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दैनिक चालू घडामोडी 23 फेब्रुवारी 2022 
आनथिक स्थथरता आनि नवकास पररषदेची बैठक मुुंबईत सुंपन्न 

 

• केन्द्रीय अर्थमंत्री निमथला सीतारामि यांच्या अध्यक्षतेखाली म ंबईत आनर्थक स्थर्रता आनि निकास (Financial 

Stability and Development Council) पररषदेच्या 25 व्या बैठकीचे आयोजि करण्यात आले. कें द्रीय अर्थमंत्री 

अर्थसंकल्प पश्चात चचाथ आनि भेटीगाठीसंाठी सध्या दोि नदिसांच्या म ंबई भेटीिर आल्या असूि त्या शहरातील उद्योग 

के्षत्राचे प्रनतनिधी, नित्तीय बाजारात कायथरत व्यक्ती आनि बँकांचे अनधकारी यांची भेट घेऊि चचाथ करत आहेत. 

• पररषदेच्या सदस्ांिी चलि व्यिथर्ापिाशी संबंनधत पररचालिनिषयक समस्ांिर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीिे या 

बैठकीत निचारनिनिमय केला.  

• आनर्थक स्थर्रता राखण्यासाठीची यंत्रिािा संथर्ात्मक स्वरूप देत त्यांिा सशक्त करिे, आंतर-नियामकीय समन्वय 

िाढनििे तसेच आनर्थक के्षत्राच्या निकासाला प्रोत्साहि देिे या उदे्दशािे नित्त के्षत्रातील निनिध बाजार नियामकांशी चचाथ 

करूि कें द्र सरकारिे नित्तीय स्थर्रता आनि निकास पररषदेची थर्ापिा केली आहे. 

•  नियामक संथर्ांच्या स्वायत्ततेनिषयी कोिताही पूिथग्रह ि बाळगता, ही पररषद मोठ्या नित्तीय समूहांसह अर्थव्यिथरे्चे 

निस्ताररत आनि नििेकी पद्धतीिे परीक्षि करते आनि आंतर-नियामकीय समन्वय तसेच आनर्थक के्षत्राच्या 

निकासानिषयी असलेल्या समस्ा सोडनिण्यासाठी प्रयत्न करते. ही पररषद आनर्थक साक्षरता आनि आनर्थक 

समािेशकता यांच्यािर देखील लक्ष कें नद्रत करते. 

• Source: PIB 

 

भारती एअरटेल सी-एमई-डबू्ल्यई -6 अुंतर्ित केबल कन्सोनटियममधे्य सामील 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• भारताच्या िेगािे िाढिाऱ्या नडनजटल अर्थव्यिथरे्ला सेिा देण्यासाठी आपली हाय-स्पीड ग्लोबल िेटिकथ  क्षमता 

िाढिण्यासाठी भारती एअरटेल 'एसईए-एमई-डबू्ल्यई-६' अंतगथत 'सी-एमई-डबू्ल्यई-६' या केबल कन्सोनटथयममधे्य 

सामील झाली आहे.  

• एअरटेल एसईए-एमई-डबू्ल्यई -6 मधे्य "प्रम ख ग ंतििूकदार" म्हिूि भाग घेत आहे आनि केबल नसस्टममधे्य एकूि 

ग ंतििूकीच्या 20 टके्क ग ंतििूक करीत आहे, जे 2025 मधे्य live होईल. 

• एअरटेलिे म ख्य एसईए-एमई-डबू्ल्यई-6 प्रिालीिर एक फायबर पेअर निकत घेतला आहे आनि केबल नसस्टमचा 

एक भाग म्हिूि नसंगापूर - चेन्नई - म ंबई दरम्याि चार फायबर पेअसथ सह-निनमथती करिार आहे.  

• एअरटेल भारतात एसईए-एमई-डबू्ल्यई-6 केबल नसस्टम म ंबई आनि चेन्नईमधील ििीि लँनडंग से्टशििर उतरििार 

आहे. 

