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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

हिसरा आठवडा जानेवारी 2022 

मित्वाच्या बािम्या: राज्य 

गुरू रहवदास जयंिीहनहमत्त हनवडणूक आयोगाने १४ फेब्रुवारीला पंजाब हवधानसभा हनवडणूक पुढे ढकलली 

आिे 

 

• भारतीय निवडणूक आयोगािे (ECI) गुरु रनवदास जयंतीनिनित्त पंजाबिधील १४ फेबु्रवारी रोजी होणारी नवधािसभा 

निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निणणय घेतला. 

• राज्यातील 117 नवधािसभा जागांसाठी आता 20 फेबु्रवारी रोजी ितदाि होणार असल्याचे निवडणूक आयोगािे 

जाहीर केले आहे. 

• 16 फेबु्रवारी 2022 रोजी साजरी होणार् या श्री गुरु रनवदास जी जयंती सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी पंजाब ते 

वाराणसी येथे िोठ्या संखे्यिे भानवकांच्या हालचालीकंडे लक्ष वेधण्यासाठी आयोगाला राज्य सरकार, राजकीय पक्ष 

आनण इतर संघटिांकडूि अिेक निवेदिे प्राप्त झाली आहेत. 

गुरु रहवदास जयंिी बद्दल: 

• गुरु रनवदास जयंती" हा गुरु रनवदासांचा जन्मनदवस आहे, जो िाघ िनहन्यातील पौनणणिेच्या नदवशी साजरा केला जातो. 

• Source: TOI 

मित्वाच्या बािम्या: भारि 

सफाई कममचाऱयांसाठी राष्ट्र ीय आयोग 

 

•  पंतप्रधाि िरेंद्र िोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कें द्रीय िंनििंडळािे राष्ट्र ीय सफाई किणचारी आयोग (NCSK) चा 

कायणकाळ ३१.३.२०२२ िंतर तीि वर्ाांसाठी वाढवण्यास िंजुरी नदली आहे. 
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• तीि वर्ाांच्या िुदतवाढीचा एकूण अथण अंदाजे 43.68 कोटी रुपये असेल. 

• NCSK पासूि 31.3.2022 िंतर आणखी 3 वरे् देशातील सफाई किणचारी आनण ओळखले जाणारे िॅनु्यअल सफाई 

किणचारी हे प्रिुख लाभाथी असतील. 

• NCSK ची स्थापिा 1993 िधे्य NCSK कायदा 1993 च्या तरतुदीिुंसार सुरुवातीला 31.3.1997 पयांतच्या 

कालावधीसाठी करण्यात आली. 

• पार्श्णभूिी: 

• NCSK सफाई किणचार्यांच्या कल्याणासाठीच्या नवनशष्ट् कायणक्रिांबाबत सरकारला आपल्या नशफारशी देत आहे, 

सफाई किणचार्यांच्या सध्याच्या कल्याणकारी कायणक्रिांचा अभ्यास आनण िूल्यिापि, नवनशष्ट् तक्रारीचंी प्रकरणे 

तपासणे इ. 

• तसेच िॅनु्यअल सॅ्कव्हेंजर आनण त्ांचे पुिवणसि कायदा, 2013 िधील रोजगार प्रनतबंधाच्या तरतुदीिुंसार, NCSK ला 

या कायद्याच्या अंिलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याचे काि, कें द्र आनण राज्य सरकारांिा त्ाच्या प्रभावी 

अंिलबजावणीसाठी निनवदा सल्ला,कायद्याच्या तरतुदीचें उलं्लघि/अंिलबजावणी ि करण्याच्या तक्रारी आनण 

चौकशी करण्याचे काि सोपवण्यात आले आहे.  

• Source: PIB 

MoHUA ने स्ट्रीट्स फॉर पीपल अँड नचमररंग नेबरहुड्स चॅलेंजचे हवजेिे घोहिि केले 

 

•   गृहनििाणण आनण शहरी व्यवहार िंिालयािे (MoHUA) एक ऑिलाइि कायणक्रि आयोनजत केला ज्यािधे्य त्ांिी 

स्ट्र ीट्स फॉर पीपल चॅलेंजसाठी अकरा नवजेती शहरे आनण पोर्ण शेजारच्या चॅलेंजच्या पायलट टप्प्यासाठी दहा 

नवजेत्ा शहरांची घोर्णा केली. 

• या कायणक्रिात िंिालयािे इंनडया सायकल्स 4 चेंज अँड स्ट्र ीट्स फॉर पीपल चॅलेंजेसचा सीझि-2 आनण ‘न्चररंग 

िेबरहुड्स चॅलेंज: स्ट्ोरीज फ्रॉि द फील्ड’ हे पुस्तकही लॉन्च केले. 

• ही शहरे आता आव्हािाच्या से्कल अप टप्प्यात प्रवेश करतील ज्यािधे्य प्रायोनगक टप्प्यात हाती घेतलेले प्रकल्प आता 

शार्श्त पद्धतीिे वाढवले जातील. 

• Nurturing Neighborhoods Challenge अंतगणत नजंकलेल्या शहरांची घोर्णा 

• MoHUA िे बिाणडण वॅ्हि लीर फाऊंडेशि (BvLF) आनण तांनिक भागीदार वल्डण ररसोसेस इन्स्टिटू्यट (WRI) इंनडया 

यांच्या सहकायाणिे Nurturing Neighborhoods Challenge साठी दहा नवजेत्ा शहरांची घोर्णा केली. 

• Source: PI 

कला उत्सव 2021 चा समापन सोिळा 
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• नशक्षण राज्यिंिी श्रीिती. अन्नपूणाण देवी आनण नशक्षण राज्यिंिी डॉ. राजकुिार रंजि नसंह यांिी कला उत्सव 2021 

च्या सिापि सिारंभाला संबोनधत केले. 

• कला उत्सव 2021 1 जािेवारी 2022 रोजी नडनजटल पॅ्लटफॉिणद्वारे ऑिलाइि लाँच करण्यात आला. 

• कला उत्सव 2021 िधे्य नवनवध राजे्य, कें द्रशानसत प्रदेश, कें द्रीय नवद्यालय संघटिा आनण िवोदय नवद्यालय सनिती 

शाळांिधूि एकूण 35 संघांिी भाग घेतला आहे नजथे 582 नवद्यार्थ्ाांिी आपली प्रनतभा दाखवली. 

• या सहभागीपैंकी 291 िुली आनण 291 िुलांिी कला उत्सव 2021 िधे्य 5 नदव्यांग सहभागीसंह सहभाग घेतला. 

कला उत्सव बद्दल: 

• राष्ट्र ीय कला उत्सव राष्ट्र ीय शैक्षनणक संशोधि आनण प्रनशक्षण पररर्द आनण नशक्षण िंिालयाच्या शालेय नशक्षण आनण 

साक्षरता नवभागाद्वारे 2015 िधे्य सुरू करण्यात आला. 

• Source: PIB 

सायबर सुरहिि भारि उपक्रम 

 

• इलेक्ट्र ॉनिक्स आनण िानहती तंिज्ञाि िंिालय (MeitY) सायबर सुरक्षा भारत उपक्रिांतगणत 26 व्या CISO (िुख्य 

िानहती सुरक्षा अनधकारी) डीप डायव्ह प्रनशक्षण कायणक्रिाचे आयोजि करत आहे. 

• प्रनशक्षण कायणक्रि हा सायबर सुरक्षा भारत उपक्रिांतगणत MeitY येथे राष्ट्र ीय ई-गव्हिणन्स नवभागाद्वारे आयोनजत 

कायणशाळांच्या िानलकेचा एक भाग आहे. 

• हा कायणक्रि 17 ते 22 जािेवारी 2022 दरम्याि आयोनजत केला जात आहे आनण यािधे्य गव्हिणन्स ररस्क आनण 

कंप्लायन्स आनण डेटा प्रायव्हसी, िेटवकण  नसकु्यररटी, एंड पॉइंट नसकु्यररटी, ऍन्स्टप्लकेशि आनण डेटा नसकु्यररटी, 

क्लाउड नसकु्यररटी, िोबाईल नसकु्यररटी, नक्रप्टोग्राफी, सायबर नसकु्यररटी संबंनधत तरतुदी यासारख्या नवर्यांचा 

सिावेश असेल. आयटी कायदा, सुरक्षा लेखापरीक्षण, CCMP तयार करण्यासाठी िागणदशणक तते्त्व आनण सुरक्षा 

ऑपरेशि कें द्र (SoC) चे ऑपरेशि आनण देखरेख इ. 

