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साप्ताहिक चालू घडामोडी 
दसुरा आठवडा जानेवारी 2022 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 
पंतप्रधान मोदींनी पुद्दचेुरी येथे एमएसएमई तंत्रज्ञान कें द्राचे उद्घाटन केले 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय युवा ददनाननममत्त पुद्दचुेरी येथे स्थापन केलले्या एमएसएमई मंत्रालयाच्या 
तंत्रज्ञान कें द्राच ेउद्घाटन केले. 

• तयांनी ताममळनाडूमध्ये 11 नवीन वैद्यकीय महाववद्यालये आणि सेंरल इन्स्स्टट्यूट ऑफ क्लामसकल तममळ 
(सीआयसीटी) च्या नवीन कॅम्पसचे उद्घाटन केले. 

 
 

 
मुख्य मुद्दे 

• सुमारे रु.122 कोटी च्या गंुतविुकीत हे जागनतक दजााचे तंत्रज्ञान कें द्र उभारण्यात आले आहे जे 10 एकरमध्ये 
पसरलेले आहे, 20,000 तरुिांना प्रमिक्षित करेल, 2000 एमएसएमई ला समथान देईल आणि 200 स्टाटा अप 
वाढतील, ज्यामुळे स्थाननक अथाव्यवस्थेला मोठ्या उंचीवर नेले जाईल. 

• फ्लॅगमिप टेक्नॉलॉजी सेंटर मसस्टीम प्रोग्राम अंतगात ववकमसत केलेली देिभरातील तंत्रज्ञान कें दे्र उतपादन 
सुववधा, मनुष्ट्यबळ ववकमसत करून, सल्लामसलत प्रदान करून आणि सवोत्तम पद्धतींचा अवलंब करून 
स्पधाातमक धार ववकमसत करून ववद्यमान आणि संभाव्य एमएसएमईंना समथान देत आहेत. 

स्त्त्रोत: पीआयबी 
उत्तर प्रदेि सरकारने नेपाळ सीमेजवळील 4 गावे महसूल गावे म्हिून घोवित केली  
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•   उत्तर प्रदेि सरकारने बहराइच न्सजल््यातील नेपाळ सीमेजवळ असलेली चार गावे महसूल गावे म्हिून 
घोवित केली आहेत. 

• बहराइच न्सजल््यातील ममहीनपुरवा तहसीलमध्ये भवानीपूर, तेधधया, ढाककया आणि बबनिया ही चार गावे 
आहेत. 

• ही सवा गावे वंटंधगया गावे आहेत. 
• वांटंधगया समुदायामध्ये वसाहतींच्या काळात म्यानमारमधून झाडे लावण्यासाठी आिलेल्या लोकांचा समावेि 

होतो. 
• या गावांतील लोकांना आता िासनाच्या सवा योजनांचा लाभ ममळिार आहे. 
• महसलू गाव: 
• महसूल गाव हे पररभावित सीमा असलेला एक िोटा प्रिासकीय प्रदेि आहे. एका महसुली गावात अनेक 

गावे असू िकतात. 
• ग्राम प्रिासकीय अधधकारी हा महसूल गावाचा मुख्य अधधकारी असतो. 

स्रोत: बबझनेस स्टँडडा 
जल मेरो प्रकल्प असलेले कोची हे भारतातील पदहले िहर ठरले  

 

•   कोची (केरळ) हे वॉटर मेरो प्रकल्प असलेले भारतातील पदहले िहर बनले आहे कारि ते िहरात बॅटरीवर 
चालिाऱ्या इलेन्सक्रक बोटींच्या मामलकेत पदहले आहे. 

• कोची मेरो रेल मलममटेडच्या नवीन प्रकल्पात 15 ओळखलेल्या मागाांसह एकान्सतमक जल वाहतूक व्यवस्था 
असेल. 

• हे 10 बेटांना 76 ककमी लांबीच्या मागाांच्या नेटवका सह जोडेल आणि 78 जलद, इलेन्सक्रकली प्रॉपल्ड हायब्रीड 
फेरी 38 जेटींपयांत जाईल. 

• प्रवासी संख्या वाढवण्यासाठी कमी वेक आणि ड्राफ्ट वैमिष्ट्ट्यांसह आधुननक, ऊजाा-कायािम, पयाावरिास 
अनुकूल आणि सुरक्षित बोटी सादर करण्याचा प्रकल्पाचा हेतू आहे. 

• कोचीन मिपयाडा मलममटेड येथे बांधण्यात आलेल्या, रंुद णखडक्या असलेल्या पूिा वातानुकूमलत बोटी 
आरामदायी प्रवास देतात जे प्रवासी आणि पयाटकांसाठी एक रोमांचक अनुभव असेल. 
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स्रोत: इंडडया टुड े
मित्वाच्या बातम्या: भारत 

पीएम मोद ींच्या पींजाब दौऱ्यातील सुरक्षा त्रुट ींची चौकशी करण्यासाठी SC उच्चस्तर य सममती स्थापन 
करणार आहे 

 

• पंजाबमधील पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या ननर्वतृ्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतखेाली उच्चस्तरीय सममती स्थापन करणार आहे. 

• सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा आणण न्यायमूती सूययकांत आणण हहमा कोहली यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर 
लॉयसय व्हॉईस या संस्थेन ेदाखल केलले्या याचचकेर्वर सुनार्वणी सुरू होती. 

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

ट प: 
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यादरम्यान सुरक्षा व्यर्वस्थतेील गंभीर त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी कें द्रीय गहृ 

मंत्रालयाने अलीकडेच एक सममती स्थापन केली आहे. 
• तीन सदस्यीय सममतीच ेनेततृ्र्व सुधीर कुमार सक्सेना, सचचर्व (सुरक्षा), कॅबबनेट सचचर्वालय करतील आणण त्यात 

बलबीर मसगं, संयुक्त सचंालक, आयबी आणण एस. सुरेश, आयजी, एसपीजी यांचा समार्वेश असेल. 
Source: Indian Express 
स्टाटटअप इींडिया इनोव्हेशन वीक 
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• प्रगतीशील भारत 'आझादी का अमतृ महोत्सर्व' च्या 75 व्या र्वर्ायच्या स्मरणाथय, मशक्षण मंत्रालय (MoE), AICTE 
आणण र्वाणणज्य आणण उद्योग मंत्रालय (DPIIT) संयुक्तपणे 10 ते 16 जानेर्वारी 2022 दरम्यान पहहला-र्वहहला 
स्टाटयअप इंडडया इनोव्हेशन र्वीक आयोजजत करत आहेत. . 

• 11 आणण 12 जानेर्वारी 2022 रोजी मशक्षण मंत्रालयातरे्फ ‘बबजल्डंग इनोव्हेशन इकोमसस्टम इन एज्युकेशनल 
इजन्स्टट्यूशन्स’ या वर्वर्यार्वर 2 हदर्वसाचंा ई-मसम्पोजजयम आयोजजत केला जाईल. 

• 2014 मधील 76 र्वरून 2021 मध्ये 46 पयतं भारताच्या जागनतक इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये मोठ्या प्रमाणात र्वाढ 
होण्यामागे स्टाटयअप हे प्रमुख कारण आहे. 

• या इनोव्हेशन सप्ताहात या एजन्सींनी भारतातील नर्वोपक्रम आणण उद्योजकतलेा चालना देण्यासाठी जागरूकता 
पसरर्वण्यासाठी हाती घेतलेल्या वर्ववर्वध उपक्रमांर्वर प्रकाश टाकला जाईल. 

• नॅशनल इनोव्हेशन कॉन्टेस्ट, स्माटय इंडडया हॅकाथॉन, YUKTI2.0 आणण मशक्षण मंत्रालयाने आयोजजत केलेल्या 
टॉयकॅथॉन यांसारख्या वर्ववर्वध काययक्रमांमधून ननर्वडलेल्या 75 नावर्वन्यपूणय तंत्रज्ञान ई-प्रदशयनात सहभागी होतील 
आणण त्यांच्या नर्वकल्पनाचं ेप्रदशयन करतील. 

