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दैनिक चालू घडामोडी 04.02.2022 
महत्वाची बातमी : भारत 

जागनतक पाणथळभूमी नदिानिनमत्त भारतात आणखी दोि रामसर स्थळाांची घोषणा  

 

• जागतिक पाणथळभूमी तिनातनतमत्त गुजरािमधील खिजातिया वन्यजीव अभयारण्य आतण उत्तर प्रिेशािील बखिरा 

वन्यजीव अभयारण्य या िोन नवीन रामसर स्थळाांची घोषणा करण्याि आली. 

• भारिाि आिा ४९ रामसर स्थळाांचे जाळे पसरले असून, िे १०,९३,६३६ हेक्टर के्षत्राचे असून, िे ितक्षण आतशयािील 

सवाातधक आहे.   

• इराणमधील रामसर येथे आयोतजि युनेस्कोच्या १९७१ च्या वेटलँि्सवरील करारानुसार रामसर स्थळे ही आांिरराष्ट्र ीय 

महत्त्वाची पाणथळ जागा आहेि.  

बखखरा वन्यजीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश: 

• बखिरा वन्यजीव अभयारण्य ही उत्तर प्रिेशािील सांि कबीर नगर तजल्ह्यािील सवााि मोठी नैसतगाक पूर मैिानी 

पाणथळ जागा आहे. १९८० साली स्थापन झालेल्या या अभयारण्याचा िलाव तहवाळ्याि येथे उिणाऱ्या स्थलाांिररि 

पक्ष्ाांसाठी महत्त्वाचा आहे.  

• तिबेट, चीन, युरोप आतण सायबेररयािून स्थलाांिररि पक्षी नोव्हेंबर िे जानेवारी िरम्यान या तठकाणी भेट िेिाि. ३० 

पेक्षा जास्त माशाांच्या प्रजािी ांव्यतिररक्त भारिीय जाांभळ्या मूरहेनसारिे पक्षी येथे आढळू शकिाि.  

खखजानडया वन्यजीव अभयारण्य, गुजरात: 

• जामनगर तजल्हा मुख्यालयापासून 12 तकमी अांिरावर असलेले खिजातिया वन्यजीव अभयारण्य हे गोड्या पाण्यािील 

पाणथळ जागा आहे, पक्ष्ाांसाठी स्वगा आहे. हे समुद्री आतण गोड्या पाण्यािील पक्ष्ाांना आधार िेिे, िलिलीच्या 

जतमनी, िारफुटी, प्रोसोतपस के्षत्र, मिफॅ्लट्स, तमठागरे, िाड्या, जांगलािील स्क्रब, वालुकामय समुद्रतकनारे आतण 

त्या भागाच्या सीमेला लागून असलेल्या शेिजतमनी आहेि. या अभयारण्याि तनवासी आतण स्थलाांिररि पक्षी अशा ३०९ 

प्रजािी ांचे पक्षी आहेि.  

• िॅले्मतटयन पेतलकन, एतशयन ओपन तबल स्टॉका , बॅ्लक नेक्ि स्टॉका , िाटार, बॅ्लक हेिेि इतबस, युरेतशयन सू्पनतबल 

आतण इांतियन खस्कमर याांसारख्या सांकटाि सापिलेल्या पक्ष्ाांच्या प्रजािी येथे पाहिा येिील.   

• Source: Indian Express 

चाांद्रयाि-3 
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• नुकिेच कें द्रीय राज्यमांत्री (स्विांत्र प्रभार) तवज्ञान आतण िांत्रज्ञान मांत्री िॉ. तजिेंद्र तसांह याांनी लोकसभेि साांतगिले की, 

चाांद्रयान-3 ऑगस्ट 2022 मधे्य प्रके्षतपि होणार आहे. 

• चाांद्रयान ३ मोहीम ही भारिीय अांिराळ सांशोधन सांस्थेने (इस्रो) केलेली तिसरी तनयोतजि चांद्रशोधन मोहीम आहे. हे 

इस्रोच्या चाांद्रयान 2 मोतहमेचे अनुसरण करिे, ज्याने चांद्राभोविी आपले ऑतबाटर यशस्वीररत्या िैनाि केले होिे, परां िु 

त्याचे लँिर सॉफ्ट-लँि करण्याि अपयशी ठरले.  

