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दैनिक चालू घडामोडी 21.02.2022 
आंतरराष्ट्र ीय मातृभाषा नदि : २१ फेब्रुवारी  

 

• भारतातील आझादी का अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून आंतरराष्ट्र ीय मातृभाषा ददन साजरा केला जातो. 

• या ददवसाचे औदचत्य साधून सांसृ्कदतक मंत्रालय इंददरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर द आटट्स आयजीएनसीए आदण 

युनेस्को नवी ददल्ली क्लस्टर ऑदफस यांच्या संयुक्त दवद्यमाने प्रत्यक्ष आदण व्हच्ु्यअल स्वरूपात दोन ददवसीय 

काय्क्रमाचे आयोजन करत आहे. 

मुख्य ठळक मुदे्द 

• सांसृ्कदतक राज्यमंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी यांच्या हसे्त वंदे भारतम'च्या ध्वदनमुदिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. 

• प्रास्तादवक भाषण प्रदसद्ध लेखक, कवी व गीतकार श्री. प्रसून जोशी यांचे. 

• डीन 'आयजीएनसीए'चे डीन प्रा.रमेश सी गौर यांनी दलदहलेल्या 'टर ायबल अँड स्वदेशी लँगे्वजेस ऑफ इंदडया' या 

पुस्तकाचे प्रकाशन. 

• 'गॅ्रमी दवजेता ररकी केज आदण तबलावादक दबक्रम घोष लाइव्ह कॉन्सट्. 

नदवसाबद्दल 

• आंतरराष्ट्र ीय मातृभाषा ददन दरवषी 21 फेबु्रवारी रोजी जगभरात प्रचार करण्यासाठी साजरा केला जातो  

• भादषक आदण सांसृ्कदतक दवदवधतेची जाणीव आदण  

बहुभानषकता  

• हा ददवस जगातील लोकांद्वारे वापरल्या जाणारट  या सव् भाषांचे जतन आदण संरक्षण वाढदवण्याच्या व्यापक 

उपक्रमाचा एक भाग आहे.  

• आंतरराष्ट्र ीय मातृभाषा ददन साजरा करण्याची कल्पना प्रथम बांगलादेशातून आली.  

• संयुक्त राष्ट्र ांच्या शैक्षदणक, वैज्ञादनक आदण सांसृ्कदतक संघटनेच्या (युनेस्को) सव्साधारण पररषदेत २० मधे्य २१ 

फेबु्रवारी हा ददवस आंतरराष्ट्र ीय मातृभाषा ददन म्हणून साजरा करण्याचा दनण्य घेण्यात आला.  

• हा खास ददवस साजरा करण्यासाठी युनेस्कोतफे दरवषी एक अनोखी थीम दनवडण्यात येते.  

• 2022 ची थीम अशी आहे: "बहुभादषक दशक्षणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर: आव्हाने आदण संधी", हे बहुभादषक 

दशक्षणास पुढे नेण्यासाठी आदण सवाांसाठी दजेदार दशक्षण आदण दशक्षणाच्या दवकासास समथ्न देण्यासाठी 

तंत्रज्ञानाच्या संभाव्य भूदमकेवर लक्ष कें दित करते. 

• Source: PIB 

48 व्या खजुराहो िृत्य महोत्सवाचे आयोजि 
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• मध्य प्रदेशात 21 फेबु्रवारी 2022 पासून 48 वा खजुराहो नृत्य महोत्सव सुरू झाला, हा आठवडाभर चालणारा हा 

महोत्सव 26 फेबु्रवारीपयांत आयोदजत केला जाईल.  

• मध्य प्रदेशचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल यांनी खजुराहो येथे महोत्सवाचे उदट घाटन केले.  

• आझादी का अमृत महोत्सव या संकल्पनेवर या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे.   

• ददवंगत पंदडत दबरजू महाराज यांच्या दशष्ांनी केलेले कथक सादरीकरण आदी काय्क्रम या महोत्सवात देश-

जगातील नामवंत कलाकार सादर करीत आहेत. 