• हे CISOs आनण इतर सहभागीिंा उदयोनु्मख सायबर धोक्याच्या लँडसे्कपच्या चांगल्या प्रकारे सिजूि घेण्यास, 

सायबर सुरके्षच्या सवोत्ति पद्धती सिजूि घेण्यास िदत करेल. 

सायबर सुरिा कायमक्रमाबद्दल: 
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• सायबर सुरके्षच्या उदयोनु्मख आव्हािांसह CISO चे सक्षिीकरण करण्यासाठी आनण आव्हािांिा सािोरे जाण्यासाठी 

त्ांिा प्रनशनक्षत करण्यासाठी, MeitY िे जािेवारी 2018 िधे्य उद्योग कंसोनटणयिच्या सनक्रय सिथणिासह सायबर 

सुरक्षा कायणक्रि सुरू केला होता. 

• कें द्र आनण राज्य सरकार, PSUs, बँका आनण सरकारी संस्थांिधील 1200 CISO आनण आघाडीच्या IT अनधकार्यांिा 

प्रनशक्षण देणे हा कायणक्रिाचा उदे्दश आहे. 

Source: PIB 

गृिहनमामण आहण शिरी व्यविार मंत्रालयाने ‘ओपन डेटा वीक’ सुरू केला  

 

• गृहनििाणण आनण शहरी व्यवहार िंिालयािे (MoHUA) खुल्या डेटाचा अवलंब करण्यास आनण भारताच्या शहरी 

पररसंस्थेिधे्य िावीन्यपूणणतेला प्रोत्साहि देण्यासाठी ‘ओपि डेटा वीक’ सुरू करण्याची घोर्णा केली. 

• 'आझादी का अिृत िहोत्सव - स्माटण शहरे: स्माटण शहरीकरण' या पररर्देपयांत, फेबु्रवारी 2022 दरम्याि, सुरत येथे 

आयोनजत करण्यात येणार् या, ओपि डेटा वीक हा MoHUA द्वारे जिजागृती आनण प्रचारासाठी हाती घेतलेल्या पूवण-

इव्हेंट उपक्रिांच्या िानलकेचा एक भाग आहे.  

• हे जािेवारीच्या नतसर्या आठवड्यात म्हणजेच १७ जािेवारी २०२२ ते २१ जािेवारी २०२२ या कालावधीत आयोनजत 

केले जाईल. 

• इव्हेंटिधे्य सवण 100 स्माटण शहरांचा सहभाग नदसेल जे स्माटण नसटीज ओपि डेटा पोटणलवर उच्च दजाणचे डेटासेट आनण 

डेटा ब्लॉग प्रकानशत करतील. 

• वाढीव कायणक्षिता, पारदशणकता, िवोपक्रिाला चालिा आनण आनथणक वाढ यासारख्या खुल्या डेटाचे फायदे दशणनवणे 

हे इव्हेंटचे उनद्दष्ट् आहे. 

• Source: PIB 

राष्ट्र ीय स्ट्ाटमअप पुरस्कार 2021 
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• कें द्रीय वानणज्य आनण उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आनण सावणजनिक नवतरण आनण वस्त्रोद्योग िंिी, पीयूर् गोयल 

यांिी राष्ट्र ीय स्ट्ाटणअप पुरस्कार 2021 प्रदाि केले. 

• 1 इिकू्यबेटर आनण 1 एक्सीलरेटरसह एकूण 46 स्ट्ाटणअप्सिा राष्ट्र ीय स्ट्ाटणअप पुरस्कार 2021 चे नवजेते म्हणूि 

ओळखले गेले आहे. 

• नडपाटणिेंट फॉर प्रिोशि ऑफ इंडस्ट्र ी अँड इंटरिल टर ेड (DPIIT) िे उतृ्कष्ट् स्ट्ाटणअप्स आनण इकोनसस्ट्ि सक्षिकांिा 

ओळखण्यासाठी आनण पुरसृ्कत करण्यासाठी राष्ट्र ीय स्ट्ाटणअप पुरस्कारांची संकल्पिा केली आहे जे िानवन्यपूणण 

उत्पादिे नकंवा सोलू्यशन्स आनण से्कलेबल एंटरप्राइजेस, रोजगार निनिणती नकंवा संपत्ती निनिणतीच्या उच्च क्षितेसह, 

िोजता येण्याजोगे सािानजक प्रदशणि करतात.  

श्री गोयल यांिी स्ट्ाटणअप्सिा भारताला जगातील िंबर 1 स्ट्ाटणअप इकोनसस्ट्ि बिवण्यासाठी प्रािुख्यािे पाच के्षिांवर लक्ष 

कें नद्रत करण्याचे आवाहि केले: 

1. भारतीय भार्ांिधे्य उपाय आनण सािग्री नवकनसत करा 

2. िोठ्या सािानजक आनण आनथणक प्रभाव असलेल्या उत्पादिांिा आनण उपायांिा प्रोत्साहि द्या 

3. देशभरातील प्रते्क नजल्ह्यात स्ट्ाटणअपला प्रोत्साहि देणे, - प्रते्क नजल्ह्यात ‘स्ट्ाटणअप प्रवेश कें दे्र’ स्थापि करणे 

4. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावर इिोवे्हशि झोि तयार करणे 

5. जगभरातील सवोत्ति पद्धतीचंा अवलंब करा आनण भारताची जागनतक स्पधाणत्मकता वाढवा 

• टीप: पंतप्रधाि िरेंद्र िोदी यांिी स्ट्ाटणअप संसृ्कतीला देशाच्या दूरवरच्या भागात िेण्यासाठी १६ जािेवारी हा राष्ट्र ीय 

स्ट्ाटणअप नदवस म्हणूि साजरा केला जाईल अशी घोर्णा केली. 

Source: PIB 

परकीय चलन संकटावर माि करण्यासाठी भारिाने श्रीलंकेला USD 900 दशलि पेिा जास्त आहथमक सिाय्य 

हदले 

 

• भारतािे श्रीलंकेला 900 दशलक्ष डॉलसण कजण देण्याची घोर्णा केली आहे. 

• आयातीसाठी देय देण्यासाठी डॉलरच्या तुटवड्यािुळे श्रीलंकेला सध्या जवळपास सवण जीविावश्यक वसंू्तचा तुटवडा 

जाणवत आहे. 

• यािधे्य $509 दशलक्षपेक्षा जास्त एनशयि न्स्टक्लअररंग युनियि सेटलिेंट आनण $400 दशलक्ष चलि सॅ्वपचा सिावेश 

आहे. 

श्रीलंकेबद्दल िथ्यः  

• राजधािी: कोलंबो, श्री जयवधणिेपुरा कोटे्ट 

• चलि: श्रीलंकि रुपया 

• अध्यक्ष: गोटाबाया राजपके्ष 
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• पंतप्रधाि: िनहंदा राजपके्ष 

Source: ET 

मित्वाच्या बािम्या: जग 
2022 ची पहिली BRICS शेपाम बैठक चीनच्या अध्यििेखाली झाली 

 

• 2022 ची पनहली BRICS शेपाण बैठक 18-19 जािेवारी रोजी चीिच्या अध्यक्षतेखाली अक्षरशः  आयोनजत करण्यात 

आली होती आनण सदस्ांिी 2021 िधे्य BRICS चे अध्यक्षपदासाठी भारताचे आभार िािले होते. 

• चीििे 2022 िधे्य नब्रक्सचे नफरते अध्यक्षपद स्वीकारले आहे. 

• 2022 च्या पनहल्या BRICS शेपाण बैठकीत वर्ाणसाठीचा कायणक्रि आनण प्राधान्यक्रि यावर चचाण करण्यात आली. 

• त्ांिी नब्रक्स सहकायाणची सातत्, एकित आनण एकिीकरणाची अपेक्षा केली. 