SEA-ME-WE 6 undersea केबल कन्सोनटियमबद्दल: 

• SEA-ME-WE 6 (South East Asia-Middle East-West Europe 6, or SMW6) ही नसंगापूर आनि फ्रान्स 

(मासेल) दरम्यािची १९,२०० नक.मी.ची पािब डी केबल प्रिाली आहे, जी थर्लीय केबल्सद्वारे इनजप्त पार करते.  

• एसएमडबू्ल्य 6 केबल नसस्टममधे्य 10 फायबर जोड्या असतात, ज्यात प्रनत फायबर जोडी 12.6 टीबीपीएस आनि 

126 टीबीपीएस नसस्टम क्षमता असते. 

• Source: ET 

 

दादासाहेब फाळके आुंतरराष्ट्र ीय नचत्रपट महोत्सव पुरस्कार 2022 

 

दादासाहेब फाळके इंटरिॅशिल नफल्म फेस्स्टव्हल अिॉडथ 2022 म ंबईत पार पडला. 

म ख्य निजेत्यांची यादी: 

• िषाथतील सिोत्तम नचत्रपट - प ष्पा: द राइज 

• सिोतृ्कष्ट नचत्रपट - शेरशाह 

• सिोतृ्कष्ट अनभिेता - रििीर नसंग 

• सिोतृ्कष्ट अनभिेत्री - निती सॅिि 

• सिोतृ्कष्ट नदग्दशथक - केि घोष 

• नचत्रपट उद्योगातील उतृ्कष्ट योगदाि - आशा पारेख 

• सिोतृ्कष्ट आंतरराष्टर ीय फीचर नफल्म - द सरी फेरी 

• सिोतृ्कष्ट िेब नसरीज - कँडी 

• िेब नसरीजमधील सिोतृ्कष्ट अनभिेता – मिोज बाजपेयी 

• िेब नसरीजमधील सिोतृ्कष्ट अनभिेत्री – रिीिा टंडि 
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दादासाहेब फाळके आुंतरराष्ट्र ीय नचत्रपट महोत्सव पुरस्काराुंबद्दल: 

• हा नचत्रपट महोत्सि दादासाहेब फाळके यांच्या उले्लखिीय योगदािाचे स्मरि करतो. 

• ध ंडीराज गोनिंद फाळके, ज्यांिा दादासाहेब फाळके म्हिूि ओळखले जाते, ते एक भारतीय निमाथता-नदग्दशथक-

पटकर्ा लेखक होते, ज्यांिा "भारतीय नचत्रपटाचे जिक" म्हिूि ओळखले जाते. 

• त्यांचा पनहला नचत्रपट, राजा हररशं्चद्र हा 1913 मधे्य प्रदनशथत झालेला पनहला भारतीय नचत्रपट होता, आनि आता तो 

भारतातील पनहला पूिथ-लांबीचा नचत्रपट म्हिूि ओळखला जातो. 

• Source: Indian Express 

 

रनियािे युके्रिच्या बुंडखोर प्रदेिाुंिा स्वतुंत्र म्हिूि मान्यता  

 

• अनलकडेच रनशयाचे अध्यक्ष व्लानदमीर प तीि यांिी पूिथ य िेिमधील य िेि बंडखोर प्रदेशांिा - डोिेत्स्क आनि 

ल हान्स्क - हे स्वतंत्र के्षत्र म्हिूि मान्यता नदली. रनशया य िेििर हल्ला करू शकतो या भीतीिे निमाथि झालेला तिाि 

संप ष्टात आिण्याची मागिी पनश्चमेकडूि केली जात होती.  

• त्याम ळे त्यांिा लष्करी पाठबळ प रिण्याचा मागथ मोकळा झाला - पानश्चमात्य देशांिा हे रे्ट आव्हाि आहे, ज्याम ळे 

रनशया य िेििर आिमि करू शकतो, अशी भीती निमाथि होईल. 

• प नति यांिी आपल्या नििथयाचे समर्थि एका दूरगामी, पूिथ-रेकॉडथ केलेल्या भाषिात केले आनि सध्याच्या संकटासाठी 

िाटोला जबाबदार धरले आनि अमेररकेच्या िेतृत्वाखालील य तीला रनशयासाठी अस्स्तत्वाचा धोका असल्याचे म्हटले.  

