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दैनिक चालू घडामोडी 11.02.2022 
महत्वाची बातमी : जागनतक 

वि ओशि सनमट 2022 (One Ocean Summit) 

 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 11 फेबु्रवारी 2022 रोजी वन महासागर शिखर पररषदेच्या उच्चस्तरीय भागाला संबोशधत करतील. 

• जममनी, युनायटेड शकंगडम, दशिण कोररया, जपान, कॅनडा यासह अनेक राष्ट्र प्रमुख आशण सरकारे या शिखर पररषदेच्या 

उच्चस्तरीय भागाला संबोशधत करतील. 

• संयुक्त राष्ट्र  आशण जागशतक बँकेच्या सहकायामने फ्रान्सच्या बे्रस्ट येथे ९-११ फेबु्रवारी २०२२ दरम्यान वन महासागर शिखर 

पररषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

• सुदृढ आशण िाश्वत सागरी पररसंसथांचे जतन आशण समथमन करण्यासाठी ठोस कृती करण्यासाठी आंतरराष्ट्र ीय समुदायाला 

एकशित करणे हे शिखर पररषदेचे उशिष्ट् आहे. 

• या प्रसंगी सागरी पररसंसथेच्या संरिणासाठी आशण िाश्वत मत्स्यपालनाच्या बाजूने अनेक महत्त्वपूणम उपक्रम सुरू केले जातील, 

ज्याचा उिेि प्रदूषणािी लढा देणे, शविेषतः  प्लास्टस्टकपासून, हवामान बदलाच्या प्रभावांना प्रशतसाद देणे, तसेच महासागरांच्या 

सुधाररत प्रिासनासाठी समथमन करणे. 

• Source: Business Today 

भारत श्रीलंकेला 'युनिटरी नडनजटल आयडेंनटटी फे्रमवकक ' लागू करण्यासाठी अिुदाि देणार  

 

• भारताने आधार काडमवर आधाररत ‘युशनटरी शडशजटल आयडेंशटटी फे्रमवकम ’ लागू करण्यासाठी श्रीलंकेला अनुदान देण्याचे मान्य 

केले आहे. श्रीलंका सरकारने देिात युशनटरी शडशजटल आयडेंशटटी फे्रमवकम च्या अंमलबजावणीला गती देण्याचा शनणमय घेतला 

आहे. 

• हा प्रकल्प 2022 च्या सुरुवातीपासून श्रीलंकेला 1.4 अब्ज डॉलसमच्या आशथमक मदतीच्या दरम्यान आला आहे, जो 2022 च्या 

सुरुवातीपासून श्रीलंकेला त्याच्या डॉलरच्या कमतरतेचा सामना करण्यास मदत करेल आशण तुटवड्यामुळे अन्न, औषधे आशण 

इंधन आयात करण्यास मदत करेल. 
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• Source: newsonair 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

तटीय असुरक्षा निदेशांक 

 

• इंशडयन नॅिनल सेंटर फॉर ओिन इन्फॉमेिन सस्टहमसेस (INCOIS) ने राज्य स्तरावर संपूणम भारतीय शकनारपट्टीसाठी 

शकनारपट्टीवरील असुरशिततेचे मूल्ांकन केले आहे, ज्यामधे्य शकनारपट्टीवरील असुरशितता शनदेिांक (सीहीआय) तयार 

करण्यासाठी 1:1,00,000 से्कलवर 156 नकािांचा समावेि आहे. 

कोस्टल वेसिेरनबनलटी इंडेक्स (सीव्हीआय) नवषयी: 

• भारतीय शकनाऱ्यासाठी भौशतक आशण भूवैज्ञाशनक मापदंडांच्या आधारे भशवष्यातील समुद्राच्या पातळीतील वाढीमुळे 

शकनारपट्टीचा धोका शनशित करण्यात आला आहे, सीहीआय मधे्य समुद्राच्या पातळीत वाढ होत असल्ाने िारीररक बदल 

घडतील या सापेि जोखमीचा वापर केला जातो, जसे की: भरती-ओहोटीची शे्रणी यासारख्या मापदंडांवर आधाररत आहे; तरंग 

उंची; शकनारी उतार; शकनारपट्टीची उंची; शकनारा बदल दर; भू-आकृशतशवज्ञान; आशण सापेि समुद्रसपाटीतील बदलांचा 

ऐशतहाशसक दर. 

• शकनारपट्टीवरील असुरशिततेचे मूल्ांकन शकनारपट्टीच्या आपत्ती व्यवसथापनासाठी आशण लवशचक शकनारपट्टी समुदाय तयार 

करण्यासाठी उपयुक्त माशहती असू िकते.  

• Source: The Hindu 

‘ऍक्सक्सलरेट नवज्ञाि’ योजिा 

 

•   शवज्ञान आशण अशभयांशिकी संिोधन मंडळ (SERB), संसदेच्या कायद्याद्वारे सथाशपत एक वैधाशनक संसथा, उन्हाळ्याच्या 

हंगामासाठी 'अभ्यास' या 'ऍस्टिलरेट शवज्ञान' योजनेच्या कायमक्रमांतगमत अजम आमंशित केले आहेत. 

• अलीकडील अशधसूचनेनुसार, उन्हाळी हंगामासाठी (मे २०२२-जुलै २०२२) “कायमिाला” आशण “वृशत्तका” या घटकांतगमत अजम 

मागशवण्याची मुदत २८ फेबु्रवारी २०२२ पयंत वाढवण्यात आली आहे. 