Source: Business Standard 

पंिप्रधान मोदी आहण मॉररशसचे पंिप्रधान प्रहवंद जगन्नाथ यांनी संयुक्तपणे मॉररशसमधे्य सोशल िाऊहसंग 

युहनट्स प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. 

 

• पंतप्रधाि िरेंद्र िोदी आनण िॉररशसचे पंतप्रधाि श्री प्रनवंद कुिार जुगिाथ यांिी संयुक्तपणे िॉररशसिधे्य सािानजक 

गृहनििाणण युनिट प्रकल्पाचे उद्घाटि केले. 

• भारताच्या नवकास सिथणिाचा एक भाग म्हणूि हाती घेतलेल्या अत्ाधुनिक नसन्स्टव्हल सन्स्टव्हणस कॉलेजचे बांधकाि आनण 

8 िेगावॅटचे सोलर पीव्ही फािण- या दोि अन्य प्रकल्पांच्या आभासी पायाभरणी सिारंभात दोन्ही पंतप्रधािांिी भाग 

घेतला. 
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• राष्ट्र  उभारणीत नसन्स्टव्हल सन्स्टव्हणस कॉलेज प्रकल्पाचे िहत्त्व पंतप्रधािांिी िान्य केले आनण निशि किणयोगी नशकण्याची 

ऑफर नदली. 

• पंतप्रधािांिी ऑक्ट्ोबर 2018 िधे्य आंतरराष्ट्र ीय सौर आघाडी (ISA) च्या पनहल्या संिेलिात िांडलेल्या वि सि वि 

वल्डण वि ग्रीड (OSOWOG) उपक्रिाचे स्मरण केले आनण म्हणाले की 8 िेगावॅट सोलर पीव्ही फािण प्रकल्पािुळे 

हवािािातील आव्हािे किी करण्यात िदत होईल. िॉररशस 13,000 टि CO2 उत्सजणि टाळण्याचा साििा करत 

आहे. 

• सिारंभात दोि प्रिुख नद्वपक्षीय करारांची देवाणघेवाण सिानवष्ट् होती: िेटर ो एक्सपे्रस आनण इतर पायाभूत सुनवधा 

प्रकल्पांसाठी भारत सरकारकडूि िॉररशस सरकारला USD 190 दशलक्ष के्रनडट लाइिच्या नवस्तारासाठी करार 

आनण लहाि नवकास प्रकल्पांच्या अंिलबजावणीवर सािंजस् करार. 

• Source: PIB 

वर्ल्म एम्प्लॉयमेंट अँड सोशल आउटलुक-टर ें ड्स 2022 

 

• इंटरिॅशिल लेबर ऑगणिायझेशि (ILO) िे वल्डण एम्प्प्लॉयिेंट अँड सोशल आउटलुक-टर ेंड्स 2022 (WESO Trends) 

प्रनसद्ध केले आहे. 

• या अहवालात रोजगार, बेरोजगारी आनण श्रिशक्तीचा सहभाग, तसेच िोकरीच्या गुणवते्तवर, अिौपचाररक रोजगार 

आनण कािाच्या गररबीवरील जागनतक आनण प्रादेनशक टर ेंडवर संकटाचे पररणाि तपासले आहेत. 

• हे COVID-19 संकटापूवी आनण दरम्याि तातु्परत्ा रोजगारातील टर ेंडचे नवसृ्तत नवशे्लर्ण देखील देते. 

अिवालाचे हनष्किम: 

• 2022 िधे्य जागनतक बेरोजगारी 207 दशलक्ष राहण्याचा अंदाज आहे. 

• िवीि कोरोिाव्हायरस रोग (COVID-19) िहािारी सुरू होण्यापूवी 2019 च्या तुलिेत हे 21 दशलक्ष अनधक आहे. 

• 2022 िधील जागनतक कािकाजाचे तास त्ांच्या पूवण-साथीच्या पातळीच्या जवळपास दोि टके्क किी असतील - जे 

52 दशलक्ष पूणण-वेळ िोकर्यांच्या िुकसािासारखे आहे. 

• व्यापक-आधाररत श्रि बाजार पुिप्राणप्तीची आवश्यकता आहे - पुिप्राणप्ती िािव-कें नद्रत, सवणसिावेशक, नटकाऊ 

आनण लवनचक असणे आवश्यक आहे. 

आंिरराष्ट्र ीय कामगार संघटना (ILO) बद्दल: 

• िुख्यालय: नजनिव्हा, न्स्टस्वत्झलांड 
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• िहासंचालक; गाय रायडर 

• निनिणती: 11 एनप्रल 1919 

• Source: DTE 

इंडोनेहशयाने जकािामहून दूरस्थ बोहनमयो येथे राजधानी स्थलांिररि करण्यासाठी कायदा केला 

 

• अलीकडेच, इंडोिेनशयाच्या संसदेिे जकाताण हळूहळू बुडत असलेल्या बॉनिणओ बेटावर 2,000 नकलोिीटर दूर 

असलेल्या जागेवर राजधािीचे स्थलांतर करण्यास िान्यता देणारा कायदा संित केला आहे ज्याला "िुसांतारा" असे 

िाव नदले जाईल. 

• वाढत्ा सिुद्राची पातळी आनण दाट लोकवस्ती असलेल्या जावा बेटावरील तीव्र गदीचा हवाला देत एनप्रल 2019 िधे्य 

राष्ट्र ाध्यक्ष जोको नवडोडो यांिी या हालचालीची सूचिा नदली होती. 

• िवीि राजधािी (िुसांतारा) बोनिणयोच्या इंडोिेनशयातील पूवण कालीिंति प्रांतातील सुिारे 56,180 हेक्ट्र के्षि व्यापेल, 

जो देश िलेनशया आनण बु्रिेईसह सािानयक करतो. 

• जास्त लोकसंख्या असलेल्या राजधािीतूि स्थलांतर करणारा इंडोिेनशया हा या प्रदेशातील पनहला देश िाही. 

• िलेनशयािे 2003 िधे्य क्वालालंपूरहूि पुिजया येथे आपले सरकार हलवले, तर म्याििारिे 2006 िधे्य आपली 

राजधािी रंगूिहूि िेपीडाव येथे हलवली. 

Source: TOI 

WEF च्या दावोस अजेंडावर पंिप्रधान मोदीनंी ‘से्ट्ट ऑफ द वर्ल्म’ हवशेि भािण केले 

 

• पंतप्रधाि िरेंद्र िोदी यांिी 17 जािेवारी 2022 रोजी WEF (वल्डण इकॉिॉनिक फोरि) च्या दावोस अजेंडा येथे ‘से्ट्ट 

ऑफ द वल्डण’ नवशेर् भार्ण केले. 

• दावोस अजेंडा 2022 17 ते 21 जािेवारी 2022 दरम्याि होणार आहे. 

• प्रिुख जागनतक िेत्ांसाठी 2022 साठी त्ांचे न्स्टव्हजि शेअर करणारे हे पनहले जागनतक व्यासपीठ असेल. 

• ‘से्ट्ट ऑफ द वल्डण’ या थीिवर हा कायणक्रि आयोनजत करण्यात आला आहे. 

• याला अिेक राज्यप्रिुख संबोनधत करतील. 
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• यात उद्योग के्षिातील आघाडीचे िेते, आंतरराष्ट्र ीय संस्था आनण िागरी सिाज यांचाही सहभाग असेल. 

• त्ांच्या नवशेर् भार्णादरम्याि, पंतप्रधाि िोदीिंी देशाच्या पूवणलक्षी करप्रणालीच्या सिसे्चे निराकरण करण्यासाठी 

त्ांच्या प्रशासिाद्वारे लागू केलेल्या सुधारणांची रूपरेर्ा सांनगतली. 

• त्ांिी त्ांच्या सरकारच्या िालित्ता िुद्रीकरणाच्या प्रयत्ांचा आनण भारतात सुरू असलेल्या िोठ्या प्रिाणात पायाभूत 

सुनवधा प्रकल्पांचाही उले्लख केला. 

वर्ल्म इकॉनॉहमक फोरम (WEF) बद्दल िथे्य: ही एक आंतरराष्ट्र ीय एिजीओ आहे. 

