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दैनिक चालू घडामोडी 24.02.2022 
भारतीय िौदलाचा बहुपक्षीय सराव MILAN 2022 

 

• भारतीय नौदलाच्या बहुपक्षीय सराव MILAN 2022 ची नवीनतम आवृत्ती 25 फेबु्रवारी 2022 पासून ववशाखापट्टणम 

येथे सुरू होणार आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• वमलान 22 हाबबर टप्पा 25 ते 28 फेबु्रवारी आवण सागरी टप्पा 01 ते 04 माचब दरम्यान दोन टप्प्यात 9 वदवसाांच्या 

कालावधीत आयोवित केला िात आहे. 

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

• MILAN 22 हा आतापयंतचा सवाबत मोठा सहभाग पाहणार आहे, ज्यामधे्य 40 हून अवधक देश त्ाांच्या 

युद्धनौका/उच्चस्तरीय वशष्टमांडळे पाठवत आहेत. 

• मैत्रीपूणब नौदलाांमधील व्यावसावयक सांवादाद्वारे ऑपरेशनल कौशले्य वाढवणे, सवोत्तम पद्धती आवण प्रविया 

आत्मसात करणे आवण सागरी के्षत्रात सैद्धाांवतक वशक्षण सक्षम करणे हे या सरावाचे उविष्ट आहे. 

नमलाि बद्दल: 

• MILAN हा भारतीय नौदलाने 1995 मधे्य अांदमान आवण वनकोबार कमाांड येथे सुरू केलेला वद्ववावषबक बहुपक्षीय 

नौदल सराव आहे. 

• 1995 च्या आवृत्तीत इांडोनेवशया, वसांगापूर, श्रीलांका आवण थायलांड या केवळ चार देशाांच्या सहभागाने सुरुवात झाली. 

• Source: PIB  

 

मुद्रा कर्ज योर्िेअंतर्जत महाराष्ट्र ात मनहला खातेदारांची लक्षणीय संख्या 
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• छोटया व लघुउद्योगाांना किबपुरवठयासाठी कें द्र शासनाने एवप्रल २०१५ पासून मुद्रा किब योिना सुरू केली. त्ाद्वारे 

ववववध बँकाांच्या माध्यमातून दहा लाखाांचे ववनातारण किब उपलब्ध करून वदले िाते. 

• महाराष्टर ात तीन वषांत ९० लाख मवहला उद्योिक व सांसथाांनी तब्बल ३४ हिार कोटी ांची उचल या योिनेतून केली 

आहे. 

• मुद्रा पोटबलवर उपलब्ध मावहतीनुसार योिना सुरू झाल्यापासून ३१ वडसेंबर २०२१ पयंत देशभरातील १७.३२ लाख 

कोटी ांचे किब मांिूर करण्यात आले. यात मवहला उद्योिकाांचा वाटा ४४ टके्क आहे. 

• महाराष्टर ात २०१८-१९ मधे्य एकूण ४३.८५ लाख खातेदाराांना २६ हिार ४३८ कोटी रुपयाांचे किबवाटप करण्यात आले. 

यात मवहला खातेदाराांची सांख्या ३१.८८ लाख व त्ाांना देण्यात आलेल्या किाबची रक्कम १०,८२३ कोटी होती. २०१९-

२० मधे्य मवहला खातेदाराांच्या सांखे्यत आणखी वाढ झाली. 

• ३४ लाख ७८ हिार मवहला खातेदाराांना १२ हिार १६५ कोटी रुपयाांचे किबवाटप करण्यात आले. २०२०-२१ मधे्य 

करोनाकाळात मात्र किब मागणाऱयाांच्या सांखे्यत घट झाल्याचे आकडेवारी दशबवते. या वषांत २९.५७ लाख मवहला 

खातेदाराांना ११ हिार १०६ कोटी रुपयाांचे किब वाटप झाले. या वषांत मात्र खातेदाराांची सांख्या कमी झाली. त्ाचे 

कारण करोनाची साथ असल्याचे साांगण्यात येते. 

• मुद्रा योिनेतून मवहला खातेदाराांना करण्यात आलेल्या किबवाटपात देशात पविम बांगालचा पवहला िमाांक लागतो. 

