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दैनिक चालू घडामोडी 10.02.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

PMKSY योजिा माचच 2026 पयंत वाढवली 

 

• 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)' 4,600 िोटी रुपयांच्या वाटपासह 2021-22 ते 2025-26 या 

िालावधीसाठी वाढवण्यात आली आहे. 

• 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)' बद्दल: 

• PMKSY हे एि सववसमावेशि पॅिेज आहे जे फामव गेटपासून रिटेल आउटलेटपयंत िायवक्षम पुिवठा साखळी 

व्यवस्थापनासह आधुकनि पायाभूत सुकवधा कनमावण ििेल. 

• या योजनेमुळे अन्न प्रकिया के्षत्राच्या वाढीला चालना कमळेल पिंतु शेतिऱयांना चांगला भाव कमळण्यास आकण 

िोजगािाच्या मोठ्या संधी कनमावण ििण्यात मदत होईल. 

• मे 2017 मधे्य, िें द्राने 6,000 िोटी रुपयांच्या वाटपासह SAMPADA (िृषी-सागिी प्रकिया आकण िृषी-प्रकिया 

क्लस्टसवच्या कविासासाठी योजना) सुरू िेली होती. 

• ऑगस्ट 2017 मधे्य योजनेचे PMKSY असे नामििण ििण्यात आले. 

• PMKSY ही एिात्मिि िोल्ड चेन आकण मूल्यवधवन पायाभूत सुकवधा, अन्न सुिक्षा आकण गुणवत्ता हमी पायाभूत सुकवधा, 

िृषी-प्रकिया क्लस्टसवसाठी पायाभूत सुकवधा, अन्न प्रकियेची कनकमवती/कवस्ताि यासािख्या मंत्रालयाच्या चालू योजनांचा 

समावेश ििणािी एि छत्री योजना आहे. 

• Source: ET 

िवी रोशिी योजिा 

 

•   अलीिडेच, िें द्रीय अल्पसंख्याि व्यवहाि मंत्री मुख्ताि अब्बास नक्वी यांनी िाज्यसभेत माकहती कदली िी, सििािने 

नवी िोशनी योजनेंतगवत गेल्या तीन वषावत म्हणजे 2018-19 ते 2020-21 या िालावधीत 26 िोटी रुपये मंजूि िेले 

असून त्याद्वािे सुमािे एि लाख मकहलांना प्रकशक्षण देण्यात आले आहे. . 

• नवी िोशनी योजनेबद्दल: 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• नवी िोशनी ही योजना 18 ते 65 वयोगटातील अल्पसंख्याि समाजातील मकहलांसाठी िें द्रीय के्षत्र योजना आहे. 

• मकहलांच्या नेतृत्व कविासासाठी ज्ञान, साधने आकण तंते्र प्रदान िरून मकहलांना सक्षम ििणे आकण त्यांचा आिकवश्वास 

वाढवणे हे या योजनेचे उकद्दष्ट आहे. 

• त्याची सुरुवात 2012-13 मधे्य झाली. 

• प्रकशक्षण िायविमात मकहलांसाठीचे िायविम, आिोग्य आकण स्वच्छता, मकहलांचे िायदेशीि हक्क, आकथवि साक्षिता, 

कडकजटल साक्षिता, स्वच्छ भाित, जीवन िौशले्य आकण सामाकजि आकण वतवणुिीतील बदलांसाठी समथवन इत्यादी 

के्षत्रांचा समावेश आहे. 

Source: PIB   

समृद्धी उपक्रम 

 

•  अटल इनोवे्हशन कमशन (एआयएम), नीती आयोग आकण यू.एस. एजन्सी फॉि इंटिनॅशनल डेव्हलपमेंट 

(यूएसएआयडी) यांनी शाश्वत प्रवेश ते बाजाि आकण संसाधने फॉि इनोवे्हकटव्ह कडकलव्हिी ऑफ हेल्थिेअि (समृद्धी) 

उपिमांतगवत नवीन भागीदािीची घोषणा िेली. 

• या भागीदािीमुळे कटयि-2 आकण कटयि-3 शहिे आकण ग्रामीण आकण आकदवासी भागातील असुिकक्षत लोिसंखे्यसाठी 

पिवडणािी आकण दजेदाि आिोग्य सेवा उपलब्ध होईल.  

