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साप्ताहिक चालू घडामोडी 
दसुरा आठवडा फेब्रुवारी 2022 

महत्वाच्या बातम्या: राज्य 
भारतातील पहहला बायोमास-आधाररत हायड्र ोजन प्ाांट मध्य प्रदेशात 

 

• देशातील पहहला व्या साहयक स्तरा रील बायोमास-आधाररत हायड्र ोजन प्ाांट मध्य प्रदेशातील खांड् ा हजल्ह्यात सुरू होत 

आहे. 

• प्ाांट 30 टन बायोमास फीड्स्टॉकमधून दररोज एक टन हायड्र ोजन तयार करेल. 

• त्यातून बायोचार आहण हमथेनची हनहमयतीही होईल. 

• हा प्ाांट Watomo Energies Ltd आहण Biezel Green Energy याांच्या सांयुक्त उपक्रमाद्वारे ₹24 कोटी ांच्या गुांत णुकीने 

उभारला जात आहे.  

• Source: The Hindu 

नॅशनल हसांगल ह ांड्ो हसस्टीममधे्य समाकहलत होणारा जमू्म आहण काश्मीर हा पहहला कें द्रशाहसत प्रदेश बनला  

 

• जमू्म-काश्मीर हा राष्ट्र ीय एकल त्सखड्की प्रणालीशी (एनएसड्बू्ल्यएस) एकरूप होणारा पहहला कें द्रशाहसत प्रदेश 

ठरला. 

• लेफ्टनांट गव्हनयर मनोज हसन्हा याांनी एनएसड्बू्ल्यएससह समाकहलत जमू्म-काश्मीर हसांगल ह ांड्ो त्सिअरन्स हसस्टम 

सुरू केली. 

• एनएसड्बू्ल्यएस इांहड्या इांड्त्सस्टरयल लँड् बँक (आयआयएलबी) शी सांबांहधत आहे जी जमू्म-काश्मीरच्या 45 औद्योहगक 

उद्यानाांचे आयोजन करते. यामुळे गुांत णूकदाराांना जमू्म-काश्मीरमधे्य उपलब्ध जमीन पासयल शोधण्यात मदत होईल. 
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• एनएसड्बू्ल्यएस, भारत सरकारची 2020 ची अथयसांकल्पीय घोिणा, एक हड्हजटल पॅ्टफॉमय आहे जी 

गुांत णूकदाराांना त्याांच्या व्य सायाच्या गरजेनुसार मांजुरीसाठी आहण अजय करण्यासाठी मागयदशयक म्हणून काम 

करते.  

• सप्टेंबर 2021 मधे्य कें द्रीय  ाहणज्य आहण उद्योग मांत्री हपयुि गोयल याांच्या हसे्त हे व्यासपीठ सॉफ्ट-लाँच करण्यात 

आले होते.  

• एन.एस.ड्बू्ल्य.एस. गुांत णूकदाराांना माहहती गोळा करण्यासाठी आहण ह ह ध भागधारकाांकडू्न मांजुरी 

हमळह ण्यासाठी एकाहधक पॅ्टफॉमय / कायायलयाांना भेट देण्याची आ श्यकता दूर करेल. 

• Source: PIB 

केरळच्या राज्यपालाांनी लोकायुक्त अध्यादेशाला मांजुरी हदली 

 

बातम्या मधे्य का? 

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

अध्यादेशा र स्वाक्षरी करतील. 

मुख्य मुदे्द 

• श्रीमान खान याांनी सोम ारी पहाटे अध्यादेशाला मांजुरी हदली. काययकारी आदेशाने लोकपालाद्वारे दोिी आढळलेल्या 

कोणत्याही सा यजहनक अहधकाऱ्याला अपील केल्याहश ाय अहन ाययपणे बाहेर काढणे "सक्षम प्राहधकरणा र" बांधनकारक 

नाही. 

• लोकायुक्त कायदा राज्यपालाांना "सक्षम प्राहधकारी" म्हणून हनहदयष्ट् करतो, जर मुख्यमांत्री दोिी सा यजहनक अहधकारी 

असतील. मांत्र्याच्या बाबतीत मुख्यमांत्री हे सक्षम अहधकारी असतात. 

 

• हा कायदा प्रशासनाच्या ह ह ध स्तराां र, कॅहबनेट स्तरापासून आहण खालच्या हदशेने लागू होतो. सुधाररत कायदा 

सक्षम अहधकाऱ् याला दोिी अहधकाऱ् याह रुद्ध कार ाई करण्यापू ी कायद्याच्या कलम 14 अन्वये लोक आयुक् ताने केलेल्या 

“दोिी घोिणा” चे पुनरा लोकन करणे बांधनकारक करतो. 

