डदवशी, कां पनीच्या सिभार्ाांनी $182.88 च्या इांटर ािे डवक्रिी उच्ाांक र्ाठला आडण 

Apple चे बाजार िूल्य $3 डटर डलर्यनच्या वर रे्ले. 

• ऍपलचे बाजार भाांिवल $2.99 डटर डलर्यनसह स्टॉकने सत्र 2.5% वाढून $182.01 वर सांपले. 

Apple Inc. बद्दल तथ्य: 

• सीईओ: डटि कुक 

• स्थापना: 1 एडप्रल 1976 

• िुख्यालर्य: कु्यपडटयनो, कॅडलफोडनयर्या, रु्यनार्यटेि से्टट्स 

• सांस्थापक: स्टीव्ह जॉब्स, स्टीव्ह वोक्टिर्याक, रोनाल्ड वेन 

 
Source: ET  

मित्वाच्या बातम्या: सांरिण 
बोलाडा  पुल टग "बलराज" 
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• िेससय डहांदुस्तान डशपर्यािय डलडिटेि, डवशाखापट्टणि सोबत 50 टन बोलािय पुल टग्सच्या बाांधकािासाठी 14 फेबु्रवारी 

2019 रोजी 260.70 कोटी रुपरे्य खचायचा करार करण्यात आला. 

• िाडलकेतील डतसरा टर्, “बलराज” 31 डिसेंबर 2021 रोजी नेव्हल िॉकर्यािय , डवशाखापट्टणि रे्यथे डवतररत करण्यात 

आला. 

• टग्स “वीरन” आडण “बलराि” अनुक्रिे 22 ऑिोबर 2021 आडण 30 ऑिोबर 2021 रोजी नेव्हल िॉकर्यािय , 

डवशाखापट्टणि आडण नेव्हल िॉकर्यािय , िुांबई रे्यथे सिाडवष्ट् करण्यात आले. 

• हे टग्स इांडिर्यन रडजस्टर फॉर डशडपांर् (IRS) च्या वर्ीकरण डनर्यिाांनुसार 20 वषांच्या सेवा आरु्यष्यासह डिझाइन आडण 

तर्यार केले रे्ले आहेत आडण बडथंर्, अन-बडथंर्, टडनंर् आडण एअरक्राफ्ट कॅररर्यर आडण पाणबुड्याांसह िोठ्या नौदल 

जहाजाांना िदत करण्यास सिि आहेत.  

 
Source: PIB 

हवज्ञान आहण तांत्रज्ञान 
राष्ट्र ीय िवाई क्रीडा िोरण 2022 

• नार्री उड्डाण िांत्रालर्याने सावयजडनक अडभप्रार्यासाठी राष्ट्र ीर्य हवाई क्रीिा धोरण (NASP) 2022 चा िसुदा जारी केला 

आहे. 

• NASP 2022 िधे्य एरोबॅडटक्स, एरोिॉिेडलांर्, amateur-built आडण प्रार्योडर्क डविान (experimental aircraft), 

बलूडनांर्, िर ोन, ग्लार्यडिांर्, हाँर् ग्लाइडिांर् आडण पॅराग्लार्यडिांर् र्याांसारख्या खेळाांचा सिावेश आहे; िार्यक्रोलाइडटांर् 

आडण पॅरािोटररांर्; स्कार्यिार्यक्टव्हांर् आडण क्टव्हांटेज डविान (vintage aircraft). 

• 2030 परं्यत भारताला सवोच् हवाई क्रीिा राष्ट्र ाांपैकी एक बनवण्याचा दृष्ट्ीकोन आहे. 

• भारतािधे्य सुरडित, परविणारी, प्रवेशजोर्ी, आनांददार्यक आडण शाश्वत हवाई क्रीिा पररसांस्था प्रदान करणे हे डिशन 

आहे. 

• एअर स्पोट्यस फेिरेशन ऑफ इांडिर्या (ASFI) ची सवोच् प्रशासकीर्य सांस्था म्हणून स्थापना केली जाईल. 

• फेिरेशन एरोनॉडटक इांटरनॅशनल (एफएआर्य), िुख्यालर्य लॉसने, क्टस्वत्झलंि रे्यथे आहे, ही हवाई खेळाांसाठी जार्डतक 

प्रशासकीर्य सांस्था आहे. 

• हवाई खेळ सािान्य जनतेला परविण्याजोरे् बनवण्यासाठी, सरकार GST पररषदेला डवनांती करेल की हवाई क्रीिा 

उपकरणावरील GST दर 5% डकां वा त्यापेिा किी करण्याचा डवचार करावा. 
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Source: PIB 

योजना 

ग्रीन एनजी कॉररडॉर फेज-II 

• पांतप्रधान नरेंद्र िोदी र्याांच्या अध्यितेखालील आडथयक घिािोिी ांच्या िांडत्रिांिळ सडितीने, सुिारे 10,750 सडकय ट 

डकलोिीटर पारेषण लाईन आडण सबसे्टशन्सची अांदाजे 27,500 िेर्ाव्होल्ट-अाँडपअसय (MVA) पररवतयन ििता इांटर ा-

से्टट टर ान्सडिशन डसस्टि (INSTS) साठी ग्रीन एनजी कॉररिॉर (GEC) फेज-II र्या र्योजनेला िांजुरी डदली.  

• ही र्योजना रु्जरात, डहिाचल प्रदेश, कनायटक, केरळ, राजस्थान, ताडिळनािू आडण उत्तर प्रदेश र्या सात राज्याांिधे्य 

अांदाजे 20 GW च्या अिर्य ऊजाय (RE) उजाय प्रकल्पाांचे डग्रि एकत्रीकरण आडण उजाय डनवायसन सुलभ करेल. 

