
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

दैनिक चालू घडामोडी 07.02.2022 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

1. लता मंगेशकर यांचे निधि 

 

बातम्या मधे्य का? 

• जे्यष्ठ गायिका लता मंगेशकर िांचे 92 व्या वर्षी यिधि 

मुख्य मुदे्द 

• यिग्गज गायिका लता मंगेशकर िांचे रयववारी म ंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालिात यिधि झाले. त्या 92 वर्षाांच्या होत्या. 

आज संध्याकाळी म ंबईच्या यशवाजी पाकक मधे्य त्यांच्यावर पूर्क सरकारी सन्मािािे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अंत्यसंस्काराला 

पंतप्रधाि िरेंद्र मोिी उपस्थित होते. 

• लता मंगेशकर, भारतरत्न, पद्मयवभूर्षर्, पद्मभूर्षर् आयर् िािासाहेब फाळके प रस्कार प्राप्त करर्ाऱ्िा, भारतीि 

यचत्रपटसृष्टीतील एक आिकॉि होत्या, त्यांिी यहंिी यचत्रपटांच्या यवसृ्तत िािीसाठी पार्श्कगािि केले होते. त्यांिी मराठी आयर् 

बंगालीसह अिेक प्रािेयशक भार्षांमधे्यही गार्ी गािली. 

• लता मंगेशकर, ज्या एका प्रयतयष्ठत संगीत घराण्यातील होत्या, त्यांिी संगीत तिार केले तसेच काही यचत्रपटांची 

यियमकती केली. त्या 'भारताच्या कोयकळा' म्हरू्ि प्रयसद्ध होत्या. 

पुरस्कार: 

• राष्टर ीि यचत्रपट प रस्कार 

• BFJA प रस्कार 

• सवोतृ्कष्ट मयहला पार्श्कगायिका साठी यफल्मफेअर प रस्कार 

• यवशेर्ष प रस्कार: 
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• यफल्मफेअर जीविगौरव प रस्कार 

• पद्मभूर्षर् (1969) 

• िािासाहेब फाळके प रस्कार (1989) 

• महाराष्टर  भूर्षर् (1997) 

• पद्मयवभूर्षर् (1999) 

• भारतरत्न (2001) 

स्रोत: इंयडिि एक्सपे्रस 

2. चौरी चौरा घटिेला 100 वरे्ष 

 

बातम्या मधे्य का? 

• 4 फेब्र वारी 1922 रोजी असहकार चळवळीचे स्विंसेवक थिायिक पोलीस ठाण्यात गेले. त्यांिी यमरवरू्क काढली. 

पोयलसांिी यमरवर् कीवर गोळीबार केला. प्रत्य त्तरािाखल स्विंसेवकांिी पोलीस ठारे् पेटवूि यिले. काही पोयलसांिी आग 

आटोक्यात आर्ण्याचा प्रित्न केला. त्यांिा पकडूि बेिम मारहार् करण्यात आली. िाला चौरी चौरा घटिा असे संबोधले जाते 

मुख्य मुदे्द 

• महात्मा गांधीजीिंी 1 ऑगस्ट 1920 रोजी असहकार चळवळ स रू केली. चळवळीिे यविेशी वसंू्तवर बयहष्कार 

टाकला. त्यात प्राम ख्यािे मशीि मेड कपड्ांचा समावेश होता. तसेच, लोकांिी िेशावर क शासि करर्ाऱ्िा राज्यकत्याांिा 

मित करण्यास िकार यिला. यशक्षर् आयर् प्रशासकीि संथिांवर बयहष्कार टाकण्यात आला. 

• स मारे 172 लोकांिा यब्रटीशांिी फाशीची यशक्षा स िावली. एकूर् 19 जर्ांिा फाशी िेण्यात आली. महात्मा गांधीजीिंी 

पोयलसांच्या हते्यचा यिरे्षध केला. चौरी चौरा समिकि यिधी तिार करण्यात आला. गांधीजीिंी असहकार आंिोलि िांबवले. 
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• घटिेिंतर गांधीजीिंी पाच यिवस उपोर्षर् केले. िा घटिेला त्यांिी स्वत:ला जबाबिार धरले. 12 फेब्र वारी 1922 

रोजी त्यांिी असहकार आंिोलि मागे घेतले. 