• िुख्यालय: कॉलोिी, न्स्टस्वत्झलांड 

• स्थापिा: जािेवारी 1971 

• संस्थापक: क्लॉस र्श्ाब 

Source: India Today 

BRICS STI सुकाणू सहमिीमधे्य 2022 च्या हक्रयाकलापांवर चचाम: भारि 5 कायमक्रमांचे आयोजन करेल 

 

• 2022 िधे्य भारत पाच कायणक्रिांचे आयोजि करेल, ते म्हणजे स्ट्ाटणअप्स फोरि िीनटंग, ऊजाण वर कायणगटाच्या 

बैठका; जैवतंिज्ञाि आनण बायोिेनडनसि; आयसीटी आनण उच्च-कायणक्षिता संगणि; BRICS सायन्स टेक्नॉलॉजी 

इिोवे्हशि (STI) सुकाणू सनितीच्या 15 व्या बैठकीत झालेल्या चचेिुसार STIEP (नवज्ञाि, तंिज्ञाि, िवोने्मर् आनण 

उद्योजकता भागीदारी) कायणगटाची बैठक आनण िायक्रोसाइट (िॉलेज हब) म्हणूि BRICS इिोवे्हशि लॉन्चपॅडचा 

शुभारंभ. 

• भारतािे जािेवारी 2022 पासूि नब्रक्सचे अध्यक्षपद चीिकडे यशस्वीपणे सोपवले आहे. 

• BRICS 2022 ची थीि "जागनतक नवकासासाठी िवीि युगात उच्च-गुणवते्तची BRICS भागीदारी अशर" (Foster 

High-Quality BRICS Partnership Usher in a New Era for Global Development) आहे. 

• एकूण 25 कायणक्रिांचे नियोजि करण्यात आले असूि, त्ापैकी एकूण पाच कायणक्रिांचे आयोजि भारत करणार 

आहे. 

हब्रक्स बद्दल िथ्य: 

• निनिणती: 2009 

• देश: ब्राझील, रनशया, भारत, चीि आनण दनक्षण आनफ्रका 

Source: PIB 

टोगंा मधे्य ज्वालामुखीचा उदे्रक 
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• अलीकडे, टोगंा या दनक्षण पॅनसनफक बेटावर ज्वालािुखीचा उदे्रक झाला, ज्यािुळे पॅनसनफकभोवती तु्सिािीच्या लाटा 

उसळल्या. 

• हा सिुद्राखालील ज्वालािुखीचा उदे्रक आहे ज्यािधे्य दोि लहाि निजणि बेट आहेत, हंुगा-हापाय आनण हंुगा-टोगंा. 

• हंुगा-टोगंा-हंुगा-हापाय ज्वालािुखीचा गेल्या काही दशकांपासूि नियनितपणे उदे्रक होत आहे. 

• 2009 आनण 2014/15 िधील घटिांिधे्य िॅग्मा आनण वाफेचे गरि जेट लाटांिधूि स्फोट झाले. पण हे उदे्रक छोटे 

होते. 

Source: Indian Express 

आंिरराष्ट्र ीय हचत्रपट मिोत्सव 

 

• 15 जािेवारी 2022 रोजी बांगलादेशचे परराष्ट्र  िंिी डॉ. ए.के. अबु्दल िोिेि यांच्या हसे्त ढाका येथील राष्ट्र ीय संग्रहालय 

पररसरात 9 नदवस चालणार्या 20 व्या ढाका आंतरराष्ट्र ीय नचिपट िहोत्सवाचे (DIFF) उद्घाटि करण्यात आले. 

• बांगलादेशातील भारताचे उच्चायुक्त नवक्रि दोराईस्वािी यावेळी नवशेर् अनतथी म्हणूि उपन्स्टस्थत होते. 

• या नचिपट िहोत्सवात दहा शे्रणीिंधे्य 225 नचिपट प्रदनशणत केले जात आहेत. 

• िहोत्सवादरम्याि 70 देशांतील नचिपट नवनवध नठकाणी दाखवले जात आहेत. 

• फेन्स्टस्ट्व्हलिधील भारतीय प्रवेशांिधे्य पीएस नविोथराज नदग्दनशणत कूझंगल, सुभ्रनजत नििा नदग्दनशणत अनवजानिक, 

इंद्रिील रॉयचौधरी नदग्दनशणत ियार जोजंाळ आनण शरीफ इसा नदग्दनशणत आंदाल या ३५ नचिपटांचा सिावेश आहे. 

• िाररया इव्हािोव्हा नदग्दनशणत 'द अँगर' हा लेबिीज-जिणि नचिपट िहोत्सवाचा उद्घाटिाचा नचिपट होता. 

ढाका आंिरराष्ट्र ीय हचत्रपट मिोत्सवाहवियी (DIFF): 

• 1977 िधे्य स्थापि झालेल्या रेिबो नफल्म सोसायटीद्वारे DIFF चे आयोजि केले जाते. 

• DIFF 1992 िधे्य सुरू झाला. 

• Source: newsonair 

मित्वाच्या बािम्या: अथमव्यवस्था 
SEBI ने Saa₹thi मोबाईल अॅप लाँच केले 
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• नसकु्यररटीज अँड एक्स्चेंज बोडण ऑफ इंनडया (SEBI) िे गंुतवणूकदारांच्या नशक्षणासाठी “साँथी” हे िोबाईल अॅप लाँच 

केले. 

 

 

• नसकु्यररटी िाकेटच्या िूलभूत संकल्पिांबद्दल गंुतवणूकदारांिधे्य जागरुकता नििाणण करणे हे Saa₹thi िोबाइल 

अॅपचे उनद्दष्ट् आहे. 

• अॅप KYC प्रनक्रया, टर ेनडंग आनण सेटलिेंट, मु्यचु्यअल फंड (MF), बाजारातील अलीकडील घडािोडी, 

गंुतवणूकदारांच्या तक्रारी निवारण यंिणा इत्ादीबंद्दल देखील स्पष्ट् करेल. 

हसकु्यररटीज अँड एक्सचेंज बोडम ऑफ इंहडया (सेबी) बद्दल: 

• SEBI ही भारतातील नसकु्यररटीज आनण किोनडटी िाकेटसाठी नियािक संस्था आहे जी भारत सरकारच्या नवत्त 

िंिालयाच्या िालकीखाली आहे. 

• 12 एनप्रल 1992 रोजी नसकु्यररटीज अँड एक्स्चेंज बोडण ऑफ इंनडया कायदा, 1992 च्या तरतुदीिुंसार याची स्थापिा 

करण्यात आली. 

• Source: Indian Express 

मंहत्रमंडळाने इंहडयन ररनु्यएबल एनजी डेव्हलपमेंट एजन्सी हलहमटेडमधे्य रु. 1,500 कोटीचं्या हनधीला मंजुरी 

हदली. 

 

•   पंतप्रधाि िरेंद्र िोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आनथणक घडािोडीचं्या िंनििंडळ सनितीिे इंनडयि ररनु्यएबल एिजी 

डेव्हलपिेंट एजन्सी नलनिटेड (IREDA) िधे्य 1500 कोटी रुपयांच्या इन्स्टक्वटी इन्फ्युजिला िंजुरी नदली. 
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• या इन्स्टक्वटी इन्फ्युजििुळे अंदाजे 10200 िोकर्या-वर्ण रोजगार निनिणती आनण CO2 सितुल्य 7.49 दशलक्ष टि 

CO2/वर्ण उत्सजणि किी होण्यास िदत होईल. 

• इंनडयि ररनू्यएबल एिजी डेव्हलपिेंट एजन्सी नलनिटेड (IREDA) बद्दल: 

• IREDA, MNRE च्या प्रशासकीय नियंिणाखालील नििी रत् (शे्रणी-1) कंपिीची स्थापिा 1987 िधे्य िवीकरणीय 

ऊजाण (RE) के्षिासाठी एक नवशेर् िॉि-बँनकंग नवत्त संस्था म्हणूि काि करण्यासाठी करण्यात आली. 

