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माससक र्ालू घडामोडी
फेब्रुिारी 2022

महत्िाच्या बातम्या: राज्य

केंद्र सरकारने जम्मू -काश्मीर पररसीमन आयोगाची मु दत एका वर्ाा त द स
ु ऱयाां दा वाढवली
•

ववधी व न्याय मांत्रालयाने ददलेल्या मादहतीनुसार, केंद्राने 6 माचा 2020 रोजी जारी केलेल्या अधधसूचनेत
सुधारणा करून दोन मदहन्याांची मुदत वाढवली.

•

या पॅनलचा कायाकाळ ६ मे २०२२ रोजी सांपणार आहे .

•

जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय प्रफक्रया सुरू करण्यासाठी पररसीमन प्रफक्रया महत्त्वपूणा आहे .

पार्शिचभूमी
•

2020 मध्ये, पांतप्रधान नरें द्र मोदी म्हणाले होते की केंद्रशाभसत प्रदे शातील पररसीमन प्रफक्रया सांपल्यानांतर
जम्मू-काश्मीरमध्ये ननविणुका घेतल्या जातील.

•

6 माचा 2020 रोजी, सरकारने एका वर्ााच्या आत पररसीमन बांद करण्यासाठी सवोच्च न्यायालयाच्या
ननवत्त
ृ न्यायाधीश रां जना प्रकाश दे साई याांच्या अध्यक्षतेखाली पररसीमन आयोगाची स्थापना केली होती.

•

जम्मू आणण काश्मीर पुनरा चना ववधेयकानुसार, जम्मू आणण काश्मीरमधील ववधानसिेच्या जागाांची सांख्या
107 वरून 114 पयंत वाढे ल, ज्याचा जम्मू क्षेत्राला फायदा होण्याची अपेक्षा आहे .

•

गेल्या वर्ी या सभमतीला एक वर्ााची मुदतवाढ दे ण्यात आली होती.

पररसीमन आयोग म्हणजे काय?
•

सीमाांकन आयोग फकां वा िारताचा सीमा आयोग हा िारत सरकारने पररसीमन आयोग कायद्याच्या
तरतुदीांनुसार स्थापन केलेला आयोग आहे .

•

नुकत्याच झालेल्या जनगणनेच्या आधारे ववववध ववधानसिा आणण लोकसिा मतदारसांघाांच्या सीमारे र्ा
पन्
ु हा रे खाटणे हे आयोगाचे मख्
ु य काया आहे .

•

Source: The Indian Express

ठाणे -ददवा रे ल्वे मागा
•

पांतप्रधान श्री नरें द्र मोदी याांनी मुांबईच्या व्यस्त उपनगरीय रे ल्वे नेटवकावर ठाणे आणण ददवा दरम्यान
नव्याने बाांधलेल्या दोन अनतररक्त रे ल्वे मागांचे (श्व्हडिओ कॉन्फरश्न्सांगद्वारे ) उद्घाटन केले.

•

महाराष्ट्ट्राचे राज्यपाल िगतभसांग कोश्यारी आणण मुख्यमांत्री उद्धव ठाकरे याांनीही उद्घाटन सोहळ्याला
हजेरी लावली.

मुख्य ठळक मुद्दे
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अनतररक्त लाइन्स अांदाजे 620 कोटी रुपये खचन
ूा बाांधल्या गेल्या आहे त आणण त्यात खालील घटक आहे त:
i 1.4 फकमी लाांब रे ल्वे उड्िाणपल
ू
ii 170 मीटर लाांबीचा बोगदा
iii 3 मोठे पल
ू

iv 21 छोटे पल
ू
•

टीप: पांतप्रधान गती शक्ती नॅशनल मास्टर पलॅ न फॉर मल्टीमोिल कनेश्क्टश्व्हटी 21 व्या शतकातील
आधुननक

िारताच्या

ननभमातीसाठी

आवश्यक

पायािूत

सुववधा

अांमलबजावणीपयंत सवा प्रफक्रया सुलि करण्यात महत्त्वपूणा िूभमका बजावते.

प्रकल्पाांच्या

ननयोजनापासून

Source: AIR

मराठीला अभिजात दजाा दे ण्याचा प्रश्न

•

मराठीला अभिजात िार्ेचा दजाा भमळावा, यासाठी मराठी िार्ामांत्री सुिार् दे साई याांच्या नेतत्ृ वाखालील
भशष्ट्टमांिळ ददल्लीला जात असून ते केंद्रीय साांस्कृनतकमांत्री जी. फकसन रे ड्िी आणण राज्यमांत्री अजुन
ा
मेघवाल याांची िेट घेणार आहे .

•

मराठी िार्ेला अभिजात दजाा दे ण्याबाबतचा प्रश्न गेली अनेक वर्े केंद्राकिे प्रलांबबत आहे . त्यासाठी आता
राज्य सरकारने केंद्राकिे पाठपुरावा सुरू केला आहे . या अनुर्ांगाने मराठी िार्ामांत्री दे साई याांच्या
मागादशानाखाली एक जनअभियान सुरू करण्यात आले आहे .

•

मराठीला ‘अभिजात’ दजाा भमळावा, यासाठी सवा क्षेत्राांतील मान्यवर एकटवले असून या जनअभियानात

सहिागी झाले आहे त. हा प्रश्न आता शेवटच्या टपपयात आला आहे .
•

या भशष्ट्टमांिळात प्रधान सधचव िूर्ण गगराणी आणण लेखक-ददगदशाक श्रीरां ग गोिबोले याांचा समावेश आहे .

सहा भाषा असभजात
•

सध्या दे शातील सहा िार्ाांना ‘अभिजात’ दजाा भमळाला आहे .

•

तभमळ (२००४), सांस्कृत (२००५), कानिी (२००८), तेलुगु (२००८), मल्याळम (२०१३) आणण उडिया (२०१४).

ननकष

www.byjusexamprep.com

•

– दीि ते २००० वर्ांच्या कालावधीतील त्या िार्ेतील प्रारां भिक ग्रांथ / नोंदीांची उच्च प्राचीनता.

•

– त्या िार्ेतील प्राचीन ग्रांथाांचा एक असा िाग जो वपढयानवपढया मौल्यवान वारसा समजला जातो.

•

– त्या िार्ेला मळ
ू सादहश्त्यक परां परा असणे आवश्यक, ती अन्य िार्क समद
ु ायाकिून घेतलेली असू नये.

•

– अभिजात िार्ा आणण सादहत्य आधनु नक िार्ेपेक्षा वेगळे असल्याने, अभिजात िार्ा आणण नतचे नांतरचे
स्वरूप फकां वा नतच्या शाखाांमध्ये फरक असू शकतो.

Source: Loksatta
मेदाराम जटारा

•

सवाात मोठा आददवासी जत्रा "मेदाराम जटारा" पारां पाररक उत्साहाने आणण उत्साहाने साजरा केला गेला.

•

तेलांगणातील मुलुगू श्जल््यातील मेदाराम गावच्या एका गावाच्या नावावरून हा 4 ददवसाांचा उत्सव
साजरा करण्यात आला आहे .

•

केंद्रीय साांस्कृनतक, पयाटन आणण ववकास मांत्री, उत्तर-पश्श्चम क्षेत्र (िोनर) श्री. जी. फकशन रे ड्िी याांनी
सम्माक्का-सरलम्मा मेदाराम जटारा येथे हजेरी लावली.

•

या मांत्रयाने परां परे नुसार, आपल्या वजनाइतकाच 'बांगाराम' (सोने) म्हणूनही ओळखला जाणारा गूळ अपाण
केला.

महोत्सिाविषयी
•
•

जुन्या ववधीनुसार, आददवासी पुजाऱयाांनी धचलाकलागुट्टा वन आणण मेदाराम गावात ववशेर् पूजा केली.

आददवासी दे वदे वताांची पूजा करीत िाववकाांनी रस्त्याच्या आजूबाजूला गदी केली आणण दे वीांना गूळ अपाण
करण्यासाठी अनवाणी पायी चालत गेले.

•

स्वदे श दशान योजनेचा एक िाग म्हणून पयाटन मांत्रालयाने मुलुगू, लाकनवरम, मेदावरम, तिवई,

िमरावी, मल्लूर आणण बोगाथा धबधबा या आददवासी सफकाटचा ववकास करण्यासाठी प्रकल्प हाती घेतले
आणण मेदाराममध्ये अनतथीगह
ृ बाांधले.
•

िारत सरकारने तेलांगणातील ट्रायबल सफकाटसाठी अांदाजे ८० कोटी रुपये मांजूर केले आणण त्यात

मेदाराममध्ये पयाटन सवु वधा केंद्र, अॅम्फीधथएटर, सावाजननक सवु वधा सुववधा, कॉटे ज, तांबत
ू राहण्याची
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सोय, गाझेबॉस, बसण्याची बाके, घनकचरा व्यवस्थापन पायाित
ू सवु वधा, सौर ददवे, लाँ िस्केवपांग आणण
वपण्याच्या पाण्याचे कारां जे बाांधणे याांचा समावेश होता.
•

२०११ च्या जनगणनेनस
ु ार दे शातील आददवासीांची लोकसांख्या १०.४३ कोटी असन
ू ती एकूण लोकसांख्येच्या
८.६% आहे . त्यापैकी ८९.९७% ग्रामीण िागात आणण १०.०३% शहरी िागात राहतात.

•

टीप: 705 आददवासी समद
ु ाय आपल्या लोकसांख्येच्या अांदाजे 10% आहे त.

काय आहे स्िदे श दशचन योजना?
•

स्वदे श दशान योजना ही 2014-15 मध्ये पयाटन आणण सांस्कृती मांत्रालयाने थीम-आधाररत पयाटन
सफकाटच्या एकाश्त्मक ववकासासाठी सुरू केलेली केंद्रीय क्षेत्रातील योजना आहे .

•

िारतातील पयाटनाच्या सांिाव्यतेला प्रोत्साहन दे णे, ववकभसत करणे आणण त्याचा उपयोग करणे हे त्याचे
उद्दीष्ट्ट आहे .

•

स्वदे श दशान योजनेअांतगात, पयाटन मांत्रालय सफकाटच्या पायािूत सुववधाांच्या ववकासासाठी राज्य सरकारे ,
केंद्रशाभसत प्रदे श प्रशासनाांना केंद्रीय आधथाक सहाय्य - सीएफए प्रदान करते.

•

रोजगार ननभमातीसाठी पयाटन क्षेत्राला प्रमुख इांश्जन म्हणून स्थान दे णे, आधथाक ववकासासाठी प्रेरक शक्ती,
ववववध क्षेत्राांशी समन्वय साधणे जेणेकरून पयाटनाला त्याची क्षमता प्रापत करता येईल, अशा ववववध

क्षेत्राांशी समन्वय साधणे या ववचाराने स्वच्छ िारत अभियान, श्स्कल इांडिया, मेक इन इांडिया इत्यादी
इतर योजनाांशी समन्वय साधण्याचा ववचार केला जात आहे .
•

Source: PIB

48 व्या खजुराहो न ृत्य महोत्सवाचे आयोजन

•

मध्य प्रदे शात 21 फेिुवारी 2022 पासून 48 वा खजुराहो नत्ृ य महोत्सव सुरू झाला, हा आठविािर
चालणारा हा महोत्सव 26 फेिव
ु ारीपयंत आयोश्जत केला जाईल.

•
•

मध्य प्रदे शचे राज्यपाल मांगि
ू ाई पटे ल याांनी खजुराहो येथे महोत्सवाचे उद्घाटन केले.

आझादी का अमत
ृ महोत्सव या सांकल्पनेवर या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे .
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•

ददवांगत पांडित बबरजू महाराज याांच्या भशष्ट्याांनी केलेले कथक सादरीकरण आदी कायाक्रम या महोत्सवात
दे श-जगातील नामवांत कलाकार सादर करीत आहे त.

महोत्सिाविषयी
•

या महोत्सवात कथक, िरतनाट्यम, ओडिसी, कुधचपि
ु ी, मणणपरु ी, कथकली अशा िारतीय शास्त्रीय
नत्ृ यशैलीांच्या समद्
ू , या क्षेत्रातील काही उत्तम प्रनतपादकाांच्या
ृ धीवर प्रकाश टाकण्यात आला असन
सादरीकरणाने हा महोत्सव रां गला आहे .

•
•

आधुननक िारतीय नत्ृ याची नुकतीच िर पिली आहे .

ही नत्ृ ये एका मोकळ्या हवेच्या प्रेक्षागह
ा े वतेला) समवपात धचत्रगुपत मांददरासमोर
ृ ात, सहसा सूयााला (सूयद
आणण पश्श्चमी गटातील िगवान शांकराला समवपात ववश्वनाथ मांददरासमोर सादर केली जातात.

•

Source: AIR

मुांब ईत वॉटर टॅ क्सी से वा

•

केंद्रीय बांदरे , नौकानयन आणण जलमागा आणण आयुर् मांत्री सवाानांद सोनोवाल याांनी बेलापूर जेट्टी येथून
मुांबईतील नागररकाांसाठी वॉटर टॅ क्सी सेवेला दहरवा झेंिा दाखवला.

•

िोमेश्स्टक क्रूझ टभमानल (िीसीटी) येथून वॉटर टॅ क्सी सेवा सुरू होणार असून नेरुळ, बेलापूर, एभलफांटा बेट
आणण जेएनपीटी येथील जवळपासच्या दठकाणाांनाही या सेवा जोिल्या जाणार आहे त.

•

8 कोटी 37 लाख रुपये खचून
ा नव्याने बाांधण्यात आलेल्या बेलापूर जेट्टीला बांदर, जहाजबाांधणी आणण
जलमागा मांत्रालयाच्या सागरमाला योजनेअांतगात 50-50 मॉिेलमध्ये ननधी दे ण्यात आला होता.

सागरमाला कायचक्रमाविषयी :
•

िारताचा ७,५१७ फकमी लाांबीचा सागरी फकनारा, १४,५०० फक.मी. सांिाव्य नेश्व्हजेबल जलमागा आणण
महत्त्वाच्या आांतरराष्ट्ट्रीय सागरी व्यापार मागांवरील त्याच्या धोरणात्मक स्थानाचा फायदा घेऊन दे शातील
बांदराांच्या नेतत्ृ वाखालील ववकासाला चालना दे ण्यासाठी हा जहाज वाहतक
ू मांत्रालयाचा प्रमख
ु कायाक्रम आहे .

•

त्याला केंद्रीय मांबत्रमांिळाने २०१५ मध्ये मांजरु ी ददली होती.

Source: PIB

www.byjusexamprep.com

पश्श्चम बांगालचे राज्यपाल जगदीप धनखर याां नी ववधानसिेचे अधधवेश न स्थधगत के ले

•

अभलकिेच पश्श्चम बांगालचे राज्यपाल जगदीप धनखि याांनी राज्यघटनेच्या कलम १७४ अन्वये त्याांच्याकिे
असलेल्या अधधकाराचा वापर करून राज्य ववधानसिेला चालना ददली.

•

प्रोरोगेशनबद्दल : प्रोरोगेशन म्हणजे सांसदे चे फकां वा ववधानसिेचे अधधवेशन ववसश्जात न करता बांद करणे
होय.

•

कलम १७४ : या लेखात राज्यपालाांना ववधानसिा बोलावण्याचे, प्रस्तावना करण्याचे आणण ववसश्जात
करण्याचे अधधकार दे ण्यात आले आहे त. राज्यपाल हे कलम १६३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अटीांच्या आधारे च
करू शकतात.

•
•

कलम १६३ : राज्यपालाांनी मुख्यमांत्री आणण मांबत्रपररर्द याांच्या सल्ल्यानुसार काम करावे.
Source: Indian Express

मेदारम जठारा 2022

•

केंद्रीय आददवासी व्यवहार मांत्रालयाने मेदारम जथारा 2022 च्या उत्सवाशी सांबांधधत ववववध उपक्रमाांसाठी
2.26 कोटी रुपये मांजूर केले आहे त.
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•

मेदारम जठारा हा िारतातील दस
ु रा सवाात मोठा मेळा आहे , कांु िमेळ्यानांतर, जो तेलांगणातील दस
ु ऱया
क्रमाांकाचा आददवासी समुदाय- कोया जमातीने चार ददवस साजरा केला.

•

यावर्ी जठारा 16 फेिव
ु ारी ते 19 फेिव
ु ारी 2022 (4-ददवस) या कालावधीत होणार आहे .

•

हा जठारा समक्का आणण सरलाम्मा दे वीांच्या सन्मानाथा आयोश्जत केला जातो.

•

Source: newsonair

सेंट्र ल जे ल इां दरू ला स्वतःचे एफएम रे डिओ चॅ न ल

•
•
•
•

मध्य प्रदे शमध्ये इांदरू च्या सेंट्रल जेलने स्वतःचे रे डिओ चॅ नल 'जेल वाणी-एफएम 18.77' सरू
ु केले आहे .
या रे डिओ चॅ नलद्वारे तरु
ु ां गातील कैद्याांना जगातील घिामोिीांची मादहती भमळणार आहे .

रे डिओ चॅ नल तरु
ु ां गातील कैद्याांना आरोग्य आणण सामाश्जक ववर्याांची मादहती दे खील दे ईल.
Source: TOI

िारतातील पदहला बायोमास-आधाररत हायड्रोजन पलाां ट मध्य प्रदे शात

•

दे शातील पदहला व्यावसानयक स्तरावरील बायोमास-आधाररत हायड्रोजन पलाांट मध्य प्रदे शातील खांिवा श्जल््यात सुरू
होत आहे .

•
•

पलाांट 30 टन बायोमास फीिस्टॉकमधन
ू दररोज एक टन हायड्रोजन तयार करे ल.
त्यातून बायोचार आणण भमथेनची ननभमातीही होईल.
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•

हा पलाांट Watomo Energies Ltd आणण Biezel Green Energy याांच्या सांयुक्त उपक्रमाद्वारे ₹24 कोटीांच्या
गुांतवणुकीने उिारला जात आहे .

•

Source: The Hindu

नॅ श नल भसांग ल ववांिो भसस्टीममध्ये समाकभलत होणारा जम्मू आणण काश्मीर हा पदहला कें द्रशाभसत प्रदे श
बनला

•

जम्म-ू काश्मीर हा राष्ट्ट्रीय एकल णखिकी प्रणालीशी (एनएसिब्लल्यए
ू स) एकरूप होणारा पदहला केंद्रशाभसत
प्रदे श ठरला.

•

लेफ्टनांट गव्हनार मनोज भसन्हा याांनी एनएसिब्लल्यूएससह समाकभलत जम्मू-काश्मीर भसांगल ववांिो श्क्लअरन्स
भसस्टम सुरू केली.

•

एनएसिब्लल्यूएस इांडिया इांिश्स्ट्रयल लाँ ि बाँक (आयआयएलबी) शी सांबांधधत आहे जी जम्मू-काश्मीरच्या 45
औद्योधगक उद्यानाांचे आयोजन करते. यामुळे गत
ुां वणूकदाराांना जम्मू-काश्मीरमध्ये उपलब्लध जमीन पासाल
शोधण्यात मदत होईल.

•

एनएसिब्लल्यूएस, िारत सरकारची 2020 ची अथासांकल्पीय घोर्णा, एक डिश्जटल पलॅ टफॉमा आहे जी
गुांतवणूकदाराांना त्याांच्या व्यवसायाच्या गरजेनुसार मांजुरीसाठी आणण अजा करण्यासाठी मागादशाक म्हणून
काम करते.

•

सपटें बर 2021 मध्ये केंद्रीय वाणणज्य आणण उद्योग मांत्री वपयुर् गोयल याांच्या हस्ते हे व्यासपीठ सॉफ्टलााँच करण्यात आले होते.

•

एन.एस.िब्लल्यू.एस. गत
ुां वणूकदाराांना मादहती गोळा करण्यासाठी आणण ववववध िागधारकाांकिून मांजुरी
भमळववण्यासाठी एकाधधक पलॅ टफॉमा / कायाालयाांना िेट दे ण्याची आवश्यकता दरू करे ल.

•

Source: PIB

केरळच्या राज्यपालाां नी लोकायु क्त अध्यादे शाला मां जुरी ददली
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बातम्या मध्ये का?
•

केरळचे राज्यपाल आररफ मोहम्मद खान केरळ लोक आयुक्ता कायदा, 1999 मध्ये सुधारणा करण्याच्या

अध्यादे शावर स्वाक्षरी करतील.
मुख्य मुद्दे
•

श्रीमान खान याांनी सोमवारी पहाटे अध्यादे शाला मांजुरी ददली. कायाकारी आदे शाने लोकपालाद्वारे दोर्ी

आढळलेल्या कोणत्याही सावाजननक अधधकाऱयाला अपील केल्याभशवाय अननवायापणे बाहे र काढणे "सक्षम
प्राधधकरणावर" बांधनकारक नाही.
•

लोकायुक्त कायदा राज्यपालाांना "सक्षम प्राधधकारी" म्हणून ननददा ष्ट्ट करतो, जर मुख्यमांत्री दोर्ी सावाजननक

अधधकारी असतील. मांत्रयाच्या बाबतीत मुख्यमांत्री हे सक्षम अधधकारी असतात.
•

हा कायदा प्रशासनाच्या ववववध स्तराांवर, कॅबबनेट स्तरापासून आणण खालच्या ददशेने लागू होतो. सध
ु ाररत

कायदा सक्षम अधधकाऱयाला दोर्ी अधधकाऱयाववरुद्ध कारवाई करण्यापूवी कायद्याच्या कलम 14 अन्वये लोक
आयुक्ताने केलेल्या “दोर्ी घोर्णा” चे पुनरावलोकन करणे बांधनकारक करतो.
•

लोकायुक्त पाच वर्ांच्या कालावधीसाठी फकां वा वयाच्या ७० वर्ाापयंत, यापैकी जे आधी येईल ते काम करे ल.

स्रोत : लोकसत्ता

लोकवप्रयतेत महाराष्ट्ट्राचा धचत्ररथ दे शात प्रथम

बातम्या मध्ये का?
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•

यांदाच्या प्रजासत्ताक ददनी राजपथावरील पथसांचलनात सहिागी झालेला जैवववववधता व राज्य मानके
या ववर्यावरील महाराष्ट्ट्राच्या धचत्ररथास ‘लोकपसांती’ या वगावारीत दे शात प्रथम क्रमाांकाचा परु स्कार
जाहीर झाला आहे .

मख्
ु य मद्
ु दे :
•

या धचत्ररथाची सांकल्पना रे खाधचत्र व बत्रभमतीय प्रनतकृती तुर्ार प्रधान आणण रोशन इांगोले या तरुण
मूनताकार व कलाददग्दशाक याांनी केले होते.

•
•

यावर्ीचा हा धचत्ररथ नागपूरच्या ‘शुि अॅड्स’ने तयार केला आहे .

सांचालक नरे श चरिे आणण पांकज इांगळे आणण राहूल धनसरे व त्याांच्या 30 मनू ताकार व कलाकाराांसह
िव्य प्रनतकृतीचे काम प्रत्यक्ष ददल्लीतील रां गशाळे त पूणा केले होते.

•

Source: Indian Express

वन नेश न वन रे श न कािा योजना लागू करणारे छत्तीसगि हे ३५ वे राज्य/कें द्रशाभसत प्रदे श बनले आहे

•

छत्तीसगि हे “वन नेशन वन रे शन कािा” (ONORC) योजना लागू करणारे ३५ वे राज्य/केंद्रशाभसत प्रदे श
बनले आहे .

•

अलीकिेच अन्न आणण सावाजननक ववतरण वविागाने “एक राष्ट्ट्र एक रे शन कािा” (ONORC) योजनेच्या
अांमलबजावणीच्या ददशेने

राज्ये/केंद्रशाभसत

प्रदे शाांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला

आणण पोटे बबभलटी

व्यवहाराांच्या यशस्वी चाचणीनांतर, वविागाने छत्तीसगिचे ववद्यमान क्लस्टरसह एकत्रीकरण करण्यास
मान्यता ददली आहे . ONORC अांतगात पोटे बबभलटी राज्ये/केंद्रशाभसत प्रदे शाांची.
•

त्यानुसार, राष्ट्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) भशधापबत्रकाांच्या दे शव्यापी पोटे बबभलटीसाठी ONORC
योजना छत्तीसगि राज्यात 2 फेिुवारी 2022 पासन
ू सक्षम करण्यात आली आहे .

•

छत्तीसगिच्या एकत्रीकरणासह, ONORC योजना आता दे शातील जवळपास 96.8% NFSA लोकसांख्या
(सुमारे 77 कोटी NFSA लािाथी) समाववष्ट्ट असलेल्या 35 राज्ये/केंद्रशाभसत प्रदे शाांमध्ये कायारत आहे .
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•

ऑगस्ट 2019 मध्ये ONORC योजना सरू
ु झाल्यापासन
ू , ONORC अांतगात राज्ये/केंद्रशाभसत प्रदे शाांमध्ये

आतापयंत 56 कोटीांहून अधधक पोटे बबभलटी व्यवहाराांची नोंद झाली आहे , ज्यामळ
ु े आांतर-राज्य आणण आांतरराज्य पोटे बबभलटी व्यवहाराांद्वारे जवळपास एकूण 100 LMT अन्नधान्य (अन्न अनद
ु ानात सम
ु ारे 31,000
कोटी रुपये) ववतररत केले गेले आहे .
•

Source: PIB

िारतातील पदहले श्जओ पाका मध्य प्रदे शात उिारले जाणार आहे

•

िारतीय िूवैज्ञाननक सवेक्षण (GSI) ने मध्य प्रदे शातील जबलपूर श्जल््यातील नमादा नदीच्या काठावरील
लम्हे टा गावात दे शातील पदहले श्जओ पाका उिारण्यास मान्यता ददली आहे .

•

या प्रकल्पाची अांदाजे फकां मत ₹ 35 कोटी आहे .

•

श्जओ पाका हे एक एकीकृत क्षेत्र आहे जे शाश्वत मागााने िूवैज्ञाननक वारशाचे सांरक्षण आणण वापर वाढवते
आणण तेथे राहणाऱया लोकाांच्या आधथाक कल्याणास प्रोत्साहन दे ते.

•

नैसधगाक वारशाच्या सांवधानासाठी युनेस्कोच्या िू-वारसा तात्पुरत्या यादीत हे दठकाण आधीच आहे .

•

ववल्यम हे न्री स्लीमन याांनी 1928 मध्ये या िागात िायनासोरचे जीवाश्म शोधले होते.

•

Source: TOI

पांजाबच्या मुख्य ननविणू क अधधकाऱयाने मतदान शु िां कर 'शेरा'चे अनावरण केले
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•

पांजाब ववधानसिा ननविणुकीच्या 2022 च्या आधी, पांजाबच्या मुख्य ननविणूक अधधकाऱयाच्या कायाालयाने
भसांहाचे धचत्रण करणारा आपला मतदान शुिांकर 'शेरा' अनावरण केला.

•
•

ननविणुकीचा शुिांकर पांजाबच्या समद्
ृ ध साांस्कृनतक वारशाचे प्रनतननधधत्व करतो.

भसश्स्टमॅदटक व्होटसा एज्युकेशन अाँि इलेक्टोरल पादटा भसपेशन (SVEEP) प्रकल्पाांतगात प्रचार करण्यात
आलेल्या, या शुिांकराचे उद्ददष्ट्ट मतदार जागरुकता वाढवणे आणण ननविणुकीत सहिाग वाढवणे आणण
मतदानाची टक्केवारी वाढवणे आणण नैनतक मतदानाला प्रोत्साहन दे णे हे आहे .

•

Source: Indian Express

िार्ा प्रमाणपत्र सेल्फी मोहीम

महत्िाच्या बातम्या: भारत

संदभच
•

भशक्षण मांत्रालयाने नुकतीच एक िारत श्रेष्ट्ठ िारत या उपक्रमाांतगात िार्ा प्रमाणपत्र सेल्फी मोहीम सुरू
केली आहे .

भाषा प्रमाणपत्र सेल्फी मोहहमेबद्दल
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•

लोक िारतीय िार्ाांमध्ये मल
ू ित
ू सांिार्ण कौशल्ये आत्मसात करतात याची खात्री करणे हे त्याचे उद्ददष्ट्ट
असेल.

•

हे भशक्षण मांत्रालय आणण MyGov India द्वारे ववकभसत िार्ा सांगम मोबाइल अॅपचा प्रचार दे खील करते.

•

अॅप वापरून, लोक 22 अनस
ु धू चत िारतीय िार्ाांमध्ये दै नांददन वापरातील 100+ वाक्ये भशकू शकतात.

•

‘िार्ा प्रमाणपत्र सेल्फी’ उपक्रम लोकाांना #BhashaCertificateSelfie हा हॅशटॅ ग वापरून त्याांच्या सोशल
मीडिया खात्याांवरून प्रमाणपत्रासह सेल्फी अपलोि करण्यास प्रोत्सादहत करत आहे .

एक भारत श्रेष्ठ भारत बद्दल
•
•

हा भशक्षण मांत्रालयाचा एक उपक्रम आहे जो 2015 मध्ये सुरू करण्यात आला होता.

दे शातील ववववध प्रदे शाांमधील साांस्कृनतक सांबांध दृढ करणे आणण ववववध राज्याांमध्ये राहणाऱया लोकाांमधील
परस्पर सांबांधाांना प्रोत्साहन दे णे हे त्याचे प्राथभमक उद्ददष्ट्ट आहे .

•

या योजनेचा उद्दे श दे शाच्या ववववध सांस्कृतीत एकता साजरी करणे आणण ववववध राज्यातील लोकाांमध्ये
िावननक बांध वाढवणे हा आहे .

•

Source-PIB

मुभशादाबादमधील िार्ा शदहद बरकत स्मारक

•

पश्श्चम बांगाल सरकार िार्ा शादहद बरकत याांचे स्मारक मुभशादाबादमधील सालार येथील बाबला गावात
त्याांच्या ननवासस्थानी बाांधणार आहे .

शाहहद बरकत बद्दल
•

1952 मध्ये, अब्लदल
ु बरकत याांनी बाांग्ला िार्ेला पाफकस्तानच्या राज्य िार्ाांपैकी एक म्हणन
ू मान्यता
भमळावी या मागणीसाठी िार्ा चळवळीत िाग घेतला.

•

21 फेिव
ु ारी रोजी ढाका मेडिकल कॉलेजच्या वसनतगह
ृ ाच्या आवारात ववद्याथ्यांनी जमाव केलेल्या
भमरवणक
ु ीत अब्लदल
ु बरकत जखमी झाला, नांतर त्याचा मत्ृ यू झाला.

•
•

बाांगलादे श सरकारने त्याांना मरणोत्तर एकुशे पदक प्रदान केले.
Source: AIR

राष्ट्ट्रीय डिश्जटल ववद्यापीठ
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•

सांदिा: केंद्रीय अथासांकल्प 2022-23 च्या सकारात्मक प्रिावावर एका वेबबनारमध्ये पांतप्रधानाांनी या
सांकल्पनेचा उल्लेख केला होता. डिश्जटल ववद्यापीठ लवकरात लवकर सुरू होईल याची खात्री करण्यासाठी
त्याांनी सवा सांबांधधताांना आवाहन केले.

•
•

मुख्य ठळक मुद्दे

2022-23 च्या केंद्रीय अथासांकल्पाचे उद्दीष्ट्ट राष्ट्ट्रीय शैक्षणणक धोरण (एनईपी) प्रिावीपणे अांमलात
आणण्यास मदत करणे हे आहे .

अथासांकल्पात भशक्षण क्षेत्राशी सांबांधधत पाच बाबीांवर िर दे ण्यात आला आहे –
i. दजेदार भशक्षणाचे सावाबत्रकीकरण
ii. कौशल्य ववकास
iii. शहरी ननयोजन आणण रचना
iv. आांतरराष्ट्ट्रीयीकरण आणण एव्हीजीसी (अ ॅॅननमेशन श्व्हज्युअल इफेक्ट्स गेभमांग कॉभमक)
•

स्थाननक िार्ाांमध्ये अनेक राज्याांमध्ये ववद्याथ्यांना उत्तम वैद्यकीय आणण ताांबत्रक भशक्षण दे ण्याच्या
हालचाली सुरू झाल्या आहे त.

•
•

टीप: माति
ृ ार्ेतील भशक्षण हे ववद्याथ्यांच्या मानभसक ववकासाशी ननगिीत आहे .

NEP 2020 केंद्र सरकार आणण सवा राज्य सरकाराांद्वारे भशक्षणातील सावाजननक गुांतवणुकीत िरीव वाढ
करण्याचे स्पष्ट्टपणे समथान आणण कल्पना करते.

•

केंद्र आणण राज्ये भमळून भशक्षण क्षेत्रातील सावाजननक गुांतवणूक वाढवून GDP च्या 6% पयंत पोहोचतील.

उच्र् सशक्षणातील NEP उच्र् सशक्षणार्ी गण
ु ित्ता सध
ु ारण्यासाठी पररकल्पना करते
आणण ध्येय साध्य करण्यासाठी विविध योजना सरू
ु आहे त,
• राष्ट्ट्रीय उच्चतरभशक्षा अभियान (रुसा)

• शैक्षणणक आणण सांशोधन सहयोग (SPARC) प्रोत्साहन योजना
• Global Initiative for Academics Network (GIAN)
• सांशोधन, नाववन्यता आणण तांत्रज्ञानावर पररणाम करणे (IMPRINT)
• तांत्रभशक्षण गुणवत्ता सुधारणा कायाक्रम (टीईक्यूआयपी)

•अभ्यास वेब्लस ऑफ अ ॅॅश्क्टव्ह-लननंग फॉर यांग एश्स्परे भसांग माइांड्स (SWAYAM)
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• राष्ट्ट्रीय डिश्जटल लाइिेरी, कॅम्पस कनेक्ट कायाक्रम
• उच्छतर अववष्ट्कार अभियान
• उन्नत िारत अभियान
• सामाश्जक ववज्ञानातील प्रिावी सांशोधन (प्रिाववत)
• अटल राँफकां ग ऑफ इश्न्स्टट्यश
ू न्स ऑन इनोव्हे शन अधचव्हमें ट्स (एआरआयआयए)

• नॅशनल इश्न्स्टट्यूशनल राँफकां ग फ्रेमवका (एनआयआरएफ) ची अांमलबजावणी केली जात आहे .

टीपः उच्च व तांत्रभशक्षणातील गुणवत्तावाढीसाठी यज
ू ीसी आणण एआयसीटीईतफेही अनेक उपक्रम राबववले जातात.
Source: AIR

िारताच्या अध्यक्षपदासाठी G20 सधचवालय

•

पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मांबत्रमांिळाच्या बैठकीत जी-20 सधचवालय
स्थापन करण्यास आणण त्याच्या अहवाल सांरचनाांना मांजुरी दे ण्यात आली.

•

एकूणच धोरणात्मक ननणायाांच्या अांमलबजावणीची आणण िारताच्या आगामी जी -20 अध्यक्षपदाच्या
सांचालनासाठी आवश्यक असलेल्या व्यवस्थेची जबाबदारी ही कांपनी असेल.

•

1 डिसेंबर 2022 ते 30 नोव्हें बर 2023 या कालावधीत जी-20 चे अध्यक्षपद िारताकिे असेल, ज्याचा
समारोप 2023 मध्ये िारतात जी-20 भशखर पररर्दे ने होईल.

G20 बद्दल:
•
•

जी-२० हा दे श १९ दे श आणण यरु ोवपयन यनु नयनचा भमळून बनलेला आहे .

अजेंदटना, ऑस्ट्रे भलया, िाझील, कॅनिा, चीन, जमानी, फ्रान्स, िारत, इांिोनेभशया, इटली, जपान, मेश्क्सको,
रभशयन फेिरे शन, सौदी अरे बबया, दक्षक्षण आफफ्रका, दक्षक्षण कोररया, तुकास्तान, बिटन आणण अमेररका हे
१९ दे श आहे त.