• आडथयक वषय 2021-22 ते 2025-26 र्या पाच वषांच्या कालावधीत पारेषण प्रणाली तर्यार केली जाईल. 

• ही र्योजना 2030 परं्यत 450 GW स्थाडपत आरई िितेचे उडिष्ट् साध्य करण्यात िदत करेल. 

• ही र्योजना GEC-फेज-I व्यडतररक्त आहे जी आधीपासून आांध्र प्रदेश, रु्जरात, डहिाचल प्रदेश, कनायटक, िध्य प्रदेश, 

िहाराष्ट्र , राजस्थान आडण ताडिळनािू र्या राज्याांिधे्य ग्रीि एकत्रीकरण आडण वीज ररकािी करण्यासाठी लारू् आहे. 

24 GW RE पॉवर आडण 2022 परं्यत पूणय होण्याची अपेिा आहे. 

 
Source: PIB 

मेरा गाव, मेरी िरोिर 

• सरकार-प्रोत्साडहत CSC (कॉिन सक्टव्हयसेस सेंटसय), SPV (से्पशल पपयज वे्हईकल), साांसृ्कडतक िांत्रालर्याच्या 

सहकार्यायने, िोबाईल ऍक्टप्लकेशनद्वारे भारतातील र्ावाांचे पडहले-वडहले साांसृ्कडतक सवेिण हाती घेतील. 

• 'िेरा र्ाव, िेरी धरोहर' नावाचे सवेिण, र्ावपातळीवर साांसृ्कडतक ओळख दस्तऐवजीकरण करेल आडण नार्ररकाांना 

सािील करून त्याांचे र्ाव, ब्लॉक डकां वा डजल्हा कशािुळे अडद्वतीर्य आहे, हे डवचारले जाईल. 

• सांपूणय सराव 2022 च्या िध्यापरं्यत पूणय होणे अपेडित आहे. 

• दोन सांस्थाांिधे्य स्वािरी केलेल्या करारानुसार, CSC एक िोबाईल ऍक्टप्लकेशन डवकडसत करेल आडण सवेिण 

आर्योडजत करण्यासाठी र्ाव पातळीवरील उद्योजकाांना (VLEs) प्रडशिण देईल. 
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• देशभरातील CSC चे व्यवस्थापन करणारे 4 लाखाांहून अडधक VLE 6.38 लाख र्ावाांिधे्य सवेिण करतील. 

सामान्य सेवा कें द्ाांबद्दल (CSC): 

• कॉिन सक्टव्हयस सेंटसय ही भारत सरकारच्या ई-सेवा ग्रािीण आडण दुर्यि डठकाणी पोहोचवण्याची भौडतक सुडवधा आहेत 

डजथे सांर्णक आडण इांटरनेटची उपलब्धता नर्ण्य होती डकां वा बहुताांशी अनुपक्टस्थत होती. 

• सांस्थापक: इलेिर ॉडनक्स आडण िाडहती तांत्रज्ञान िांत्रालर्य 

• स्थापना: 16 जुलै 2009 

• िुख्यालर्य: नवी डदल्ली, भारत 

 
Source: TOI 

 

स्माटा  शिरे आहण अकादमी टूवडा  अॅक्शन अाँड ररसचा (SAAR) 

• स्माटय डसटीज डिशन, रृ्हडनिायण आडण शहरी व्यवहार िांत्रालर्याने (MoHUA) “स्माटय शहरे आडण अकादिी टूवि्यस 

अॅक्शन अाँि ररसचय (SAAR)” कार्ययक्रि सुरू केला आहे. 

• हा MoHUA, नॅशनल इक्टियूट ऑफ अबयन अफेर्यसय (NIUA) आडण देशातील आघािीच्या भारतीर्य शैिडणक 

सांस्थाांचा सांरु्यक्त उपक्रि आहे. 

• कार्ययक्रिाांतर्यत, देशातील 15 प्रिुख वासु्तकला आडण डनर्योजन सांस्था स्माटय डसटीज सोबत काि करतील आडण स्माटय 

डसटी डिशनद्वारे हाती घेतलेल्या िहत्त्वाच्या प्रकल्ाांचे दस्तऐवजीकरण करतील. 

• स्माटय डसटीज डिशनचे शहरी प्रकल् हे इतर िहत्त्वाकाांिी शहराांसाठी दीपरृ्ह प्रकल् आहेत. 

• 2015 िधे्य डिशन सुरू झाल्यापासून, 100 स्माटय शहरे 2,05,018 कोटी रुपर्याांच्या रु्ांतवणुकीसह एकूण 5,151 

प्रकल् डवकडसत करत आहेत. 

• SAAR अांतर्यत कल्ना केलेली पडहली डक्रर्याकलाप स्माटय डसटी डिशन अांतर्यत भारतातील 75 ऐडतहाडसक शहरी 

प्रकल्ाांचे सांकलन तर्यार करणे आहे. 

• हे 75 शहरी प्रकल् नाडवन्यपूणय, बहु-िेत्रीर्य आहेत आडण सांपूणय भौर्ोडलक भार्ात लारू् केले रे्ले आहेत. 

 
Source: PIB 
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एक हजल्हा एक उत्पादन ब्राँड 

• कें द्रीर्य अन्न प्रडक्रर्या उद्योर् िांत्रालर्याचे िांत्री, पशुपती कुिार पारस र्याांनी प्रधानिांत्री फॉियलार्यझेशन ऑफ िार्यक्रो फूि 

प्रोसेडसांर् एां टरप्रार्यझेस (PMFME) र्योजनेअांतर्यत सहा, एक डजल्हा एक उत्पादन (ODOP) ब्राँि लााँच केले. 

• अन्न प्रडक्रर्या उद्योर् िांत्रालर्याने PMFME र्योजनेच्या ब्राँडिांर् आडण डवपणन घटकाांतर्यत डनविक ODOP चे 10 ब्राँि 

डवकडसत करण्यासाठी NAFED सोबत करार केला आहे. 