• Source: PIB 

मित्वाच्या बािम्या: संरिण 
ब्रह्मोस सुपरसॉहनक कू्रझ िेपणास्त्राची, वहधमि िमिेसि, यशस्वीपणे चाचणी घेिली 

 

• ब्रह्मोस सुपरसॉनिक कू्रझ के्षपणास्त्र, वाढीव स्वदेशी सािग्री आनण सुधाररत कायणक्षितेसह, ओनडशाच्या 

नकिारपट्टीवरील एकान्स्टत्मक चाचणी शे्रणी, चांदीपूर येथूि यशस्वीररत्ा चाचणी घेण्यात आली. 

• ब्रह्मोस एरोसे्पसिे संरक्षण संशोधि आनण नवकास संघटिा (DRDO) च्या संघांच्या निकट सिन्वयािे हे प्रके्षपण केले. 

• ब्रह्मोस एरोसे्पस शन्स्टक्तशाली, अतं्त अष्ट्पैलू ब्रह्मोसचे सिुद्र आनण जनििीवरील लक्ष्ांवर पररणािकारकता आनण 

िारक क्षिता वाढवण्यासाठी सातत्ािे अपगे्रड करत आहे. 

ब्रह्मोस िेपणासे्त्र: 

• ब्रह्मपुिा आनण िॉस्कवा िद्यांच्या िावांचे निश्रण, ब्रह्मोस के्षपणासे्त्र रनशयाच्या DRDO आनण NPOM द्वारे स्थानपत 

संयुक्त उद्यि कंपिी, BrahMos Aerospace द्वारे नडझाइि, नवकनसत आनण उत्पानदत केली आहेत. 

• ब्रह्मोसच्या प्रारंनभक आवृत्तीची पनहली चाचणी 2001 िधे्य झाली. 

• ब्रह्मोसचे नवनवध प्रकार ज्यात जनििीवरूि डागता येणारे, युद्धिौका, पाणबुड्या आनण सुखोई-३० लढाऊ नविािे 

आधीच नवकनसत केली गेली आहेत आनण तेव्हापासूि त्ांची यशस्वी चाचणी झाली आहे. 

• Source: Indian Express 

बीएसएफचे "ऑपरेशन सरद िवा" 
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• सीिा सुरक्षा दल (BSF) 23 ते 28 जािेवारी 2022 या कालावधीत त्ांच्या "ऑपरेशि सरद हवा" अंतगणत 

राजस्थाििधील पानकस्ताि सीिेवर पाळत ठेवणार आहे. 

• नहवाळ्यात सीिेवर धुके आनण धुक्यािुळे, सीिेपलीकडूि होणारी घुसखोरी आनण इतर िापाक कारवायांचा साििा 

करण्यासाठी दल "हाय अलटण" वर आहे. 

• या काळात िुख्यालयातील सवण किणचारी आनण अनधकारी सीिेवर राहतील आनण 24 तास पररन्स्टस्थतीवर लक्ष ठेवतील. 

• बीएसएफ दरवर्ी उन्हाळ्यात ‘ऑपरेशि गरि हवा’ आनण नहवाळ्यात ‘ऑपरेशि सरद हवा’ राबवते. 

• Source: ET 

प्रथमच, भारि हफहलपाइन्सला ब्राह्मोस िेपणास्त्रांची हनयामि करणार आिे 

 

• भारताचे ब्रह्मोस सुपरसॉनिक कू्रझ के्षपणास्त्र प्रथिच नियाणत केले जाईल आनण के्षपणास्त्र नफनलनपन्सकडूि खरेदी 

केले जाईल. 

• नफनलपाइन्सिे जहाजनवरोधी कू्रझ के्षपणास्त्र ब्रह्मोस खरेदीला िंजुरी नदली आहे. हा करार सुिारे $374.9 दशलक्ष 

िधे्य झाला आहे. 

• ब्रह्मोस एरोसे्पस, भारत-रनशयि संयुक्त उपक्रि, सुपरसॉनिक कू्रझ के्षपणास्त्र ब्रह्मोस तयार करते जे पाणबुडी, जहाजे, 

नविािे नकंवा लँड पॅ्लटफॉिणवरूि सोडले जाऊ शकते. 

• ब्रह्मोस ऑडणर ही भारताची पनहली िोठी लष्करी नियाणत आहे. 

• गेल्या वर्ी, भारत आनण नफलीनपन्सिे संरक्षण व्यवस्थेवर स्वाक्षरी केली ज्यािुळे िनिलाला संरक्षण उपकरणे नियाणत 

करणे शक्य होईल. 

• न्स्टव्हएतिाि आनण इंडोिेनशयासह आगे्नय आनशयातील इतर देशांिीही भारताकडूि ब्रह्मोस खरेदी करण्यात स्वारस् 

व्यक्त केले आहे, ज्यावर चचाण सुरू आहे. 

• Source: India Today 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

भारिीय नौदल रहशयन नौदलासोबि पॅसेज एक्सरसाइज (PASEX) आयोहजि करिे 

 

• भारतीय िौदलाचे स्वदेशी नडझाइि केलेले आनण तयार केलेले िागणदनशणत-के्षपणास्त्र नविाशक, INS कोचीिे 14 

जािेवारी 2022 रोजी अरबी सिुद्रात रनशयि िौदलाच्या RFS अॅडनिरल नटर बू्यटसह पॅसेज एक्सरसाइज (PASEX) 

आयोनजत केले. 

• रनशयि िौदलाच्या RFS अॅडनिरल नटर बु्यट्ससह भारतीय िौदलािे स्वदेशी बिावटीचे आनण तयार केलेले गाईडेड 

निसाइल नडस्ट्र ॉयर INS कोची यांिी 14 जािेवारी 2022 रोजी अरबी सिुद्रात पॅसेज एक्सरसाइज (PASEX) हाती 

घेतली. 

• हे प्रथिच आहे की भारतीय िौदलािे आपल्या स्वदेशी बिावटीच्या आनण तयार केलेल्या िागणदनशणत-के्षपणास्त्र 

िाशकाची चाचणी केली आहे आनण भारताच्या संरक्षण क्षितांचे प्रदशणि करण्यासाठी रनशयि फेडरेशिच्या 

िौदलासोबत चाचणी घेण्यात आली आहे. 

• या सरावािे दोि िौदलांिधील सुसंगतता आनण आंतरकायणक्षिता दशणनवली आनण त्ात सािररक युक्ती, क्रॉस-डेक 

हेनलकॉप्टर ऑपरेशन्स आनण सीििनशप नक्रयाकलापांचा सिावेश होता. 

भारि आहण रहशया यांच्यािील सराव: 

• इंद्र: संयुक्त सराव (लष्कर, िौदल, हवाई दल) 

• Source: TOI 

हवज्ञान आहण िंत्रज्ञान 
देवास-अँहटर क्स करार 

 

• अलीकडेच, सवोच्च न्यायालयािे 25 िे 2021 रोजी िॅशिल कंपिी लॉ नटर बु्यिल (NCLT) च्या आदेशावर नशक्कािोतणब 

केले आहे की ही फिण फसव्या पररन्स्टस्थतीत तयार केली गेली होती. 

• गंुतवणूकदारांिी 14 सप्टेंबर 2015 रोजी इंटरिॅशिल चेंबर ऑफ कॉिसण (ICC) न्यायानधकरणाद्वारे प्रदाि केलेल्या 

$1.2 नबनलयिसह आंतरराष्ट्र ीय न्यायानधकरणांिधे्य स्वतंि िुकसािभरपाई पुरस्कार नजंकले आहेत. 
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• सवोच्च न्यायालयािे 1.2 अब्ज डॉलरचा पुरस्कार स्थनगत ठेवला आहे. 

• देवासिधील गंुतवणूकदार, अँनटर क्स कॉपोरेशि – भारतीय अंतराळ संशोधि संस्था (ISRO) ची व्यावसानयक शाखा – 

आनण देवास िल्टीिीनडया प्रायवे्हट नलनिटेड, बेंगळुरू येथे िुख्यालय असलेले स्ट्ाटण-अप यांच्यातील 2005 चा 

उपग्रह करार, भारत सरकार आनण परदेशी यांच्यातील जागनतक कायदेशीर संघर्ाणच्या कें द्रस्थािी आहे.  

• 2011 िधे्य तत्कालीि यूपीए सरकारिे सुरके्षच्या उदे्दशािे देवास सॅटेलाइट से्पक्ट्र िची आवश्यकता असल्याचे कारण 

देत हा करार रद्द केल्यािुळे हा वाद आहे. 