Note: 

• पंतप्रधाि मोिीिंी चौरी चौरा शताब्दी सोहळ्याचा श भारंभ केला. िा घटिेच्या स्मरर्ािक टपाल यतकीट काढण्यात 

आले. उत्तर प्रिेश सरकार चौरी चौरा शहीि स्मारकाचे वारसा पिकटि थिळ म्हरू्ि िूतिीकरर् करर्ार आहे. 

स्रोत: TOI 

3. हैदराबादमधे्य 216-फूट सॅ्टचू्य ऑफ इकॅ्वनलटीचे उद्घाटि 

 

बातम्या मधे्य का? 

• पंतप्रधाि िरेंद्र मोिी िांिी शयिवारी तेलंगर्ातील शमशाबाि िेिे 11व्या शतकातील भक्ती संत श्री रामाि जाचािक 

िांच्या स्मरर्ािक 216 फूट उंच ‘सॅ्टचू्य ऑफ इकॅ्वयलटी’चे उि्घाटि केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• प तळा 'पंचधातू' म्हर्जे पाच धातंूच्या यमश्रर्ािे बिलेला आहे: सोिे, चांिी, तांबे, यपतळ आयर् जस्त आयर् हा 

बसलेल्या स्थितीत जगातील सवाकत उंच धातूच्या प तळ्यांपैकी एक आहे. 

• पंतप्रधाि 11 व्या शतकातील भक्ती संत श्री रामाि जाचािक िांच्या स्मरर्ािक 216 फूट उंच ‘सॅ्टचू्य ऑफ इकॅ्वयलटी’ 

राष्टर ाला समयपकत करतील. 

• समाितेचा प तळा, ज्याला रामाि ज प तळा असेही संबोधले जाते, ही 11व्या शतकातील वैष्णव संत भगवि रामाि ज िांची 

मूती आहे, जो म यचंतल, हैिराबाि िेिील यचन्ना जेिर टरस्टच्या आवारात आहे. 

• अंिाजे ₹1,000 कोटी (US$130 िशलक्ष) खचाकचा हा प तळा पूर्कपरे् भक्तांच्या िेर्गीतूि बांधण्यात आला आहे. 

स्रोत: PIB 
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महत्त्वाच्या बातम्या: महाराष्ट्र   

4. लोकनियतेत महाराष्ट्र ाचा नचत्ररथ देशात िथम 

 
बातम्या मधे्य का? 

• िंिाच्या प्रजासत्ताक यििी राजपिावरील पिसंचलिात सहभागी झालेला जैवयवयवधता व राज्य मािके िा 

यवर्षिावरील महाराष्टर ाच्या यचत्ररिास ‘लोकपसंती’ िा वगकवारीत िेशात प्रिम क्रमांकाचा प रस्कार जाहीर 

झाला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• िा यचत्ररिाची संकल्पिा रेखायचत्र व यत्रयमतीि प्रयतकृती त र्षार प्रधाि आयर् रोशि इंगोले िा तरुर् मूयतककार 

व कलायिग्दशकक िांिी केले होते. 

 

• िावर्षीचा हा यचत्ररि िागपूरच्या ‘श भ अ ॅड्स’िे तिार केला आहे. 

 

• संचालक िरेश चरडे आयर् पंकज इंगळे आयर् राहूल धिसरे व त्यांच्या 30 मूयतककार व कलाकारांसह भव्य 

प्रयतकृतीचे काम प्रत्यक्ष यिल्लीतील रंगशाळेत पूर्क केले होते. 

• Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या: अथथव्यवस्था 

4. जािेवारी 2022 मधे्य भारतातील बेरोजगारीचा दर 

 

बातम्या मधे्य का? 
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• जािेवारी 2022 च्या बेरोजगारीचे आकडे प्रियशकत करण्यात आले आहेत.  

मुख्य मुदे्द: 

• शहरी भागात बेरोजगारी 8.16% होती. ग्रामीर् भागात ते 5.84% होते. यडसेंबर 2021 मधे्य िेशातील बेरोजगारीचा 

िर 7.91% होता. शहरी भागात ते 9.3% आयर् ग्रामीर् भागात 7.28% होते. 

• जािेवारी 2022 मधे्य तेलंगर्ामधे्य सवाकत कमी बेरोजगारीचा िर होता. तो 0.7% होता. ि सरा सवाकत कमी 1.2% 

ग जरातमधे्य होता. यतसरे सवाकत कमी मेघालि, 1.5% त्यािंतर ओयडशा (1.8%) होते. 