• Source: PIB 
EC ने उत्तर प्रदेि, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब आणि मणिपूरमधील ववधानसभा ननवडिुकांचे वेळापत्रक जाहीर 
केले. 

 
•   ननवडिूक आयोगाने उत्तर प्रदेि, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब आणि मणिपूरमधील ववधानसभा ननवडिुकांचे 

वेळापत्रक जाहीर केले. 
• उत्तर प्रदेिमध्ये १० फेब्रुवारी ते ७ माचा या कालावधीत सात टप्प्यांत मतदान होिार आहे. 
• पंजाब, उत्तराखंड आणि गोव्यासाठी 14 फेब्रुवारीला एकाच टप्प्यात मतदान होिार आहे. मणिपूरमध्ये २७ 

फेब्रुवारी आणि ३ माचाला दोन टप्प्यात मतदान होिार आहे. 
• 10 माचा रोजी मतमोजिी होिार आहे. 
• गोवा ववधानसभेचा कायाकाळ या विी १५ माचाला, मणिपूर ववधानसभा १९ माचाला, उत्तराखंड आणि पंजाब 

ववधानसभेचा कायाकाळ २३ माचाला आणि उत्तर प्रदेि ववधानसभेचा कायाकाळ १४ मे रोजी संपत आहे. 
ECI (भारतीय ननवडणूक आयोग) बद्दल: 
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• ही एक कायमस्वरूपी आणि स्वतंत्र संस्था आहे जी भारतीय राज्यघटनेने थेट देिात मुक्त आणि ननष्ट्पि 
ननवडिुका सुननन्सचचत करण्यासाठी स्थापन केली आहे. 

• स्थापना: 25 जानेवारी 1950 (नतंर राष्ट्रीय मतदार ददवस म्हिून साजरा केला गेला) 
• मुख्यालय: नवी ददल्ली 

आयोगाचे अधधकारी: 
• सुिील चंद्रा, मुख्य ननवडिूक आयुक्त 
• राजीव कुमार, ननवडिूक आयुक्त 
• अनुप चंद्र पांड,े ननवडिूक आयुक्त 
• Source: newsonair 

मित्वाच्या बातम्या: जग 
अलीखान स्त्माइलोव्ि यांची कझाकस्त्तानच्या पंतप्रधानपदी ननवड झाली 

 
• कझाकस्तानचे राष्ट्राध्यि कॅमसम-जोमाटा तोकायेव यांनी अलीखान स्मेलोव्ह यांना पंतप्रधान म्हिून नेमले. 

मुख्य मुद्दे 
• अलीखान स्मलेोव्ह यांनी 2019 मध्ये कझाकस्तान प्रजासत्ताकचे पदहले उपपंतप्रधान म्हिून काम केले आहे. 
• दहितवादी उठावानंतर इंधन ननिेधामुळे सरकारने राजीनामा ददल्यानंतर या विी तयांनी कायावाहक पंतप्रधान 

म्हिून काम पादहले 
स्त्त्रोत: टीओआय 
म्यानमार न्यायालयाने आँग सान स्यू की याींना आणखी 4 वर्ाांच्या तुरीं गवासाची मशक्षा सुनावल  आहे 
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•  म्यानमारच्या माजी राज्य समुपदेशक आंग सान स्यू की यांना आणखी चार र्वर्ांच्या तुरंगर्वासाची मशक्षा सुनार्वण्यात 
आली आहे. 

• वर्वनापरर्वाना र्वॉकी-टॉकी बाळगल्याप्रकरणी आंग सान स्यू की यांना ही मशक्षा सुनार्वण्यात आली. 
• ननयायत-आयात कायद्याच ेउल्लंघन केल्याबद्दल न्यायालयाने 2 र्वरे् आणण मसग्नल जॅमरचा संच ठेर्वल्याबद्दल एक 

र्वर्ायची मशक्षा सुनार्वली. दोन गुन्हे एकाच र्वळेी चालतील. 
• यापूर्वी, नतला लष्ट्करी सरकारच्या वर्वरोधात लोकांना भडकर्वल्याबद्दल आणण कोरोनाव्हायरस ननयमांचे उल्लंघन 

केल्याबद्दल चार र्वर्ांच्या तुरंगर्वासाची मशक्षा झाली होती. नंतर ही मशक्षा दोन र्वर्ांनी कमी करण्यात आली. 
• गेल्या रे्फबु्रर्वारीमध्ये सनै्याने सत्ता ताब्यात घेतल्यापासून आंग सान स्यू की याचं्यार्वर जर्वळपास डझनभर खटल े

दाखल झाल ेआहेत, जर सर्वय आरोपांमध्ये दोर्ी आढळल ेतर त्यांना 100 र्वर्ांपके्षा जास्त तुरंगर्वासाची मशक्षा होऊ 
शकत.े 

• आंग सान स्यू की एक बमी राजकारणी, मुत्सद्दी, लखेक आणण 1991 च्या नोबेल शांतता पुरस्कार वर्वजेत्या आहेत 
ज्यांनी 2016 ते 2021 पयतं म्यानमारचे राज्य सल्लागार आणण परराष्ट्र व्यर्वहार मंत्री म्हणून काम केल ेआहे. 

स्रोत: न्यूजएअर 
मित्वाच्या बातम्या: अथथव्यवस्त्था 

भारत आणि यूके यांनी मुक्त व्यापार करार वाटाघाटी सुरू केल्या 

 

• भारत आणि युनायटेड ककंगडम यांनी मकु्त व्यापार करारासाठी (FTA) औपचाररकपिे वाटाघाटी सुरू केल्या 
आहेत. 

• भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूि गोयल आणि बब्रटनच्या व्यापार सधचव, अॅनी-मेरी रेव्हमलयन 
यांनी ही घोििा केली आहे. 

• भारत-यूके द्ववपिीय व्यापार संबंध आधीपासूनच महत्त्वपूिा आहेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि 
पंतप्रधान बोररस जॉ्सन यांनी मे 2021 मध्ये घोवित केलेल्या रोडमॅप 2030 चा भाग म्हिून 2030 
पयांत द्ववपिीय व्यापार दपु्पट करण्याचे दो्ही बाजंूनी मा्य केले आहे. 

• भारत आणि बब्रटन दो्ही देिांमधील नोकऱ्या, व्यवसाय आणि समुदायांना समथान देिारा परस्पर फायदेिीर 
करार मा्य करण्याचा प्रयतन करतील. 
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• व्यापार वाटाघाटींच्या समांतर, भारत-यूके संयुक्त आधथाक आणि व्यापार सममती भारत-यूके व्यापार संबंध 
सुधारण्यासाठी आणि व्यापार कराराच्या बाहेरील बाजार प्रवेिातील अडथळे दरू करण्यासाठी काया करत 
राहील. 

• Source: PIB 
भारत सरकार व्िोडाफोन आयडडया मधील एकमेव सवाथत मोठे शेअरिोल्डर बनणार आिे 

 
• व्िोडाफोन आयडडयाच्या बोडााने दरूसंचार ववभागाला कळवले आहे की ते स्पेक्रमवरील व्याज आणि 

समायोजजत सकल मिसूल (एजीआर) देय सरकारी इन्सक्वटीमध्ये रूपांतररत करण्याचा पयााय ननवडतील. 
• या प्रकरिात, याचा अथा असा होईल की सरकार 35.8% दहस्सा धारि करेल आणि देिातील नतसऱ्या सवाात 

मोठ्या टेमलकॉममध्ये एकमेव सवाात मोठा भागधारक बनेल. 
मुख्य मुद्दे 

• व्होडाफोनला भारत सरकारला समायोन्सजत एकूि महसुलाचे 58,254 कोटी रुपये द्यावे लागतील. सुमारे 
7,000 कोटी रुपये आधीच भरले आहेत. 

• कंपनीने या प्रलंबबत रकमचे ेिेअसामध्ये रूपांतर केले आहे. 
स्त्त्रोत: ईटी 
भारत-दक्षिण कोररया द्ववपिीय व्यापार चचाथ 

• दक्षिि कोररयाचे व्यापार मंत्री येओ हान-कू यांनी नवी ददल्लीत वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अ्न 
आणि सावाजननक ववतरि आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूि गोयल यांच्यािी चचाा केली. 