• लोकायुक्त पाच  िांच्या काला धीसाठी हकां  ा  याच्या ७०  िायपयंत, यापैकी जे आधी येईल ते काम करेल. 

स्रोत : लोकसत्ता 

लोकहप्रयतेत महाराष्ट्र ाचा हचत्ररथ देशात प्रथम 
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बातम्या मधे्य का? 

• यांदाच्या प्रजासत्ताक हदनी राजपथा रील पथसांचलनात सहभागी झालेला जै ह ह धता   राज्य मानके या 

ह िया रील महाराष्ट्र ाच्या हचत्ररथास ‘लोकपसांती’ या  गय ारीत देशात प्रथम क्रमाांकाचा पुरस्कार जाहीर 

झाला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• या हचत्ररथाची सांकल्पना रेखाहचत्र   हत्रहमतीय प्रहतकृती तुिार प्रधान आहण रोशन इांगोले या तरुण मूहतयकार 

  कलाहदग्दशयक याांनी केले होते. 

• या िीचा हा हचत्ररथ नागपूरच्या ‘शुभ अ ॅड््स’ने तयार केला आहे. 

• सांचालक नरेश चरडे् आहण पांकज इांगळे आहण राहूल धनसरे   त्याांच्या 30 मूहतयकार   कलाकाराांसह भव्य 

प्रहतकृतीचे काम प्रत्यक्ष हदल्लीतील रांगशाळेत पूणय केले होते. 

• Source: Indian Express 

 
महत्वाच्या बातम्या: भारत 

राष्ट्र ीय रोप े ह कास काययक्रम (प यतमाला) 

 

• कें द्रीय अथयमांत्री श्रीमती हनमयला सीतारामन याांनी 2022-23 साठी कें द्रीय अथयसांकल्प सादर करताना राष्ट्र ीय रोप े 

ह कास काययक्रम – “प यतमाला” ची घोिणा केली. 

"प यतमाला" योजनेबद्दल: 

• ही योजना पीपीपी मोड् र हाती घेतली जाईल, जी अ घड् ड्ोांगराळ भागात पारांपाररक रस्त्ाांच्या जागी एक पसांतीचा 

पयाय रणीयदृष्ट्या हटकाऊ पयायय असेल. 

• पययटनाला चालना देण्याबरोबरच प्र ाशाांसाठी कनेत्सित्सव्हटी आहण सुह धा सुधारण्याचा ह चार आहे. 
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• हे गजबजलेले शहरी भाग देखील कव्हर करू शकते, जेथे पारांपाररक मास टर ात्सझझट प्रणाली व्य हायय नाही. 

• 2022-23 मधे्य 60 हकमी लाांबीच्या 8 रोप े प्रकल्पाांचे कां त्राट देण्यात येणार असल्याची घोिणा अथयमांत्र्याांनी केली. 

• ही योजना सध्या उत्तराखांड्, हहमाचल प्रदेश, महणपूर, जमू्म आहण काश्मीर आहण इतर ईशाने्यकड्ील राज्याांमधे्य सुरू 

केली जात आहे. 

Source: PIB 

पॉ रथॉन-2022 

 

• कें द्रीय ऊजाय मांत्री आहण MNRE आर के हसांह याांनी पॉ रथॉन-2022,  ीज ह तरणातील जहटल समस्या 

सोड् ण्यासाठी आहण गुण त्ता आहण ह श्वासाहय  ीजपुर ठा सुहनहित करण्यासाठी तांत्रज्ञान आधाररत उपाय 

शोधण्यासाठी RDSS अांतगयत हॅकाथॉन स्पधाय सुरू केली. पॉ रथॉन-2022 ही भारत सरकारच्या उजाय मांत्रालयाने 

सादर केलेल्या सुधाररत ह तरण के्षत्र योजनेच्या (RDSS) उहिष्ट्ानुसार सुरू केली जात आहे.  

• आर.ड्ी.एस.एस. (Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS)) ही ऊजाय मांत्रालयाने सादर केलेली 

एक सुधारणा-आधाररत आहण पररणाम-सांलग्न योजना आहे आहण आर.ड्ी.एस.एस.ची मुख्य उिीषे्ट् म्हणजे एटी अँड् 

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

अांतर दूर करणे आहण एक मजबूत उजाय के्षत्र तयार करण्यासाठी ऊजाय पुर ठ्याची गुण त्ता आहण ह श्वासाहयता 

सुधारणे जे देशाच्या भरभराटीच्या अथयव्य स्थेच्या शोधात ह कासाच्या सांधी  ाढ ू शकते.   

• स्टाटयअप इांहड्या, भारत सरकारचा प्रमुख उपक्रम, स्टाटयअप सांसृ्कतीला उते्प्रररत करण्याचा आहण भारतातील नाह न्य 

आहण उद्योजकतेसाठी एक मजबूत आहण स यसमा ेशक इकोहसस्टम तयार करण्याच्या उिेशाने पॉ रथॉन-2022 

च्या व्यापक प्रचारात देखील पाहठां बा देत आहे.  