"ऍक्सक्सलरेट नवज्ञाि" (AV) योजिेबद्दल: 
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• "ऍस्टिलरेट शवज्ञान" (AV) उच्च दजामच्या वैज्ञाशनक संिोधनाला चालना देण्यासाठी आशण एक वैज्ञाशनक कायमबल तयार 

करण्यासाठी प्रयत्निील आहे, जे संिोधन कररअर आशण ज्ञान-आधाररत अथमव्यवसथेत पाऊल टाकू िकेल. 

• AV चे उशिष्ट् देिातील संिोधन तळाचा शवस्तार करणे हे तीन व्यापक उशिष्ट्ांसह आहे - सवम वैज्ञाशनक प्रशििण कायमक्रमांचे 

एकिीकरण/एकिीकरण, उच्चस्तरीय अशभमुखता कायमिाळा सुरू करणे आशण प्रशििण आशण कौिल् इंटनमशिपसाठी संधी 

शनमामण करणे. 

• Source: DTE 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

भारतातील पनहला बायोमास-आधाररत हायडर ोजि प्ांट मध्य प्रदेशात 

 

• देिातील पशहला व्यावसाशयक स्तरावरील बायोमास-आधाररत हायडर ोजन प्लांट मध्य प्रदेिातील खंडवा शजल्ह्यात सुरू होत 

आहे. 

• प्लांट 30 टन बायोमास फीडस्टॉकमधून दररोज एक टन हायडर ोजन तयार करेल. 

• त्यातून बायोचार आशण शमथेनची शनशममतीही होईल. 

• हा प्लांट Watomo Energies Ltd आशण Biezel Green Energy यांच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे ₹24 कोटीचं्या गंुतवणुकीने 

उभारला जात आहे.  

• Source: The Hindu 

महत्वाची बातमी : नवज्ञाि 

काबकि कॅप्चर अँड युनटलायझेशिमधील िॅशिल सेंटसक ऑफ एक्सलन्स 

 

• भारतात दोन नॅिनल सेंटसम ऑफ एिलन्स इन काबमन कॅप्चर अँड युशटलायझेिन (सीसीयू) सथापन केली जात आहेत.  
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• इंशडयन इस्टिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) मंुबई येथील नॅिनल सेंटर ऑफ एिलन्स इन काबमन कॅप्चर अँड 

युशटलायझेिन (एनसीओई-सीसीयू) आशण जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर अॅडहान्ससड सायंशटशफक ररसचम (जेएनसीएएसआर), 

बेंगळुरू येथील नॅिनल सेंटर इन काबमन कॅप्चर अँड युशटलायझेिन (एनसीसीसीयू) ही दोन कें दे्र भारत सरकारच्या शवज्ञान 

आशण तंिज्ञान शवभागाच्या मदतीने सथापन केली जात आहेत. 

• काबमन कॅप्चर अँड युशटलायझेिन (सीसीयू) हा उत्सजमन कमी करण्याच्या अिाच एका महत्त्वाच्या मागांपैकी एक आहे, तर 

अभूतपूवम वेगाने सतत शवकशसत होत आहे. सी.सी.यू. सतरापैकी पाच िाश्वत शवकास उिीष्ट्ांसह (एसडीजी) संरेस्टखत करते, जसे 

की, हवामान कृती; स्वच्छ ऊजाम, उद्योग, नाशवन्यता आशण पायाभूत सुशवधा; जबाबदार वापर आशण उत्पादन; आशण उशिषे्ट् साध्य 

करण्यासाठी भागीदारी 

• Source: PIB 

भारतातील सवाकत िवीि सस्ति प्राणी: व्हाईट चीक्ड मॅकॅक 

 

• भारतीय प्राणीवैज्ञाशनक सवेिण (ZSI) च्या िास्त्रज्ञांना देिात एक नवीन सस्तन प्राण्यांची प्रजाती सापडली आहे - हाईट चीक्ड 

मॅकॅक. 

• 2015 मधे्य मकाक पशहल्ांदा चीनमधे्य सापडला होता, याआधी भारतात त्याचे अस्टस्तत्व माशहत नहते. 

• आताच भारतीय िास्त्रज्ञांनी मध्य अरुणाचल प्रदेिातील दुगमम अंजाव शजल्ह्यात त्याचे अस्टस्तत्व िोधून काढले आहे. 

• हाईट चीकड मॅकाकचे वेगळे पांढरे गाल, मानेवर लांब आशण दाट केस आशण इतर मॅकाक प्रजातीपेंिा लांब िेपटी असते. 

• आगे्नय आशियात सापडलेला हा िेवटचा सस्तन प्राणी आहे. 

• Source: Indian Express 

महत्वाच्या बातम्या: महत्वाचे नदवस 

मनहला आनण मुलीचंा आंतरराष्ट्र ीय नवज्ञाि नदि 

 

• आंतरराष्ट्र ीय मशहला आशण मुली शवज्ञान शदन दरवषी ११ फेबु्रवारी रोजी साजरा केला जातो. 

Theme: 
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• एसडीजी 6 (स्वच्छ पाणी आशण स्वच्छता) च्या प्राप्तीसाठी, आंतरराष्ट्र ीय मशहला आशण मुली शवज्ञान संमेलन 2022 च्या यिासाठी 

खालील थीमवर लि कें शद्रत केले जाईल: "समानता, शवशवधता आशण समावेिन: पाणी आम्हाला एकि आणते" (Equity, 

Diversity, and Inclusion: Water Unites Us). 

इनतहास: 

• आंतरराष्ट्र ीय मशहला आशण मुलीचंा शवज्ञान शदन हा २२ शडसेंबर २०१५ रोजी संयुक्त राष्ट्र ांच्या आमसभेच्या ठरावाद्वारे फेबु्रवारीचा 

११ वा शदवस आहे.  

• Source: un.org 
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