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साप्ताहिक चालू घडामोडी 
चौथा आठवडा जानेवारी 2022 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 
ग्राफीन इनोव्हेशन सेंटर 

 

• केरळमधे्य डिडिटल युडिव्हडसिटी केरळ (DUK) द्वारे डिसूरमधील सेंटर फॉर मटेररयल फॉर इलेक्ट्र ॉडिक्स टेक्नॉलॉिी 

(C-MET) सोबत 86.41 कोटी रुपयाांमधे्य ग्राफीिसाठी भारतातील पडिले इिोवे्हशि सेंटर उभारले िाईल. 

• टाटा स्टील डलडमटेि िे कें द्राचे औद्योडिक भािीदार बिणार आिे. 

• ग्राफीि िा काबििचा अ ॅलोटर ोप आिे ज्यामधे्य डद्वडमतीय ििीकॉम्ब िाळीच्या िॅिोस्टर क्चरमधे्य माांिलेल्या अणूांचा एक 

थर असतो. 

• ग्राफीि िे त्याच्या डिलक्षण इलेक्ट्क्ट्र कल आडण इलेक्ट्र ॉडिक िुणधमाांसाठी ओळखले िाते आडण ििीितम 

सांशोधिािुसार, ते इांडियमची िािा घेऊ शकते आडण त्यामुळे स्माटिफोिमधील OLED (ऑिेडिक लाइट-एडमडटांि 

िायोि) स्क्रीिची डकां मत कमी करू शकते. 

• Source: The Hindu 

आंध्र प्रदेश सरकारने 13 नवीन जिल्ह्ांची स्थापना केली आहे 

 

• आांध्र प्रदेश सरकारिे राज्यात 13 ििीि डिल्ह्ाांची स्थापिा केली. 

• ििीि डिल्ह्ाांची डिडमिती सांसदीय मतदारसांघािर आधाररत करण्यात आली आिे. 

• सध्याच्या 13 डिल्ह्ाांिा िोिूि आांध्र प्रदेशातील एकूण डिल्ह्ाांची सांख्या आता 26 झाली आिे. 

• ििीि डिले्ह AP डिल्हा डिडमिती कायदा, 1974, कलम 3(5) अांतिित तयार केले िात आिेत. 
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• नवीन जिल्ह्यांची ययदी: मन्यम, अलु्लरी सीताराम रािू, अिकापल्ली, काकीिािा, कोिा सीमा, एलुरु, एिटीआर 

डिल्हा, बापटला, पालिािू, िाांद्याल, श्री सत्यसाई, अन्नमय आडण श्री बालािी डिल्हा. 

• Source: Indian Express 

िम्मू आणि काश्मीरमधील पहहला जिल्हा सुशासन ननदेशांक 

 

• कें द्रीय िृिमांत्री आडण सिकार मांत्री अडमत शिा याांिी िमू्म आडण काश्मीरमधे्य भारतातील पडिला “डिल्हा सुशासि 

डिदेशाांक” िारी केला. 

• डिदेशाांकाांतिित कें द्र तसेच राज्य सरकारची धोरणे, योििा आडण कायिक्रमाांिर डिल्हा स्तरािर देखरेख ठेिण्यात 

आली आिे. 

• डिदेशाांक डिल्ह्ाांची क्रमिारी लािेल आडण त्याांचे तुलिात्मक डचत्र देखील सादर करेल. 

• िमू्म आडण काश्मीरमधील 20 डिल्ह्ाांसाठी सुरू करण्यात आलेला डिल्हा सुशासि डिदेशाांक, प्रशासकीय सुधारणा 

आडण सािििडिक तक्रार डिभािािे (DARPG) कें द्रशाडसत प्रदेशाच्या प्रशासिाच्या भािीदारीत तयार केला आिे. 

• यापूिी, कें द्रािे 25 डिसेंबर 2021 रोिी राष्ट्र ीय सुशासि डिदेशाांक िारी केला िोता ज्यामधे्य िमू्म आडण काश्मीरमधे्य 

2019 ते 2021 पयांत सुशासि डिदेशकाांमधे्य 3.7% िाढ झाल्याचे सूडचत िोते. 

• Source: HT 

 
मित्वाच्या बातम्या: भारत 

भारत िगातील काकडी आणि घेरककन्सचा सवाात मोठा नन्ाातदार म्हिून उद्ास आला आहे 

 

• भारत ििातील काकिी आडण घेरडकन्सचा सिाित मोठा डियाितदार म्हणूि उदयास आला आिे. 

• भारतािे एडप्रल-ऑक्ट्ोबर (2020-21) दरम्याि USD 114 दशलक्ष मूल्यासि 1,23,846 मेडटर क टि काकिी आडण घेरडकन्सची 

डियाित केली आिे. 
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• 2020-21 मधे्य, भारतािे USD 223 दशलक्ष मूल्यासि 2,23,515 मेडटर क टि काकिी आडण घेरडकन्स पाठिले िोते. 

• िाडणज्य आडण उद्योि मांत्रालयाच्या िाडणज्य डिभािाच्या डिदेशाांचे पालि करूि, कृषी आडण प्रडक्रया केलेले अन्न उत्पादिे डियाित 

डिकास प्राडधकरण (APEDA) िे पायाभूत सुडिधाांचा डिकास, िािडतक बािारपेठेत उत्पादिाची िाडिरात आडण प्रडक्रया करतािा 

अन्न सुरक्षा व्यिस्थापि प्रणालीचे पालि करण्यासाठी अिेक उपक्रम िाती घेतले.  

• घेरडकन्स दोि शे्रणी ांमधे्य डियाित केली िातात - काकिी आडण घेरडकन्स, िे क्ट्व्हिेिर डकां िा ऍडसडटक ऍडसिद्वारे तयार आडण 

सांरडक्षत केले िातात आडण काकिी आडण घेरडकन्स, िे तातु्परते िति केले िातात. 

• घेरडकिची लाििि, प्रडक्रया आडण डियाित भारतात 1990 च्या दशकाच्या सुरुिातीस किािटकात माफक प्रमाणात सुरू झाली 

आडण िांतर ताडमळिािू, आांध्र प्रदेश आडण तेलांिणा या शेिारील राज्याांमधे्य डिस्तारली. 

• Source: PIB 

अमर िवान ज््ोती राष्ट्री् ्ुद्ध स्मारक ज््ोतीमध््े ववलीन झाली 

 

• डदल्लीतील इांडिया िेटिरील अमर ििाि ज्योतीची ज्योत राष्ट्र ीय युद्ध स्मारकाच्या डचरांति ज्योतीमधे्य डिलीि झाली. 

अमर िवयन ज्योती बद्दल: 

• इांडिया िेट स्मारकातील अमर ििाि ज्योती येथील ज्योतीिे 1971 आडण इतर युद्धातील हुतात्म्ाांिा श्रद्धाांिली िाडिली, 

तथाडप, देशासाठी त्या सिोच्च बडलदाि देणार् या िािाांपैकी कोणीिी तेथे उपक्ट्स्थत िव्हते. 

• दुसरीकिे, इांडिया िेट स्मारक, डिडटश सरकारिे 1914-1921 दरम्याि प्राण िमािलेल्या डिडटश भारतीय सैन्याच्या 

सैडिकाांच्या स्मरणाथि बाांधले िोते. 

• तेथील अमर ििाि ज्योतीचा समािेश 1970 च्या दशकात भारतािे पाडकस्ताििर मोठ्या डिियािांतर केला िोता 

ज्यामधे्य शतू्र देशाच्या 93,000 सैन्यािे आत्मसमपिण केले िोते. 

रयष्ट्र ीय युद्ध स्मयरक बद्दल: 

• िॅशिल िॉर मेमोररयल, िे इांडिया िेट कॉम्प्लेक्समधे्य िरेंद्र मोदी सरकारिे बाांधले िोते आडण 2019 मधे्य उद्घाटि 

करण्यात आले िोते, त्यामधे्य सिि भारतीय सांरक्षण कमिचार् याांची िािे आिेत ज्याांिी 1947-48 च्या पाडकस्तािशी 

युद्धापासूि ते िलिाि खोर्यात डचिी सैन्याशी चकमक िेििेिळ्या ऑपरेशन्समधे्य आपले प्राण िमािले आिेत.  