• हे संवेदनशील लोिसंखे्यपयंत पोहोचण्याच्या समरिदहच्या प्रयत्ांना चालना देईल, नाकवन्यता आकण उद्योजितेतील 

एआयएमच्या िौशल्याचा फायदा घेईल.  

• 2020 मधे्य, यूएसएआयडी, आयपीई ग्लोबल आकण भाित सििाि, शैक्षकणि संस्था आकण खाजगी के्षत्रातील 

भागधाििांनी नाकवन्यपूणव समृद्ध कमकित कवत्त सुकवधा कविकसत िेली, जेणेिरून साववजकनि आकण पिोपिािी कनधीनंा 

व्यावसाकयि भांडवलासह एित्र िेले जाईल आकण बाजाि-आधारित आिोग्य उपाय तयाि िेले जातील आकण वेगाने 

से्कल िेले जातील.  

• Source: newsonair 

महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 

रनव नमत्तल याांिी भारतीय नदवाळखोरी आनि नदवाळखोरी मांडळाच्या अध्यक्षपदाचा कायचभार स्वीकारला  
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• िकव कमत्तल यांनी भाितीय कदवाळखोिी आकण कदवाळखोिी बोडव (IBBI) चे अध्यक्ष म्हणून पदभाि स्वीिािला. 

• िकव कमत्तल हे 1986 च्या बॅचचे भाितीय प्रशासिीय सेवा (IAS) कबहाि िेडिचे अकधिािी आहेत. 

• IBBI चे अध्यक्ष म्हणून रुजू होण्यापूवी, ते िीडा कवभाग, युवा व्यवहाि आकण िीडा मंत्रालयाच्या सकचव पदावरून 

कनवृत्त झाले. 

नदवाळखोरी आनि नदवाळखोरी बोडच ऑफ इांनडया (IBBI) बद्दल: 

• भाितातील कदवाळखोिी प्रोफेशनल एजन्सीज (IPA), कदवाळखोिी व्यावसाकयि (IP) आकण माकहती उपयुक्तता (IU) 

यांसािख्या कदवाळखोिी िायववाही आकण संस्थांवि देखिेख ििण्यासाठी हे कनयामि आहे. 

• त्याची स्थापना 1 ऑक्टोबि 2016 िोजी झाली आकण कदवाळखोिी आकण कदवाळखोिी संकहतेद्वािे वैधाकनि अकधिाि 

कदले गेले, जे लोिसभेने 5 मे 2016 िोजी पारित िेले. 

• Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार आनि सन्माि 

'सवाचत लाांब महामार्च बोर्दा' म्हिूि अटल बोर्दा अनिकृतपिे ओळख 

 

• नवी कदल्लीत 09 फेबु्रवािी 2022 िोजी एिा ऐकतहाकसि सोहळ्यादिम्यान अटल बोगद्याला 'वल्डव बुि ऑफ 

िेिॉडडवस'ने अकधिृतपणे 'जगातील सवावत लांब महामागव बोगदा 10,000 फुटांपेक्षा जास्त उंच' म्हणून प्रमाकणत िेले 

आहे.  

• मनालीला लाहौल - त्मिती खोऱयाशी जोडणािा हा अकभयांकत्रिी चमत्काि कनमावण ििण्यात बॉडवि िोड ऑगवनायझेशन 

(बीआिओ) च्या आश्चयविािि िामकगिीबद्दल बॉडवि िोड ऑगवनायझेशनचे (डीजीबीआि) महासंचालि लेफ्टनंट 

जनिल िाजीव चौधिी यांना हा पुिस्काि कमळाला.  

• वल्डव बुि ऑफ िेिॉडडवस यूिे ही एि संस्था आहे जी जगभिातील असामान्य िेिॉडवची यादी बनवते आकण 

प्रमाणपत्रासह सत्याकपत ििते. 

• अटल बोगद्याकवषयी : 

• अटल बोगदा 03 ऑक्टोबि 2020 िोजी पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांच्या हसे्त िाष्टर ाला समकपवत ििण्यात आला होता.  
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• 'िोहतांग त्मखंडी'खाली धावणािा ९.०२ किमी लांबीचा अटल बोगदा मनाली - लेह हायवेवि अतं्यत िठीण प्रदेशात 

अकतशीत तापमानाच्या आव्हानािि परित्मस्थतीत बांधण्यात आला.  