मुख्य मुद्दे 
• दो्ही मंत्रयांनी द्ववपिीय व्यापार आणि गंुतविुकीिी संबंधधत सवा पैलंूवर ववस्ततृ चचाा केली. 
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सीईपीए वाटाघाटी: 
• सवथसमावेशक आधथथक भागीदारी करार (सीईपीए) अपग्रेडेिन वाटाघाटींवर चचेला नवीन गती देण्यास आणि दो्ही 

देिांच्या उद्योग नेतयांमधील व्यापार आणि गंुतविुकीवर व्यापक बी2बी (व्यवसाय-ते-व्यवसाय) परस्परसंवादाला 
प्रोतसाहन देण्यास मंत्रयांनी सहमती दिाववली. 

द्ववपिीय व्यापार: 
• भारत आणि दक्षिि कोररयाने 2030 पूवी 50 अब्ज अमेररकन डॉलसाचे द्ववपिीय व्यापार लक्ष्य ननधााररत केल े

होत,े जे 2018 मध्ये मिखर बैठकीत मा्य करण्यात आले होते. 
• या ननयममत वाटाघाटी दो्ही देिांतील व्यावसानयक समुदायाच्या अडचिी आणि पुरवठा साखळीतील लवधचकतेसह 

उदयो्मुख व्यापार-संबंधधत समस्यांवर चचाा करण्यासाठी एक मंच असेल. 
• आधथाक विा 21 मध्ये भारताची दक्षिि कोररयाला एकूि ननयाात $12.77 अब्ज आयातीच्या तुलनेत सुमारे 

$4.68 अब्ज होती. 
दोन्िी देशांनी शेअर केलेले बिुपिीय व्यासपीठ: 

• संयुक्त राष्ट्र 
• जी20 
• जागनतक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) 
• आमसयान प्लस 
• पूवा आमिया सममट (ईएएस) 

नोट: 
भारताचा सवथसमावेशक आधथथक भागीदारी करार (सीईपीए): 

• भारताने दक्षिि कोररया आणि जपानसोबत सीईपीए वर स्वािरी केली आहे 
• 2021 मध्ये, भारत आणि संयुक्त अरब अममरातीने औपचाररकपिे भारत-युएई सीईपीए वर वाटाघाटी सुरू 

केल्या. 
स्त्त्रोत: इंडडयन एक्सप्रेस 

मित्वाच्या बातम्या: संरिण 
डीआरडीओ फ्लाईट एमपीएटीजीएम च्या अनंतम ववतरण करण्यायोग्य कॉजन्फगरेशनची चाचणी  

• डडफे्स ररसचा अँड डेव्हलपमेंट ऑगानायझेिन (डीआरडीओ) ने मॅन पोटेबल अँटी-टँक गाईडेड ममसाईल 
(एमपीएटीजीएम) च्या अनंतम ववतरि करण्यायोग्य कॉन्स्फगरेिनची यिस्वी चाचिी केली. 

मुख्य मुद्दे 
• स्वदेिी बनावटीचे अँटी-टँक ममसाईल हे कमी वजनाचे, आग आणि फॉरगटे ममसाईल आहे आणि त ेथमाल 

दृष्ट्टीसह एकान्सतमक असलेल्या मॅन पोटेबल लाँचरमधून प्रिेवपत केले जाते. 
• भारतीय लष्ट्कर भूतकाळात प्रामुख्याने ववववध आयानतत अँटी-टँक गाईडेड ममसाईल वापरत आहे, डीआरडीओ 

एकान्सतमक मागादमिात िेपिास्त्र ववकास कायाक्रमाचा भाग म्हिून वेगवेगळ्या प्लॅटफॉमावरून प्रिेवपत केल्या 
जािाऱ् या एटीजीएम वर काम करत आहे. 
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नोट: 
 

• स्वदेिी ववकमसत एमपीएटीजीएम, एटीजीएम नाग आणि हेमलकॉप्टर लाँच केलेले एटीजीएम नाग ककंवा हेमलना 
यांची अलीकडच्या काळात ववववध पररन्सस्थतीत यिस्वी चाचिी घेण्यात आली आहे 

स्त्त्रोत: इंडडयन एक्सप्रेस 
INS वविाखापट्टिमवरून ब्रा्मोस सुपरसॉननक िेपिास्त्राची नौदलाची चाचिी घेण्यात आली 

 

•   ब्र्मोस सुपरसॉननक कू्रझ िेपिास्त्राच्या ववस्ताररत शे्रिीच्या समुद्र ते समुद्र प्रकाराची भारतीय नौदलान े
नव्याने ननयुक्त केलेल्या INS वविाखापट्टिम येथून यिस्वीररतया चाचिी घेतली. 

• 2005 मध्ये पदहल्यांदा नौदलाने आपल्या यदु्धनौकांवर तैनात केलेल्या ब्र्मोसमध्ये रडारच्या 
क्षिनतजापलीकडे समुद्रातील लक्ष्यांवर मारा करण्याची िमता आहे. 

• नौदलाच्या स्वदेिी बनावटीच्या स्टेल्थ डडस्रॉयर INS चे्नई आणि राजपूत-शे्रिीचे ववनािक INS रिववजय 
यांच्याकडून नौदलाच्या प्रकाराची मूळतः ऑक्टोबर आणि डडसेंबर 2020 मध्ये चाचिी घेण्यात आली. 

• िेपिास्त्राची ही आवतृ्ती जममनीवर आणि समुद्रातील दो्ही लक्ष्यांना लक्ष्य करण्यासाठी हलिाऱ्या/न्सस्थर 
मालमते्तपासून उभ्या ककंवा िैनतज मोडमध्ये प्रिेवपत करण्यासाठी डडझाइन करण्यात आली आहे. 

Source: Indian Express 
सी डॅ्रगन 22 व्यायाम 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 
• अलीकडेच, भारत, ऑस्रेमलया, कॅनडा, जपान आणि दक्षिि कोररयाच्या नौदलांसोबत यूएस सी डॅ्रगन 22 

सराव सुरू झाला. 
• भारत, जपान, ऑस्रेमलया आणि अमेररका हे देखील क्वाडचा भाग आहेत आणि मलबार सरावातही सहभागी 

आहेत. 
• सी डॅ्रगन हा अमेररकेच्या नेततृवाखालील बहु-राष्ट्रीय सराव आहे जो इंडो-पॅमसकफक प्रदेिातील पारंपाररक 

आणि अपारंपाररक सागरी सुरिा आव्हानांना प्रनतसाद देण्यासाठी पािबुडीववरोधी युद्ध रिनीतींचा सराव 
आणि चचाा करण्यासाठी डडझाइन केलेला आहे. 

• Source: Indian Express 
ववज्ञान आणण तंत्रज्ञान 

डेन्सव्हड बेनेट, जगातील पदहला मानव वपग हाटा रा्सप्लांट  

 

•   डेन्सव्हड बेनेट हा अमेररकन मािूस जनुकीय सुधाररत डुकरापासून हृदय प्रतयारोपि करिारा जगातील 
पदहला मािूस ठरला आहे. 

• मागिी पूिा करण्यासाठी तथाकधथत झेनोरांसप्लांटेिनसाठी प्राण्यांचे अवयव वापरण्याची िक्यता फार 
पूवीपासून ववचारात घेतली जात आहे आणि डुक्कर हृदयाच्या झडपांचा वापर करिे आधीच सामा्य आहे. 

• अवयव प्रतयारोपिासाठी डुक्कर वाढतया प्रमािात लोकवप्रय होत आहेत. 
• याचे कारि असे की तयांचे अवयव िारीररकदृष्ट्ट्या मनुष्ट्यासारखे असतात. 
• Source: BBC News 
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स्टाटाअप गँ्रड चॅलेंज 

 

•  मतस्यव्यवसाय ववभाग, भारत सरकार स्टाटाअप इंडडया, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या सहकायाान े
"कफिरीज स्टाटाअप गँ्रड चॅलेंज" चे उद्घाटन केले. 