महोत्सवानवषयी 

• या महोत्सवात कथक, भरतनाट्यम, ओदडसी, कुदचपुडी, मदणपुरी, कथकली अशा भारतीय शास्त्रीय नृत्यशैलीचं्या 

समृद्धीवर प्रकाश टाकण्यात आला असून, या के्षत्रातील काही उत्तम प्रदतपादकांच्या सादरीकरणाने हा महोत्सव 

रंगला आहे.  

• आधुदनक भारतीय नृत्याची नुकतीच भर पडली आहे. 

• ही नृते्य एका मोकळ्या हवेच्या पे्रक्षागृहात, सहसा सूया्ला (सूय्देवतेला) समदप्त दचत्रगुप्त मंददरासमोर आदण पदिमी 

गटातील भगवान शंकराला समदप्त दवश्वनाथ मंददरासमोर सादर केली जातात. 

• Source: AIR 

अरोमा नमशि या पपपल ररव्होलू्यशि  

 

• जांभळी क्रांतीचा एक भाग म्हणून रामबनमधे्य सुरू करण्यात येणाऱ्या सीएसआयआर-आयआयएमच्या अरोमा 

दमशन अंतग्त 'लव्हेंडर अॅगे्रडेशन'. 

• डोडा आदण रामबनमधे्य अनुकूल हवामान आदण भौगोदलक पररस्थथती अस्स्तत्त्वात आहे, दजल्ह्यातील तरुणांसाठी 

उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढदवण्यासाठी लव्हेंडर लागवड रामबन सुरू केली जाऊ शकते. 
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• दवज्ञान आदण तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अरोमा दमशन अंतग्त लैव्हेंडर लागवडीमुळे उदयोनु्मख शेतकरी आदण कृषी-

उद्योजकांना उपजीदवकेची साधने उपलब्ध होण्यास मदत होईल आदण स्टाट् अप इंदडया मोदहमेला चालना दमळेल 

आदण या प्रदेशात उद्योजकतेच्या भावनेला चालना दमळेल. 

• सव्समावेशक आदण प्रादेदशक संतुदलत दवकासासाठी दवकास आवश्यक असल्याने अवघड भागांचा दवकास 

करण्यासाठी हा दनण्य घेण्यात आला आहे. 

रामबिबद्दल 

• रामबन हा भारताच्या जमू्म-काश्मीर कें िशादसत प्रदेशामधील एक दजल्हा आहे, जो पीर पंजाल पव्तरांगेच्या कुशीत 

स्थथत आहे.  

• दचनाब खोऱ्यातील तीन दजल्ह्यांपैकी हा एक दजल्हा आहे, कारण तो २००७ मधे्य पूवीच्या डोडा दजल्ह्यातून एक 

दजल्हा म्हणून तयार करण्यात आला होता. 

• हे शहर जमू्म आदण श्रीनगरपासून सुमारे १५१ दकमी अंतरावरील राष्ट्र ीय महामाग्-४४ वरील दचनाब खोऱ्यात दचनाब 

खोऱ्यात दचनाब नदीच्या दकनारी जमू्म व श्रीनगरच्या मधोमध वसले आहे. 

• अरोमा दमशन, ज्याला "लव्हेंडर दकंवा जांभळी क्रांती" म्हणून देखील ओळखले जाते 

• याची सुरुवात जमू्म-काश्मीरपासून झाली आहे आदण जे शेतकरी लैव्हेंडर दपकवू शकतात, फायदेशीर नफा कमावू 

शकतात आदण त्यांचे जीवन सुधारण्यास सक्षम आहेत त्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणला आहे. 

• वसु्तदनष्ठ 

• अरोमा उद्योगाद्वारे मोठ्या प्रमाणात मागणी असलेल्या आवश्यक तेलांसाठी सुगंधी दपकांच्या लागवडीस प्रोत्साहन 

देणे. 

• मेंथॉल पुददन्याच्या धतीवर इतर काही आवश्यक तेलांच्या उत्पादनात आदण दनया्तीत भारतीय शेतकरी आदण सुगंध 

उद्योग जागदतक नेते बनू शकतील. 

