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दैनिक चालू घडामोडी 02.02.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

UGC िे राष्ट्र ीय उच्च शैक्षनिक पात्रता फे्रमवकक चा मसुदा जारी केला 

 

• विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) राष्ट्र ीय उच्च शैक्षविक पात्रता फे्रमिकक  (NHEQF) मसुदा विकवसत केला आहे, 

जो राष्ट्र ीय शैक्षविक धोरि (NEP) 2020 मधील सुधारिाांचा एक भाग आहे. 

• नोकरीच्या तयारीपासून ते घटनात्मक मूल्ाांपयंत, सैद्ाांवतक ज्ञानापासून ते ताांवत्रक कौशल्ाांपयंत, देशभरातील उच्च 

वशक्षि सांस्ाांना लिकरच विविध शैक्षविक पररिामाांिर विद्यार्थ्ांचे मूल्ाांकन करण्यासाठी निीन चौकटीत आिले 

जाईल. 

• मसुद्यात, यूजीसीने स्पष्ट् केले आहे की फे्रमिकक चा उदे्दश एकसमान अभ्यासक्रम वकां िा राष्ट्र ीय सामान्य अभ्यासक्रमाला 

प्रोत्साहन देण्यासाठी नाही. 

• सिक सांस्ा दजेदार वशक्षि देत आहेत याची खात्री करण्यासाठी सिक HEI ला बेंचमावकंगच्या समान स्तरािर 

आििे/उन्नत करिे हा आहे. 

नवद्यापीठ अिुदाि आयोग (UGC) बद्दल: 

• UGC ही UGC कायदा 1956 नुसार भारत सरकारच्या उच्च वशक्षि विभाग, वशक्षि मांत्रालयाने स्ापन केलेली एक 

िैधावनक सांस्ा आहे. 

• स्ापना: 1956 

• मुख्यालय: निी वदल्ली 

Source: Indian Express 

परवडिारी आनि स्वच्छ ऊजाक (GCoE-ACE) मधे्य ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सलन्स 
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• भारतीय तांत्रज्ञान सांस्ा, धारिाड (IITDh), कनाकटक ये्े, प्रा. के. विजय राघिन, प्राचायक,िैज्ञावनक सल्लागार, भारत 

सरकार, याांच्या उपस्स्तीत ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन अफोडेबल अँड क्लीन एनजी (GCoE-ACE) लाँच 

करण्यासाठी एक आभासी कायकक्रम आयोवजत करण्यात आला होता. . 

• हनीिेल होमटाउन सोलु्शन्स इांवडया फाउांडेशन (HHSIF) कडून कॉपोरेट सोशल ररस्पॉस्न्सवबवलटी (CSR) 

देिगीद्वारे कें द्र समव क्त आहे. 

• HHSIF सह CSR प्रकल्पाचा पवहला टप्पा म्हिजे GCoE-ACE साठी उपकरिे प्रामुख्याने कौशल् विकास, 

फॅविकेशन आवि R&D उपकरिे स्ापन करिे. 

• त्यानांतरचे टपे्प निवनवमकतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवि परिडिार् या आवि स्वच्छ-ऊजाक के्षत्रामधे्य ग्रास-रूट 

समस्या विधानाांच्या वनराकरिासाठी उष्मायन सम क्न प्रदान करण्यासाठी पररकस्ल्पत आहेत. 

• हे 2030 पयंत देशाच्या 50% उजेच्या गरजा अक्षय्ाांमधून भागिण्याच्या सरकारच्या उवद्दष्ट्ातही सामील आहे. 

• हे कें द्र सांयुक्त राष्ट्र ाांच्या शाश्वत विकास लक्ष्य - 7 या परिडिार्या आवि स्वच्छ ऊजेसाठी काम करेल. 

• Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: अर्कव्यवस्र्ा 

कें द्रीय अर्कसंकल्प 2022-23 

 

• कें द्रीय वित्त आवि कॉपोरेट व्यिहार मांत्री, श्रीमती वनमकला सीतारामन याांनी 1 फेिुिारी 2022 रोजी सांसदेत 2022-23 

चा कें द्रीय अ क्सांकल्प सादर केला. 