• देिातील स्टाटा अप्सना मतस्यव्यवसाय आणि मतस्यपालन िेत्रात तयांचे नावव्यपूिा उपाय प्रदमिात 
करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देिाने हे आव्हान सुरू करण्यात आले आहे. 

• या िेत्रातील स्टाटा-अप संस्कृतीला चालना देण्यासाठी आणि उद्योजकीय मॉडेलचा मजबूत पाया प्रस्थावपत 
करण्यासाठी, मतस्यव्यवसाय ववभागाने या आव्हानासाठी 3.44 कोटी रुपयांचा ननधी राखून ठेवला आहे. 

• मतस्यव्यवसाय िेत्रामध्ये वाढीची प्रचंड िमता आहे आणि भारत सरकार 2024-25 पयांत या िेत्रातनू एक 
लाख कोटी ननयाातीचे उद्ददष्ट्ट साध्य करण्यासाठी सवा आवचयक सहाय्य पुरवत आहे. 

• मतस्यपालनातून भारत जगातील दसुऱ्या क्रमांकाचा मासळी उतपादक देि आहे. 
• जागनतक मासळी उतपादनात भारताचा वाटा ७.७% असल्याने भारत हा जगातील चौथा सवाात मोठा मासळी 

ननयाातदार आहे. 
Source: PIB 

पुरस्त्कार आणण सन्मान 
जागनतक मदहला आरोग्य तंत्रज्ञान पुरस्कार 
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• NIRAMAI Health Analytix Pvt Ltd आणि InnAccel Technologies Pvt Ltd. Ltd., DBT-BIRAC 
द्वारे समधथात दोन स्टाटा-अप, यांना जागनतक बकँ गट आणि ग्राहक तंत्रज्ञान संघटनेचे ग्लोबल वुमे्स 
हेल्थ टेक पुरस्कार ममळाले आहेत. 

• या पुरस्काराने नवनवीन स्टाटाअप्सना ओळखले जाते जे उदयो्मुख बाजारपेठांमध्ये मदहलांचे आरोग्य 
आणि सुरक्षितता सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा फायदा घेतात. 

• Source: PIB 
अमभनेत्री िर्ाथली मल्िोत्रा हिला भारतरत्न डॉ. आंबेडकर पुरस्त्कार 2022 ममळाला 

 
•  ‘बजरंगी भाईजान’ मधील अमभनेत्री िर्ाथली मल्िोत्रा दहला प्रनतन्सष्ट्ठत 12 वा भारतरतन डॉ. आंबेडकर पुरस्कार 

2022 ममळाला.  
मुख्य मुद्दे 

• हिााली मल्होत्रा दहला महाराष्ट्राच ेराज्यपाल भगतमसगं कोचयारी यांच्याकडून धचत्रपटातील अमभनय आणि धचत्रपट 
िेत्रातील योगदानाबद्दल पुरस्कार ममळाला. 

• कबीर खान ददग्दमिात 2015 मध्ये ररलीज झालेल्या बजरंगी भाईजानमध्ये हिाालीची भूममका होती. 
स्त्त्रोत: एचटी 
गोल्डन ग्लोब पुरस्कार (२०२२) 

 

•   हॉलीवूड फॉरेन प्रेस असोमसएिन (HFPA) द्वारे ननवडलेल्या 79 व्या गोल्डन ग्लोब अवॉर्डास (2022) 
मध्ये 2021 मधील सवोतकृष्ट्ट धचत्रपट आणि अमेररकन टेमलन्सव्हजनचा स्मान करण्यात आला. 

• रॅपर स्नूप डॉग आणि HFPA अध्यि हेलन होहेने यांनी 13 डडसेंबर 2021 रोजी नामांकनांची घोििा 
केली. 
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• द पॉवर ऑफ द डॉग आणि वेस्ट साइड स्टोरी या दोन धचत्रपटांना प्रतयेकी 3 असे सवााधधक पुरस्कार 
ममळाले. 

प्रमुख शे्रिीतील ववजेतयांची यादी: 
धचत्रपट: 

• बेस्ट ड्रामा: "द पॉवर ऑफ द डॉग" 
• सवोतकृष्ट्ट कॉमेडी ककंवा संगीत: "वेस्ट साइड स्टोरी" 
• सवोतकृष्ट्ट अमभनेता, नाटक: ववल न्सस्मथ "ककंग ररचडा" 
• सवोतकृष्ट्ट अमभनेत्री, नाटक: ननकोल ककडमन, "बबइंग द ररकाडोस" 
• सवोतकृष्ट्ट अमभनेता, ववनोदी ककंवा संगीत: अँड्र्यू गारकफल्ड, "दटक, दटक... बूम!" 
• सवोतकृष्ट्ट अमभनेत्री, ववनोदी ककंवा संगीत: रेचेल झेग्लर, "वेस्ट साइड स्टोरी" 
• सवोतकृष्ट्ट ददग्दिाक: जेन कॅन्सम्पयन, "द पॉवर ऑफ द डॉग" 
• सवोतकृष्ट्ट अॅननमेटेड धचत्रपट: "एनकॅ्टो" 
• सवोतकृष्ट्ट गैर-इंन्सग्लि भािेतील धचत्रपट: "ड्राइव्ह माय कार" 

दरूदिान: 
• सवोतकृष्ट्ट टीव्ही ड्रामा मामलका: "Succession" 
• सवोतकृष्ट्ट टीव्ही कॉमेडी/संगीत मामलका: "हॅक्स" 
• सवोतकृष्ट्ट अमभनेता, टीव्ही नाटक: जेरेमी स्रॉगं, "Succession" 
• सवोतकृष्ट्ट अमभनेत्री, टीव्ही ड्रामा: एमजे रॉडड्रग्ज, "पोझ" 
• सवोतकृष्ट्ट अमभनेता, टीव्ही कॉमेडी/संगीत: जेसन सुडेककस, "टेड लासो" 
• सवोतकृष्ट्ट अमभनेत्री, टीव्ही कॉमेडी/संगीत: जीन स्माटा, "हॅक्स" 
• सवोतकृष्ट्ट टीव्ही धचत्रपट ककंवा मयााददत मामलका: "द अंडरग्राउंड रेलरोड" 

Source: goldenglobes.com 
महाराष्ट्र फाऊंडेिन पुरस्कार जाहीर 
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• अमेररकेतल्या महाराष्ट्र फाऊंडेिनचे २०२१ चे सादहतय आणि समाजकाया पुरस्कार जाहीर केले आहेत. 
• समाजकायाासाठी पे्रमाताई पुरव यांना, तर सादहतयासाठी नरेंद्र चपळगावकर यांना जीवनगौरव पुरस्कार, ममळाला 

आहे. 2 लाख रुपये आणि स्मनृतधच्ह असं या पुरस्काराचं स्वरुप आहे. 
• महाराष्ट्र फाउंडेिनतफे सादहतय आणि समाजसेवा िते्रात यंदा 11 पुरस्कारांची घोििा करण्यात आली आहे.  

इतर पुरस्त्कार:  
• डॉ. नरेंद्र दाभोलकर स्मतृी पुरस्कार - अंिुल ित्रपती (मसरसा, हररयािा), काया: बाबा राम रहीमच्या अतयाचार आणि 

खुनांना वाचा फोडली. 
• डडन्सजटल पत्रकाररता िते्रातील वविेि पुरस्कार- राम जगताप  
• वाङ्मयप्रकार पुरस्कार: संतोि मितं्र े
• लमलत गं्रथ पुरस्कार - लेखक रमेि अधंारे (दगडीमक्ता’ या कादंबरीचे) 
• नाटय़ िेत्रातील नवोददत व्यक्तीला ददल्या जािाऱ्या रा. िं. दातार नाटय़ पुरस्काराने यंदा मुक्ता बाम यांना, तर डॉ. 