• र्यापैकी अिृत फल, कोरी र्ोल्ड, काक्टिरी िांत्र, िधु िांत्र, सोिदाना आडण डिल्ली बेक्सचे होल व्हीट कुकीज असे सहा 

ब्राँि लााँच करण्यात आले. 

• सवय उत्पादने नाफेि बाजार, ई-कॉिसय पॅ्लटफॉिय आडण भारतातील प्रिुख डकरकोळ दुकानाांवर उपलब्ध असतील. 

मायक्रो फूड प्रोसेहसांग एां टरप्रायझेस (PMFME) योजनेचे प्रिानमांत्री औपचाररकीकरण बद्दल: 

• आत्मडनभयर भारत अडभर्यानाांतर्यत सुरू करण्यात आलेली, PMFME र्योजना ही कें द्र पुरसृ्कत र्योजना आहे ज्याचा 

उिेश अन्न प्रडक्रर्या उद्योर्ाच्या असांघडटत डवभार्ातील डवद्यिान वैर्यक्टक्तक सूक्ष्म-उद्योर्ाांची स्पधायत्मकता वाढवणे 

आडण र्या िेत्राच्या औपचाररकीकरणाला चालना देणे आडण शेतकरी उत्पादक सांस्थाांना सिथयन देणे, बचत र्ट आडण 

उत्पादक सहकारी त्याांच्या सांपूणय िूल्य शांखलेसह. 

• 2020-21 ते 2024-25 र्या पाच वषांच्या कालावधीत 10,000 कोटी रुपर्याांच्या खचायसह, र्या र्योजनेत 2,00,000 िार्यक्रो 

फूि प्रोसेडसांर् रु्यडनट्सच्या उन्नतीसाठी आडथयक, ताांडत्रक आडण व्यावसाडर्यक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी थेट िदत 

करण्याची कल्ना आहे.  

 
Source: PIB 

पुरस्कार आहण सन्मान 
पांतप्रिान उतृ्कष्ट्ता पुरस्कार 

• कें द्रीर्य िांत्री िॉ डजतेंद्र डसांह र्याांनी 2021-2022 र्या वषायसाठी PM's Excellence Award in Public Administration 

पोटयलचे वेब पोटयल लााँच केले. 

• 2014 नांतर, पांतप्रधान उतृ्कष्ट्ता पुरस्काराची प्रडक्रर्या आडण डनवि सांस्थात्मक करण्यात आली आहे आडण आता हे 

डजल्हाडधकारी डकां वा वैर्यक्टक्तक नार्री सेवकाच्या कािडर्रीवर आधाररत नाही. 

• र्या वषी पाररतोडषकाची रक्कि 10 लाख रुपर्याांवरून 20 लाख रुपरे्य पुरसृ्कत डजल्हा/सांस्थेसाठी दुप्पट करण्यात 

आली आहे जी प्रकल्/कार्ययक्रिाच्या अांिलबजावणीसाठी डकां वा लोककल्याणाच्या कोणत्याही िेत्रात सांसाधनातील 

तफावत भरण्यासाठी वापरली जाणार आहे. 

वषय 2021 साठी, सावयजडनक प्रशासनातील उतृ्कष्ट्तेसाठी पांतप्रधान पुरस्काराांसाठी र्योजनेचे उडिष्ट् आहे की नार्री सेवकाांचे 

र्योर्दान ओळखणे: 
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1) "जन भार्ीदारी" डकां वा पोशन अडभर्यानात लोकाांच्या सहभार्ाला प्रोत्साहन देणे 

२) खेलो इांडिर्या र्योजनेद्वारे क्रीिा आडण डनरोर्ीपणािधे्य उतृ्कष्ट्तेला प्रोत्साहन देणे 

3) पीएि स्वडनधी र्योजनेत डिडजटल पेिेंट आडण सुशासन 

4) एक डजल्हा एक उत्पादन र्योजनेद्वारे सवांर्ीण डवकास 

5) िानवी हस्तिेपाडशवार्य अखांि, End-to-end सेवाांचे डवतरण 

6) नवकल्ना 

सावयजडनक प्रशासनातील उतृ्कष्ट्तेसाठी पांतप्रधान पुरस्कार 2021 अांतर्यत एकूण पुरस्काराांची सांख्या 18 असेल. 

 
Source: PIB 

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 

• साडहत्य अकादिीने 20 भाषाांिधे्य वाडषयक साडहत्य अकादिी पुरस्कार 2021 जाहीर केले. 

• साडहत्य अकादिीने 2021 साठी रु्यवा पुरस्कार आडण बाल साडहत्य पुरस्कार प्रते्यकी 22 डवजेत्याांची र्यादी जाहीर केली. 

• िेघा िजुिदार र्याांना त्याांच्या पडहल्र्या कादांबरीसाठी रु्यवा पुरस्कार डिळाला आडण डहिाांशू वाजपेर्यी र्याांनी डकस्सा 

डकस्सा लखनौ - लखनऊ के अवािी डकसे र्या त्याांच्या लघुकथा सांग्रहासाठी हा पुरस्कार डजांकला. 

• कडवतेची 07 पुस्तके, कादांबरीची 02, लघुकथाांची 05, 02 नाटके, चररत्र, आत्मचररत्र, सिीिा आडण िहाकाव्य र्यापैकी 

प्रते्यकी एक साडहत्य अकादिी पुरस्कार 2021 डजांकले आहेत. रु्जराती, िैडथली, िडणपुरी आडण उदूय  भाषाांिधील 

पुरस्कार नांतर जाहीर केले जातील.  