• हररिार्ामधे्य सवाकयधक बेरोजगारीचा िर 23.4% होता. ि सऱ्िा क्रमांकाची सवाकयधक राजथिाि (18.9%) होती. 

• यडसेंबर २021पिांत, भारतातील एकूर् बेरोजगारांची संख्या 53 िशलक्ष आहे. िामधे्य बहुसंख्य मयहला होत्या. स मारे 

35% भारतीि लोक सयक्रिपरे् कामाच्या शोधात आहेत. िामधे्य 8 िशलक्ष मयहलांचा समावेश आहे. आर्खी 17 िशलक्ष 

लोक बेरोजगार आहेत. काम उपलब्ध असल्यास हे लोक काम करण्यास तिार आहेत. तिायप, ते सयक्रिपरे् िोकरीच्या संधी 

शोधत िव्हते. 

स्रोत: इंयडिि एक्सपे्रस 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

5. 2028 ऑनलंनपक लॉस एंजेनलस मधे्य  

 

बातम्या मधे्य का? 

• 2028 ऑयलंयपक लॉस एंजेयलस िेिे होर्ार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• 2028 ऑयलंयपक लॉस एंजेयलस िेिे होर्ार आहे. पॅररसमधे्य 2024 मधे्य होर्ाऱ्िा ऑयलस्िकिंतरची ही ऑयलंयपक 

स्पधाक असेल. 2022 ऑयलस्िक टोयकिो िेिे आिोयजत करण्यात आले होते. हे सवक उन्हाळी ऑयलंयपक, म ख्य 

ऑयलंयपक आहेत. यहवाळी ऑयलंयपक सध्या चीिमधे्य होत आहे. 
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• आंतरराष्टर ीि ऑयलस्िक सयमती ऑयलस्िक खेळांमधे्य होर्ारे खेळ ठरवते. सयमतीिे 28 ऑयलस्िक एसपी 

आिोयजत करण्याचा यिर्कि घेतला आहे. 

• 1996 िंतर अमेररकेत होर्ारे हे पयहले उन्हाळी ऑयलंयपक आहे. िाआधी, यहवाळी ऑयलंयपक 2002 मधे्य आिोयजत 

करण्यात आले होते. लॉस एंजेयलस िेिे ऑयलस्िकचे आिोजि करण्याची ही यतसरी वेळ आहे. लंडि आयर् पॅररस 

ही शहरे ज्यांिी तीि वेळा ऑयलस्िकचे आिोजि केले आहे. लंडिमधे्य 1908, 1948 आयर् 2012 मधे्य ऑयलस्िकचे 

आिोजि करण्यात आले होते. पॅररसमधे्य 1900 आयर् 1924 मधे्य ऑयलस्िकचे आिोजि करण्यात आले होते. ते 

2024 मधे्य होर्ार आहे. 

• अमेररकेत होर्ारे हे िववे आयर् कॅयलफोयिकिा राज्यात होर्ारे चौिे ऑयलंयपक आहे. 

• Source: Indian Express 

6. ICC U19 नक्रकेट नवश्वचर्षक 2022 

 

बातम्या मधे्य का? 

• भारतािे अंयतम फेरीत इंगं्लडचा 4 यवकेट्सिे पराभव करूि यवक्रमी- 5वे जेतेपि पटकावले 

मुख्य मुदे्द 

• शयिवारी िॉिक साऊंड, अँयटग्वा िेिील सर स्व्हस्व्हिि ररचड्कस से्टयडिमवर अंयतम फेरीत इंगं्लडचा पराभव करूि 

भारतािे पाचव्या ICC U19 यवर्श्चर्षकाचे यवजेतेपि पटकावले. 

• यवजिाचे यशल्पकार राज बावाच्या िेत्रिीपक अष्टपैलू कामयगरीच्या बळावर भारतािे पाचव्यांिा ि वा (अंडर-19) 

यवर्श्चर्षक यजंकला. 

• भारतिे पाचव्यांिा यवर्श्चर्षक यजंकला 

भारताचे अंडर-19 नवश्वचर्षक नवजेतेपद: 

1) 2000: मोहम्मि कैफ 

2) 2008: यवराट कोहली 
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3) 2012: उन्म क्त चंि 

4) 2018: पृथ्वी शॉ 

5) 2022: िश ध ल 

Source: Indian Express 
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