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दैनिक चालू घडामोडी 03.02.2022 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

होयसाळ मंनदरे युिेस्कोच्या जागनतक वारसा स्थळांच्या यादीत समानवष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे  

 

• कें द्रीय साांसृ्कतिक मांत्रालयाने जाहीर केले की कनााटकािील बेलूर, हळेबीड आति सोमनाथपुरा येथील होयसाळ 

मांतिरे 2022-2023 या वर्ाासाठी युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ म्हिून तवचाराि घेण्यासाठी भारिाचे नामाांकन 

म्हिून अांतिम करण्याि आली आहेि. 

• 15 एतिल 2014 पासून 'सेके्रड एने्सम्बल्स ऑफ ि होयसला' युनेस्कोच्या िातु्परत्या यािीि आहेि आति मानवी 

सजानशील ितिभेच्या सवोच्च तबांिूां पैकी एक आहेि आति आपल्या िेशाच्या समृद्ध ऐतिहातसक आति साांसृ्कतिक 

वारशाची साक्ष िेिाि. 

• ही िीनही होयसाळ मांतिरे भारिीय पुराित्व सवेक्षि (ASI) ची सांरतक्षि स्मारके आहेि आति म्हिून सांवर्ान आति 

िेखभाल ASI द्वारे केली जाईल. 

• 12व्या-13व्या शिकाि बाांर्लेल्या आति बेलूर, हळेबीड आति सोमनाथपुरा या िीन घटकाांद्वारे येथे ितितनतर्त्व केलेले 

होयसळाांचे पतवत्र जोडे, होयसला कलाकार आति वासु्ततवशारिाांच्या सजानशीलिेची आति कौशल्याची साक्ष िेिाि 

ज्ाांनी यापूवी कर्ीही न पातहलेल्या अशा उतृ्कष्ट नमुने ियार केल्या आहेि.  

• होयसाळ मांतिराांचे मूळ द्रतवडीयन आकृतितवज्ञान आहे परां िु िे मध्य भारिाि मोठ्या िमािावर वापरल्या जािार् या 

भूतमजा पद्धिी, उत्तर आति पतिम भारिािील नागरा परांपरा आति कल्यािी चालुक्ाांनी पसांि केलेल्या किािा द्रतवड 

पद्धिी ांचा मजबूि िभाव िाखविाि. 

भारतातील युिेस्को जागनतक वारसा स्थळे: 

• अतजांठा लेिी, एलोरा लेिी, आग्रा तकल्ला आति िाजमहाल हे तशलालेख केलेले पतहले स्थळ होिे, त्यापैकी सवा 

जागतिक वारसा सतमिीच्या 1983 च्या सत्राि कोरले गेले होिे. 

• 2021 मधे्य कोरलेली नवीनिम साइट र्ोलातवरा, गुजराि आहे. 

• जुलै 2021 पयंि, भारिािील 36 पैकी 19 राजे् आति कें द्रशातसि ििेशाांमधे्य जागतिक वारसा स्थळे आहेि, ज्ामधे्य 

महाराष्टर ाि सवाातर्क (5) स्थळे आहेि. 

• सध्या भारिाि 40 जागतिक वारसा स्थळे आहेि. यापैकी, 32 साांसृ्कतिक, 7 नैसतगाक आति 1 तमतिि (साांसृ्कतिक 

आति नैसतगाक िोन्ही तनकर् पूिा करिारे), सांस्थेच्या तनवड तनकर्ाांनुसार तनर्ााररि केले जािाि. 

• भारिामधे्य जगािील सहाव्या क्रमाांकाच्या साइट्स आहेि. 

Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार 

राज्य सरकारचे वाड्मय पुरस्कार जाहीर 
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• सातहत्य के्षत्राि उले्लखनीय काया करिार्या सातहत्यत्यकाांना राज् शासनाच्या मराठी भार्ा तवभागाच्या विीनां तिल्या 

जािार्या वाड्मय पुरस्काांची घोर्िा आज झाली.  