• Source: PIB  

इां हड्या टेहलकॉम 2022 
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• कें द्रीय दळण ळण, इलेिर ॉहनक्स आहण माहहती तांत्रज्ञान आहण रेले्व मांत्री अहश्वनी  ैष्ण  याांच्या हसे्त 'इांहड्या टेहलकॉम 

2022' या एक्सिुहझव्ह इांटरनॅशनल हबझनेस एक्स्पोचे उद्घाटन करण्यात आले. 

• दूरसांचार उपकरणे आहण से ा हनयायत प्रोिाहन पररिदेने (टीईपीसी) 8 ते 10 फेबु्र ारी 2022 दरम्यान भारत 

सरकारच्या  ाहणज्य ह भागाच्या माकेट अॅके्सस इहनहशएहटव्ह स्कीम (एमएआय) अांतगयत आहण दूरसांचार ह भाग, 

परराष्ट्र  व्य हार मांत्रालय आहण ह ह ध देशाांमधील भारतीय हमशनच्या सहकायायने हा काययक्रम आयोहजत केला आहे.  

• ४५ हून अहधक देशाांमधील पात्र खरेदीदार या काययक्रमास उपत्सस्थत आहेत. या पररिदेव्यहतररक्त ४०+ भारतीय 

दूरसांचार कां पन्या आपली उत्पादने आहण क्षमता या प्रदशयनात दाख त आहेत. 

• भारतीय दूरसांचार भागधारकाांना पात्र परदेशी खरेदीदाराांना भेटण्याची सांधी प्रदान करणे हे या काययक्रमाचे उिीष्ट् 

आहे. 

• Source: PIB 

हैदराबादमधे्य 216-फूट सॅ्टचू्य ऑफ इकॅ्वहलटीचे उद्घाटन 

 

बातम्या मधे्य का? 

• पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी शहन ारी तेलांगणातील शमशाबाद येथे 11व्या शतकातील भक्ती सांत श्री रामानुजाचायय 

याांच्या स्मरणाथय 216 फूट उांच ‘सॅ्टचू्य ऑफ इकॅ्वहलटी’चे उद्घाटन केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• पुतळा 'पांचधातू' म्हणजे पाच धातूांच्या हमश्रणाने बनलेला आहे: सोने, चाांदी, ताांबे, हपतळ आहण जस्त आहण हा 

बसलेल्या त्सस्थतीत जगातील स ायत उांच धातूच्या पुतळ्ाांपैकी एक आहे. 

• पांतप्रधान 11 व्या शतकातील भक्ती सांत श्री रामानुजाचायय याांच्या स्मरणाथय 216 फूट उांच ‘सॅ्टचू्य ऑफ इकॅ्वहलटी’ 

राष्ट्र ाला समहपयत करतील. 

• समानतेचा पुतळा, ज्याला रामानुज पुतळा असेही सांबोधले जाते, ही 11व्या शतकातील  ैष्ण  सांत भग द रामानुज याांची 

मूती आहे, जो मुहचांतल, हैदराबाद येथील हचन्ना जेयर टरस्टच्या आ ारात आहे. 

• अांदाजे ₹1,000 कोटी (US$130 दशलक्ष) खचायचा हा पुतळा पूणयपणे भक्ताांच्या देणगीतून बाांधण्यात आला आहे. 

स्रोत: PIB 
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महत्वाच्या बातम्या: जग 

 न ओशन सहमट 2022 (One Ocean Summit) 

 

• पांतप्रधान नरेंद्र मोदी 11 फेबु्र ारी 2022 रोजी  न महासागर हशखर पररिदेच्या उच्चस्तरीय भागाला सांबोहधत करतील. 

• जमयनी, युनायटेड् हकां गड्म, दहक्षण कोररया, जपान, कॅनड्ा यासह अनेक राष्ट्र प्रमुख आहण सरकारे या हशखर पररिदेच्या 

उच्चस्तरीय भागाला सांबोहधत करतील. 

• सांयुक्त राष्ट्र  आहण जागहतक बँकेच्या सहकायायने फ्रान्सच्या बे्रस्ट येथे ९-११ फेबु्र ारी २०२२ दरम्यान  न महासागर हशखर 

पररिदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

• सुदृढ आहण शाश्वत सागरी पररसांस्थाांचे जतन आहण समथयन करण्यासाठी ठोस कृती करण्यासाठी आांतरराष्ट्र ीय समुदायाला 

एकहत्रत करणे हे हशखर पररिदेचे उहिष्ट् आहे. 