• सुगंधी वनस्पतीमंधे्य लॅव्हेंडर, दमास्क गुलाब, मुश्क बाला इत्यादीचंा समावेश होतो. 

• Source: PIB 

भारत आनि संयुक्त अरब अनमराती दरम्याि सवपसमावेशक आनथपक भागीदारी करार (सीईपीए) 

 

• (सीईपीए) भारत आदण युएई दरम्यान वादणज्य आदण उद्योग मंत्री दपयुष गोयल यांनी ददलेल्या मादहतीनुसार 

देशातील तरुणांसाठी दकमान 10 लाख रोजगार दनमा्ण होतील. 

• या कराराचा उदे्दश भारताला स्वावलंबी बनवण्यासाठी मदत करणे आदण देशातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी 

उपलब्ध करुन देणे हा आहे. 

• या कराराच्या माध्यमातून दोन्ही देश पुढील पाच वषाांच्या कालावधीसाठी साडेसात लाख कोटी रुपयांचा व्यापार 

करणार 

• भारतातून दनया्त होणाऱ्या ९० टके्क उत्पादनांचे यूएईमधे्य शून्य शुल्क असेल. 
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• या उत्पादनांमधे्य रेदडमेड कपडे, फामा्सु्यदटकल उत्पादने, कृषी उत्पादने, अन्न प्रदक्रया उत्पादने, पादत्राणे, लेदर, 

क्रीडा आदण अदभयांदत्रकी वसू्त, रते्न आदण दादगने आदण कामगारादभमुख के्षत्रातून येणारी सव् उत्पादने इत्यादीचंा 

समावेश आहे. 

Source AIR 

"भारतातील सवापत नवश्वासाहप सावपजनिक के्षत्र" पुरस्कार 

 

• कोल इंदडया दलदमटेडला (सीआयएल) "मोस्ट दडपेंडेबल पस्िक सेक्टर इन इंदडया" पुरस्काराने सन्मादनत 

करण्यात आले आहे. 

• असोदसएटेड चेंबस् ऑफ कॉमस् अँड इंडस्टर ी, कोलकट्टा यांनी "एनजी मीट अँड एक्सलन्स अवॉडट्स फंक्शन" मधे्य 

हा पुरस्कार प्रदान केला. 

• प्रल्हाद जोशी हे कें िीय कोळसा, खाण आदण संसदीय काय् मंत्री आहेत. 

CIL बद्दल 

• कोल इंदडया दलदमटेड (सीआयएल) या सरकारी मालकीच्या कोळसा खाण कंपनीची थथापना नोव्हेंबर १९७५ मधे्य 

झाली.  

• सीआयएल ही भारत सरकारच्या मालकीची कोळसा खाण आदण शुद्धीकरण महामंडळ आहे. 

• मुख्यालय: कोलकाता, पदिम बंगाल 

• ओनरदशप: कोयला मंत्रालय, भारत सरकार 

महत्वाची तथे्य 

• हा जगातील सवा्त मोठा कोळसा उत्पादक आदण 2,59,016 (1 एदप्रल 2021 पयांत) मनुष्बळासह सवा्त मोठ्या 

कॉपोरेट दनयोक्त्ांपैकी एक आहे. 

• हा एक महारत्न साव्जदनक के्षत्रातील उपक्रम आहे. 

• सुमारे २,७२,० कम्चारी असलेला हा भारतातील पाचवा सवा्त मोठा दनयोक्ता आहे. 

महारत्न दजाप म्हिजे काय? 

• ज्या कंपनीने सलग 3 वषे 5,000 कोटी रुपयांपेक्षा अदधक दनव्वळ नफा नोदंदवला आहे, 3 वषाांसाठी सरासरी 

वादष्क उलाढाल 25,000 कोटी रुपये दकंवा 3 वषाांसाठी सरासरी वादष्क दनव्वळ संपत्ती 15,000 कोटी रुपये 

असणे आवश्यक आहे अशा कंपनीला "महारत्न" दजा् ददला जातो. 

• आदण नवरत्न स्थथतीसह पीएसयू भारतीय स्टॉक एक्सचेंजमधे्य सूचीबद्ध असणे आवश्यक आहे. 