त्ानांतर तवमळनाडू, वबहार, कनाबटक आवण महाराष्टर ाचा िमाांक लागतो.  

Source: Loksatta 

 

रनियािे युके्रिनवरुद्ध युद्धाची घोषणा केली आहे 

 

सांदभब : रवशयाचे अध्यक्ष व्लावदमीर पुतीन म्हणाले की, मॉस्को पूवब युिेनमधे्य लष्करी कारवाई करणार आहे. 

दूरवचत्रवाणीवरील भाषणात पुवतन याांनी युिेनच्या सैन्याला शरणागती पत्करण्यास साांवगतले आवण युिेनकडून येणाऱया 

धमक्ाांना प्रवतसाद म्हणून ही कारवाई करण्यात आली आहे, असे नमूद केले.  

मुख्य मानहती: 

• रवशयाच्या सैन्याने विवमयामधून युिेनच्या हिीत प्रवेश केला आवण आि सकाळी युिेनच्या अनेक शहराांवर 

बॅवलस्टिक के्षपणास्त्र हले्लही करण्यात आले.  

• युिेनच्या क्ीव, खरकीव आवण इतर भागात मोठे स्फोट ऐकू आले. 

• रवशयाचे अध्यक्ष पुतीन पुढे म्हणाले की, युिेनवर कब्जा करण्याचे रवशयाचे धे्यय नाही आवण रक्तपाताची िबाबदारी 

युिेनच्या रािवटीची आहे.  

• रवशयाने इतर देशाांना इशारा वदला होता की, रवशयन कारवाईत हस्तके्षप करण्याचा कोणताही प्रयत्न केल्यास त्ाचे 

पररणाम त्ाांनी कधीही न पावहलेले भोगावे लागतील.  
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• युिेनला नाटोमधे्य सामील होण्यापासून रोखण्याच्या रवशयाच्या मागण्याांकडे अमेररका आवण त्ाच्या वमत्रराष्टर ाांनी 

दुलबक्ष केल्याचा आरोपही केला. 

िाटो म्हणरे् काय? 

• नॉथब अटलाांवटक टर ीटी ऑगबनायझेशन (NATO) ज्याला नॉथब अटलाांवटक अलायन्स देखील म्हणतात, ही 30 सदस्य 

देशाांची आांतरसरकारी लष्करी युती आहे. 

• हे 27 युरोवपयन देश, 2 उत्तर अमेररकन देश आवण 1 युरेवशयन देश याांच्यातील युती आहे. 

• सांसथा 4 एवप्रल 1949 रोिी स्वाक्षरी केलेल्या उत्तर अटलाांवटक कराराची अांमलबिावणी करते. 

• मुख्यालय: बु्रसेल्स, बेस्टियम, तर अलायड कमाांड ऑपरेशन्सचे मुख्यालय मॉन्स, बेस्टियम िवळ आहे. 

Source: AIR 

 

स्वानमत्व योर्िा 

 

• सांदभब: पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी अलीकडील वेवबनार कें द्रीय अथबसांकल्प 202 मधे्य िोर वदला, “गावाांची वडविटल 

कनेस्टिस्टिटी ही आता आकाांक्षा नसून आिची गरि आहे”. 

ग्रामीण भार्ात ब्रॉडबँड किेक्टिक्टिटीची र्रर् का? 

• ब्रॉडबँड कनेस्टिस्टिटीमुळे खेड्यापाड्यात सुववधा तर वमळतीलच, वशवाय खेड्यापाड्याांत कुशल तरुणाांचा मोठा 

पुळका तयार होण्यास मदत होईल. 

• गावात ब्रॉडबँड कनेस्टिस्टिटीसह सेवा के्षत्राचा ववस्तार होईल, तेिा देशाची क्षमता आणखी वाढेल. 

• ऑविकल फायबर कनेस्टिस्टिटीच्या समस्याांचे वनराकरण देशाच्या ग्रामीण भागात प्रायोवगक तत्त्वावर करणे 

आवश्यक आहे. 

काय आहे स्वानमत्व योर्िा? 

