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दैनिक चालू घडामोडी 17.02.2022 
महत्वाच्या बातम्या: जग 

लासा ताप (Lassa Fever) 

 

• अलिकडेच, युनायटेड लकिं ग्डममधे्य िासा तापाचे लनदान झािेल्या तीन व्यक्ी िंपैकी एकाचा मृतू्य झािा आहे.  

लासा तापाबद्दल: 

• िासा ताप लनमााण करणारा लिषाणू पलिम आलिकेत आढळतो आलण 1969 मधे्य नायजेररयातीि िासा येथे 

पलहल्यािंदा शोधिा गेिा, असे सेंटर फॉर लडसीज किं टर ोि अँड प्रदुषण (सीडीसी) च्या नोिंदी आहेत.  

• हा ताप उिंदरािंमुळे पसरतो आलण प्रामुख्याने पलिम आलिकेतीि लसएरा लिओन, िायबेररया, लगनी आलण 

नायजेररयासह इतर देशािंमधे्य आढळतो लजथे तो स्थालनक आहे. 

• एखाद्या व्यक्ीस सिंसगा झािेल्या उिंदराच्या मूत्र लकिं िा लिषे्ठमुळे दूलषत असिेल्या अन्नाच्या घरगुती िसू्िंच्या सिंपकाात 

आल्यास ते सिंक्रलमत होऊ शकतात.  

• एक्सपोजरच्या 1-3 आठिड्ािंनिंतर सामान्यत: िक्षणे लदसून येतात. सौम्य िक्षणािंमधे्य थोडासा ताप, थकिा, 

अशक्पणा आलण डोकेदुखीचा समािेश आहे आलण अलधक गिंभीर िक्षणािंमधे्य रक्स्त्राि, श्वास घेण्यास त्रास होणे, 

उिट्या होणे, चेहयाािरीि सूज, छाती, पाठ आलण ओटीपोटात िेदना आलण शॉक यािंचा समािेश आहे. 

Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

नू्य इंनडया साक्षरता काययक्रम 
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• राष्ट्र ीय शैक्षलणक धोरण 2020 आलण अथासिंकल्पीय घोषणा 2021-22 शी सिंरेखखत करण्यासाठी प्रौढ लशक्षणाच्या सिा 

पैिूिंचा समािेश करण्यासाठी आलथाक िषा 2022-2027 या कािािधीसाठी निीन भारत साक्षरता कायाक्रम या निीन 

योजनेिा सरकारने मान्यता लदिी.  

• प्रौढ लशक्षण हे आता देशात 'सिाांसाठी लशक्षण' आहे. 

• या योजनेचा उदे्दश केिळ मूिभूत साक्षरता आलण सिंख्यात्मकता प्रदान करणे हा नाही तर २१ व्या शतकातीि 

नागररकासाठी आिश्यक असिेल्या इतर घटकािंचा समािेश करणे जसे की गिंभीर जीिन कौशले्य; व्यािसालयक 

कौशल्य लिकास; मूिभूत लशक्षण; आलण लनरिंतर लशक्षण. 

• या योजनेत देशातीि सिा राजे्य/कें द्रशालसत प्रदेशािंतीि 15 िषे लकिं िा त्यापेक्षा जास् ियाच्या साक्षर नसिेल्यािंचा 

समािेश असेि.  

• नॅशनि इन्फॉमेलटक्स सेंटर, एनसीईआरटी आलण एनआयओएस यािंच्या सहकायााने "ऑनिाईन टीलचिंग, िलनांग अँड 

असेसमेंट लसखिम (ओटीएिएस)" चा िापर करून आलथाक िषा 2022-27 साठी पायाभूत साक्षरता आलण नू्यमरसीचे 

िक्ष्य दरिषी 1.00 कोटी लिद्याथी आहे. 

• "नू्य इिंलडया लिटरसी प्रोग्राम" चा अिंदाजे एकूण खचा 1037.90 कोटी रुपये आहे, ज्यामधे्य आलथाक िषा 2022 -27 

साठी अनुक्रमे 700 कोटी रुपयािंचा कें द्रीय लहस्सा आलण 337.90 कोटी रुपयािंचा राज्यलहस्सा समालिष्ट् आहे. 