देवास-अँहटर क्स करार: 

• या करारािुसार, इस्रो देवासला दोि कमु्यनिकेशि उपग्रह (GSAT-6 आनण 6A) 167 कोटी रुपयांिा 12 वर्ाांसाठी 

भाड्यािे देईल. देवास उपग्रहांवर एस-बँड टर ान्सपॉन्डर वापरूि भारतातील िोबाइल पॅ्लटफॉिणवर िल्टीिीनडया सेवा 

प्रदाि करेल. 

• Source: Indian Express 

भारिािील पहिला कोळसा िे हमथेनॉल लांट BHEL ने बांधला 

 

• कें द्रीय अवजड उद्योग िंिी िहेंद्र िाथ पांडे यांिी भारतातील पनहला BHEL-निनिणत 'कोळसा ते निथेिॉल' (CTM) 

पायलट प्लांट राष्ट्र ाला सिनपणत केला. 

• भारत हेवी इलेन्स्टक्ट्र कल्स नलनिटेड (BHEL) च्या हैदराबाद युनिटिधे्य आयोनजत आत्मनिभणर भारत अंतगणत नवकनसत 

केलेल्या उत्पादिांच्या प्रदशणिाचे उद्घाटिही िंिी िहोदयांिी केले. 

• गॅनसनफकेशि िागाणद्वारे उच्च राख असलेल्या भारतीय कोळशाचे निथेिॉलिधे्य रूपांतरण हे भारतातील अशा प्रकारचे 

पनहले तंिज्ञाि प्रदशणि आहे. 

• BHEL द्वारे स्वदेशी नडझाइि, नवकनसत आनण स्थानपत केलेला 0.25 TPD (प्रनतनदि टि) क्षितेचा CTM पायलट प्लांट 

सध्या उच्च राखेच्या भारतीय कोळशापासूि 99 टके्क पेक्षा जास्त शुद्धतेसह निथेिॉल तयार करत आहे. 

• Source: Business Standard 

गगनयानसाठी क्रायोजेहनक इंहजन: इस्रो 
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• भारतीय अंतराळ संशोधि संस्था (ISRO) िे गगियाि िािवी अंतराळ कायणक्रिासाठी क्रायोजेनिक इंनजिच्या पािता 

चाचण्या यशस्वीपणे घेतल्या आहेत. 

• तानिळिाडूिधील इस्रो प्रोपल्ह्शि कॉम्प्पे्लक्सिे 720 सेकंदांच्या कालावधीसाठी चाचणी घेतली आनण चाचणीची उनद्दषे्ट् 

पूणण केली. 

• 1810 सेकंदांच्या एकनित कालावधीसाठी इंनजिच्या आणखी चार चाचण्या केल्या जातील. 

• गगियाि कायणक्रिासाठी नजओनसंक्रोिस सॅटेलाइट लॉन्च वे्हईकल (GSLV) िाकण  III लाँच वे्हईकल दोि क्रायोजेनिक 

इंनजि वापरणार आहे. 

• इस्रोिे नवकनसत केलेल्या या इंनजिला नवकास असे िाव देण्यात आले आहे. 

टीप: 

• भारताची पनहली िािवी अंतराळ िोहीि ‘गगियाि’ २०२३ िधे्य प्रके्षनपत होणार आहे. 

• ISRO भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वधाणपि नदिापयांत गगियाि कायणक्रिांतगणत पनहले िािवरनहत निशि 

आयोनजत करण्याची योजिा आखत आहे. 

• Source: The Hindu 

पयामवरण 
पॅहसहफक 'ररंग ऑफ फायर' 

• िुकताच उदे्रक झालेला हंुगा टोगंा-हंुगा हापाय ज्वालािुखी पॅनसनफक ‘ररंग ऑफ फायर’ च्या बाजूला आहे. 

• हंुगा टोगंा-हंुगा हापाय ज्वालािुखीचा उदे्रक होऊि हजारो फूट राख आनण धूर हवेत पसरला. 

• निजणि बेटावर असलेला ज्वालािुखी 2009 िधे्य सनक्रय झाला. 
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• हे पॅनसनफक 'ररंग ऑफ फायर' च्या बाजूिे आहे आनण टोगंा बेट राष्ट्र ापासूि फक्त 60 नकलोिीटर अंतरावर आहे. 

पॅहसहफक 'ररंग ऑफ फायर': 

• पॅनसनफक ‘ररंग ऑफ फायर’ नकंवा पॅनसनफक ररि, नकंवा सकण ि-पॅनसनफक बेल्ट, पॅनसनफक िहासागरालगतचा एक 

के्षि आहे जो सनक्रय ज्वालािुखी आनण वारंवार भूकंपांिी वैनशष्ट्ट्यीकृत आहे. 

• हे जगातील सुिारे 75 टके्क ज्वालािुखी 450 पेक्षा जास्त ज्वालािुखीचें घर आहे. तसेच, जगातील सुिारे ९० टके्क 

भूकंप येथेच होतात. 

• त्ाची लांबी 40,000 नकलोिीटरहूि अनधक आहे आनण नू्यझीलंडपासूि घड्याळाच्या नदशेिे जवळजवळ वतुणळाकार 

कंसात टोगंा, केिेडेक बेटे, इंडोिेनशया, नफलीनपन्स, जपािपयांत सरकते आनण  दनक्षण अिेररका आनण उत्तर 

अिेररकेच्या पनिि नकिार् यािे दनक्षणेकडे अलेउनटयि बेटांपयांत पसरते. 

• हे के्षि पॅनसनफक पे्लट, नफलीपीि पे्लट, जुआि डी फुका पे्लट, कोकोस पे्लट, िाझ्का पे्लट आनण उत्तर अिेररकि 

पे्लट यासह अिेक टेक्ट्ोनिक पे्लट्ससह आहे. 

• Source: Indian Express 

 

पुरस्कार आहण सन्मान 
दुबईिील आंिरराष्ट्र ीय लोककला मिोत्सवाि मिाराष्ट्र ािील लावणी कलाकाराने सुवणमपदक हजंकले 

 

• िहाराष्ट्र ातील तरुण लावणी कलाकार सुनित भाले यािे दुबई येथील आंतरराष्ट्र ीय लोककला िहोत्सवात सुवणणपदक 

पटकावले आहे. 

• लावणी हा िहाराष्ट्र ातील लोकनप्रय संगीत प्रकार आहे. 

• लावणी हे पारंपाररक गाणे आनण िृत् यांचे संयोजि आहे, जे नवशेर्त: ढोलकी या तालवाद्याच्या तालावर सादर केले 

जाते. 

• लावणी त्ाच्या शन्स्टक्तशाली तालासाठी प्रनसद्ध आहे. िराठी लोकिाट्याच्या नवकासात लावणीचे िोठे योगदाि आहे. 

• लावणी िृत्ाचा उगि िहाराष्ट्र ात १८व्या आनण १९व्या शतकात झाला. 

• हा िृत् प्रकार पुण्यात वसलेल्या पेशावरी राजवटीत लोकनप्रय होता. 

• Source: newsonair 

पुस्तके 
नेिाजी सुभािचंद्र बोस यांचे नवीन चररत्र 'बोस: द अनटोर्ल् स्ट्ोरी ऑफ एन इनकन्व्वे्हहनएंट नॅशनहलस्ट् ' 
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• िेताजी सुभार्चंद्र बोस यांचे 'बोस: द अिटोल्ड स्ट्ोरी ऑफ अॅि इिकन्फ्वे्हनियंट िॅशिनलस्ट्' िावाचे िवीि चररि 

फेबु्रवारी 2022 िधे्य ररलीज होणार आहे. 

• हे चररि संशोधक आनण 'निशि िेताजी'चे संस्थापक चंद्रचूर घोर् यांिी नलनहले आहे आनण पेंन्स्टिि रँडि हाउस 

इंनडयािे प्रकानशत केले आहे. 

• स्वतंि भारताच्या नवकासाबाबत िेताजीचें नवचार, सांप्रदानयकतेची सिस्ा, भू-राजकारण, त्ांची राजकीय नवचारधारा 

आनण त्ांिी राजकीय पक्ष, क्रांनतकारी सिाज आनण सरकार यांच्याशी कशी वाटाघाटी केल्या यानवर्यी या चररिात 

िवीि दृष्ट्ीकोि आणण्याचा प्रयत् केला आहे. 

