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दैनिक चालू घडामोडी 01.02.2022 
महत्वाच्या बातम्या: जग 

सौदी अरेनबयािे प्रथमच योग महोत्सवाचे आयोजि केले  

 

• सौदी अरेबियाने जेद्दाजवळील िे ला सन िीचवर पबिला योग मिोत्सव आयोबजत केला आिे, ज्याने संपूर्ण राज्यातून 

1,000 योग अभ्यासकांना आकबषणत केले. 

• िा कायणक्रम 29 जानेवारीपासून सुरू झाला आबर् 1 फेबु्रवारीपयंत चालर्ार आिे. 

• सौदी योग सबमतीने िा कायणक्रम आयोबजत केला िोता, ज्यामधे्य संपूर्ण राज्यातून सौदी योग बिक्षकांचा सिभाग िोता. 

• सौदी योग सबमती िी एक सरकारी संस्था आिे जी सौदी अरेबिया ऑबलम्पिक सबमती, क्रीडा मंत्रालयाने सौदी 

अरेबियामधे्य गेल्या वषी 16 मे रोजी योगास प्रोत्सािन देण्यासाठी स्थापन केलेल्या एका लिान मिासंघाप्रमारे् काम 

करते. 

• आंतरराष्ट्र ीय योग बदन 2015 पासून दरवषी 21 जून रोजी साजरा केला जातो. 

• Source: newsonair 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

राष्ट्र ीय मनहला आयोग स्थापिा नदवस 

 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 30 व्या राष्ट्र ीय मबिला आयोगाच्या स्थापना बदन कायणक्रमाला संिोबधत केले. 

• ‘िी द चेंज मेकर’ या कायणक्रमाची थीम बवबवध के्षत्रात मबिलांनी बमळवलेल्या कामबगरीचा उत्सव साजरा कररे् िा 

आिे. 

राष्ट्र ीय मनहला आयोगानवषयी: 

• 31 जानेवारी 1992 रोजी भारतीय संबवधानाच्या तरतुदीनुसार, 1990 च्या राष्ट्र ीय मबिला आयोग कायद्यात पररभाबषत 

केल्यानुसार त्याची स्थापना करण्यात आली. 

• या आयोगाच्या पबिल्या प्रमुख िोत्या जयंती पटनायक. 

• रेखा िमाण या सध्याच्या अध्यक्षा आिेत. 
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• Source: PIB 

उतृ्कष्ट्तेची गावे 

 

•   कें द्राने इस्रायल सरकारच्या तांबत्रक सिाय्याने 12 राज्यांमधील तब्बल 150 गावांना 'उतृ्कष्ट् गाव' मधे्य रूपांतररत 

करण्याचा बनर्णय घेतला आिे. 

• सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CoEs) च्या आसपास वसलेली 150 गावे 'Villages of Excellence' मधे्य रूपांतररत केली 

जातील. 

• त्यापैकी भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वषाणच्या स्मरर्ाथण पबिल्या वषी 75 गावे घेतली जात आिेत, बजथे भारत आबर् 

इस्रायल एकत्र काम करतील. 

• आधीच, इस्रायल सरकारने 12 राज्यांमधे्य 29 सेंटर ऑफ एक्सलन्सची स्थापना केली आिे, जे 25 दिलक्षाहून अबधक 

भाजीपाला रोपे, 3,87,000 दजेदार फळझाडे तयार करत आिेत आबर् दरवषी 1.2 लाखांहून अबधक िेतकऱयांना 

प्रबिक्षर् देऊ िकतात. 

• आबियातील चीन आबर् िााँगकााँगनंतर भारत िा इस्रायलचा बतसरा सवाणत मोठा व्यापारी भागीदार आिे. 

• अलीकडेच भारत आबर् इस्रायल यांच्या राजनैबतक संिंधांना 30 वषे पूर्ण झाली आिेत. 

Source: ET 

महत्त्वाच्या बातम्या: अथथव्यवस्था 

आनथथक सवेक्षण 2021-22 

 

• कें द्रीय बवत्त आबर् कॉपोरेट व्यविार मंत्री श्रीमती बनमणला सीतारामन यांनी आबथणक सवेक्षर् 2021-22 संसदेत मांडले, 

ज्यामधे्य असे म्हटले आिे की पुढील वषण खाजगी के्षत्रातील गंुतवरु्कीत वाढ िोण्यासाठी आबथणक व्यवस्थेसि समथणन 

प्रदान करण्यासाठी चांगल्या म्पस्थतीत आिे. अथणव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी. 

