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दैनिक चालू घडामोडी 09.02.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: जग 

सेल्सफोसस ग्लोबल नडनजटल स्किल्स इंडेक्स 2022 

 

• सेल्सफोसस, ग्राहक संबंध व्यवस्थापन (CRM) मधील अग्रगण्य खेळाडू, ने सांगगतले की त्ांच्या ग्लोबल गडगिटल 

स्किल्स इंडेक्स 2022 नुसार, भारत गडगिटल कौशल्य तयारीत आघाडीवर आहे आगि सवेक्षि केलेल्या 19 देशांपैकी 

सवासत िास्त तयारीचा िोअर आहे. 

• भारताचा गडगिटल रेगडनेस िोअर 100 पैकी सवासगधक 63 होता. 

• सरासरी िागगतक तयारी िोअर 100 पैकी 33 होता. 

• सेल्सफोससच्या मते, भारतात, 72 टके्क उत्तरदाते म्हितात की ते खूप सगियपिे गडगिटल कौशले्य गशकत आहेत. 

भारतातील 66 टके्क प्रगतसादकत्ाांनी असेही म्हटले आहे की त्ांना गडगिटल कौशले्य गशकण्यासाठी संसाधनांनी 

सुसज्ज वाटते. 

ग्लोबल नडनजटल स्किल्स इंडेक्स 2022 बद्दल: 

• हा गनदेशांक 19 देशांमधील 23,500 कामगारांच्या सवेक्षिावर आधाररत आहे. 

• हा गनदेशांक िागगतक कमसचार यांच्या भावना आगि व्यवसायांना आि आगि पुढील पाच वर्ाांत आवश्यक असलेली 

प्रमुख गडगिटल कौशले्य आत्मसात करण्याची तयारी मोितो. 

Source: ET 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

राष्ट्र ीय रोपवे नवकास कायसक्रम (पवसतमाला) 

 

• कें द्रीय अथसमंत्री श्रीमती गनमसला सीतारामन यांनी 2022-23 साठी कें द्रीय अथससंकल्प सादर करताना राष्ट्र ीय रोपवे 

गवकास कायसिम – “पवसतमाला” ची घोर्िा केली. 

"पवसतमाला" योजिेबद्दल: 

• ही योिना पीपीपी मोडवर हाती घेतली िाईल, िी अवघड डोगंराळ भागात पारंपाररक रस्त्ांच्या िागी एक पसंतीचा 

पयासवरिीयदृष्ट्या गटकाऊ पयासय असेल. 
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• पयसटनाला चालना देण्याबरोबरच प्रवाशांसाठी कनेस्किस्किटी आगि सुगवधा सुधारण्याचा गवचार आहे. 

• हे गिबिलेले शहरी भाग देखील किर करू शकते, िेथे पारंपाररक मास टर ास्कझिट प्रिाली व्यवहायस नाही. 

• 2022-23 मधे्य 60 गकमी लांबीच्या 8 रोपवे प्रकल्पांचे कंत्राट देण्यात येिार असल्याची घोर्िा अथसमंत्र्ांनी केली. 

• ही योिना सध्या उत्तराखंड, गहमाचल प्रदेश, मगिपूर, िमू्म आगि काश्मीर आगि इतर ईशाने्यकडील राज्ांमधे्य सुरू 

केली िात आहे. 

Source: PIB 

पॉवरथॉि-2022 

 

• कें द्रीय ऊिास मंत्री आगि MNRE आर के गसंह यांनी पॉवरथॉन-2022, वीि गवतरिातील िगटल समस्या 

सोडवण्यासाठी आगि गुिवत्ता आगि गवश्वासाहस वीिपुरवठा सुगनगित करण्यासाठी तंत्रज्ञान आधाररत उपाय 

शोधण्यासाठी RDSS अंतगसत हॅकाथॉन स्पधास सुरू केली. पॉवरथॉन-2022 ही भारत सरकारच्या उिास मंत्रालयाने 

सादर केलेल्या सुधाररत गवतरि के्षत्र योिनेच्या (RDSS) उगिष्ट्ानुसार सुरू केली िात आहे.  