• साडहत्य अकादिी इांग्रजीसह 24 भाषाांिधील साडहत्यकृती ांना हा पुरस्कार प्रदान करते. त्याची स्थापना 1954 िधे्य 

झाली. 

• नासाठी डकरण रु्रव, प्रणव सखदेव आडण सांजर्य वाघ र्याांना तर कोकणीसाठी सांजीव वेणेकर, श्रद्धा र्रि, सुिेधा 

देसाई र्याांचा र्ौरव करण्यात आला आहे. 

• ‘बाळूच्या अवस्थाांतराची िार्यरी’ र्या लघु कथा सांग्रहासाठी डकरण रु्रवाांना तर ‘रक्तचांदन’ र्या काव्य सांग्रहासाठी सांजीव 

वेणेकराांचा साडहत्य अकादिी पुरस्कार देऊन र्ौरव करण्यात आला आहे.  

• 1 लाख रुपरे्य आडण सन्मानडचन्ह असां र्या पुरस्काराचां स्वरुप आहे. 
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Source: The Hindu 

पुस्तके आहण लेखक 
िापारकॉहलन्सने 'ममता: हबयॉन्ड 2021' या नवीन पुस्तकाच्या प्रकाशनाची घोषणा केली 

• हापयरकॉडलन्स र्याांनी ‘ििता: डबर्यॉन्ड 2021’ र्या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्याची घोषणा केली. 

• हे पुस्तक राजकीर्य पत्रकार जर्यांता घोषाल र्याांनी डलडहले आहे आडण अरुणव डसन्हा र्या काल्पडनक आडण रै्र-

काल्पडनक अनुवादक र्याांनी अनुवाडदत केले आहे. 

• र्या पुस्तकात तृणिूल कााँगे्रसच्या सुप्रीिो आडण पक्टचचि बांर्ालच्या िुख्यिांत्री ििता बॅनजी र्याांच्या कार्यायचे आडण र्यशाचे 

र्यशस्वीपणे डचत्रण करण्यात आले आहे. 

• हे पुस्तक 24 जानेवारी 2022 रोजी प्रकाडशत होईल. 

 
Source: TOI 

मित्वाचे हदवस 

युद्ध अना ाांचा जागहतक हदवस 

• जार्डतक रु्यद्ध अनाथ डदवस दरवषी 6 जानेवारी रोजी साजरा केला जातो. 

• रु्यद्धाांिुळे अनाथ झालेल्या िुलाांबिल जार्रुकता वाढवणे हा र्या डदवसाचा उिेश आहे. 

• रु्यद्ध अनाथाांसाठी जार्डतक डदवस SOS Enfants en Detresse र्या फ्रें च सांस्थेने तर्यार केला आहे जी रु्यदे्ध आडण 

सांघषांिुळे अप्रत्यिपणे प्रभाडवत झालेल्या िुलाांच्या जीवनात सािान्यपणा आणण्यासाठी कार्यय करते. 

• रु्यडनसेफ अनाथ िुलाचे वणयन 18 वषांपेिा किी वर्याचे आहे ज्याने िृतू्यच्या कोणत्याही कारणाने एक डकां वा दोन्ही 

पालक र्िावले आहेत. 
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Source: India Today 

सांरिण सांशोिन आहण हवकास सांस् ा (DRDO) 

• अलीकिेच, सांरिण सांशोधन आडण डवकास सांस्था (DRDO) ने 01 जानेवारी 2022 रोजी 64 वा स्थापना डदवस साजरा 

केला. 

• सांरिण R&D डवभार्ाचे सडचव आडण DRDO चे अध्यि िॉ जी सतीश रेड्डी र्याांनी 03 जानेवारी, 2022 रोजी नवी 

डदल्ली रे्यथे DRDO बांधुत्वाला सांबोडधत केले. 

 
Source: PIB 

जागहतक बे्रल हदवस 

• जार्डतक बे्रल डदन दरवषी 04 जानेवारी रोजी साजरा केला जातो. 

• अांध आडण अांशतः  दृडष्ट्हीन लोकाांच्या िानवी हक्काांच्या पूणय पूतयतेसाठी सांवादाचे साधन म्हणून बे्रलच्या िहत्त्वाची 

जाणीव करून देण्यासाठी जार्डतक बे्रल डदन पाळला जातो. 

• र्या कार्ययक्रिाची तारीख सांरु्यक्त राष्ट्र ाांच्या आिसभेने नोव्हेंबर 2018 िधे्य एका घोषणेद्वारे डनविली होती आडण र्या 

लेखन पद्धतीचे डनिायते लुई बे्रल र्याांचा वाढडदवस आहे. 

• पडहला जार्डतक बे्रल डदवस 4 जानेवारी 2019 रोजी साजरा करण्यात आला. 
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Source: un.org 

खेळ 
राष्ट्र ीय युवा मिोत्सव 

• 12 जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्र्या 25 व्या राष्ट्र ीर्य रु्यवा िहोत्सवाचे उद्घाटन करण्यासाठी पांतप्रधान नरेंद्र िोदी 

पुद्दुचेरीला जाणार आहेत. 

• कें द्रीर्य रु्यवा व्यवहार आडण क्रीिा िांत्री, अनुरार् ठाकूर आडण पुद्दुचेरीचे लेफ्टनांट राज्यपाल िॉ. तडिडलसाई 

सुांदरराजन र्याांनी 25 व्या राष्ट्र ीर्य रु्यवा िहोत्सवाच्या लोर्ो आडण शुभांकराचे अनावरण केले. 

• कें द्रीर्य रु्यवा व्यवहार आडण क्रीिा िांत्रालर्याच्या सांरु्यक्त डवद्यिाने पुद्दुचेरी रे्यथे होणाऱ्र्या कार्ययक्रिाांिधे्य देशभरातील 

7,000 हून अडधक तरुण भार् घेतील. 