• Source: TOI 

मित्वाचे हदवस 

भारिीय सैन्य हदन 

 

• फील्ड िाशणल केएि कररअप्पा यांिा भारतीय सैन्याचे पनहले किांडर-इि-चीफ म्हणूि ओळखण्यासाठी दरवर्ी 15 

जािेवारी रोजी भारतीय लष्कर नदि साजरा केला जातो. 

• यंदा 74 वा लष्कर नदि साजरा केला जात आहे. 

• 2022 सालासाठी भारतीय लष्कर नदिाची थीि "भनवष्यातील प्रगतीसह" होती. 

• भारतीय सैन्याची उत्पत्ती ईस्ट् इंनडया कंपिीपासूि झाली, जी नब्रनटश इंनडयि आिी म्हणूि ओळखली जात होती 

आनण िंतर भारताच्या स्वातंत्र्यािंतर राष्ट्र ीय सेिा असे िाव देण्यात आले. 

टीप: 

• 28 वे लष्करप्रिुख: जिरल ििोज िुकंुद िरवणे 

• आिी डे परेडच्या निनित्तािे भारतीय लष्कराच्या िवीि गणवेशाचे अिावरण करण्यात आले. 
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• ७४ व्या लष्कर नदिानिनित्त, राजस्थाििधील जैसलिेर निनलटरी से्ट्शिजवळील सवाणत उंच टेकडीवर जगातील 

सवाणत िोठा खादी राष्ट्र ध्वज प्रदनशणत करण्यात आला. 

• Source: India Today 

खेळ 
सवोतृ्कष्ट् FIFA फुटबॉल पुरस्कार 2021 

 

• सवोतृ्कष्ट् FIFA फुटबॉल अवॉड्णस हा खेळाची प्रशासकीय संस्था, FIFA द्वारे दरवर्ी नदला जाणारा असोनसएशि 

फुटबॉल पुरस्कार आहे. 

• पनहला पुरस्कार नवतरण सिारंभ 9 जािेवारी 2017 रोजी झुररच, न्स्टस्वत्झलांड येथे झाला. 

सवोतृ्कष्ट् FIFA फुटबॉल पुरस्कार 2021: 

• सवोत्ति नफफा पुरुर् खेळाडू: रॉबटण लेवांडोव्स्स्की 

• नफफा सवोतृ्कष्ट् िनहला खेळाडू: अलेन्स्टक्सया पुटेलास 

• सवोत्ति नफफा पुरुर् गोलकीपर: एडवडण िेंडी 

• नफफा सवोतृ्कष्ट् िनहला गोलकीपर: नक्रन्स्टस्ट्यि एंडलर 

• सवोत्ति नफफा पुरुर् प्रनशक्षक: थॉिस टुचेल 

• सवोत्ति नफफा िनहला प्रनशक्षक: एम्मा हेस 

• नफफा पुस्कास पुरस्कार: एररक लािेला 

• नफफा नवशेर् पुरस्कार: नक्रन्स्टस्ट्यािो रोिाल्डो 

• Source: HT 

2022 इंहडया ओपन (बॅडहमंटन) 

 

• 2022 इंनडया ओपि ही बॅडनिंटि स्पधाण होती जी 11 ते 16 जािेवारी 2022 दरम्याि िवी नदल्ली, भारतातील के डी 

जाधव इिडोअर हॉलिधे्य झाली. 
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• 2022 इंनडया ओपि ही 2022 BWF वल्डण टूरची पनहली स्पधाण होती आनण ती 1973 पासूि आयोनजत इंनडया ओपि 

चॅन्स्टियिनशपचा भाग होती. 

• भारतीय बॅडनिंटि असोनसएशििे बॅडनिंटि जागनतक िहासंघाच्या परवािगीिे ही स्पधाण आयोनजत केली होती. 

हवजेत्ांची यादी: 

Men's singles Women's singles Men's doubles Women's doubles Mixed doubles 

Winner-  

Lakshya Sen 

(India) 

 

 

 

 

Runner-up- 

Loh Kean Yew 

(Singapore) 

 

Winner-  

Busanan 

Ongbamrungphan 

(Thailand) 

 

 

 

Runner-up- 

Supanida 

Katethong 

(Thailand) 

 

Winner-  

Satwiksairaj 

Rankireddy 

(India), Chirag 

Shetty (India) 

 

 

Runner-up- 

Mohammad 

Ahsan 

(Indonesia), 

Hendra Setiawan 

(Indonesia) 

Winner-          

Benyapa Aimsaard 

(Thailand), 

Nuntakarn Aimsaard 

(Thailand) 

 

Runner-up-  

Anastasiia Akchurina 

(Russia), Olga 

Morozova (Russia) 

 

Winner-    

Terry Hee 

(Singapore), Tan 

Wei Han 

(Singapore) 

 

 

Runner-up-  

Chen Tang Jie 

(Malaysia), Peck 

Yen Wei 

(Malaysia) 

Source: newsonair 

वेस्ट् इंहडजचे हदग्गज खेळाडू क्लाइव्ह लॉईड यांना हक्रकेटमधील त्ांच्या सेवांसाठी नाइटहूड प्रदान करण्याि 

आला 

 

• वेस्ट् इंनडज नक्रकेट संघाचे िाजी कणणधार क्लाइव्ह लॉईड यांिा नक्रकेट खेळातील त्ांच्या सेवांसाठी िाइटहूडचा 

सन्माि देण्यात आला आहे. 

• तो वेस्ट् इंनडजचा िाजी संघ व्यवस्थापक आनण निवडकताण आनण ICC साििानधकारी देखील होता. 2009 िधे्य त्ाचा 

आयसीसी नक्रकेट हॉल ऑफ फेििधे्य सिावेश करण्यात आला. 

• िाइटहूड ही पदवी एखाद्या व्यक्तीला नब्रनटश राजा नकंवा राणीिे त्ाच्या कतृणत्वासाठी नकंवा त्ाच्या देशाच्या सेवेसाठी 

नदली आहे. िाइटहुड निळालेला िाणूस त्ाच्या िावापुढे 'श्री' ऐवजी 'सर' लावू शकतो. 

• Source: ndtv 

अिवाल  
ऑक्सफॅम भारिाचा “इनइकॅ्वहलटी हकल्स” अिवाल 
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• ऑक्सफॅि इंनडयाच्या “इिइकॅ्वनलटी नकल्स” अहवालािुसार, २०२१ िधे्य देशातील ८४ टके्क कुटंुबांच्या उत्पन्नात घट 

झाली, परंतु त्ाच वेळी भारतीय अब्जाधीशांची संख्या १०२ वरूि १४२ झाली. 

• 2021 िधे्य, भारतातील 100 सवाणत श्रीिंत लोकांच्या एकनित संपत्तीिे 57.3 लाख कोटी रुपये (USD 775 अब्ज) 

नवक्रिी उच्चांक गाठला. 

• त्ाच वर्ी, राष्ट्र ीय संपत्तीिधे्य तळाच्या 50 टके्क लोकांचा वाटा केवळ 6 टके्क होता. 

• िहािारीच्या काळात (िाचण 2020 पासूि, 30 िोव्हेंबर 2021 पयांत) अहवालात म्हटले आहे की, भारतीय 

अब्जाधीशांची संपत्ती 23.14 लाख कोटी (USD 313 अब्ज) वरूि 53.16 लाख कोटी (USD 719 अब्ज) झाली आहे. 

• चीि आनण युिायटेड से्ट्ट्सच्या खालोखाल जगात सवाणनधक अब्जाधीशांची संख्या भारतात नतसर्या क्रिांकावर आहे, 

फ्रान्स, स्वीडि आनण न्स्टस्वत्झलांडच्या एकनितपणे अब्जाधीशांची संख्या जास्त आहे - 2021 िधे्य भारतातील 

अब्जाधीशांच्या संखे्यत 39 टके्क वाढ झाली आहे 

• ऑक्सफॅि इंनडयाच्या ब्रीनफंगिधे्य गेल्या चार वर्ाांत कें द्र सरकारच्या िहसुलातील वाटा म्हणूि अप्रत्क्ष करांिधे्य 

वाढ झाल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे, त्ाचवेळी कॉपोरेट कराचे प्रिाण किी होत आहे. 