मसमसमलया काव् हाालो यांना तयांच्या ‘दटपंविी’ या आतमकथनासाठी गौरवण्यात येिार आहे.  
• सुरेि सावंत आणि सुनीता भोसले यांना कायाकताा पुरस्कार, तर युवराज गटकळ यांना युवा पुरस्काराने स्माननत 

करण्यात येिार आहे 
Source: Loksatta 
राष्ट्रीय जल पुरस्कार 
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• कें द्रीय जलिक्ती मंत्री श्री गजेंद्र मसहं िेखावत यांनी 3 रा राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2020 जाहीर केला. 
• सवोतकृष्ट्ट राज्य शे्रिीमध्ये उत्तर प्रदेिला प्रथम, राजस्थान आणि ताममळनाडूला प्रथम पाररतोविक ममळाले 

आहे. 
• सरकारचे ‘जल समदृ्ध भारत’ हे स्वप्न साकार करण्यासाठी राष्ट्रीय जल पुरस्कारांची स्थापना करण्यात 

आली. 
• पदहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 मध्ये सुरू करण्यात आला. 
• Source: PIB 

पुस्त्तके 
पुस्तक: “Indomitable: अ वककां ग वुमन नोट्स ऑन लाईफ, वका  अँड लीडरमिप” 

 

• स्टेट बँक ऑफ इंडडया (SBI) च्या माजी अध्यिा अरंुधती भट्टाचाया यांनी तयांचे आतमचररत्र - 
'Indomitable - A Working Woman's Notes on Life, Work and Leadership' नुकतेच प्रकामित 
केले आहे.  

• हे पुस्तक अरंुधती भट्टाचाया यांच्या वैयन्सक्तक आणि व्यावसानयक प्रवासावर कें दद्रत आहे. 
• हे पुस्तक हापारकॉमल्स इंडडयाने प्रकामित केले आहे. 
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• 2016 मध्ये, फोब्साने नतला जगातील सवाात िन्सक्तिाली मदहला म्हिून घोवित केले आणि ती 25 व्या 
स्थानावर होती. 

• Source: ET 
रतन टाटा यांचे अधधकृत चररत्र नोव्हेंबर २०२२ मध्ये येिार  

 

•   उद्योगपती आणि परोपकारी रतन टाटा यांचे 'रतन एन. टाटा: द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी' नावाचे अधधकृत 
चररत्र नोव्हेंबर 2022 मध्ये जागनतक स्तरावर पोहोचण्यासाठी सज्ज आहे. 

• नोव्हेंबर 2022 मध्ये हापारकॉमल्सद्वारे जागनतक स्तरावर सवा फॉरमॅटमध्ये प्रकामित केले जाईल. 
• माजी वररष्ट्ठ नोकरिहा आणि ननवतृ्त आयएएस अधधकारी डॉ. थॉमस मॅथ्यू हे चररत्र मलदहिार आहेत. 
• चररत्र 84 विीय रतन टाटा यांचे बालपि, महाववद्यालयीन विे आणि सुरुवातीच्या प्रभावांचे विान करते. 
• Source: TOI 

पुस्तक: "Gandhi’s Assassin: द मेककंग ऑफ नथुराम गोडसे अँड दहज आयडडया ऑफ इंडडया" 

 
•   धीरेंद्र के झा यांनी "Gandhi’s Assassin: द मेककंग ऑफ नथुराम गोडसे अँड दहज आयडडया ऑफ 

इंडडया" हे नवीन पुस्तक मलदहले आहे. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• धीरेंद्र के झा हे ददल्लीन्सस्थत पत्रकार आहेत. 
• हे पुस्तक गोडसेच्या तयांच्या दृन्सष्ट्टकोनावर प्रभाव पाडिाऱ् या आणि तयांना उद्देिाची जािीव देिाऱ् या 

संघटनांिी असलेले संबंध िोधून काढते आणि महातमा गांधींच्या हतयेला कारिीभूत ठरलेल्या गोडसेच्या 
संकल्पाची हळूहळू कठोरता दिावते. 

मित्वाचे हदवस 
राष्ट्रीय युवा ददन 

 

•   स्वामी वववेकानंद यांच्या जयंतीननममत्त भारतात दरविी १२ जानेवारीला राष्ट्रीय युवा ददन साजरा केला 
जातो. 

• 1984 मध्ये भारत सरकारने हा ददवस राष्ट्रीय यवुा ददवस म्हिून घोवित केला आणि 1985 पासनू हा 
कायाक्रम दरविी भारतात साजरा केला जातो. 

• स्वामी वववेकानंद यांचा ज्म 12 जानेवारी 1863 रोजी कोलकाता येथे झाला. 
• टीप: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 12 जानेवारी 2022 रोजी पुद्दचेुरी येथे 25 व्या राष्ट्रीय युवा महोतसवाचे 

उद्घाटन करतील. 
स्रोत: इंडडया टुड े
पींतप्रधान मोद ींनी २६ डिसेंबर हा ददवस ‘वीर बाल ददवस’ म्हणून घोषर्त केला 
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• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीगुर गोवर्वदं मसगं यांच्या प्रकाश पर्वायच्या शुभ मुहूतायर्वर या र्वर्ीपासून २६ डडसेंबर हा 
हदर्वस ‘र्वीर बाल हदर्वस’ म्हणून साजरा केला जाईल, अशी घोर्णा केली आहे. 

• 10 रे्व शीख गुर गोवर्वदं मसगं यांचे धाकटे पुत्र साहहबजादा जोरार्वर मसगं आणण साहहबजादा र्फतेह मसगं यांनी त्यांच्या 
सर्वोच्च आणण अतुलनीय बमलदानासाठी हदलेल्या सर्वोच्च बमलदानाच्या स्मरणाथय भारत सरकारने २६ डडसेंबर हा 
हदर्वस “र्वीर बाल हदर्वस” म्हणून साजरा करण्याचा ननणयय घेतला आहे. 26 डडसेंबर 1705 रोजी मशख धमायच्या 
प्रनतष्ट्ठेचे आणण सन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी अनुक्रमे 9 आणण 6 र्वर्ाचं्या कोर्वळ्या र्वयात आपले बमलदान हदले. 

स्रोत: PIB 
जागनतक दहंदी ददवस 

 
•   जागनतक दहदंी ददवस दरविी १० जानेवारीला साजरा केला जातो. 
• UN च्या मते, दहदंी ही केवळ देिातील सवााधधक बोलली जािारी भािा नाही, तर 615 दिलि भाविकांसह 

ती जगातील नतसरी सवााधधक बोलली जािारी भािा आहे. 
• 1975 मध्ये नागपरू, महाराष्ट्र येथे झालेल्या पदहल्या जागनतक दहदंी पररिदेच्या वधाापन ददनाननममत्त 

दरविी 10 जानेवारी रोजी जागनतक दहदंी ददन साजरा केला जातो. भारताच्या ततकालीन पंतप्रधान इंददरा 
गांधी यांनी या पररिदेचे उद्घाटन केले होते. 

• 2006 मध्ये पदहल्यांदा जागनतक दहदंी ददवस साजरा करण्यात आला. 
• राष्ट्रीय दहदंी ददवस दरविी 14 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो. 
• Source: India Today 

खेळ 
भरत सुब्रमण्यम हा भारताचा ७३वा बुद्धधबळ ग्रँिमास्टर बनला आहे 
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• 14 र्वर्ीय भरत सुब्रमण्यम हा भारताचा 73 र्वा बुद्चधबळ गँ्रडमास्टर (GM) बनला आहे. 
• चेन्नई-जस्थत ककशोर भरत सुब्रमण्यमने आपला अंनतम जीएम नॉमय पूणय केला आणण इटलीमधील व्हगायनी कप 

ओपनमध्ये आर्वश्यक 2500 रेहटगं ओलांडली. 
• टीप: गँ्रडमास्टर (GM) वर्वजेतेपद ममळवर्वण्यासाठी, खळेाडूला तीन GM मानदंड सुरक्षक्षत करारे्व लागतात आणण 

2,500 Elo पॉइंट्सचे थटे रेहटगं पार करारे्व लागत.े 
स्रोत: एचट  

अिवाल  
प्रख्यात रॉकेट िास्त्रज्ञ एस सोमनाथ यांची इस्रोच्या नवीन अध्यिपदी ननयुक्ती 

 

• प्रख्यात रॉकेट िास्त्रज्ञ एस सोमनाथ यांची भारतीय अंतराळ संिोधन संस्था (ISRO) चे नवीन अध्यि 
तसेच अवकाि सधचव म्हिून ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 

• एस सोमनाथ हे इस्रो प्रमुख म्हिून आपला ववस्ताररत कायाकाळ पूिा करिाऱ् या के मसवन यांच्या जागी 
असतील. 