• चाांद्रयान 2 मोतहमेप्रमाणेच चाांद्रयान-3 मधे्यही सुधाररि लँिर आतण रोव्हरचा समावेश असणार आहे. चाांद्रयान 2 

ऑतबाटरच्या यशामुळे या मोतहमेि ऑतबाटरचा समावेश नसेल. हे चाांद्रयान २ ऑतबाटरचा वापर पृथ्वीशी सांवाि 

साधण्यासाठी करेल. 

Source: TOI 

खेलो इां नडया योजिा  

 

• सरकारने 15 व्या तवत्त आयोग चक्र (2021-22 िे 2025-26) मधे्य "िेलो इांतिया - राष्ट्र ीय क्रीिा तवकासासाठी 

कायाक्रम" ही योजना 3165.50 कोटी रुपये िचूान सुरू ठेवण्याचा तनणाय घेिला आहे. 

• 2022-23 च्या अथासांकल्पाि िेलो इांतिया योजनेिील िरिूिीि 48 टक््ाांनी वाढ झाली असून पीएम पुरस्कार 

योजनेि त्याचा समावेश करण्याि आला आहे. 

• िेलो इांतिया योजना ही युवा व्यवहार आतण क्रीिा मांत्रालयाची प्रमुि कें द्रीय के्षत्र योजना आहे.  

• Source: PIB 

महत्वाची बातमी : अथथव्यवस्था 

आभासी नडनजटल मालमत्ता 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 

• अथामांत्री तनमाला सीिारमण याांनी आपल्या अथासांकल्पीय 2022 च्या भाषणाि व्हचु्याअल तितजटल मालमते्तिून 

तमळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टके्क कर लावण्याची घोषणा केली.  

• याव्यतिररक्त, त्याांनी आभासी तितजटल मालमत्ताांच्या हस्ताांिरणाच्या सांिभााि केलेल्या िेयकावर टीिीएसचा प्रस्तावही 

आतथाक मयाािापेक्षा (monetary threshold) 1 टक्का जास्त आहे. 

• अशा व्यवहाराांमधे्य कमालीची वाढ झाली असून या व्यवहाराांचे प्रमाण आतण वारांवारिा यामुळे तवतशष्ट् करप्रणालीची 

िरिूि करणे अत्यावश्यक बनले आहे. 

आभासी नडनजटल मालमत्ता:  

• तवत्त तवधेयकाच्या स्पष्ट्ीकरणात्मक तनवेिनाि सरकारने म्हटले आहे की, "आभासी तितजटल मालमत्ता" या सांजे्ञची 

व्याख्या करण्यासाठी, कायद्याच्या कलम 2 मधे्य एक नवीन कलम (47 ए) समातवष्ट् करण्याचा प्रस्ताव आहे.  

• प्रस्तातवि नवीन कलमानुसार, आभासी तितजटल मालमत्ता म्हणजे तक्रप्टोग्रातफक माध्यमाांद्वारे वु्यत्पन्न केलेली 

कोणिीही मातहिी तकां वा कोि तकां वा सांख्या तकां वा टोकन (भारिीय चलन तकां वा कोणिेही परकीय चलन नसणे) चा 

अथा प्रस्तातवि आहे. 

• Source: Indian Express 

महत्वाची बातमी : सांरक्षण 

आयएिएस नवक्ाांतसाठी राफेलच्या सागरी आवृत्तीची भारतािे यशस्वी उड्डाण-चाचणी केली 

 

• फ्रें च बनावटीच्या राफेल लढाऊ तवमानाच्या सागरी आवृत्तीची यशस्वी चाचणी गोव्यािील तकनाऱ्यावरील एका सुतवधेि 

करण्याि आली असून, आयएनएस तवक्राांि या स्विेशी बनावटीच्या तवमानवाहू युद्धनौकेवरील तवमानवाहू 

युद्धनौकेसारख्याच पररखस्थिीचे अनुकरण करण्याि आले. 

• राफेल-मरीन (राफेल-एम) अमेररकातनतमाि सुपर हॉनेटच्या तवरोधाि उभे ठाकले आहे - या िोन्ी ांचे मूल्याांकन 

भारिीय नौिलाकिून 44,000 टन वजनाच्या आयएनएस तवक्राांिवर िैनाि करण्यासाठी केले जाि आहे, ज्याची 

अरबी समुद्र आतण बांगालच्या उपसागराि ऑगस्टमधे्य सांभाव्य कतमशतनांगसाठी चाचणी सुरू आहे. 
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• गेल्या मतहन्याि गोव्याच्या आयएनएस हांसा सुतवधेि २८३ मीटरच्या मॉक स्की-जांप सुतवधेचा वापर करून राफेल-

एम जेटची १२ तिवस चाचणी घेण्याि आली होिी. 