• यावर्ी तवांिा करांिीकर जीवनगौरव पुरस्कार जे्ष्ठ सातहत्यत्यक भारि सासिे याांना जातहर झाला आहे.  

• पाच लाख रुपये रोख, मानतचन्ह आति मानपत्र, असां या पुरस्काराचां स्वरुप आहे. मराठी भार्ा मांत्री सुभार् िेसाई 

याांनी हे पुरस्कार जाहीर केले. 

• िी. पु. भागवि पुरस्कार (२०२१) लोकवाङ्मय गृह, मुांबई, या सांस्थेला जाहीर करण्याि आला. िीन लाख रुपये रोख 

आति मानतचन्ह आति मानपत्र असे पुरस्काराचे स्वरुप आहे.  

• डॉ. अशोक केळकर मराठी भार्ा अभ्यास पुरस्कार रमेश वरखेडे याांना जाहीर करण्याि आला असून िोन लाख 

रुपये रोख, मानतचन्ह आति मानपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे. 

• कतववया मांगेश पाडगाांवकर, मराठी भार्ा सांवर्ाक पुरस्कार (२०२१, व्यक्ीांसाठी) डॉ. चांद्रकाांि पाटील याांना जाहीर 

करण्याि आला.  

• डॉ. अशोक केळकर, मराठी भार्ा अभ्यासक पुरस्कार २०२१ (सांस्थेसाठी) मराठी अभ्यास पररर्ि पुिे याांना 

जाहीर करण्याि आला. िर कतववया मांगेश पाडगावांकर मराठी भार्ा सांवर्ाक पुरस्कार २०२१ (सांस्थेसाठी) मराठी 

अभ्यास कें द्र, मुांबई याांना जाहीर करण्याि आला.  

Source: Deshdoot 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

वि िेशि वि रेशि काडड  योजिा लागू करणारे छत्तीसगड हे ३५ वे राज्य/कें द्रशानसत प्रदेश बिले आहे 

 

• छत्तीसगड हे “वन नेशन वन रेशन काडा” (ONORC) योजना लागू करिारे ३५ वे राज्/कें द्रशातसि ििेश बनले आहे. 

• अलीकडेच अन्न आति सावाजतनक तविरि तवभागाने “एक राष्टर  एक रेशन काडा” (ONORC) योजनेच्या 

अांमलबजाविीच्या तिशेने राजे्/कें द्रशातसि ििेशाांच्या िगिीचा आढावा घेिला आति पोटेतबतलटी व्यवहाराांच्या 
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यशस्वी चाचिीनांिर, तवभागाने छत्तीसगडचे तवद्यमान क्लस्टरसह एकत्रीकरि करण्यास मान्यिा तिली आहे. 

ONORC अांिगाि पोटेतबतलटी राजे्/कें द्रशातसि ििेशाांची. 

• त्यानुसार, राष्टर ीय अन्न सुरक्षा कायिा (NFSA) तशर्ापतत्रकाांच्या िेशव्यापी पोटेतबतलटीसाठी ONORC योजना 

छत्तीसगड राज्ाि 2 फेबु्रवारी 2022 पासून सक्षम करण्याि आली आहे. 

• छत्तीसगडच्या एकत्रीकरिासह, ONORC योजना आिा िेशािील जवळपास 96.8% NFSA लोकसांख्या (सुमारे 77 

कोटी NFSA लाभाथी) समातवष्ट असलेल्या 35 राजे्/कें द्रशातसि ििेशाांमधे्य कायारि आहे. 

• ऑगस्ट 2019 मधे्य ONORC योजना सुरू झाल्यापासून, ONORC अांिगाि राजे्/कें द्रशातसि ििेशाांमधे्य आिापयंि 

56 कोटी ांहून अतर्क पोटेतबतलटी व्यवहाराांची नोांि झाली आहे, ज्ामुळे आांिर-राज् आति आांिर-राज् पोटेतबतलटी 

व्यवहाराांद्वारे जवळपास एकूि 100 LMT अन्नर्ान्य (अन्न अनुिानाि सुमारे 31,000 कोटी रुपये) तविररि केले गेले 

आहे.  