• ते इस्रोचे 10 वे अध्यि असतील. 
• ते सध्या ववक्रम साराभाई स्पेस सेंटरचे (VSSC) संचालक आहेत. 
• इस्रोचे अध्यि, अंतराळ सधचव आणि अंतराळ आयोगाचे प्रमुख हे पद सहसा एकाच व्यक्तीकडे असते. 
• Source: newsonair 
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इंडडया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट ररपोटा (ISFR) 2021 

 

•   पयाावरि, वन आणि हवामान बदल मंत्री, भूपेंद्र यादव यांनी भारतीय वन सवेिि (FSI) द्वारे तयार 
केलेला ‘इंडडया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट ररपोटा (ISFR) 2021’ जारी केला. 

• ISFR 2021 मध्ये वनिेत्र, विृाच्िादन, खारफुटीचे आच्िादन, वाढिारा साठा, भारतातील जंगलांमधील 
काबानचा साठा, जंगलातील आगीचे ननरीिि, व्याघ्र राखीव िेत्रांतील वन आच्िादन, एसएआर डेटा वापरून 
बायोमासच्या जममनीवरील अंदाज आणि भारतीय जंगलांमधील हवामान बदल हॉटस्पॉट्सची मादहती प्रदान 
करते.  

प्रमुख ननष्कर्थ: 
• देिाचे एकूि जंगल आणि विृाच्िाददत िेत्र 80.9 दिलि हेक्टर आहे जे देिाच्या भौगोमलक िेत्राच्या 

24.62 टक्के आहे. 2019 च्या मूल्यांकनाच्या तुलनेत, देिातील एकूि जंगल आणि विृाच्िाददत िेत्रामध्ये 
2,261 चौरस ककलोमीटरची वाढ झाली आहे. तयापैकी १,५४० चौरस ककमी व विृाच्िादनात ७२१ चौरस 
ककमी इतकी वाढ ददसून आली आहे. 

• खुल्या जंगलात व तयापाठोपाठ अनतिय घनदाट जंगलात जंगलाच्या आच्िादनात वाढ ददसून आली आहे. 
आंध्र प्रदेि (६४७ चौ. ककमी) व तयानंतर तेलंगिा (६३२ चौ. ककमी) आणि ओडडिा (५३७ चौ. ककमी) ही 
वनिेत्रात वाढ दिाविारी िीिा तीन राज्ये आहेत. 

• िेत्रफळानुसार मध्य प्रदेिात देिातील सवाात जास्त जंगल आहे, तयानंतर अरुिाचल प्रदेि, ित्तीसगड, 
ओडडिा आणि महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. एकूि भौगोमलक िेत्राच्या टक्केवारीनुसार वनाच्िादनाच्या 
बाबतीत, ममझोराम (84.53%), अरुिाचल प्रदेि (79.33%), मघेालय (76.00%), मणिपूर (74.34%) 
आणि नागालँड (73.90%) ही िीिा पाच राज्ये आहेत. 

• 17 राज्ये/कें द्रिामसत प्रदेिांमध्ये 33 टक्क्यांहून अधधक भौगोमलक िेत्र जंगलाखाली आहे. या राज्ये आणि 
कें द्रिामसत प्रदेिांपैकी लिद्वीप, ममझोराम, अंदमान आणि ननकोबार बेटे, अरुिाचल प्रदेि आणि मेघालय 
या पाच राज्ये/कें द्रिामसत प्रदेिांमध्ये 75 टक्क्यांहून अधधक वनाच्िाददत आहेत तर मणिपूर, नागालँड, 
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बत्रपुरा, गोवा, केरळ, मसक्कीम, 12 राज्ये/कें द्रिामसत प्रदेि उत्तराखंड, ित्तीसगड, दादरा आणि नगर हवेली 
आणि दमि आणि दीव, आसाम, ओडडिा या राज्यांमध्ये 33 ते 75 टक्के वनिेत्र आहे. 

• देिातील एकूि खारफुटीचे आच्िादन ४,९९२ वगा ककमी आहे. 2019 च्या मागील मूल्यांकनाच्या तुलनेत 
खारफुटीच्या कव्हरमध्ये 17 चौरस ककमीची वाढ ददसून आली आहे. खारफुटीच्या कव्हरमध्ये वाढ दिावविारी 
िीिा तीन राज्ये ओडडिा (8 चौरस ककमी) तयानंतर महाराष्ट्र (4 चौरस ककमी) आणि कनााटक (3 चौरस 
ककमी) आहेत. . 

• देिाच्या जंगलात एकूि काबान साठा 7,204 दिलि टन असल्याचा अंदाज आहे आणि 2019 च्या 
िेवटच्या मलू्यांकनाच्या तुलनेत देिातील काबान साठ्यात 79.4 दिलि टनांची वाढ झाली आहे. काबान 
साठ्यात वाविाक वाढ 39.7 दिलि टन आहे.  

• Source: PIB 
जागनतक जोखीम अहवाल 2022 

 

• जागनतक जोखीम अहवाल 2022, 17 वी आवतृ्ती, वल्डा इकॉनॉममक फोरम (WEF) ने प्रकामित केली आहे. 
• सायबर सुरिा, महामारी, हवामान बदल आणि अवकािातील प्रगती हे जागनतक अथाव्यवस्थेसाठी उदयो्मुख 

धोके आहेत. 
• तयात म्हटले आहे की हवामान बदल हा पदहला धोका आहे, तर सामान्सजक एकता नष्ट्ट होिे, उपजीववकेचे 

संकट आणि मानमसक आरोग्य बबघडिे हे धोके म्हिून ओळखले गेले जे कोववड-19 साथीच्या आजाराच्या 
सुरुवातीपासून सवाात जास्त वाढले होते. 

• 2024 पयांत जागनतक अथाव्यवस्था 2.3% ने कमी होिार आहे. 
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• दावोस अजेंडाच्या अगोदर प्रमसद्ध झालेल्या अहवालानुसार, "जागनतक जोखीम म्हिजे एखादी घटना ककंवा 
न्सस्थती उद्भवण्याची िक्यता आहे जी ती घडल्यास, अनेक देिांवर ककंवा उद्योगांवर लििीय नकारातमक 
पररिाम होऊ िकते". 

वल्डथ इकॉनॉममक फोरमबद्दल तथ्यः  
• ही एक आंतरराष्ट्रीय एनजीओ आहे. 
• मुख्यालय: कॉलोनी, न्सस्वतझलांड 
• स्थापना: जानेवारी 1971 
• संस्थापक: क्लॉस चवाब 

Source: Business Today 
तै्रमामसक रोजगार सवेिण (क्यूईएस) च्या दसुऱ्या नतमािीचा अिवाल 

• कें द्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री, भूपेंद्र यादव यांनी अणखल भारतीय त्रैमामसक आस्त्थापना-आधाररत रोजगार 
सवेिण (एक्यूईईएस) च्या त्रैमामसक रोजगार सवेिण (क्यूईएस) भागाच्या दसुऱ्या नतमाहीचा अहवाल जारी 
केला. 

• क्यूईएस च्या या फेरीत (जलैु-सप्टेंबर 2021) ननवडलेल्या नऊ िेत्रांमधील अदंाजे एकूि रोजगार अदंाजे 3.10 
कोटी बाहेर आला, जे क्यूईएस च्या पदहल्या फेरीपासून (एवप्रल-जून 2021) अदंाज ेरोजगार (3.08 कोटी) पिेा 
2 लाख जास्त आहे. 

• सहाव्या ईसी (2013-14) मध्ये एकबत्रतपिे घेतलेल्या या नऊ िेत्रांसाठी एकूि रोजगार 2.37 कोटी नोंदवला 
गेला होता हे येथे नमूद करिे योग्य आहे. 