• Source: The Hindu 

महत्वाची बातमी : नियुक्ती 

डॉ. मदिमोहि निपाठी िीनलटचे महासांचालक म्हणूि रुजू 

 

• िॉ. मिनमोहन तत्रपाठी हे नॅशनल इखिटू्यट ऑफ इलेक्टर ॉतनक्स अँि इन्फमेशन टेक्नॉलॉजीचे (नीतलट) महासांचालक 

म्हणून रुजू झाले आहेि.  

• 'नीतलट'मधे्य प्रवेश घेण्यापूवी िॉ. मिनमोहन तत्रपाठी हे नवी तिल्लीच्या तिल्ली टेक्नॉलॉतजकल युतनव्हतसाटीमधे्य 

(िीटीयू) प्राध्यापक म्हणून कायारि होिे.  

• नॅशनल इखिटू्यट ऑफ इलेक्टर ॉतनक्स अँि इन्फमेशन टेक्नॉलॉजी (तनईएलआयटी) ही भारि सरकारच्या 

इलेक्टर ॉतनक्स आतण मातहिी िांत्रज्ञान मांत्रालयाच्या (एमईआयटीवाय) अित्यारीिील स्वायत्त सांस्था आहे. 

• Source: PIB 

महत्वाची बातमी : क्ीडा 

िीरज चोप्राला 2022 च्या लॉररयस वर्ल्थ बे्रकथू्र ऑफ द इयर पुरस्कारासाठी िामाांकि 

 

• टोतकयो ऑतलखिकमधील सुवणापिक तवजेिा नीरज चोप्राला २०२२ च्या लॉररयस वर्ल्ा बे्रकथू्र ऑफ ि इयर 

पुरस्कारासाठी नामाांकन तमळाले आहे.  

• ऑतलांतपक अॅथलेतटक्स सुवणापिकाचा भारिाचा पतहला तवजेिा नीरज चोप्राची 2022 च्या लॉररयस वर्ल्ा बे्रकथू्र ऑफ 

ि इयर पुरस्कारासाठी सहा नामाांकनाांपैकी एक म्हणून तनवि करण्याि आली आहे.  

• ऑस्टर ेतलयन ओपन उपतवजेिा िॅतनल मेिवेिेव, तब्रतटश टेतनस स्टार एम्मा रॅिुकनू, बातसालोना आतण से्पनचा 

फुटबॉलपटू पेिर ी, वे्हनेझुएलाचा िेळािू युतलमर रोजास आतण ऑस्टर ेतलयाचा जलिरणपटू एररअना तटटमस या अन्य 

पाच िेळािूांना या पुरस्कारासाठी नामाांकन तमळाले आहे. 
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• 2019 मधे्य कुस्तीपटू तवनेश फोगट आतण लॉररयस स्पोतटिंग मोमेंट अवॉिा 2000-2020 तजांकणारा तक्रकेट स्टार 

सतचन िेंिुलकर याांच्यानांिर नीरज चोप्रा या पुरस्कारासाठी नामाांकन तमळवणारा तिसरा भारिीय आहे. 

• Source: newsonair  

महत्वाची बातमी : महत्त्वाचे नदवस 

जागनतक ककथ रोग नदि 

 

• जागतिक पािळीवर कॅन्सरतवषयी जागरुकिा वाढवण्यासाठी िरवषी 4 फेबु्रवारीला जागतिक कका रोग तिन साजरा 

केला जािो. 

• क्लोज ि केअर गॅप ही जागतिक कका रोग तिन 2022-2024 ची थीम आहे. 

• २००८ मधे्य तलतहलेल्या जागतिक कका रोग घोषणेच्या उद्दीष्ट्ाांचे समथान करण्यासाठी युतनयन फॉर इांटरनॅशनल कॅन्सर 

कां टर ोल (यूआयसीसी) द्वारे जागतिक कका रोग तिनाचे नेिृत्व केले जािे. 

• जागतिक कका रोग तिनाची स्थापना ४ फेबु्रवारी २००० रोजी पॅररस येथे झालेल्या नू्य तमलेतनयमसाठीच्या वर्ल्ा कॅन्सर 

अगेि कॅन्सर सतमटमधे्य करण्याि आली. 

• Source: India Today 
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