• दिशतिादडिरोधी कारिायाांमधे्य प्राण िमािलेल्या ििािाांची िािेिी स्मारकाच्या डभांती ांिर लािण्यात आली आिेत. 

• Source: HT 

मित्वाच्या बातम्या: जग 
2022 साठी UN नन्ममत बिेट मूल््ांकन 
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• भारतािे 2022 सालासाठी UN डियडमत बिेट मुल्याांकिामधे्य USD 29.9 दशलक्ष भरले आिेत. 

• भारत 193 पैकी 24 सदस्य राज्याांच्या 2022 ऑिर रोलमधे्य सामील झाला आिे ज्याांिी त्याांचे UN डियडमत बिेट 

मूल्याांकि पूणि भरले आिे. 

• भारत सध्या 15-राष्ट्र ीय सुरक्षा पररषदेचा अ-स्थायी सदस्य आिे आडण डतचा दोि िषाांचा कायिकाळ 31 डिसेंबर 2022 

रोिी सांपणार आिे. 

Source: Business Standard 

पहहली भारत-मध्् आमश्ा व्हर्च्ुाअल सममट 

 

• पांतप्रधाि िरेंद्र मोदी याांिी 27 िािेिारी 2022 रोिी व्हचु्यिअल स्वरूपात पडिल्या भारत-मध्य आडशया डशखर 

पररषदेचे आयोिि केले िोते, ज्यामधे्य कझाडकस्ताि, डकडििझ प्रिासत्ताक, ताडिडकस्ताि, तुकि मेडिस्ताि आडण 

उझबेडकस्तािचे राष्ट्र पती उपक्ट्स्थत िोते. 

• िी पडिली भारत-मध्य आडशया डशखर पररषद भारत आडण मध्य आडशयाई देशाांमधील राििैडतक सांबांधाांच्या 

स्थापिेच्या 30 व्या िधािपि डदिाडिडमत्त पार पिली. 

• िेत्याांिी व्यापार आडण किेक्ट्क्ट्क्ट्व्हटी, डिकास सिकायि, सांरक्षण आडण सुरक्षा आडण डिशेषत: साांसृ्कडतक आडण 

लोकाांशी सांपकि  या के्षत्राांमधे्य आणखी सिकायि करण्यासाठी दूरिामी प्रस्तािाांिर चचाि केली. 

• एक सििसमािेशक सांयुक्त घोषणा या िेत्याांिी स्वीकारली ज्यामधे्य भारत-मध्य आडशया भािीदारी कायमस्वरूपी 

आडण सििसमािेशकतेसाठी त्याांच्या समाि दृष्ट्ीकोिाची िणिा केली िेली. 

• एका ऐडतिाडसक डिणियात, िेत्याांिी दर 2 िषाांिी डशखर पररषद आयोडित करण्याचा डिणिय घेऊि त्याचे सांस्थात्मक 

स्वरूप देण्याचे मान्य केले. 

• डशखर बैठकीसाठी आधार तयार करण्यासाठी परराष्ट्र  मांत्री, व्यापार मांत्री, साांसृ्कडतक मांत्री आडण सुरक्षा पररषदेचे 

सडचि याांच्या डियडमत बैठकाांिरिी त्याांिी सिमती दशििली. 

• ििीि यांत्रणेला पाडठां बा देण्यासाठी ििी डदल्ली येथे भारत-मध्य आडशया सडचिालय स्थापि केले िाईल. 

• Source: PIB 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

भारत, इस्रा्लचा स्मारक लोगो लााँच 

 

• भारत आडण इस्रायलिे दोन्ही देशाांमधील राििैडतक सांबांधाांच्या स्थापिेच्या 30 व्या िधािपि डदिाडिडमत्त एक स्मारक 

लोिो लॉन्च केला आिे. 

• इस्रायलचे भारतातील रािदूत िाओर डिलॉि आडण इस्रायलमधील भारतीय रािदूत सांिीि डसांिला याांच्या उपक्ट्स्थतीत 

एका ऑिलाइि कायिक्रमात या लोिोचे अिािरण करण्यात आले. 

• लोिोमधे्य स्टार ऑफ िेक्ट्व्हि आडण अशोक चक्र - दोन्ही देशाांच्या राष्ट्र ीय ध्विाांिा शोभणारी दोि डचने्ह- आडण 

डद्वपक्षीय सांबांधाांच्या 30 व्या िधािपि डदिाचे डचत्रण करणारा 30 अांक तयार करतात. 

• इस्रायल आडण भारत सांबांधाांमधे्य अिेक के्षत्राांचा समािेश आिे - आरोग्य आडण ििकल्पिा, कृषी आडण पाणी, व्यापार 

आडण आडथिक डक्रयाकलाप, डिज्ञाि आडण तांत्रज्ञाि, सांशोधि आडण डिकास, सांरक्षण आडण मातृभूमी सुरक्षा, कला 

आडण सांसृ्कती, पयिटि आडण अिकाश. 

• 29 िािेिारी 1992 रोिी इस्रायल आडण भारताचे राििैडतक सांबांध प्रस्थाडपत झाले. 

इस्रययल बद्दल तथ्य: 

• रािधािी: िेरुसलेम 

• अध्यक्ष: आयझॅक िझॉिि 

• पांतप्रधाि: िफ्ताली बेिेट 

• चलि: इस्रायली शेकेल 

• Source: ET 

प्रािक्ता कोळी ही भारताची पहहली UNDP ्ुथ क्ला्मेट चॅजम्प्न बनली आहे 

 

• प्रािक्ता कोळी िी भारताची पडिली UN डिकास कायिक्रम (UNDP) युथ क्लायमेट चॅक्ट्ियि बिली आिे. 

• प्रािक्ता कोळी िी युटु्यब, इांस्टाग्राम इत्यादी डिडिध ऑिलाइि लॅटफॉमििर कां टेंट डक्रएटर आिे. 
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• डिडिध िािडतक सामाडिक मोडिमाांमधूि मािडसक आरोग्य, मडिलाांचे िक्क आडण मुली ांच्या डशक्षणासाठी डदलेल्या योिदािामुळे 

डतला िी पदिी प्रदाि करण्यात आली आिे. 

UN जवकयस कयययक्रम (UNDP) बद्दल: 

• िी एक सांयुक्त राष्ट्र सांघाची सांस्था आिे िी देशाांिा िररबी दूर करण्यात आडण शाश्वत आडथिक िाढ आडण माििी डिकास साध्य 

करण्यात मदत करते. 

• मुख्यालय: नू्ययॉकि , युिायटेि से्टट्स 

• स्थापिा: 22 िोव्हेंबर 1965 

• पालक सांस्था: सांयुक्त राष्ट्र  मिासभा 

• Source: Business Standard 

UNSC प्रथमच 3-D व्हर्च्ुाअल डडप्लोमसी  

 

• सांयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा पररषद (UNSC) िे प्रथमच 3-D आभासी मुत्सदे्दडिरी (virtual diplomacy) िापरली. 

• िचु्यिअल ररअॅडलटी (VR) तांत्रज्ञािाच्या मदतीिे UNSC चे सदस्य कोलांडबयाला व्हचु्यिअल फील्ड डटर पिर िेले, ऐकले, 

पािणे आडण शाांतता प्रडक्रयेबद्दल अांतदृिष्ट्ी डमळिली.  

जिजिटल जिप्लोमसी: 

• डिडिटल डिलोमसीला डिडिलोमसी (Digiplomacy) आडण ई-डिलोमसी असेिी सांबोधले िाते. 

• राििडयक उडद्दषे्ट् साध्य करण्यासाठी ििीि माडिती सांपे्रषण तांत्रज्ञाि आडण इांटरिेटचा िापर अशी त्याची व्याख्या 

केली िाते. 