• या वषीच्या आबथणक सवेक्षर्ाची मध्यवती थीम "चपळ दृष्ट्ीकोन (Agile approach)" आिे. 
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• 2022-23 मधे्य भारत GDP 8.0-8.5 टके्क वाढीचा साक्षीदार असेल, ज्याला व्यापक लस कव्हरेज, पुरवठा-साइड 

सुधारर्ांमुळे बमळालेला फायदा आबर् बनयमांमधे्य सुलभता, मजिूत बनयाणत वाढ आबर् भांडवली खचण वाढवण्यासाठी 

बवत्तीय जागेची उपलब्धता. 

• 2022-23 साठी वाढीचा अंदाज या गृबितकावर आधाररत आिे की यापुढे कोर्तीिी दुिणल मिामारी संिंबधत आबथणक 

व्यत्यय येर्ार नािी, मानू्सन सामान्य असेल, प्रमुख मध्यवती िाँकांकडून जागबतक तरलता काढून घेरे् व्यापकपरे् 

व्यवम्पस्थत असेल, तेलाच्या बकमती US$70 - $75/bbl या शे्रर्ीत असतील आबर् जागबतक पुरवठा साखळीतील 

व्यत्यय वषणभरात सातत्याने कमी िोतील. 

• सवेक्षर्ात म्हटले आिे की, वरील अंदाज जागबतक िाँक आबर् आबियाई बवकास िाँकेच्या 2022-23 साठी अनुक्रमे 

8.7 टके्क आबर् 7.5 टके्क वास्तबवक जीडीपी वाढीच्या ताज्या अंदाजांिी तुलना करता येईल. 

• IMF च्या 25 जानेवारी 2022 रोजी प्रबसद्ध झालेल्या नवीनतम जागबतक आबथणक दृष्ट्ीकोन (WEO) वाढीच्या 

अंदाजानुसार, भारताचा वास्तबवक GDP 2021-22 आबर् 2022-23 मधे्य 9 टके्क आबर् 2023-24 मधे्य 7.1 टके्क 

वाढण्याचा अंदाज आिे. 

• या तीन वषांत भारत िी जगातील सवाणत वेगाने वाढर्ारी प्रमुख अथणव्यवस्था आिे. 

• िेवटी, सवेक्षर् खूपच आिावादी आिे की एकूर्च स्थूल-आबथणक म्पस्थरता बनदेिक सूबचत करतात की भारतीय 

अथणव्यवस्था 2022-23 च्या आव्हानांना तोडं देण्यासाठी योग्य आिे आबर् भारतीय अथणव्यवस्था चांगल्या म्पस्थतीत 

असण्याचे एक कारर् म्हर्जे बतचे अबितीय प्रबतसाद धोरर् आिे.  

• Source: PIB 

परकीय चलि साठा $678 दशलक्षिे घसरला 

 

•  भारतीय ररझव्हण िाँकेने (RBI) जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारताच्या परकीय चलन साठा (परकीय चलन राखीव) 

21 जानेवारी 2022 रोजी संपलेल्या आठवड्यात $678 दिलक्ष ची घसरर् नोदंवून $634.287 बिबलयनवर पोिोचला 

आिे. 

• परकीय चलन मालमत्ता (FCA) अिवालाच्या आठवड्यात $1.155 अब्ज डॉलरने घसरून $569.582 अब्ज झाली. 

• डॉलरच्या अटीमंधे्य व्यक्त केलेले, FCA मधे्य परकीय चलनाच्या साठ्यामधे्य असलेल्या युरो, पौडं आबर् येन सारख्या 

गैर-यूएस युबनट्सचे मूल्य बकंवा घसारा यांचा समावेि िोतो. 

• दरम्यान, 21 जानेवारी रोजी संपलेल्या आठवड्यात सोन्याच्या साठ्यात $567 दिलक्ष डॉलसणची वाढ िोऊन ती 

$40.337 अब्ज झाली आिे. 

• आंतरराष्ट्र ीय नारे्बनधी (IMF) सि से्पिल डर ॉइंग राइट्स (SDRs) $68 दिलक्ष घसरून $19.152 अब्ज झाले. 

• IMF मधील भारताची राखीव म्पस्थती देखील अिवालाच्या आठवड्यात $22 दिलक्षने कमी िोऊन $5.216 अब्ज 

झाली आिे. 