• Source: PIB 

DNTs च्या आनथयक सक्षमीकरणासाठी योजिा (SEED) 

 

• कें द्रीय सामालजक न्याय आलण सक्षमीकरण मिंत्री, डॉ. िीरेंद्र कुमार यािंनी लिमुक्, भटक्या लिमुक् आलण अधा भटक्या 

समुदायािंच्या कल्याणासाठी DNTs (SEED) च्या आलथाक सक्षमीकरण योजनेचा शुभारिंभ केिा. 

निमुक्त, भटक्या आनण अर्य भटक्या समुदायांबद्दल: 

• त्यानुसार, या समुदायािंच्या समस्या पाहण्यासाठी पलहल्या एनडीए सरकारच्या काळात ऑक्टोबर 2003 मधे्य पलहिा 

आयोग स्थापन करण्यात आिा. 

• रेणके आयोग 2008 मधे्य स्थापन करण्यात आिा होता. 

• 2015 मधे्य लभकू रामजी इदाते यािंच्या अध्यक्षतेखािी लिमुक्, भटक्या लिमुक् आलण अधा भटक्या जमाती िंसाठी राष्ट्र ीय 

आयोगाची स्थापना करण्यात आिी होती. 

• या आयोगाच्या लशफारशीिर आधाररत, भारत सरकारने 2019 मधे्य DNTs, SNTs आलण NTs (DWBDNCs) साठी 

लिकास आलण कल्याण मिंडळ स्थापन केिे. 

• Source: PIB 

“ििीि सीमा: अक्षय उजेिर एक काययक्रम” 
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• निीन आलण निीकरणीय ऊजाा मिंत्राियाच्या (एमएनआरई) आझादी का अमृत महोत्सि साजरा करण्यासाठी "नू्य 

ििं लटयसा: अ प्रोग्राम ऑन ररनु्यएबि एनजी" या कायाक्रमाची सुरुिात लिज्ञान भिन, निी लदल्ली येथे "इिंलडयाज 

िीडरलशप इन एनजी टर ाखझझशन" या उद्घाटन कायाक्रमाने झािी.  

• खुबा यािंनी भारताच्या ऊजाा सिंक्रमणाची िचनबद्धता आलण कामलगरीबद्दि चचाा केिी. सिंक्रमणाचे नागररक-कें लद्रत 

स्वरूप आलण भारत सरकारच्या ऊजाा कॉमॅ्पक््टस ऊजाा 2021 िरीि उच्च-स्रीय चचेसाठी सिंयुक् राष्ट्र सिंघाकडे 

सादर केल्या आहेत. 

• गेल्या सात िषाांत भारताने ३,९५,० मेगािॅट ची स्थालपत क्षमता िाढििी आहे, तर आमची सिाालधक मागणी २,००,००० 

मेगािॅट आहे.  

• उच्च-कायाक्षमतेच्या सौर मॉडू्िसाठी पीएिआय योजनेअिंतगात, अथा मिंत्रािय अलतररक् 19,500 कोटी रुपये देईि. 

• २०२४ पयांत कृषी के्षत्रातीि सौरपिंपािंच्या जागी लडझेि पिंपािंची जागा घेतिी जाणार आहे.  

• Source: PIB 

जागनतक शाश्वत निकास नशखर पररषद 

 

• पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी यािंनी 16 फेबु्रिारी 2022 रोजी द एनजी अँड ररसोसेस इखिटू्यटच्या (टेरी) जागलतक शाश्वत 

लिकास लशखर पररषदेत उद्घाटनपर भाषण केिे.  

• िर्ल्ा सिेनेबि डेव्हिपमेंट सलमट हा टेरीचा िालषाक फॅ्लगलशप कायाक्रम आहे.  