अमृत कालमधे्य प्रिेश करून, भारत @100 पयंत 25 िर्ांची आघाडी, अ क्सांकल्प चार प्राधान्याांसह िाढीस चालना देतो: 

1. पीएम गवतशक्ती 

2. सिकसमािेशक विकास 

3. उत्पादकता िाढ आवि गुांतििूक, सूयोदयाच्या सांधी, ऊजाक सांक्रमि आवि हिामान कृती 

4. गुांतििुकीसाठी वित्तपुरिठा 

कें द्रीय अर्कसंकल्प 2022-23 चे ठळक मुदे्द: 

• भारताची आव क्क िाढ 9.2 टके्क असण्याचा अांदाज आहे, जो सिक मोठ्या अ क्व्यिस्ाांमधे्य सिाकवधक आहे. 

• कें द्रीय अ क्सांकल्पात भाांडिली खचाकसाठी पररव्यय 35.4 टक्क्ाांनी िाढला आहे. 
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• इमजकन्सी के्रवडट लाइन गॅरांटी स्कीम (ECLGS) माचक 2023 पयंत िाढिली. हमी किच 50,000 कोटी रुपयाांनी िाढिले 

जाईल. 

• सूक्ष्म आवि लघु उद्योगाांसाठी के्रवडट गॅरांटी टर स्ट अांतगकत एमएसएमईसाठी 2 लाख कोटी रुपयाांचे अवतररक्त के्रवडट 

प्रदान केले जाईल. 

• आत्मवनभकर भारताचे धे्यय साध्य करण्यासाठी 14 के्षत्राांमधे्य उत्पादकता जोडलेले प्रोत्साहन बळकट केले जाईल. 

• पीक मुल्ाांकन, जवमनीच्या नोांदी ांचे वडवजटायझेशन, कीटकनाशके आवि पोर्क तत्ाांची फिारिी यासाठी ‘वकसान 

डर ोन’चा िापर करिे. 

• केन-बेटिा वलांक प्रकल्पाची अांमलबजाििी 44,605 कोटी रुपयाांच्या अांदाजे खचाकने हाती घेतली जािार आहे. 

• पुढील तीन िर्ांत चारशे निीन वपढीच्या िांदे भारत गाड्या विकवसत केल्ा जािार आहेत. 

• स्ावनक व्यिसाय आवि पुरिठा साखळी ांना मदत करण्यासाठी िन से्टशन-िन उत्पादन सांकल्पना लोकवप्रय केली 

जाईल. 

• मल्टीमोडल लॉवजस्स्टक सुविधाांसाठी शांभर पीएम गवतशक्ती कागो टवमकनल पुढील तीन िर्ांमधे्य विकवसत केले 

जातील. 

• 2022-23 मधे्य दु्रतगती मागांसाठी PM गवतशक्ती मास्टर पॅ्लन तयार केला जाईल जेिेकरून लोक आवि िसू्तांची 

जलद िाहतूक सुलभ होईल. 

• राष्ट्र ीय महामागाकचे जाळे 2022-23 मधे्य 25 हजार वकलोमीटरने िाढविण्यात येिार आहे. 

• 2022-23 मधे्य 3.8 कोटी कुटुांबाांना कव्हर करण्यासाठी हर-घर, नल-से-जलसाठी 60,000 कोटी रुपयाांचे िाटप. 

• 2022-23 मधे्य पीएम आिास योजनेअांतगकत ग्रामीि आवि शहरी अशा दोन्ही वठकािी 80 लाख घरे पूिक केली जािार 

आहेत. 

• विरळ लोकसांख्या, मयाकवदत कनेस्िस्व्हटी आवि कमी पायाभूत सुविधा असलेल्ा सीमािती गािाांना कव्हर 

करण्यासाठी निीन व्हायिांट स्व्हलेज प्रोग्राम सुरू केला जाईल. 

• सक्षम अांगििाडी अवभयानाांतगकत दोन लाख आांगििाड्याांचे सुधारिा करण्यात येिार आहेत. 

• एक निीन योजना - ईशाने्यसाठी पांतप्रधान विकास उपक्रम, पीएम-देिाइन ईशान्य पररर्देद्वारे राबविण्यात येिार 

आहे. 

• PM eVIDYA चा एक िगक-एक टीव्ही चॅनेल कायकक्रम 12 िरून 200 टीव्ही चॅनेलिर िाढिला जाईल. 