Source: PIB 

क्षमता नवकास योजिेला माचप 2022 पयंत मुदतवाढ 
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• क्षमता दवकास (सीडी) योजना 31 माच् 2026 पयांत सुरू ठेवण्यास कें ि सरकारने मंजुरी ददली आहे. 

• 15 व्या दवत्त आयोगाच्या चक्रात ही योजना सुरू ठेवण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या खचा्ला सांस्ख्यकी आदण 

काय्क्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने 3 हजार 179 कोटी रुपये ददले आहेत. 

क्षमता नवकास योजिा म्हिजे काय? 

• क्षमता दवकास योजना ही मंत्रालयाची एक सुरू असलेली कें िीय के्षत्र योजना आहे ज्याचा एकंदर उदे्दश आहे 

पायाभूत सुदवधा, तांदत्रक तसेच मनुष्बळ संसाधने वाढवणे यासाठी दवश्वासाह् आदण वेळेवर अदधकृत आकडेवारी 

उपलब्ध करून देणे. 

• या योजनेत मंत्रालयाच्या सव् सांस्ख्यकीय आदण डेटा व्यवथथापन दक्रयाकलापांचा समावेश आहे आदण देशाच्या 

अदधकृत सांस्ख्यकीय प्रणालीची दनदम्ती आदण देखभाल करण्यात महत्त्वपूण् भूदमका बजावते. 

• मंत्रालयाने हाती घेतलेल्या मोठ्या प्रमाणातील नमुना सवेक्षणांमधे्य अथ्व्यवथथेच्या महत्त्वाच्या बाबीचंा समावेश होतो 

आदण सरकारच्या धोरणात्मक रचनांसाठी डेटा इनपुट प्रदान केला जातो. 

मेदाराम जटारा  

 

• सवा्त मोठा आददवासी जत्रा "मेदाराम जटारा" पारंपाररक उत्साहाने आदण उत्साहाने साजरा केला गेला. 

• तेलंगणातील मुलुगू दजल्ह्यातील मेदाराम गावच्या एका गावाच्या नावावरून हा 4 ददवसांचा उत्सव साजरा करण्यात 

आला आहे. 

• कें िीय सांसृ्कदतक, पय्टन आदण दवकास मंत्री, उत्तर-पदिम के्षत्र (डोनर) श्री. जी. दकशन रेड्डी यांनी सम्माक्का-

सरलम्मा मेदाराम जटारा येथे हजेरी लावली. 

• या मंत्र्याने परंपरेनुसार, आपल्या वजनाइतकाच 'बंगाराम' (सोने) म्हणूनही ओळखला जाणारा गूळ अप्ण केला. 

महोत्सवानवषयी 
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• जुन्या दवधीनुसार, आददवासी पुजाऱ्यांनी दचलाकलागुट्टा वन आदण मेदाराम गावात दवशेष पूजा केली.  

• आददवासी देवदेवतांची पूजा करीत भादवकांनी रस्त्याच्या आजूबाजूला गदी केली आदण देवीनंा गूळ अप्ण 

करण्यासाठी अनवाणी पायी चालत गेले. 

• स्वदेश दश्न योजनेचा एक भाग म्हणून पय्टन मंत्रालयाने मुलुगू, लाकनवरम, मेदावरम, तडवई, डमरावी, मलू्लर 

आदण बोगाथा धबधबा या आददवासी सदक्टचा दवकास करण्यासाठी प्रकल्प हाती घेतले आदण मेदाराममधे्य 

अदतथीगृह बांधले. 

• भारत सरकारने तेलंगणातील टर ायबल सदक्टसाठी अंदाजे ८० कोटी रुपये मंजूर केले आदण त्यात मेदाराममधे्य 

पय्टन सुदवधा कें ि, अॅम्फीदथएटर, साव्जदनक सुदवधा सुदवधा, कॉटेज, तंबूत राहण्याची सोय, गाझेबॉस, बसण्याची 

बाके, घनकचरा व्यवथथापन पायाभूत सुदवधा, सौर ददवे, लँडसे्कदपंग आदण दपण्याच्या पाण्याचे कारंजे बांधणे यांचा 

समावेश होता. 