• स्वािी डववेकानांदाांच्या जर्यांती स्मरणाथय 12 जानेवारी ते 16 जानेवारी र्या कालावधीत भारत सरकारकिून दरवषी एका 

राज्याच्या सहकार्यायने राष्ट्र ीर्य रु्यवा िहोत्सवाचे आर्योजन केले जाते. 

 
Source: Indian Express 

अांडर-19 आहशया कप 2021 

• डक्रकेटिधे्य, भारताने िकवथय-लुईस-स्टनय पद्धतीने दुबईिधे्य पावसाने व्यत्यर्य आणलेल्या वन-िे आांतरराष्ट्र ीर्य 

फार्यनलिधे्य श्रीलांकेचा नऊ र्िी राखून पराभव करून अांिर-19 आडशर्या कप 2021 डजांकला. 

• भारताने डवक्रिी आठव्या आडशर्या चषकाचे डवजेतेपद पटकावले आहे. 

• 2021 अांिर-19 आडशर्या कप ही ACC अांिर-19 कपची 9वी आवृत्ती होती. 
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Source: newsonair 

अिवाल  

सुशासन हनदेशाांक 

• कें द्रीर्य राज्यिांत्री (स्वतांत्र प्रभार) डवज्ञान आडण तांत्रज्ञान, िॉ डजतेंद्र डसांह म्हणाले की, जमू्म आडण कािीर लवकरच 

डजल्हास्तरीर्य सुशासन डनदेशाांक असणारा देशातील पडहला कें द्रशाडसत प्रदेश बनेल. 

• कें द्र J&K िधे्य डजल्हा सुशासन डनदेशाांक (DGGI) स्थाडपत करेल आडण प्रशासकीर्य सुधारणा आडण सावयजडनक 

तक्रार डवभार् (DARPG) कें द्रशाडसत प्रदेश सरकारच्या सहकार्यायने हे कार्यय पार पािेल. 

• सेंटर फॉर रु्ि र्व्हनयन्स (CGG) हैदराबादच्या ताांडत्रक सहाय्याने प्रस्ताडवत डनदेशाांकाची चौकट अांडति करण्यात 

आली आहे. 

• DGGI 25 डिसेंबर 2021 रोजी लााँच झालेल्या रु्ि र्व्हनयन्स इांिेक्स 2021 वर आधाररत आहे. 

 
Source: ET 

 

अबान हजओसे्पहशअल डेटा स्टोरीज चॅलेंज-2022 

• रृ्हडनिायण आडण शहरी व्यवहार िांत्रालर्याने (MoHUA) भूस्थाडनक तांत्रज्ञानाचा अवलां ब करण्यास आडण भारताच्या 

शहरी पररसांस्थेिधे्य नवकल्पना वाढवण्यासाठी अबयन डजओसे्पडशअल िेटा स्टोरीज चॅलें ज- 2022 उघिण्याची 

घोषणा केली. 

• हे आव्हान डनविक स्माटय शहराांसह आर्योडजत केले रे्ले आहे जे उच् दजायचे GIS िेटासेट प्रकाडशत करतील. 

• राष्ट्र ीर्य भू-स्थाडनक एजन्सी, खाजर्ी िेत्रातील उपक्रि, वैज्ञाडनक आडण शैिडणक सांस्था, व्यवसार्य, ग्राहक सेवा आडण 

स्टाटय-अप र्याांच्याकिून नोांदणीकृत सहभार्ी ांना र्या िेटाचे डवचलेषण करण्यासाठी आडण अांतदृयष्ट्ीपूणय िेटा कथा तर्यार 

करण्यासाठी 1000 हून अडधक भू-स्थाडनक िेटासेट उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. 
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• 'आझादी का अिृत िहोत्सव- स्माटय डसटीज: स्माटय अबयनार्यझेशन' र्या पररषदेपरं्यत, फेबु्रवारी 2022 िधे्य सुरत रे्यथे 

आर्योडजत करण्यात आलेल्र्या, अबयन डजओसे्पडशअल िेटा स्टोरीज चॅलें ज हे MoHUA द्वारे चालवल्र्या जाणाऱ्र्या पूवय-

इव्हेंट उपक्रिाांच्या िाडलकेचा एक भार् आहे जो भू-स्थाडनक तांत्रज्ञानाचा अवलां ब करणे आडण भारताच्या शहरी 

पररसांस्थेिधे्य नवकल्पना वाढवेल. 

• नोांदणीकृत सहभार्ी ांसाठी हे आव्हान 1 जानेवारी 2022 रोजी सुरू होईल आडण जानेवारी 2022 च्या अखेरीस सांपेल. 

 

Source: PIB 

नवीन नेमणुका 

सीएमडी म्हणून ओएनजीसीच्या प्रमुखपदी अलका हमत्तल या पहिल्या महिला ठरल्या आिेत  

• अलका डित्तल र्याांची ऑइल अाँि नॅचरल रॅ्स कॉपोरेशन (ONGC) चे अांतररि अध्यि आडण व्यवस्थापकीर्य सांचालक 

(CMD) म्हणून डनरु्यक्ती करण्यात आली आहे, ज्यािुळे त्या देशातील सवायत िोठ्या तेल आडण वारू्य उत्पादक 

कां पनीच्या प्रिुख बनल्र्या आहेत. 

• 27 नोव्हेंबर 2018 रोजी अलका डित्तल ONGC च्या बोिायत सािील होणाऱ् र्या पडहल्र्या िडहला ठरल्र्या. 

• तेल आडण नैसडर्यक वारू्य िहािांिळ (ONGC) बिल: 

• हे देशातील सवायत िोठे सरकारी िालकीचे तेल आडण वारू्य उत्खनन आडण उत्पादन िहािांिळ आहे आडण भारतातील 

सुिारे 70% कच्च्च्या तेलाचे (देशाच्या एकूण िार्णीच्या 57% सितुल्र्य) आडण सुिारे 84% नैसडर्यक वारू्यचे उत्पादन 

करते. 