• सामाविक-आवथबकदृष्ट्या सक्षम आवण स्वावलांबी ग्रामीण भारताला प्रोत्साहन देण्यासाठी कें द्रीय के्षत्रातील योिना 

म्हणून पांतप्रधानाांनी 24 एवप्रल 2020 रोिी एस.िी.ए.एम.आय.टी.िी.ए. (सवे ऑफ स्टिलेि अँड मॅवपांग ववथ 

इम्प्रोिाइज्ड टेक्नॉलॉिी इन स्टिलेि एररयाि) सुरू केले होते. 

योर्िेचा उदे्दि : 

• ग्रामीण वनयोिनासाठी अचूक भूमी अवभलेख तयार करणे आवण मालमते्तशी सांबांवधत वाद कमी करणे. 

• ग्रामीण भारतातील नागररकाांना त्ाांच्या मालमते्तचा वापर किब घेण्यासाठी व इतर आवथबक लाभ घेण्यासाठी आवथबक 

मालमत्ता म्हणून करण्यास सक्षम करून त्ाांना आवथबक सथैयब आणणे. 

• मालमत्ता कर वनवित करणे, िे थेट िीपी ांना प्राप्त होईल, िेथे ते हस्ताांतररत केले िाते वकां वा अन्यथा, सरकारी वतिोरीत 

भर पडेल. 
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• सवेक्षण पायाभूत सुववधा आवण िीआयएस नकाशे तयार करणे िे त्ाांच्या वापरासाठी कोणत्ाही ववभागाद्वारे वापरले 

िाऊ शकते.  

• िीआयएस नकाशाांचा वापर करून चाांगल्या प्रतीचा ग्रामपांचायत ववकास आराखडा (िीपीडीपी) तयार करण्यास 

पावठां बा देणे.  

योर्िेमधे्य कोणते सवज पैलू समानवष्ट् आहेत? 

योिनेत ववववध पैलू समाववष्ट आहेत: 

• मालमत्ताांचे मुद्रीकरण सुलभ करणे आवण बँक किब सक्षम करणे 

• मालमते्तशी सांबांवधत वववाद कमी करणे 

• सवबसमावेशक गावपातळीवर वनयोिन 

अंमलबर्ावणी प्रानिकरण: 

• ही योिना पांचायत राि मांत्रालय, राज्य महसूल ववभाग, राज्य पांचायती राि ववभाग आवण भारतीय सवेक्षण याांच्या 

सांयुक्त प्रयत्नाांनी राबववण्यात येते. 

ग्रामीण भारतात क्रांती घडवूि आणण्यास किी मदत होईल? 

• डर ोन तांत्रज्ञानाचा वापर करून िवमनीच्या पासबलचे मॅवपांग करून आवण मालमत्ताधारकाांना कायदेशीर मालकी काडब 

(प्रॉपटी काडब/ टायटल डीड) देऊन ग्रामीण भागातील मालमते्तची स्पष्ट मालकी प्रसथावपत करण्याच्या वदशेने योिना 

हे एक सुधारणात्मक पाऊल आहे. 

• ही योिना खर् या अथाबने ग्राम स्वराि साध्य करण्याच्या वदशेने आवण ग्रामीण भारताला आत्मवनभबर बनववण्याच्या 

वदशेने एक पाऊल आहे. 

Source: AIR 

 

प्रिािमंत्री नकसाि सन्माि नििी (PM-KISAN) योर्िा 

 

• सांदभब: प्रधानमांत्री वकसान सन्मान वनधी (PM-KISAN) योिनेच्या प्रारांभाचा वतसरा वधाबपन वदन सांपूणब भारतात सािरा 

केला िातो. 

महत्वाचे मुदे्द 

• ही योिना 24 फेबु्रवारी 2019 रोिी सुरू करण्यात आली. 

• देशभरातील सवब िमीनधारक शेतकरी कुटुांबाांना उत्पन्नाचा आधार देणे आवण त्ाांना शेतीशी सांबांवधत खचब तसेच 

घरगुती गरिा भागववण्यास सक्षम करणे हे उविष्ट आहे. 