• २०११ च्या जनगणनेनुसार देशातील आददवासीचंी लोकसंख्या १०.४३ कोटी असून ती एकूण लोकसंखे्यच्या ८.६% 

आहे. त्यापैकी ८९.९७% ग्रामीण भागात आदण १०.०३% शहरी भागात राहतात. 

• टीप: 705 आददवासी समुदाय आपल्या लोकसंखे्यच्या अंदाजे 10% आहेत. 

काय आहे स्वदेश दशपि योजिा? 

• स्वदेश दश्न योजना ही 2014-15 मधे्य पय्टन आदण संसृ्कती मंत्रालयाने थीम-आधाररत पय्टन सदक्टच्या 

एकास्त्मक दवकासासाठी सुरू केलेली कें िीय के्षत्रातील योजना आहे. 

• भारतातील पय्टनाच्या संभाव्यतेला प्रोत्साहन देणे, दवकदसत करणे आदण त्याचा उपयोग करणे हे त्याचे उद्दीष्ट् आहे. 

• स्वदेश दश्न योजनेअंतग्त, पय्टन मंत्रालय सदक्टच्या पायाभूत सुदवधांच्या दवकासासाठी राज्य सरकारे, 

कें िशादसत प्रदेश प्रशासनांना कें िीय आदथ्क सहाय्य - सीएफए प्रदान करते. 

• रोजगार दनदम्तीसाठी पय्टन के्षत्राला प्रमुख इंदजन म्हणून थथान देणे, आदथ्क दवकासासाठी पे्ररक शक्ती, दवदवध 

के्षत्रांशी समन्वय साधणे जेणेकरून पय्टनाला त्याची क्षमता प्राप्त करता येईल, अशा दवदवध के्षत्रांशी समन्वय साधणे 

या दवचाराने स्वच्छ भारत अदभयान, स्स्कल इंदडया, मेक इन इंदडया इत्यादी इतर योजनांशी समन्वय साधण्याचा 

दवचार केला जात आहे. 

• Source: PIB 

नवज्ञाि सवपत्र पूज्यते 

 

• दवज्ञान सव्त्र पूज्यते हा आठवडाभराचा सृ्मदतददन २२ ते २८ फेबु्रवारी दरम्यान भारतभरातील ७५ दठकाणी एकाच 

वेळी आयोदजत करण्यात आला आहे.  

मुख्य ठळक मुदे्द 

• चार दवषयांतग्त काय्क्रमांचे गट करण्यात आले आहेत.  

पनहला नवषय: 'S&T च्या इनतहासाच्या इनतहासातील इनतहासातूि'.   
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• या दवभागात आधुदनक दवज्ञानाचे संथथापक आदण राष्ट्र  उभारणीत राष्ट्र ीय महत्त्व असलेल्या संथथांच्या योगदानाचा 

मागोवा घेण्यात आला आहे. ७५ शास्त्रज्ञांवरील ७५ दचत्रपटांचे प्रदश्न, तर ७५ दठकाणी नामवंत शास्त्रज्ञ व 

टेक्नोकॅ्रट यांची ७५ व्याख्याने अशा स्वरूपात हे काम केले जाणार आहे.  

दुसरी थीम, 'आधुनिक एस अँड टीचे मैलाचे दगड',  

• जागदतक दवज्ञानात दकंवा भारताच्या दवकासकथेत ठसा उमटवणारे गंभीर शोध, नवकल्पना दकंवा शोध यावर 

प्रकाश टाकणार आहे. 

नतसरी थीम, 'स्वदेशी परम्पररक अनवष्कार आनि िवकल्पिा' 

• औषधी वनस्पतीपंासून औषधांसारख्या पारंपररक ज्ञानप्रणालीच्या साठ्यावर रेखाटून भारताला स्वावलंबी बनदवणारे 

आदण स्वावलंबनाचे धे्यय साध्य करण्यात मदत करणारे ७५ शोध दकंवा तंत्रज्ञान यात दाखवण्यात येणार आहे. 