• आर.डी.एस.एस. (Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS)) ही ऊिास मंत्रालयाने सादर केलेली 

एक सुधारिा-आधाररत आगि पररिाम-संलग्न योिना आहे आगि आर.डी.एस.एस.ची मुख्य उिीषे्ट् म्हििे एटी अँड 

सी (AT&C losses) तोटा 12-15% पयांत कमी करिे, 2024-25 पयांत एसीओएएस-एआरआर (ACOS-ARR gap) 

अंतर दूर करिे आगि एक मिबूत उिास के्षत्र तयार करण्यासाठी ऊिास पुरवठ्याची गुिवत्ता आगि गवश्वासाहसता 

सुधारिे िे देशाच्या भरभराटीच्या अथसव्यवस्थेच्या शोधात गवकासाच्या संधी वाढवू शकते.   

• स्टाटसअप इंगडया, भारत सरकारचा प्रमुख उपिम, स्टाटसअप संिृतीला उते्प्रररत करण्याचा आगि भारतातील नागवन्य 

आगि उद्योिकतेसाठी एक मिबूत आगि सवससमावेशक इकोगसस्टम तयार करण्याच्या उिेशाने पॉवरथॉन-2022 

च्या व्यापक प्रचारात देखील पागठंबा देत आहे.  

• Source: PIB  

इंनडया टेनलकॉम 2022 
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• कें द्रीय दळिवळि, इलेिर ॉगनक्स आगि मागहती तंत्रज्ञान आगि रेले्व मंत्री अगश्वनी वैष्णव यांच्या हसे्त 'इंगडया टेगलकॉम 

2022' या एक्सकु्लगिि इंटरनॅशनल गबिनेस एक्स्पोचे उद्घाटन करण्यात आले. 

• दूरसंचार उपकरिे आगि सेवा गनयासत प्रोत्साहन पररर्देने (टीईपीसी) 8 ते 10 फेबु्रवारी 2022 दरम्यान भारत 

सरकारच्या वागिज् गवभागाच्या माकेट अॅके्सस इगनगशएगटि िीम (एमएआय) अंतगसत आगि दूरसंचार गवभाग, 

परराष्ट्र  व्यवहार मंत्रालय आगि गवगवध देशांमधील भारतीय गमशनच्या सहकायासने हा कायसिम आयोगित केला आहे.  

• ४५ हून अगधक देशांमधील पात्र खरेदीदार या कायसिमास उपस्कस्थत आहेत. या पररर्देव्यगतररक्त ४०+ भारतीय 

दूरसंचार कंपन्या आपली उत्पादने आगि क्षमता या प्रदशसनात दाखवत आहेत. 

• भारतीय दूरसंचार भागधारकांना पात्र परदेशी खरेदीदारांना भेटण्याची संधी प्रदान करिे हे या कायसिमाचे उिीष्ट् 

आहे. 

• Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

िॅशिल नसंगल नवंडो नसस्टीममधे्य समाकनलत होणारा जमू्म आनण काश्मीर हा पनहला कें द्रशानसत प्रदेश बिला  

 

• िमू्म-काश्मीर हा राष्ट्र ीय एकल स्कखडकी प्रिालीशी (एनएसडबू्ल्यएस) एकरूप होिारा पगहला कें द्रशागसत प्रदेश 

ठरला. 

• लेफ्टनंट गिनसर मनोि गसन्हा यांनी एनएसडबू्ल्यएससह समाकगलत िमू्म-काश्मीर गसंगल गवंडो स्कक्लअरन्स गसस्टम 

सुरू केली. 

• एनएसडबू्ल्यएस इंगडया इंडस्कस्टर यल लँड बँक (आयआयएलबी) शी संबंगधत आहे िी िमू्म-काश्मीरच्या 45 औद्योगगक 

उद्यानांचे आयोिन करते. यामुळे गंुतविूकदारांना िमू्म-काश्मीरमधे्य उपलब्ध िमीन पाससल शोधण्यात मदत होईल. 

• एनएसडबू्ल्यएस, भारत सरकारची 2020 ची अथससंकल्पीय घोर्िा, एक गडगिटल पॅ्लटफॉमस आहे िी 

गंुतविूकदारांना त्ांच्या व्यवसायाच्या गरिेनुसार मंिुरीसाठी आगि अिस करण्यासाठी मागसदशसक म्हिून काम 

करते.  