UNSC (युनययटेि नेशन्स जसकु्यररटी कौन्सन्सल) बद्दल तथे्य: 

• डिडमिती: 24 ऑक्ट्ोबर 1945 

• सदस्यत्व: 15 देश 

• स्थायी सदस्य: 5 (चीि, फ्रान्स, रडशया, युिायटेि डकां ग्िम आडण युिायटेि से्टट्स) 

• स्थायी सदस्य: भारतासि 10 

Source: Business Standard 

मित्वाच्या बातम्या: अथथव्यवस्था 
2021 मध््े भारतातील FDI प्रवाह 26% घसरला: UNCTAD 
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• युिायटेि िेशन्स कॉन्फरन्स ऑि टर ेि अँि िेव्हलपमेंट (UNCTAD) च्या िुांतिणूक टर ेंि मॉडिटरिुसार, 2021 मधे्य 

भारतातील थेट परकीय िुांतिणूक (FDI) मािील िषािच्या तुलिेत 26 टक्क्ाांिी घसरली आिे. 

• 2021 मधे्य िािडतक थेट डिदेशी िुांतिणुकीच्या (FDI) प्रिािािे 2020 मधे्य $929 अब्ज िॉलसििरूि अांदािे $1.65 

डटर डलयि, 77 टके्क िाढ दशिडिली. 

• डिकसिशील देशाांमधे्य िुांतिणुकीच्या प्रिािाची पुिप्रािप्ती उत्साििधिक आिे, परां तु उत्पादक क्षमतेसाठी मित्त्वपूणि 

असलेल्या उद्योिाांमधे्य कमी डिकडसत देशाांमधे्य ििीि िुांतिणूक थाांबणे आडण िीि, अन्न डकां िा आरोग्य यासारखी 

प्रमुख शाश्वत डिकास उडद्दषे्ट् (SDG) के्षते्र - िे डचांतेचे प्रमुख कारण आिे. . 

• 2021 मधे्य FDI अांदािे $777 अब्ज पयांत पोिोचल्यािे डिकडसत अथिव्यिस्थाांमधे्य आतापयांतची सिाित मोठी िाढ 

झाली आिे. 

• माडिती आडण दळणिळण तांत्रज्ञाि (ICT) उद्योिातील सांपादिामुळे भारतातील FDI 2020 मधे्य USD 51 डबडलयि 

िरूि 2020 मधे्य 27 टक्क्ाांिी िाढूि USD 64 अब्ज झाले. 

Source: ET 

मित्वाच्या बातम्या: संरक्षण 
पजश्चम लहर सराव 

 

• 25 िािेिारी 2022 रोिी पडिम डकिारपट्टीिर भारतीय िौदलािे आयोडित केलेला सांयुक्त सािरी सराि पडिम लेिार 

(XPL-2022) सांपन्न झाला. 

• िेस्टिि िेव्हल कमाांिच्या ऑपरेशिल लॅिचे प्रमाणीकरण आडण भारतीय िौदल, IAF, भारतीय लष्कर आडण तटरक्षक 

दल याांच्यातील आांतर-सेिा समन्वय िाढिण्याच्या उदे्दशािे 20 डदिसाांच्या कालािधीत िा सराि आयोडित करण्यात 

आला िोता. 

• िा सराि एफओसी-इि-सी, िेस्टिि िेव्हल कमाांिच्या िेतृत्वाखाली आयोडित करण्यात आला िोता. 
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• इांटर ा-डथएटर सरािामधे्य भारतीय िौदलाच्या 40 हूि अडधक ििािे आडण पाणबुड्ाांचे एकत्रीकरण आडण सिभाि 

समाडिष्ट् िोता. 

• Source: PIB 

नेव्हल डॉक्ाडा मुंबईला 50 टन बोलाडा पुल टग्स “बलबीर” ची डडमलव्हरी 

 

• मेससि डिांदुस्ताि डशपयािि डलडमटेि, डिशाखापट्टणम याांच्याशी फेिुिारी २०१९ मधे्य ५० टि बोलािि पुल टग्सच्या 

बाांधकामाचा करार करण्यात आला. 

• माडलकेतील चौथा टि, “बलबीर” 24 िािेिारी 2022 रोिी िेव्हल िॉकयािि , मुांबई येथे डितररत करण्यात आला आिे. 

• िे टग्स इांडियि रडिस्टर फॉर डशडपांि (IRS) च्या ििीकरण डियमाांिुसार 20 िषाांच्या सेिा आयुष्यासि डिझाइि आडण 

तयार केले िेले आिेत आडण बडथांि, अि-बडथांि, टडिांि आडण मॅनु्यव्हररांिमधे्य एअरक्राफ्ट कॅ ररयर आडण मयािडदत 

पाण्यात आडण बांदरात. पाणबुड्ाांसि मोठ्या िौदल ििािाांिा मदत करण्यास सक्षम आिेत.  

• स्वदेशी उत्पादकाांकिूि डमळणार्या सिि प्रमुख आडण सिायक उपकरणे/प्रणालीसि, िे टग्स “आत्मडिभिर भारत” 

च्या अिुषांिािे सांरक्षण मांत्रालयाच्या “मेक इि इांडिया, मेक फॉर द िल्डि” उपक्रमाांचे अडभमािास्पद ध्वििािक आिेत. 

• Source: PIB 

साब ्ांनी AT4 सपोटा वेपनसाठी भारती् कंत्राट हदले 

 

• स्वीडिश सांरक्षण कां पिी साबला भारतीय सशस्त्र दलाांिा डसांिल-शॉट अँटी-आमिर शस्त्र AT4 पुरिण्याचे कां त्राट 

देण्यात आले आिे. 

• एका "स्पधाित्मक कायिक्रम" मधूि पुढे िेल्यािर कां पिीला िलके आडण पूणिपणे डिस्पोिेबल शस्त्रास्त्रासाठी कां त्राट 

देण्यात आले आिे. 

• AT4 चा िापर भारतीय लष्कर आडण भारतीय ििाई दल करणार आिे. 
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• भारतातील साबच्या ग्राउांि कॉम्बॅट ऑफरसाठी िबाबदार असलेल्या FFV Ordnance AB िे करारािर स्वाक्षरी 

केली िोती. 

• एकाच सैडिकाद्वारे चालिल्या िाणार् या, या डसांिल-शॉट डसस्टमिे सांरचिा, लँडिांि क्राफ्ट, िेडलकॉप्टर, डचलखती िाििे 

आडण कमिचार् याांिर पररणामकारकता डसद्ध केली आिे. 

• त्याचे 84 डममी कॅ डलबर िॉरिेि िडधित शक्ती आडण कायिप्रदशिि देते. 

• Source: ET 

ववज्ञान आणण तंत्रज्ञान 
लहान उपग्रह प्रक्षेपि वाहन (SSLV) 

 

• इस्रो (भारतीय अांतराळ सांशोधि सांस्था) चे अध्यक्ष िॉ. एस सोमिाथ याांिी एडप्रल 2022 मधे्य “SSLV-D1 मायक्रो 

सॅट” लाँच केल्याचा उले्लख केला आिे. 

• SSLV चा उदे्दश लिाि उपग्रिाांिा कमी पृथ्वीच्या कके्षत प्रके्षडपत करण्यासाठी बािारपेठेची पूतिता करण्यासाठी आिे 

िो अडलकिच्या िषाांत डिकसिशील देश, खाििी कॉपोरेशन्स आडण लिाि उपग्रिाांसाठी डिद्यापीठाांच्या िरिेमुळे 

उदयास आला आिे. 

स्मॉल सॅटेलयइट लॉन्च वे्हईकल (SSLV): 

• एसएसएलव्ही िे इस्रोचे 110 टि िििाचे सिाित छोटे िािि आिे. 

• लाँच वे्हइकलसाठी आता ७० डदिस लाितील यापेक्षा िेिळे समाकडलत िोण्यासाठी केिळ ७२ तास लाितील. 

• SSLV िे तीि-टप्प्याचे सिि घि िािि आिे आडण 500 डकमी लो अथि ऑडबिट (LEO) आडण 300 kg ते सि डसांक्रोिस 

ऑडबिट (SSO) मधे्य 500 kg पयांत उपग्रि िसु्तमाि सोिण्याची क्षमता आिे. 