• नोव्हेंबर 2010 िधे्य, भारत सरकारने ONGC ला िहारत्न दजाय बहाल केला. 
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Source: India Today 

हवस्तारा एअरलाइनचे सीईओ 

• डवनोद कन्नन र्याांनी डवस्तारा एअरलाइनचे िुख्य कार्ययकारी अडधकारी (CEO) म्हणून पदभार स्वीकारला. 

• डवनोद कन्नन र्याांनी लेस्ली थांर् र्याांची जार्ा घेतली. 

• कन्नन र्याांनी जून 2019 िधे्य डवस्तारासोबत िुख्य धोरण अडधकारी म्हणून त्याांचा कार्ययकाळ सुरू केला आडण जानेवारी 

2020 िधे्य िुख्य व्यावसाडर्यक अडधकारी म्हणून पदभार स्वीकारला. 

• डवस्तारा, टाटा सन्स प्रार्यवे्हट डलडिटेि आडण डसांर्ापूर एअरलाइन्स (SIA) िधील 51:49 चा सांरु्यक्त उपक्रि आहे. 

 
Source: Indian Express 

टेस्लाची ऑटोपायलट टीम 

• टेस्लाचे सांस्थापक आडण सीईओ एलोन िस्क, जे लोकाांची भरती करण्यासाठी सोशल िीडिर्याचा वापर करत आहेत, 

त्याांनी खुलासा केला आहे की भारतीर्य वांशाचे अशोक एलुस्वािी हे त्याांच्या इलेक्टिर क वाहन कां पनीच्या ऑटोपार्यलट 

टीिसाठी डनरु्यक्त केलेले पडहले कियचारी होते. 

• टेस्लािधे्य सािील होण्यापूवी, श्री. एलुस्वािी फोक्सवॅर्न इलेिर ॉडनक ररसचय लॅब आडण WABCO वाहन डनर्यांत्रण 

प्रणालीशी सांबांडधत होते. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 
Source: The Hindu 

रेले्व बोडााचे सीईओ 

• डवनर्य कुिार डत्रपाठी र्याांची रेले्व बोिायचे नवे अध्यि आडण िुख्य कार्ययकारी अडधकारी (CEO) म्हणून डनरु्यक्ती करण्यात 

आली आहे. 

• िांडत्रिांिळाच्या डनरु्यक्ती सडितीने (ACC) डवनर्य कुिार डत्रपाठी र्याांच्या डनरु्यक्तीला िांजुरी डदली आहे, जे सध्या उत्तर 

पूवय रेले्वचे िहाव्यवस्थापक म्हणून कार्ययरत आहेत. 

• ते इलेक्टिर कल इांडजडनअसयच्या भारतीर्य रेले्व सेवेच्या 1983 च्या बॅचचे आहेत. 

 
Source: ET 

राष्ट्र ीय स्वच्छ गांगा अहभयानाचे मिासांचालक 

• जलशक्ती िांत्रालर्याचे अडतररक्त सडचव जी अशोक कुिार र्याांनी जलशक्ती िांत्रालर्याच्या राष्ट्र ीर्य स्वच्छ र्ांर्ा 

अडभर्यानासाठी नवीन िहासांचालक म्हणून पदभार स्वीकारला. 

• जी अशोक कुिार हे भारतीर्य प्रशासकीर्य सेवा तेलांर्णा केिर 1991 च्या बॅचचे आहेत. 

• सावयजडनक सेवा 2021 साठी SKOCH पुरस्कार, आांध्र प्रदेश सरकारचा जल-डित्र पुरस्कार आडण सावयजडनक 

प्रशासनात केलेल्या उतृ्कष्ट् कार्यायबिल तेलांर्णा सरकारचा पडहला तेलांर्णा उतृ्कष्ट्ता पुरस्कार र्यासारख्या अनेक 

पुरस्काराांचे ते प्राप्तकते आहेत. 

 
Source: PIB 
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तटरिक दलाचे मिासांचालक 

• व्ही.एस. पठाडनर्या र्याांनी सेवेतून डनवृत्त झालेल्या कृष्णस्वािी नटराजन र्याांच्याकिून भारतीर्य तटरिक दलाचे 

(ICGICG) 24 वे िहासांचालक (DG) म्हणून पदभार स्वीकारला. 

• 36 वषांच्या कारडकदीत व्ही.एस. पठाडनर्या र्याांनी सिुद्रावर आडण डकनाऱ् र्यावर अनेक िहत्त्वाच्या नेिणुका केल्या 

आहेत आडण तटरिक दलाच्या जहाजाांच्या सवय वर्ांना जसे की इनशोर पेटर ोल वे्हसेल ‘रानीडजांदन’, ऑफशोर पेटर ोल 

वे्हसेल (OPV) ‘डवग्रह’ आडण प्रर्त OPV ‘सारांर्’ र्या जहाजाांचे नेतृत्व केले आहे. 

• नोव्हेंबर 2019 िधे्य त्याांना अडतररक्त िहासांचालक पदावर बढती देण्यात आली आडण त्याांनी डवशाखापट्टणि रे्यथे 

तटरिक दल किाांिर (पूवय सार्री डकनारा) म्हणून पदभार स्वीकारला. 

• डवडशष्ट् सेवेसाठी राष्ट्र पती ांचे तत्ररिक पदक, शौर्यायसाठी तत्ररिक पदक आडण DG कोस्ट र्ािय प्रशांसेचे ते प्राप्तकते 

आहेत. 