• यिंदाच्या लशखर पररषदेचा लिषय आहे , 'टुिड्ास अ रेलसलिएिं ट पॅ्लनेट : सुलनलिलतिंग अ सिेनेबि अँड समन्यायी 

फु्यचर'.  
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• या पररषदेत हिामान बदि, शाश्वत उत्पादन, ऊजाा सिंक्रमण, जागलतक समानता आलण सिंसाधन सुरक्षा यासह लिलिध 

लिषयािंिर चचाा होईि. 

• 1972 च्या िॉकहोम पररषदेपासून गेल्या 50 िषाांत बरीच चचाा होऊनही फारसे काही केिे गेिे नाही, याकडे 

पिंतप्रधानािंनी िक्ष िेधिे.  

• Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: अथयव्यिस्था 

नििटेक ओपि हॅकाथॉि 

 

• लफने्टक ओपन मिंथचा एक भाग म्हणून, लनती आयोग फोनपेच्या सहकायााने लफनटेक से्पससाठी सिाात सजानशीि 

सोलू्यशन्स तयार करण्यासाठी आलण कल्पना करण्यासाठी पलहल्या ओपन-टू-ऑि हॅकेथॉन कायाक्रमाचे आयोजन 

करणार आहे.  

• हॅकेथॉनमुळे सिंपूणा भारतातीि निउद्योजक, लडलजटि लनमााते आलण लिकासकािंना लिचार करण्याची, लिचार 

करण्याची आलण कोड करण्याची सिंधी उपिब्ध होणार आहे. 

• हॅकेथॉनमधीि सहभागी िंनी फोनपे पल्ससारख्या कोणत्याही ओपन-डेटा एपीआयचा िापर पॉिरचा पाया म्हणून 

अकाऊिं ट अ ॅॅग्रीगेटरसारख्या िेमिका सह करणे आिश्यक आहे. 

• या कायाक्रमासाठी नोिंदणी करण्याची शेिटची तारीख 23 फेबु्रिारी 2022 असून अिंलतम प्रिेलशका सादर करण्याची 

अिंलतम मुदत 25 फेबु्रिारी 2022 आहे.  

• हॅकेथॉनच्या लिजेत्यािंची घोषणा 28 फेबु्रिारी 2022 रोजी करण्यात येणार आहे. 

• Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 

नििीत जोशी यांिी CBSE चे ििे अध्यक्ष म्हणूि पदभार स्वीकारला 
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• लशक्षण मिंत्राियाचे अलतररक् सलचि लिनीत जोशी यािंच्याकडे कें द्रीय माध्यलमक लशक्षण मिंडळाच्या (सीबीएसई) 

अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपिण्यात आिी आहे. 

• जोशी यािंची लनयुक्ी त्यािंचे पूिािती मनोज आहुजा यािंची कृषी ि शेतकरी कल्याण लिभागात लिशेष काया अलधकारी 

(ओएसडी) म्हणून लनयुक्ी झाल्यानिंतर झािी आहे.  

• सध्या ते नॅशनि टेखििंग एजन्सी (एनटीए) चे महासिंचािक आहेत आलण उच्च लशक्षणाच्या इतर अनुििंब सिंस्थािंसह 

इखिटू्यट ऑफ एलमनन्स (आयओई) आलण उच्च लशक्षण लनधी एजन्सी (एचईएफए) देखीि पाहतात. 

• १९९२ च्या बॅचचे आयएएस अलधकारी असिेिे जोशी यािंनी यापूिी सीबीएसईचे अध्यक्ष म्हणूनही काम पालहिे होते.  

• Source: HT 

महत्वाच्या बातम्या: व्यक्तक्तमत्व 

संगीतकार आनण गायक बप्पी लानहरी यांचे निर्ि 

 

• बॉिीिूडचे लदग्गज सिंगीतकार आलण गायक बप्पी िालहरी यािंचे ियाच्या ६९ व्या िषी लनधन झािे. 

• बप्पी िालहरी, ज्यािंचे खरे नाि आिोकेश होते, ते 1970-80 च्या दशकाच्या उत्तराधाात चिते चिते, लडस्को डान्सर 

आलण शराबी सारख्या अनेक लचत्रपटािंमधे्य िोकलप्रय गाणी देण्यासाठी ओळखिे जात होते. 

• Source: newsonair 
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