• SSLV चे पडिले उड्डाण िुलै 2019 मधे्य प्रके्षडपत िोणार िोते परां तु त्यािांतर ते कोडिि-19 आडण इतर समस्याांमुळे 

उशीर झाले. 

Source: Indian Express 

ड्रोन प्रमािन ्ोिना 
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• िािरी डिमाि िाितूक मांत्रालयािे (MoCA) डकमाि सुरक्षा आडण िुणित्ता आिश्यकता सुडिडित करण्यासाठी िर ोि 

प्रमाणि योििा (DCS) अडधसूडचत केली कारण यामुळे स्वदेशी उत्पादिाला चालिा डमळेल. 

• िर ोि सडटिडफकेशि स्कीम 26 िािेिारी 2022 रोिी अडधसूडचत, उदारीकृत िर ोि डियम, 2021 च्या डियम 7 अांतिित, 

िर ोिचे सोपे, िलद आडण पारदशिक प्रकार-प्रमाणीकरण करण्यात मदत करेल. 

• उदारीकृत िर ोि डियम, एअरसे्पस मॅप, पीएलआय (उत्पादि-डलांक्कि इन्सेंडटव्ह) योििा आडण डसांिल डिांिो 

डिडिटलस्काय लॅटफॉमिसि, यामुळे भारतातील िर ोि उत्पादि उद्योि िाढण्यास मदत िोईल. 

• 2030 पयांत भारताला ििातील िर ोि िब बििण्याचे िे आणखी एक पाऊल आिे. 

• एक बहु-से्टकिोल्डर स्टीयररांि कडमटी (MSC) एक ज्ञात व्यािसाडयकाच्या अध्यक्षतेखाली, ज्याचा सरकार आडण 

उद्योि सारखाच आदर करतात, QCI (भारतीय िुणित्ता डियांत्रण) सडचिालयासि या योििेिर देखरेख करेल. 

• Source: Business Standard 

इलेक्रॉननक्स मॅन््ुफॅक्चररंगवर जव्हिन डॉक््ुमेंट 

 

• इलेक्ट्र ॉडिक्स आडण माडिती तांत्रज्ञाि मांत्रालयािे, ICEA च्या सांयुक्त डिद्यमािे, "2026 पयांत $300 अब्ज शाश्वत 

इलेक्ट्र ॉडिक्स उत्पादि आडण डियाित" या शीषिकािे इलेक्ट्र ॉडिक्स के्षत्रासाठी 5 िषाांचा रोिमॅप आडण क्ट्व्हिि िॉ्ुमेंट 

िारी केले. 

• िा रोिमॅप दोि-भािाांच्या क्ट्व्हिि िॉ्ुमेंटचा दुसरा खांि आिे – ज्यातील पडिला शीषिक “Increasing India’s 

Electronics Exports and Share in GVCs” िोव्हेंबर 2021 मधे्य प्रडसद्ध झाला. 

• िा अििाल सध्याच्या US$75 डबडलयि िरूि भारताचे US$300 अब्ज इलेक्ट्र ॉडिक्स उत्पादि पॉिरिाऊसमधे्य 

पररितिि घििूि आणणार्या डिडिध उत्पादिाांसाठी िषििार िेकअप आडण उत्पादि अांदाि प्रदाि करतो. 

• मोबाइल उत्पादि ज्याचे िाडषिक उत्पादि US$100 डबडलयि ओलाांिण्याची अपेक्षा आिे - सध्याच्या US$30 डबडलयि 

िरूि - या मित्वाकाांक्षी िाढीमधे्य ििळपास 40% िाटा अपेडक्षत आिे. 
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• Source: PIB 

पयाथवरण 
निफगढ झीलसाठी प्ाावरि व््वस्थापन ्ोिना 

 

• िॅशिल ग्रीि डटर बु्यिल (NGT) िे डदल्ली आडण िररयाणा याांिा ििफिढ झील, एक सीमािती आद्रि भूभािाच्या 

पुिरुज्जीिि आडण सांरक्षणासाठी दोन्ही सरकाराांिी तयार केलेल्या पयाििरण व्यिस्थापि योििाांची अांमलबिािणी 

करण्याचे डिदेश डदले आिेत. 

• या कृती योििाांच्या अांमलबिािणीिर राष्ट्र ीय पाणथळ प्राडधकरणािे सांबांडधत राज्य िेटलँि प्राडधकरणाांमाफि त देखरेख 

ठेिली पाडििे. 

• इांडियि िॅशिल टर स्ट फॉर आटि अँि कल्हचरल िेररटेि (INTACH) िे प्रथम 2014 मधे्य ििफिढ झील पुिसांचडयत 

करण्याचे प्रकरण NGT किे िेले आडण िांतर 2019 मधे्य न्यायाडधकरणासमोर अिि दाखल केला, िे लक्षात घेऊि 

की कोणतेिी उपाय केले िेले िािीत. 

निफगढ झील बद्दल: 

• िे राष्ट्र ीय मिामािि-48 िरील िुरुग्राम-रािोकरी सीमेििळ, िैर्ि त्य डदल्लीतील क्ट्स्थत आिे. 

• इडिक्ट्प्प्शयि डिधाि, सारुस के्रि, से्टपे्प ईिल, गे्रटर स्पॉटेि ईिल, इिीररयल ईिल आडण मध्य आडशयाई फ्लायिेच्या 

बािूिे स्थलाांतररत झालेल्या अिेक धो्ात असलेल्या पक्ष्ाांच्या प्रिाती ांसि 281 पक्ष्ाांच्या प्रिाती ांची उपक्ट्स्थती 

तलािात िोांदिली िेली आिे. 

रयष्ट्र ीय हररत न्ययययजिकरण (NGT) बद्दल: 

• एििीटीची स्थापिा 2010 मधे्य राष्ट्र ीय िररत न्यायाडधकरण कायदा 2010 अांतिित पयाििरण सांरक्षण आडण िांिले 

आडण इतर िैसडििक सांसाधिाांच्या सांिधििाशी सांबांडधत प्रकरणे प्रभािी आडण िलद डिकाली काढण्यासाठी करण्यात 

आली. 

Source: Indian Express 

पेरूने 'प्ाावरि आिीबािी' घोवित केले 
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• तेल िळतीमुळे 6,000 बॅरल कचे्च तेल समुद्रात ओतल्यािांतर पेरूच्या सरकारिे िुकसाि झालेल्या डकिारपट्टीच्या प्रदेशात 90 

डदिसाांची “पयाििरण आणीबाणी” घोडषत केली. 

• टोांिा येथील ज्वालामुखीच्या उदे्रकामुळे झालेल्या डिडचत्र लाटाांमुळे िी िळती झाली. 

• पेरुक्ट्व्हयि अडधकार्याांचे म्हणणे आिे की या उपायामुळे "पुिस्थािपिा आडण उपाय" कायािद्वारे "प्रभाडित के्षत्राांचे शाश्वत 

व्यिस्थापि" श् िोईल. 

• स्पॅडिश ऊिाि कां पिी रेपसोलच्या टँकरमधूि तेल िळती झाली. 

पयययवरणीय पररणयम: 

• िलचराांसाठी िाडिकारक 

• डिषारी प्रभाि 

• खारफुटीला धोका 

आजथयक पररणयम: 

• पयिटि 

• पॉिर लाांट्स 

• मासेमारी 

Source: Indian Express 

पुरस्कार आणण सन्मान 
राष्ट्रपती व पोलीस पदक िाहीर  

 

• प्रिासत्ताक डदिाडिडमत्त राज्यातील 51 पोलीस अडधकारी, कमिचार्याांिा राष्ट्र पती ि पोलीस पदक िािीर करण्यात 

आले आिे.  

• त्यातील 4 पोलीस अडधकार्याांिा उतृ्कष्ट् सेिेकररता ‘राष्ट्र पती डिडशष्ट् सेिा पदक’, तर 7 िणाांिा ‘पोलीस शौयि पदक’, 

तसेच प्रशांसिीय सेिेकररता 40 िणाांिा ‘पोलीस पदक’ िािीर झाले.  