 
Source: The Hindu 

हन:शस्त्रीकरणावर सांयुक्त राष्ट्र  पररषद 

• ज् रे्यष्ट् ठ िुत्सिी अनुपि रे र्याांची डजनेव् हा रे्यथे होणाऱ् र्या UN डनशस् त्रीकरण पररषदेसाठी भारताचे पुढील स्थार्यी प्रडतडनधी 

म्हणून डनरु्यक्ती करण्यात आली आहे. 

• रे, 1994 च्या बॅचचे भारतीर्य परराष्ट्र  सेवेचे अडधकारी, सध्या MEA च्या डदल्लीतील िुख्यालर्यात सांरु्यक्त सडचव म्हणून 

कार्ययरत आहेत. 

• िॉ. पांकज शिाय, जे सध्या सांरु्यक्त राष्ट्र  डनशस्त्रीकरण पररषदेसाठी भारताचे स्थार्यी प्रडतडनधी आहेत, र्याांची 

िेक्टक्सकोिधील भारताचे पुढील राजदूत म्हणून डनरु्यक्ती करण्यात आली आहे. 

हनशस्त्रीकरणावरील सांयुक्त राष्ट्र  पररषदेबद्दल: 

• हा एक बहुपिीर्य डनः शस्त्रीकरण िांच आहे जो आांतरराष्ट्र ीर्य सिुदार्याने शस्त्र डनर्यांत्रण आडण डनः शस्त्रीकरण कराराांवर 

वाटाघाटी करण्यासाठी स्थापन केला आहे. 

• सदस्यत्व: 65 देश 

• िुख्यालर्य: डजडनव्हा 
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Source: The Hindu 

 

उत्तर प्रदेशचे मुख्य सहचव 

• रृ्हडनिायण आडण शहरी व्यवहार सडचव दुर्ाय शांकर डिश्रा र्याांची उत्तर प्रदेशच्या िुख्य सडचवपदी डनरु्यक्ती करण्याचा 

प्रस्ताव आहे. 

• दुर्ाय शांकर डिश्रा हे उत्तर प्रदेश केिरचे 1984- बॅचचे IAS अडधकारी आहेत. 

• िांडत्रिांिळाच्या डनरु्यक्ती सडितीने दुर्ाय शांकर डिश्रा र्याांना राज्य सरकारने उत्तर प्रदेशचे िुख्य सडचव म्हणून त्याांच्या 

प्रस्ताडवत डनरु्यक्तीसाठी त्याांच्या केिरिधे्य परत आणण्यास िान्यता डदली आहे. 

• राजेंद्र कुिार डतवारी, 1985 च्या बॅचचे आर्यएएस अडधकारी, सध्या राज्याचे िुख्य सडचव म्हणून कार्ययरत आहेत. 

 
Source: HT 

हनिन  
हशलााँग चेंबर कॉयरचे सांस् ापक नील नॉन्गहकन्रीि याांचे हनिन 

• डशलााँर् चेंबर कॉर्यरचे सांस्थापक आडण प्रडसद्ध सांर्ीतकार नील नॉन्झ्र्डकन्रीह र्याांचे 52 व्या वषी डनधन झाले. 

• 2015 िधे्य त्याांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्माडनत करण्यात आले होते. 

• सुिारे एक दशकापूवी इांडिर्याज र्ॉट टॅलेंट र्या ररअॅडलटी टीव्ही शोनांतर त्याांनी डशलााँर् चेंबर कॉर्यरला राष्ट्र ीर्य कीती 

डिळवून डदली. 
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Source: India Today 

हसांिुताई सपकाळ 

अनाथाांसाठी सेवाकार्यय करणाऱ्र्या सािाडजक कार्ययकत्याय डसांधुताई सपकाळ र्याांच ह्रदर्यडवकाराच्या झटक्याने डनधन झाले. त्या 

75 वषांच्या होत्या. पुण्यातील रॅ्लक्झी हॉक्टस्पटलिधे्य डनधन झाले. िडहना भरापूवी त्याांचे हडनयर्याचे ऑपरेशन झाले होते. त्याांनांतर 

त्याांच्यावर उपचार सुरु होते. 

हसांिुताई याांनी स् ापन केलेल्या सांस् ा:  

• ििता बाल सदन (1994), पुणे, कुां भारवळण र्ाव 

• बाल डनकेतन हिपसर, पुणे 

• साडवत्रीबाई फुले िुली ांचे वसडतरृ्ह , डचखलदरा 

• अडभिान बाल भवन, वधाय 

• र्ोडपका र्ाईरिण कें द्र, वधाय ( र्ोपालन)  

• ििता बाल सदन, सासवि 

• सप्तडसांधु िडहला आधार बालसांर्ोपन व डशिणसांस्था, पुणे 

पुरस्कार व गौरव 

डसांधुताईांना सुिारे 750 राष्ट्र ीर्य आडण आांतरराष्ट्र ीर्य पुरस्कार डिळाले आहेत: 

• पद्मश्री पुरस्कार (2021) 

• िहाराष्ट्र  शासनाचा िॉ. बाबासाहेब आांबेिकर सिाज भूषण पुरस्कार (2012) 

• िहाराष्ट्र  शासनाचा 'अडहल्याबाई होळकर पुरस्कार' (2010) 

 
Source: Sakal 
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सांकीणा 
जगन्ना  मांहदर कायदा, 1954 

• एका ऐडतहाडसक डनणयर्यात, ओडिशा राज्य िांडत्रिांिळाने 1954 च्या श्री जर्न्नाथ िांडदर कार्यद्यातील सुधारणाांना िांजुरी 

डदली, जर्न्नाथ िांडदराच्या िालकीच्या जडिनीशी सांबांडधत सिस्या सुलभ केल्र्या. 