चौथी थीम, 'भारताचा कायापालट' 

• भारतीय एस अँड टीच्या पुढील २५ वषाांच्या पुढील वाटचालीकडे यात लक्ष ददले जाणार आहे. भारताच्या 

स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वषा्कडे वाटचाल करत असताना भारतातील 75 नामवंत शास्त्रज्ञ आदण तंत्रज्ञ आदण 

डायस्पोरा यांनी भारतीय एस अँड टीसाठी त्यांच्या कल्पनांवर केलेल्या चचेचा यात समावेश असेल. 

• कास्श्मरी, डोगरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड, मल्याळम, तदमळ, तेलगू, ओदडया, बंगाली, आसामी, नेपाळी, 

मैदथली आदण मदणपूरसह दवदवध भारतीय भाषांमधे्य हा काय्क्रम होणार असून यात ७५ दचत्रपटांच्या प्रदश्नाचा 

समावेश असेल. 

• नोबेल पाररतोदषक दवजेते सर सी. व्ही. रामन यांनी १९३० साली केलेल्या रामन इफेक्टच्या पथदशी शोधाच्या 

स्मरणाथ् १९८७ पासून दरवषी २८ फेबु्रवारी रोजी साजरा होणारा राष्ट्र ीय दवज्ञान ददन.  

Source: PIB 

कोक ओव्हि प्ांट, केआयओसीएल 

 

• कें िीय पोलाद मंत्री कोक ओव्हन प्ांट कुिेमकुख आयन् ओर कंपनी दलदमटेड (केआयओसीएल), पनांबूर मंगलोर 

यांच्या हसे्त श्री. रामचंि प्रसाद यांच्या हसे्त पायाभरणी करण्यात आली. 

• प्रस्तादवत प्रकल्प िास्ट फनेस युदनटमधे्य बॅकवड् इंदटगे्रशन प्रकल्पांतग्त फॉरवड् आदण 1.80 एलटीपीए कोक 

ओक ओव्हन प्ांट अंतग्त 2.0 एलटीपीए डस्क्टल आयन् स्पन पाईप प्ांट ची थथापना करण्यासाठी आहे. 

• हे राष्ट्र ीय पोलाद धोरणाशी सुसंगत आहे आदण सरकारने सन २०३० पयांत भारतात ३०० दशलक्ष टन कच्च्च्या 

पोलादाचे उत्पादन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. 

• िास्ट भट्टी ही एक प्रकारची धातुवैज्ञादनक भट्टी आहे जी औद्योदगक धातंूच्या दनदम्तीसाठी से्मस्टंगसाठी वापरली 

जाते, सामान्यत: डुक्कर लोखंड, परंतु दशसे दकंवा तांबे यासारख्या इतर धातंूच्या दनदम्तीसाठी वापरली जाते.  

• स्फोट म्हणजे ज्वलन हवेला "सक्तीची" दकंवा वातावरणीय दाबापेक्षा जास्त पुरवठा करणे होय. 

राष्ट्र ीय पोलाद धोरिातील ठळक मुदे्द 
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• राष्ट्र ीय पोलाद धोरणात पोलाद के्षत्राला चालना देण्याच्या सरकारच्या दीघ्कालीन दृदष्ट्कोनाचा अंतभा्व करण्यात 

आला आहे.   

• पोलाद उत्पादनात स्वयंपूण्तेला तसेच आदथ्क वृद्धीला चालना देणारा तांदत्रकदृष्ट्ट्या प्रगत व जागदतक पातळीवर 

स्पधा्त्मक पोलाद उद्योग दनमा्ण करण्याचा दवचार या धोरणात करण्यात आला आहे.  

• पोलाद हे दनयंत्रणमुक्त के्षत्र असल्याने पोलाद के्षत्राच्या दवकासासाठी पोषक वातावरण दनमा्ण करून सरकार एक 

सुदवधा पुरवणारे काम करते. 

• Source: PIB 

भारतीय िौदल ताफा, बारावा फ्लीट ररव्हयू् 

• दवशाखापट्टणममधील ६० हून अदधक जहाजे आदण पाणबुड्या आदण ५५ दवमानांचा समावेश असलेल्या नौदल 

नौदलाच्या ताफ्याचा आढावा राष्ट्र पती रामनाथ कोदवंद घेणार आहेत. 