पुरस्कयरयबद्दल 

• देशभरातील पोडलसाांिी िािडिलेल्या शौर्याबद्दल कें द्रीय िृि डिभािातफे दरिषी प्रिासत्ताक डदिाच्या पूििसांधे्यला 

‘पोलीस पदक’ िािीर करण्यात येते.  

• यािषी एकूण 939 ‘पोलीस पदक’ िािीर झाली असूि 88 पोडलसाांिा ‘राष्ट्र पती डिडशष्ट् सेिा पदकह्ण (पीपीएम), 189 

पोडलसाांिा ‘पोलीस शौयि पदक’(पीएमिी), 662 पोडलसाांिा प्रशांसिीय सेिेसाठी ‘पोलीस पदक’ (पीएम) आडण दोि 

िणाांिा ‘राष्ट्र पती शौयि पदक’ िािीर झाले आिे.  

रयष्ट्र पती जवजशष्ट् सेवय पदकयचे मयनकरी 

• डििय मिादेिराि कोरिािकर (अडतररक्त पोलीस मिासांचालक (पीसीआर), फोटि मुांबई) 

• प्रल्हाद डििृत्ती खािे (कमाांिांट एसआरपीएफ, िट ६, धुळे) 
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• चांद्रकाांत रामभाऊ िुांििे (पोलीस डिरीक्षक पीटीसी िाििीि, दौांि, पुणे) 

• अन्वर बेि इिाडिम बेि डमझाि (पोलीस उपडिरीक्षक एस.पी, िाांदेि) 

Source: Loksatta  

पद्म पुरस्कार 2022 

 

• यािषी राष्ट्र पती ांिी 2 िोिी प्रकरणासि 128 पद्म पुरस्कार प्रदाि करण्यास मान्यता डदली आिे (दोि प्रकरणात, 

पुरस्कार एक म्हणूि िणला िातो). 

• या यादीत 4 पद्मडिभूषण, 17 पद्मभूषण आडण 107 पद्मश्री पुरस्काराांचा समािेश आिे. 

• पुरस्कार डििेत्याांपैकी 34 मडिला आिेत आडण या यादीमधे्य परदेशी/NRI/PIO/OCI या शे्रणीतील 10 व्यक्ती आडण 

13 मरणोत्तर पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती ांचािी समािेश आिे. 

• उले्लखिीय िािाांपैकी, भारताचे पडिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) - डदिांित ििरल डबडपि राित - याांिा 

मरणोत्तर पद्मडिभूषण पुरस्कारािे सन्माडित करण्यात आले, तर ऑडलक्ट्िक सुिणिपदक डििेते िीरि चोप्रा िे पद्मश्री 

प्राप्तकत्याांमधे्य िोते. 

पद्म पुरस्कयरयांमिील कयही उले्लखनीय नयवे पुढीलप्रमयणे आहेत. 

• पद्मडिभूषण: कल्याण डसांि, उत्तर प्रदेशचे मािी मुख्यमांत्री (मरणोत्तर); ििरल डबडपि राित, भारताचे पडिले चीफ 

ऑफ डिफेन्स स्टाफ (मरणोत्तर) 

• पद्मभूषण: काँगे्रस िेते िुलाम िबी आझाद, पडिम बांिालचे मािी मुख्यमांत्री बुद्धदेि भट्टाचािी, कोिॅक्ट्क्सि डिमािता 

भारत बायोटेकचे अध्यक्ष कृष्णा एला आडण त्याांच्या सि-सांस्थापक पत्नी सुडचत्रा एला, सीरम इक्ट्िटू्यट ऑफ इांडिया 

(SII) चे व्यिस्थापकीय सांचालक सायरस पूिािाला 

• मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या ििेला आडण अल्फाबेट आडण िुिलचे सीईओ सुांदर डपचाई याांच्यासि डबि टेकमधील 

प्रमुख िािाांिा पद्मभूषण प्राप्तकताि म्हणूि िाि देण्यात आले. 

• पद्मश्री: ऑडलक्ट्िक सुिणिपदक डििेता िीरि चोप्रा, ऑडलांडपयि प्रमोद भित आडण िांदिा कटाररया, िायक सोिू 

डििम 

• Source: PIB 

ऑस्कर 2022 मध््े ि् भीम आणि मारक्कर सवोत्कृष्ट्ट फीचर कफल्मसाठी पात्र 
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• सुररयाचा िय भीम आडण मोििलालचा मारक्कर: अरबीकादडलांते डसिम िे ऑस्कर 2022 मधे्य सिोतृ्कष्ट् 

डचत्रपटासाठी पात्र आिेत. 

• TJ ज्ञाििेल डदग्दडशित सुयािचा िय भीम, िोव्हेंबर २०२१ मधे्य Amazon प्राइम क्ट्व्हडिओिर प्रीडमयर झाला. 

• 94 व्या अकादमी पुरस्काराांमधे्य सिोतृ्कष्ट् फीचर डफल्मसाठी डिििलेला िय भीम िा एकमेि तडमळ डचत्रपट आिे. 

• ििभरातूि डिििण्यात आलेल्या २७६ डचत्रपटाांपैकी िय भीम आडण मल्याळम डचत्रपट, मरक्कर: अरबीकादडलांते 

डसिम, भारतातूि डिििले िेले आिेत. 

• िा पुरस्कार सोिळा 27 माचि 2022 रोिी िॉडलिूि, यूएस येथे िोणार आिे. 

• Source: Indian Express 

20 व््ा ढाका आंतरराष्ट्री् चचत्रपट महोत्सवात भारतार्च्ा कूझनगलने सवोत्कृष्ट्ट चचत्रपटाचा पुरस्कार जिंकला 

 

• ढाका येथे िुकत्याच सांपन्न झालेल्या 20 व्या ढाका आांतरराष्ट्र ीय डचत्रपट मिोत्सिादरम्याि, भारतीय डचत्रपट कूझांिलिे आडशयाई 

डचत्रपट स्पधाि शे्रणीत सिोतृ्कष्ट् डचत्रपटाचा पुरस्कार डिांकला. 

• याडशिाय डचत्रपटाांसाठी देण्यात आलेल्या 17 पुरस्काराांमधे्य आणखी चार भारतीयाांचा समािेश करण्यात आला आिे. 

कूझांगल: 

• डदग्दशिक पीएस डििोथराि याांिी डदग्दडशित केलेले िे तडमळ भाषेतील िाटक आिे आडण दडक्षण भारतीय अडभिेत्री ियितारा 

आडण डतचे पती डिघे्नश डशिि याांिी त्याांच्या राऊिी डपक्चसि या बॅिरखाली त्याची डिडमिती केली आिे. 

• िा डचत्रपट िेल्या िषी िेदरलँि्समधे्य आयोडित 50 व्या आांतरराष्ट्र ीय डचत्रपट मिोत्सि रॉटरिॅममधे्य प्रदडशित करण्यात आला 

िोता, डिथे या मिोत्सिात त्याला टायिर पुरस्कार डमळाला िोता. 

• 94 व्या अकादमी पुरस्काराांमधे्य सिोतृ्कष्ट् आांतरराष्ट्र ीय फीचर डफल्मसाठी भारताच्या प्रिेशासाठी देखील त्याची डििि करण्यात 

आली िोती, परां तु अांडतम िामाांकि केले िािी. 

• Source: newsonair 

िपानचे मािी पंतप्रधान मशिंो आबे ्ांना नेतािी पुरस्कार 2022 प्रदान करण््ात आला 
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• िपािचे मािी पांतप्रधाि डशांिो आबे याांिा िेतािी ररसचि बु्यरोिे िेतािी पुरस्कार 2022 िे सन्माडित केले. 

• िेतािी सुभाषचांद्र बोस याांच्या १२५ व्या ियांतीडिडमत्त कोलकाता येथील िपािचे मिािाडणज्य दूत िाकामुरा युताका याांिी अबे 

याांच्या ितीिे एक्ट्िि रोि येथील डििासस्थािी िा सन्माि स्वीकारला. 

• डशिाय, िािेिारी 2021 मधे्य, भारतािे िपािचे मािी पांतप्रधाि डशांिो आबे याांिा पद्मडिभूषण प्रदाि केले, िा देशाचा दुसरा 

सिोच्च िािरी सन्माि आिे. 