• योिनेअांतगबत, उच्च-उत्पन्न स्टसथतीशी सांबांवधत काही अपविबन वनकषाांच्या अधीन राहून दर वषी सहा हिार रुपये दोन 

हिार रुपयाांच्या तीन समान हप्त्ाांमधे्य थेट शेतकऱयाांच्या बँक खात्ात हस्ताांतररत केले िातात. 
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• या योिनेने सुरुवातीला दोन हेिरपयंत लागवडीयोग्य िमीन असलेल्या सवब लहान आवण अल्पभूधारक शेतकरी 

कुटुांबाांना उत्पन्नाचा आधार वदला, परां तु नांतर सवब शेतकरी कुटुांबाांना त्ाांच्या िवमनीचा आकार ववचारात न घेता त्ाचा 

ववस्तार करण्यात आला. 

• पीएम-वकसान योिनेंतगबत आतापयंत 1.80 लाख कोटी रुपयाांहून अवधक रक्कम थेट शेतकरी कुटुांबाांच्या बँक 

खात्ाांमधे्य हस्ताांतररत करण्यात आली आहे. 

• Source: AIR 

 

आर्रतळा येथे दुसरा बांर्लादेि नचत्रपट महोत्सव 

 

• सांदभब: दुसऱया बाांगलादेश वचत्रपट महोत्सवाचे उद्घाटन वत्रपुराचे मुख्यमांत्री वबप्लब कुमार देब याांच्या हसे्त आगरतळा 

येथे करण्यात आले. 

महत्वाचे मुदे्द 

• आगरतळा येथे तीन वदवस चालणारा वचत्रपट महोत्सव हा बाांगलादेशच्या स्वातांत्र्याच्या सुवणब महोत्सवी उत्सवाचा एक 

भाग आहे. 

• 1971 चा गौरवशाली इवतहास आवण बाांगलादेशच्या मुक्तीमधे्य भारताच्या भूवमकेचे स्मरण करण्यासाठी या 

महोत्सवात बाांगलादेशच्या मुस्टक्तसांग्रामाशी सांबांवधत सवोतृ्कष्ट वचत्रपटाांचे प्रदशबन केले िात आहे. 

• वत्रपुरा आवण बाांगलादेश याांच्या सांसृ्कती ांमधे्य अनेक समानता आहेत आवण असे कायबिम दोन्ही देशाांमधील 

साांसृ्कवतक देवाणघेवाणीद्वारे या प्रदेशात सौहादब  वाढवण्याच्या वदशेने एक मोठे पाऊल आहे. 

• टीप: िलमागब आवण रेले्वसह दळणवळणाच्या नवीन वावहन्या उघडल्यामुळे, वत्रपुरा हा ईशाने्यचा व्यावसावयक 

कॉररडॉर बनत आहे आवण वचत्रपट वनवमबतीसाठी प्रचांड क्षमता देखील प्रदान करत आहे. 

• Source: AIR 

 

केनियातील िार्ररकांिी अन्न महार्ाईनवरोिात ऑिलाइि आंदोलि केले 

• अन्न, वीि आवण इांधन यासारख्या मूलभूत वसू्तांच्या वकमतीत वाढ झाल्याने सांतप्त केवनयाचे लोक सोशल मीवडयावर 

वनषेध व्यक्त करत आहेत. 
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• #lowerfoodprices हा हॅशटॅग वापरून, केवनयाच्या लोकाांनी दैनांवदन वसू्तांच्या वकमती ांमधे्य होणारी वाढ रोखण्यात 

अपयशी ठरल्याबिल सरकारवर टीका केली आहे, ज्यामुळे िीवन असह्य झाले आहे. 

• Source: AIR 

 

दुसरी LG कप आइस हॉकी चॅक्टियिनिप २०२२ 

 

• लडाख स्काउट्स रेविमेंटल सेंटर, LSRC ने दुसरी LG कप आइस हॉकी चॅस्टियनवशप-2022 विांकली आहे. 

• लेहमधील NDS आइस हॉकी ररांकमधे्य खेळल्या गेलेल्या फायनलमधे्य, LSRC ने कट्टर-प्रवतस्पधी ITBP चा थ्री वनलने 

पराभव करून मोसमातील सलग दुसरे वविेतेपद पटकावले. 