•

Source: TOI

इस्लाभमक सहकाया सांघ टना (OIC)
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•

अलीकिेच, कनााटकच्या शाळाांमध्ये मुश्स्लम मुलीांना दहजाब न घालण्यास साांधगतले जात असल्याच्या
मुद्यावर "आवश्यक उपाययोजना" करण्याचे आवाहन या गटाने सांयुक्त राष्ट्ट्राांच्या मानवाधधकार पररर्दे ला
केल्यानांतर िारताने ऑगानायझेशन ऑफ द इस्लाभमक कोऑपरे शन (ओआयसी) वर "जातीयवादी
ववचारसरणीचे" आणण "ननदहत स्वाथााने अपहरण" केल्याबद्दल जोरदार टीका केली.

•

ओआयसीने िारताला "मुश्स्लम समुदायाच्या जीवनशैलीचे रक्षण करताना त्याांची सुरक्षा, सुरक्षा आणण
कल्याण सुननश्श्चत करण्याचे" आवाहन केले आहे .

ऑगानायझेशन ऑफ द इस्लाभमक कोऑपरे शन (ओआयसी) ववर्यी:
•
•
•
•

सांयुक्त राष्ट्ट्रानांतरची ही जगातील दस
ु ऱया क्रमाांकाची बहुपक्षीय सांस्था आहे .
यात 57 सदस्य आहेत, ते सवा इस्लाभमक दे श फकां वा मश्ु स्लम बहुल सदस्य आहे त.
मख्
ु यालय: जेद्दाह, सौदी अरे बबया
Source: Indian Express

केंद्राने क्रू ि पाम ते लासाठी कृर्ी उपकर कमी के ला

•
•

िारत सरकारने क्रूि पाम तेलासाठी (सीपीओ) कृर्ी उपकर 7.5% वरून 5% पयंत कमी केला आहे .

कृर्ी उपकर कमी झाल्यानांतर सीपीओ आणण ररफाइांि पाम ऑइल या दोन दे शाांमधील आयात करातील
तफावत वाढून 8.25 टक्के झाली आहे .
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•

खाद्यतेलाांच्या फकां मती रोखण्यासाठी सरकारने हाती घेतलेला आणखी एक पव
ा ामी उपाय म्हणजे कच्च्या
ू ग
पाम तेल, कच्च्या सोयाबीन तेल आणण कच्च्या सय
ा ू ल तेलावरील आयात शल्
ू फ
ु क शन्
ू य टक्के करण्याचा
सध्याचा मल
ू ित
ू दर 30 सपटें बर 2022 पयंत वाढववणे.

•

वरील पावलाांमळ
ु े सरकारने यापव
ू ी केलेल्या उपाययोजनाांमध्ये वाढ होईल, उदा. 3 फेिव
ु ारी 2022 च्या

स्टॉक भलभमट ऑिारद्वारे , ज्यानस
ु ार सरकारने खाद्यतेल आणण तेलबबयाांवर आवश्यक वस्तू कायदा, 1955
अांतगात 30 जून 2022 पयंतच्या कालावधीसाठी साठा मयाादेचे प्रमाण ननददाष्ट्ट केले होते.
•

Source: PIB

िारतातील जपानी औद्योधगक टाउनभशप

•

िारतातील जपानी औद्योधगक वसाहती (जेआयटी) अांतगात प्रगतीचा वावर्ाक आढावा घेण्यासाठी िारत
(उद्योग आणण अांतगात व्यापार वविाग ( िीपीआयआयटी) आणण जपान (अथाव्यवस्था, व्यापार आणण
उद्योग मांत्रालय (एमईटीआय) याांच्यात सांयक्
ु त बैठक आयोश्जत करण्यात आली होती.

•

हे दे खील लक्षात घेण्यासारखे आहे की हे वर्ा िारत आणण जपान दरम्यान राजनैनतक सांबांधाांच्या स्थापनेचा
70 वा वधाापन ददन आहे .

•

दोन्ही दे शाांनी एवप्रल १९५२ मध्ये राजनैनतक सांबांध प्रस्थावपत केले होते.

•

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, एवप्रल 2015 मध्ये एमईटीआय, जपान सरकार आणण िीपीआयआयटी,
िारत सरकार याांच्यात स्वाक्षरी केलेल्या "िारत-जपान गुांतवणूक आणण व्यापार प्रोत्साहन आणण आभशयापॅभसफफक इकॉनॉभमक इांदटग्रेशनसाठी कृती अजेंिा" च्या अनुर्ांगाने जपान औद्योधगक टाउनभशप (जेआयटी)

ची स्थापना करण्यात आली होती, जेणेकरून िारतात ववशेर्त: ददल्ली मुांबई औद्योधगक कॉररिॉर
(िीएमआयसी) आणण चेन्नई बांगळुरू औद्योधगक कॉररिॉर (सीबीआयसी) क्षेत्राांमध्ये जपानी गुांतवणूक सुलि
करण्यासाठी पावले उचलली जातील.
•

सध्या जेआयटीमध्ये ११४ जपानी कांपन्या आहे त.

•

५ व्या क्रमाांकाचा सवाात मोठा गुांतवणूकदार म्हणून, जपानने 2000 पासून एकबत्रत गुांतवणूकीमध्ये ३६.२
अब्लज िॉलसापेक्षा जास्त योगदान ददले आहे , ववशेर्त: ऑटोमोबाईल्स, इलेक्ट्रॉननक्स भसस्टम डिझाइन अाँि
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मॅन्यफ
ु ॅ क्चररांग (ईएसिीएम), वैद्यकीय उपकरणे, ग्राहकोपयोगी वस्तू, वस्त्रोद्योग, अन्न प्रफक्रया आणण
रसायने यासारख्या प्रमख
ु क्षेत्राांमध्ये.
•

Source: PIB

राष्ट्ट्रीय रोपवे ववकास कायाक्रम (पवा त माला)

•

केंद्रीय अथामांत्री श्रीमती ननमाला सीतारामन याांनी 2022-23 साठी केंद्रीय अथासांकल्प सादर करताना राष्ट्ट्रीय
रोपवे ववकास कायाक्रम – “पवातमाला” ची घोर्णा केली.

"पिचतमाला" योजनेबद्दल:
•

ही योजना पीपीपी मोिवर हाती घेतली जाईल, जी अवघि िोंगराळ िागात पारां पाररक रस्त्याांच्या जागी एक
पसांतीचा पयाावरणीयदृष्ट्ट्या दटकाऊ पयााय असेल.

•

पयाटनाला चालना दे ण्याबरोबरच प्रवाशाांसाठी कनेश्क्टश्व्हटी आणण सवु वधा सुधारण्याचा ववचार आहे .

•

हे गजबजलेले शहरी िाग दे खील कव्हर करू शकते, जेथे पारां पाररक मास ट्राश्न्झट प्रणाली व्यवहाया नाही.

•

2022-23 मध्ये 60 फकमी लाांबीच्या 8 रोपवे प्रकल्पाांचे कांत्राट दे ण्यात येणार असल्याची घोर्णा अथामांत्रयाांनी
केली.

•

ही योजना सध्या उत्तराखांि, दहमाचल प्रदे श, मणणपूर, जम्मू आणण काश्मीर आणण इतर ईशान्येकिील
राज्याांमध्ये सुरू केली जात आहे .

Source: PIB

पॉवरथॉन-2022
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•

केंद्रीय ऊजाा मांत्री आणण MNRE आर के भसांह याांनी पॉवरथॉन-2022, वीज ववतरणातील जदटल समस्या
सोिवण्यासाठी आणण गण
ु वत्ता आणण ववश्वासाहा वीजपरु वठा सनु नश्श्चत करण्यासाठी तांत्रज्ञान आधाररत उपाय
शोधण्यासाठी RDSS अांतगात हॅकाथॉन स्पधाा सुरू केली. पॉवरथॉन-2022 ही िारत सरकारच्या उजाा
मांत्रालयाने सादर केलेल्या सध
ु ाररत ववतरण क्षेत्र योजनेच्या (RDSS) उद्ददष्ट्टानस
ु ार सरू
ु केली जात आहे .

•

आर.िी.एस.एस. (Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS)) ही ऊजाा मांत्रालयाने सादर
केलेली एक सुधारणा-आधाररत आणण पररणाम-सांलग्न योजना आहे आणण आर.िी.एस.एस.ची मुख्य उद्दीष्ट्टे

म्हणजे एटी अाँि सी (AT&C losses) तोटा 12-15% पयंत कमी करणे, 2024-25 पयंत एसीओएएसएआरआर (ACOS-ARR gap) अांतर दरू करणे आणण एक मजबूत उजाा क्षेत्र तयार करण्यासाठी ऊजाा

पुरवठ्याची गुणवत्ता आणण ववश्वासाहाता सुधारणे जे दे शाच्या िरिराटीच्या अथाव्यवस्थेच्या शोधात
ववकासाच्या सांधी वाढवू शकते.
•

स्टाटा अप इांडिया, िारत सरकारचा प्रमुख उपक्रम, स्टाटा अप सांस्कृतीला उत्प्रेररत करण्याचा आणण िारतातील
नाववन्य आणण उद्योजकतेसाठी एक मजबूत आणण सवासमावेशक इकोभसस्टम तयार करण्याच्या उद्दे शाने
पॉवरथॉन-2022 च्या व्यापक प्रचारात दे खील पादठां बा दे त आहे .

•

Source: PIB

इां डिया टे भलकॉम 2022

•

केंद्रीय दळणवळण, इलेक्ट्रॉननक्स आणण मादहती तांत्रज्ञान आणण रे ल्वे मांत्री अश्श्वनी वैष्ट्णव याांच्या हस्ते
'इांडिया टे भलकॉम 2022' या एक्सक्लुणझव्ह इांटरनॅशनल बबझनेस एक्स्पोचे उद्घाटन करण्यात आले.

•

दरू सांचार उपकरणे आणण सेवा ननयाात प्रोत्साहन पररर्दे ने (टीईपीसी) 8 ते 10 फेिुवारी 2022 दरम्यान

िारत सरकारच्या वाणणज्य वविागाच्या माकेट अॅक्सेस इननभशएदटव्ह स्कीम (एमएआय) अांतगात आणण
दरू सांचार वविाग, परराष्ट्ट्र व्यवहार मांत्रालय आणण ववववध दे शाांमधील िारतीय भमशनच्या सहकायााने हा
कायाक्रम आयोश्जत केला आहे .
•

४५ हून अधधक दे शाांमधील पात्र खरे दीदार या कायाक्रमास उपश्स्थत आहे त. या पररर्दे व्यनतररक्त ४०+
िारतीय दरू सांचार कांपन्या आपली उत्पादने आणण क्षमता या प्रदशानात दाखवत आहे त.
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•

िारतीय दरू सांचार िागधारकाांना पात्र परदे शी खरे दीदाराांना िेटण्याची सांधी प्रदान करणे हे या कायाक्रमाचे
उद्दीष्ट्ट आहे .

•

Source: PIB

है दराबादमध्ये 216-फू ट स्टॅ च्यू ऑफ इक्वॅ भलटीचे उद्घाटन

बातम्या मध्ये का?
• पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी शननवारी तेलांगणातील शमशाबाद येथे 11व्या शतकातील िक्ती सांत श्री
रामानुजाचाया याांच्या स्मरणाथा 216 फूट उां च ‘स्टॅ च्यू ऑफ इक्वॅभलटी’चे उद्घाटन केले.
मख्
ु य मद्
ु दे :
• पुतळा 'पांचधातू' म्हणजे पाच धातूांच्या भमश्रणाने बनलेला आहे : सोने, चाांदी, ताांबे, वपतळ आणण जस्त
आणण हा बसलेल्या श्स्थतीत जगातील सवाात उां च धातच्
ू या पत
ु ळ्याांपैकी एक आहे .
• पांतप्रधान 11 व्या शतकातील िक्ती सांत श्री रामानुजाचाया याांच्या स्मरणाथा 216 फूट उां च ‘स्टॅ च्यू ऑफ
इक्वॅभलटी’ राष्ट्ट्राला समवपात करतील.
• समानतेचा पुतळा, ज्याला रामानुज पुतळा असेही सांबोधले जाते, ही 11व्या शतकातील वैष्ट्णव सांत िगवद
रामानुज याांची मूती आहे , जो मुधचांतल, हैदराबाद येथील धचन्ना जेयर ट्रस्टच्या आवारात आहे.
• अांदाजे ₹1,000 कोटी (US$130 दशलक्ष) खचााचा हा पुतळा पूणप
ा णे िक्ताांच्या दे णगीतून बाांधण्यात
आला आहे .
स्रोत: PIB
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पांत प्रधान मोदीांनी पां डित जसराज कल्चरल फाउां िे श नचा शु िारां ि केला

•

प्रख्यात शास्त्रीय गायक ददवांगत पांडित जसराज याांच्या जयांतीननभमत्त पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी पांडित
जसराज कल्चरल फाउां िेशनचे उद्घाटन केले.

•

पांडित जसराज हे िारतीय शास्त्रीय गायक होते, ते मेवाती घराण्याचे (सांगीत भशकाऊ वांश) होते.

•

त्याांना प्रनतश्ष्ट्ठत पद्मश्री, पद्मिूर्ण, पद्मवविूर्ण आणण सांगीत नाटक अकादमी पुरस्काराांसह अनेक
पुरस्कार भमळाले.

•

17 ऑगस्ट 2020 रोजी वयाच्या 90 व्या वर्ी त्याांचे ननधन झाले.

•

Source: TOI

लोकसिा सधचवालयाने डिश्जटल सां स द अॅ प लााँ च केले

•

लोकसिा सधचवालयाने डिश्जटल सांसद हे नवीन अॅप लााँच केले आहे .

•

लोकसिेचे अध्यक्ष ओम बबलाा याांनी ननयोश्जत केलेले अॅप लोकाांना सवा सांसदीय अपिेट्स भमळण्यास मदत
करे ल.

•

1947 पासन
ू ची अथासांकल्पीय िार्णे, 12व्या लोकसिेपासन
ू 17व्या लोकसिेपयंतच्या सिागह
ृ ातील चचाा
याववर्यी सामान्य मादहती भमळवणे नागररकाांना सोपे झाले आहे .

•

या अॅपमध्ये सांसदे च्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण, ददवसिरातील महत्त्वाच्या बातम्या इत्यादी दे खील असतील.

•

Source: PIB
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होयसाळ मांददरे युनेस्कोच्या जागनतक वारसा स्थळाांच्या यादीत समाववष्ट्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे

•

केंद्रीय साांस्कृनतक मांत्रालयाने जाहीर केले की कनााटकातील बेलूर, हळे बीि आणण सोमनाथपुरा येथील

होयसाळ मांददरे 2022-2023 या वर्ाासाठी यन
ु ेस्को जागनतक वारसा स्थळ म्हणून ववचारात घेण्यासाठी
िारताचे नामाांकन म्हणून अांनतम करण्यात आली आहे त.
•

15 एवप्रल 2014 पासून 'सेक्रेि एन्सेम्बल्स ऑफ द होयसला' युनेस्कोच्या तात्पुरत्या यादीत आहे त आणण

मानवी सजानशील प्रनतिेच्या सवोच्च बबांदां प
ू ैकी एक आहे त आणण आपल्या दे शाच्या समद्
ृ ध ऐनतहाभसक
आणण साांस्कृनतक वारशाची साक्ष दे तात.
•

ही तीनही होयसाळ मांददरे िारतीय पुरातत्व सवेक्षण (ASI) ची सांरक्षक्षत स्मारके आहे त आणण म्हणून
सांवधान आणण दे खिाल ASI द्वारे केली जाईल.

•

12व्या-13व्या शतकात बाांधलेल्या आणण बेलूर, हळे बीि आणण सोमनाथपुरा या तीन घटकाांद्वारे येथे

प्रनतननधधत्व केलेले होयसळाांचे पववत्र जोिे, होयसला कलाकार आणण वास्तुववशारदाांच्या सजानशीलतेची आणण
कौशल्याची साक्ष दे तात ज्याांनी यापूवी कधीही न पादहलेल्या अशा उत्कृष्ट्ट नमुने तयार केल्या आहे त.
•

होयसाळ मांददराांचे मूळ द्रवविीयन आकृनतववज्ञान आहे परां तु ते मध्य िारतात मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या

जाणाऱया िूभमजा पद्धती, उत्तर आणण पश्श्चम िारतातील नागरा परां परा आणण कल्याणी चालुक्याांनी पसांत
केलेल्या कणाता द्रववि पद्धतीांचा मजबूत प्रिाव दाखवतात.

भारतातील युनेस्को जागनतक िारसा स्थळे :
•

अश्जांठा लेणी, एलोरा लेणी, आग्रा फकल्ला आणण ताजमहाल हे भशलालेख केलेले पदहले स्थळ होते, त्यापैकी
सवा जागनतक वारसा सभमतीच्या 1983 च्या सत्रात कोरले गेले होते.

•
•

2021 मध्ये कोरलेली नवीनतम साइट धोलाववरा, गज
ु रात आहे .

जल
ु ै 2021 पयंत, िारतातील 36 पैकी 19 राज्ये आणण केंद्रशाभसत प्रदे शाांमध्ये जागनतक वारसा स्थळे
आहे त, ज्यामध्ये महाराष्ट्ट्रात सवााधधक (5) स्थळे आहे त.

•

सध्या िारतात 40 जागनतक वारसा स्थळे आहे त. यापैकी, 32 साांस्कृनतक, 7 नैसधगाक आणण 1 भमधश्रत

(साांस्कृनतक आणण नैसधगाक दोन्ही ननकर् पूणा करणारे ), सांस्थेच्या ननवि ननकर्ाांनुसार ननधााररत केले
जातात.
•

िारतामध्ये जगातील सहाव्या क्रमाांकाच्या साइट्स आहे त.
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Source: Indian Express
UGC ने राष्ट्ट्रीय उच्च शैक्ष णणक पात्रता फ्रेमवका चा मसु दा जारी केला

•

ववद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) राष्ट्ट्रीय उच्च शैक्षणणक पात्रता फ्रेमवका (NHEQF) मसुदा ववकभसत
केला आहे , जो राष्ट्ट्रीय शैक्षणणक धोरण (NEP) 2020 मधील सुधारणाांचा एक िाग आहे .

•

नोकरीच्या तयारीपासून ते घटनात्मक मूल्याांपयंत, सैद्धाांनतक ज्ञानापासून ते ताांबत्रक कौशल्याांपयंत,
दे शिरातील उच्च भशक्षण सांस्थाांना लवकरच ववववध शैक्षणणक पररणामाांवर ववद्याथ्यांचे मूल्याांकन
करण्यासाठी नवीन चौकटीत आणले जाईल.

•

मसुद्यात, यूजीसीने स्पष्ट्ट केले आहे की फ्रेमवकाचा उद्दे श एकसमान अभ्यासक्रम फकां वा राष्ट्ट्रीय सामान्य
अभ्यासक्रमाला प्रोत्साहन दे ण्यासाठी नाही.

•

सवा सांस्था दजेदार भशक्षण दे त आहे त याची खात्री करण्यासाठी सवा HEI ला बेंचमाफकंगच्या समान स्तरावर
आणणे/उन्नत करणे हा आहे .

विद्यापीठ अनद
ु ान आयोग (UGC) बद्दल:
•

UGC ही UGC कायदा 1956 नस
ु ार िारत सरकारच्या उच्च भशक्षण वविाग, भशक्षण मांत्रालयाने स्थापन
केलेली एक वैधाननक सांस्था आहे .

•

स्थापना: 1956

•

मुख्यालय: नवी ददल्ली

Source: Indian Express

परविणारी आणण स्वच्छ ऊजाा (GCoE-ACE) मध्ये ग्लोबल सें टर ऑफ एक्सलन्स
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•

िारतीय तांत्रज्ञान सांस्था, धारवाि (IITDh), कनााटक येथे, प्रा. के. ववजय राघवन, प्राचाया,वैज्ञाननक सल्लागार,
िारत सरकार, याांच्या उपश्स्थतीत ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन अफोिेबल अाँि क्लीन एनजी (GCoEACE) लााँच करण्यासाठी एक आिासी कायाक्रम आयोश्जत करण्यात आला होता. .

•

हनीवेल होमटाउन सोल्यश
ु न्स इांडिया फाउां िेशन (HHSIF) किून कॉपोरे ट सोशल ररस्पॉश्न्सबबभलटी (CSR)
दे णगीद्वारे केंद्र समधथात आहे .

•

HHSIF सह CSR प्रकल्पाचा पदहला टपपा म्हणजे GCoE-ACE साठी उपकरणे प्रामुख्याने कौशल्य
ववकास, फॅबिकेशन आणण R&D उपकरणे स्थापन करणे.

•

त्यानांतरचे टपपे नवननभमातीला प्रोत्साहन दे ण्यासाठी आणण परविणाऱया आणण स्वच्छ-ऊजाा क्षेत्रामध्ये ग्रासरूट समस्या ववधानाांच्या ननराकरणासाठी उष्ट्मायन समथान प्रदान करण्यासाठी पररकश्ल्पत आहे त.

•

हे 2030 पयंत दे शाच्या 50% उजेच्या गरजा अक्षय्याांमधून िागवण्याच्या सरकारच्या उद्ददष्ट्टातही सामील
आहे .

•
•

हे केंद्र सांयुक्त राष्ट्ट्राांच्या शाश्वत ववकास लक्ष्य - 7 या परविणाऱया आणण स्वच्छ ऊजेसाठी काम करे ल.
Source: PIB

उत्कृ ष्ट्टते ची गावे

•

केंद्राने इस्रायल सरकारच्या ताांबत्रक सहाय्याने 12 राज्याांमधील तब्लबल 150 गावाांना 'उत्कृष्ट्ट गाव' मध्ये

रूपाांतररत करण्याचा ननणाय घेतला आहे .
•

सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CoEs) च्या आसपास वसलेली 150 गावे 'Villages of Excellence' मध्ये
रूपाांतररत केली जातील.

•

त्यापैकी िारताच्या स्वातांत्रयाच्या 75 व्या वर्ााच्या स्मरणाथा पदहल्या वर्ी 75 गावे घेतली जात आहे त,
श्जथे िारत आणण इस्रायल एकत्र काम करतील.

•

आधीच, इस्रायल सरकारने 12 राज्याांमध्ये 29 सेंटर ऑफ एक्सलन्सची स्थापना केली आहे , जे 25
दशलक्षाहून अधधक िाजीपाला रोपे, 3,87,000 दजेदार फळझािे तयार करत आहे त आणण दरवर्ी 1.2
लाखाांहून अधधक शेतकऱयाांना प्रभशक्षण दे ऊ शकतात.

•

आभशयातील चीन आणण हााँगकााँगनांतर िारत हा इस्रायलचा नतसरा सवाात मोठा व्यापारी िागीदार आहे .
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•

अलीकिेच िारत आणण इस्रायल याांच्या राजनैनतक सांबांधाांना 30 वर्े पण
ू ा झाली आहे त.

Source: ET

महत्िाच्या बातम्या: जग

सोसायटी फॉर वल्िावाइि इां टरबाँ क फायनाश्न्शयल टे भलकम्यु ननके शन (SWIFT)
संदभच
•

यरु ोवपयन यनु नयन, यए
ू स, यक
ू े आणण सहयोगी दे शाांनी हजारो ववत्तीय सांस्थाांद्वारे वापरल्या जाणाऱया श्स्वफ्ट
या आांतरराष्ट्ट्रीय पेमेंट भसस्टममधन
ू अनेक रभशयन बाँकाांना वगळण्याचे मान्य केले आहे .

स्स्िफ्टबद्दल
•
•

श्स्वफ्ट प्रणाली म्हणजे सोसायटी फॉर वल्िावाइि इांटरबाँक फायनाश्न्शयल टे भलकम्युननकेशन.

ववत्तीय सांस्थाांना मनी ट्रान्स्फरसारख्या जागनतक आधथाक व्यवहाराांची मादहतीची दे वाणघेवाण करण्यासाठी
हे एक सुरक्षक्षत व्यासपीठ आहे .

•

•

200 हून अधधक दे शाांमधील 11,000 हून अधधक बाँकाांना सुरक्षक्षत ववत्तीय सांदेशन सेवा प्रदान करून
व्यवहाराांची मादहती सत्यावपत करण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम करते.

बेश्ल्जयमव्यनतररक्त कॅनिा, फ्रान्स, जमानी, इटली, जपान, नेदरलाँ ड्स, स्वीिन, श्स्वत्झलंि, युनायटे ि
फकां ग्िम आणण अमेररका या अकरा औद्योधगक दे शाांतील मध्यवती बाँका या दे शाांवर दे खरे ख ठे वतात.

•

बेश्ल्जयममध्ये श्स्थत आहे .

रसशयािर पररणाम
•

EU, US, UK आणण इतराांच्या ननवेदनात असे म्हटले आहे की या ननणायामुळे "या बाँका आांतरराष्ट्ट्रीय

ववत्तीय प्रणालीपासून डिस्कनेक्ट झाल्या आहे त आणण जागनतक स्तरावर काया करण्याच्या त्याांच्या क्षमतेला
हानी पोहोचेल" याची खात्री होईल.
•

रभशयन कांपन्याांनी श्स्वफ्टद्वारे प्रदान केलेल्या सामान्यपणे गुळगुळीत आणण झटपट व्यवहाराांमध्ये प्रवेश
गमावणे हे उद्ददष्ट्ट आहे .

•
•

त्याच्या मौल्यवान ऊजाा आणण कृर्ी उत्पादनाांसाठी दे यके गांिीरपणे ववस्कळीत होतील.

बाँकाांना एकमेकाांशी थेट व्यवहार करावा लागण्याची शक्यता आहे , ववलांब आणण अनतररक्त खचा जोिणे
आणण शेवटी रभशयन सरकारचा महसूल कमी करणे.

•

Source-Indian Express

आगरतळा ये थे द स
ु रा बाां ग लादे श धचत्रपट महोत्सव
•

सांदिा: दस
ु ऱया बाांगलादे श धचत्रपट महोत्सवाचे उद्घाटन बत्रपरु ाचे मख्
ु यमांत्री बबपलब कुमार दे ब याांच्या हस्ते
आगरतळा येथे करण्यात आले.

महत्िार्े मुद्दे
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•

आगरतळा येथे तीन ददवस चालणारा धचत्रपट महोत्सव हा बाांगलादे शच्या स्वातांत्रयाच्या सव
ु णा महोत्सवी
उत्सवाचा एक िाग आहे .

•

1971 चा गौरवशाली इनतहास आणण बाांगलादे शच्या मक्
ु तीमध्ये िारताच्या िभू मकेचे स्मरण करण्यासाठी
या महोत्सवात बाांगलादे शच्या मश्ु क्तसांग्रामाशी सांबांधधत सवोत्कृष्ट्ट धचत्रपटाांचे प्रदशान केले जात आहे .

•

बत्रपरु ा आणण बाांगलादे श याांच्या सांस्कृतीांमध्ये अनेक समानता आहे त आणण असे कायाक्रम दोन्ही दे शाांमधील
साांस्कृनतक दे वाणघेवाणीद्वारे या प्रदे शात सौहादा वाढवण्याच्या ददशेने एक मोठे पाऊल आहे .

•

टीप: जलमागा आणण रे ल्वेसह दळणवळणाच्या नवीन वादहन्या उघिल्यामुळे, बत्रपुरा हा ईशान्येचा
व्यावसानयक कॉररिॉर बनत आहे आणण धचत्रपट ननभमातीसाठी प्रचांि क्षमता दे खील प्रदान करत आहे .

•

Source: AIR

केननयातील नागररकाांनी अन्न महागाईववरोधात ऑनलाइन आांदोलन के ले
•

अन्न, वीज आणण इांधन यासारख्या मल
ू ित
ू वस्तांच्
ू या फकमतीत वाढ झाल्याने सांतपत केननयाचे लोक सोशल
मीडियावर ननर्ेध व्यक्त करत आहे त.

•

#lowerfoodprices हा हॅशटॅ ग वापरून, केननयाच्या लोकाांनी दै नांददन वस्तूांच्या फकमतीांमध्ये होणारी वाढ
रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सरकारवर टीका केली आहे , ज्यामुळे जीवन अस्य झाले आहे .

•

Source: AIR

रभशयाने यु क्रेनववरुद्ध यु द्धाची घोर्णा केली आहे
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सांदिा : रभशयाचे अध्यक्ष व्लाददमीर पत
ु ीन म्हणाले की, मॉस्को पव
ू ा यक्र
ु े नमध्ये लष्ट्करी कारवाई करणार आहे .

दरू धचत्रवाणीवरील िार्णात पनु तन याांनी यक्र
ु े नच्या सैन्याला शरणागती पत्करण्यास साांधगतले आणण यक्र
ु े नकिून
येणाऱया धमक्याांना प्रनतसाद म्हणन
ू ही कारवाई करण्यात आली आहे , असे नमद
ू केले.
मख्
ु य माहहती:
•

रभशयाच्या सैन्याने फक्रभमयामधन
ू यक्र
ु े नच्या हद्दीत प्रवेश केला आणण आज सकाळी यक्र
ु े नच्या अनेक
शहराांवर बॅभलश्स्टक क्षेपणास्त्र हल्लेही करण्यात आले.

•
•

युक्रेनच्या क्यीव, खरकीव आणण इतर िागात मोठे स्फोट ऐकू आले.

रभशयाचे अध्यक्ष पुतीन पढ
ु े म्हणाले की, युक्रेनवर कब्लजा करण्याचे रभशयाचे ध्येय नाही आणण रक्तपाताची
जबाबदारी युक्रेनच्या राजवटीची आहे .

•

रभशयाने इतर दे शाांना इशारा ददला होता की, रभशयन कारवाईत हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही प्रयत्न
केल्यास त्याचे पररणाम त्याांनी कधीही न पादहलेले िोगावे लागतील.

•

युक्रेनला नाटोमध्ये सामील होण्यापासून रोखण्याच्या रभशयाच्या मागण्याांकिे अमेररका आणण त्याच्या
भमत्रराष्ट्ट्राांनी दल
ा केल्याचा आरोपही केला.
ु क्ष

नाटो म्हणजे काय?
•

नॉथा अटलाांदटक ट्रीटी ऑगानायझेशन (NATO) ज्याला नॉथा अटलाांदटक अलायन्स दे खील म्हणतात, ही 30
सदस्य दे शाांची आांतरसरकारी लष्ट्करी युती आहे .

•

हे 27 युरोवपयन दे श, 2 उत्तर अमेररकन दे श आणण 1 युरेभशयन दे श याांच्यातील युती आहे .

•

सांस्था 4 एवप्रल 1949 रोजी स्वाक्षरी केलेल्या उत्तर अटलाांदटक कराराची अांमलबजावणी करते.

•

मुख्यालय: िुसेल्स, बेश्ल्जयम, तर अलायि कमाांि ऑपरे शन्सचे मुख्यालय मॉन्स, बेश्ल्जयम जवळ आहे .

Source: AIR

रभशयाने यु क्रेनच्या बां ि खोर प्रदे शाां ना स्वतां त्र म्हणू न मान्यता
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•

अभलकिेच रभशयाचे अध्यक्ष व्लाददमीर पुतीन याांनी पूवा युक्रेनमधील युक्रेन बांिखोर प्रदे शाांना - िोनेत्स्क

आणण लुहान्स्क - हे स्वतांत्र क्षेत्र म्हणून मान्यता ददली. रभशया युक्रेनवर हल्ला करू शकतो या िीतीने
ननमााण झालेला तणाव सांपष्ट्ु टात आणण्याची मागणी पश्श्चमेकिून केली जात होती.
•

त्यामळ
ु े त्याांना लष्ट्करी पाठबळ परु वण्याचा मागा मोकळा झाला - पाश्श्चमात्य दे शाांना हे थेट आव्हान आहे ,
ज्यामळ
ु े रभशया यक्र
ु े नवर आक्रमण करू शकतो, अशी िीती ननमााण होईल.

•

पनु तन याांनी आपल्या ननणायाचे समथान एका दरू गामी, पव
ू -ा रे कॉिा केलेल्या िार्णात केले आणण सध्याच्या

सांकटासाठी नाटोला जबाबदार धरले आणण अमेररकेच्या नेतत्ृ वाखालील यत
ु ीला रभशयासाठी अश्स्तत्वाचा
धोका असल्याचे म्हटले.
•

पनु तन याांच्या या घोर्णेमळ
ु े भमन्स्कमध्ये २०१५ साली झालेल्या शाांतता कराराला तिा गेला असन
ू , यक्र
ु े नच्या
अधधका-याांना बांिखोर प्रदे शाांना व्यापक स्वराज्य दे ण्याची गरज होती. मॉस्कोसाठी हा मोठा मुत्सद्दी उठाव
होता.

•

युक्रेनच्या िोनेत्स्क आणण लुहान्स्क ओब्ललास्ट्सचा समावेश असलेला िोनबास प्रदे श माचा २०१४ पासून
सांघर्ााच्या केंद्रस्थानी आहे , जेव्हा मॉस्कोने (रभशया) फक्रभमयन द्वीपकल्पावर आक्रमण केले आणण ताब्लयात
घेतले.

भमन्स्क पदहला : युक्रेन आणण रभशयन समधथात फुटीरतावाद्याांनी सपटें बर २०१४ मध्ये बेलारुसच्या राजधानीत १२
कलमी युद्धबांदी करारावर सहमती दशावली होती. दोन्ही बाजूांनी उल्लांघन केल्यामुळे हा करार त्वरीत मोिला गेला.
भमन्स्क २ : रभशया, युक्रेन, ऑगानायझेशन फॉर भसक्युररटी अाँि कोऑपरे शन इन युरोप (ओएससीई) या सांघटनाांचे

प्रनतननधी आणण रभशयासमथाक दोन फुटीरतावादी प्रदे शाांच्या नेत्याांनी फेिुवारी २०१५ मध्ये १३ कलमी करारावर
स्वाक्षऱया केल्या.

Source: The Hindu
अटारी-वाघा जमीन सीमा
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•

सांदिा : अफगाणणस्तानातील जनतेसाठी िारतातून १०,००० टन गव्हाची पदहली भशपमेंट अटारी-वाघा लाँ ि
बॉिार क्रॉभसांगमागे पाठवली जाईल.

•

अफगाणणस्तानमध्ये गव्हाचे ववतरण करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या जागनतक अन्न कायाक्रम (WFP)
च्या प्रनतननधीांच्या उपश्स्थतीत अटारी-वाघा येथे प्रथम भशपमेंट औपचाररकपणे रवाना झाली.

•

आठवड्याच्या वाटाघाटीनांतर िारत आणण पाफकस्तानच्या बाजन
ू े गव्हाची पाफकस्तानी िम
ू ी मागााने वाहतक
ू
करण्याच्या पद्धती ननश्श्चत केल्यानांतर ही भशपमेंट पाठवली जात आहे .

•

अफगाणणस्तानमध्ये अन्नधान्य ववतरणासाठी िारत सरकारने 12 फेिव
ु ारी रोजी WFP सह सामांजस्य
करारावर स्वाक्षरी केली.

िारत इराणच्या चाबहार बांदरातून अफगाणणस्तानला अधधक गहू पाठवण्याचा पयााय शोधत आहे .
Source: AIR, HT
•

िारत-यू एई आिासी भशखर पररर्द

•

पांतप्रधान नरें द्र मोदी आणण अबू धाबीचे युवराज आणण युएई (सांयुक्त अरब अभमराती) सशस्त्र दलाचे िेपयुटी

सप्र
ु ीम कमाांिर एच. एच. शेख मोहम्मद बबन झायेद अल नाहयान 18 फेिव
ु ारी 2022 रोजी व्हच्यअ
ुा ल
भशखर पररर्द घेणार आहे त.

www.byjusexamprep.com

•

आझादी का अमत
ू िारत आपल्या स्वातांत्रयाची 75 वर्े साजरी करत असताना आणण
ृ महोत्सव म्हणन

सांयक्
ु त अरब अभमराती आपल्या स्थापनेचा 50 वा वधाापन ददन साजरा करत असताना दोन्ही नेत्याांनी
दोन्ही दे शाांमधील ऐनतहाभसक आणण मैत्रीपण
ू ा सांबांधाांची सांकल्पना माांिणे अपेक्षक्षत आहे .
•

पांतप्रधानाांनी 2015, 2018 आणण 2019 मध्ये यए
ु ईला िेट ददली होती, तर अबू धाबीचे यव
ु राज 2016
आणण 2017 मध्ये िारत दौर् यावर आले होते.