• सप्टेंबर 2021 मधे्य कें द्रीय वागिज् आगि उद्योग मंत्री गपयुर् गोयल यांच्या हसे्त हे व्यासपीठ सॉफ्ट-लाँच करण्यात 

आले होते.  

• एन.एस.डबू्ल्य.एस. गंुतविूकदारांना मागहती गोळा करण्यासाठी आगि गवगवध भागधारकांकडून मंिुरी 

गमळगवण्यासाठी एकागधक पॅ्लटफॉमस / कायासलयांना भेट देण्याची आवश्यकता दूर करेल. 

• Source: PIB 

अक्षय कुमारची उत्तराखंडचा बँ्रड अॅमे्बसेडर म्हणूि नियुक्ती करण्यात आली  
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• बॉगलवूड अगभनेता अक्षय कुमारची उत्तराखंडचा बँ्रड अॅमे्बसेडर म्हिून गनयुक्ती करण्यात आली आहे, अशी घोर्िा 

मुख्यमंत्री पुष्कर गसंह धामी यांनी गवधानसभा गनवडिूक 2022 च्या आधी केली. 

• 2017 मधे्य अक्षय कुमारला 'स्वच्छता अगभयाना'साठी उत्तराखंडचा बँ्रड अॅमे्बसेडर म्हिून गनयुक्त करण्यात आलं 

होतं. 

• २००९ मधे्य भारत सरकारने त्ांना पद्मश्री पुरिाराने सन्मागनत केले होते. 

• याआधीचा बँ्रड अॅमे्बसेडर : 2021 मधे्य रुरकीचा रगहवासी असलेला गिकेटपटू ऋर्भ पंतची उत्तराखंडचा बँ्रड 

अॅमे्बसेडर म्हिून गनयुक्ती करण्यात आली होती. 

• Source: ET 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

मनहला आनशयाई कप 2022 फुटबॉल स्पर्ास 

 

• चीन पीआर (पीपल्स ररपस्किक) ने दगक्षि कोररया (कोररया प्रिासत्ताक) चा पराभव करून एएफसी मगहला आगशयाई 

चर्क भारत 2022 चे अंगतम गविेतेपद गिंकले, िे भारतातील नवी मंुबईतील डी. वाय. पाटील से्टगडयमवर आयोगित 

करण्यात आले होते. 

• चीनने गिंकलेले हे गविमी 9 वे एएफसी मगहला आगशयाई चर्क गविेतेपद आहे. 

एएफसी मनहला एनशयि कप 2022:  

• एएफसी मगहला आगशयाई चर्क २०२२ ही एएफसी मगहला आगशयाई चर्क स्पधेची २० वी आवृत्ती होती. 

• एएफसी मगहला फुटबॉल सगमतीने या स्पधेचे यिमान म्हिून भारताची गशफारस केली होती आगि िून २०२० मधे्य 

यिमान म्हिून गनवड िाली होती.  

• Source: ndtv 

महत्वाच्या बातम्या: व्यस्कक्तमत्व 

महाभारताचे भीम उफस  प्रवीण कुमार सोबती यांचे निर्ि 
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• बी.आर.चोप्रा यांच्या महाभारत या गचत्रपटात भीमची भूगमका साकारिारे प्रवीि कुमार सोबती यांचे गनधन िाले. 

• सीमा सुरक्षा दलात (बीएसएफ) सामील िाले तेिा सोबती २० वर्ाांचे होते आगि नंतर त्ांनी हातोडा आगि गडिस 

थ्रोमधे्य गवगवध अॅथलेगटक स्पधाांमधे्य देशाचे प्रगतगनगधत्व केले.  

• अिुसन पुरिार गविेता दोन वेळा ऑगलस्कियन (१९६८ मेस्कक्सको गेम्स आगि १९७२ मु्यगनक गेम्स) आगि चार वेळा 

आगशयाई िीडा स्पधास गिंकिारा (दोन सुविस, एक रौप्य आगि एक कांस्य) होता. 

• Source: TOI 
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