• प नति यांच्या या घोषिेम ळे नमन्स्कमधे्य २०१५ साली झालेल्या शांतता कराराला तडा गेला असूि, य िेिच्या अनधका-

यांिा बंडखोर प्रदेशांिा व्यापक स्वराज्य देण्याची गरज होती. मॉकोसाठी हा मोठा म त्सद्दी उठाि होता. 

• य िेिच्या डोिेत्स्क आनि ल हान्स्क ओब्लास््टसचा समािेश असलेला डोिबास प्रदेश माचथ २०१४ पासूि संघषाथच्या 

कें द्रथर्ािी आहे, जेव्हा मॉकोिे (रनशया) निनमयि द्वीपकल्पािर आिमि केले आनि ताब्यात घेतले. 

नमन्स्क पनहला : य िेि आनि रनशयि समनर्थत फ टीरतािाद्यांिी सप्टेंबर २०१४ मधे्य बेलारुसच्या राजधािीत १२ कलमी य द्धबंदी 

करारािर सहमती दशथिली होती. दोन्ही बाजंूिी उलं्लघि केल्याम ळे हा करार त्वरीत मोडला गेला. 

नमन्स्क २ : रनशया, य िेि, ऑगथिायझेशि फॉर नसक्य ररटी अँड कोऑपरेशि इि य रोप (ओएससीई) या संघटिांचे प्रनतनिधी 

आनि रनशयासमर्थक दोि फ टीरतािादी प्रदेशांच्या िेत्यांिी फेब्र िारी २०१५ मधे्य १३ कलमी करारािर स्वाक्षऱ्या केल्या. 

Source: The Hindu 
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डीआयजी दजािच्या आयपीएस अनिकार याुंच्या कें द्रीय प्रनतनियुक्तीसाठी पॅिेलमेंट नियम हटवला 

 

• कानमथक आनि प्रनशक्षि निभागािे (डीओपीटी) 10 फेब्र िारी 2022 रोजी एक आदेश जारी केला की डीआयजी 

स्तरािर कें द्रात येिाऱ्या आयपीएस अनधकाऱ्यांिा याप ढे कें द्र सरकारबरोबर त्या स्तरािर निय क्त करण्याची 

आिश्यकता भासिार िाही. 

• मंनत्रमंडळाच्या निय क्ती सनमतीिे गृहमंत्रालयाच्या प्रस्तािाला मंज री नदली आहे. डी.आय.जी.च्या पातळीिर ही तरतूद 

ताबडतोब प्रभािािे नितररत करिे आनि त्याअि षंगािे निनहत द रुस्त्या करिे, सध्याच्या आयपीएस कायथकाळ 

धोरिात मंजूर करण्यात आले आहे. 

• याम ळे कोित्याही आयएएस, आयपीएस नकंिा आयएफओएस अनधकाऱ्याला राज्याच्या संमतीिे नकंिा त्यानशिाय 

कें द्रीय प्रनतनिय क्तीिर बोलािण्याची परिािगी नदली जाईल, कें द्र सरकार डीआयजी दजाथच्या आयपीएस अनधका-

यांिर आदेश देऊ शकते जे राज्यांिा रुचकर िसतील. 

• पूिीच्या नियमांि सार, कें द्रीय गृहसनचिांच्या िेतृत्वाखालील पोलीस आथर्ापिा मंडळािे त्यांिा कें द्रात डीआयजी 

म्हिूि निय क्त केले तरच नकमाि १४ िषाांचा अि भि असलेल्या डीआयजी-रँकच्या आयपीएस अनधकाऱ्याला कें द्रात 

निय क्त केले जाऊ शकते. अनधकाऱ्यांची कारकीदथ  आनि दक्षता िोदंीचं्या आधारे बोडथ पॅिेलची नििड करते. 

• Source: The Indian Express 

 

कें द्र सरकारिे जमू्म-काश्मीर पररसीमि आयोर्ाची मुदत एका वषाित दुसरयाुंदा वाढवली 

• निधी ि न्याय मंत्रालयािे नदलेल्या मानहतीि सार, कें द्रािे 6 माचथ 2020 रोजी जारी केलेल्या अनधसूचिेत स धारिा करूि 

दोि मनहन्यांची म दत िाढिली.  