• या बोगद्याच्या बांधिामामुळे मनाली - सिचू िस्त्याविील अंति 46 किमीने िमी झाले आहे आकण प्रवासाचा वेळ चाि 

ते पाच तासांनी िमी झाला आहे, ज्यामुळे मनाली - लेह अक्षावि सवव-हवामान िनेत्मक्टत्मव्हटी उपलब्ध झाली आहे. 

• Source: PIB 

ऑस्कर 2022 मधे्य भारताच्या 'रायनटांर् नवथ फायर'ला सवोतृ्कष्ट मानहतीपटासाठी िामाांकि 

 

• अिादमी पुिस्कािांच्या ९४ व्या आवृत्तीत सवोतृ्कष्ट माकहतीपट वैकशष्ट्य िेणीत "िाइकटंग कवथ फायि" या भाितीय 

माकहतीपटाला नामांिन कमळाले आहे. 

• भाितीय माकहतीपटाला अिादमी पुिस्कािासाठी नामांिन कमळण्याची ही पकहलीच वेळ आहे.  

• रिंटू थॉमस आकण सुत्मित घोष यांनी कदग्दकशवत िेलेल्या 'िाइकटंग कवथ फायि' या कचत्रपटात दकलत मकहलांनी 

चालवलेल्या भाितातील एिमेव वृत्तपत्र 'खबि लहरिया' या वृत्तपत्राच्या उदयाचा इकतहास आहे. 

• हा कचत्रपट कनभवय दकलत मकहला पत्रिािांबद्दल आहे, जे शत्मक्तशाली असण्याचा अथव िाय आहे हे पुन्हा परिभाकषत 

िित आहेत, जे आधुकनि भाितीय स्त्रीची िहाणी आहे. 

• २७ माचव २०२२ िोजी हा पुिस्काि सोहळा होणाि आहे. 

अकॅडमी अवॉडडचसबद्दल: 

• ऑस्कि म्हणून प्रकसद्ध असलेले अिादमी पुिस्काि हे कचत्रपट सृष्टीतील िलािि आकण तांकत्रि गुणवते्तचे पुिस्काि 

आहेत.  

• अॅिॅडमी ऑफ मोशन कपक्चि आटडवस अँड सायने्सस (एएमपीएस) तफे दिवषी कदले जाणािे हे पुिस्काि म्हणजे 

कसनेमॅकटि अकचव्हमेंटडसमधील उतृ्कष्टतेची आंतििाष्टर ीय स्तिाविची ओळख आहे. 

• पकहले अिादमी पुिस्काि कवतिण १६ मे १९२९ िोजी झाले. 

महत्त्वाच्या बातम्या: खेळ 

लेह नवश्वचषक सायकनलांर् स्पिेचे आयोजि करेल 
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• लेहमधे्य ४ सप्टेंबि २०२२ िोजी भाितात प्रथमच कवश्वचषि सायिकलंग िधेचे आयोजन ििण्यात येणाि आहे.  

• यूटीसी लडाख पोकलसांनी कसटी माउंटनबाईि आकण सायिकलंग फेडिेशन ऑफ इंकडया (सीएफआय) यांच्या संयुक्त 

कवद्यमाने यूसीआय वल्डव िप एकलकमनेटि िधेचे आयोजन िेले आहे.  

• यासह, लेह अबू धाबी, बाकसवलोना, पॅरिस सािख्या जगप्रकसद्ध सायिकलंग इव्हेंटच्या कठिाणी असेल आकण जमवनी, 

फ्रान्स, स्वीडन, इंडोनेकशया, ब्राझील, बेत्मियम, तुिव स्तान इत्यादी देशांमधे्य भाित सायिकलंग चाटववि असेल. 

• Source: newsonair 

महत्वाची बातमी : महत्त्वाचे नदवस 

जार्नतक कडिान्य नदि 

 

• डाळीचं्या महत्त्वाबाबत जनजागृती ििण्यासाठी दिवषी १० फेबु्रवािीला जागकति िडधान्य कदन पाळला जातो. 

• 2022 च्या जागकति िडधान्य कदनाची थीम आहे: “शाश्वत िृषी अन्न प्रणाली साध्य ििण्यासाठी तरुणांना सक्षम 

ििण्यासाठी िडधाने्य”. 

• 2019 मधे्य, संयुक्त िाष्टर ांच्या आमसभेने 10 फेबु्रवािी हा जागकति िडधान्य कदन म्हणून घोकषत िेला. 

• Source: un.org 
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