• Source: India Today 

प्रधान मंत्री राष्ट्री् बाल पुरस्कार- 2022 

 

• 29 मुलाांिा प्रधाि मांत्री राष्ट्र ीय बाल पुरस्कार (PMRBP) 2022 प्रदाि करण्यात आला आिे, देशातील सिि के्षत्राांमधूि त्याांच्या 

िािीन्यपूणि (7), समािसेिा (4), शैक्षडणक (1), क्रीिा (8), कला या के्षत्राांतूि डिििल्या िेलेल्या आडण सांसृ्कती (6) आडण शौयि 

(3) शे्रणी. 

• 21 राजे्य आडण कें द्रशाडसत प्रदेशातील पुरस्कार डििेत्याांमधे्य 15 मुले आडण 14 मुली आिेत. 

• कायिक्रमादरम्याि, पांतप्रधाि िरेंद्र मोदी याांिी PMRBP 2021 आडण 2022 च्या 61 डििेत्याांिा राष्ट्र ीय ब्लॉकचेि प्रकल्पाांतिित 

IIT कािपूरिे डिकडसत केलेल्या ब्लॉक चेि-चाडलत तांत्रज्ञािाचा िापर करूि डिडिटल प्रमाणपते्र डदली. 

प्रियनमांत्री रयष्ट्र ीय बयल पुरस्कयर बद्दल: 

• भारत सरकार िािीन्यपूणि, सामाडिक सेिा, शैक्षडणक कामडिरी, क्रीिा, कला आडण सांसृ्कती आडण शौयि या सिा शे्रणी ांमधे्य 

मुलाांिा त्याांच्या अपिादात्मक कामडिरीबद्दल PMRBP पुरस्कार प्रदाि करते. 

• प्रते्यक पुरस्कार डििेत्याला एक पदक, रोख 1,00,000/- आडण प्रमाणपत्र डदले िाते. 

• Source: PIB 

बाबर आझमची 2021 र्च्ा ICC पुरुि T20I संघाचा किाधार म्हिून ननवड 
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• पाडकस्तािी कणिधार बाबर आझमची 2021 च्या ICC पुरुष T20I सांघाचा कणिधार म्हणूि डििि करण्यात आली आिे. 

• ICC टीम ऑफ द इयर पुरुष डक्रकेटमधील 11 सिोतृ्कष्ट् खेळािूांिा ओळखते ज्याांिी एका कॅ लेंिर िषाित बॅट, बॉल 

डकां िा त्याांच्या अष्ट्पैलू कामडिरीिे सिाांिा प्रभाडित केले आिे. 

• 11 िणाांच्या सांघात एकािी भारतीय पुरुष खेळािूला स्थाि डमळालेले िािी. 

• तथाडप, 2021 च्या ICC मडिला T20I टीम ऑफ द इयरमधे्य, सृ्मती मािधिा िी एकमेि भारतीय मडिला खेळािू आिे 

ज्याचे िाि 11 सदस्यीय सांघात आिे. 

• इांग्लांिच्या िॅट सायव्हरला 2021 साठी ICC मडिला T20I टीम ऑफ द इयरची कणिधार बििण्यात आली आिे. 

• Source: India Today 

सुभािचंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2022 

 

• िषि 2022 साठी, (i) िुिरात आपत्ती व्यिस्थापि सांस्था (सांस्थात्मक शे्रणीतील) आडण (ii) प्राध्यापक डििोद शमाि 

(िैयक्ट्क्तक शे्रणीतील) याांची आपत्ती व्यिस्थापिातील उतृ्कष्ट् कायािसाठी सुभाष चांद्र बोस आपदा प्रबांध पुरस्कारासाठी 

डििि करण्यात आली आिे. . 

• त्याांिा पांतप्रधाि िरेंद्र मोदी याांच्या िसे्त 2019, 2020 आडण 2021 या िषाितील पुरस्कार डििेत्याांसि पुरस्कारािे 

सन्माडित करण्यात आले आिे. 

• 2012 मधे्य स्थापि झालेली िुिरात आपत्ती व्यिस्थापि सांस्था (GIDM) िुिरातची आपत्ती िोखीम कमी करण्याची 

(DRR) क्षमता िाढिण्यासाठी कायिरत आिे. 

• प्रोफेसर डििोद शमाि, भारतीय लोक प्रशासि सांस्थेतील िररष्ठ प्राध्यापक आडण डसक्कीम राज्य आपत्ती व्यिस्थापि 

प्राडधकरणाचे उपाध्यक्ष, राष्ट्र ीय आपत्ती व्यिस्थापि कें द्राचे सांस्थापक समन्वयक िोते, ज्याला आता राष्ट्र ीय आपत्ती 
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व्यिस्थापि सांस्था म्हणूि ओळखले िाते. आपत्ती िोखीम कमी करण्यासाठी (DRR) राष्ट्र ीय कायिक्रमाच्या अग्रभािी 

आणण्यासाठी त्याांिी अथक पररश्रम घेतले आिेत. 

सुभयषचांद्र बोस आपदय प्रबांि पुरस्कयर बद्दल: 

• आपत्ती व्यिस्थापिाच्या के्षत्रात भारतातील व्यक्ती आडण सांस्थाांिी डदलेल्या अमूल्य योिदािाचा आडण डििः स्वाथि सेिेचा 

िौरि करण्यासाठी, भारत सरकारिे सुभाष चांद्र बोस आपदा प्रबांध पुरस्कार म्हणूि ओळखला िाणारा िाडषिक 

पुरस्कार सुरू केला आिे. 

• दरिषी िेतािी सुभाषचांद्र बोस याांच्या ियांती 23 िािेिारीला िा पुरस्कार िािीर केला िातो. 

• 51 लाख रुपये रोख आडण सांस्थेच्या बाबतीत प्रमाणपत्र आडण व्यक्तीच्या बाबतीत 5 लाख रुपये आडण प्रमाणपत्र असे 

या पुरस्काराचे स्वरूप आिे. 

पुस्तके 
इंडड्ाि ववमेन अनसंग हहरोि ऑफ फ्रीडम स्रगल वरील एक सचचत्र पुस्तक 

 

• आझादी का मिोत्सिाचा एक भाि म्हणूि कें द्रीय साांसृ्कडतक राज्यमांत्री श्रीमती मीिाकाशी लेखी याांच्या िसे्त 

भारताच्या स्वातांत्र्य लढ्याच्या अिसांि डिरोििरील डचत्रमय पुस्तकाचे प्रकाशि करण्यात आले. 

• अमर डचत्र कथा या भारतातील घराघरात िाि असलेल्या भािीदारीतूि िे पुस्तक प्रकाडशत झाले आिे. 

• साांसृ्कडतक मांत्रालयािे अमर डचत्रकथा सि भािीदारीत स्वातांत्र्य सांग्रामातील 75 अिसांि डिरोििरील डचत्रमय पुस्तके 

प्रकाडशत करण्याचा डिणिय घेतला आिे. 

• दुसरी आिृत्ती 25 अज्ञात आडदिासी स्वातांत्र्यसैडिकाांिर असेल ज्याची प्रडक्रया सुरू आिे आडण त्याला थोिा िेळ 

लािेल. 

• डतसरी आडण अांडतम आिृत्ती इतर के्षत्राांतूि काढलेल्या 30 अिसन्ि डिरोांची असेल. 

• Source: PIB 

मित्वाचे हिवस 
आंतरराष्ट्री् होलोकॉस्ट स्मरि हदन 
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• आांतरराष्ट्र ीय िोलोकॉस्ट स्मरण डदि डकां िा िोलोकॉस्टच्या बळी ांच्या स्मरणाथि आांतरराष्ट्र ीय डदिस िा 27 िािेिारी रोिी 

आांतरराष्ट्र ीय सृ्मडतडदि आिे. 

• िा डदिस 1933 ते 1945 दरम्याि िाझी िमििीद्वारे इतर अल्पसांख्याकाांच्या असांख्य सदस्याांसि एक तृतीयाांश जू्य 

लोकाांच्या िते्यमुळे िोलोकॉस्टच्या बळी ांचे स्मरण करतो. 