•
•

टीप:

द्ववपक्षीय सांबांधाांमधील एक प्रमुख पुढाकार म्हणजे सवासमावेशक आधथाक िागीदारी करार (सीईपीए).
सपटें बर २०२१ मध्ये सीईपीएसाठी वाटाघाटी सुरू करण्यात आल्या आणण त्या पूणा झाल्या आहे त.

•

UAE हा िारताचा नतसरा सवाात मोठा व्यापारी िागीदार आहे .

•

UAE मध्ये एक मोठा िारतीय समुदाय आहे ज्याांची सांख्या 3.5 दशलक्ष आहे .

•

Source: PIB

WHO ने Quit Tobacco App लााँ च के ले

•

जागनतक आरोग्य सांघटनेने (िब्लल्यूएचओ) भसगारे टला लाथ मारण्यासाठी आणण सवा प्रकारच्या तांबाखूचा

वापर सोिण्यास मदत करण्यासाठी 'श्क्वट टोबॅको अॅप' सुरू केले - ज्यात धूरववरदहत आणण इतर नवीन
उत्पादनाांचा समावेश आहे .
•

िब्लल्यूएचओच्या वर्ािराच्या 'कभमट टू श्क्वट' मोदहमेदरम्यान सुरू करण्यात आलेले 'िब्लल्यूएचओ श्क्वट
टोबॅको अॅप' हा जागनतक आरोग्य सांघटनेच्या आग्नेय आभशया क्षेत्राचा तांबाखू ननयांत्रणाचा नवीनतम उपक्रम
आहे .

•
•

जागनतक तांबाखूववरोधी ददन (िब्लल्यूएनटीिी) दरवर्ी ३१ मे रोजी जगिरात साजरा केला जातो.
िारत हा तांबाखूजन्य पदाथांचा उत्पादक आणण ग्राहक दस
ु ऱया क्रमाांकाचा दे श आहे .

Source: Indian Express

जागनतक शाश्वत ववकास भशखर पररर्द
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•

पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी 16 फेिुवारी 2022 रोजी द एनजी अाँि ररसोसेस इश्न्स्टट्यूटच्या (टे री) जागनतक
शाश्वत ववकास भशखर पररर्दे त उद्घाटनपर िार्ण केले.

•

वल्िा सस्टे नेबल िेव्हलपमें ट सभमट हा टे रीचा वावर्ाक फ्लॅ गभशप कायाक्रम आहे .

•

यांदाच्या भशखर पररर्दे चा ववर्य आहे , 'टुवड्ास अ रे भसभलएांट पलॅ नेट : सुननश्श्चनतांग अ सस्टे नेबल अाँि
समन्यायी फ्युचर'.

•

या पररर्दे त हवामान बदल, शाश्वत उत्पादन, ऊजाा सांक्रमण, जागनतक समानता आणण सांसाधन सुरक्षा
यासह ववववध ववर्याांवर चचाा होईल.

•

1972 च्या स्टॉकहोम पररर्दे पासून गेल्या 50 वर्ांत बरीच चचाा होऊनही फारसे काही केले गेले नाही,
याकिे पांतप्रधानाांनी लक्ष वेधले.

•

Source: PIB

लासा ताप (Lassa Fever)

•

अभलकिेच, युनायटे ि फकां ग्िममध्ये लासा तापाचे ननदान झालेल्या तीन व्यक्तीांपैकी एकाचा मत्ृ यू झाला
आहे .

लासा तापाबद्दल:
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•

लासा ताप ननमााण करणारा ववर्ाणू पश्श्चम आफफ्रकेत आढळतो आणण 1969 मध्ये नायजेररयातील लासा
येथे पदहल्याांदा शोधला गेला, असे सेंटर फॉर डिसीज कांट्रोल अाँि प्रदर्
ु ण (सीिीसी) च्या नोंदी आहे त.

•

हा ताप उां दराांमळ
ु े पसरतो आणण प्रामख्
ु याने पश्श्चम आफफ्रकेतील भसएरा भलओन, लायबेररया, धगनी आणण
नायजेररयासह इतर दे शाांमध्ये आढळतो श्जथे तो स्थाननक आहे .

•

एखाद्या व्यक्तीस सांसगा झालेल्या उां दराच्या मत्र
ू फकां वा ववष्ट्ठे मळ
ु े दवू र्त असलेल्या अन्नाच्या घरगत
ु ी
वस्तूांच्या सांपकाात आल्यास ते सांक्रभमत होऊ शकतात.

•

एक्सपोजरच्या 1-3 आठवड्याांनांतर सामान्यत: लक्षणे ददसून येतात. सौम्य लक्षणाांमध्ये थोिासा ताप,
थकवा, अशक्तपणा आणण िोकेदख
ु ीचा समावेश आहे आणण अधधक गांिीर लक्षणाांमध्ये रक्तस्त्राव, श्वास

घेण्यास त्रास होणे, उलट्या होणे, चेहयाावरील सूज, छाती, पाठ आणण ओटीपोटात वेदना आणण शॉक याांचा
समावेश आहे .

Source: Indian Express
िारत-ऑस्ट्रे भलया अांत ररम व्यापार करार

•

िारत आणण ऑस्ट्रे भलयाने जाहीर केले आहे की ते माचा 2022 मध्ये अांतररम व्यापार करार आणण त्यानांतर
12-18 मदहन्याांनी सवासमावेशक आधथाक सहकाया करार (सीईसीए) पूणा करणार आहे त.

•

सवासमावेशक एफटीए (मुक्त व्यापार करार) पण
ू ा होण्यापूवी दोन दे शाांमधील फकां वा व्यापारी गटाांमधील

ववभशष्ट्ट वस्तूांच्या व्यापारावरील शुल्काचे उदारीकरण करण्यासाठी अांतररम फकां वा लवकर कापणी व्यापार
कराराचा (harvest trade agreement) वापर केला जातो.
•

आधथाक वर्ा 2021 मध्ये दोन्ही दे शाांमधील द्ववपक्षीय व्यापार सुमारे 12.5 अब्लज िॉलसा होता आणण
आधथाक वर्ा 2022 च्या पदहल्या 10 मदहन्याांत त्याने 17.7 अब्लज िॉलसाचा टपपा ओलाांिला आहे .

•

िारत आणण ऑस्ट्रे भलया या दोन्ही दे शाांमध्ये पयाटनाला चालना दे ण्यासाठी सामांजस्य करारही झाला आहे .

भारत सध्या इतर कोणत्या मुक्त व्यापार करारांिर िाटाघाटी करत आहे ?
•

िारत सध्या ऑस्ट्रे भलया व्यनतररक्त UAE, UK, कॅनिा, EU आणण इस्रायल याांच्याशी FTA वाटाघाटी
करण्याच्या प्रफक्रयेत आहे .
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•

िारत 2022 च्या पदहल्या सहामाहीत UAE आणण UK सोबत लवकर कापणी करार (harvest
agreement) पण
ू ा करण्याचा ववचार करत आहे .

•

Source: Indian Express

कांदाहारमध्ये WFP ला गहू सुपू दा करण्यासाठी िारताने सामां ज स्य करारावर स्वाक्षऱया के ल्या

•

मानवतेच्या मदतीचा एक िाग म्हणन
ू अफगाणणस्तानला पाठवण्यासाठी कदटबद्ध असलेल्या ५०,०००
मेदट्रक टन गव्हाच्या ववतरणासाठी िारताने यन
ु ायटे ि नेशन्सच्या वल्िा फूि प्रोग्रामशी (िब्लल्यए
ू फपी) करारावर
स्वाक्षऱया केल्या.

•

•

हा गहू पाफकस्तानमागे अफगाण सीमा क्रॉभसांगवर नेला जाईल आणण फेिव
ु ारी २०२२ पासन
ू कांदाहारमधील
िब्लल्यूएफपी अधधकाऱयाांकिे सुपूदा केला जाईल.
इराणने चाबहार बांदरातून काही गहू आणण नांतर जहे दानमागे अफगाणणस्तानच्या सीमेवर जाण्याची सुववधा
दे ण्याची ऑफरही ददली आहे .

World Food Program (WFP):
•

WFP ही सांयुक्त राष्ट्ट्राांची अन्न-सहाय्य शाखा आहे .

•

रचना : १९ डिसेंबर १९६१

•

मुख्यालय: रोम, इटली

•

Source: The Hindu

QUAD परराष्ट्ट्र मांत्रयाां ची बैठ क
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•

अलीकिेच चौथ्या जपान-ऑस्ट्रे भलया-िारत-य.ू एस. (क्वाि) परराष्ट्ट्र मांत्रयाांची बैठक मेलबना, ऑस्ट्रे भलया येथे
झाली.

•

परराष्ट्ट्र मांत्री एस जयशांकर, अमेररकेचे परराष्ट्ट्र मांत्री अाँटोनी श्ब्ललांकन, जपानचे परराष्ट्ट्र मांत्री योभशमासा
हयाशी आणण ऑस्ट्रे भलयाचे माररस पेन याांनी मेलबनामध्ये चचाा केली.

•

त्याांनी "२०२२ च्या पव
ू ााधाात" टोफकयो येथे जपानचे पांतप्रधान फकभशदा याांच्या हस्ते पांतप्रधान मोदी,
अमेररकेचे अध्यक्ष बबिेन आणण ऑस्ट्रे भलयन पांतप्रधान मॉररसन याांच्या समवेत क्वाि सभमटची योजना
जाहीर केली.

•

Source: Indian Express

वन ओशन सभमट 2022 (One Ocean Summit)

•

पांतप्रधान नरें द्र मोदी 11 फेिुवारी 2022 रोजी वन महासागर भशखर पररर्दे च्या उच्चस्तरीय िागाला सांबोधधत
करतील.

•

जमानी, युनायटे ि फकां गिम, दक्षक्षण कोररया, जपान, कॅनिा यासह अनेक राष्ट्ट्रप्रमुख आणण सरकारे या भशखर
पररर्दे च्या उच्चस्तरीय िागाला सांबोधधत करतील.

•

सांयक्
ु त राष्ट्ट्र आणण जागनतक बाँकेच्या सहकायााने फ्रान्सच्या िेस्ट येथे ९-११ फेिव
ु ारी २०२२ दरम्यान वन महासागर
भशखर पररर्दे चे आयोजन करण्यात आले आहे .

•

सुदृढ आणण शाश्वत सागरी पररसांस्थाांचे जतन आणण समथान करण्यासाठी ठोस कृती करण्यासाठी आांतरराष्ट्ट्रीय
समुदायाला एकबत्रत करणे हे भशखर पररर्दे चे उद्ददष्ट्ट आहे .

•

या प्रसांगी सागरी पररसांस्थेच्या सांरक्षणासाठी आणण शाश्वत मत्स्यपालनाच्या बाजूने अनेक महत्त्वपूणा उपक्रम सुरू
केले जातील, ज्याचा उद्दे श प्रदर्
ू , हवामान बदलाच्या प्रिावाांना प्रनतसाद
ू णाशी लढा दे णे, ववशेर्तः पलाश्स्टकपासन
दे णे, तसेच महासागराांच्या सुधाररत प्रशासनासाठी समथान करणे.

•

Source: Business Today

िारत श्रीलांके ला 'यु ननटरी डिश्जटल आयिें दटटी फ्रे मवका ' लागू करण्यासाठी अनु दान दे णार
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•

िारताने आधार कािावर आधाररत ‘युननटरी डिश्जटल आयिेंदटटी फ्रेमवका’ लागू करण्यासाठी श्रीलांकेला अनुदान दे ण्याचे
मान्य केले आहे . श्रीलांका सरकारने दे शात युननटरी डिश्जटल आयिेंदटटी फ्रेमवकाच्या अांमलबजावणीला गती दे ण्याचा
ननणाय घेतला आहे .

•

हा प्रकल्प 2022 च्या सरु
ु वातीपासून श्रीलांकेला 1.4 अब्लज िॉलसाच्या आधथाक मदतीच्या दरम्यान आला आहे , जो

2022 च्या सुरुवातीपासून श्रीलांकेला त्याच्या िॉलरच्या कमतरतेचा सामना करण्यास मदत करे ल आणण तट
ु वड्यामुळे
अन्न, और्धे आणण इांधन आयात करण्यास मदत करे ल.
•

Source: newsonair

ASEAN डिश्जटल मांत्रयाां ची (ADGMIN) बैठ क

•
•

अलीकिेच, िारतासोबत 2री ASEAN डिश्जटल मांत्रयाांची (ADGMIN) बैठक झाली.

दे वुभसांह चौहान, दळणवळण राज्यमांत्री (MoSC) आणण अॅिभमरल दटन आांग सॅन, वाहतूक आणण दळणवळण
मांत्रालय, म्यानमार याांनी या बैठकीचे सह-अध्यक्ष केले.

•
•

मांत्रयाांच्या बैठकीत िारत-आभसयान डिश्जटल काया योजना 2022 ला मांजुरी दे ण्यात आली.

वका पलॅ नमध्ये चोरीच्या आणण बनावट मोबाईल हाँ िसेटच्या वापराशी लढा दे ण्यासाठी एक प्रणाली, दे शव्यापी
सावाजननक इांटरनेटसाठी वायफाय ऍक्सेस नेटवका इांटरफेस, इांटरनेट ऑफ धथांग्ज (इांटरनेट ऑफ धथांग्ज)
सारख्या मादहती आणण दळणवळण तांत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील उदयोन्मुख क्षेत्राांमध्ये क्षमता ननमााण आणण

ज्ञानाची दे वाणघेवाण याांचा समावेश आहे . IoT), 5G, अॅिव्हान्स्ि सॅटेलाइट कम्युननकेशन, सायबर
फॉरे श्न्सक्स इ.
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ASEAN डडस्जटल मंत्री (ADGMIN):
•

ADGMIN ही 10 ASEAN (Association of South-East Asian Nations) दे शाांच्या दरू सांचार मांत्रयाांची
वावर्ाक बैठक आहे - िन
े , कांबोडिया, इांिोनेभशया, लाओस, मलेभशया, म्यानमार, फफभलवपन्स, भसांगापरू ,
ु ई
थायलांि आणण श्व्हएतनाम

•

िागीदार दे श - ऑस्ट्रे भलया, कॅनिा, चीन, EU, िारत, जपान, कोररया प्रजासत्ताक, न्यझ
ू ीलांि, रभशया, UK
आणण US.

•

Source: PIB

सौदी अरे बबयाने प्रथमच योग महोत्सवाचे आयोजन के ले

•

सौदी अरे बबयाने जेद्दाजवळील बे ला सन बीचवर पदहला योग महोत्सव आयोश्जत केला आहे , ज्याने सांपूणा
राज्यातून 1,000 योग अभ्यासकाांना आकवर्ात केले.

•
•

हा कायाक्रम 29 जानेवारीपासून सुरू झाला आणण 1 फेिुवारीपयंत चालणार आहे .

सौदी योग सभमतीने हा कायाक्रम आयोश्जत केला होता, ज्यामध्ये सांपूणा राज्यातून सौदी योग भशक्षकाांचा
सहिाग होता.

•

सौदी योग सभमती ही एक सरकारी सांस्था आहे जी सौदी अरे बबया ऑभलश्म्पक सभमती, क्रीिा मांत्रालयाने
सौदी अरे बबयामध्ये गेल्या वर्ी 16 मे रोजी योगास प्रोत्साहन दे ण्यासाठी स्थापन केलेल्या एका लहान
महासांघाप्रमाणे काम करते.

•
•

आांतरराष्ट्ट्रीय योग ददन 2015 पासन
ू दरवर्ी 21 जन
ू रोजी साजरा केला जातो.
Source: newsonair

महत्िाच्या बातम्या: अथचव्यिस्था

मुद्रा कजा योजनेअांत गात महाराष्ट्ट्रात मदहला खाते दाराां ची लक्षणीय सां ख्या
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•

छोटया व लघुउद्योगाांना कजापुरवठयासाठी केंद्र शासनाने एवप्रल २०१५ पासून मुद्रा कजा योजना सुरू केली.
त्याद्वारे ववववध बाँकाांच्या माध्यमातून दहा लाखाांचे ववनातारण कजा उपलब्लध करून ददले जाते.

•

महाराष्ट्ट्रात तीन वर्ांत ९० लाख मदहला उद्योजक व सांस्थाांनी तब्लबल ३४ हजार कोटीांची उचल या योजनेतून
केली आहे .

•

मुद्रा पोटा लवर उपलब्लध मादहतीनुसार योजना सुरू झाल्यापासून ३१ डिसेंबर २०२१ पयंत दे शिरातील १७.३२
लाख कोटीांचे कजा मांजूर करण्यात आले. यात मदहला उद्योजकाांचा वाटा ४४ टक्के आहे .

•

महाराष्ट्ट्रात २०१८-१९ मध्ये एकूण ४३.८५ लाख खातेदाराांना २६ हजार ४३८ कोटी रुपयाांचे कजावाटप करण्यात
आले. यात मदहला खातेदाराांची सांख्या ३१.८८ लाख व त्याांना दे ण्यात आलेल्या कजााची रक्कम १०,८२३
कोटी होती. २०१९-२० मध्ये मदहला खातेदाराांच्या सांख्येत आणखी वाढ झाली.

•

३४ लाख ७८ हजार मदहला खातेदाराांना १२ हजार १६५ कोटी रुपयाांचे कजावाटप करण्यात आले. २०२०-२१
मध्ये करोनाकाळात मात्र कजा मागणाऱयाांच्या सांख्येत घट झाल्याचे आकिेवारी दशावते. या वर्ांत २९.५७
लाख मदहला खातेदाराांना ११ हजार १०६ कोटी रुपयाांचे कजा वाटप झाले. या वर्ांत मात्र खातेदाराांची सांख्या
कमी झाली. त्याचे कारण करोनाची साथ असल्याचे साांगण्यात येते.

•

मुद्रा योजनेतून मदहला खातेदाराांना करण्यात आलेल्या कजावाटपात दे शात पश्श्चम बांगालचा पदहला क्रमाांक
लागतो. त्यानांतर तभमळनािू, बबहार, कनााटक आणण महाराष्ट्ट्राचा क्रमाांक लागतो.

Source: Loksatta

'sRide'बाबत आरबीआयचा इशारा

•

आवश्यक त्या परवानग्याांभशवाय 'sRide' नावाने कार-पूभलांग अॅश्पलकेशन चालवले जात असल्याचा इशारा

ररझव्हा बाँकेने नागररकाांना ददला आहे .
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•

अशा अॅपसचा वापर करणाऱया लोकाांना सावधधगरीचा इशारा दे त आरबीआयने नागररकाांना त्याांच्या पैशाचे
वविाजन करण्यापव
ू ी आरबीआयच्या वेबसाइटवरून अधधकृत पेमेंट भसस्टम प्रदात्याांची यादी पिताळून
पाहण्याचे आवाहन केले आहे .

•

गि
ु गाव श्स्थत 'ररि टे क प्रायव्हे ट भलभमटे ि' पेमेंट अाँि सेटलमेंट भसश्स्टम्स अॅक्ट, २००७ च्या तरतद
ु ीांनस
ु ार
आवश्यक ती अधधकृतता न भमळवता अधा-बांद पाकीट (semi-closed wallet ) चालवत आहे .

•

अशा प्रकारे , रीि टे क प्रायव्हे ट भलभमटे िशी सांबांधधत कोणतीही व्यक्ती त्याांच्या स्वत: च्या जोखमीवर हे
करत असेल.

•

पेमेंट अाँि सेटलमेंट भसस्टम्स अॅक्ट, 2007 सह बोिा फॉर रे ग्युलेशन अाँि पयावेक्षण ऑफ पेमेंट अाँि सेटलमें ट
भसस्टम रे ग्युलेशन्स, 2008 आणण पेमेंट अाँि सेटलमें ट भसस्टम रे ग्युलेशन्स, 2008 12 ऑगस्ट 2008
पासून लागू झाले आहे त.

•

Source: AIR

आधथाक श्स्थरता आणण ववकास पररर्दे ची बै ठ क मुां ब ईत सां प न्न

•

केन्द्रीय अथामांत्री ननमाला सीतारामन याांच्या अध्यक्षतेखाली मुांबईत आधथाक श्स्थरता आणण ववकास

(Financial Stability and Development Council) पररर्दे च्या 25 व्या बैठकीचे आयोजन करण्यात
आले. केंद्रीय अथामांत्री अथासांकल्प पश्चात चचाा आणण िेटीगाठीांसाठी सध्या दोन ददवसाांच्या मुांबई िेटीवर

आल्या असून त्या शहरातील उद्योग क्षेत्राचे प्रनतननधी, ववत्तीय बाजारात कायारत व्यक्ती आणण बाँकाांचे
अधधकारी याांची िेट घेऊन चचाा करत आहे त.
•

पररर्दे च्या सदस्याांनी चलन व्यवस्थापनाशी सांबांधधत पररचालनववर्यक समस्याांवर तोिगा काढण्याच्या
दृष्ट्टीने या बैठकीत ववचारववननमय केला.

•

आधथाक श्स्थरता राखण्यासाठीची यांत्रणाना सांस्थात्मक स्वरूप दे त त्याांना सशक्त करणे, आांतर-ननयामकीय
समन्वय वाढववणे तसेच आधथाक क्षेत्राच्या ववकासाला प्रोत्साहन दे णे या उद्दे शाने ववत्त क्षेत्रातील ववववध
बाजार ननयामकाांशी चचाा करून केंद्र सरकारने ववत्तीय श्स्थरता आणण ववकास पररर्दे ची स्थापना केली आहे .
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•

ननयामक सांस्थाांच्या स्वायत्ततेववर्यी कोणताही पव
ा ह न बाळगता, ही पररर्द मोठ्या ववत्तीय समह
ू ग्र
ू ाांसह

अथाव्यवस्थेचे ववस्ताररत आणण वववेकी पद्धतीने परीक्षण करते आणण आांतर-ननयामकीय समन्वय तसेच
आधथाक क्षेत्राच्या ववकासाववर्यी असलेल्या समस्या सोिववण्यासाठी प्रयत्न करते. ही पररर्द आधथाक
साक्षरता आणण आधथाक समावेशकता याांच्यावर दे खील लक्ष केंदद्रत करते.
•

Source: PIB

िारत आणण सांयुक्त अरब अभमराती दरम्यान सवासमावे श क आधथाक िागीदारी करार (सीईपीए)

•

(सीईपीए) िारत आणण यए
ु ई दरम्यान वाणणज्य आणण उद्योग मांत्री वपयुर् गोयल याांनी ददलेल्या
मादहतीनुसार दे शातील तरुणाांसाठी फकमान 10 लाख रोजगार ननमााण होतील.

•

या कराराचा उद्दे श िारताला स्वावलांबी बनवण्यासाठी मदत करणे आणण दे शातील तरुणाांना रोजगाराच्या
सांधी उपलब्लध करुन दे णे हा आहे .

•

या कराराच्या माध्यमातून दोन्ही दे श पुढील पाच वर्ांच्या कालावधीसाठी सािेसात लाख कोटी रुपयाांचा
व्यापार करणार

•
•

िारतातून ननयाात होणाऱया ९० टक्के उत्पादनाांचे यूएईमध्ये शून्य शुल्क असेल.

या उत्पादनाांमध्ये रे डिमेि कपिे, फामाास्युदटकल उत्पादने, कृर्ी उत्पादने, अन्न प्रफक्रया उत्पादने,

पादत्राणे, लेदर, क्रीिा आणण अभियाांबत्रकी वस्तू, रत्ने आणण दाधगने आणण कामगाराभिमुख क्षेत्रातून
येणारी सवा उत्पादने इत्यादीांचा समावेश आहे .
Source AIR
फफनटे क ओपन हॅ काथॉन
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•

फफन्टे क ओपन मांथचा एक िाग म्हणन
ू , ननती आयोग फोनपेच्या सहकायााने फफनटे क स्पेससाठी सवाात
सजानशील सोल्यश
ू न्स तयार करण्यासाठी आणण कल्पना करण्यासाठी पदहल्या ओपन-टू-ऑल हॅकेथॉन
कायाक्रमाचे आयोजन करणार आहे .

•

हॅकेथॉनमळ
ु े सांपण
ू ा िारतातील नवउद्योजक, डिश्जटल ननमााते आणण ववकासकाांना ववचार करण्याची, ववचार
करण्याची आणण कोि करण्याची सांधी उपलब्लध होणार आहे .

•

हॅकेथॉनमधील सहिागीांनी फोनपे पल्ससारख्या कोणत्याही ओपन-िेटा एपीआयचा वापर पॉवरचा पाया
म्हणून अकाऊांट अ ॅॅग्रीगेटरसारख्या फ्रेमवकासह करणे आवश्यक आहे .

•

या कायाक्रमासाठी नोंदणी करण्याची शेवटची तारीख 23 फेिुवारी 2022 असून अांनतम प्रवेभशका सादर
करण्याची अांनतम मुदत 25 फेिुवारी 2022 आहे .

•
•

हॅकेथॉनच्या ववजेत्याांची घोर्णा 28 फेिुवारी 2022 रोजी करण्यात येणार आहे .
Source: PIB

जाने वारी 2022 मध्ये िारतातील बेरोजगारीचा दर

बातम्या मध्ये का?
• जानेवारी 2022 च्या बेरोजगारीचे आकिे प्रदभशात करण्यात आले आहे त.
मुख्य मुद्दे :
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• शहरी िागात बेरोजगारी 8.16% होती. ग्रामीण िागात ते 5.84% होते. डिसेंबर 2021 मध्ये दे शातील
बेरोजगारीचा दर 7.91% होता. शहरी िागात ते 9.3% आणण ग्रामीण िागात 7.28% होते.
• जानेवारी 2022 मध्ये तेलांगणामध्ये सवाात कमी बेरोजगारीचा दर होता. तो 0.7% होता. दस
ु रा सवाात
कमी 1.2% गुजरातमध्ये होता. नतसरे सवाात कमी मेघालय, 1.5% त्यानांतर ओडिशा (1.8%) होते.
• हररयाणामध्ये सवााधधक बेरोजगारीचा दर 23.4% होता. दस
ु ऱया क्रमाांकाची सवााधधक राजस्थान (18.9%)
होती.
• डिसेंबर २021पयंत, िारतातील एकूण बेरोजगाराांची सांख्या 53 दशलक्ष आहे . यामध्ये बहुसांख्य मदहला
होत्या. सम
ु ारे 35% िारतीय लोक सफक्रयपणे कामाच्या शोधात आहे त. यामध्ये 8 दशलक्ष मदहलाांचा समावेश
आहे . आणखी 17 दशलक्ष लोक बेरोजगार आहेत. काम उपलब्लध असल्यास हे लोक काम करण्यास तयार आहेत.
तथावप, ते सफक्रयपणे नोकरीच्या सांधी शोधत नव्हते.
स्रोत: इांडियन एक्सप्रेस

आिासी डिश्जटल मालमत्ता

•

अथामांत्री ननमाला सीतारमण याांनी आपल्या अथासांकल्पीय 2022 च्या िार्णात व्हच्यअ
ुा ल डिश्जटल
मालमत्तेतून भमळणाऱया उत्पन्नावर 30 टक्के कर लावण्याची घोर्णा केली.

•

याव्यनतररक्त, त्याांनी आिासी डिश्जटल मालमत्ताांच्या हस्ताांतरणाच्या सांदिाात केलेल्या दे यकावर टीिीएसचा
प्रस्तावही आधथाक मयाादापेक्षा (monetary threshold) 1 टक्का जास्त आहे .

•

अशा व्यवहाराांमध्ये कमालीची वाढ झाली असन
ू या व्यवहाराांचे प्रमाण आणण वारां वारता यामळ
ु े ववभशष्ट्ट
करप्रणालीची तरतद
ू करणे अत्यावश्यक बनले आहे .

आभासी डडस्जटल मालमत्ता:
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•

ववत्त ववधेयकाच्या स्पष्ट्टीकरणात्मक ननवेदनात सरकारने म्हटले आहे की, "आिासी डिश्जटल मालमत्ता" या
सांज्ञेची व्याख्या करण्यासाठी, कायद्याच्या कलम 2 मध्ये एक नवीन कलम (47 ए) समाववष्ट्ट करण्याचा
प्रस्ताव आहे .

•

प्रस्ताववत नवीन कलमानस
ु ार, आिासी डिश्जटल मालमत्ता म्हणजे फक्रपटोग्राफफक माध्यमाांद्वारे व्युत्पन्न
केलेली कोणतीही मादहती फकां वा कोि फकां वा सांख्या फकां वा टोकन (िारतीय चलन फकां वा कोणतेही परकीय
चलन नसणे) चा अथा प्रस्ताववत आहे .

•

Source: Indian Express

केंद्रीय अथासांक ल्प 2022-23

•

केंद्रीय ववत्त आणण कॉपोरे ट व्यवहार मांत्री, श्रीमती ननमाला सीतारामन याांनी 1 फेिुवारी 2022 रोजी सांसदे त
2022-23 चा केंद्रीय अथासांकल्प सादर केला.

अमत
ृ कालमध्ये प्रवेश करून, िारत @100 पयंत 25 वर्ांची आघािी, अथासांकल्प चार प्राधान्याांसह वाढीस चालना
दे तो:

1. पीएम गनतशक्ती

2. सवासमावेशक ववकास
3. उत्पादकता वाढ आणण गुांतवणूक, सूयोदयाच्या सांधी, ऊजाा सांक्रमण आणण हवामान कृती
4. गुांतवणुकीसाठी ववत्तपुरवठा

केंद्रीय अथचसंकल्प 2022-23 र्े ठळक मुद्दे :
•

िारताची आधथाक वाढ 9.2 टक्के असण्याचा अांदाज आहे , जो सवा मोठ्या अथाव्यवस्थाांमध्ये सवााधधक आहे .

•

केंद्रीय अथासांकल्पात िाांिवली खचाासाठी पररव्यय 35.4 टक्क्याांनी वाढला आहे .
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•

इमजान्सी क्रेडिट लाइन गॅरांटी स्कीम (ECLGS) माचा 2023 पयंत वाढवली. हमी कवच 50,000 कोटी
रुपयाांनी वाढवले जाईल.

•

सक्ष्
ू म आणण लघु उद्योगाांसाठी क्रेडिट गॅरांटी ट्रस्ट अांतगात एमएसएमईसाठी 2 लाख कोटी रुपयाांचे अनतररक्त
क्रेडिट प्रदान केले जाईल.

•

आत्मननिार िारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी 14 क्षेत्राांमध्ये उत्पादकता जोिलेले प्रोत्साहन बळकट केले
जाईल.

•

पीक मुल्याांकन, जभमनीच्या नोंदीांचे डिश्जटायझेशन, कीटकनाशके आणण पोर्क तत्वाांची फवारणी यासाठी
‘फकसान ड्रोन’चा वापर करणे.

•

केन-बेटवा भलांक प्रकल्पाची अांमलबजावणी 44,605 कोटी रुपयाांच्या अांदाजे खचााने हाती घेतली जाणार
आहे .

•
•

पुढील तीन वर्ांत चारशे नवीन वपढीच्या वांदे िारत गाड्या ववकभसत केल्या जाणार आहे त.

स्थाननक व्यवसाय आणण पुरवठा साखळीांना मदत करण्यासाठी वन स्टे शन-वन उत्पादन सांकल्पना लोकवप्रय
केली जाईल.

•

मल्टीमोिल लॉश्जश्स्टक सुववधाांसाठी शांिर पीएम गनतशक्ती कागो टभमानल पुढील तीन वर्ांमध्ये ववकभसत
केले जातील.

•

2022-23 मध्ये द्रत
ु गती मागांसाठी PM गनतशक्ती मास्टर पलॅ न तयार केला जाईल जेणेकरून लोक आणण
वस्तूांची जलद वाहतूक सुलि होईल.

•

राष्ट्ट्रीय महामागााचे जाळे 2022-23 मध्ये 25 हजार फकलोमीटरने वाढववण्यात येणार आहे .

•

2022-23 मध्ये 3.8 कोटी कुटुांबाांना कव्हर करण्यासाठी हर-घर, नल-से-जलसाठी 60,000 कोटी रुपयाांचे
वाटप.

•

2022-23 मध्ये पीएम आवास योजनेअांतगात ग्रामीण आणण शहरी अशा दोन्ही दठकाणी 80 लाख घरे पूणा
केली जाणार आहे त.

•

ववरळ लोकसांख्या, मयााददत कनेश्क्टश्व्हटी आणण कमी पायािूत सुववधा असलेल्या सीमावती गावाांना कव्हर
करण्यासाठी नवीन व्हायिांट श्व्हलेज प्रोग्राम सुरू केला जाईल.

•
•

सक्षम अांगणवािी अभियानाांतगात दोन लाख आांगणवाड्याांचे सुधारणा करण्यात येणार आहेत.

एक नवीन योजना - ईशान्येसाठी पांतप्रधान ववकास उपक्रम, पीएम-दे वाइन ईशान्य पररर्दे द्वारे राबववण्यात
येणार आहे .

•

PM eVIDYA चा एक वगा-एक टीव्ही चॅ नेल कायाक्रम 12 वरून 200 टीव्ही चॅनेलवर वाढवला जाईल.

•

दे शिरातील ववद्याथ्यांना जागनतक दजााच्या दजेदार सावाबत्रक भशक्षणासाठी डिश्जटल ववद्यापीठाची स्थापना
करण्यात येणार आहे .
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•

सरकार अनस
ु धू चत व्यावसानयक बाँकाांद्वारे दे शातील 75 श्जल््याांमध्ये 75 डिश्जटल बाँफकां ग यनु नट्स (DBUs)
स्थापन करणार आहे .

•

100 टक्के टपाल कायाालये कोअर बाँफकां ग प्रणालीखाली आणली जातील.

•

2022-23 पासन
ू RBI द्वारे जारी केल्या जाणाऱया ब्ललॉकचेन आणण इतर तांत्रज्ञानाचा वापर करून डिश्जटल
रुपया.

•

2022-23 मध्ये एम्बेिि
े धचपस आणण फ्युचररश्स्टक तांत्रज्ञान वापरून ई-पासपोटा आणले जातील.

•

5G मोबाइल सेवाांच्या रोलआउटसाठी स्पेक्ट्रमचा भललाव 2022 मध्ये केला जाणार आहे .

•

सौरऊजेमध्ये दे शाांतगात उत्पादनाला चालना दे ण्यासाठी PLI योजनेंतगात अनतररक्त 19,500 कोटी रुपयाांची
तरतूद.

•

चालू वर्ाात सुधाररत ववत्तीय तूट 6.9 टक्के राहण्याचा अांदाज आहे .

•

सहकारी सांस्थाांसाठी पयाायी फकमान कर 18.5 वरून 15 टक्क्याांवर आणला.

•

‘िाांिवली गुांतवणुकीसाठी राज्याांना आधथाक सहाय्य योजने’चा पररव्यय अथासांकल्पीय अांदाजातील 10,000
कोटीांवरून 15,000 कोटी रुपयाांपयंत वाढवला जात आहे .

•
•

व्हच्यअ
ुा ल डिश्जटल मालमत्तेवर 30 टक्के दराने कर आकारला जाईल.

कोणत्याही प्रकारच्या मालमत्तेच्या हस्ताांतरणावर ददघाकालीन िाांिवली नफ्यावर अधधिार 15 टक्के मयाादेत
ठे वला जाईल.