• या पॅिलचा कायथकाळ ६ मे २०२२ रोजी संपिार आहे. 

• जमू्म-काश्मीरमधे्य राजकीय प्रनिया स रू करण्यासाठी पररसीमि प्रनिया महत्त्वपूिथ आहे.  

पार्श्िभूमी 

• 2020 मधे्य, पंतप्रधाि िरेंद्र मोदी म्हिाले होते की कें द्रशानसत प्रदेशातील पररसीमि प्रनिया संपल्यािंतर जमू्म-

काश्मीरमधे्य नििडि का घेतल्या जातील. 

• 6 माचथ 2020 रोजी, सरकारिे एका िषाथच्या आत पररसीमि बंद करण्यासाठी सिोच्च न्यायालयाच्या नििृत्त न्यायाधीश 

रंजिा प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पररसीमि आयोगाची थर्ापिा केली होती. 

• जमू्म आनि काश्मीर प िरथचिा निधेयकाि सार, जमू्म आनि काश्मीरमधील निधािसभेच्या जागांची संख्या 107 िरूि 

114 पयांत िाढेल, ज्याचा जमू्म के्षत्राला फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. 

• गेल्या िषी या सनमतीला एक िषाथची म दतिाढ देण्यात आली होती. 
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पररसीमि आयोर् म्हिजे काय? 

• सीमांकि आयोग नकंिा भारताचा सीमा आयोग हा भारत सरकारिे पररसीमि आयोग कायद्याच्या तरत दीिं सार 

थर्ापि केलेला आयोग आहे. 

• ि कत्याच झालेल्या जिगििेच्या आधारे निनिध निधािसभा आनि लोकसभा मतदारसंघांच्या सीमारेषा प न्हा रेखाटिे 

हे आयोगाचे म ख्य कायथ आहे. 

• Source: The Indian Express 

 

'sRide'बाबत आरबीआयचा इिारा 

 

•  आिश्यक त्या परिािग्ांनशिाय 'sRide' िािािे कार-पूनलंग अॅस्िकेशि चालिले जात असल्याचा इशारा ररझव्हथ 

बँकेिे िागररकांिा नदला आहे.  

• अशा अॅप्सचा िापर करिाऱ्या लोकांिा सािधनगरीचा इशारा देत आरबीआयिे िागररकांिा त्यांच्या पैशाचे निभाजि 

करण्यापूिी आरबीआयच्या िेबसाइटिरूि अनधकृत पेमेंट नसस्टम प्रदात्यांची यादी पडताळूि पाहण्याचे आिाहि 

केले आहे. 

• ग डगाि स्थर्त 'ररड टेक प्रायवे्हट नलनमटेड' पेमेंट अँड सेटलमेंट नसस्स्टम्स अॅक्ट, २००७ च्या तरत दीिं सार आिश्यक 

ती अनधकृतता ि नमळिता अधथ-बंद पाकीट (semi-closed wallet ) चालित आहे.   

• अशा प्रकारे, रीड टेक प्रायवे्हट नलनमटेडशी संबंनधत कोितीही व्यक्ती त्यांच्या स्वत: च्या जोखमीिर हे करत असेल.  

• पेमेंट अँड सेटलमेंट नसस्टम्स अॅक्ट, 2007 सह बोडथ फॉर रेग् लेशि अँड पयथिेक्षि ऑफ पेमेंट अँड सेटलमेंट नसस्टम 

रेग् लेशन्स, 2008 आनि पेमेंट अँड सेटलमेंट नसस्टम रेग् लेशन्स, 2008 12 ऑगस्ट 2008 पासूि लागू झाले आहेत. 

• Source: AIR 

 

मुुंबईत इलेस्रर क वाहि सेल सुरू 

• सरकारी अनधकारी, ई-मोनबनलटी तज्ञ आनि इलेस्क्टरक िाहि उद्योगातील प्रनतनिधीिंा एकत्र आिण्यासाठी बृहन् ंबई 

महािगरपानलका आपला इलेस्क्टरक िाहि (EV) सेल स रू करिार आहे. 