• राष्ट्र पती हे सैन्यदलाचे सवोच्च कमांडरही असतात. 

• हा बारावा फ्लीट ररव्हटयू आहे आदण भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वधा्पन ददनादनदमत्त देशभरात आझादी का 

अमृत महोत्सव म्हणून साजरा केला जात आहे, या दनदमत्ताने हे आयोजन केले जात आहे, याचे दवशेष महत्त्व आहे.   

मुख्य ठळक मुदे्द 

• अनेक हेदलकॉप्टस् आदण दफक्स्ड-दवंग दवमानांद्वारे नेत्रदीपक फ्लाय-पास्टच्या प्रदश्नात राष्ट्र पती भारतीय नौदल 

एअर आम्चा आढावा घेणार आहेत. या समीके्षच्या अंदतम टप्प्यात युद्धनौका आदण पाणबुड्यांचा एक मोबाइल 

कॉलम अध्यक्षीय नौकेच्या पुढे झेपावणार आहे. 

• हे प्रदश्न भारतीय नौदलाच्या नवीनतम अदधग्रहणांचे प्रदश्न करेल.  

मुख्य तथ्य 

• राष्ट्र पतीचंी नौका ही स्वदेशी बनावटीची नेव्हल ऑफशोअर गस्ती नौका आयएनएस सुदमत्रा असून, ती अध्यक्षीय 

सं्तभाचे नेतृत्व करणार आहे.  

• या नौकेला त्याच्या बाजूला असलेल्या अशोक दचन्हाद्वारे वेगळे केले जाईल आदण मस्तवर राष्ट्र पतीचं्या मानकाचे 

उड्डाण केले जाईल.  

• औपचाररक गाड् ऑफ ऑनर आदण २१ तोफांच्या सलामीनंतर राष्ट्र पतीनंी राष्ट्र पतीचं्या 'आयएनएस सुदमत्रा' या 

राष्ट्र पतीचं्या नौकेवर दनघाले आदण दवशाखापट्टणमच्या अँकरेजवर तैनात असलेल्या ४४ जहाजांमधून प्रवास करणार 

होते.  

Source: AIR 

पुरुषांच्या ICC T20 मधे्य भारतीय क्रमांक 1 

• 20 फेबु्रवारी 2022 रोजी कोलकाता येथे वेस्ट इंदडजवर 3-0 ने मादलका दजंकल्यानंतर भारत सहा वषाांत प्रथमच 

पुरुषांच्या ICC T20 आंतरराष्ट्र ीय संघ क्रमवारीत प्रथम क्रमांकाचा संघ बनला आहे. 

• भारताने 269 रेदटंग गुणांसह इंगं्लडला मागे टाकून अव्वल थथान पटकावले. 

• यापूवी 12 फेबु्रवारी ते 3 मे 2016 या कालावधीत महेंिदसंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली फॉमेटवर राज्य केले होते. 

• भारताला पदहल्या क्रमांकावर नेणारा रोदहत शमा् हा दुसरा कण्धार ठरला आहे. 

भारत 2023 IOC सत्र मंुबईत आयोनजत करेल 
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• मंुबईत २०२३ च्या आयओसी सत्राचे यजमानपद भारताने दजंकले. 

• 1983 मधे्य नवी ददल्ली येथे आयओसी सत्राचे आयोजन करण्याची भारताची ही दुसरी वेळ असेल. 

• दहवाळी ऑदलस्िकच्या पाश््वभूमीवर चीनमधील बीदजंग येथे पार पडलेल्या १३९व्या आयओसीच्या अदधवेशनात 

भारताने ही बोली दबनदवरोध दजंकली. 

• ऑदलस्िक सुवण्पदक दवजेता अदभनव दबंिा, आयओसी सदस्य नीता अंबानी, आयओएचे अध्यक्ष नररंदर बात्रा 

आदण क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांनी यंदाच्या आयओसी अदधवेशनात यजमानपद हक्कांसाठी भारताचा प्रस्ताव 

सादर केला. 

Source: AIR 
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