• Source: PIB 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

पाचवी स्कॉपीि पाणबुडी 'वगीर'ची पनहली समुद्रात उतरली 

 

• िोजेक्ट 75, याडा 11879, भारिीय नौिलाच्या कलवरी वगााच्या पाचव्या पािबुडीने 01 फेबु्रवारी 22 रोजी तिच्या 

सागरी चाचण्या सुरू केल्या. 

• माझगाव डॉक तशपतबल्डसा तलतमटेड (MDL) च्या कान्होजी आांगे्र वेट बेतसनमरू्न नोव्हेंबर 2020 मधे्य पािबुडी लााँच 

करण्याि आली. 

• कायाात्यिि झाल्यानांिर पािबुडीचे नाव वगीर ठेवण्याि येिार आहे. 

• या पािबुडीला ििोिन ििाली, शसे्त्र आति सेन्ससासह समुद्रािील सवा यांत्रिाांच्या िीव्र चाचण्या केल्या जािील. 

• या चाचण्या पूिा झाल्यानांिर 2022 मधे्य ही पािबुडी भारिीय नौिलाला पाठवली जािार आहे. 

• फ्रें च कां पनी DCNS द्वारे तडझाइन केलेल्या सहा कलवरी िेिीच्या पािबुड्या, भारिीय नौिलाच्या िकल्प-75 चा भाग 

म्हिून भारिाि ियार केल्या जाि आहेि. 

• MDL येथे चालू असलेल्या िोजेक्ट-75 स्कॉपीन कायाक्रमाच्या िोन पािबुड्या - कलवरी आति खाांिेरी - भारिीय 

नौिलाि िाखल झाल्या आहेि. 

• करांज ही तिसरी पािबुडी सागरी चाचण्याांच्या शेवटच्या टप्प्याि आहे. 

• वेला या चौथ्या स्कॉपीनने सागरी चाचण्या सुरू केल्या आहेि, िर सहावी आति शेवटची पािबुडी वागशीर ियार होि 

आहे. 

• Source: India Today 

महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 

लेफ्टिंट जिरल मिोज पांडे यांिी लष्कराचे उपप्रमुख म्हणूि पदभार स्वीकारला 
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• लेफ्टनांट जनरल मनोज पाांडे याांनी 31 जानेवारी 2022 रोजी सेवातनवृत्त झालेल्या लेफ्टनांट जनरल सीपी मोहांिी 

याांच्याकडून लष्कराचे उपिमुख म्हिून पिभार स्वीकारला. 

• राष्टर ीय सांरक्षि अकािमीचे माजी तवद्याथी, लेफ्टनांट जनरल मनोज पाांडे याांना तडसेंबर 1982 मधे्य कॉर्प्ा ऑफ 

इांतजतनयसा (ि बॉमे्ब सॅपसा) मधे्य तनयुक् करण्याि आले. 

• जनरल ऑतफसरने जमू्म आति काश्मीरच्या तनयांत्रि रेरे्जवळील सांवेिनशील पल्लनवाला सेक्टरमधे्य ऑपरेशन 

पराक्रम िरम्यान इांतजनीअर रेतजमेंटचे नेिृत्व केले. 

• त्याांच्या उले्लखनीय सेवेसाठी त्याांना परम तवतशष्ट सेवा पिक, अति तवतशष्ट सेवा पिक, तवतशष्ट सेवा पिक, 

लष्करिमुख कमान आति GOC-in-C िशांसा या पुरस्काराांनी िोनिा सन्मातनि करण्याि आले आहे. 