• Source: Indian Express 

नवीन नेमणुका 
हवक्रम देव दत्त यांची एअर इंहडयाच्या सीएमडीपदी हनयुक्ती 

• कानिणक, सावणजनिक तक्रार आनण निवृत्ती वेति िंिालयािे नवक्रि देव दत्त यांची एअर इंनडया नलनिटेडचे अध्यक्ष 

आनण व्यवस्थापकीय संचालक (CMD) म्हणूि नियुक्ती केली. 

• नवक्रि देव दत्त हे AGMUT (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, निझोराि आनण कें द्रशानसत प्रदेश) कॅडरचे 1993-बॅचचे IAS 

अनधकारी आहेत. 

 

• ऑक्ट्ोबर 2021 िधे्य, सरकारिे एअर इंनडया आनण एअर इंनडया एक्सपे्रसच्या 100 टके्क इन्स्टक्वटी शेअसणसाठी टाटा 

सन्स कंपिीिे केलेली सवोच्च बोली स्वीकारली आनण ग्राउंड-हँडनलंग कंपिी AISATS िधील 50 टके्क भागभांडवल 

स्वीकारले. 
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• राष्ट्र ीय वाहक एअर इंनडयाची 18,000 कोटी रुपयांची नवक्री करण्यासाठी सरकारिे टाटा सन्ससोबत शेअर खरेदी 

करार केला होता. 

• Source: Business Today 

रॉबटाम मेत्सोला युरोहपयन संसदेच्या नवीन अध्यिा झाल्या 

 

• रॉबटाण िेत्सोला, िध्य-उजवे िाल्टीज खासदार, यांची युरोनपयि संसदेच्या प्रिुखपदी निवड करण्यात आली. 

• संसदेचे नवद्यिाि अध्यक्ष डेन्स्टव्हड ससोली यांच्या निधिािंतर एका आठवड्यािंतर नतची निवड झाली आहे. 

• रॉबटाण िेत्सोला या पदावर राहणार्या एकिेव नतसर्या िनहला ठरल्या आहेत. 

• नतच्या गभणपात नवरोधी भूनिकेवरूि वाद असतािाही नतला राजकीय संयिी म्हणूिही पानहले जाते. 

• युरोनपयि पीपल्स पाटी या सवाणत िोठ्या संसदीय गटाच्या त्ा सदस् आहेत. 

युरोहपयन संसदेबद्दल: 

• संसद ७०५ सदस्ांची असते. 

• िुख्यालय: स्ट्र ासबगण, फ्रान्स 

• स्थापिा: 10 सप्टेंबर 1952, युरोप 

• Source: newsonair 

नरें द्र गोएंका यांनी AEPC चे नवे अध्यि म्हणून पदभार स्वीकारला 

 

• िरेंद्र कुिार गोयंका यांिी पररधाि नियाणत प्रोत्साहि पररर्द (AEPC) चे िवीि अध्यक्ष म्हणूि पदभार स्वीकारला. 

• पद्मश्री डॉ ए शक्तीवेल यांच्याकडे पदभार सोपवला. 

• AEPC चे अध्यक्षपद स्वीकारण्यापूवी िरेंद्र कुिार गोयंका हे भारतीय पररधाि नियाणतदारांच्या सवोच्च संस्थेचे उपाध्यक्ष 

होते. 

पररधान हनयामि प्रोत्सािन पररिद (AEPC) बद्दल: 
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• AEPC ही भारतातील वस्त्र नियाणतदारांची अनधकृत संस्था आहे, जी भारतीय नियाणतदारांिा तसेच 

आयातदार/आंतरराष्ट्र ीय खरेदीदारांिा अिूल्य सहाय्य पुरवते. 

• Source: PIB 

हनधन  
प्रख्याि नाट्य व्यक्तक्तमत्व, अहभनेत्री शाओली हमत्रा यांचे हनधन 

 

• बंगाली रंगभूिीवरील प्रनसद्ध व्यन्स्टक्तित्त्व शाओली नििा यांचे निधि झाले. 

• 2003 िधे्य संगीत िाटक अकादिी, 2009 िधे्य पद्मश्री आनण 2012 िधे्य बंग नबभूर्ण पुरस्कार प्राप्त नििा, "िाथवती 

अिथबत" िधील द्रौपदी आनण "सीताकाका" "नकंवा नबटाटा नबतांगसो िधील सीतेच्या भूनिकेसाठी नतच्या चाहत्ांच्या 

आनण सिीक्षकांच्या स्मरणात राहतील.  

• Source: India Today 

प्रहसद्ध वं्यगहचत्रकार नारायण देबनाथ यांचे हनधन 

 

• प्रख्यात वं्यगनचिकार िारायण देबिाथ - बतुल द गे्रट, िांटे आनण फँटे यांसारख्या अनवस्मरणीय पािांचे नििाणते - यांचे 

निधि झाले. 

• देबिाथ यांिा 2021 िधे्य पद्मश्रीिे सन्मानित करण्यात आले. त्ांिा 2013 िधे्य सानहत् अकादिी पुरस्कारािे 

सन्मानित करण्यात आले आनण पनिि बंगाल सरकारिेही त्ांिा बंग नबभूर्णिे सन्मानित केले. 

• रवीदं्र भारती नवद्यापीठािे त्ांिा 2015 िधे्य िािद डी नलट नदली. 

Source: TOI 

कथ्थक वादक पंहडि हबरजू मिाराज यांचे हनधन 
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• पद्मनवभूर्ण पुरस्कार नवजेते आनण प्रनसद्ध कथ्थक ितणक पंनडत नबरजू िहाराज यांचे वयाच्या ८३ व्या वर्ी निधि 

झाले. 

• पंनडत नबरजू िहाराज, ज्यांिा फक्त नबरजू िहाराज या िावािे ओळखले जाते, ते एक भारतीय ितणक, संगीतकार, 

गायक आनण भारतातील कथ्थक िृत्ाच्या लखिौ "कालका-नबंदानदि" घराण्याचे प्रवतणक होते. 

• कथ्थक हा भारतीय शास्त्रीय िृत्ाच्या आठ प्रिुख प्रकारांपैकी एक आहे. 

Source: TOI 

संकीणम 
8 प्रवासी वाििूक करणाऱया वािनांमधे्य हकमान 6 एअरबॅग अहनवायम केल्या जािील: MoRTH 

 

• रसे्त वाहतूक आनण िहािागण िंिालयािे (MoRTH) िसुदा अनधसूचिेला िान्यता नदली आहे, ज्यािुळे कार 

उत्पादकांिा िोटार वाहिांिधे्य नकिाि सहा एअरबॅग्ज सुसज्ज करणे अनिवायण केले आहे जे 8 प्रवासी वाहूि िेऊ 

शकतात. 

• िोटार वाहिातील प्रवाशांची सुरनक्षतता वाढवण्यासाठी, कें द्रीय िोटार वाहि नियि (CMVR), 1989 िधे्य सुधारणा 

करूि सुरक्षा वैनशष्ट्टे्य वाढवण्याचा निणणय घेण्यात आला आहे. 

• सािान्य वैधानिक नियि (GSR) शे्रणी M1 च्या िोटार वाहिांिा (प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी िोटार 

वाहिे, ज्यािधे्य चालकाच्या आसि व्यनतररक्त, आठ पेक्षा जास्त जागा िसतात), 1 ऑक्ट्ोबर 2022 िंतर उत्पानदत 

केलेल्या कारच्या प्रभावी टाइिलाइिसह अनिवायण केले गेले आहेत.  

• अलीकडे, 1 जािेवारी 2022 पासूि सवण िोटार वाहिांवर (M1 शे्रणी) डु्यअल एअरबॅग्ज (डर ायव्हर आनण प्रवासी) 

अनिवायण झाल्या आहेत. यापूवी, 1 जुलै 2019 पासूि सवण प्रवासी वाहिांसाठी डर ायव्हर एअरबॅग अनिवायण करण्यात 

आली होती. 

• Source: newsonair 
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