 
मुख्य मुद्दे 

• एक्यूईईएस हे नऊ ननवडक िेत्रातील संघदटत आणि असंघदटत दो्ही ववभागांमधील रोजगार आणि 
आस्थापनांच्या संबंधधत पररवतानांबद्दल वारंवार (नतमाही) अपडेट्स प्रदान करण्यासाठी हाती घेण्यात आले आहे 
जे बबगरिेती आस्थापनांमधील एकूि रोजगारांपैकी एक मोठे बहुसंख्य आहेत. 

• उतपादन, बांधकाम, व्यापार, वाहतूक, मििि, आरोग्य, ननवास आणि भोजनालय, आयटी/बीपीओ आणि 
ववत्तीय सेवा ही नऊ ननवडक िेत्र ेआहेत. 

• त्रैमामसक रोजगार सवेििाचा अहवाल पुरवठा बाजूच्या सवेििासह मागिीच्या बाजूचे सवेिि आहे, म्हिजे, 
ननयतकामलक श्रम बल सवेिि (पीएलएफएस) देिातील रोजगारावरील डेटामधील अंतर भरून काढेल. 

स्त्त्रोत: पीआयबी 
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भारताचा पासपोटथ रँक 90 वरून 83 वर सुधारला: िेन्ली पासपोटथ इंडके्स 2022 

 
• 2021 च्या तुलनेत या नतमाहीत भारताच्या पासपोटा सामथ्याात सुधारिा झाली आहे. हे्ली पासपोटा ननदेिाकं 

2022 मध्ये ते आता 83 व्या स्थानावर आहे, गेल्या विी (2021) 90 व्या क्रमांकावरून सात स्थानांनी वर 
चढले आहे. 

• सध्याची क्रमवारी 2022 च्या पदहल्या नतमाहीसाठी आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• रवांडा आणि युगांडाच्या मागे मध्य आकिकेतील साओ टोम आणि वप्रन्स्सप यांच्यासोबत भारताचे स्थान आहे. 
• भारताला आता जगभरातील 60 गंतव्यस्थानांमध्ये न्सव्हसा-मुक्त प्रवेि आहे ज्यामध्ये ओमान आणि आमेननया 

नवीनतम जोडले गेले आहेत. 2006 पासून भारताने आिखी 35 गंतव्यस्थाने जोडली आहेत. 
सवोत्तम पासपोटथ: 

• जपान आणि मसगंापूर पदहल्या क्रमांकावर आहेत, पासपोटा धारकांना न्सव्हसा-मुक्त 192 गंतव्यस्थानांमध्ये प्रवेि 
आहे. 

सवाथत वाईट पासपोटथ: 
• अवघ्या 26 देिांमध्ये प्रवेि असलेला अफगाणिस्तान सवाात वाईट कामधगरी करिारा देि ठरला. 

िेन्ली पासपोटथ इंडेक्स: 
• 2005 पासून, हे्ली पासपोटा इंडेक्स तयांच्या धारकांना पूवीच्या न्सव्हसामिवाय प्रवेि करू िकिाऱ् या 

गंतव्यस्थानांच्या संख्येनुसार जगातील पासपोटाची क्रमवारी लावली जाते आणि आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक 
संघटनेच्या (आयएटीए) डेटावर आधाररत आहे. 

स्त्त्रोत: द हिदं ू
नवीन नेमणकुा 

आयएमएफ ने पुढील मुख्य अथथशास्त्त्रज्ञ म्िणून वपयरे-ऑमलजव्ियर गौरींचास यांच ेनाव हदले 
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• इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड (आयएमएफ) ने सांधगतले की तयांनी िें च वंिाच े कॅमलफोननाया-बका ल े ववद्यापीठाचे 

अथािास्त्रज्ञ वपयरे-ऑमलन्सव्हयर गौरींचास यांना आयएमएफ च ेपुढील मुख्य अथािास्त्रज्ञ म्हिून ननयुक्त केले 
आहे. 

• ते गीता गोपीनाथ याचंे उत्तराधधकारी होतील, ज ेआधी जाहीर केल्याप्रमाि ेआयएमएफ च्या व्यवस्थापन संघात 
प्रथम उपव्यवस्थापकीय संचालक म्हिून सामील होतील. 
 

मुख्य मुद्दे 
• वपयरे-ऑमलन्सव्हयर गौरींचास 24 जानेवारी 2022 रोजी अधावेळ सुरू करतील आणि 1 एवप्रल 2022 रोजी पूिा-

वेळ ननधीच्या कामावर जातील. 
आयएमएफ (इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड) बद्दल तथ्ये: 

• मुख्यालय: वॉमिगं्टन, डी.सी., यू.एस 
• ननममथती: डडसेंबर 1945 
• सदस्त्यत्व: 190 देि 
• व्यवस्त्थापकीय संचालक: कक्रस्टामलना जॉन्सजाएवा 

स्त्त्रोत: द हिदं ू
RBI चे माजी गव्हनटर उर्जटत पटेल याींची AIIB च्या उपाध्यक्षपद  ननयुक्ती 

 

•   भारतीय ररझव्हय बँकेचे (RBI) माजी गव्हनयर उजजयत पटेल यांची Asian Infrastructure Investment Bank 
(AIIB) च्या उपाध्यक्षपदी ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 

• उजजयत पटेल हे ननर्वतयमान उपाध्यक्ष डीजे पाडंडयन यांची जागा घेतील. 
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• उजजयत पटेल हे सध्या नॅशनल इजन्स्टट्यूट ऑर्फ पजब्लक र्फायनान्स अँड पॉमलसीच ेअध्यक्ष आहेत. 
• त्यांनी सप्टेंबर २०१६ मध्ये रघुराम राजन यांच्यानंतर भारतीय ररझव्हय बँकेचे (RBI) २४ रे्व गव्हनयर म्हणून पदभार 

स्र्वीकारला होता आणण डडसेंबर २०१८ पयतं ते आरबीआयमध्ये होत.े 
• 29 प्रकल्पांसाठी $6.8 अब्ज ननधी ममळरू्वन भारत AIIB चा सर्वायत मोठा लाभाथी म्हणून उदयास आला आहे. 

एमशयन इन्रास्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (AIIB) बद्दल तथ्ये: 
• ही एक बहुपक्षीय वर्वकास बँक आहे जी आमशयातील आचथयक आणण सामाजजक पररणाम सुधारण्याच ेउद्हदष्ट्ट ठेर्वते. 
• मुख्यालय: बीजजंग, चीन 
• सदस्यसंख्या: 104 सदस्य 
• ननममयती: 16 जानेर्वारी 2016 

स्रोत: न्यूजएअर 
 
धचनी मुतसद्दी झांग ममगं यांनी SCO चे नवीन सरधचटिीस म्हिून पदभार स्वीकारला 

 
• अनुभवी धचनी मुतसद्दी झांग ममगं यांनी िांघाय कोऑपरेिन ऑगानायझेिन (SCO) चे नवीन सरधचटिीस 

म्हिून पदभार स्वीकारला आहे. 
• झांग ममगंने उझबेककस्तानचे माजी मुतसद्दी व्लाददमीर नोरोव्ह यांच्याकडून पदभार स्वीकारला. 
• SCO मध्ये सामील होण्यापूवी झांग यांनी चार विे युरोवपयन युननयनमधील धचनी ममिनचे प्रमुख म्हिून 

काम केले. 
शांघाय कोऑपरेशन ऑगथनायझेशन (SCO) बद्दल: 

• SCO ककंवा िांघाय करार ही युरेमियन राजकीय, आधथाक आणि सुरिा युती आहे. 
• स्थापना: 15 जून 2001 
• सदस्य: चीन, कझाककस्तान, ककधगास्तान, रमिया, तान्सजककस्तान, उझबेककस्तान, भारत आणि पाककस्तान. 
• मुख्यालय: बीन्सजंग, चीन 
• भारत 2017 मध्ये SCO चा पूिा सदस्य झाला. तयाआधी, भारताला ननरीिक दजाा होता, जो तयाला 

2005 मध्ये प्रदान करण्यात आला होता. 
• Source: newsonair 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

्यायमूती आयिा ममलक या पाककस्तानच्या पदहल्या मदहला सवोच्च ्यायालयाच्या ्यायाधीि बनतील  

 
•   लाहोर उच्च ्यायालयाच्या ्यायाधीि आयेिा ममलक यांची सवोच्च ्यायालयात ननयुक्ती करण्यास 

उच्च-िक्तीच्या पॅनेलन े मा्यता ददल्यानंतर पाककस्तान सवोच्च ्यायालयाच्या पदहल्या मदहला 
्यायाधीिाची ननयुक्ती करण्याच्या जवळ आले आहे. 