• लडाखचे लेफ्टनांट गिनबर आर के माथूर याांनी एलिी कप आइस हॉकी चॅस्टियनवशपच्या या आवृत्तीच्या पुरुष आवण 

मवहला अशा दोन्ही प्रकारातील अांवतम स्पधबकाांना टर ॉफी प्रदान केल्या. 

• Source: AIR 

 

मनहला नक्रकेट: नू्यझीलंडिे चौथ्या एकनदवसीय सामन्यात नवर्य नमळवला 
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• मवहला विकेटमधे्य, नू्यझीलांडने क्वीन्सटाउनच्या िॉन डेस्टिस ओिल येथे पावसाने व्यत्य आणलेल्या चौथ्या 

एकवदवसीय सामन्यात भारताचा 63 धावाांनी पराभव केला. 

• नू्यझीलांडचा डाव अमेवलया केरच्या ६८ धावाांच्या खेळीने यशस्वी झाला, त्ानांतर प्रभावी गोलांदािी केली. 

• यिमानाांनी पाच सामन्याांच्या मावलकेत 4-0 अशी आघाडी घेतली आहे. 

• 192 धावाांचा पाठलाग करताना भारतीय सलामीवीर झटपट बाद झाले आवण पाचव्या षटकात भारताची 4 बाद 12 

अशी अवसथा झाली. 

• Source: AIR 

 

500 वषे रु्िी चोरी झालेली हिुमािाची मूती भारतात परत केली र्ाणार आहे  

 

• सांदभब: कें द्रीय साांसृ्कवतक मांत्री िी वकशन रेड्डी याांनी मावहती वदली की “तावमळनाडूच्या मांवदरातून चोरीला गेलेली 

पाचशे वषब िुनी भगवान हनुमान काांस्य मूती भारतात परत आणली िाईल. यूएस होमलँड वसकु्ररटीने वमळवलेली 

चोरीची मूती यूएस सीडीएने @HCICanberra ला सुपूदब  केली. 

महत्वाचे मुदे्द 

• तवमळनाडूच्या अररयालूर विल्ह्ह्यातून एक दशकापूवी चोरीला गेलेली आवण परदेशात तस्करी करून आणलेली 

भगवान हनुमानाची मूती लवकरच आणली िाणार आहे. 

• 14व्या आवण 15व्या शतकादरम्यान, ववियनगर साम्राज्याच्या काळात बाांधलेली ही मूती अलीकडेच ऑिर ेवलयातील 

एका खािगी खरेदीदाराच्या ताब्यात सापडली. 

• भारतीय पुरातत्व सवेक्षणानुसार, 9 एवप्रल 2012 रोिी अररयालूर येथील वेलू्लर गावातील वरधरािा पेरूमल 

मांवदरातील श्रीदेवी मूती आवण बुडीदेवीच्या मूतीसह ही अांिनेयर (हनुमान) मूती चोरण्यात आली. 

• विथून चोरी झाली त्ाच मांवदरात त्ाचा िीणोद्धार केला िाईल. 

नवर्यिर्र साम्राज्याबद्दल 

• ववियनगर साम्राज्य, ज्याला कनाबटक राज्य असेही म्हणतात, दवक्षण भारतातील दख्खन पठारावर आधाररत होते. 

• याची सथापना 1336 मधे्य सांगमा वांशातील हररहर I आवण बुक्का राय I या भाऊां नी केली होती. 

• 13व्या शतकाच्या अखेरीस इस्लावमक आिमणे रोखण्यासाठी दवक्षणेकडील शक्ती ांनी केलेल्या प्रयत्नाांचा कळस 

म्हणून साम्राज्य प्रवसद्ध झाले. 

• त्ाच्या वशखरावर, त्ाने दवक्षण भारतातील िवळिवळ सवब सत्ताधारी घराण्याांना वश केले आवण दख्खनच्या 

सुलतानाांना तुांगभद्रा-कृष्णा नदी दोआब प्रदेशाच्या पलीकडे ढकलले, त्ाव्यवतररक्त आधुवनक काळातील ओवडशा 

(प्राचीन कवलांग) गिपती साम्राज्यापासून िोडले गेले आवण त्ामुळे एक उले्लखनीय शक्ती बनली. 

Source: Indian Express 
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