• देशभरातील विद्यार्थ्ांना जागवतक दजाकच्या दजेदार सािकवत्रक वशक्षिासाठी वडवजटल विद्यापीठाची स्ापना करण्यात 

येिार आहे. 

• सरकार अनुसूवचत व्यािसावयक बँकाांद्वारे देशातील 75 वजल्ह्ाांमधे्य 75 वडवजटल बँवकां ग युवनट्स (DBUs) स्ापन 

करिार आहे. 

• 100 टके्क टपाल कायाकलये कोअर बँवकां ग प्रिालीखाली आिली जातील. 

• 2022-23 पासून RBI द्वारे जारी केल्ा जािार् या ब्लॉकचेन आवि इतर तांत्रज्ञानाचा िापर करून वडवजटल रुपया. 

• 2022-23 मधे्य एमे्बडेड वचप्स आवि फु्यचररस्स्टक तांत्रज्ञान िापरून ई-पासपोटक आिले जातील. 

• 5G मोबाइल सेिाांच्या रोलआउटसाठी से्पिर मचा वललाि 2022 मधे्य केला जािार आहे. 

• सौरऊजेमधे्य देशाांतगकत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी PLI योजनेंतगकत अवतररक्त 19,500 कोटी रुपयाांची तरतूद. 

• चालू िर्ाकत सुधाररत वित्तीय तूट 6.9 टके्क राहण्याचा अांदाज आहे. 

• सहकारी सांस्ाांसाठी पयाकयी वकमान कर 18.5 िरून 15 टक्क्ाांिर आिला. 

• ‘भाांडिली गुांतििुकीसाठी राज्ाांना आव क्क सहाय् योजने’चा पररव्यय अ क्सांकल्पीय अांदाजातील 10,000 

कोटी ांिरून 15,000 कोटी रुपयाांपयंत िाढिला जात आहे. 

• व्हचु्यकअल वडवजटल मालमते्तिर 30 टके्क दराने कर आकारला जाईल. 
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• कोित्याही प्रकारच्या मालमते्तच्या हस्ताांतरिािर वदघककालीन भाांडिली नफ्यािर अवधभार 15 टके्क मयाकदेत ठेिला 

जाईल. 

Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

भारतातील पनहले नजओ पाकक  मध्य प्रदेशात उभारले जािार आहे 

 

• भारतीय भूिैज्ञावनक सिेक्षि (GSI) ने मध्य प्रदेशातील जबलपूर वजल्ह्ातील नमकदा नदीच्या काठािरील लमे्हटा गािात 

देशातील पवहले वजओ पाकक  उभारण्यास मान्यता वदली आहे. 

• या प्रकल्पाची अांदाजे वकां मत ₹ 35 कोटी आहे. 

• वजओ पाकक  हे एक एकीकृत के्षत्र आहे जे शाश्वत मागाकने भूिैज्ञावनक िारशाचे सांरक्षि आवि िापर िाढिते आवि ते्े 

राहिार्या लोकाांच्या आव क्क कल्ािास प्रोत्साहन देते. 

• नैसवगकक िारशाच्या सांिधकनासाठी युनेस्कोच्या भू-िारसा तातु्परत्या यादीत हे वठकाि आधीच आहे. 

• विल्म हेन्री स्लीमन याांनी 1928 मधे्य या भागात डायनासोरचे जीिाश्म शोधले होते. 

• Source: TOI 

पंजाबच्या मुख्य निवडिूक अनिकाऱ्यािे मतदाि शुभंकर 'शेरा'चे अिावरि केले 

 

• पांजाब विधानसभा वनिडिुकीच्या 2022 च्या आधी, पांजाबच्या मुख्य वनिडिूक अवधकार्याच्या कायाकलयाने वसांहाचे 

वचत्रि करिारा आपला मतदान शुभांकर 'शेरा' अनािरि केला. 

• वनिडिुकीचा शुभांकर पांजाबच्या समृद् साांसृ्कवतक िारशाचे प्रवतवनवधत् करतो. 