• Source: HT 

महत्त्वाच्या बातम्या: निधि 

अनभिेते रमेश देव यांचे निधि 

 

• तहांिी आति मराठी नाट्य-तचत्रसृष्टीिील जेष्ठ अतभनेिे रमेश िेव याांचां मुांबईि ह्रियतवकाराच्या िीव्र र्क्क्क्ानां तनर्न 

झालां. र्ीरुबाई अांबानी रुग्णालयाि त्याांच्यावर उपचार सुरू होिे. 

• 2013 साली त्याांना पुिे आांिरराष्टर ीय तचत्रपट महोत्सवाि जीवन गौरव पुरस्काराने गौरवण्याि आलां होिां. 

• चारच तिवसाांपूवी ३० जानेवारी रोजी त्याांनी आपला ९३वा वाढतिवस साजरा केला होिा. त्याांच्या तनर्नामुळे मराठी 

आति तहांिी तचत्रपटसृष्टीिून शोक व्यक् करण्याि येि आहे. 

• १९५१ साली पाटलाची पोर या तचत्रपटािून त्याांनी आपल्या कारतकिीला सुरुवाि केली 

• १९५६ साली राजा पराांजपे याांनी तिग्दतशाि केलेल्या ‘आांर्ळा मागिो एक डोळा’ या तसनेमािून त्याांनी अतभनेिा म्हिून 

खर्या अथााने आपल्या कारतकिीला सुरुवाि केली होिी. 

•  राजिी िोडक्शनच्या १९६२ साली आलेल्या आरिी या तसनेमािून त्याांनी बॉतलवुडमधे्य पिापाि केलां.  
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• रमेश िेव याांनी आजपयंि जवळपास १८० हून अतर्क मराठी आति तहांिी तचत्रपटाांमधे्य भूतमका साकारल्या आहेि. 

Source: Loksatta 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

उन्नती हुड्डा, नकरण जॉजड यांिी ओनडशा ओपि २०२२ चे नवजेतेपद नजंकले 

 

• ओतडशा ओपन २०२२ बॅडतमांटन स्परे्ि भारिीय तकशोरवयीन उन्निी हुड्डा तहने स्विेशी त्यस्मि िोष्णीवालचा पराभव 

करून मतहला एकेरीचे तवजेिेपि पटकावले. 

• 14 वर्ांची उन्निी ही स्पर्ाा तजांकिारी सवााि िरुि भारिीय आहे. 

• पुरुर् एकेरीि भारिाच्या २१ वर्ीय तकरि जॉजाने तियाांशू राजाविचा पराभव करून तवजेिेपि पटकावले. 

• 2022 ओतडशा ओपन ही BWF सुपर 100 स्पर्ाा होिी जी जवाहरलाल नेहरू इनडोअर से्टतडयम, कटक, ओतडशा, 

भारि येथे झाली. 

• Source: The Hindu 

2022 आनशयाई खेळ 

 

• 2022 आतशयाई खेळ (19 वी आवृत्ती) 10 सप्टेंबर िे 25 सप्टेंबर 2022 या कालावर्ीि चीनच्या हाांगझोऊ, झेतजयाांग 

येथे होिार आहेि आति िेथे पाच सह-यजमान शहरे असिील. 

• जलिरि, तिरांिाजी, ऍथलेतटक्स, बॅडतमांटन, घोडेस्वार, िलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, जु्डो, कबड्डी आति बरेच काही 

यासारख्या ऑतलत्यिक खेळाांसह एकूि 61 तवर्याांसह 40 क्रीडा स्पर्ाा या बहु-क्रीडा स्परे्ि सािर केल्या जािील. 

• या वर्ी ऑतलत्यिक कौत्यन्सल ऑफ आतशया (OCA) ने मान्यिा तिल्यानांिर 2022 च्या आतशयाई खेळाांमधे्य ई-स्पोट्ास 

आति बे्रकडात्यन्सांग पूिा पिक क्रीडा म्हिून पिापाि करिील, िर तक्रकेट 11 वर्ाानांिर T20 स्वरूपाि आतशयाई 

खेळाांमधे्य परि येईल. 

• Source: TOI 
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