Source: PIB
आधथाक सवेक्ष ण 2021-22

•

केंद्रीय ववत्त आणण कॉपोरे ट व्यवहार मांत्री श्रीमती ननमाला सीतारामन याांनी आधथाक सवेक्षण 2021-22
सांसदे त माांिले, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की पढ
ु ील वर्ा खाजगी क्षेत्रातील गुांतवणुकीत वाढ होण्यासाठी

आधथाक व्यवस्थेसह समथान प्रदान करण्यासाठी चाांगल्या श्स्थतीत आहे . अथाव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी.
•

या वर्ीच्या आधथाक सवेक्षणाची मध्यवती थीम "चपळ दृष्ट्टीकोन (Agile approach)" आहे .
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•

2022-23 मध्ये िारत GDP 8.0-8.5 टक्के वाढीचा साक्षीदार असेल, ज्याला व्यापक लस कव्हरे ज,
परु वठा-साइि सध
ु ारणाांमळ
ु े भमळालेला फायदा आणण ननयमाांमध्ये सल
ु िता, मजबत
ू ननयाात वाढ आणण
िाांिवली खचा वाढवण्यासाठी ववत्तीय जागेची उपलब्लधता.

•

2022-23 साठी वाढीचा अांदाज या गदृ हतकावर आधाररत आहे की यापढ
ा महामारी सांबांधधत
ु े कोणतीही दब
ु ल

आधथाक व्यत्यय येणार नाही, मान्सन
ू सामान्य असेल, प्रमख
ु मध्यवती बाँकाांकिून जागनतक तरलता काढून
घेणे व्यापकपणे व्यवश्स्थत असेल, तेलाच्या फकमती US$70 - $75/bbl या श्रेणीत असतील आणण
जागनतक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय वर्ािरात सातत्याने कमी होतील.
•

सवेक्षणात म्हटले आहे की, वरील अांदाज जागनतक बाँक आणण आभशयाई ववकास बाँकेच्या 2022-23 साठी
अनुक्रमे 8.7 टक्के आणण 7.5 टक्के वास्तववक जीिीपी वाढीच्या ताज्या अांदाजाांशी तुलना करता येईल.

•

IMF च्या 25 जानेवारी 2022 रोजी प्रभसद्ध झालेल्या नवीनतम जागनतक आधथाक दृष्ट्टीकोन (WEO)
वाढीच्या अांदाजानुसार, िारताचा वास्तववक GDP 2021-22 आणण 2022-23 मध्ये 9 टक्के आणण 202324 मध्ये 7.1 टक्के वाढण्याचा अांदाज आहे .

•
•

या तीन वर्ांत िारत ही जगातील सवाात वेगाने वाढणारी प्रमुख अथाव्यवस्था आहे .

शेवटी, सवेक्षण खूपच आशावादी आहे की एकूणच स्थूल-आधथाक श्स्थरता ननदे शक सूधचत करतात की
िारतीय अथाव्यवस्था 2022-23 च्या आव्हानाांना तोंि दे ण्यासाठी योग्य आहे आणण िारतीय अथाव्यवस्था
चाांगल्या श्स्थतीत असण्याचे एक कारण म्हणजे नतचे अद्ववतीय प्रनतसाद धोरण आहे .

•

Source: PIB

परकीय चलन साठा $678 दशलक्षने घसरला

•

िारतीय ररझव्हा बाँकेने (RBI) जारी केलेल्या आकिेवारीनस
ु ार, िारताच्या परकीय चलन साठा (परकीय

चलन राखीव) 21 जानेवारी 2022 रोजी सांपलेल्या आठवड्यात $678 दशलक्ष ची घसरण नोंदवन
ू
$634.287 बबभलयनवर पोहोचला आहे .
•

परकीय चलन मालमत्ता (FCA) अहवालाच्या आठवड्यात $1.155 अब्लज िॉलरने घसरून $569.582 अब्लज
झाली.

•

िॉलरच्या अटीांमध्ये व्यक्त केलेले, FCA मध्ये परकीय चलनाच्या साठ्यामध्ये असलेल्या युरो, पौंि आणण
येन सारख्या गैर-यूएस यनु नट्सचे मूल्य फकां वा घसारा याांचा समावेश होतो.
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•

दरम्यान, 21 जानेवारी रोजी सांपलेल्या आठवड्यात सोन्याच्या साठ्यात $567 दशलक्ष िॉलसाची वाढ होऊन
ती $40.337 अब्लज झाली आहे .

•

आांतरराष्ट्ट्रीय नाणेननधी (IMF) सह स्पेशल ड्रॉइांग राइट्स (SDRs) $68 दशलक्ष घसरून $19.152 अब्लज
झाले.

•

IMF मधील िारताची राखीव श्स्थती दे खील अहवालाच्या आठवड्यात $22 दशलक्षने कमी होऊन $5.216
अब्लज झाली आहे .

भारताच्या फॉरे क्स ररझव्हचमध्ये हे समाविष्ट आहे :
•

ववदे शी चलन मालमत्ता

•

सोन्याचा साठा

•

स्पेशल ड्रॉइांग राइट्स

•

आांतरराष्ट्ट्रीय नाणेननधीमध्ये राखीव श्स्थती

•

Source: Indian Express

महत्िाच्या बातम्या: संरक्षण

िारतीय नौदलाचा बहु प क्षीय सराव MILAN 2022

•

िारतीय नौदलाच्या बहुपक्षीय सराव MILAN 2022 ची नवीनतम आवत्त
ृ ी 25 फेिुवारी 2022 पासून
ववशाखापट्टणम येथे सरू
ु होणार आहे .

मख्
ु य मद्
ु दे
•

भमलान 22 हाबार टपपा 25 ते 28 फेिव
ु ारी आणण सागरी टपपा 01 ते 04 माचा दरम्यान दोन टपपयात 9
ददवसाांच्या कालावधीत आयोश्जत केला जात आहे .

•

MILAN 2022 ची थीम 'सौम्य - समन्वय - सहयोग' आहे .

•

MILAN 22 हा आतापयंतचा सवाात मोठा सहिाग पाहणार आहे , ज्यामध्ये 40 हून अधधक दे श त्याांच्या
युद्धनौका/उच्चस्तरीय भशष्ट्टमांिळे पाठवत आहे त.
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•

मैत्रीपण
ू ा नौदलाांमधील व्यावसानयक सांवादाद्वारे ऑपरे शनल कौशल्ये वाढवणे, सवोत्तम पद्धती आणण प्रफक्रया
आत्मसात करणे आणण सागरी क्षेत्रात सैद्धाांनतक भशक्षण सक्षम करणे हे या सरावाचे उद्ददष्ट्ट आहे .

समलान बद्दल:
•

•

MILAN हा िारतीय नौदलाने 1995 मध्ये अांदमान आणण ननकोबार कमाांि येथे सरू
ु केलेला द्वववावर्ाक

बहुपक्षीय नौदल सराव आहे .
1995 च्या आवत्त
ृ ीत इांिोनेभशया, भसांगापूर, श्रीलांका आणण थायलांि या केवळ चार दे शाांच्या सहिागाने
सुरुवात झाली.

•

Source: PIB

िारतीय आणण ओमानी हवाई दलाचा "ईस्टना बिज - V" सां यु क्त सराव

•

21 फेिुवारी-25 फेिुवारी 2022 दरम्यान जोधपूर येथे िारतीय, ओमानी हवाई दलाचा सांयुक्त सराव सुरू
आहे .

•

ओमान हा आखाती प्रदे शातील िारताच्या सवाात मजबूत सांरक्षण िागीदाराांपैकी एक आहे आणण नतन्ही
सेवाांमध्ये ओमानच्या सेवाांसोबत द्ववपक्षीय दे वाणघेवाण आणण सराव आहे त.

•

सांबांध मजबूत करण्यासाठी िारतीय हवाई दल (IAF) आणण रॉयल एअर फोसा ऑफ ओमान (RAFO)
याांनी द्ववपक्षीय सांयुक्त सराव सुरू केला.

•

ही सरावाची सहावी आवत्त
ृ ी आहे आणण दोन हवाई दलाांमधील ऑपरे शनल क्षमता आणण इांटरऑपरे बबभलटी
वाढवण्याची सांधी प्रदान करण्याचा उद्दे श आहे .

•
•

अरबी समद्र
ु ात ओमान िारतीय नौदलाला ऑपरे शनल सहाय्य दे खील परु वतो.

िारताला Duqm बांदरात प्रवेश आहे , ज्यामळ
ु े दहांद महासागर क्षेत्रात िारताची क्षमता आणण सागरी रणनीती
मजबत
ू झाली आहे , ववशेर्त: या प्रदे शात चीनच्या आक्रमक प्रगतीववरुद्ध.

www.byjusexamprep.com

•

Source: Indian Express

िारतीय नौदल ताफा, बारावा फ्लीट ररव््यू
•

ववशाखापट्टणममधील ६० हून अधधक जहाजे आणण पाणबड्
ु या आणण ५५ ववमानाांचा समावेश असलेल्या
नौदल नौदलाच्या ताफ्याचा आढावा राष्ट्ट्रपती रामनाथ कोववांद घेणार आहे त.

•

राष्ट्ट्रपती हे सैन्यदलाचे सवोच्च कमाांिरही असतात.

•

हा बारावा फ्लीट ररव््यू आहे आणण िारताच्या स्वातांत्रयाच्या 75 व्या वधाापन ददनाननभमत्त दे शिरात

आझादी का अमत
ृ महोत्सव म्हणून साजरा केला जात आहे , या ननभमत्ताने हे आयोजन केले जात आहे ,
याचे ववशेर् महत्त्व आहे .
मुख्य ठळक मुद्दे
•

अनेक हे भलकॉपटसा आणण फफक्स्ि-ववांग ववमानाांद्वारे नेत्रदीपक फ्लाय-पास्टच्या प्रदशानात राष्ट्ट्रपती
िारतीय नौदल एअर आमाचा आढावा घेणार आहे त. या समीक्षेच्या अांनतम टपपयात युद्धनौका आणण
पाणबुड्याांचा एक मोबाइल कॉलम अध्यक्षीय नौकेच्या पुढे झेपावणार आहे .

•

हे प्रदशान िारतीय नौदलाच्या नवीनतम अधधग्रहणाांचे प्रदशान करे ल.

मुख्य तथ्य
•

राष्ट्ट्रपतीांची नौका ही स्वदे शी बनावटीची नेव्हल ऑफशोअर गस्ती नौका आयएनएस सुभमत्रा असून, ती
अध्यक्षीय स्तांिाचे नेतत्ृ व करणार आहे .

•

या नौकेला त्याच्या बाजूला असलेल्या अशोक धचन्हाद्वारे वेगळे केले जाईल आणण मस्तवर राष्ट्ट्रपतीांच्या
मानकाचे उड्िाण केले जाईल.

•

औपचाररक गािा ऑफ ऑनर आणण २१ तोफाांच्या सलामीनांतर राष्ट्ट्रपतीांनी राष्ट्ट्रपतीांच्या 'आयएनएस
सुभमत्रा' या राष्ट्ट्रपतीांच्या नौकेवर ननघाले आणण ववशाखापट्टणमच्या अाँकरे जवर तैनात असलेल्या ४४
जहाजाांमधून प्रवास करणार होते.

Source: AIR
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CRNO ची िारत िे ट

•

रॉयल नेव्ही ऑफ ओमान (CRNO) चे कमाांिर ररअर अॅिभमरल सैफ बबन नासेर बबन मोहभसन अल राहबी
हे िारताच्या सददच्छा िेटीवर (13 - 17 फेिुवारी 22) आले आहे त.

•

िारतीय नौदलासोबतचे द्ववपक्षीय सांबांध दृढ करणे, तसेच िारतासोबत सांरक्षण सहकायाासाठी नवीन मागा
शोधणे हा या िेटीचा उद्दे श आहे .

•

ववद्यमान CRNO ची िारताची पदहली िेट, िारतीय नौदल आणण ओमानच्या रॉयल नेव्ही याांच्यातील
वाढत्या सहकायााची पन
ु रावत्त
ृ ी करते, ज्यामध्ये ऑपरे शनल सांवाद, प्रभशक्षण आणण ववर्य तज्ञाांची दे वाणघेवाण
समाववष्ट्ट आहे .

•
•

दोन्ही नौदल १९९३ पासून ‘नसीम अल बहर’ या द्वववावर्ाक सागरी सरावात सहिागी होत आहे त.
Source: PIB

IAF भसांगापूर एअर शो 2022 मध्ये तेजस लढाऊ ववमाने दाखवणार

•

१५ ते १८ फेिुवारी रोजी होणाऱया भसांगापूर एअर शो-२०२२ मध्ये सहिागी होण्यासाठी िारतीय हवाई दलाची
(आयएएफ) ४४ सदस्यीय तुकिी भसांगापूरमधील चाांगी आांतरराष्ट्ट्रीय ववमानतळावर पोहोचली.

•

आयएएफ जगिरातील सहिागीांसोबत स्वदे शी तेजस एमके-आय एसी ची ननवि करणार आहे .

•

भसांगापूर एअर शो हा एक द्वैवावर्ाक कायाक्रम आहे जो जागनतक हवाई वाहतूक उद्योगाला त्याांची उत्पादने
प्रदभशात करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करतो.
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•

एअर शोमध्ये आयएएफच्या सहिागामळ
ु े िारताला तेजस ववमानाांचे प्रदशान करण्याची आणण आरएसएएफ

(रॉयल भसांगापरू एअर फोसा) आणण इतर सहिागी तक
ु ड्याांच्या समकक्षाांशी सांवाद साधण्याची सांधी भमळते.

तेजसबद्दल:
•

तेजस हे दहांदस्
ु तान एरोनॉदटक्स भलभमटे िने (एचएएल) िारतीय हवाई दल आणण िारतीय नौदलासाठी
एअरोनॉदटकल िेव्हलपमें ट एजन्सी (एिीए) याांच्या सहकायााने ववकभसत केलेले िारतीय लढाऊ ववमान
आहे .

•

आयएएफच्या वाढत्या भमग-२१ लढाऊ ववमानाांची जागा घेण्यासाठी १९८० च्या दशकात सुरू झालेल्या लाइट
कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (एलसीए) कायाक्रमाचा तेजस हा पररणाम होता.

•
•

तेजस हा एचएएलने ववकभसत केलेला दस
ु रा सुपरसॉननक फायटर आहे .
Source: India Today

आयएनएस ववक्राांत साठी राफे लच्या सागरी आव ृत्तीची िारताने यशस्वी उड्िाण-चाचणी केली

•

फ्रेंच बनावटीच्या राफेल लढाऊ ववमानाच्या सागरी आवत्त
ृ ीची यशस्वी चाचणी गोव्यातील फकनाऱयावरील

एका सवु वधेत करण्यात आली असन
ू , आयएनएस ववक्राांत या स्वदे शी बनावटीच्या ववमानवाहू यद्
ु धनौकेवरील
ववमानवाहू यद्
ु धनौकेसारख्याच पररश्स्थतीचे अनक
ु रण करण्यात आले.
•

राफेल-मरीन (राफेल-एम) अमेररकाननभमात सुपर हॉनेटच्या ववरोधात उिे ठाकले आहे - या दोन्हीांचे मूल्याांकन

िारतीय नौदलाकिून 44,000 टन वजनाच्या आयएनएस ववक्राांतवर तैनात करण्यासाठी केले जात आहे ,
ज्याची अरबी समुद्र आणण बांगालच्या उपसागरात ऑगस्टमध्ये सांिाव्य कभमशननांगसाठी चाचणी सुरू आहे .
•

गेल्या मदहन्यात गोव्याच्या आयएनएस हांसा सुववधेत २८३ मीटरच्या मॉक स्की-जांप सुववधेचा वापर करून
राफेल-एम जेटची १२ ददवस चाचणी घेण्यात आली होती.

•

Source: The Hindu

बत्र-सेवा अां दमान आणण ननकोबार कमाांि ने प्रगत हलके हे भलकॉपटर एमके III समाववष्ट्ट केले
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•

स्वदे शी प्रगत हलके हे भलकॉपटर (ALH) MK III ववमान पोटा ब्ललेअर येथील कमाांिर-इन-चीफ, अांदमान
आणण ननकोबार कमाांि (CINCAN) लेफ्टनांट जनरल अजय भसांग याांनी INS उत्क्रोश येथे औपचाररकपणे
समाववष्ट्ट केले.

•

ALH MK III ववमानाची ननभमाती दहांदस्
ु तान एरोनॉदटक्स भलभमटे ि द्वारे करण्यात आली आहे आणण
‘आत्मननिार िारत’ किे सरकारच्या प्रयत्नाच्या अनर्
ु ांगाने लष्ट्करी ववमानाांच्या क्षेत्रात आत्मननिारतेकिे एक
जबरदस्त झेप आहे .

•

त्याच्या प्रकाराांमध्ये, MK III व्हे ररयांट हा एक सागरी िभू मका प्रकार आहे ज्यामध्ये अत्याधनु नक सेन्ससा
आणण शस्त्रे समाववष्ट्ट आहे त जी समद्र
ु ातील िारताच्या पराक्रमात िर घालतात.

•

Source: PIB

पाचवी स्कॉपीन पाणबुिी 'वगीर'ची पदहली समु द्रात उतरली

•

प्रोजेक्ट 75, यािा 11879, िारतीय नौदलाच्या कलवरी वगााच्या पाचव्या पाणबुिीने 01 फेिुवारी 22 रोजी
नतच्या सागरी चाचण्या सरू
ु केल्या.

•

माझगाव िॉक भशपबबल्िसा भलभमटे ि (MDL) च्या कान्होजी आांग्रे वेट बेभसनमधन
ू नोव्हें बर 2020 मध्ये
पाणबि
ु ी लााँच करण्यात आली.

•
•

कायााश्न्वत झाल्यानांतर पाणबि
ु ीचे नाव वगीर ठे वण्यात येणार आहे .

या पाणबि
ु ीला प्रणोदन प्रणाली, शस्त्रे आणण सेन्ससासह समद्र
ु ातील सवा यांत्रणाांच्या तीव्र चाचण्या केल्या
जातील.
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•
•

या चाचण्या पण
ू ा झाल्यानांतर 2022 मध्ये ही पाणबि
ु ी िारतीय नौदलाला पाठवली जाणार आहे .

फ्रेंच कांपनी DCNS द्वारे डिझाइन केलेल्या सहा कलवरी श्रेणीच्या पाणबड्
ु या, िारतीय नौदलाच्या प्रकल्प75 चा िाग म्हणन
ू िारतात तयार केल्या जात आहे त.

•

MDL येथे चालू असलेल्या प्रोजेक्ट-75 स्कॉपीन कायाक्रमाच्या दोन पाणबुड्या - कलवरी आणण खाांदेरी िारतीय नौदलात दाखल झाल्या आहे त.

•
•

करां ज ही नतसरी पाणबुिी सागरी चाचण्याांच्या शेवटच्या टपपयात आहे .

वेला या चौथ्या स्कॉपीनने सागरी चाचण्या सुरू केल्या आहे त, तर सहावी आणण शेवटची पाणबुिी वागशीर
तयार होत आहे .

•

Source: India Today

आांत रराष्ट्ट्रीय अांत राळ स्थानक (ISS)

विज्ञान आणण तंत्रज्ञान

संदभच
•

रभशयन स्पेस एजन्सीचे प्रमुख ददभमत्री रोगोणझन याांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रसाररत केलेल्या दटपपणीने

रभशयाच्या युक्रेनवर आक्रमण केल्यानांतर तणावाचे पररणाम आांतरराष्ट्ट्रीय अांतराळ स्थानकावर (ISS) होऊ
शकतात अशी िीती ननमााण झाली आहे .
इंटरनॅशनल स्पेस स्टे शन (ISS) बद्दल
•
•
•
•

हे मानवननभमात स्पेस स्टे शन फकां वा कमी पथ्
ृ वीच्या कक्षेत राहण्यायोग्य कृबत्रम उपग्रह आहे .
ISS 1998 पासून कायारत आहे आणण फकमान 2028 पयंत चालू राहण्याची अपेक्षा आहे .

तथावप, रभशयाने सूधचत केले आहे की ते कदाधचत 2024 पयंत सहयोगातन
ू बाहे र पितील.
पाच सहिागी स्पेस एजन्सीांमधील हा सांयुक्त प्रकल्प आहे :

1. नासा (युनायटे ि स्टे ट्स)
2. रोसकॉसमॉस (रभशया)
3. JAXA (जपान),
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4. ESA (यरु ोप),

5. CSA (कॅनिा)

सवु िधा
•

या सवु वधेचा उपयोग शन्
ू य-गरु
ु त्वाकर्ाणाचे ववववध प्रयोग, अवकाश सांशोधन अभ्यास आणण तांत्रज्ञान
ववकासासाठी केला जातो.

टीप:
•

ISS हे बाांधलेले आणण चालवलेले पदहले अांतराळ स्थानक नाही.

•

यापूवी अनेक लहान अांतराळ स्थानके वापरली गेली आहे त, त्यापैकी सवाात प्रभसद्ध रभशयन मीर स्पेस
स्टे शन आहे जे 1980 च्या दशकात कायारत होते आणण अमेररकन स्कायलॅ ब.

Source-Indian Express
मुांब ईत इले श्क्ट्रक वाहन से ल सु रू
•

सरकारी अधधकारी, ई-मोबबभलटी तज्ञ आणण इलेश्क्ट्रक वाहन उद्योगातील प्रनतननधीांना एकत्र आणण्यासाठी
बह
ृ न्मुांबई महानगरपाभलका आपला इलेश्क्ट्रक वाहन (EV) सेल सुरू करणार आहे .

•

महापाभलकेच्या पयाावरण वविागाांतगात ईव्ही सेल ठे वण्यात येणार आहे.

•

मुांबई उपनगरचे पालकमांत्री आददत्य ठाकरे याांनी स्याद्री अनतथीगह
ृ ातून या सेलचा शुिारां ि केला.

•

मुांबई महानगर क्षेत्रात इलेश्क्ट्रक वाहनाांच्या जादहरातीसाठी, इलेश्क्ट्रक वाहन चाश्जंगसाठी पायािूत सुववधा
ननमााण करण्यासाठी धोरणकत्यांना मदत केली जाईल.

•

खरे दीसाठी सुलि क्रेडिट सुववधा उपलब्लध करून दे णे, वाहनातील बॅटरीसाठी अत्याधुननक तांत्रज्ञान लागू
करणे आणण सावाजननक वाहतूक हे या उपक्रमाचे उद्ददष्ट्ट आहे .

•

बीएमसीने गेल्या वर्ी दादर येथे शहरातील पदहले इलेश्क्ट्रक वाहन स्टे शन सुरू केले आणण येत्या काही
वर्ांत शहरात 1,000 ईव्ही चाश्जंग स्टे शन्स उिारण्याचे त्याांचे उद्ददष्ट्ट आहे .

•

2028 पयंत शहरातील बेस्ट बसचा ताफा ईव्ही बसमध्ये रूपाांतररत होईल, अशी घोर्णाही आददत्य ठाकरे
याांनी केली होती.

•

Source: AIR

िारती एअरटे ल सी-एमई-िब्लल्यू ई -6 अांत गात के बल कन्सोदटा य ममध्ये सामील

www.byjusexamprep.com

•

िारताच्या वेगाने वाढणाऱया डिश्जटल अथाव्यवस्थेला सेवा दे ण्यासाठी आपली हाय-स्पीि ग्लोबल नेटवका
क्षमता वाढवण्यासाठी िारती एअरटे ल 'एसईए-एमई-िब्लल्यई
ू -६' अांतगात 'सी-एमई-िब्लल्यई
ू -६' या केबल
कन्सोदटा यममध्ये सामील झाली आहे .

•

एअरटे ल एसईए-एमई-िब्लल्यई
गांत
ू -6 मध्ये "प्रमख
ु
ु वणक
ू दार" म्हणन
ू िाग घेत आहे आणण केबल
भसस्टममध्ये एकूण गांत
ु वणक
ू ीच्या 20 टक्के गांत
ु वणक
ू करीत आहे , जे 2025 मध्ये live होईल.

•

एअरटे लने मख्
ु य एसईए-एमई-िब्लल्यई
ू -6 प्रणालीवर एक फायबर पेअर ववकत घेतला आहे आणण केबल

भसस्टमचा एक िाग म्हणन
ू भसांगापरू - चेन्नई - मांब
ु ई दरम्यान चार फायबर पेअसा सह-ननभमाती करणार
आहे .
•

एअरटे ल िारतात एसईए-एमई-िब्लल्यूई-6 केबल भसस्टम मुांबई आणण चेन्नईमधील नवीन लाँ डिांग स्टे शनवर
उतरवणार आहे .

SEA-ME-WE 6 undersea केबल कन्सोहटच यमबद्दल:
•

SEA-ME-WE 6 (South East Asia-Middle East-West Europe 6, or SMW6) ही भसांगापूर आणण
फ्रान्स (मासेल) दरम्यानची १९,२०० फक.मी.ची पाणबुिी केबल प्रणाली आहे , जी स्थलीय केबल्सद्वारे
इश्जपत पार करते.

•

एसएमिब्लल्यू 6 केबल भसस्टममध्ये 10 फायबर जोड्या असतात, ज्यात प्रनत फायबर जोिी 12.6 टीबीपीएस
आणण 126 टीबीपीएस भसस्टम क्षमता असते.

•

Source: ET

"कॉबेवॅक्स", 12 ते 18 वर्े वयोगटातील मुलाां साठी कोववि-19 लस
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•

ड्रग्ज कांट्रोलर जनरल ऑफ इांडिया (DCGI) ने 12-18 वर्े वयोगटातील मुलाांसाठी कोववि-19 लस
Corbevax ला आपत्कालीन वापर अधधकृतता मांजूर केली आहे .

•

ही िारतातील पदहली स्वदे शी ववकभसत ररसेपटर बाइांडिांग िोमेन प्रोटीन सब-युननट COVID-19 लस आहे .

•

हे बायोलॉश्जकल ई भलभमटे ि या हैदराबादश्स्थत और्ध कांपनीने ववकभसत केले आहे .

•

कॉबेव्हॅक्स लस इांट्रामस्क्युलर मागााने ददली जाते.

•

दोन िोस 28 ददवसाांच्या अांतराने ननधााररत केले जातात आणण 2 ते 8 अांश सेश्ल्सअस तापमानात साठवले
जातात.

•

Source: AIR

ववज्ञान सवात्र पूज्यते

•

ववज्ञान सवात्र पूज्यते हा आठविािराचा स्मनृ तददन २२ ते २८ फेिुवारी दरम्यान िारतिरातील ७५
दठकाणी एकाच वेळी आयोश्जत करण्यात आला आहे .

मख्
ु य ठळक मद्
ु दे
•

चार ववर्याांतगात कायाक्रमाांचे गट करण्यात आले आहे त.

पहहला विषय: 'S&T च्या इनतहासाच्या इनतहासातील इनतहासातन
ू '.
•

या वविागात आधनु नक ववज्ञानाचे सांस्थापक आणण राष्ट्ट्र उिारणीत राष्ट्ट्रीय महत्त्व असलेल्या सांस्थाांच्या
योगदानाचा मागोवा घेण्यात आला आहे . ७५ शास्त्रज्ञाांवरील ७५ धचत्रपटाांचे प्रदशान, तर ७५ दठकाणी
नामवांत शास्त्रज्ञ व टे क्नोक्रॅट याांची ७५ व्याख्याने अशा स्वरूपात हे काम केले जाणार आहे .
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दस
ु री थीम, 'आधनु नक एस अँड टीर्े मैलार्े दगड',
•

जागनतक ववज्ञानात फकां वा िारताच्या ववकासकथेत ठसा उमटवणारे गांिीर शोध, नवकल्पना फकां वा शोध
यावर प्रकाश टाकणार आहे .

नतसरी थीम, 'स्िदे शी परम्पररक अविष्कार आणण निकल्पना'
•

और्धी वनस्पतीांपासन
ू और्धाांसारख्या पारां पररक ज्ञानप्रणालीच्या साठ्यावर रे खाटून िारताला स्वावलांबी
बनववणारे आणण स्वावलांबनाचे ध्येय साध्य करण्यात मदत करणारे ७५ शोध फकां वा तांत्रज्ञान यात
दाखवण्यात येणार आहे .

र्ौथी थीम, 'भारतार्ा कायापालट'
•

िारतीय एस अाँि टीच्या पुढील २५ वर्ांच्या पुढील वाटचालीकिे यात लक्ष ददले जाणार आहे . िारताच्या
स्वातांत्रयाच्या शताब्लदी वर्ााकिे वाटचाल करत असताना िारतातील 75 नामवांत शास्त्रज्ञ आणण तांत्रज्ञ
आणण िायस्पोरा याांनी िारतीय एस अाँि टीसाठी त्याांच्या कल्पनाांवर केलेल्या चचेचा यात समावेश
असेल.

•

काश्श्मरी, िोगरी, पांजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नि, मल्याळम, तभमळ, तेलगू, ओडिया, बांगाली, आसामी,
नेपाळी, मैधथली आणण मणणपूरसह ववववध िारतीय िार्ाांमध्ये हा कायाक्रम होणार असून यात ७५
धचत्रपटाांच्या प्रदशानाचा समावेश असेल.

•

नोबेल पाररतोवर्क ववजेते सर सी. व्ही. रामन याांनी १९३० साली केलेल्या रामन इफेक्टच्या पथदशी
शोधाच्या स्मरणाथा १९८७ पासून दरवर्ी २८ फेिुवारी रोजी साजरा होणारा राष्ट्ट्रीय ववज्ञान ददन.

Source: PIB

िारतासाठी उपग्रह-आधाररत इां टरनेट ची घोर्णा करण्यासाठी ररलायन्स श्जओने SES सह िागीदारी केली आहे

•

ररलायन्स श्जओने लक्झेंबगा-आधाररत उपग्रह सोल्यूशन्स प्रदाता एसईएसशी िागीदारी केली आहे आणण
श्जओ स्पेस टे क्नॉलॉजी भलभमटे ि हा एक नवीन उपक्रम तयार केला आहे .

•

उपग्रह तांत्रज्ञानाचा वापर करून पुढील वपढीतील स्केलेबल आणण परविणारी िॉिबाँि सेवा िारतात ववतरीत
करणे हे या सांयुक्त उपक्रमाचे उद्दीष्ट्ट आहे .

•

श्जओ आणण एसईएस इश्क्वटीच्या दहश्श्यात प्रत्येकी ५१ टक्के आणण ४९ टक्के मालकीचे असतील.
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•

या तांत्रज्ञानात मल्टी-ऑबबाट स्पेस नेटवकाचा वापर केला जाईल - म्हणजेच, िश्ू स्थर (जीओ) आणण मध्यम
पथ्
ृ वी कक्षा (एमईओ) उपग्रह नक्षत्राांचे सांयोजन जे.आय.ओ. मल्टी-धगगाबबट भलांक्स आणण कांपन्याांना क्षमता
ववतरीत करण्यास सक्षम आहे .

Source: Indian Express
इस्रोने EOS-04 या उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण केले

•
•

इस्रोने इतर दोन उपग्रहाांसह पथ्
ृ वी ननरीक्षण उपग्रह ईओएस-०४ चे यशस्वी प्रक्षेपण केले.

िारताचे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C52 ने पथ्
ृ वी ननरीक्षण उपग्रह EOS-04 यशस्वीपणे सतीश
धवन अांतराळ केंद्र, एस.ए.आर., श्रीहररकोटा येथून 529 फकमी उां चीच्या अपेक्षक्षत सूया समकाभलक ध्रुवीय
कक्षेत प्रक्षेवपत केले.

•

ईओएस -04 हा उपग्रह एक रिार इमेश्जांग उपग्रह आहे जो कृर्ी, वनीकरण आणण वक्ष
ृ ारोपण, माती ओलावा

आणण जलववज्ञान आणण पूर मॅवपांग सारख्या अनुप्रयोगाांसाठी सवा हवामान पररश्स्थतीत उच्च-गुणवत्तेच्या
प्रनतमा प्रदान करण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे .
•

पीएसएलव्ही सी ५२ ने दोन छोटे उपग्रहही ठे वले. कोलोरॅिो ववद्यापीठातील लॅ बोरे टरी ऑफ अॅटमॉस्फेररक

अाँि स्पेस फफश्जक्स याांच्या सांयक्
ु त ववद्यमाने इांडियन इश्न्स्टट्यट
ू ऑफ स्पेस सायन्स अाँि टे क्नॉलॉजीने
ववकभसत केलेला 'इन्सपायरसॅट-१' हा ववद्याथी उपग्रह त्यापैकीच एक आहे. आणखी एक म्हणजे इस्रोचा

तांत्रज्ञान प्रात्यक्षक्षक करणारा उपग्रह आयएनएस-२ टीिी, जो िारत-ित
ू ान सांयक्
ु त उपग्रह आयएनएस-२बीचा
अग्रदत
ू आहे .
•

गेल्या वर्ी सुरू करण्यात आलेल्या ईओएस-०३ मोदहमेच्या अपयशानांतर पीएसएलव्हीचे हे पदहलेच प्रक्षेपण
होते.

•

2022 च्या पदहल्या प्रक्षेपणामुळे यावर्ी चाांद्रयान-3 चे चांद्रावरील हायप्रोफाईल प्रक्षेपण आणण दे शाच्या

गगनयान मोदहमेचे बहुप्रतीक्षक्षत न झालेले प्रक्षेपण यासह इतर 18 मोदहमा राबववण्याची इस्रोची योजना
गनतमान झाली आहे .
•

Source: Indian Express
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काबान कॅपचर अाँि यु दटलायझे श नमधील नॅ श नल सें ट सा ऑफ एक्सलन्स

•

िारतात दोन नॅशनल सेंटसा ऑफ एक्सलन्स इन काबान कॅपचर अाँि युदटलायझेशन (सीसीयू) स्थापन केली जात
आहे त.

•

इांडियन इश्न्स्टट्यूट ऑफ टे क्नॉलॉजी (आयआयटी) मब
ुां ई येथील नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन काबान कॅपचर

अाँि युदटलायझेशन (एनसीओई-सीसीयू) आणण जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर अॅिव्हान्स्ि सायांदटफफक ररसचा
(जेएनसीएएसआर), बेंगळुरू येथील नॅशनल सेंटर इन काबान कॅपचर अाँि यदु टलायझेशन (एनसीसीसीय)ू ही दोन केंद्रे
िारत सरकारच्या ववज्ञान आणण तांत्रज्ञान वविागाच्या मदतीने स्थापन केली जात आहे त.
•

काबान कॅपचर अाँि युदटलायझेशन (सीसीय)ू हा उत्सजान कमी करण्याच्या अशाच एका महत्त्वाच्या मागांपैकी एक
आहे , तर अिूतपूवा वेगाने सतत ववकभसत होत आहे . सी.सी.यू. सतरापैकी पाच शाश्वत ववकास उद्दीष्ट्टाांसह (एसिीजी)

सांरेणखत करते, जसे की, हवामान कृती; स्वच्छ ऊजाा, उद्योग, नाववन्यता आणण पायािूत सुववधा; जबाबदार वापर
आणण उत्पादन; आणण उद्ददष्ट्टे साध्य करण्यासाठी िागीदारी
•

Source: PIB

िारतातील सवाात नवीन सस्तन प्राणी: व्हाईट चीक्ि मॅ कॅक

•

िारतीय प्राणीवैज्ञाननक सवेक्षण (ZSI) च्या शास्त्रज्ञाांना दे शात एक नवीन सस्तन प्राण्याांची प्रजाती सापिली आहे व्हाईट चीक्ि मॅकॅक.
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•
•
•

2015 मध्ये मकाक पदहल्याांदा चीनमध्ये सापिला होता, याआधी िारतात त्याचे अश्स्तत्व मादहत नव्हते.