• 27 िािेिारी िा डदिस 1945 मधे्य रेि आमीिे ऑशडिट्झ एकाग्रता डशडबराची सुटका केल्याच्या स्मरणाथि डिििला 

िोता. 

• िे 1 िोव्हेंबर 2005 रोिी सांयुक्त राष्ट्र  मिासभेिे (UNGA) डियुक्त केले िोते. 

• Source: un.org 

राष्ट्री् मतदार हदवस 
• राष्ट्र ीय मतदार डदिस (NVD) दरिषी 25 िािेिारी रोिी सािरा केला िातो. 

• NVD 2022 ची थीम 'डिििणुका सििसमािेशक, प्रिेशयोग्य आडण सिभािी बििणे' आिे. 

• भारत सरकारिे 25 िािेिारी 2011 रोिी डिििणूक आयोिाचा स्थापिा डदिस म्हणूि या डदिसाची स्थापिा केली. 

• या प्रसांिी, डिडिध के्षत्रात डिििणूक आयोडित करण्यात उतृ्कष्ट् कामडिरी केल्याबद्दल 2021-22 या िषाितील सिोतृ्कष्ट् 

डिििणूक पद्धतीचे राष्ट्र ीय पुरस्कार राज्य आडण डिल्हा स्तरािरील अडधकार्याांिा प्रदाि केले िातील. 

 

ECI (भयरतीय जनविणूक आयोग) बद्दल: 

• िी एक कायमस्वरूपी आडण स्वतांत्र सांस्था आिे िी भारतीय राज्यघटिेिे थेट देशात मुक्त आडण डिष्पक्ष डिििणुका सुडिडित 

करण्यासाठी स्थापि केली आिे. 

• स्थापिा: 25 िािेिारी 1950 

• मुख्यालय: ििी डदल्ली 

आयोिाचे अडधकारी: 
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1. सुशील चांद्रा, मुख्य डिििणूक आयुक्त 

2. रािीि कुमार, डिििणूक आयुक्त 

3. अिुप चांद्र पाांिे, डिििणूक आयुक्त 

Source: India Today 

राष्ट्री् प्ाटन हदवस 

 

• राष्ट्र ीय पयिटि डदिस दरिषी 25 िािेिारीला देशभरात सािरा केला िातो. 

• भारत सरकार पयिटिाला प्रोत्सािि देण्यासाठी आडण देशाच्या िाढीमधे्य पयिटिाची अत्यािश्यक भूडमका स्पष्ट् करण्यासाठी िा 

डदिस पाळतो. 

• िािडतक पयिटि डदि 27 सप्टेंबर रोिी सािरा केला िातो. 

Source: India Today 

पराक्रम हदवस 

 

• पराक्रम डदिस (शौयि डदिस) भारतात 23 िािेिारी रोिी सािरा केला िातो. 

• 23 िािेिारी 2022, सुभाषचांद्र बोस याांची 125िी ियांती आिे. 

• िेतािी सुभाषचांद्र बोस याांच्या 125 व्या ियांतीपूिी 2021 मधे्य भारत सरकारिे ते सादर केले िोते. 

• िेतािी सुभाषचांद्र बोस याांच्या ियांतीडिडमत्त िा डदिस सािरा केला िातो. 

• कें द्र सरकारिे 23 िािेिारीपासूि प्रिासत्ताक डदि सोिळा सुरू करण्याचा डिणिय घेतला असूि बोस याांची ियांती 

समाडिष्ट् आिे. 

• िेतािी सुभाषचांद्र बोस याांचा िन्म 23 िािेिारी 1897 रोिी कटक, ओररसा येथे झाला. 

• भारतीय स्वातांत्र्यलढ्यात त्याांिी मोलाची भूडमका बिािली. 

• ते िपािी समडथित इांडियि िॅशिल आमी (आझाद डिांद फौि) चे प्रमुख िोते. 

• ते आझाद डिांद सरकारचे सांस्थापक प्रमुख िोते. 
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• यािेळी पांतप्रधाि िरेंद्र मोदी याांिी इांडिया िेट येथे िेतािी सुभाषचांद्र बोस याांच्या िोलोग्राम पुतळ्याचे अिािरण केले. 

• Source: HT 

खेळ 
लखनऊर्च्ा आ्पीएल संघाला “लखनऊ सुपर िा्ंट्स” म्हटले िाईल 

 

• IPL (इांडियि प्रीडमयर लीि) च्या लखिौ फँ्रचायझीला लखिौ सुपर िायांट्स म्हटले िाईल. 

• िेल्या िषी, सांिीि िोएां का याांच्या मालकीच्या RPSG समुिािे 7090 कोटी रुपयाांिा फ्रें चायझी खरेदी केली िोती. 

• स्पधेत उतरणारा दुसरा ििीि सांघ अिमदाबादचा आिे ज्याला Irelia कां पिी Pvt Ltd िे 5635 कोटी रुपयाांिा डिकत 

घेतले आिे. 

• Source: Indian Express 

स्मृती मानधना 2021 ची ICC महहला कक्रकेटपटू म्हिून ननवड झाली 

 

• भारताच्या सृ्मती मािधिा डिची 2021 सालची ICC मडिला डक्रकेटपटू म्हणूि डििि झाली आिे. 

• सृ्मतीिे 2018 िांतर दुसर्याांदा ICC मडिला डक्रकेटपटूसाठी पुरसृ्कत रॅ चेल िेिो-क्ट्फ्लांट टर ॉफी डिांकली आिे. 

• सृ्मती ऑस्टर ेडलयाच्या एडलस पेरीिांतर िा बहुमाि पटकािणारी दुसरी मडिला डक्रकेटपटू ठरली आिे. 

• ICC मडिला T20 आांतरराष्ट्र ीय सांघातिी मांधािाचा समािेश िोता. 

• Source: newsonair 

सय््द मोदी इंडड्ा इंटरनॅशनल 2022 
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• सय्यद मोदी इां डिया इांटरिॅशिल िी आांतरराष्ट्र ीय बॅिडमांटि स्पधाि आिे, िी भारतात दरिषी आयोडित केली िाते. 

• कॉमििेल्थ िेम्स चॅक्ट्ियि सय्यद मोदी याांच्या स्मरणाथि 'सय्यद मोदी मेमोररयल बॅिडमांटि टूिािमेंट' म्हणूि 1991 मधे्य उत्तर 

प्रदेश बॅिडमांटि असोडसएशि (UPBA) द्वारे स्पधेचे उद्घाटि करण्यात आले. 

• स्थळ: बाबू बिारसी दास इििोअर से्टडियम, लखिौ, भारत 

• दोि िेळा ऑडलक्ट्िक पदक डििेती, पीव्ही डसांधूिे सय्यद मोदी आांतरराष्ट्र ीय स्पधेत 2022 मधे्य मडिला एकेरीचे डििेतेपद 

पटकािले. डसांधूिे देशबाांधि मालडिका बिसोिचा पराभि केला. 

जविेत्यांची ययदी: 

पुरुष एकेरी मजहलय एकेरी पुरुष दुहेरी मजहलय दुहेरी जमश्र दुहेरी 

डििेता- 

पुरस्कार 

डमळालेला िािी 

डििेता- 

पी व्ही डसांधू 

(भारत) 

डििेता 

• Man Wei Chong 

(Malaysia) 

• Tee Kai Wun 

(Malaysia) 

डििेता 

• अण्णा चेओांि 

(मलेडिया), 

• तेओि मेई डझांि 

(मलेडिया) 

डििेता 

• ईिाि भटिािर 

(भारत) 

• तडिषा क्रास्टो 

(भारत) 

Source: newsonair 

अिवाल  
करप्शन पसेप्शन इंडेक्स (CPI) 2021 

 

• टर ान्सपरन्सी इांटरिॅशिलिे अलीकिेच करप्प्शि परसेप्प्शि इांिेक्स (CPI) 2021 िारी केला आिे. 

• या डिदेशाांकात भारताचा क्रमाांक 85 िा आिे. 

• िेन्माकि , डफिलांि, नू्यझीलांि आडण िॉिेिे सिािडधक िुण डमळिले. 