• सन १८०६ िधे्य तत्कालीन डब्रटीश सरकारने जर्न्नाथ िांडदराच्या व्यवस्थापनासाठी डनर्यि जारी केले होते ज्याला 

वसाहतवादी राज्यकत्यांनी जुर्रनॉट िांडदर म्हणून सांबोधले होते. 

• र्या डनर्यिाांनुसार, िांडदराला भेट देणाऱ्र्या र्याते्रकरूां नी कर भरणे अपेडित होते. 

• तीन वषांनांतर, िांडदराच्या व्यवस्थापनाचे अडधकार खोरधाच्या राजाकिे देण्यात आले, तर वसाहती सरकारने काही 

डनर्यांत्रण कार्यि ठेवले. 

• भारताला स्वातांत्र् डिळाल्र्यानांतरच ओडिशा राज्याने 1952 िधे्य औपचाररकपणे जर्न्नाथ िांडदर कार्यदा लारू् केला, 

जो 1954 िधे्य लारू् झाला. 

• र्या कार्यद्यात िांडदराचे जडिनीचे हक्क, सेवेतची कतयवे्य, श्री जर्न्नाथ िांडदर व्यवस्थापन सडितीचे प्रशासकीर्य अडधकार, 

पुरीच्या राजाचे अडधकार आडण डवशेषाडधकार आडण िांडदराच्या व्यवस्थापन आडण प्रशासनाशी सांबांडधत इतर व्यक्ती ांची 

तरतूद आहे. 

अलीकडील सुिारणा: 

• राज्य िांडत्रिांिळाने िांजूर केलेल्र्या अलीकिील दुरुस्तीिुळे आता िांडदराच्या जडिनीशी सांबांडधत सिस्याांचे डनराकरण 

करण्याच्या अडधकाराचे डवकें द्रीकरण करण्यात आले आहे. 

• िांडत्रिांिळाने जर्न्नाथ िांडदराच्या नावावर जिीन डवक्री आडण भािेतत्त्वावर घेण्याचे अडधकार िांडदर प्रशासन आडण 

सांबांडधत अडधकाऱ्र्याांना डदले आहेत. 

 
Source: Indian Express 

रॉक मु्यहझयम 

• कें द्रीर्य राज्यिांत्री (स्वतांत्र प्रभार) डवज्ञान आडण तांत्रज्ञान; राज्यिांत्री (स्वतांत्र प्रभार) पृथ्वी डवज्ञान, िॉ डजतेंद्र डसांह र्याांनी 

भारतातील पडहल्र्या अनोख्या खुल्र्या “रॉक” सांग्रहालर्याचे उद्घाटन केले आडण नांतर CSIR-National 

Geophysical Research Institute (NGRI) रे्यथे हैदराबादच्या शास्त्रज्ञाांना सांबोडधत केले. 

• ओपन रॉक मु्यडझर्यि, अनेक किी ज्ञात तर्थ्ाांबिल जनसािान्याांना डशडित आडण प्रबोधन करण्याच्या उिेशाने स्थापन 

करण्यात आले आहे, भारताच्या डवडवध भार्ाांतील सुिारे 35 डवडवध प्रकारचे खिक प्रदडशयत करतात ज्यात 3.3 अब्ज 

वषे ते पृथ्वीच्या सुिारे 55 दशलि वषे वर्योर्टातील आहे. इडतहास 

• हे खिक पृथ्वीच्या पृष्ठभार्ापासून 175 डकिी अांतरापरं्यत पृथ्वीच्या सवायत खोल भार्ाचे प्रडतडनडधत्व करतात. 

• िॉ डजतेंद्र डसांह र्याांनी लखनौ आडण िेहरािून शहराांचे भूकां प धोक्याचे नकाशेही जारी केले. 

• CSIR-NGRI ने लखनौ आडण िेहरािून शहराांसाठी भूकां प धोक्याचे नकाशे तर्यार केले आहेत जे भारत-र्ांरे्च्या िैदानी 

भार्ात भडवष्यातील भूकां पाांसाठी असुरडित आहेत. 
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Source: PIB 

कॅप्टन िरप्रीत चांडी दहिण धु्रवावर एकट्याने टर ेक करणारी पहिली भारतीय वांशाची महिला ठरली  

• कॅप्टन हरप्रीत चांिी, 32 वषीर्य भारतीर्य वांशाचे डब्रटीश शीख आिी अडधकारी आडण डफडजओथेरडपस्ट, ज्याला धु्रवीर्य 

प्रीत म्हणूनही ओळखले जाते, दडिण धु्रवावर एकल अनसपोटेि टर ेक पूणय करणारी पडहली िडहला बनून इडतहास 

रचला आहे. 

• हरप्रीत चांिीने दडिण धु्रवावरची डतची ७०० िैल (१,१२७ डकलोिीटर) िोहीि ४० डदवसाांत पूणय केली. 

  
Source: The Hindu 

वीराांगना लक्ष्मीबाई रेले्व से्टशन 

• उत्तर प्रदेश सरकारने झाशी रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलून ‘वीराांर्ना लक्ष्मीबाई रेल्वे से्टशन’ असे केले आहे. 

• कें द्र सरकारच्या िांजुरीनांतर राज्य सरकारने रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलले. 

• ततू्पवी, िुघलसरार्य रेल्वे स्थानकाचे नाव पांडित दीनदर्याळ उपाध्यार्य रेल्वे स्थानक आडण फैजाबाद रेल्वे स्थानकाचे 

अर्योध्या कॅां ट असे करण्यात आले. 

• सते्तत आल्र्यापासून, श्री आडदत्यनाथ सरकारने फैजाबाद आडण अलाहाबाद डजल््ाांसह अनेक आस्थापनाांची नावे 

बदलली आहेत, ज्याांची नावे अनुक्रिे अर्योध्या आडण प्रर्यार्राज अशी ठेवण्यात आली आहेत. 
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Source: India Today 
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