• वसस्स्टमॅवटक व्होटसक एजु्केशन अँड इलेिोरल पावटकवसपेशन (SVEEP) प्रकल्पाांतगकत प्रचार करण्यात आलेल्ा, या 

शुभांकराचे उवद्दष्ट् मतदार जागरुकता िाढििे आवि वनिडिुकीत सहभाग िाढििे आवि मतदानाची टके्किारी 

िाढििे आवि नैवतक मतदानाला प्रोत्साहन देिे हे आहे. 

• Source: Indian Express 
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महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

पी आर श्रीजेशिे वर्ल्क गेम्स अॅर्लीट ऑफ द इयर 2021 अवॉडक  नजंकला 

 

• अनुभिी भारतीय हॉकी गोलकीपर पी आर श्रीजेशने त्याच्या कामवगरीसाठी प्रवतवित िर्ल्क गेम्स अॅ्लीट ऑफ द 

इयर 2021 वजांकला आहे, हा पुरस्कार वमळििारा दुसरा भारतीय ठरला आहे. 

• पी आर श्रीजेश हा एकमेि भारतीय नामाांवकत होता आवि आांतरराष्ट्र ीय हॉकी महासांघाने त्याची वशफारस केली होती. 

• श्रीजेश हा भारतीय पुरुर् हॉकी सांघाचा माजी किकधार आवि टोवकयो ऑवलस्िकमधील काांस्यपदक विजेत्या सांघाचा 

सदस्य आहे. 

• ऑिोबर 2021 मधे्य FIH स्टासक अिॉड्कसमधे्य, श्रीजेशला 2021 चा िर्ाकतील सिोत्तम गोलरक्षक म्हिून वनिडण्यात 

आले. 

• टीप: 2020 मधे्य, भारतीय मवहला हॉकी किकधार रािी रामपाल वतच्या 2019 शोसाठी सन्मान वजांकिारी पवहली 

भारतीय ठरली. 

Source: newsonair 

महत्वाच्या बातम्या: महत्वाचे नदवस 

जागनतक पािर्ळ नदवस 

 

• दरिर्ी २ फेिुिारीला जागवतक पाि्ळ वदिस पाळला जातो. 

• 30 ऑगस्ट 2021 रोजी महासभेने 75 सदस्य राष्ट्र ाांनी सहप्रायोवजत केलेल्ा ठरािात स्वीकारल्ानांतर 2 फेिुिारी 

2022 हा जागवतक पाि्ळ वदिस सांयुक्त राष्ट्र ाांचा आांतरराष्ट्र ीय वदिस म्हिून पाळला जािारा पवहला िर्क आहे. 

• 2022 ची ्ीम ‘िेटलँड्स अॅक्शन फॉर पीपल अँड नेचर’ अशी आहे. 

• हा वदिस 2 फेिुिारी 1971 रोजी इरािच्या रामसर शहरात ओलाांडलेल्ा भूभागािरील अवधिेशनाचा स्वीकार 

करण्याची तारीख देखील दशकवितो. 

भारतीय तटरक्षक दल आपला 46 वा स्र्ापिा नदवस साजरा करत आहे 
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• भारतीय तटरक्षक दलाने (ICG) 1 फेिुिारी रोजी आपला 46 िा स्ापना वदिस साजरा केला. 

• 1978 मधे्य फक्त सात पृिभागाच्या पॅ्लटफॉमकिरून, ICG त्याच्या यादीत 158 जहाजे आवि 70 विमानाांसह एक 

शस्क्तशाली शक्ती बनले आहे. 

• 2025 पयंत 200 पृिभागािरील पॅ्लटफॉमक आवि 80 विमानाांचे लस्क्ष्यत बल पातळी गाठण्याची श्ता आहे. 

• जगातील चौर्थ्ा क्रमाांकाचे कोस्ट गाडक म्हिून, भारतीय वकनारपट्टी सुरवक्षत करण्यात आवि भारताच्या सागरी 

के्षत्राांमधे्य वनयमाांची अांमलबजाििी करण्यात महत्त्वपूिक भूवमका बजािली आहे. 

भारतीय तटरक्षक दल (ICG) बद्दल तथे्य: 

• महासांचालक: िीरेंद्र वसांग पठावनया 

• मुख्यालय: सांरक्षि मांत्रालय, निी वदल्ली 

• स्ापना: 1 फेिुिारी 1977 

Source: India Today 
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