आताच िारतीय शास्त्रज्ञाांनी मध्य अरुणाचल प्रदे शातील दग
ा अांजाव श्जल््यात त्याचे अश्स्तत्व शोधून काढले आहे .
ु म

व्हाईट चीकि मॅकाकचे वेगळे पाांढरे गाल, मानेवर लाांब आणण दाट केस आणण इतर मॅकाक प्रजातीांपक्ष
े ा लाांब शेपटी
असते.

•
•

आग्नेय आभशयात सापिलेला हा शेवटचा सस्तन प्राणी आहे .
Source: Indian Express

जायां ट मॅग्ने लन टे भलस्कोप

बातम्या मध्ये का?
• ला सेरेना, धचलीच्या काही 115 फकमी (71 मैल) उत्तर-ईशान्य आणण कोवपयापो, धचलीच्या दक्षक्षणेस 180 फकमी
लास कॅम्पानास वेधशाळा आहे , श्जथे मॅगेलन दबु बाणीचे दठकाण आहे .

• यात सात 8.4 मीटर (27.6 फूट) व्यासाचे प्राथभमक वविाग असतील, जे 24.5 मीटर (80.4 फूट) प्राथभमक

आरशाच्या ररझोश्ल्व्हांग पॉवरसह ऑश्पटकल आणण जवळपास इन्फ्रारे ि (320-25000 एनएम) प्रकाशाचे ननरीक्षण
करतील आणण समतुल्य क्षेत्र गोळा करतील. 22.0 मीटर (72.2 फूट) एक, जे सुमारे 368 चौरस मीटर आहे .

• दबु बाणीमध्ये हबल स्पेस टे भलस्कोपपेक्षा 10 पटीने जास्त ररझोश्ल्व्हांग पॉवर असणे अपेक्षक्षत आहे . नोव्हें बर 2017
पयंत, पाच आरसे टाकण्यात आले होते आणण भशखर सुववधेचे बाांधकाम सुरू झाले आहे .

• एकूण सात प्राथभमक भमरर ननयोश्जत आहे त, परां तु ते चार सह सुरू होईल. US$1 बबभलयन प्रकल्प USनेतत्ृ वात ऑस्ट्रे भलया, िाझील आणण दक्षक्षण कोररया याांच्या िागीदारीमध्ये असून धचली यजमान दे श आहे .
स्रोत: ववफकपीडिया
चाां द्रयान-3
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•

नुकतेच केंद्रीय राज्यमांत्री (स्वतांत्र प्रिार) ववज्ञान आणण तांत्रज्ञान मांत्री िॉ. श्जतें द्र भसांह याांनी लोकसिेत
साांधगतले की, चाांद्रयान-3 ऑगस्ट 2022 मध्ये प्रक्षेवपत होणार आहे .

•

चाांद्रयान ३ मोहीम ही िारतीय अांतराळ सांशोधन सांस्थेने (इस्रो) केलेली नतसरी ननयोश्जत चांद्रशोधन मोहीम
आहे . हे इस्रोच्या चाांद्रयान 2 मोदहमेचे अनुसरण करते, ज्याने चांद्रािोवती आपले ऑबबाटर यशस्वीररत्या
तैनात केले होते, परां तु त्याचे लाँ िर सॉफ्ट-लाँ ि करण्यात अपयशी ठरले.

•

चाांद्रयान 2 मोदहमेप्रमाणेच चाांद्रयान-3 मध्येही सुधाररत लाँ िर आणण रोव्हरचा समावेश असणार आहे .
चाांद्रयान 2 ऑबबाटरच्या यशामुळे या मोदहमेत ऑबबाटरचा समावेश नसेल. हे चाांद्रयान २ ऑबबाटरचा वापर
पथ्
ृ वीशी सांवाद साधण्यासाठी करे ल.

Source: TOI

िारतातील पदहले ई-कचरा इको पाका

पयाचिरण

संदभच
•

ददल्ली मांबत्रमांिळाने ई-कचऱयाच्या प्रिावी व्यवस्थापनासाठी िारतातील पदहले 'ई-कचरा इको पाका' बाांधण्यास
मांजुरी ददली आहे .

'ई-िेस्ट इको पाकच' बद्दल
•

इको-पाका अनौपचाररक क्षेत्रातील लोकाांना "औपचाररक रीसायकलसा म्हणन
ू तयार करण्यासाठी प्रभशक्षण
आणण साधने प्रदान करे ल.

•
•

ररसायकल करण्यासाठी पाका करा, ई-कचरा पन्
ु हा तयार करा.

या उद्यानात नत
ू नीकरणाचे बाजार असण्याची शक्यता आहे , ज्यात लॅ पटॉप, मोबाईल, चाजार आणण बॅटरी
याांसारख्या इलेक्ट्रॉननक वस्तांच
ू ी ववक्री होईल.

ई-कर्ऱ्याबद्दल
•

ई-कचरा हा इलेक्ट्रॉननक-कचरा साठी लहान आहे आणण हा शब्लद जुन्या, आयुष्ट्याच्या शेवटच्या फकां वा टाकून
ददलेल्या इलेक्ट्रॉननक उपकरणाांचे वणान करण्यासाठी वापरला जातो.

•
•

त्यात त्याांचे घटक, उपिोग्य वस्तू, िाग आणण सट
ु े िाग याांचा समावेश होतो.
हे XXX दोन व्यापक श्रेणीांमध्ये 21 प्रकाराांमध्ये वगीकृत केले आहे :
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•

a.मादहती तांत्रज्ञान आणण सांवाद साधने.

•

b. ग्राहक इलेश्क्ट्रकल आणण इलेक्ट्रॉननक्स.

Source-The Hindu
चीता हस्ताांत र

बातम्यांमध्ये का
•

अलीकिेच, मध्य प्रदे शातील वन्यजीव अधधकाऱयाांचे तज्ज्ञ पथक, िारतीय वनीकरण वविाग आणण िारतीय
वन्यजीव सांस्थेने चीता हस्ताांतररत करण्यासाठी साइट िेटीसाठी नाभमबबयाला िेट ददली.

•

राष्ट्ट्रीय व्याघ्र सांवधान प्राधधकरणाच्या (NTCA) 19 व्या बैठकीत सरू
करण्यात आलेल्या कृती
ु
आराखड्याअांतगात हे करण्यात आले आहे .

कृती आराखड्यार्ी तरतद
ू
•

कृती आराखड्यात असे म्हटले आहे की, सम
ु ारे १०-१२ तरुण धचत्त्याांचा समूह जो पन्
ु हा सरू
ु करण्यासाठी
आदशा आहे , तो पदहल्या वर्ी नाभमबबया फकां वा दक्षक्षण आफफ्रकेतन
ू सांस्थापक साठा म्हणन
ू आयात केला
जाईल.

•

प्राण्याांच्या वांशावळीची आणण जनुकीय इनतहासाची तपासणी केली जाईल जेणेकरून ते अत्यधधक इनिेि
स्टॉकमधून आलेले नाहीत आणण आदशा वयोगटात आहे त जेणेकरून ते योग्य सांस्थापक लोकसांख्या तयार
करतील.

•

मध्य प्रदे शातील कुनो पालपूर राष्ट्ट्रीय उद्यान (केएनपी) ही प्रस्तावनेची प्रस्ताववत जागा आहे , जरी मध्य
िारतातील फकमान तीन इतर साठ्याांचा ववचार केला जात आहे .

चर्त्ता बद्दल
•

धचत्ताचे वैज्ञाननक नाव Acinonyx Jubatus आहे .

•

हा सवाात वेगवान जमीनी प्राणी आहे .
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•

िारतात, धचत्ता 1952 मध्ये नामशेर् िारत घोवर्त करण्यात आला. इनतहासात आपल्या दे शात नामशेर्
घोवर्त झालेला हा एकमेव मोठा सस्तन प्राणी आहे .

संिधचन स्स्थती
•

एभशयादटक धचत्ता

•

IUCN श्स्थती - गांिीरपणे धोक्यात.

•

CITES श्स्थती- सूचीचा पररभशष्ट्ट-I.

Source-Indian Express

पाल्क बे मधील िारतातील पदहले िगॉन्ग ररझव्ह

संदभच
•

ताभमळनािू सरकारने पाल्क बे प्रदे शात िारतातील पदहले िुगॉन्ग कांझव्हे शन ररझव्हा तयार करण्यासाठी काम सुरू
केले आहे .

डुगॉन्ग बद्दल
•
•

िुगॉन्ग (िुगॉन्ग िुगोन) याांना ‘सी काउ’ असेही म्हणतात.

तण
ृ िक्षी सस्तन प्राण्याांची ही एकमेव अश्स्तत्वात असलेली प्रजाती आहे जी िारतासह केवळ समुद्रातच राहते.

संिधचन स्स्थती
•
•

ते IUCN रे ि भलस्टमध्ये असरु क्षक्षत म्हणन
ू सच
ू ीबद्ध आहे त.

हे वन्य (जीवन) सांरक्षण कायदा, १९७२ च्या अनुसच
ू ी I अांतगात िारतात सांरक्षक्षत आहे त.

संिधचनासाठी उर्ललेली पािले:
•

सायबेररयन क्रेन (1998), सागरी कासव (2007), िुगॉन्ग्स (2008) आणण रॅपटसा (2016) याांच्या सांवधान आणण

व्यवस्थापनावर िारताने स्थलाांतररत प्रजातीांच्या वन्य प्राण्याांच्या सांवधान (CMS) सह गैर-कायदे शीर बांधनकारक
सामांजस्य करार (MoU) वर स्वाक्षरी केली आहे .
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•

पयाावरण मांत्रालयाने िुगॉन्ग्सच्या सांवधानासाठी आणण िारतात ‘UNEP/CMS िुगॉन्ग सामांजस्य करार’ च्या
अांमलबजावणीशी सांबांधधत समस्याांवर लक्ष ठे वण्यासाठी ‘टास्क फोसा फॉर कन्झव्हे शन ऑफ ड्यूगॉन्ग’ दे खील स्थापन
केले.

•

िगॉन्ग सांवधानाच्या सांदिाात दक्षक्षण आभशया उप-प्रदे शात अग्रगण्य राष्ट्ट्र म्हणन
ू काया करण्यास िारताला मदत
करते.

Source-Indian Express
आगरतळा ये थे िरपाई दे णारी वनीकरण मोहीम

•

बत्रपुरातील आगरतळा स्माटा भसटी भमशनने पयाावरणीय नुकसान िरून काढण्यासाठी िरपाई दे णारी
वनीकरण मोहीम हाती घेतली आहे .

•

आभशयाई ववकास प्रकल्पाच्या ननधीतून सुरू असलेल्या स्माटा रोि प्रकल्पासाठी प्रौढ झािे काढल्यामुळे
पयाावरणीय नुकसान झाले.

•

नक
ु सान िरून काढण्यासाठी बत्रपरु ा वनवविागाच्या ताांबत्रक मागादशानाखाली काही प्रौढ झािे श्जवांत
स्थलाांतररत करण्यात आली आहे त.

•

आभशयाई ववकास बाँकेच्या अनद
ु ाननत प्रकल्पाांतगात काढलेल्या एका झािामागे दहा झािे लावण्याचा उपक्रम
हाती घेण्यात आला आहे .

•

शहराला स्माटा बनवण्याच्या आमच्या प्रयत्नाांमध्ये शहराच्या ववद्यमान हररत कव्हरला हानी पोहोचवू नये
हा या उपक्रमाचा उद्दे श आहे .

•

टीप: िारतीय वन सवेक्षण 2019 च्या अहवालानुसार ISFR 2017 मध्ये नोंदवलेल्या मागील मूल्याांकनाच्या
तुलनेत बत्रपुरा राज्यातील वनक्षेत्र 0.41 चौरस फकमीने कमी झाले आहे .

•

Source: AIR

ऊजाा मांत्रालयाने ग्रीन हायड्रोजन/ग्रीन अमोननया धोरण अधधसू धचत के ले
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•

उजाा मांत्रालयाने ग्रीन हायड्रोजन/ग्रीन अमोननया धोरण अधधसूधचत केले आहे .

राष्रीय हायड्रोजन समशन बद्दल:
•

पांतप्रधानाांनी िारताच्या 75 व्या स्वातांत्रयददनी (म्हणजे 15 ऑगस्ट 2021) राष्ट्ट्रीय हायड्रोजन भमशन लााँच
केले.

•

भमशनचे उद्ददष्ट्ट सरकारला त्याांचे हवामान उद्ददष्ट्ट पण
ू ा करण्यासाठी आणण िारताला ग्रीन हायड्रोजन हब
बनववण्यात मदत करणे आहे .

•

यामळ
ु े 2030 पयंत 5 दशलक्ष टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचे उद्ददष्ट्ट पूणा करण्यात आणण अक्षय ऊजाा
क्षमतेच्या सांबांधधत ववकासास मदत होईल.

•

जीवाश्म इांधनाांच्या जागी हायड्रोजन आणण अमोननया हे िववष्ट्यातील इांधन म्हणून कश्ल्पत आहे त, या

इांधनाांचे अक्षय ऊजाा वापरून उत्पादन करणे, ज्याला ग्रीन हायड्रोजन आणण ग्रीन अमोननया म्हणतात, ही
राष्ट्ट्राच्या पयाावरणीयदृष्ट्ट्या शाश्वत ऊजाा सुरक्षेसाठी प्रमुख आवश्यकता आहे .
•
•

यामुळे जीवाश्म इांधनावरील अवलांबबत्व कमी होईल आणण कच्च्या तेलाची आयातही कमी होईल.
Source: Business Standard

धुभलकणाांच्या वादळामुळे मुां ब ई प्रद वू र्त
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Why in News
•

थर वाळवांटात ननमााण झालेल्या धभु लकणाांच्या वादळामळ
ु े सोमवारी पन्
ु हा मांब
ु ईच्या हवेची गण
ु वत्ता

घसरली. गेल्या १५ ददवसाांतील ही दस
ु री घटना आहे . सोमवारी माझगाव येथील हवेने तीव्र प्रदर्
ू ण
श्रेणीची मगादा ओलाांिली होती तर इतर दठकणीही मोठ्या प्रमाणवर प्रदर्
ू ण ददसन
ू येत होते.

Key Points
•

राजस्थान, अफगाणणस्तान याांच्या सीमेवर पुभलकणाांचे चादळ ननमााण होऊन पश्श्चमी प्रकोपामुळे ते

अहमदाबादमधून मुांबईपयंत पोहोचले. जगिरातील शास्त्रज्ञ याववर्यी अभ्यास करत आहे त. अशाप्रकारे

सध्याच्या ऋतूमध्ये पुभलकणाांचे वादळ ननमााण होऊन हवेचा दजाा घसरणे हा वातावरण बदलाचा पररणाम

असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे सफरचे सांचालक िॉ. गुफरान बेग याांनी साांधगतले. सोमवारी

कुलाला येथे २७ अांश सेश्ल्सअस आणण साांताक्रूझ येथे सोमवारी माझगाव येथे ४९५ असाहया गुणवत्ता
ननदे शाांक नोंदवला गेला. त्यामुळे अशाचप्रकारे धुभलकणाांच्या वादळाचा २७.५ अांश सेश्ल्सअस कमाल

तापमान नोंदवले गेले. येथे सरासरीच्या तुलनेत बोररवली, वरळी आणण िाांिुप दे नेथील हवा दहवाळ्याच्या
ददवसाांमध्ये हवेचा दजा अनुक्रमे ३ आणण ४ अांशाांची घट झाली

Source: India Today

अट्टपपािीमध्ये नवीन गे को प्रजातीांची नोंद

बातम्या मध्ये का?
• सांशोधकाांच्या टीमने पश्श्चम घाट, केरळमधील अट्टपपािीच्या टे कड्याांमधून एक नवीन गेको प्रजाती शोधली
आहे . हे भमिाक्टाइलस गोल्िफस वांशातील गेकोच्या नवीन मोठ्या प्रजाती मानवी वस्तीच्या जवळ आढळल्या आददवासी वस्ती आणण प्रदे शातील खिकाांच्या ननभमातीमध्ये. हे सांघ अट्टपपािीच्या जांगल िागात उियचर
सरपटणाऱया प्राण्याांचे सवेक्षण करण्यासाठी मोदहमेवर होते.
मुख्य मुद्दे

• केरळ फॉरे स्ट अाँि ररसचा इश्न्स्टट्यूट (KFRI) चे माजी सांचालक आणण वन्यजीव सांरक्षक पी.यस. ईसा याांच्या
नावावरून नवीन प्रजाती, हे भमिाक्टाइलस ईसाई म्हणून ओळखली जाईल.
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• गीकोचे माप 105 भम.मी. स्नाउट ते वेंट (10.5 सेमी) असते आणण ते हलके तपफकरी ते राखािी रां गाचे असते.
हे भमिाक्टाइलस गोल्िफस या वांशामध्ये जगिरात गेकोच्या 180 प्रजाती ववतरीत केल्या गेल्या आहे त आणण
िारतात 48 आहेत. केरळमध्ये 30 पेक्षा जास्त प्रजाती गेको आहे त आणण या नवीन जोिणीसह, हे भमिाक्टाइलस
वांशाांतगात नऊ आहे त.
स्रोत: द दहांद ू

बश्त्सराई चक्रीवादळ

बातम्या मध्ये का?
• 6 फेिव
ु ारी 2022 रोजी, चक्रीवादळ बारभसराईने मादागास्करच्या फकनाऱयावर धिक ददली, ज्यात फकमान सहा
लोकाांचा मत्ृ यू झाला. हे एक तीव्र उष्ट्णकदटबांधीय चक्रीवादळ होते
मुख्य मुद्दे

• चक्रीवादळात 235 फकमी/तास वेगाने वारे होते.
• राजधानी अांतानानाररवोच्या आग्नेय ददशेला सुमारे 530 फकलोमीटर अांतरावर असलेल्या मनाांजरी श्जल््याला ते
धिकले.

• मादागास्करच्या आपत्ती व्यवस्थापन एजन्सीनुसार, सुमारे 48,000 लोक आपत्कालीन ननवासस्थानी हलवले.

• मादागास्कर हा दहांदी महासागरातील एक बेट दे श आहे . हे मोझाांबबक चॅ नेल ओलाांिून पूवा आफफ्रकेच्या

फकनारपट्टीपासून सुमारे 400 फकलोमीटर अांतरावर आहे . हा जगातील दस
ु रा सवाात मोठा बेट दे श आहे तर
जगातील चौथा सवाात मोठा बेट आहे .
स्रोत: इांडियन एक्सप्रेस
जागनतक पाणथळिूमी ददनाननभमत्त िारतात आणखी दोन रामसर स्थळाां ची घोर्णा
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•

जागनतक पाणथळिूमी ददनाननभमत्त गुजरातमधील णखजाडिया वन्यजीव अियारण्य आणण उत्तर प्रदे शातील
बणखरा वन्यजीव अियारण्य या दोन नवीन रामसर स्थळाांची घोर्णा करण्यात आली.

•

िारतात आता ४९ रामसर स्थळाांचे जाळे पसरले असून, ते १०,९३,६३६ हे क्टर क्षेत्राचे असून, ते दक्षक्षण
आभशयातील सवााधधक आहे .

•

इराणमधील रामसर येथे आयोश्जत युनेस्कोच्या १९७१ च्या वेटलाँ ड्सवरील करारानुसार रामसर स्थळे ही
आांतरराष्ट्ट्रीय महत्त्वाची पाणथळ जागा आहे त.

बणखरा िन्यजीि अभयारण्य, उत्तर प्रदे श:
•

बणखरा वन्यजीव अियारण्य ही उत्तर प्रदे शातील सांत कबीर नगर श्जल््यातील सवाात मोठी नैसधगाक पूर
मैदानी पाणथळ जागा आहे . १९८० साली स्थापन झालेल्या या अियारण्याचा तलाव दहवाळ्यात येथे
उिणाऱया स्थलाांतररत पक्ष्याांसाठी महत्त्वाचा आहे .

•

नतबेट, चीन, युरोप आणण सायबेररयातून स्थलाांतररत पक्षी नोव्हें बर ते जानेवारी दरम्यान या दठकाणी िेट
दे तात. ३० पेक्षा जास्त माशाांच्या प्रजातीांव्यनतररक्त िारतीय जाांिळ्या मूरहे नसारखे पक्षी येथे आढळू
शकतात.

णखजाडडया िन्यजीि अभयारण्य, गुजरात:
•

जामनगर श्जल्हा मुख्यालयापासून 12 फकमी अांतरावर असलेले णखजाडिया वन्यजीव अियारण्य हे गोड्या

पाण्यातील पाणथळ जागा आहे , पक्ष्याांसाठी स्वगा आहे . हे समद्र
ु ी आणण गोड्या पाण्यातील पक्ष्याांना आधार

दे ते, दलदलीच्या जभमनी, खारफुटी, प्रोसोवपस क्षेत्र, मिफ्लॅ ट्स, भमठागरे , खाड्या, जांगलातील स्क्रब,

वालक
ु ामय समद्र
ु फकनारे आणण त्या िागाच्या सीमेला लागन
ू असलेल्या शेतजभमनी आहे त. या अियारण्यात
ननवासी आणण स्थलाांतररत पक्षी अशा ३०९ प्रजातीांचे पक्षी आहे त.
•

िॅल्मेदटयन पेभलकन, एभशयन ओपन बबल स्टॉका, ब्ललॅ क नेक्ि स्टॉका, िाटा र, ब्ललॅ क हे िेि इबबस, यरु े भशयन
स्पन
ू बबल आणण इांडियन श्स्कमर याांसारख्या सांकटात सापिलेल्या पक्ष्याांच्या प्रजाती येथे पाहता येतील.

•

Source: Indian Express

ननकोबार बे टाांव रून परजीवी फु लाां च्या वनस्पतीचा नवीन वां श सापिला
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•
•
•

ननकोबार बेटाांच्या समूहातून परजीवी फुलाांच्या वनस्पतीची नवीन प्रजाती अलीकिेच सापिली आहे .
सेपटे मेरॅन्थस ही प्रजाती हॉसाफफश्ल्िया ग्लॅ िा (ब्लल्यूम) वाबा या वनस्पतीांच्या प्रजातीांवर वाढते.

ही वांश Loranthaceae कुटुांबाशी सांबांधधत आहे , हेमी-परजीवी चांदनाच्या ऑिार सांतालेस अांतगात आहे आणण
त्याचे व्यापक महत्त्व आहे .

•

परोपजीवी फुलाांच्या रोपाांची मूळ रचना बदललेली असते, ती झािाच्या दे ठावर पसरलेली असते आणण ती
यजमान झािाच्या सालाच्या आत नाांगरलेली असते.

•

ही वनस्पती उष्ट्णकदटबांधीय जांगलाच्या पररघावर जैवववववधतेच्या हॉटस्पॉट्सपैकी एकामध्ये आढळून आली
ज्याला ननकोबार बेटाांचा समह
ू अांदमान बेटाांच्या समह
ू ापासन
ू 160 फकमीच्या ववस्तीणा अांतराने प्रचांि िरतीओहोटीच्या प्रवाहाने वविक्त केला गेला.

•

परजीवी वनस्पती: जी वनस्पती यजमानाच्या फायद्यासाठी हातिार न लावता इतर वनस्पती (यजमान)
किून सवा फकां वा काही िाग पोर्ण भमळवते आणण काही प्रकरणाांमध्ये, यजमानाचे अत्यांत नक
ु सान करते.

Source: The Hindu
स्वाभमत्व योजना

•

योजना

सांदिा: पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी अलीकिील वेबबनार केंद्रीय अथासांकल्प 202 मध्ये जोर ददला, “गावाांची
डिश्जटल कनेश्क्टश्व्हटी ही आता आकाांक्षा नसून आजची गरज आहे ”.

ग्रामीण भागात ब्रॉडबँड कनेस्क्टस्व्हटीर्ी गरज का?
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•

िॉिबाँि कनेश्क्टश्व्हटीमळ
ु े खेड्यापाड्यात सवु वधा तर भमळतीलच, भशवाय खेड्यापाड्याांत कुशल तरुणाांचा
मोठा पळ
ु का तयार होण्यास मदत होईल.

•

गावात िॉिबाँि कनेश्क्टश्व्हटीसह सेवा क्षेत्राचा ववस्तार होईल, तेव्हा दे शाची क्षमता आणखी वाढे ल.

•

ऑश्पटकल फायबर कनेश्क्टश्व्हटीच्या समस्याांचे ननराकरण दे शाच्या ग्रामीण िागात प्रायोधगक तत्त्वावर करणे
आवश्यक आहे .

काय आहे स्िासमत्ि योजना?
•

सामाश्जक-आधथाकदृष्ट्ट्या सक्षम आणण स्वावलांबी ग्रामीण िारताला प्रोत्साहन दे ण्यासाठी केंद्रीय क्षेत्रातील
योजना म्हणून पांतप्रधानाांनी 24 एवप्रल 2020 रोजी एस.व्ही.ए.एम.आय.टी.व्ही.ए. (सवे ऑफ श्व्हलेज अाँि
मॅवपांग ववथ इम्प्रोव्हाइज्ि टे क्नॉलॉजी इन श्व्हलेज एररयाज) सुरू केले होते.

योजनेर्ा उद्दे श :
•
•

ग्रामीण ननयोजनासाठी अचूक िूमी अभिलेख तयार करणे आणण मालमत्तेशी सांबांधधत वाद कमी करणे.

ग्रामीण िारतातील नागररकाांना त्याांच्या मालमत्तेचा वापर कजा घेण्यासाठी व इतर आधथाक लाि घेण्यासाठी
आधथाक मालमत्ता म्हणून करण्यास सक्षम करून त्याांना आधथाक स्थैया आणणे.

•

मालमत्ता कर ननश्श्चत करणे, जे थेट जीपीांना प्रापत होईल, जेथे ते हस्ताांतररत केले जाते फकां वा अन्यथा,
सरकारी नतजोरीत िर पिेल.

•

सवेक्षण पायािूत सुववधा आणण जीआयएस नकाशे तयार करणे जे त्याांच्या वापरासाठी कोणत्याही
वविागाद्वारे वापरले जाऊ शकते.

•

जीआयएस नकाशाांचा वापर करून चाांगल्या प्रतीचा ग्रामपांचायत ववकास आराखिा (जीपीिीपी) तयार
करण्यास पादठांबा दे णे.

योजनेमध्ये कोणते सिच पैलू समाविष्ट आहे त?
योजनेत ववववध पैलू समाववष्ट्ट आहे त:
•

मालमत्ताांचे मुद्रीकरण सुलि करणे आणण बाँक कजा सक्षम करणे

•

मालमत्तेशी सांबांधधत वववाद कमी करणे

•

सवासमावेशक गावपातळीवर ननयोजन

अंमलबजािणी प्राचधकरण:
•

ही योजना पांचायत राज मांत्रालय, राज्य महसल
ू वविाग, राज्य पांचायती राज वविाग आणण िारतीय
सवेक्षण याांच्या सांयक्
ु त प्रयत्नाांनी राबववण्यात येते.

ग्रामीण भारतात क्रांती घडिन
ू आणण्यास कशी मदत होईल?
•

ड्रोन तांत्रज्ञानाचा वापर करून जभमनीच्या पासालचे मॅवपांग करून आणण मालमत्ताधारकाांना कायदे शीर मालकी
कािा (प्रॉपटी कािा/ टायटल िीि) दे ऊन ग्रामीण िागातील मालमत्तेची स्पष्ट्ट मालकी प्रस्थावपत करण्याच्या
ददशेने योजना हे एक सध
ु ारणात्मक पाऊल आहे .
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•

ही योजना खर् या अथााने ग्राम स्वराज साध्य करण्याच्या ददशेने आणण ग्रामीण िारताला आत्मननिार
बनववण्याच्या ददशेने एक पाऊल आहे .

Source: AIR
प्रधानमांत्री फकसान सन्मान ननधी (PM-KISAN) योजना

•

सांदिा: प्रधानमांत्री फकसान सन्मान ननधी (PM-KISAN) योजनेच्या प्रारां िाचा नतसरा वधाापन ददन सांपूणा
िारतात साजरा केला जातो.

महत्िार्े मुद्दे
•
•

ही योजना 24 फेिुवारी 2019 रोजी सुरू करण्यात आली.

दे शिरातील सवा जमीनधारक शेतकरी कुटुांबाांना उत्पन्नाचा आधार दे णे आणण त्याांना शेतीशी सांबांधधत खचा
तसेच घरगुती गरजा िागववण्यास सक्षम करणे हे उद्ददष्ट्ट आहे .

•

योजनेअांतगात, उच्च-उत्पन्न श्स्थतीशी सांबांधधत काही अपवजान ननकर्ाांच्या अधीन राहून दर वर्ी सहा हजार
रुपये दोन हजार रुपयाांच्या तीन समान हपत्याांमध्ये थेट शेतकऱयाांच्या बाँक खात्यात हस्ताांतररत केले जातात.

•

या योजनेने सुरुवातीला दोन हे क्टरपयंत लागविीयोग्य जमीन असलेल्या सवा लहान आणण अल्पिूधारक

शेतकरी कुटुांबाांना उत्पन्नाचा आधार ददला, परां तु नांतर सवा शेतकरी कुटुांबाांना त्याांच्या जभमनीचा आकार
ववचारात न घेता त्याचा ववस्तार करण्यात आला.
•

पीएम-फकसान योजनेंतगात आतापयंत 1.80 लाख कोटी रुपयाांहून अधधक रक्कम थेट शेतकरी कुटुांबाांच्या
बाँक खात्याांमध्ये हस्ताांतररत करण्यात आली आहे.

•

Source: AIR

क्षमता विकास योजने ला मार्च 2022 पयंत मु द तिाढ
•
•

क्षमता ववकास (सीिी) योजना 31 माचा 2026 पयंत सुरू ठे वण्यास केंद्र सरकारने मांजुरी ददली आहे .

15 व्या ववत्त आयोगाच्या चक्रात ही योजना सरू
ु ठे वण्यासाठी मांजरू करण्यात आलेल्या खचााला साांश्ख्यकी
आणण कायाक्रम अांमलबजावणी मांत्रालयाने 3 हजार 179 कोटी रुपये ददले आहे त.

क्षमता विकास योजना म्हणजे काय?
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•

क्षमता ववकास योजना ही मांत्रालयाची एक सरू
ु असलेली केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे ज्याचा एकांदर उद्दे श
आहे पायाित
ू सवु वधा, ताांबत्रक तसेच मनष्ट्ु यबळ सांसाधने वाढवणे यासाठी ववश्वासाहा आणण वेळेवर
अधधकृत आकिेवारी उपलब्लध करून दे णे.

•

या योजनेत मांत्रालयाच्या सवा साांश्ख्यकीय आणण िेटा व्यवस्थापन फक्रयाकलापाांचा समावेश आहे आणण
दे शाच्या अधधकृत साांश्ख्यकीय प्रणालीची ननभमाती आणण दे खिाल करण्यात महत्त्वपण
ू ा िभू मका बजावते.

•

मांत्रालयाने हाती घेतलेल्या मोठ्या प्रमाणातील नमन
ु ा सवेक्षणाांमध्ये अथाव्यवस्थेच्या महत्त्वाच्या बाबीांचा
समावेश होतो आणण सरकारच्या धोरणात्मक रचनाांसाठी िेटा इनपुट प्रदान केला जातो.

क्षमता ववकास योजना

•

मांबत्रमांिळाने क्षमता ववकास (CD) योजना 31.03.2026 पयंत फकां वा पुढील पुनरावलोकनापयंत, यापैकी जे
आधी असेल, खचा ववत्त सभमती (EFC) भशफारशी आणण आधथाक मयाादा इत्यादीांचे पालन करून चालू
ठे वण्यास मान्यता ददली आहे .

15 व्या ववत्त आयोगाच्या चक्रादरम्यान योजना सुरू ठे वण्यासाठी मांजरू केलेला पररव्यय ₹3179 कोटी आहे .
मख्
ु य मद्
ु दे
•

सीिी योजना ही साांश्ख्यकी आणण कायाक्रम अांमलबजावणी मांत्रालयाची (MOSPI) चालू असलेली केंद्रीय

क्षेत्र योजना आहे ज्याचा एकांदर उद्दे श आहे पायाित
ू सवु वधा, ताांबत्रक तसेच मनष्ट्ु यबळ सांसाधने वाढवणे
यासाठी ववश्वासाहा आणण वेळेवर अधधकृत आकिेवारीची उपलब्लधता सक्षम करणे.
•

या योजनेमध्ये क्षमता ववकास (मुख्य) योजना आणण दोन उप योजनाांचा समावेश आहे .

1. साांश्ख्यकीय बळकटीकरण (SSS)
2.
•

आधथाक जनगणना (EC) साठी समथान.
Source: PIB

न्यू इां डिया साक्षरता कायाक्रम
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•

राष्ट्ट्रीय शैक्षणणक धोरण 2020 आणण अथासांकल्पीय घोर्णा 2021-22 शी सांरेणखत करण्यासाठी प्रौढ
भशक्षणाच्या सवा पैलांच
ू ा समावेश करण्यासाठी आधथाक वर्ा 2022-2027 या कालावधीसाठी नवीन िारत
साक्षरता कायाक्रम या नवीन योजनेला सरकारने मान्यता ददली.

•

प्रौढ भशक्षण हे आता दे शात 'सवांसाठी भशक्षण' आहे .

•

या योजनेचा उद्दे श केवळ मूलिूत साक्षरता आणण सांख्यात्मकता प्रदान करणे हा नाही तर २१ व्या

शतकातील नागररकासाठी आवश्यक असलेल्या इतर घटकाांचा समावेश करणे जसे की गांिीर जीवन कौशल्ये;
व्यावसानयक कौशल्य ववकास; मूलिूत भशक्षण; आणण ननरां तर भशक्षण.
•

या योजनेत दे शातील सवा राज्ये/केंद्रशाभसत प्रदे शाांतील 15 वर्े फकां वा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या साक्षर
नसलेल्याांचा समावेश असेल.

•

नॅशनल इन्फॉमेदटक्स सेंटर, एनसीईआरटी आणण एनआयओएस याांच्या सहकायााने "ऑनलाईन टीधचांग,
लननंग अाँि असेसमेंट भसश्स्टम (ओटीएलएस)" चा वापर करून आधथाक वर्ा 2022-27 साठी पायािूत
साक्षरता आणण न्यूमरसीचे लक्ष्य दरवर्ी 1.00 कोटी ववद्याथी आहे .

•

"न्यू इांडिया भलटरसी प्रोग्राम" चा अांदाजे एकूण खचा 1037.90 कोटी रुपये आहे , ज्यामध्ये आधथाक वर्ा
2022 -27 साठी अनुक्रमे 700 कोटी रुपयाांचा केंद्रीय दहस्सा आणण 337.90 कोटी रुपयाांचा राज्यदहस्सा
समाववष्ट्ट आहे .

•

Source: PIB

DNTs च्या आधथाक सक्षमीकरणासाठी योजना (SEED)
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•

केंद्रीय सामाश्जक न्याय आणण सक्षमीकरण मांत्री, िॉ. वीरें द्र कुमार याांनी ववमुक्त, िटक्या ववमुक्त आणण

अधा िटक्या समुदायाांच्या कल्याणासाठी DNTs (SEED) च्या आधथाक सक्षमीकरण योजनेचा शुिारां ि
केला.

विमुक्त, भटक्या आणण अधच भटक्या समुदायांबद्दल:
•

त्यानुसार, या समुदायाांच्या समस्या पाहण्यासाठी पदहल्या एनिीए सरकारच्या काळात ऑक्टोबर 2003
मध्ये पदहला आयोग स्थापन करण्यात आला.

•

रे णके आयोग 2008 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता.

•

2015 मध्ये भिकू रामजी इदाते याांच्या अध्यक्षतेखाली ववमुक्त, िटक्या ववमुक्त आणण अधा िटक्या
जमातीांसाठी राष्ट्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.

•

या आयोगाच्या भशफारशीवर आधाररत, िारत सरकारने 2019 मध्ये DNTs, SNTs आणण NTs
(DWBDNCs) साठी ववकास आणण कल्याण मांिळ स्थापन केले.