भारताच्या फॉरेक्स ररझर्व्थमधे्य हे समानवष्ट् आहे: 

• बवदेिी चलन मालमत्ता 

• सोन्याचा साठा 
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• से्पिल डर ॉइंग राइट्स 

• आंतरराष्ट्र ीय नारे्बनधीमधे्य राखीव म्पस्थती 

• Source: Indian Express 

महत्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि 

निकोबार बेटाांवरूि परजीवी फुलाांच्या विस्पतीचा िवीि वांश सापडला  

 

• बनकोिार िेटांच्या समूिातून परजीवी फुलांच्या वनस्पतीची नवीन प्रजाती अलीकडेच सापडली आिे. 

• सेपे्टमेरॅन्थस िी प्रजाती िॉसणबफम्पिया गॅ्लब्रा (बू्ल्यम) वािण या वनस्पतीचं्या प्रजातीवंर वाढते. 

• िी वंि Loranthaceae कुटंुिािी संिंबधत आिे, िेमी-परजीवी चंदनाच्या ऑडणर संतालेस अंतगणत आिे आबर् त्याचे 

व्यापक मित्त्व आिे. 

• परोपजीवी फुलांच्या रोपांची मूळ रचना िदललेली असते, ती झाडाच्या देठावर पसरलेली असते आबर् ती यजमान 

झाडाच्या सालाच्या आत नांगरलेली असते. 

• िी वनस्पती उष्णकबटिंधीय जंगलाच्या पररघावर जैवबवबवधतेच्या िॉटस्पॉट्सपैकी एकामधे्य आढळून आली ज्याला 

बनकोिार िेटांचा समूि अंदमान िेटांच्या समूिापासून 160 बकमीच्या बवस्तीर्ण अंतराने प्रचंड भरती-ओिोटीच्या 

प्रवािाने बवभक्त केला गेला. 

• परजीवी वनस्पती: जी वनस्पती यजमानाच्या फायद्यासाठी िातभार न लावता इतर वनस्पती (यजमान) कडून सवण 

बकंवा कािी भाग पोषर् बमळवते आबर् कािी प्रकरर्ांमधे्य, यजमानाचे अतं्यत नुकसान करते. 

Source: The Hindu 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

ऑस्ट्रे नलयि ओपि 2022 

 

• 2022 ऑस्ट्र ेबलयन ओपन िी ग्राँड सॅ्लम टेबनस स्पधाण िोती जी 17 ते 30 जानेवारी 2022 दरम्यान मेलिनण पाकण , 

ऑस्ट्र ेबलया येथे झाली. 

• ऑस्ट्र ेबलयन ओपनची िी 110 वी, ओपन एरामधील 54 वी आबर् वषाणतील पबिली ग्राँड सॅ्लम िोती. 
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नवजेत्ाांची यादी: 

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

Winner-  

Rafael Nadal 

(Spain) 

 

 

 

 

 

Runner-up- 

Daniil Medvedev 

(Russia) 

 

Winner-  

Ashleigh Barty 

(Australia) 

 

 

 

 

 

Runner-up- 

Danielle Collins 

(America) 

 

Winner-  

Nick Kyrgios 

(Australia), 

Thanasi 

Kokkinakis 

(Australia)   

 

 

Runner-up- 

Matthew Ebden 

(Australia), Max 

Purcell 

(Australia)   

Winner-        

Barbora Krejcikova 

(Czech Republic), 

Katerina Siniakova 

(Czech Republic)   

 

Runner-up-  

Anna Danilina 

(Kazakhstan), 

Beatriz Haddad 

Maia (Brazil) 

 

Winner-    

Kristina 

Mladenovic 

(France), Ivan 

Dodig (Croatia) 

 

 

 

Runner-up-  

Jaimee Fourlis 

(Australia), Jason 

Kubler (Australia) 

 

Source: newsonair 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुस्तके 

नकरण बेदी याांिी नलनहलेले “नफअरलेस गर्व्िथन्स” िावाचे पुस्तक प्रकानशत 

 

• पुद्दुचेरीच्या माजी लेफ्टनंट गव्हनणर आबर् IPS डॉ. बकरर् िेदी यांनी त्यांचे स्वबलम्पखत 'बफअरलेस गव्हनणन्स' या 

पुस्तकाचे प्रकािन केले. 

• िे पुस्तक पुद्दुचेरीचे लेफ्टनंट गव्हनणर म्हरू्न डॉ. िेदी यांच्या सुमारे पाच वषांच्या सेवेच्या आबर् भारतीय पोलीस 

सेवेतील (IPS) 40 वषांच्या त्यांच्या अफाट अनुभवावर आधाररत आिे. 
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