• दडक्षण सुदाि, सीररया आडण सोमाडलया या डिदेशाांकात तळाशी आिेत. 

• भारताची रँक 2020 मधे्य 86 िरूि 2021 मधे्य एका स्थािािे सुधारूि 85 िर आली आिे. 

• भारताचा CPI स्कोअर 40 आिे. 
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जनदेशयांक बद्दल: 

• तज्ज्ञ आडण व्यािसाडयक लोकाांच्या मते सािििडिक के्षत्रातील भ्रष्ट्ाचाराच्या पातळीिुसार 180 देश आडण प्रदेशाांिा 

क्रमिारी लािणारा िा डिदेशाांक 0 ते 100 च्या प्रमाणात भ्रष्ट्ाचार समि डिदेशाांक िापरतो, डिथे 0 िा अत्यांत भ्रष्ट् 

आडण 100 अत्यांत स्वच्छ आिे. 

• Source: Indian Express 

नवीन नेमणकुा 
ववनोदानंद झा ्ांची PMLA ननिा् प्राचधकरिाचे नवे अध््क्ष म्हिून नन्ुक्ती करण््ात आली आहे 

 

• डििोदािांद झा याांची 5 िषाांच्या कालािधीसाठी PMLA न्यायडिणिय प्राडधकरणाच्या अध्यक्षपदी डियुक्ती करण्यात 

आली आिे. 

• डििोदािांद झा, 1983 बॅचचे सेिाडििृत्त IRS अडधकारी सप्टेंबर 2018 पासूि प्राडधकरणामधे्य सदस्य (डित्त आडण लेखा) 

म्हणूि काम करत आिेत. 

• पीएमएलए न्यायडिणिय प्राडधकरण िी तीि सदस्यीय सांस्था आिे ज्याचा आदेश मिी लाँिररांि प्रडतबांध कायदा 

(पीएमएलए) अांतिित िारी केलेल्या मालमते्तच्या िोिणीच्या प्रकरणाांचा न्यायडििािा करणे आिे. 

मनी लयाँिररांग प्रजतबांि कययदय, 2002 बद्दल: 

• मिी लाँिररांि प्रडतबांधक कायदा, 2002 िा भारताच्या सांसदेचा एक कायदा आिे िो मिी-लाँिररांिला प्रडतबांध 

करण्यासाठी आडण मिी-लाँिररांिमधूि डमळिलेल्या मालमते्तच्या िप्तीची तरतूद करण्यासाठी एििीए सरकारिे 

लािू केला आिे. 

• PMLA आडण त्याअांतिित अडधसूडचत केलेले डियम 1 िुलै 2005 पासूि लािू झाले. 

• Source: The Hindu 

ननधन  
प्रख््ात कथकली नृत््ांगना आणि पद्मश्री प्राप्त फ्रान्सर्च्ा ममलेना साजल्वनी ्ांचे ननधन 
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• फ्रान्सच्या प्रडसद्ध कथकली िृत्याांििा डमलेिा साक्ट्ििी याांचे डिधि झाले. 

• इटाडलयि िांशाची साक्ट्ििी भारताला डियडमत भेट देत िोती, डिशेषत: केरळमधे्य डतिे कथकली डशकली आडण 

पॅररसमधे्य भारतीय िृत्य प्रकाराांची शाळा ‘सेंटर मांिपा’ चालिली. 

• परफॉडमांि आट्िसच्या के्षत्रातील योिदािाबद्दल भारत सरकारिे 2019 मधे्य साक्ट्ििी याांिा पद्मश्री पुरस्कारािे 

सन्माडित केले. 

• Source: Business Standard 

ज््ेष्ट्ठ पुरातत्वशास्त्रज्ञ आणि अग्रलेखकार रामचंद्रन नागसामी ्ांचे ननधन 

 

• जे्यष्ठ पुरातत्वशास्त्रज्ञ आडण अग्रलेखकार रामचांद्रि िािसामी याांचे डिधि झाले. 

• िािसामी िे मिाबलीपुरममधील डशल्पाांिरील सांशोधिासाठी ओळखले िातात. 

• पुरातत्व शास्त्रातील त्याांच्या सांशोधि कायािसाठी 2018 मधे्य त्याांिा पद्मभूषण पुरस्कारािे सन्माडित करण्यात आले 

िोते आडण ताडमळिािू सरकारचा सिोच्च िािरी पुरस्कार - कालाईमामणी पुरस्काराचे देखील ते प्राप्तकते िोते. 

• ते ताडमळिािू सरकारच्या पुरातत्व डिभािाचे पडिले सांचालक िोते. 

• Source: India Today 

संकीणथ 
मशवांगी मसगं 
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• देशातील पडिली मडिला राफेल फायटर िेट पायलट डशिाांिी डसांि प्रिासत्ताक डदिाच्या 2022 च्या परेिमधे्य भारतीय 

िायुसेिेच्या (IAF) झाकीचा भाि िोती. 

• डशिाांिी डसांि िी IAF च्या झाकीचा भाि असणारी दुसरी मडिला फायटर िेट पायलट आिे. 

• िेल्या िषी, फ्लाइट लेफ्टिांट भाििा काांथ, IAF च्या झाांकीचा भाि असणारी पडिली मडिला फायटर िेट पायलट 

बिली. 

• डशिाांिी डसांि, िी िाराणसीची आिे, 2017 मधे्य IAF मधे्य सामील झाली आडण IAF च्या मडिला फायटर पायलटच्या 

दुसर्या तुकिीत कडमशि प्राप्त झाली. 

• ती पांिाबमधील अांबाला येथील आयएएफच्या िोल्डि एरोि स्क्वािर िचा भाि आिे. 

Source: Indian Express 

कफट इंडड्ा जक्वझ 2021 

 

• डिद्यार्थ्ाांसाठी भारतातील सिाित मोठी क्रीिा आडण डफटिेस क्ट्िझ, पडिल्या-िडिल्या डफट इांडिया क्ट्िझच्या प्राथडमक 

फेरीचे डिकाल िािीर करण्यात आले. 

• युिा व्यििार आडण क्रीिा मांत्रालयािे आयोडित केलेल्या देशव्यापी स्पधेच्या डिकालाांिरूि असे डदसूि आले आिे 

की उत्तर प्रदेशातील दोि डिद्यार्थ्ाांिी इतर सिि राज्याांतील डिद्यार्थ्ाांिा मािे टाकूि प्राथडमक फेरीत सिािडधक िुण 

डमळिले आिेत. 

• डदल्ली पक्ट्ब्लक सू्कल, गे्रटर िोएिाच्या डदव्याांशु चमोलीिे अव्वल स्थाि पटकािले, सिबीम सू्कल, लािरतारा, 

िाराणसीच्या शाश्वत डमश्रा त्याच्या ििळ िोते. 

• डफट इांडिया क्ट्िझच्या प्राथडमक फेरीत, देशभरातील 659 हूि अडधक डिल्ह्ाांतील 13,502 शाळाांमधूि सिभािी झाले 

िोते, त्यापैकी 36 राजे्य आडण कें द्रशाडसत प्रदेशाांमधील 361 शाळाांचे डिद्याथी आता राज्य फेरीसाठी डिििले िेले 

आिेत. 

• क्ट्िझमधे्य 3.25 कोटी ांची बक्षीस रक्कम आिे िी क्ट्िझच्या डिडिध टप्प्याांिर डििेत्या शाळा आडण डिद्यार्थ्ाांिा डदली 

िाईल. 
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जफट इांजियय चळवळीबद्दल: 

• डफट इांडिया चळिळ िी भारतातील एक राष्ट्र व्यापी चळिळ आिे िी लोकाांिा त्याांच्या दैिांडदि िीििात शारीररक 

डक्रयाकलाप आडण खेळ समाडिष्ट् करूि डिरोिी आडण तांदुरुस्त रािण्यासाठी प्रोत्साडित करते. 

• 29 ऑिस्ट 2019 रोिी ििी डदल्ली येथे पांतप्रधाि िरेंद्र मोदी याांच्या िसे्त लॉन्च करण्यात आले. 

Source: PIB 
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