• सर्यायाधीि गुलजार अहमद यांच्या अध्यितेखालील पाककस्तानच्या ्यानयक आयोगाने (JCP) - ममलक 
यांच्या पदो्नतीला चार ववरुद्ध पाच मतांनी मंजुरी ददली. 

• ्यायमूती ममलक माचा 2012 मध्ये उच्च ्यायालयाच्या ्यायाधीि बनल्या आणि सध्या तया लाहोर 
उच्च ्यायालयाच्या (LHC) ्यायाधीिांच्या ज्येष्ट्ठता यादीत चौथ्या क्रमांकावर आहेत. 

• Source: Indian Express 
ननधन  

पंडडत रामदास कामत यांचं ननधन 

 

• ज्येष्ट्ठ गायक-अमभनेते पंडडत रामदास कामत यांचं ववलेपाले इथं तयांच्या ननवासस्थानी वाधाक्यानं ननधन 
झालं.  

• ते ९० विाांचे होते. 
• संगीत संिय कल्लोळ’ या नाटकाद्वारे तयांनी आपल्या संगीत रंगभूमीवरच्या कारककदीची सुरूवात केली.  
• तयानंतर तयांनी ‘संगीत िारदा’, ‘संगीत सौभद्र’, ‘संगीत मानापमान’, ‘संगीत मदनाची मंन्सजरी’, ‘संगीत 

एकच प्याला’, ‘संगीत मंदारमाला’, ‘संगीत होनाजी बाळा’ अिा अठरा संगीत नाटकांमधून काम केलं. 
•  'संगीत मतस्यगंधा' हे तयांचं अतयंत गाजलेलं नाटक. ‘गुंतता ह्रदय हे’, ‘नको ववसरू संकेत मीलनाचा’, 

‘तम ननरािेचा सरला’ या सारखी तयांची अनेक नाट्यपदं गाजली.  
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• तयांनी नाटय़संगीतासह भावगीतं, धचत्रपट गीतंही गायली. तयांनी गायलेली ‘जन ववजन झाले’, ‘अंबरातल्या 
ननळ्या घनांची िपथ तलुा आहे’, ‘श्रीरंगा कमला कांता’, ‘पूवेच्या देवा तझेु’, ‘देवा तुझा मी सोनार’ अिी 
ककतीतरी गािी आजही लोकवप्रय आहेत. 

• रामदास कामत यांना 2015 साली ‘संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारानं’ स्माननत करण्यात आलं.  
• 2009 साली झालेल्या अणखल भारतीय मराठी नाट्यसंमेलनाचे अध्यिपदही तयांनी भूिवलं होतं. 

Source: AIR News 
संकीणथ 

केवडडया रेल्वे स्थानकाचे एकता नगर रेल्वे स्थानक असे नामकरि करण्यात आले  

 

•   केवडडया रेल्वे स्थानकाचे एकता नगर रेल्वे स्थानक असे नामकरि करण्यास रेल्वे मंत्रालयाने मंजुरी 
ददली आहे. 

• स्टॅच्यू ऑफ युननटीचे केवडडया रेल्वे स्टेिन वडोदरा ववभागांतगात येते. 
• नमादा नदीकडे तोंड करून केवडडया या िोट्या िहरापासून ते ७ ककलोमीटर अंतरावर आहे. 
• स्टॅच्यू ऑफ युननटी पयाटकांसाठी अधधक सुलभ व्हावे हा या स्थानकाच्या बांधकामाचा उद्देि आहे. 

स्रोत: फायनान्स्िअल एक्सप्रेस 
नागररकत्व (सुधारणा) कायदा, 2019 (CAA) 
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•  गहृ मंत्रालयाने (MHA) नागररकत्र्व (सुधारणा) कायदा, 2019 (CAA) ननयमांना अचधसूचचत केल ेनाही, हा कायदा 
मंजूर झाल्यानंतर नतसरी वर्वस्ताररत मुदत आहे. 

• 9 जानेर्वारी 2022 हा ननयम तयार करण्यासाठी लोकसभा आणण राज्यसभेतील दोन संसदीय सममत्यांकडून 
माचगतलेल्या मुदतर्वाढीचा शेर्वटचा हदर्वस होता. 

• ननयमांमशर्वाय सीएएची अंमलबजार्वणी होऊ शकत नाही. 
• यापूर्वी, 9 एवप्रल 2021 पयतं आणण नंतर 9 जुलै 2021 पयतं सममत्यांकडून र्वेळ माचगतला होता जे ननयम 

भारताच्या राजपत्रात प्रकामशत केल ेजाणार आहेत. 
• गेल्या 30 नोव्हेंबर रोजी, गहृ राज्यमंत्री ननत्यानंद राय यांनी लोकसभेत माहहती हदली: "सीएए अंतगयत समावर्वष्ट्ट 

असलेल्या व्यक्ती सीएए अतंगयत ननयम अचधसूचचत झाल्यानंतर नागररकत्र्वासाठी अजय करू शकतात." 
CAA बद्दल: 

• सीएए 11 डडसेंबर 2019 रोजी संसदेने मंजूर केला आणण 12 डडसेंबर रोजी कायदा अचधसूचचत करण्यात आला. 
• जानेर्वारी 2020 मध्ये, मंत्रालयाने अचधसूचचत केल ेकी हा कायदा 10 जानेर्वारी 2020 पासून लागू होईल. 
• CAA 31 डडसेंबर 2014 रोजी ककंर्वा त्यापूर्वी भारतात प्ररे्वश केलेल्या पाककस्तान, अर्फगाणणस्तान आणण 

बांगलादेशमधील सहा गैर-दस्तऐर्वजीकरण नसलेल्या मुजस्लम समुदायांना (हहदं,ू शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणण 
णिश्चन) धमायच्या आधारार्वर नागररकत्र्व प्रदान करत.े 

स्रोत: द दहींद ू
 IndiaSkills 2021  

 

• इंडडयान्सस्कल्स 2021 राष्ट्रीय स्पधेतील 270 ववजेतयांना 61 सुविा, 77 रौप्य, 53 कांस्य आणि 79 उतकृष्ट्ट 
पदके देऊन गौरववण्यात आले. 

• ओडडिा 51 ववजेतयांसह अव्वल स्थानावर आहे, तयानंतर महाराष्ट्र 30 आणि केरळ 25 ववजेते आहेत. 
• भारत सरकारच्या कौिल्य ववकास आणि उद्योजकता मंत्रालय (MSDE) यांच्या मागादिानाखाली राष्ट्रीय 

कौिल्य ववकास महामंडळाने आयोन्सजत केलेल्या या स्पधेत काँक्रीट बांधकाम, सौंदया उपचार, कार पेंदटगं, 
आरोग्य आणि सामान्सजक काळजी, न्सव्हज्युअल मचेंडाइन्सजंग, ग्राकफक डडझाइन तंत्रज्ञान, मभतं आणि मजला 
टाइमलगं, वेन्सल्डगं, इतरांसह यासारख्या 54 कौिल्यांमध्ये सहभाग नोंदवला गेला.  
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• तरुिांची व्यन्सक्तरेखा आणि ओळख वाढविाऱ्या इंडडया न्सस्कल्स स्पधेने याविी २६ राज्ये/कें द्रिामसत 
प्रदेिांमधून ५०० हून अधधक स्पधाकांना एकत्र आिले. 

• इंडडयान्सस्कल्स 2021 च्या ववजेतयांना ऑक् टोबर 2022 मध्ये चीनमधील िांघाय येथे होिाऱ् या वल्डा न्सस्कल्स 
आंतरराष्ट्रीय स्पधेत देिाचे प्रनतननधधतव करण्याची संधी ममळेल. 

Source: PIB 
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