•

Source: PIB

“नवीन सीमा: अक्षय उजेवर एक कायाक्रम”
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•

नवीन आणण नवीकरणीय ऊजाा मांत्रालयाच्या (एमएनआरई) आझादी का अमत
ृ महोत्सव साजरा करण्यासाठी

"न्यू फ्रांदटयसा: अ प्रोग्राम ऑन ररन्यए
ु बल एनजी" या कायाक्रमाची सरु
ु वात ववज्ञान िवन, नवी ददल्ली येथे
"इांडियाज लीिरभशप इन एनजी ट्राश्न्झशन" या उद्घाटन कायाक्रमाने झाली.
•

खब
ु ा याांनी िारताच्या ऊजाा सांक्रमणाची वचनबद्धता आणण कामधगरीबद्दल चचाा केली. सांक्रमणाचे नागररककेंदद्रत स्वरूप आणण िारत सरकारच्या ऊजाा कॉम्पॅक्ट्स ऊजाा 2021 वरील उच्च-स्तरीय चचेसाठी सांयक्
ु त
राष्ट्ट्रसांघाकिे सादर केल्या आहे त.

•

गेल्या सात वर्ांत िारताने ३,९५,० मेगावॅट ची स्थावपत क्षमता वाढवली आहे , तर आमची सवााधधक मागणी
२,००,००० मेगावॅट आहे .

•

उच्च-कायाक्षमतेच्या सौर मॉड्यूलसाठी पीएलआय योजनेअांतगात, अथा मांत्रालय अनतररक्त 19,500 कोटी
रुपये दे ईल.

•
•

२०२४ पयंत कृर्ी क्षेत्रातील सौरपांपाांच्या जागी डिझेल पांपाांची जागा घेतली जाणार आहे .
Source: PIB

PM-JAY अांत गात लािाथी िे टाबे ससह एकत्रीकरण

•

आयुष्ट्मान िारत प्रधानमांत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेए) च्या अांमलबजावणीसह राष्ट्ट्रीय आरोग्य
प्राधधकरणाला (एनएचए) अननवाया केले आहे .

•

AB PM-JAY दय्ु यम आणण तत
ृ ीयक काळजी-सांबांधधत हॉश्स्पटलायझेशनसाठी प्रनत कुटुांब प्रनत वर्ा 5 लाख
रुपयाांपयंत आरोग्य हमी प्रदान करते.

•

AB PM-JAY अांतगात 10.74 कोटी लािाथी कुटुांबे 2011 च्या सामाश्जक-आधथाक जात जनगणनेतन
ू
(SECC) ग्रामीण आणण शहरी िागात अनक्र
ु मे 6 वांधचतता आणण 11 व्यावसानयक ननकर्ाांवर आधाररत
आहे त.

•

NHA ने योजनाांच्या अांमलबजावणीच्या ववववध पैलांन
ू ा बळकट करण्यासाठी कल्याणकारी योजना राबववणाऱया

ववववध मांत्रालयाांसोबत सहकाया केले आहे ज्यात इतर गोष्ट्टीांसह लािाथी जागरूकता मोदहमा, लािाथी
िेटाबेस (SECC 2011) समद्
ृ धी इ.
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•

SECC 2011 मधील बहुसांख्य AB PM-JAY लािाथी दे खील राष्ट्ट्रीय अन्न सरु क्षा पोटा ल (NFSA)
अांतगात लािाांसाठी पात्र आहे त.

राष्रीय आरोग्य प्राचधकरण (NHA) बद्दल:
•

NHA िारतातील प्रमख
ु सावाजननक आरोग्य ववमा/आश्वासन योजना आयष्ट्ु मान िारत प्रधान मांत्री जन
आरोग्य योजना (AB-PMJAY) लागू करण्यासाठी जबाबदार आहे .

•

Source: PIB

"स्माइल" योजना

•

केंद्रीय सामाश्जक न्याय आणण सबलीकरण मांत्री िॉ. वीरें द्र कुमार याांनी केंद्रीय क्षेत्रातील "स्माईल: Support
for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise" ही योजना सुरू केली.

•

'सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉश्म्प्रहे श्न्सव्ह ररहॅबबभलटे शन फॉर कॉश्म्प्रहे श्न्सव्ह ररहॅबबभलटे शन फॉर ट्रान्सजेंिर
पसान्स' आणण 'सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉश्म्प्रहे श्न्सव्ह ररहॅबबभलटे शन ऑफ द अॅक्ट ऑफ द बेधगांग' या
दोन उपयोजना ट्रान्सजेंिर समुदायाला आणण िीक मागण्याच्या कायाात गुांतलेल्या लोकाांना सवासमावेशक
कल्याणकारी आणण पुनवासन उपाय प्रदान करतात.

•
•

मांत्रालयाने 2021-22 ते 2025-26 पयंत या योजनेसाठी 365 कोटी रुपयाांची तरतूद केली आहे .
Source: PIB

कम्युननटी इनोव्हे टर फे लोभशप
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•

अटल इनोव्हे शन भमशन (AIM), NITI आयोग याांनी UNDP, िारत याांच्या सहकायााने कम्यनु नटी इनोव्हे टर
फेलोभशप (CIF) सरू
ु केली.

•

फेलोभशप प्री-इनक्यब
ु ेशन मॉिेल म्हणन
ू ववकभसत केली गेली आहे जी तरुणाांना सामाश्जक समस्याांचे

ननराकरण करण्यासाठी शाश्वत ववकास लक्ष्य (SDG) आधाररत उपायाांवर लक्ष केंदद्रत करून त्याांचे
सामाश्जक उपक्रम स्थापन करण्याची सांधी दे ईल.
•

हा एक वर्ााचा गहन फेलोभशप कायाक्रम असणार आहे जो सामाश्जक-आधथाक पाश्वािूमीची पवाा न करता
महत्वाकाांक्षी समुदाय नवोन्मेर्कासाठी डिझाइन केला गेला आहे .

•

या फेलोभशप दरम्यान, प्रत्येक फेलोला AIM च्या अटल कम्युननटी इनोव्हे शन सेंटसा (ACICs) पैकी
एकामध्ये होस्ट केले जाईल आणण ते त्याांच्या कल्पनेवर काम करत असताना SDG जागरूकता, उद्योजकीय
कौशल्ये आणण जीवन कौशल्ये आत्मसात करतील.

•

Source: PIB

‘ऍश्क्सलरे ट ववज्ञान’ योजना

•

ववज्ञान आणण अभियाांबत्रकी सांशोधन मांिळ (SERB), सांसदे च्या कायद्याद्वारे स्थावपत एक वैधाननक सांस्था,

उन्हाळ्याच्या हां गामासाठी 'अभ्यास' या 'ऍश्क्सलरे ट ववज्ञान' योजनेच्या कायाक्रमाांतगात अजा आमांबत्रत केले आहे त.
•

अलीकिील अधधसूचनेनुसार, उन्हाळी हां गामासाठी (मे २०२२-जुलै २०२२) “कायाशाला” आणण “ववृ त्तका” या घटकाांतगात
अजा मागववण्याची मद
ु त २८ फेिुवारी २०२२ पयंत वाढवण्यात आली आहे .

"ऍस्क्सलरे ट विज्ञान" (AV) योजनेबद्दल:
•

"ऍश्क्सलरे ट ववज्ञान" (AV) उच्च दजााच्या वैज्ञाननक सांशोधनाला चालना दे ण्यासाठी आणण एक वैज्ञाननक कायाबल
तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे , जे सांशोधन कररअर आणण ज्ञान-आधाररत अथाव्यवस्थेत पाऊल टाकू शकेल.

•

AV चे उद्ददष्ट्ट दे शातील सांशोधन तळाचा ववस्तार करणे हे तीन व्यापक उद्ददष्ट्टाांसह आहे - सवा वैज्ञाननक प्रभशक्षण

कायाक्रमाांचे एकत्रीकरण/एकत्रीकरण, उच्चस्तरीय अभिमुखता कायाशाळा सरू
ु करणे आणण प्रभशक्षण आणण कौशल्य
इांटनाभशपसाठी सांधी ननमााण करणे.
•

Source: DTE

PMKSY योजना माचा 2026 पयंत वाढवली
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•

'प्रधानमांत्री फकसान सांपदा योजना (PMKSY)' 4,600 कोटी रुपयाांच्या वाटपासह 2021-22 ते 2025-26
या कालावधीसाठी वाढवण्यात आली आहे .

•

'प्रधानमांत्री फकसान सांपदा योजना (PMKSY)' बद्दल:

•

PMKSY हे एक सवासमावेशक पॅकेज आहे जे फामा गेटपासून ररटे ल आउटलेटपयंत कायाक्षम पुरवठा
साखळी व्यवस्थापनासह आधुननक पायािूत सुववधा ननमााण करे ल.

•

या योजनेमुळे अन्न प्रफक्रया क्षेत्राच्या वाढीला चालना भमळे ल परां तु शेतकऱयाांना चाांगला िाव भमळण्यास
आणण रोजगाराच्या मोठ्या सांधी ननमााण करण्यात मदत होईल.

•

मे 2017 मध्ये, केंद्राने 6,000 कोटी रुपयाांच्या वाटपासह SAMPADA (कृर्ी-सागरी प्रफक्रया आणण कृर्ीप्रफक्रया क्लस्टसाच्या ववकासासाठी योजना) सुरू केली होती.

•

ऑगस्ट 2017 मध्ये योजनेचे PMKSY असे नामकरण करण्यात आले.

•

PMKSY ही एकाश्त्मक कोल्ि चेन आणण मूल्यवधान पायािूत सुववधा, अन्न सुरक्षा आणण गुणवत्ता हमी
पायािूत सुववधा, कृर्ी-प्रफक्रया क्लस्टसासाठी पायािूत सुववधा, अन्न प्रफक्रयेची ननभमाती/ववस्तार यासारख्या
मांत्रालयाच्या चालू योजनाांचा समावेश करणारी एक छत्री योजना आहे .

•

Source: ET

नवी रोशनी योजना

•

अलीकिेच, केंद्रीय अल्पसांख्याक व्यवहार मांत्री मुख्तार अब्लबास नक्वी याांनी राज्यसिेत मादहती ददली

की, सरकारने नवी रोशनी योजनेंतगात गेल्या तीन वर्ाात म्हणजे 2018-19 ते 2020-21 या कालावधीत
26 कोटी रुपये मांजूर केले असून त्याद्वारे सुमारे एक लाख मदहलाांना प्रभशक्षण दे ण्यात आले आहे . .
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•

नवी रोशनी योजनेबद्दल:

•

नवी रोशनी ही योजना 18 ते 65 वयोगटातील अल्पसांख्याक समाजातील मदहलाांसाठी केंद्रीय क्षेत्र योजना
आहे .

•

मदहलाांच्या नेतत्ृ व ववकासासाठी ज्ञान, साधने आणण तांत्रे प्रदान करून मदहलाांना सक्षम करणे आणण त्याांचा
आत्मववश्वास वाढवणे हे या योजनेचे उद्ददष्ट्ट आहे .

•
•

त्याची सुरुवात 2012-13 मध्ये झाली.

प्रभशक्षण कायाक्रमात मदहलाांसाठीचे कायाक्रम, आरोग्य आणण स्वच्छता, मदहलाांचे कायदे शीर हक्क, आधथाक
साक्षरता, डिश्जटल साक्षरता, स्वच्छ िारत, जीवन कौशल्ये आणण सामाश्जक आणण वताणुकीतील बदलाांसाठी
समथान इत्यादी क्षेत्राांचा समावेश आहे .

Source: PIB
समृद्धी उपक्रम

•

अटल इनोव्हे शन भमशन (एआयएम), नीती आयोग आणण यू.एस. एजन्सी फॉर इांटरनॅशनल िेव्हलपमें ट

(यूएसएआयिी) याांनी शाश्वत प्रवेश ते बाजार आणण सांसाधने फॉर इनोव्हे दटव्ह डिभलव्हरी ऑफ हे ल्थकेअर
(समद्
ृ धी) उपक्रमाांतगात नवीन िागीदारीची घोर्णा केली.
•

या िागीदारीमुळे दटयर-2 आणण दटयर-3 शहरे आणण ग्रामीण आणण आददवासी िागातील असुरक्षक्षत
लोकसांख्येसाठी परविणारी आणण दजेदार आरोग्य सेवा उपलब्लध होईल.

•

हे सांवेदनशील लोकसांख्येपयंत पोहोचण्याच्या समररदहच्या प्रयत्नाांना चालना दे ईल, नाववन्यता आणण
उद्योजकतेतील एआयएमच्या कौशल्याचा फायदा घेईल.

•

2020 मध्ये, यए
ू सएआयिी, आयपीई ग्लोबल आणण िारत सरकार, शैक्षणणक सांस्था आणण खाजगी क्षेत्रातील
िागधारकाांनी नाववन्यपण
ू ा समद्
ृ ध भमधश्रत ववत्त सवु वधा ववकभसत केली, जेणेकरून सावाजननक आणण

परोपकारी ननधीांना व्यावसानयक िाांिवलासह एकत्र केले जाईल आणण बाजार-आधाररत आरोग्य उपाय तयार
केले जातील आणण वेगाने स्केल केले जातील.
•

Source: newsonair
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स्वच्छता सारथी फे लोभशप 2022

बातम्या मध्ये का?
• िारत सरकारच्या "वेस्ट टू वेल्थ" भमशन अांतगात प्रधान वैज्ञाननक सल्लागार कायाालयाने "स्वच्छता सारथी
फेलोभशप 2022" ची घोर्णा केली.
मुख्य मुद्दे

• स्वच्छता सारथी म्हणन
ू कचरा व्यवस्थापन, कचरा जनजागत
ृ ी मोहीम, कचरा सवेक्षण इत्यादीांच्या सामुदानयक

कायाात गुांतलेल्या तरुण नवोददताांना सक्षम करणे आणण हररत ग्रहासाठी कचरा कमी करण्यासाठी कृती अांमलात
आणणे.

• 2021 मध्ये फेलोभशप लााँच करण्यात आली होती, जे ववद्याथी, सामुदानयक कमाचारी/स्वयां-मदत गट आणण
नगरपाभलका/स्वच्छता कामगाराांना ओळखण्यासाठी जे कचरा व्यवस्थापनाच्या प्रचांि आव्हानाला वैज्ञाननक आणण
शाश्वत पद्धतीने सामोरे जात आहे त.
• फेलोभशपचा उद्दे श समाजाला कचरा व्यवस्थापनाबाबत सांवेदनशील बनवणे आहे कचऱयाचे मूल्यात रुपाांतर
करण्यासाठी नाववन्यपूणा उपाय ऑफर करा.

• सामद
ु ानयक सहिागाला प्रोत्साहन दे ण्याच्या उद्दे शाने, स्वच्छता सारथी फेलोभशपस जनजागत
ृ ी मोदहमा, सवेक्षण
आणण अभ्यासाांसह, पव
ू ीचे काम केलेले फकां वा सध्या कचरा व्यवस्थापन फक्रयाकलापाांमध्ये गांत
ु लेल्या ववद्याथी,
सांशोधक आणण समद
ु ाय कायाकत्यांकिून अजा आमांबत्रत करतात.
स्रोत: द दहांद ू

पुरस्कार आणण सन्मान

मराठी िार्ा गौरव ददनाननभमत्त पु र स्कार प्रदान
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•

मराठी िार्ा गौरव ददनाननभमत्त मराठी िार्ा वविागातफे यशवांतराव चव्हाण सिागह
ु यमांत्री उद्धव
ृ इथां मख्

ठाकरे याांच्याहस्ते िार्ा आणण सादहत्याच्या ववकासासाठी कायारत असणाऱया मान्यवराांना गौरव आणण
पुरस्कार प्रदान केले गेले.
•

ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रापत कवववया कुसुमाग्रज याांचा जन्मददन मराठी िार्ा गौरव ददन म्हणून साजरा केला
जातो.

•

यावर्ी ववांदा करां दीकर जीवनगौरव पुरस्कार सादहश्त्यक िारत सासणे याांना श्री.पु.िागवत पुरस्कार मब
ुां ईच्या
लोकवाङ्मयगह
ृ या प्रकाशन सांस्थेला, िॉ. अशोक केळकर मराठी िार्ा अभ्यासक परु स्कार नाभशकच्या िॉ.

रमेश नारायण वरखेिे याांना, िॉ. अशोक केळकर मराठी िार्ा अभ्यासक परु स्कार पण्
ु याच्या मराठी अभ्यास
पररर्दे ला तर कवववया मांगेश पािगाांवकर मराठी िार्ा सांवधाक परु स्कार पुण्याच्या िॉ. चांद्रकाांत पाटील याांना
जाहीर झाला आहे .
•

Source: Newsonair

दादासाहे ब फाळके आांत रराष्ट्ट्रीय धचत्रपट महोत्सव पु र स्कार 2022

दादासाहे ब फाळके इांटरनॅशनल फफल्म फेश्स्टव्हल अवॉिा 2022 मुांबईत पार पिला.
मुख्य ववजेत्याांची यादी:
•
•

वर्ाातील सवोत्तम धचत्रपट - पुष्ट्पा: द राइज
सवोत्कृष्ट्ट धचत्रपट - शेरशाह

www.byjusexamprep.com

•
•
•
•
•
•
•
•

सवोत्कृष्ट्ट अभिनेता - रणवीर भसांग
सवोत्कृष्ट्ट अभिनेत्री - फक्रती सॅनन
सवोत्कृष्ट्ट ददग्दशाक - केन घोर्

धचत्रपट उद्योगातील उत्कृष्ट्ट योगदान - आशा पारे ख
सवोत्कृष्ट्ट आांतरराष्ट्ट्रीय फीचर फफल्म - दस
ु री फेरी
सवोत्कृष्ट्ट वेब भसरीज - काँिी

वेब भसरीजमधील सवोत्कृष्ट्ट अभिनेता – मनोज बाजपेयी
वेब भसरीजमधील सवोत्कृष्ट्ट अभिनेत्री – रवीना टां िन

दादासाहे ब फाळके आंतरराष्रीय चर्त्रपट महोत्सि पुरस्कारांबद्दल:
•

हा धचत्रपट महोत्सव दादासाहे ब फाळके याांच्या उल्लेखनीय योगदानाचे स्मरण करतो.

•

धुांिीराज गोववांद फाळके, ज्याांना दादासाहे ब फाळके म्हणून ओळखले जाते, ते एक िारतीय ननमााताददग्दशाक-पटकथा लेखक होते, ज्याांना "िारतीय धचत्रपटाचे जनक" म्हणून ओळखले जाते.

•

त्याांचा पदहला धचत्रपट, राजा हररश्चांद्र हा 1913 मध्ये प्रदभशात झालेला पदहला िारतीय धचत्रपट होता, आणण
आता तो िारतातील पदहला पूण-ा लाांबीचा धचत्रपट म्हणून ओळखला जातो.

•

Source: Indian Express

"िारतातील सवाात ववश्वासाहा सावा जननक क्षे त्र" पु र स्कार

•

कोल इांडिया भलभमटे िला (सीआयएल) "मोस्ट डिपें िेबल पश्ब्ललक सेक्टर इन इांडिया" परु स्काराने सन्माननत
करण्यात आले आहे .

•

असोभसएटे ि चें बसा ऑफ कॉमसा अाँि इांिस्ट्री, कोलकट्टा याांनी "एनजी मीट अाँि एक्सलन्स अवॉड्ास
फांक्शन" मध्ये हा परु स्कार प्रदान केला.

•

प्रल्हाद जोशी हे केंद्रीय कोळसा, खाण आणण सांसदीय काया मांत्री आहे त.

CIL बद्दल
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•

कोल इांडिया भलभमटे ि (सीआयएल) या सरकारी मालकीच्या कोळसा खाण कांपनीची स्थापना नोव्हें बर
१९७५ मध्ये झाली.

•
•
•

सीआयएल ही िारत सरकारच्या मालकीची कोळसा खाण आणण शद्
ु धीकरण महामांिळ आहे .
मख्
ु यालय: कोलकाता, पश्श्चम बांगाल

ओनरभशप: कोयला मांत्रालय, िारत सरकार

महत्िार्ी तथ्ये
•

हा जगातील सवाात मोठा कोळसा उत्पादक आणण 2,59,016 (1 एवप्रल 2021 पयंत) मनुष्ट्यबळासह
सवाात मोठ्या कॉपोरे ट ननयोक्त्याांपैकी एक आहे .

•

हा एक महारत्न सावाजननक क्षेत्रातील उपक्रम आहे .

•

सुमारे २,७२,० कमाचारी असलेला हा िारतातील पाचवा सवाात मोठा ननयोक्ता आहे .

महारत्न दजाच म्हणजे काय?
•

ज्या कांपनीने सलग 3 वर्े 5,000 कोटी रुपयाांपेक्षा अधधक ननव्वळ नफा नोंदववला आहे , 3 वर्ांसाठी
सरासरी वावर्ाक उलाढाल 25,000 कोटी रुपये फकां वा 3 वर्ांसाठी सरासरी वावर्ाक ननव्वळ सांपत्ती 15,000
कोटी रुपये असणे आवश्यक आहे अशा कांपनीला "महारत्न" दजाा ददला जातो.

•

आणण नवरत्न श्स्थतीसह पीएसयू िारतीय स्टॉक एक्सचें जमध्ये सूचीबद्ध असणे आवश्यक आहे .

Source: PIB

'सवाात लाांब महामागा बोगदा' म्हणून अटल बोगदा अधधकृतपणे ओळख

•

नवी ददल्लीत 09 फेिुवारी 2022 रोजी एका ऐनतहाभसक सोहळ्यादरम्यान अटल बोगद्याला 'वल्िा बुक

ऑफ रे कॉड्ास'ने अधधकृतपणे 'जगातील सवाात लाांब महामागा बोगदा 10,000 फुटाांपेक्षा जास्त उां च' म्हणून
प्रमाणणत केले आहे .
•

मनालीला लाहौल - श्स्पती खोऱयाशी जोिणारा हा अभियाांबत्रकी चमत्कार ननमााण करण्यात बॉिार रोि
ऑगानायझेशन (बीआरओ) च्या आश्चयाकारक कामधगरीबद्दल बॉिार रोि ऑगानायझेशनचे (िीजीबीआर)
महासांचालक लेफ्टनांट जनरल राजीव चौधरी याांना हा पुरस्कार भमळाला.

•

वल्िा बुक ऑफ रे कॉड्ास यूके ही एक सांस्था आहे जी जगिरातील असामान्य रे कॉिाची यादी बनवते आणण
प्रमाणपत्रासह सत्यावपत करते.
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•

अटल बोगद्याववर्यी :

•

अटल बोगदा 03 ऑक्टोबर 2020 रोजी पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांच्या हस्ते राष्ट्ट्राला समवपात करण्यात
आला होता.

•

'रोहताांग णखांिी'खाली धावणारा ९.०२ फकमी लाांबीचा अटल बोगदा मनाली - लेह हायवेवर अत्यांत कठीण
प्रदे शात अनतशीत तापमानाच्या आव्हानात्मक पररश्स्थतीत बाांधण्यात आला.

•

या बोगद्याच्या बाांधकामामुळे मनाली - सरचू रस्त्यावरील अांतर 46 फकमीने कमी झाले आहे आणण
प्रवासाचा वेळ चार ते पाच तासाांनी कमी झाला आहे , ज्यामुळे मनाली - लेह अक्षावर सवा-हवामान
कनेश्क्टश्व्हटी उपलब्लध झाली आहे .

•

Source: PIB

ऑस्कर 2022 मध्ये िारताच्या 'रायदटांग ववथ फायर'ला सवोत्कृष्ट्ट मादहतीपटासाठी नामाां कन

•

अकादमी पुरस्काराांच्या ९४ व्या आवत्त
ृ ीत सवोत्कृष्ट्ट मादहतीपट वैभशष्ट्ट्य श्रेणीत "राइदटांग ववथ फायर" या
िारतीय मादहतीपटाला नामाांकन भमळाले आहे .

•
•

िारतीय मादहतीपटाला अकादमी पुरस्कारासाठी नामाांकन भमळण्याची ही पदहलीच वेळ आहे .

ररांटू थॉमस आणण सुश्ष्ट्मत घोर् याांनी ददग्दभशात केलेल्या 'राइदटांग ववथ फायर' या धचत्रपटात दभलत मदहलाांनी
चालवलेल्या िारतातील एकमेव वत्त
ृ पत्र 'खबर लहररया' या वत्त
ृ पत्राच्या उदयाचा इनतहास आहे .

•

हा धचत्रपट ननिाय दभलत मदहला पत्रकाराांबद्दल आहे , जे शश्क्तशाली असण्याचा अथा काय आहे हे पुन्हा
पररिावर्त करत आहे त, जे आधुननक िारतीय स्त्रीची कहाणी आहे .

•

२७ माचा २०२२ रोजी हा पुरस्कार सोहळा होणार आहे .

अकॅडमी अिॉड्चसबद्दल:
•

ऑस्कर म्हणन
ू प्रभसद्ध असलेले अकादमी परु स्कार हे धचत्रपट सष्ट्ृ टीतील कलात्मक आणण ताांबत्रक गुणवत्तेचे
परु स्कार आहे त.

•

अॅकॅिमी ऑफ मोशन वपक्चर आट्ास अाँि सायन्सेस (एएमपीएस) तफे दरवर्ी ददले जाणारे हे परु स्कार
म्हणजे भसनेमॅदटक अधचव्हमें ट्समधील उत्कृष्ट्टतेची आांतरराष्ट्ट्रीय स्तरावरची ओळख आहे .
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•

पदहले अकादमी परु स्कार ववतरण १६ मे १९२९ रोजी झाले.

राज्य सरकारचे वाड्मय पु र स्कार जाहीर

•

सादहत्य क्षेत्रात उल्लेखनीय काया करणाऱया सादहश्त्यकाांना राज्य शासनाच्या मराठी िार्ा वविागाच्या
वतीनां ददल्या जाणाऱया वाड्मय परु स्काांची घोर्णा आज झाली.

•
•

यावर्ी ववांदा करां दीकर जीवनगौरव परु स्कार ज्येष्ट्ठ सादहश्त्यक िारत सासणे याांना जादहर झाला आहे.

पाच लाख रुपये रोख, मानधचन्ह आणण मानपत्र, असां या पुरस्काराचां स्वरुप आहे . मराठी िार्ा मांत्री
सुिार् दे साई याांनी हे पुरस्कार जाहीर केले.

•

श्री. पु. िागवत पुरस्कार (२०२१) लोकवाङ्मय गह
ृ , मुांबई, या सांस्थेला जाहीर करण्यात आला. तीन
लाख रुपये रोख आणण मानधचन्ह आणण मानपत्र असे पुरस्काराचे स्वरुप आहे .

•

िॉ. अशोक केळकर मराठी िार्ा अभ्यास पुरस्कार रमेश वरखेिे याांना जाहीर करण्यात आला असून
दोन लाख रुपये रोख, मानधचन्ह आणण मानपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे .

•

कवववया मांगेश पािगाांवकर, मराठी िार्ा सांवधाक पुरस्कार (२०२१, व्यक्तीांसाठी) िॉ. चांद्रकाांत पाटील
याांना जाहीर करण्यात आला.

•

िॉ. अशोक केळकर, मराठी िार्ा अभ्यासक पुरस्कार २०२१ (सांस्थेसाठी) मराठी अभ्यास पररर्द पुणे
याांना जाहीर करण्यात आला. तर कवववया मांगश
े पािगावांकर मराठी िार्ा सांवधाक पुरस्कार २०२१
(सांस्थेसाठी) मराठी अभ्यास केंद्र, मुांबई याांना जाहीर करण्यात आला.

Source: Deshdoot

पुस्तके

सागररका घोर् याांनी भलदहले ले “अटल बबहारी वाजपे यी” नावाचे पु स्तक
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•

अलीकिेच सागररका घोर् याांनी भलदहलेले “अटल बबहारी वाजपेयी” नावाचे पस्
ु तक लााँच करण्यात आले
आहे .

•
•

हे पस्
ु तक िारताचे माजी पांतप्रधान "अटल बबहारी वाजपेयी" याांचे चररत्र आहे .

सागररका घोर् या ज्येष्ट्ठ पत्रकार आहे त. इांददरा: इांडियाज मोस्ट पॉवरफुल प्राइम भमननस्टर या सवााधधक
ववक्री झालेल्या चररत्राच्या त्या लेणखका आहे त.

रश्स्कन बााँ ि चे नवीन पु स्तक, “अ भलटल बु क ऑफ इां डिया: से भलिे दटांग 75 इयसा ऑफ इां डिपें ि न्स”

•

रश्स्कन बााँि याांनी "अ भलटल बुक ऑफ इांडिया: सेभलिेदटांग 75 इयसा ऑफ इांडिपेंिन्स" हे नवीन पुस्तक
भलदहले.

•

हे पुस्तक िारतातील "शारीररक आणण आध्याश्त्मक" गुणधमांचे एकत्रीकरण आहे .

•

हे पेंश्ग्वन राँिम हाऊस इांडिया (PRHI) ने प्रकाभशत केले आहे .

•

रश्स्कन बााँि हे सादहत्य अकादमी पुरस्कार, सादहत्य अकादमीचे बाल सादहत्य पुरस्कार, पद्मश्री आणण
पद्मिूर्ण यासह इतर प्रनतश्ष्ट्ठत पुरस्काराांचे मानकरी आहे त.

•

Source: TOI

फकरण बे दी याांनी भलदहले ले “फफअरले स गव्हनान्स” नावाचे पु स्तक प्रकाभशत
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•

पुद्दच
ु ेरीच्या माजी लेफ्टनांट गव्हनार आणण IPS िॉ. फकरण बेदी याांनी त्याांचे स्वभलणखत 'फफअरलेस
गव्हनान्स' या पुस्तकाचे प्रकाशन केले.

•

हे पुस्तक पुद्दच
ु ेरीचे लेफ्टनांट गव्हनार म्हणून िॉ. बेदी याांच्या सुमारे पाच वर्ांच्या सेवेच्या आणण िारतीय
पोलीस सेवेतील (IPS) 40 वर्ांच्या त्याांच्या अफाट अनुिवावर आधाररत आहे .

राष्ट्ट्रीय ववज्ञान ददन

•
•

महत्िार्े हदिस

‘रामन इफेक्ट’च्या शोधाच्या स्मरणाथा दरवर्ी २८ फेिुवारीला राष्ट्ट्रीय ववज्ञान ददन साजरा केला जातो.
थीम:- शाश्वत िववष्ट्यासाठी ववज्ञान आणण तांत्रज्ञानातील एकाश्त्मक दृष्ट्टीकोन

राष्रीय विज्ञान हदनाविषयी
•

या ददवशी िारतीय िौनतकशास्त्रज्ञ सर सी.व्ही. रामन याांनी 'रामन इफेक्ट'चा शोध जाहीर केला ज्यासाठी
त्याांना 1930 मध्ये नोबेल पाररतोवर्क दे ण्यात आले.

•

1986 मध्ये, िारत सरकारने 28 फेिुवारी हा राष्ट्ट्रीय ववज्ञान ददवस म्हणून ननयुक्त केला.
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•

ववज्ञानाचे महत्त्व आणण मानवी जीवनात त्याचा उपयोग याववर्यी सांदेश दे ण्यासाठी या ददवसाचा उद्दे श
आहे .

आांत रराष्ट्ट्रीय मात ि
ृ ार्ा ददन : २१ फे िु वारी

•

िारतातील आझादी का अमत
ृ महोत्सवाचा एक िाग म्हणून आांतरराष्ट्ट्रीय माति
ृ ार्ा ददन साजरा केला
जातो.

•

या ददवसाचे औधचत्य साधून साांस्कृनतक मांत्रालय इांददरा गाांधी नॅशनल सेंटर फॉर द आट्ास

आयजीएनसीए आणण युनेस्को नवी ददल्ली क्लस्टर ऑफफस याांच्या सांयुक्त ववद्यमाने प्रत्यक्ष आणण
व्हच्यअ
ुा ल स्वरूपात दोन ददवसीय कायाक्रमाचे आयोजन करत आहे .

मुख्य ठळक मुद्दे
•

साांस्कृनतक राज्यमांत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी याांच्या हस्ते वांदे िारतम'च्या ध्वननमुदद्रकेचे प्रकाशन
करण्यात आले.

•
•

प्रास्ताववक िार्ण प्रभसद्ध लेखक, कवी व गीतकार श्री. प्रसून जोशी याांचे.

िीन 'आयजीएनसीए'चे िीन प्रा.रमेश सी गौर याांनी भलदहलेल्या 'ट्रायबल अाँि स्वदे शी लाँ ग्वेजेस ऑफ
इांडिया' या पस्
ु तकाचे प्रकाशन.

•

'ग्रॅमी ववजेता ररकी केज आणण तबलावादक बबक्रम घोर् लाइव्ह कॉन्सटा .

हदिसाबद्दल
•
•

आांतरराष्ट्ट्रीय माति
ु ारी रोजी जगिरात प्रचार करण्यासाठी साजरा केला जातो
ृ ार्ा ददन दरवर्ी 21 फेिव
िावर्क आणण साांस्कृनतक ववववधतेची जाणीव आणण

बहुभावषकता
• हा ददवस जगातील लोकाांद्वारे वापरल्या जाणार् या सवा िार्ाांचे जतन आणण सांरक्षण वाढववण्याच्या
व्यापक उपक्रमाचा एक िाग आहे .
•

आांतरराष्ट्ट्रीय माति
ृ ार्ा ददन साजरा करण्याची कल्पना प्रथम बाांगलादे शातून आली.
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•

सांयक्
ु त राष्ट्ट्राांच्या शैक्षणणक, वैज्ञाननक आणण साांस्कृनतक सांघटनेच्या (यन
ु ेस्को) सवासाधारण पररर्दे त २०
मध्ये २१ फेिव
ु ारी हा ददवस आांतरराष्ट्ट्रीय माति
ू साजरा करण्याचा ननणाय घेण्यात
ृ ार्ा ददन म्हणन
आला.

•
•

हा खास ददवस साजरा करण्यासाठी यन
ु ेस्कोतफे दरवर्ी एक अनोखी थीम ननविण्यात येते.

2022 ची थीम अशी आहे : "बहुिावर्क भशक्षणासाठी तांत्रज्ञानाचा वापर: आव्हाने आणण सांधी", हे
बहुिावर्क भशक्षणास पुढे नेण्यासाठी आणण सवांसाठी दजेदार भशक्षण आणण भशक्षणाच्या ववकासास
समथान दे ण्यासाठी तांत्रज्ञानाच्या सांिाव्य िूभमकेवर लक्ष केंदद्रत करते.

•

Source: PIB

जागनतक रे डिओ ददवस

•

जागनतक रे डिओ ददवस दरवर्ी 13 फेिव
ु ारी रोजी साजरा केला जातो.

•

जागनतक रे डिओ ददन 2022 ची थीम "रे डिओ आणण ट्रस्ट" आहे .

•

2011 मध्ये यन
ु ेस्कोने जागनतक रे डिओ ददवस घोवर्त केला.

•
•

2012 मध्ये सांयक्
ु त राष्ट्ट्र महासिेने हा आांतरराष्ट्ट्रीय ददवस म्हणून स्वीकारला.

13 फेिुवारी हा ददवस ननविला गेला कारण हा ददवस 1946 मध्ये सांयक्
ु त राष्ट्ट्राांनी सांयुक्त राष्ट्ट्र रे डिओची
स्थापना केली.

•

Source: un.org

राष्ट्ट्रीय मदहला ददन
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•

नाइदटांगेल ऑफ इांडिया, सरोश्जनी नायिू याांच्या जयांती (१३ फेिव
ु ारी) रोजी राष्ट्ट्रीय मदहला ददन साजरा
केला जातो.

•

सरोश्जनी नायिू याांनी बिदटश औपननवेभशक राजवटीववरुद्ध िारताच्या स्वातांत्रय लढ्यात मोठी िभू मका
बजावली.