• महापानलकेच्या पयाथिरि निभागांतगथत ईव्ही सेल ठेिण्यात येिार आहे. 

• म ंबई उपिगरचे पालकमंत्री आनदत्य ठाकरे यांिी सह्याद्री अनतर्ीगृहातूि या सेलचा श भारंभ केला. 

• म ंबई महािगर के्षत्रात इलेस्क्टरक िाहिांच्या जानहरातीसाठी, इलेस्क्टरक िाहि चानजांगसाठी पायाभूत स निधा निमाथि 

करण्यासाठी धोरिकत्याांिा मदत केली जाईल. 

• खरेदीसाठी स लभ िेनडट स निधा उपलब्ध करूि देिे, िाहिातील बॅटरीसाठी अत्याध निक तंत्रज्ञाि लागू करिे आनि 

सािथजनिक िाहतूक हे या उपिमाचे उनद्दष्ट आहे. 

• बीएमसीिे गेल्या िषी दादर येरे् शहरातील पनहले इलेस्क्टरक िाहि से्टशि स रू केले आनि येत्या काही िषाांत शहरात 

1,000 ईव्ही चानजांग से्टशन्स उभारण्याचे त्यांचे उनद्दष्ट आहे. 

• 2028 पयांत शहरातील बेस्ट बसचा ताफा ईव्ही बसमधे्य रूपांतररत होईल, अशी घोषिाही आनदत्य ठाकरे यांिी केली 

होती. 

• Source: AIR 
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आर्रतळा येथे भरपाई देिारी विीकरि मोहीम 

 

• नत्रप रातील आगरतळा स्माटथ नसटी नमशििे पयाथिरिीय ि कसाि भरूि काढण्यासाठी भरपाई देिारी ििीकरि 

मोहीम हाती घेतली आहे. 

• आनशयाई निकास प्रकल्पाच्या निधीतूि स रू असलेल्या स्माटथ रोड प्रकल्पासाठी प्रौढ झाडे काढल्याम ळे पयाथिरिीय 

ि कसाि झाले. 

• ि कसाि भरूि काढण्यासाठी नत्रप रा ििनिभागाच्या तांनत्रक मागथदशथिाखाली काही प्रौढ झाडे नजिंत थर्लांतररत 

करण्यात आली आहेत. 

• आनशयाई निकास बँकेच्या अि दानित प्रकल्पांतगथत काढलेल्या एका झाडामागे दहा झाडे लािण्याचा उपिम हाती 

घेण्यात आला आहे. 

• शहराला स्माटथ बििण्याच्या आमच्या प्रयत्नांमधे्य शहराच्या निद्यमाि हररत कव्हरला हािी पोहोचिू िये हा या 

उपिमाचा उदे्दश आहे. 

• टीप: भारतीय िि सिेक्षि 2019 च्या अहिालाि सार ISFR 2017 मधे्य िोदंिलेल्या मागील मूल्यांकिाच्या त लिेत 

नत्रप रा राज्यातील ििके्षत्र 0.41 चौरस नकमीिे कमी झाले आहे. 

• Source: AIR 

 

जे्यष्ठ मल्याळम अनभिेत्री केपीएसी लनलता याुंचे नििि 

 

•  प्राम ख्यािे मल्याळम नचत्रपटसृष्टीत ५०० हूि अनधक नचत्रपटांमधे्य काम करिाऱ्या केपीएसी लनलता या त्यांच्या 

रंगमंचािरील िािािे ओळखल्या जािाऱ्या जे्यष्ठ अनभिेत्री माहेश्वरी अम्मा यांचे कोची येरे् निधि झाले. त्या ७३ िषाांच्या 

होत्या. 
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• केपीएसी लनलतािे १९६९ साली केएस सेत  माधिि यांच्या 'क ट्टक द म्बम' या नचत्रपटाच्या माध्यमातूि नचत्रपटसृष्टीत 

प्रिेश केला. 

• नतिे आपल्या कारनकदीची स रुिात डाव्या निचारसरिीच्या केरळ पीपल्स आट्थस क्लब (केपीएसी) या अलाप्प झा 

येर्ील नर्एटर कलेस्क्टव्हमधूि केली.  

• Source: The Indian Express 
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