•

नतने असहकार आांदोलन आणण िारत छोिो आांदोलनात िाग घेतला.

•

स्वातांत्रयानांतर, सरोश्जनी नायिू याांची सांयक्
ु त प्राांताच्या राज्यपाल म्हणून ननयुक्ती करण्यात आली जी
सध्याच्या उत्तर प्रदे शात आहे , ज्यामुळे त्या िारताच्या पदहल्या मदहला राज्यपाल झाल्या.

•

आांतरराष्ट्ट्रीय मदहला ददन दरवर्ी ८ माचा रोजी साजरा केला जातो.

•

Source: India Today

मदहला आणण मुलीां चा आां त रराष्ट्ट्रीय ववज्ञान ददन

•

आांतरराष्ट्ट्रीय मदहला आणण मल
ु ी ववज्ञान ददन दरवर्ी ११ फेिव
ु ारी रोजी साजरा केला जातो.

Theme:
•

एसिीजी 6 (स्वच्छ पाणी आणण स्वच्छता) च्या प्रापतीसाठी, आांतरराष्ट्ट्रीय मदहला आणण मल
ु ी ववज्ञान सांमेलन 2022

च्या यशासाठी खालील थीमवर लक्ष केंदद्रत केले जाईल: "समानता, ववववधता आणण समावेशन: पाणी आम्हाला एकत्र
आणते" (Equity, Diversity, and Inclusion: Water Unites Us).

इनतहास:
•

आांतरराष्ट्ट्रीय मदहला आणण मुलीांचा ववज्ञान ददन हा २२ डिसेंबर २०१५ रोजी सांयुक्त राष्ट्ट्राांच्या आमसिेच्या ठरावाद्वारे
फेिुवारीचा ११ वा ददवस आहे .

•

Source: un.org

जागनतक किधान्य ददन
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•

िाळीांच्या महत्त्वाबाबत जनजागत
ु ारीला जागनतक किधान्य ददन पाळला
ृ ी करण्यासाठी दरवर्ी १० फेिव
जातो.

•

2022 च्या जागनतक किधान्य ददनाची थीम आहे : “शाश्वत कृर्ी अन्न प्रणाली साध्य करण्यासाठी तरुणाांना
सक्षम करण्यासाठी किधान्ये”.

•
•

2019 मध्ये, सांयक्
ु त राष्ट्ट्राांच्या आमसिेने 10 फेिुवारी हा जागनतक किधान्य ददन म्हणून घोवर्त केला.
Source: un.org

चौरी चौरा घटने ला 100 वर्े

बातम्या मध्ये का?
• 4 फेिुवारी 1922 रोजी असहकार चळवळीचे स्वयांसेवक स्थाननक पोलीस ठाण्यात गेले. त्याांनी भमरवणूक
काढली. पोभलसाांनी भमरवणुकीवर गोळीबार केला. प्रत्युत्तरादाखल स्वयांसेवकाांनी पोलीस ठाणे पेटवून ददले. काही
पोभलसाांनी आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याांना पकिून बेदम मारहाण करण्यात आली. याला चौरी
चौरा घटना असे सांबोधले जाते
मख्
ु य मद्
ु दे
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• महात्मा गाांधीजीांनी 1 ऑगस्ट 1920 रोजी असहकार चळवळ सरू
ु केली. चळवळीने ववदे शी वस्तांव
ू र
बदहष्ट्कार टाकला. त्यात प्रामुख्याने मशीन मेि कपड्याांचा समावेश होता. तसेच, लोकाांनी दे शावर कुशासन करणाऱया
राज्यकत्यांना मदत करण्यास नकार ददला. भशक्षण आणण प्रशासकीय सांस्थाांवर बदहष्ट्कार टाकण्यात आला.
• सुमारे 172 लोकाांना बिटीशाांनी फाशीची भशक्षा सुनावली. एकूण 19 जणाांना फाशी दे ण्यात आली. महात्मा
गाांधीजीांनी पोभलसाांच्या हत्येचा ननर्ेध केला. चौरी चौरा समथान ननधी तयार करण्यात आला. गाांधीजीांनी असहकार
आांदोलन थाांबवले.
• घटनेनांतर गाांधीजीांनी पाच ददवस उपोर्ण केले. या घटनेला त्याांनी स्वत:ला जबाबदार धरले. 12 फेिुवारी
1922 रोजी त्याांनी असहकार आांदोलन मागे घेतले.
Note:
• पांतप्रधान मोदीांनी चौरी चौरा शताब्लदी सोहळ्याचा शि
ु ारां ि केला. या घटनेच्या स्मरणाथा टपाल नतकीट
काढण्यात आले. उत्तर प्रदे श सरकार चौरी चौरा शहीद स्मारकाचे वारसा पयाटन स्थळ म्हणन
ू नत
ू नीकरण करणार
आहे .
स्रोत: TOI
जागनतक कका रोग ददन

•

जागनतक पातळीवर कॅन्सरववर्यी जागरुकता वाढवण्यासाठी दरवर्ी 4 फेिव
ु ारीला जागनतक ककारोग ददन
साजरा केला जातो.

•

क्लोज द केअर गॅप ही जागनतक ककारोग ददन 2022-2024 ची थीम आहे .

•

२००८ मध्ये भलदहलेल्या जागनतक ककारोग घोर्णेच्या उद्दीष्ट्टाांचे समथान करण्यासाठी युननयन फॉर
इांटरनॅशनल कॅन्सर कांट्रोल (यूआयसीसी) द्वारे जागनतक ककारोग ददनाचे नेतत्ृ व केले जाते.

•

जागनतक ककारोग ददनाची स्थापना ४ फेिुवारी २००० रोजी पॅररस येथे झालेल्या न्यू भमलेननयमसाठीच्या
वल्िा कॅन्सर अगेन्स्ट कॅन्सर सभमटमध्ये करण्यात आली.
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•

Source: India Today

जागनतक कु ष्ट्ठरोग ददन 2022

•

जागनतक कुष्ट्ठरोग ददन (WLD) जानेवारीच्या शेवटच्या रवववारी साजरा केला जातो. 2022 मध्ये, जागनतक
कुष्ट्ठरोग ददन 30 जानेवारी आहे .

•

जागनतक कुष्ट्ठरोग ददन 2022 ची थीम 'युनायटे ि फॉर डिश्ग्नटी' आणण कुष्ट्ठरोग्याांना सन्मानाने जीवन
जगण्यासाठी वातावरण ननमााण करणे ही आहे .

•

हा ददवस पदहल्याांदा 1954 मध्ये फ्रेंच परोपकारी राऊल फोलेरो याांनी सुरू केला होता ज्याांनी लोकाांना या
प्राचीन आजाराबद्दल मादहती ददली.

•

WHO ने सपटें बर 2021 मध्ये, कॅलेंिर वर्ा 2020 साठी प्रकाभशत केलेल्या िेटामध्ये मागील वर्ााच्या
तुलनेत 37 टक्के नवीन प्रकरणाांमध्ये घट झाली आहे .

•

आज जगिरात सुमारे २०८,००० लोकाांना कुष्ट्ठरोगाची लागण झाली आहे , िब्लल्यूएचओच्या मते, त्यापैकी

•

बहुतेक आफफ्रका आणण आभशयातील आहे त.”
िारतात दरवर्ी ३० जानेवारीला कुष्ट्ठरोग ववरोधी ददन पाळला जातो, म्हणजेच महात्मा गाांधी याांचा हुतात्मा
ददवस.

•

Source: India Today

जागनतक पाणथळ ददवस

•

दरवर्ी २ फेिव
ु ारीला जागनतक पाणथळ ददवस पाळला जातो.
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•

30 ऑगस्ट 2021 रोजी महासिेने 75 सदस्य राष्ट्ट्राांनी सहप्रायोश्जत केलेल्या ठरावात स्वीकारल्यानांतर 2
फेिव
ु ारी 2022 हा जागनतक पाणथळ ददवस सांयुक्त राष्ट्ट्राांचा आांतरराष्ट्ट्रीय ददवस म्हणन
ू पाळला जाणारा
पदहला वर्ा आहे .

•

2022 ची थीम ‘वेटलाँ ड्स अॅक्शन फॉर पीपल अाँि नेचर’ अशी आहे .

•

हा ददवस 2 फेिव
ु ारी 1971 रोजी इराणच्या रामसर शहरात ओलाांिलेल्या िि
ू ागावरील अधधवेशनाचा स्वीकार
करण्याची तारीख दे खील दशाववतो.

िारतीय तटरक्षक दल आपला 46 वा स्थापना ददवस साजरा करत आहे

•
•

िारतीय तटरक्षक दलाने (ICG) 1 फेिुवारी रोजी आपला 46 वा स्थापना ददवस साजरा केला.

1978 मध्ये फक्त सात पष्ट्ृ ठिागाच्या पलॅ टफॉमावरून, ICG त्याच्या यादीत 158 जहाजे आणण 70
ववमानाांसह एक शश्क्तशाली शक्ती बनले आहे .

•

2025 पयंत 200 पष्ट्ृ ठिागावरील पलॅ टफॉमा आणण 80 ववमानाांचे लश्क्ष्यत बल पातळी गाठण्याची शक्यता
आहे .

•

जगातील चौथ्या क्रमाांकाचे कोस्ट गािा म्हणन
ू , िारतीय फकनारपट्टी सरु क्षक्षत करण्यात आणण िारताच्या
सागरी क्षेत्राांमध्ये ननयमाांची अांमलबजावणी करण्यात महत्त्वपण
ू ा िभू मका बजावली आहे .

भारतीय तटरक्षक दल (ICG) बद्दल तथ्ये:
•

महासांचालक: वीरें द्र भसांग पठाननया

•

मुख्यालय: सांरक्षण मांत्रालय, नवी ददल्ली

•

स्थापना: 1 फेिुवारी 1977

Source: India Today

राष्ट्ट्रीय मदहला आयोग स्थापना ददवस
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•

पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी 30 व्या राष्ट्ट्रीय मदहला आयोगाच्या स्थापना ददन कायाक्रमाला सांबोधधत केले.

•

‘शी द चें ज मेकर’ या कायाक्रमाची थीम ववववध क्षेत्रात मदहलाांनी भमळवलेल्या कामधगरीचा उत्सव साजरा
करणे हा आहे .

राष्रीय महहला आयोगाविषयी:
•

31 जानेवारी 1992 रोजी िारतीय सांववधानाच्या तरतुदीनुसार, 1990 च्या राष्ट्ट्रीय मदहला आयोग कायद्यात
पररिावर्त केल्यानुसार त्याची स्थापना करण्यात आली.

•

या आयोगाच्या पदहल्या प्रमुख होत्या जयांती पटनायक.

•

रे खा शमाा या सध्याच्या अध्यक्षा आहे त.

•

Source: PIB

दस
ु री LG कप आइस हॉकी चॅ श्म्पयनभशप २०२२

•

खेळ

लिाख स्काउट्स रे श्जमेंटल सेंटर, LSRC ने दस
ु री LG कप आइस हॉकी चॅश्म्पयनभशप-2022 श्जांकली
आहे .

•

लेहमधील NDS आइस हॉकी ररांकमध्ये खेळल्या गेलेल्या फायनलमध्ये, LSRC ने कट्टर-प्रनतस्पधी ITBP
चा थ्री ननलने परािव करून मोसमातील सलग दस
ु रे ववजेतेपद पटकावले.

•

लिाखचे लेफ्टनांट गव्हनार आर के माथरू याांनी एलजी कप आइस हॉकी चॅ श्म्पयनभशपच्या या आवत्त
ृ ीच्या
पुरुर् आणण मदहला अशा दोन्ही प्रकारातील अांनतम स्पधाकाांना ट्रॉफी प्रदान केल्या.
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•

Source: AIR

मदहला फक्रके ट: न्यू झीलां ि ने चौथ्या एकददवसीय सामन्यात ववजय भमळवला

•

मदहला फक्रकेटमध्ये, न्यझ
ू ीलांिने क्वीन्सटाउनच्या जॉन िेश्व्हस ओव्हल येथे पावसाने व्यत्यय आणलेल्या
चौथ्या एकददवसीय सामन्यात िारताचा 63 धावाांनी परािव केला.

•

न्यझ
ू ीलांिचा िाव अमेभलया केरच्या ६८ धावाांच्या खेळीने यशस्वी झाला, त्यानांतर प्रिावी गोलांदाजी केली.

•

यजमानाांनी पाच सामन्याांच्या माभलकेत 4-0 अशी आघािी घेतली आहे.

•

192 धावाांचा पाठलाग करताना िारतीय सलामीवीर झटपट बाद झाले आणण पाचव्या र्टकात िारताची 4
बाद 12 अशी अवस्था झाली.

•

Source: AIR

िारतीय ग्राँ ि मास्टर आर प्रज्ञनां दाने एअरधथांग्ज मास्टसा श्जां कले

•

बुद्धधबळात, िारतीय ग्राँिमास्टर आर प्रज्ञनांधाने एअरधथांग मास्टसा स्पधेच्या आठव्या फेरीत जागनतक
ववजेते मॅग्नस कालासनचा परािव केला.

•

प्रग्नानांधाने काल 39 चालीांमध्ये काळ्या तुकड्याांसह ववजय भमळवला आणण कालासनची सलग तीन
ववजयाांची घोिदौि रोखली.

•
•

Airthings Masters, ही 16 खेळािूच
ां ी ऑनलाइन जलद बुद्धधबळ स्पधाा आहे .

कालासनला परािूत करणारा ववश्वनाथन आनांद आणण पी हररकृष्ट्णानांतर प्रग्नानांदा हा केवळ नतसरा िारतीय
ठरला आहे .

•

Source: AIR
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पुरुर्ाांच्या ICC T20 मध्ये िारतीय क्रमाां क 1
•

20 फेिव
ु ारी 2022 रोजी कोलकाता येथे वेस्ट इांडिजवर 3-0 ने माभलका श्जांकल्यानांतर िारत सहा वर्ांत
प्रथमच परु
ु र्ाांच्या ICC T20 आांतरराष्ट्ट्रीय सांघ क्रमवारीत प्रथम क्रमाांकाचा सांघ बनला आहे .

•
•

िारताने 269 रे दटांग गुणाांसह इांग्लांिला मागे टाकून अव्वल स्थान पटकावले.

यापूवी 12 फेिुवारी ते 3 मे 2016 या कालावधीत महें द्रभसांग धोनीच्या नेतत्ृ वाखाली फॉमेटवर राज्य केले
होते.

•

िारताला पदहल्या क्रमाांकावर नेणारा रोदहत शमाा हा दस
ु रा कणाधार ठरला आहे .

िारत 2023 IOC सत्र मुांब ईत आयोश्जत करे ल

•
•
•

मांब
ु ईत २०२३ च्या आयओसी सत्राचे यजमानपद िारताने श्जांकले.

1983 मध्ये नवी ददल्ली येथे आयओसी सत्राचे आयोजन करण्याची िारताची ही दस
ु री वेळ असेल.
दहवाळी ऑभलश्म्पकच्या पाश्वािूमीवर चीनमधील बीश्जांग येथे पार पिलेल्या १३९व्या आयओसीच्या
अधधवेशनात िारताने ही बोली बबनववरोध श्जांकली.

•

ऑभलश्म्पक सुवणापदक ववजेता अभिनव बबांद्रा, आयओसी सदस्य नीता अांबानी, आयओएचे अध्यक्ष
नररांदर बात्रा आणण क्रीिामांत्री अनुराग ठाकूर याांनी यांदाच्या आयओसी अधधवेशनात यजमानपद
हक्काांसाठी िारताचा प्रस्ताव सादर केला.

Source: AIR
ले ह ववश्वचर्क सायकभलांग स्पधे चे आयोजन करे ल
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•

लेहमध्ये ४ सपटें बर २०२२ रोजी िारतात प्रथमच ववश्वचर्क सायकभलांग स्पधेचे आयोजन करण्यात येणार
आहे .

•

यट
ू ीसी लिाख पोभलसाांनी भसटी माउां टनबाईक आणण सायकभलांग फेिरे शन ऑफ इांडिया (सीएफआय) याांच्या
सांयक्
ु त ववद्यमाने यस
ू ीआय वल्िा कप एभलभमनेटर स्पधेचे आयोजन केले आहे .

•

यासह, लेह अबू धाबी, बाभसालोना, पॅररस सारख्या जगप्रभसद्ध सायकभलांग इव्हें टच्या दठकाणी असेल आणण

जमानी, फ्रान्स, स्वीिन, इांिोनेभशया, िाझील, बेश्ल्जयम, तुकास्तान इत्यादी दे शाांमध्ये िारत सायकभलांग
चाटा वर असेल.
•

Source: newsonair

मदहला आभशयाई कप 2022 फुटबॉल स्पधाा

•

चीन पीआर (पीपल्स ररपश्ब्ललक) ने दक्षक्षण कोररया (कोररया प्रजासत्ताक) चा परािव करून एएफसी मदहला
आभशयाई चर्क िारत 2022 चे अांनतम ववजेतेपद श्जांकले, जे िारतातील नवी मुांबईतील िी. वाय. पाटील
स्टे डियमवर आयोश्जत करण्यात आले होते.

•

चीनने श्जांकलेले हे ववक्रमी 9 वे एएफसी मदहला आभशयाई चर्क ववजेतेपद आहे .

एएफसी महहला एसशयन कप 2022:
•
•

एएफसी मदहला आभशयाई चर्क २०२२ ही एएफसी मदहला आभशयाई चर्क स्पधेची २० वी आवत्त
ृ ी होती.

एएफसी मदहला फुटबॉल सभमतीने या स्पधेचे यजमान म्हणून िारताची भशफारस केली होती आणण जून
२०२० मध्ये यजमान म्हणून ननवि झाली होती.

•

Source: ndtv

केरळची लोकवप्रय ने ह रू ट्रॉफी बोट शयात यावर्ी UAE मध्ये होणार आहे
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मुख्य मुद्दे

• नेहरू ट्रॉफी बोट शयात, केरळमधील अलापपुझाजवळील पुननमदा तलावात दरवर्ी आयोश्जत केली जाणारी एक

लोकवप्रय स्पधाा, या वर्ी सांयुक्त अरब अभमरातीमधील रास अल खैमाह येथे आयोश्जत केली जाणार आहे . आखाती
राष्ट्ट्र आणण दक्षक्षण िारतीय राज्य, आयोजकाांनी शुक्रवारी साांधगतले.

• माजी पांतप्रधान जवाहरलाल नेहरू याांचे नाव असलेली ही शयात 27 माचा 2022 रोजी अल मरजान बेटावर
होणार आहे .
• यूएई आणण केरळ याांच्यातील सुांदर सांबांध ननमााण करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे , असे आयोजकाांच्या
ननवेदनात म्हटले आहे . यूएई नेहरू ट्रॉफी बोट शयातीच्या आयोजकाांनी सध्या यूएईमध्ये असलेले केरळचे मुख्यमांत्री
वपनाराई ववजयन याांची िेट घेतली आणण त्याांना त्याबद्दल मादहती ददली.
स्रोत: TOI
2028 ऑभलांवपक लॉस एांजेभलस मध्ये

बातम्या मध्ये का?
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• 2028 ऑभलांवपक लॉस एांजेभलस येथे होणार आहे .
मुख्य मुद्दे :
•

2028 ऑभलांवपक लॉस एांजेभलस येथे होणार आहे . पॅररसमध्ये 2024 मध्ये होणाऱया ऑभलश्म्पकनांतरची ही
ऑभलांवपक स्पधाा असेल. 2022 ऑभलश्म्पक टोफकयो येथे आयोश्जत करण्यात आले होते. हे सवा उन्हाळी
ऑभलांवपक, मख्
ु य ऑभलांवपक आहे त. दहवाळी ऑभलांवपक सध्या चीनमध्ये होत आहे .

•

आांतरराष्ट्ट्रीय ऑभलश्म्पक सभमती ऑभलश्म्पक खेळाांमध्ये होणारे खेळ ठरवते. सभमतीने 28 ऑभलश्म्पक
एसपी आयोश्जत करण्याचा ननणाय घेतला आहे .

•

1996 नांतर अमेररकेत होणारे हे पदहले उन्हाळी ऑभलांवपक आहे . याआधी, दहवाळी ऑभलांवपक 2002 मध्ये
आयोश्जत करण्यात आले होते. लॉस एांजेभलस येथे ऑभलश्म्पकचे आयोजन करण्याची ही नतसरी वेळ आहे .
लांिन आणण पॅररस ही शहरे ज्याांनी तीन वेळा ऑभलश्म्पकचे आयोजन केले आहे . लांिनमध्ये 1908, 1948
आणण 2012 मध्ये ऑभलश्म्पकचे आयोजन करण्यात आले होते. पॅररसमध्ये 1900 आणण 1924 मध्ये
ऑभलश्म्पकचे आयोजन करण्यात आले होते. ते 2024 मध्ये होणार आहे .

•

अमेररकेत होणारे हे नववे आणण कॅभलफोननाया राज्यात होणारे चौथे ऑभलांवपक आहे .

•

Source: Indian Express

ICC U19 फक्रके ट ववश्वचर्क 2022

बातम्या मध्ये का?
• िारताने अांनतम फेरीत इांग्लांिचा 4 ववकेट्सने परािव करून ववक्रमी- 5वे जेतेपद पटकावले
मुख्य मुद्दे
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• शननवारी नॉथा साऊांि, अाँदटग्वा येथील सर श्व्हश्व्हयन ररचड्ास स्टे डियमवर अांनतम फेरीत इांग्लांिचा परािव
करून िारताने पाचव्या ICC U19 ववश्वचर्काचे ववजेतेपद पटकावले.
• ववजयाचे भशल्पकार राज बावाच्या नेत्रदीपक अष्ट्टपैलू कामधगरीच्या बळावर िारताने पाचव्याांदा यव
ु ा
(अांिर-19) ववश्वचर्क श्जांकला.
• िारतने पाचव्याांदा ववश्वचर्क श्जांकला
भारतार्े अंडर-19 विर्शिर्षक विजेतेपद:
1) 2000: मोहम्मद कैफ
2) 2008: ववराट कोहली
3) 2012: उन्मुक्त चांद
4) 2018: पथ्
ृ वी शॉ
5) 2022: यश धुल
Source: Indian Express
नीरज चोप्राला 2022 च्या लॉररयस वल्िा िे क थ्रू ऑफ द इयर पु र स्कारासाठी नामाां कन

•

टोफकयो ऑभलश्म्पकमधील सुवणापदक ववजेता नीरज चोप्राला २०२२ च्या लॉररयस वल्िा िेकथ्रू ऑफ द इयर
पुरस्कारासाठी नामाांकन भमळाले आहे .

•

ऑभलांवपक अॅथलेदटक्स सुवणापदकाचा िारताचा पदहला ववजेता नीरज चोप्राची 2022 च्या लॉररयस वल्िा
िेकथ्रू ऑफ द इयर पुरस्कारासाठी सहा नामाांकनाांपैकी एक म्हणून ननवि करण्यात आली आहे .
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•

ऑस्ट्रे भलयन ओपन उपववजेता िॅननल मेदवेदेव, बिदटश टे ननस स्टार एम्मा रॅ िुकनू, बाभसालोना आणण स्पेनचा
फुटबॉलपटू पेड्री, व्हे नेझए
ु लाचा खेळािू यभु लमर रोजास आणण ऑस्ट्रे भलयाचा जलतरणपटू एररअना दटटमस
या अन्य पाच खेळािून
ां ा या परु स्कारासाठी नामाांकन भमळाले आहे .

•

2019 मध्ये कुस्तीपटू ववनेश फोगट आणण लॉररयस स्पोदटं ग मोमें ट अवॉिा 2000-2020 श्जांकणारा फक्रकेट
स्टार सधचन तेंिुलकर याांच्यानांतर नीरज चोप्रा या परु स्कारासाठी नामाांकन भमळवणारा नतसरा िारतीय
आहे .

•

Source: newsonair

खेलो इां डिया योजना

•

सरकारने 15 व्या ववत्त आयोग चक्र (2021-22 ते 2025-26) मध्ये "खेलो इांडिया - राष्ट्ट्रीय क्रीिा
ववकासासाठी कायाक्रम" ही योजना 3165.50 कोटी रुपये खचून
ा सुरू ठे वण्याचा ननणाय घेतला आहे .

•

2022-23 च्या अथासांकल्पात खेलो इांडिया योजनेतील तरतूदीत 48 टक्क्याांनी वाढ झाली असून पीएम
पुरस्कार योजनेत त्याचा समावेश करण्यात आला आहे .

•
•

खेलो इांडिया योजना ही युवा व्यवहार आणण क्रीिा मांत्रालयाची प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे .
Source: PIB

मदहला आभशया कप हॉकी 2022

•

ओमानमधील मस्कत येथे 2022 च्या मदहला आभशया चर्क हॉकी स्पधेत िारताने चीनचा 2-0 असा
परािव करून काांस्यपदक श्जांकले.
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•

जपानने दक्षक्षण कोररयाचा परािव करत मदहला आभशया कप हॉकी 2022 चे ववजेतेपद पटकावले.

•

मदहला हॉकी आभशया चर्क ही आभशयाई हॉकी महासांघातफे आयोश्जत मदहलाांची आांतरराष्ट्ट्रीय फील्ि हॉकी
स्पधाा आहे .

•

ववजेता सांघ आभशयाचा चॅ श्म्पयन बनतो आणण FIH हॉकी ववश्वचर्कासाठी पात्र ठरतो.

Source: newsonair
उन्नती हु ड्िा, फकरण जॉजा याां नी ओडिशा ओपन २०२२ चे ववजेतेप द श्जां कले

•

ओडिशा ओपन २०२२ बॅिभमांटन स्पधेत िारतीय फकशोरवयीन उन्नती हुड्िा दहने स्वदे शी श्स्मत तोष्ट्णीवालचा
परािव करून मदहला एकेरीचे ववजेतेपद पटकावले.

•

14 वर्ांची उन्नती ही स्पधाा श्जांकणारी सवाात तरुण िारतीय आहे .

•

परु
ु र् एकेरीत िारताच्या २१ वर्ीय फकरण जॉजाने वप्रयाांशू राजावतचा परािव करून ववजेतेपद पटकावले.

•

2022 ओडिशा ओपन ही BWF सप
ु र 100 स्पधाा होती जी जवाहरलाल नेहरू इनिोअर स्टे डियम, कटक,
ओडिशा, िारत येथे झाली.

•

Source: The Hindu

2022 आभशयाई खे ळ

•

2022 आभशयाई खेळ (19 वी आवत्त
ृ ी) 10 सपटें बर ते 25 सपटें बर 2022 या कालावधीत चीनच्या हाांगझोऊ,
झेश्जयाांग येथे होणार आहे त आणण तेथे पाच सह-यजमान शहरे असतील.
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•

जलतरण, नतरां दाजी, ऍथलेदटक्स, बॅिभमांटन, घोिेस्वार, तलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, ज्यि
ु ो, कबड्िी आणण
बरे च काही यासारख्या ऑभलश्म्पक खेळाांसह एकूण 61 ववर्याांसह 40 क्रीिा स्पधाा या बहु-क्रीिा स्पधेत
सादर केल्या जातील.

•

या वर्ी ऑभलश्म्पक कौश्न्सल ऑफ आभशया (OCA) ने मान्यता ददल्यानांतर 2022 च्या आभशयाई
खेळाांमध्ये ई-स्पोट्ास आणण िेकिाश्न्सांग पण
ू ा पदक क्रीिा म्हणन
ू पदापाण करतील, तर फक्रकेट 11 वर्ाानांतर
T20 स्वरूपात आभशयाई खेळाांमध्ये परत येईल.

•

Source: TOI

पी आर श्रीजेश ने वल्िा गे म्स अॅ थलीट ऑफ द इयर 2021 अवॉिा श्जां क ला

•

अनुिवी िारतीय हॉकी गोलकीपर पी आर श्रीजेशने त्याच्या कामधगरीसाठी प्रनतश्ष्ट्ठत वल्िा गेम्स अॅथलीट
ऑफ द इयर 2021 श्जांकला आहे , हा पुरस्कार भमळवणारा दस
ु रा िारतीय ठरला आहे .

•

पी आर श्रीजेश हा एकमेव िारतीय नामाांफकत होता आणण आांतरराष्ट्ट्रीय हॉकी महासांघाने त्याची भशफारस
केली होती.

•

श्रीजेश हा िारतीय परु
ु र् हॉकी सांघाचा माजी कणाधार आणण टोफकयो ऑभलश्म्पकमधील काांस्यपदक ववजेत्या
सांघाचा सदस्य आहे .

•

ऑक्टोबर 2021 मध्ये FIH स्टासा अवॉड्ासमध्ये, श्रीजेशला 2021 चा वर्ाातील सवोत्तम गोलरक्षक म्हणन
ू
ननविण्यात आले.

•

टीप: 2020 मध्ये, िारतीय मदहला हॉकी कणाधार राणी रामपाल नतच्या 2019 शोसाठी सन्मान श्जांकणारी
पदहली िारतीय ठरली.

Source: newsonair
ऑस्ट्रे भलयन ओपन 2022
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•

2022 ऑस्ट्रे भलयन ओपन ही ग्राँि स्लॅ म टे ननस स्पधाा होती जी 17 ते 30 जानेवारी 2022 दरम्यान मेलबना
पाका, ऑस्ट्रे भलया येथे झाली.

•

ऑस्ट्रे भलयन ओपनची ही 110 वी, ओपन एरामधील 54 वी आणण वर्ाातील पदहली ग्राँि स्लॅ म होती.

विजेत्यांर्ी यादी:
Men's singles
WinnerRafael

Women's
singles
Winner-

Men's doubles
Winner-

Nadal Ashleigh Barty Nick

(Spain)

(Australia)

Women's

Mixed doubles

doubles
Winner-

Winner-

Kyrgios Barbora

Kristina

(Australia),

Krejcikova

Mladenovic

Thanasi

(Czech

(France),

Kokkinakis

Republic),

Dodig (Croatia)

(Australia)

Katerina

Ivan

Siniakova
(Czech Republic)
Runner-up-

Runner-up-

Daniil

Danielle Collins Matthew Ebden Runner-up-

Medvedev

(America)

(Russia)

Runner-up(Australia),
Max

Runner-upAnna

Danilina (Australia),

Purcell (Kazakhstan),

(Australia)

Beatriz

EIU चा लोकशाही ननदे शाांक 2021

अहिाल

Jason

Kubler

Haddad (Australia)

Maia (Brazil)
Source: newsonair

Jaimee Fourlis
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•

इकॉनॉभमस्ट इांटेभलजन्स युननट (EIU) नुसार, 2021 च्या लोकशाही ननदे शाांकाच्या जागनतक क्रमवारीत
िारत 46 व्या स्थानावर आहे .

•

9.75 च्या सवोच्च स्कोअरसह नॉवे लोकशाही ननदे शाांकात अव्वल आहे .

•

िारताने 6.91 गुण भमळवून ननदे शाांकात 46 व्या क्रमाांकावर आहे .

•

यादीतील शीर्ा 3 दे श: नॉवे, न्यूझीलांि, फफनलांि

•

अफगाणणस्तानने ननदे शाांकात तळाचे स्थान पटकावले आहे .

•

EIU च्या सवेक्षणात समाववष्ट्ट केलेल्या 167 दे शाांपैकी केवळ 21 दे शाांना पूणा लोकशाही श्रेणीत टाकण्यात
आले आहे तर 53 दे शाांचा समावेश सदोर् लोकशाही श्रेणीत करण्यात आला आहे .

•

34 दे श सांकररत लोकशाहीमध्ये (hybrid democracies ) गणले जातात आणण 59 हुकूमशाही सरकारे
आहे त.

ननदे शांक बद्दल:
•

द िेमोक्रसी इांिेक्स हा इकॉनॉभमस्ट इांटेभलजेंस युननट (EIU) द्वारे सांकभलत केलेला ननदे शाांक आहे , जो
इकॉनॉभमस्ट ग्रुपचा सांशोधन वविाग आहे , जो यक
ू े -आधाररत खाजगी कांपनी आहे जो सापतादहक वत्त
ृ पत्र द
इकॉनॉभमस्ट प्रकाभशत करतो.

•

Source: newsonair

तटीय असुर क्षा ननदे शाांक
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•

इांडियन नॅशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉमेशन सश्व्हासेस (INCOIS) ने राज्य स्तरावर सांपूणा िारतीय फकनारपट्टीसाठी
फकनारपट्टीवरील असुरक्षक्षततेचे मूल्याांकन केले आहे , ज्यामध्ये फकनारपट्टीवरील असुरक्षक्षतता ननदे शाांक (सीव्हीआय)
तयार करण्यासाठी 1:1,00,000 स्केलवर 156 नकाशाांचा समावेश आहे .

कोस्टल िेसनेरबबसलटी इंडेक्स (सीव्हीआय) विषयी:
•

िारतीय फकनाऱयासाठी िौनतक आणण िूवज्ञ
ै ाननक मापदां िाांच्या आधारे िववष्ट्यातील समुद्राच्या पातळीतील वाढीमळ
ु े
फकनारपट्टीचा धोका ननश्श्चत करण्यात आला आहे , सीव्हीआय मध्ये समुद्राच्या पातळीत वाढ होत असल्याने
शारीररक बदल घितील या सापेक्ष जोखमीचा वापर केला जातो, जसे की: िरती-ओहोटीची श्रेणी यासारख्या मापदां िाांवर

आधाररत आहे ; तरां ग उां ची; फकनारी उतार; फकनारपट्टीची उां ची; फकनारा बदल दर; िू-आकृनतववज्ञान; आणण सापेक्ष
समद्र
ु सपाटीतील बदलाांचा ऐनतहाभसक दर.
•

फकनारपट्टीवरील असुरक्षक्षततेचे मूल्याांकन फकनारपट्टीच्या आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आणण लवधचक फकनारपट्टी
समुदाय तयार करण्यासाठी उपयुक्त मादहती असू शकते.

•

Source: The Hindu

सेल्सफोसा ग्लोबल डिश्जटल श्स्कल्स इां िे क्स 2022

•

सेल्सफोसा, ग्राहक सांबांध व्यवस्थापन (CRM) मधील अग्रगण्य खेळािू, ने साांधगतले की त्याांच्या ग्लोबल
डिश्जटल श्स्कल्स इांिेक्स 2022 नुसार, िारत डिश्जटल कौशल्य तयारीत आघािीवर आहे आणण सवेक्षण
केलेल्या 19 दे शाांपैकी सवाात जास्त तयारीचा स्कोअर आहे .

•

िारताचा डिश्जटल रे डिनेस स्कोअर 100 पैकी सवााधधक 63 होता.

•

सरासरी जागनतक तयारी स्कोअर 100 पैकी 33 होता.

•

सेल्सफोसाच्या मते, िारतात, 72 टक्के उत्तरदाते म्हणतात की ते खूप सफक्रयपणे डिश्जटल कौशल्ये भशकत
आहे त. िारतातील 66 टक्के प्रनतसादकत्यांनी असेही म्हटले आहे की त्याांना डिश्जटल कौशल्ये भशकण्यासाठी
सांसाधनाांनी सस
ु ज्ज वाटते.

ग्लोबल डडस्जटल स्स्कल्स इंडेक्स 2022 बद्दल:
•

हा ननदे शाांक 19 दे शाांमधील 23,500 कामगाराांच्या सवेक्षणावर आधाररत आहे .

•

हा ननदे शाांक जागनतक कमाचाऱयाांच्या िावना आणण व्यवसायाांना आज आणण पढ
ु ील पाच वर्ांत आवश्यक
असलेली प्रमख
ु डिश्जटल कौशल्ये आत्मसात करण्याची तयारी मोजतो.
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Source: ET

निीन नेमणक
ु ा

ववनीत जोशी याांनी CBSE चे नवे अध्यक्ष म्हणून पदिार स्वीकारला

•

भशक्षण मांत्रालयाचे अनतररक्त सधचव ववनीत जोशी याांच्याकिे केंद्रीय माध्यभमक भशक्षण मांिळाच्या
(सीबीएसई) अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे .

•

•

जोशी याांची ननयुक्ती त्याांचे पूवव
ा ती मनोज आहुजा याांची कृर्ी व शेतकरी कल्याण वविागात ववशेर् काया
अधधकारी (ओएसिी) म्हणून ननयुक्ती झाल्यानांतर झाली आहे .
सध्या ते नॅशनल टे श्स्टां ग एजन्सी (एनटीए) चे महासांचालक आहे त आणण उच्च भशक्षणाच्या इतर अनुलांब
सांस्थाांसह इश्न्स्टट्यूट ऑफ एभमनन्स (आयओई) आणण उच्च भशक्षण ननधी एजन्सी (एचईएफए) दे खील
पाहतात.

•

१९९२ च्या बॅचचे आयएएस अधधकारी असलेले जोशी याांनी यापूवी सीबीएसईचे अध्यक्ष म्हणूनही काम
पादहले होते.

•

Source: HT

इल्कर आयसी एअर इां डियाचे मु ख्य कायाकारी अधधकारी

•

टफकाश एअरलाइन्सचे माजी अध्यक्ष इल्कर आयसी याांची एअर इांडियाचे सीईओ आणण एमिी म्हणून
ननयुक्ती करण्यात आली आहे .

•

एअर इांडिया बोिााच्या बैठकीत या महत्त्वाच्या ननयक्
ु तीवर भशक्कामोताब करण्यात आले, त्यात टाटा सन्सचे
अध्यक्ष एन. चांद्रशेखरन हे ववशेर् ननमांबत्रत होते.
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•

१ एवप्रल २०२२ पयंत आयसी आपली जबाबदारी स्वीकारे ल.

•

एअर इांडियाची सरु
ु वात टाटा समह
ू ाने १९३२ साली केली. मात्र, दे शाला स्वातांत्रय भमळाल्यानांतर १९५३ मध्ये
त्याचे राष्ट्ट्रीयीकरण करण्यात आले.

•

Source: TOI

मुनीश्वरनाथ िांिारी मद्रास उच्च न्यायालयाचे नवे मु ख्य न्यायाधीश

•

न्यायमूती मुनीश्वर नाथ िांिारी याांची मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी ननयुक्ती करण्यात
आली आहे .

•

न्यायमूती एम एन िांिारी याांची नोव्हें बर 2021 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली
आणण त्याांनी कायावाहक मुख्य न्यायाधीश (ACJ) म्हणून पदिार स्वीकारला.

•

मद्रास उच्च न्यायालय, अधधकृतपणे ताभमळनािूचे उच्च न्यायालय असे नामकरण करण्यात आले आहे , हे
कोलकाता येथील कलकत्ता उच्च न्यायालयानांतर िारतातील दस
ु रे सवाात जन
ु े उच्च न्यायालय आहे .

रवव भमत्तल याांनी िारतीय ददवाळखोरी आणण ददवाळखोरी मांि ळाच्या अध्यक्षपदाचा कायािार स्वीकारला

•

रवव भमत्तल याांनी िारतीय ददवाळखोरी आणण ददवाळखोरी बोिा (IBBI) चे अध्यक्ष म्हणून पदिार स्वीकारला.

•

रवव भमत्तल हे 1986 च्या बॅचचे िारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) बबहार केिरचे अधधकारी आहे त.

•

IBBI चे अध्यक्ष म्हणून रुजू होण्यापूवी, ते क्रीिा वविाग, युवा व्यवहार आणण क्रीिा मांत्रालयाच्या सधचव
पदावरून ननवत्त
ृ झाले.
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हदिाळखोरी आणण हदिाळखोरी बोडच ऑफ इंडडया (IBBI) बद्दल:
•

िारतातील ददवाळखोरी प्रोफेशनल एजन्सीज (IPA), ददवाळखोरी व्यावसानयक (IP) आणण मादहती
उपयक्
ु तता (IU) याांसारख्या ददवाळखोरी कायावाही आणण सांस्थाांवर दे खरे ख करण्यासाठी हे ननयामक आहे .

•

त्याची स्थापना 1 ऑक्टोबर 2016 रोजी झाली आणण ददवाळखोरी आणण ददवाळखोरी सांदहतेद्वारे वैधाननक
अधधकार ददले गेले, जे लोकसिेने 5 मे 2016 रोजी पाररत केले.

•

Source: PIB

अक्षय कुमारची उत्तराखां ि चा िाँ ि अॅ म्बे से ि र म्हणू न ननयु क्ती करण्यात आली

•

बॉभलवूि अभिनेता अक्षय कुमारची उत्तराखांिचा िाँि अॅम्बेसेिर म्हणून ननयुक्ती करण्यात आली आहे , अशी
घोर्णा मुख्यमांत्री पुष्ट्कर भसांह धामी याांनी ववधानसिा ननविणूक 2022 च्या आधी केली.

•

2017 मध्ये अक्षय कुमारला 'स्वच्छता अभियाना'साठी उत्तराखांिचा िाँि अॅम्बेसेिर म्हणून ननयक्
ु त करण्यात
आलां होतां.

•
•

२००९ मध्ये िारत सरकारने त्याांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्माननत केले होते.

याआधीचा िाँि अॅम्बेसेिर : 2021 मध्ये रुरकीचा रदहवासी असलेला फक्रकेटपटू ऋर्ि पांतची उत्तराखांिचा
िाँि अॅम्बेसेिर म्हणून ननयुक्ती करण्यात आली होती.

•

Source: ET

सांत श्री पांडित: JNU च्या पदहल्या मदहला VC

बातम्या मध्ये का?
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साववत्रीबाई फुले पण
ु े ववद्यापीठातील राज्यशास्त्राच्या प्राध्यावपका सांतश्री धुलीपि
ु ी पांडित याांची जवाहरलाल

•

नेहरू ववद्यापीठाच्या (JNU) पदहल्या मदहला कुलगरू
ु म्हणन
ू ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे .
मख्
ु य मद्
ु दे

त्याांची ननयक्
ु ती राष्ट्ट्रपती राम नाथ कोववांद याांनी केली. त्या पढ
ु ील पाच वर्े या पदावर असतील. गेल्या

•

आठवड्यात ववद्यापीठ अनद
ु ान आयोगाच्या अध्यक्षपदी ननयक्
ु त झालेल्या एम. जगदे श कुमार याांच्या जागी त्याांची
ननयुक्ती झाली आहे .

िॉ. पांडित स्वतः JNU च्या माजी ववद्याधथानी आहे त, त्याांनी एम.फफल पूणा केले आहे .

•

जिाहरलाल नेहरू विद्यापीठ

जवाहरलाल नेहरू ववद्यापीठ (JNU) हे िारतातील नवी ददल्ली येथे श्स्थत एक सावाजननक केंद्रीय प्रमुख

•

सांशोधन ववद्यापीठ आहे .

हे 1969 मध्ये स्थावपत केले गेले आणण िारताचे पदहले पांतप्रधान जवाहरलाल नेहरू याांच्या नावावर

•

ठे वण्यात आले.
ववद्यापीठ उदारमतवादी कला आणण उपयोश्जत ववज्ञान याांवर अग्रगण्य ववद्याशाखा आणण सांशोधन िर

•

दे ण्यासाठी ओळखले जाते.
स्रोत: दहांद ू

िॉ. मदनमोहन बत्रपाठी नीभलटचे महासां चालक म्हणून रुजू

•

िॉ. मदनमोहन बत्रपाठी हे नॅशनल इश्न्स्टट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉननक्स अाँि इन्फमेशन टे क्नॉलॉजीचे (नीभलट)
महासांचालक म्हणून रुजू झाले आहे त.

•

'नीभलट'मध्ये प्रवेश घेण्यापूवी िॉ. मदनमोहन बत्रपाठी हे नवी ददल्लीच्या ददल्ली टे क्नॉलॉश्जकल
युननव्हभसाटीमध्ये (िीटीयू) प्राध्यापक म्हणून कायारत होते.

•

नॅशनल इश्न्स्टट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉननक्स अाँि इन्फमेशन टे क्नॉलॉजी (ननईएलआयटी) ही िारत सरकारच्या
इलेक्ट्रॉननक्स आणण मादहती तांत्रज्ञान मांत्रालयाच्या (एमईआयटीवाय) अखत्यारीतील स्वायत्त सांस्था आहे .

•

Source: PIB

िॉ व्ही अनांत नागेश्वरन याां ची मु ख्य आधथाक सल्लागार म्हणू न ननयु क्ती
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•
•

सरकारने िॉ व्ही अनांथा नागेश्वरन याांची मुख्य आधथाक सल्लागार (CEA) म्हणून ननयुक्ती केली आहे .

ते माजी सीईए केव्ही सुिमण्यन याांच्यानांतर त्याांच्या तीन वर्ांच्या कायाकाळाच्या शेवटी डिसेंबर 2021
मध्ये परत आले.

•

या ननयुक्तीपूवी िॉ नागेश्वरन याांनी लेखक, लेखक, भशक्षक आणण सल्लागार म्हणून काम केले आहे .

•

2019 ते 2021 पयंत ते पांतप्रधानाांच्या आधथाक सल्लागार पररर्दे चे अधावेळ सदस्य दे खील होते.

•

आधथाक सवेक्षण जाहीर करण्यात CEA महत्त्वाची िूभमका बजावते, जे वर्ािरातील सरकारचे आधथाक
अहवाल कािा आणण सांिाव्य सुधारणाांबाबत सूचना सादर करते.

•

Source: Indian Express

ले फ्टनां ट जनरल मनोज पाां िे याां नी लष्ट्कराचे उपप्रमु ख म्हणून पदिार स्वीकारला

•

लेफ्टनांट जनरल मनोज पाांिे याांनी 31 जानेवारी 2022 रोजी सेवाननवत्त
ृ झालेल्या लेफ्टनांट जनरल सीपी
मोहांती याांच्याकिून लष्ट्कराचे उपप्रमुख म्हणून पदिार स्वीकारला.

•

राष्ट्ट्रीय सांरक्षण अकादमीचे माजी ववद्याथी, लेफ्टनांट जनरल मनोज पाांिे याांना डिसेंबर 1982 मध्ये कॉपसा
ऑफ इांश्जननयसा (द बॉम्बे सॅपसा) मध्ये ननयक्
ु त करण्यात आले.

•

जनरल ऑफफसरने जम्मू आणण काश्मीरच्या ननयांत्रण रे र्ेजवळील सांवेदनशील पल्लनवाला सेक्टरमध्ये
ऑपरे शन पराक्रम दरम्यान इांश्जनीअर रे श्जमें टचे नेतत्ृ व केले.
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•

त्याांच्या उल्लेखनीय सेवेसाठी त्याांना परम ववभशष्ट्ट सेवा पदक, अनत ववभशष्ट्ट सेवा पदक, ववभशष्ट्ट सेवा
पदक, लष्ट्करप्रमख
ु कमान आणण GOC-in-C प्रशांसा या परु स्काराांनी दोनदा सन्माननत करण्यात आले
आहे .

•

Source: HT

ननधन

ज्ये ष्ट्ठ मल्याळम अभिने त्री के पीएसी लभलता याां चे ननधन

•

प्रामुख्याने मल्याळम धचत्रपटसष्ट्ृ टीत ५०० हून अधधक धचत्रपटाांमध्ये काम करणाऱया केपीएसी लभलता या
त्याांच्या रां गमांचावरील नावाने ओळखल्या जाणाऱया ज्येष्ट्ठ अभिनेत्री माहे श्वरी अम्मा याांचे कोची येथे ननधन
झाले. त्या ७३ वर्ांच्या होत्या.

•

केपीएसी लभलताने १९६९ साली केएस सेतु माधवन याांच्या 'कुट्टकुदम्
ु बम' या धचत्रपटाच्या माध्यमातून
धचत्रपटसष्ट्ृ टीत प्रवेश केला.

•

नतने आपल्या कारफकदीची सुरुवात िाव्या ववचारसरणीच्या केरळ पीपल्स आट्ास क्लब (केपीएसी) या
अलापपुझा येथील धथएटर कलेश्क्टव्हमधून केली.

•

Source: The Indian Express

मेकापती गौतम रे ड्िी याांचे ननधन
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•

आांध्र प्रदे शचे उद्योग मांत्री मेकापती गौतम रे ड्िी याांचे हैदराबादमधील एका खाजगी रुग्णालयात ननधन
झाले.

•
•

५० वर्ीय मांत्री दब
ु ई एक्स्पोमधन
ू एक ददवस आधी िारतात परतले.

गौथम रे ड्िी याांना आांध्र प्रदे शसाठी सवोत्तम औद्योधगक धोरण तयार करण्याचे श्रेय ददले जाते जे गेल्या
दोन वर्ांत राज्यात चाांगली गांत
ु वणक
ू आकवर्ात करण्यास मदत करते.

•

Source: AIR

सांगीतकार आणण गायक बपपी लादहरी याां चे ननधन

•
•

बॉलीवि
ू चे ददग्गज सांगीतकार आणण गायक बपपी लादहरी याांचे वयाच्या ६९ व्या वर्ी ननधन झाले.

बपपी लादहरी, ज्याांचे खरे नाव आलोकेश होते, ते 1970-80 च्या दशकाच्या उत्तराधाात चलते चलते, डिस्को
िान्सर आणण शराबी सारख्या अनेक धचत्रपटाांमध्ये लोकवप्रय गाणी दे ण्यासाठी ओळखले जात होते.

•

Source: newsonair

बजाज समू हाचे माजी अध्यक्ष राहु ल बजाज याां चे ननधन

•
•
•
•

उद्योगपती आणण बजाज समूहाचे माजी अध्यक्ष राहुल बजाज याांचे वयाच्या ८३ व्या वर्ी ननधन झाले.
राहुल बजाज याांनी बजाज समूहाचे अध्यक्ष म्हणून ५० वर्े काम केले.
2001 मध्ये त्याांना नतसरा-सवोच्च नागरी पुरस्कार पद्मिूर्ण दे ऊन सन्माननत करण्यात आले.
बजाज याांनी 2006-10 मध्ये राज्यसिेचे खासदार म्हणूनही काम केले.
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•

Source: Indian Express

महािारताचे िीम उफा प्रवीण कुमार सोबती याां चे ननधन

•

बी.आर.चोप्रा याांच्या महािारत या धचत्रपटात िीमची िूभमका साकारणारे प्रवीण कुमार सोबती याांचे ननधन
झाले.

•

सीमा सरु क्षा दलात (बीएसएफ) सामील झाले तेव्हा सोबती २० वर्ांचे होते आणण नांतर त्याांनी हातोिा आणण
डिस्कस थ्रोमध्ये ववववध अॅथलेदटक स्पधांमध्ये दे शाचे प्रनतननधधत्व केले.

•

अजन
ुा परु स्कार ववजेता दोन वेळा ऑभलश्म्पयन (१९६८ मेश्क्सको गेम्स आणण १९७२ म्यनु नक गेम्स) आणण
चार वेळा आभशयाई क्रीिा स्पधाा श्जांकणारा (दोन सव
ु णा, एक रौपय आणण एक काांस्य) होता.

•

Source: TOI

दशावतार कलाकार सु धीर कभलांग ण याां चे ननधन

मख्
ु य मद्
ु दे
•

दशावतार नाट्य दरबारात 'लोकाांचा राजा' म्हणून ओळखले जाणारे आणण दशावतार कला समुद्राच्या पलीकिे

नेण्यात मोलाची िूभमका बजावणारे नेरूर येथील ज्येष्ट्ठ दशावतार कलाकार सुधीर कभलांगण याांचे उपचारादरम्यान
ननधन झाले.
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•

गोव्यातील खाजगी रुग्णालयात त्याांच्यावर उपचार सरू
ु आहे त. सध
ु ीर कभलांगण हे गेल्या २० वर्ांपासन
ू

कलेश्वर दशावतार नाट्य मांिळ कांपनी चालवत होते.
लता मांगे श कर याांचे ननधन

बातम्या मध्ये का?
• ज्येष्ट्ठ गानयका लता मांगेशकर याांचे 92 व्या वर्ी ननधन
मुख्य मुद्दे
• ददग्गज गानयका लता मांगेशकर याांचे रवववारी मुांबईतील िीच काँिी रुग्णालयात ननधन झाले. त्या 92
वर्ांच्या होत्या. आज सांध्याकाळी मुांबईच्या भशवाजी पाकामध्ये त्याांच्यावर पूणा सरकारी सन्मानाने अांत्यसांस्कार
करण्यात आले. अांत्यसांस्काराला पांतप्रधान नरें द्र मोदी उपश्स्थत होते.
• लता मांगेशकर, िारतरत्न, पद्मवविूर्ण, पद्मिूर्ण आणण दादासाहे ब फाळके पुरस्कार प्रापत करणाऱया,
िारतीय धचत्रपटसष्ट्ृ टीतील एक आयकॉन होत्या, त्याांनी दहांदी धचत्रपटाांच्या ववस्तत
ृ यादीसाठी पाश्वागायन केले होते.
त्याांनी मराठी आणण बांगालीसह अनेक प्रादे भशक िार्ाांमध्येही गाणी गायली.
• लता मांगेशकर, ज्या एका प्रनतश्ष्ट्ठत सांगीत घराण्यातील होत्या, त्याांनी सांगीत तयार केले तसेच काही
धचत्रपटाांची ननभमाती केली. त्या 'िारताच्या कोफकळा' म्हणून प्रभसद्ध होत्या.
पुरस्कार:
• राष्ट्ट्रीय धचत्रपट पुरस्कार
• BFJA पुरस्कार
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• सवोत्कृष्ट्ट मदहला पाश्वागानयका साठी फफल्मफेअर परु स्कार
• ववशेर् पुरस्कार:
• फफल्मफेअर जीवनगौरव पुरस्कार
• पद्मिूर्ण (1969)
• दादासाहे ब फाळके परु स्कार (1989)
• महाराष्ट्ट्र िूर्ण (1997)
• पद्मवविूर्ण (1999)
• िारतरत्न (2001)
स्रोत: इांडियन एक्सप्रेस
अभिने ते रमेश दे व याां चे ननधन

•

दहांदी आणण मराठी नाट्य-धचत्रसष्ट्ृ टीतील जेष्ट्ठ अभिनेते रमेश दे व याांचां मुांबईत ह्रदयववकाराच्या तीव्र धक्क्यानां
ननधन झालां. धीरुबाई अांबानी रुग्णालयात त्याांच्यावर उपचार सुरू होते.

•
•

2013 साली त्याांना पुणे आांतरराष्ट्ट्रीय धचत्रपट महोत्सवात जीवन गौरव पुरस्काराने गौरवण्यात आलां होतां.
चारच ददवसाांपूवी ३० जानेवारी रोजी त्याांनी आपला ९३वा वाढददवस साजरा केला होता. त्याांच्या ननधनामुळे
मराठी आणण दहांदी धचत्रपटसष्ट्ृ टीतून शोक व्यक्त करण्यात येत आहे.

•
•

१९५१ साली पाटलाची पोर या धचत्रपटातून त्याांनी आपल्या कारफकदीला सुरुवात केली

१९५६ साली राजा पराांजपे याांनी ददग्दभशात केलेल्या ‘आांधळा मागतो एक िोळा’ या भसनेमातून त्याांनी
अभिनेता म्हणून खऱया अथााने आपल्या कारफकदीला सुरुवात केली होती.
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•
•

राजश्री प्रोिक्शनच्या १९६२ साली आलेल्या आरती या भसनेमातन
ू त्याांनी बॉभलवि
ु मध्ये पदापाण केलां.

रमेश दे व याांनी आजपयंत जवळपास १८० हून अधधक मराठी आणण दहांदी धचत्रपटाांमध्ये िभू मका साकारल्या
आहे त.

Source: Loksatta

संकीणच

500 वर्े जुनी चोरी झाले ली हनु मानाची मू ती िारतात परत केली जाणार आहे

•

सांदिा: केंद्रीय साांस्कृनतक मांत्री जी फकशन रे ड्िी याांनी मादहती ददली की “ताभमळनािूच्या मांददरातन
ू चोरीला

गेलेली पाचशे वर्ा जन
ु ी िगवान हनम
ु ान काांस्य मत
ू ी िारतात परत आणली जाईल. यए
ू स होमलाँ ि
भसक्यरु रटीने भमळवलेली चोरीची मत
ू ी यए
ू स सीिीएने @HCICanberra ला सप
ु द
ू ा केली.

महत्िार्े मुद्दे
•

तभमळनािूच्या अररयालूर श्जल््यातून एक दशकापूवी चोरीला गेलेली आणण परदे शात तस्करी करून आणलेली
िगवान हनुमानाची मूती लवकरच आणली जाणार आहे .

•

14व्या आणण 15व्या शतकादरम्यान, ववजयनगर साम्राज्याच्या काळात बाांधलेली ही मूती अलीकिेच
ऑस्ट्रे भलयातील एका खाजगी खरे दीदाराच्या ताब्लयात सापिली.

•

िारतीय पुरातत्व सवेक्षणानुसार, 9 एवप्रल 2012 रोजी अररयालूर येथील वेल्लूर गावातील वरधराजा पेरूमल
मांददरातील श्रीदे वी मूती आणण बुिीदे वीच्या मूतीसह ही अांजनेयर (हनुमान) मूती चोरण्यात आली.

•

श्जथून चोरी झाली त्याच मांददरात त्याचा जीणोद्धार केला जाईल.

विजयनगर साम्राज्याबद्दल
•

ववजयनगर साम्राज्य, ज्याला कनााटक राज्य असेही म्हणतात, दक्षक्षण िारतातील दख्खन पठारावर आधाररत
होते.

•
•

याची स्थापना 1336 मध्ये सांगमा वांशातील हररहर I आणण बुक्का राय I या िाऊांनी केली होती.

13व्या शतकाच्या अखेरीस इस्लाभमक आक्रमणे रोखण्यासाठी दक्षक्षणेकिील शक्तीांनी केलेल्या प्रयत्नाांचा
कळस म्हणून साम्राज्य प्रभसद्ध झाले.
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•

त्याच्या भशखरावर, त्याने दक्षक्षण िारतातील जवळजवळ सवा सत्ताधारी घराण्याांना वश केले आणण दख्खनच्या
सल
ु तानाांना तांग
ु िद्रा-कृष्ट्णा नदी दोआब प्रदे शाच्या पलीकिे ढकलले, त्याव्यनतररक्त आधनु नक काळातील

ओडिशा (प्राचीन कभलांग) गजपती साम्राज्यापासन
ू जोिले गेले आणण त्यामळ
ु े एक उल्लेखनीय शक्ती बनली.

Source: Indian Express

िीआयजी दजााच्या आयपीएस अधधकाऱयाां च्या कें द्रीय प्रनतननयुक्तीसाठी पॅ ने ल में ट ननयम हटवला

•

काभमाक आणण प्रभशक्षण वविागाने (िीओपीटी) 10 फेिुवारी 2022 रोजी एक आदे श जारी केला की िीआयजी
स्तरावर केंद्रात येणाऱया आयपीएस अधधकाऱयाांना यापुढे केंद्र सरकारबरोबर त्या स्तरावर ननयुक्त करण्याची
आवश्यकता िासणार नाही.

•

मांबत्रमांिळाच्या ननयुक्ती सभमतीने गह
ृ मांत्रालयाच्या प्रस्तावाला मांजुरी ददली आहे . िी.आय.जी.च्या पातळीवर

ही तरतूद ताबितोब प्रिावाने ववतररत करणे आणण त्याअनुर्ांगाने ववदहत दरु
ु स्त्या करणे, सध्याच्या
आयपीएस कायाकाळ धोरणात मांजूर करण्यात आले आहे .
•

यामुळे कोणत्याही आयएएस, आयपीएस फकां वा आयएफओएस अधधकाऱयाला राज्याच्या सांमतीने फकां वा

त्याभशवाय केंद्रीय प्रनतननयुक्तीवर बोलावण्याची परवानगी ददली जाईल, केंद्र सरकार िीआयजी दजााच्या
आयपीएस अधधका-याांवर आदे श दे ऊ शकते जे राज्याांना रुचकर नसतील.
•

पूवीच्या ननयमाांनुसार, केंद्रीय गह
ृ सधचवाांच्या नेतत्ृ वाखालील पोलीस आस्थापना मांिळाने त्याांना केंद्रात

िीआयजी म्हणून ननयुक्त केले तरच फकमान १४ वर्ांचा अनुिव असलेल्या िीआयजी-राँकच्या आयपीएस

अधधकाऱयाला केंद्रात ननयुक्त केले जाऊ शकते. अधधकाऱयाांची कारकीदा आणण दक्षता नोंदीांच्या आधारे बोिा
पॅनेलची ननवि करते.
•

Source: The Indian Express

परदे शात िारतीय ववर्याां चा अभ्यास करण्यासाठी कें द्र सरकारने भशष्ट्यव ृत्ती बां द केली
•

सामाश्जक न्याय आणण सक्षमीकरण मांत्रालयाने ववद्याथ्यांना राष्ट्ट्रीय परदे शी भशष्ट्यवत्त
ृ ी (NOS) साठी अजा
करण्यापासन
ू रोखणारी नवीन मागादशाक तत्त्वे जारी केली आहे त.

•

ववद्याथ्यांना परदे शात िारतीय इनतहास, सांस्कृती आणण वारसा यासह मानवतेच्या अनेक ववर्याांचा अभ्यास
करण्यास मनाई आहे .
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•

अशा श्रेणीत कोणता ववर्य समाववष्ट्ट करता येईल याचा अांनतम ननणाय NOS च्या ननविणक
ू -सह-स्क्रीननांग
सभमतीवर राहील.

•

Source: AIR

कोक ओव्हन पलाां ट , के आयओसीएल

•

केंद्रीय पोलाद मांत्री कोक ओव्हन पलाांट कुद्रे मकुख आयना ओर कांपनी भलभमटे ि (केआयओसीएल), पनाांबूर
मांगलोर याांच्या हस्ते श्री. रामचांद्र प्रसाद याांच्या हस्ते पायािरणी करण्यात आली.

•

प्रस्ताववत प्रकल्प ब्ललास्ट फनेस यनु नटमध्ये बॅकविा इांदटग्रेशन प्रकल्पाांतगात फॉरविा आणण 1.80

एलटीपीए कोक ओक ओव्हन पलाांट अांतगात 2.0 एलटीपीए िश्क्टल आयना स्पन पाईप पलाांट ची स्थापना
करण्यासाठी आहे .
•

हे राष्ट्ट्रीय पोलाद धोरणाशी सस
ु ांगत आहे आणण सरकारने सन २०३० पयंत िारतात ३०० दशलक्ष टन
कच्च्या पोलादाचे उत्पादन करण्याचे लक्ष्य ठे वले आहे .

•

ब्ललास्ट िट्टी ही एक प्रकारची धातव
ु ैज्ञाननक िट्टी आहे जी औद्योधगक धातांच्
ू या ननभमातीसाठी

स्मेश्ल्टां गसाठी वापरली जाते, सामान्यत: िुक्कर लोखांि, परां तु भशसे फकां वा ताांबे यासारख्या इतर धातच्
ांू या
ननभमातीसाठी वापरली जाते.
•

स्फोट म्हणजे ज्वलन हवेला "सक्तीची" फकां वा वातावरणीय दाबापेक्षा जास्त पुरवठा करणे होय.

राष्रीय पोलाद धोरणातील ठळक मुद्दे
•

राष्ट्ट्रीय पोलाद धोरणात पोलाद क्षेत्राला चालना दे ण्याच्या सरकारच्या दीघाकालीन दृश्ष्ट्टकोनाचा अांतिााव
करण्यात आला आहे .

•

पोलाद उत्पादनात स्वयांपूणत
ा ेला तसेच आधथाक वद्
ृ धीला चालना दे णारा ताांबत्रकदृष्ट्ट्या प्रगत व जागनतक
पातळीवर स्पधाात्मक पोलाद उद्योग ननमााण करण्याचा ववचार या धोरणात करण्यात आला आहे .

•

पोलाद हे ननयांत्रणमुक्त क्षेत्र असल्याने पोलाद क्षेत्राच्या ववकासासाठी पोर्क वातावरण ननमााण करून
सरकार एक सुववधा पुरवणारे काम करते.

•

Source: PIB

अरोमा भमशन या पपा ल ररव्होल्यू श न
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•

जाांिळी क्राांतीचा एक िाग म्हणून रामबनमध्ये सरू
ु करण्यात येणाऱया सीएसआयआर-आयआयएमच्या
अरोमा भमशन अांतगात 'लव्हें िर अॅग्रेिेशन'.

•

िोिा आणण रामबनमध्ये अनुकूल हवामान आणण िौगोभलक पररश्स्थती अश्स्तत्त्वात आहे , श्जल््यातील
तरुणाांसाठी उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढववण्यासाठी लव्हें िर लागवि रामबन सुरू केली जाऊ शकते.

•

ववज्ञान आणण तांत्रज्ञान मांत्रालयाच्या अरोमा भमशन अांतगात लैव्हें िर लागविीमुळे उदयोन्मुख शेतकरी

आणण कृर्ी-उद्योजकाांना उपजीववकेची साधने उपलब्लध होण्यास मदत होईल आणण स्टाटा अप इांडिया
मोदहमेला चालना भमळे ल आणण या प्रदे शात उद्योजकतेच्या िावनेला चालना भमळे ल.
•

सवासमावेशक आणण प्रादे भशक सांतुभलत ववकासासाठी ववकास आवश्यक असल्याने अवघि िागाांचा ववकास
करण्यासाठी हा ननणाय घेण्यात आला आहे .

रामबनबद्दल
•

रामबन हा िारताच्या जम्मू-काश्मीर केंद्रशाभसत प्रदे शामधील एक श्जल्हा आहे , जो पीर पांजाल
पवातराांगेच्या कुशीत श्स्थत आहे .

•

धचनाब खोऱयातील तीन श्जल््याांपैकी हा एक श्जल्हा आहे , कारण तो २००७ मध्ये पूवीच्या िोिा
श्जल््यातून एक श्जल्हा म्हणून तयार करण्यात आला होता.

•

हे शहर जम्मू आणण श्रीनगरपासून सुमारे १५१ फकमी अांतरावरील राष्ट्ट्रीय महामागा-४४ वरील धचनाब
खोऱयात धचनाब खोऱयात धचनाब नदीच्या फकनारी जम्मू व श्रीनगरच्या मधोमध वसले आहे .

•
•

अरोमा भमशन, ज्याला "लव्हें िर फकां वा जाांिळी क्राांती" म्हणन
ू दे खील ओळखले जाते

याची सरु
ु वात जम्मू-काश्मीरपासन
ू झाली आहे आणण जे शेतकरी लैव्हें िर वपकवू शकतात, फायदे शीर नफा
कमावू शकतात आणण त्याांचे जीवन सध
ु ारण्यास सक्षम आहे त त्याांच्या जीवनात बदल घिवन
ू आणला
आहे .

•
•

वस्तनु नष्ट्ठ

अरोमा उद्योगाद्वारे मोठ्या प्रमाणात मागणी असलेल्या आवश्यक तेलाांसाठी सुगांधी वपकाांच्या लागविीस
प्रोत्साहन दे णे.
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•

मेंथॉल पदु दन्याच्या धतीवर इतर काही आवश्यक तेलाांच्या उत्पादनात आणण ननयाातीत िारतीय शेतकरी
आणण सग
ु ांध उद्योग जागनतक नेते बनू शकतील.

•
•

सग
ु ांधी वनस्पतीांमध्ये लॅ व्हें िर, दमास्क गल
ु ाब, मश्ु क बाला इत्यादीांचा समावेश होतो.
Source: PIB

दच
ु ाकीवरील मुलाांसाठी सरकारचे नवीन ननयम

•

रस्ते वाहतूक आणण महामागा मांत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन ननयम (CMVR), 1989 च्या ननयम 138
मध्ये सुधारणा केली आहे आणण चार वर्ांखालील मुलाांसाठी, मोटारसायकल चालवताना फकां वा चालवताना
सुरक्षा उपायाांशी सांबांधधत ननयम ननधााररत केले आहे त.

•

हे मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 129 अांतगात अधधसूधचत केले गेले आहे , जे केंद्र सरकार, ननयमाांनुसार,

चार वर्ांपेक्षा कमी वयाच्या, मोटारसायकल चालवताना फकां वा चालवल्या जाणाऱया मुलाांच्या सुरक्षेसाठी
उपाययोजना करू शकते.
•

पढ
ु े , हे सरु क्षक्षतता हानेस आणण क्रॅश हे ल्मेट वापरणे ननददा ष्ट्ट करते.

•

तसेच अशा मोटर सायकलचा वेग ताशी 40 फकमीपयंत मयााददत ठे वतो.

•

केंद्रीय मोटार वाहन (दस
ु री दरु
ु स्ती) ननयम, 2022 प्रकाभशत झाल्यापासन
ू एक वर्ाानांतर हे ननयम लागू
होतील.

•

Source: Business Standard

िाबर ही पदहली िारतीय 'पलाश्स्टक वेस्ट न्यू ट्र ल' FMCG कां पनी ठरली आहे
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•

िारतातील सवाात मोठी ववज्ञान-आधाररत आयव
ु ेद कांपनी िाबर इांडिया भलभमटे ि आता िारतातील 100%
'पलाश्स्टक कचरा न्यट्र
ू ल कांपनी' बनली आहे , 2021-22 आधथाक वर्ाात सांपण
ू ा िारतातन
ू सम
ु ारे 27,000

मेदट्रक टन ग्राहकोत्तर पलाश्स्टक कचरा गोळा केला आहे , त्यावर प्रफक्रया केली आहे आणण त्याचा पन
ु वाापर
केला आहे .
•
•

यासह, हा टपपा गाठणारी िाबर ही पदहली िारतीय ग्राहकोपयोगी वस्तू कांपनी ठरली आहे .

पलाश्स्टक कचरा व्यवस्थापन (पीिब्लल्यूएम) ननयम २०१६, २०१८ (सुधाररत) चा एक िाग म्हणून २०१७१८ मध्ये िाबरचा पलाश्स्टक कचरा व्यवस्थापन उपक्रम सुरू करण्यात आला.

•

िाबर हे नोव्हें बर २०१८ पासून केंद्रीय प्रदर्
ू ण ननयांत्रण मांिळात (सीपीसीबी) नोंदणीकृत िाँि मालक आहे त
आणण दे शिरातील सवा राज्य प्रदर्
ू ण ननयांत्रण मांिळाांमध्ये आहे त.

•

िाबर इांडिया भलभमटे ि ही िारतातील चौथ्या क्रमाांकाची एफएमसीजी कांपनी आहे .

Source: ET
'िारतातील सांग्र हालयाांची पु न का ल्पना' या ववर्यावर जागनतक भशखर पररर्द

•

केंद्रीय ईशान्य क्षेत्राचे साांस्कृनतक, पयाटन आणण ववकास मांत्री जी. फकशन रे ड्िी याांनी हैदराबादमध्ये

'िारतातील सांग्रहालयाांची पन
ु राचना' या ववर्यावरील अशा प्रकारच्या पदहल्या 2-ददवसीय जागनतक भशखर
पररर्दे चे उद्घाटन केले.
•

िारत, ऑस्ट्रे भलया, फ्रान्स, इटली, भसांगापरू , सांयक्
ु त अरब अभमराती, यन
ु ायटे ि फकां ग्िम आणण अमेररका

यासारख्या दे शाांचे सहिागी 15-16 फेिव
ु ारी 2022 रोजी व्हच्यअ
ुा ली होणाऱया या पररर्दे त सहिागी होत
आहे त.
•

भशखर पररर्दे च्या उद्घाटन कायाक्रमाला आांतरराष्ट्ट्रीय सांग्रहालय पररर्दे चे अध्यक्ष अल्बटो गाररांडिनी याांनीही
उपश्स्थत राहून सांबोधधत केले.