• या प्रसांगी सागरी पररसांस्थेच्या सांरक्षणासाठी आहण शाश्वत मत्स्यपालनाच्या बाजूने अनेक महत्त्वपूणय उपक्रम सुरू केले जातील, 

ज्याचा उिेश प्रदूिणाशी लढा देणे, ह शेितः  प्ात्सस्टकपासून, ह ामान बदलाच्या प्रभा ाांना प्रहतसाद देणे, तसेच महासागराांच्या 

सुधाररत प्रशासनासाठी समथयन करणे. 

• Source: Business Today 

भारत श्रीलांकेला 'युहनटरी हड्हजटल आयड्ेंहटटी फे्रम कय ' लागू करण्यासाठी अनुदान देणार  

 

• भारताने आधार काड्य र आधाररत ‘युहनटरी हड्हजटल आयड्ेंहटटी फे्रम कय ’ लागू करण्यासाठी श्रीलांकेला अनुदान देण्याचे मान्य 

केले आहे. श्रीलांका सरकारने देशात युहनटरी हड्हजटल आयड्ेंहटटी फे्रम कय च्या अांमलबजा णीला गती देण्याचा हनणयय घेतला 

आहे. 

• हा प्रकल्प 2022 च्या सुरु ातीपासून श्रीलांकेला 1.4 अब्ज ड्ॉलसयच्या आहथयक मदतीच्या दरम्यान आला आहे, जो 2022 च्या 

सुरु ातीपासून श्रीलांकेला त्याच्या ड्ॉलरच्या कमतरतेचा सामना करण्यास मदत करेल आहण तुट ड्यामुळे अन्न, औिधे आहण 

इांधन आयात करण्यास मदत करेल. 

• Source: newsonair 
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महत्वाच्या बातम्या: अथयव्य स्था 

जाने ारी 2022 मधे्य भारतातील बेरोजगारीचा दर 

 

बातम्या मधे्य का? 

• जाने ारी 2022 च्या बेरोजगारीचे आकडे् प्रदहशयत करण्यात आले आहेत.  

मुख्य मुदे्द: 

• शहरी भागात बेरोजगारी 8.16% होती. ग्रामीण भागात ते 5.84% होते. हड्सेंबर 2021 मधे्य देशातील बेरोजगारीचा 

दर 7.91% होता. शहरी भागात ते 9.3% आहण ग्रामीण भागात 7.28% होते. 

• जाने ारी 2022 मधे्य तेलांगणामधे्य स ायत कमी बेरोजगारीचा दर होता. तो 0.7% होता. दुसरा स ायत कमी 1.2% 

गुजरातमधे्य होता. हतसरे स ायत कमी मेघालय, 1.5% त्यानांतर ओहड्शा (1.8%) होते. 

• हररयाणामधे्य स ायहधक बेरोजगारीचा दर 23.4% होता. दुसऱ्या क्रमाांकाची स ायहधक राजस्थान (18.9%) होती. 

• हड्सेंबर २021पयंत, भारतातील एकूण बेरोजगाराांची सांख्या 53 दशलक्ष आहे. यामधे्य बहुसांख्य महहला होत्या. सुमारे 

35% भारतीय लोक सहक्रयपणे कामाच्या शोधात आहेत. यामधे्य 8 दशलक्ष महहलाांचा समा ेश आहे. आणखी 17 दशलक्ष 

लोक बेरोजगार आहेत. काम उपलब्ध असल्यास हे लोक काम करण्यास तयार आहेत. तथाहप, ते सहक्रयपणे नोकरीच्या सांधी 

शोधत नव्हते. 

स्रोत: इांहड्यन एक्सपे्रस 

ह ज्ञान आहण तांत्रज्ञान 
काबयन कॅप्चर अँड् युहटलायझेशनमधील नॅशनल सेंटसय ऑफ एक्सलन्स 
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• भारतात दोन नॅशनल सेंटसय ऑफ एक्सलन्स इन काबयन कॅप्चर अँड् युहटलायझेशन (सीसीयू) स्थापन केली जात आहेत.  

• इांहड्यन इत्सियूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) मुांबई येथील नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन काबयन कॅप्चर अँड् 

युहटलायझेशन (एनसीओई-सीसीयू) आहण ज ाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर अॅड्व्हाझस्ड् सायांहटहफक ररसचय (जेएनसीएएसआर), 

बेंगळुरू येथील नॅशनल सेंटर इन काबयन कॅप्चर अँड् युहटलायझेशन (एनसीसीसीयू) ही दोन कें दे्र भारत सरकारच्या ह ज्ञान 

आहण तांत्रज्ञान ह भागाच्या मदतीने स्थापन केली जात आहेत. 

• काबयन कॅप्चर अँड् युहटलायझेशन (सीसीयू) हा उिजयन कमी करण्याच्या अशाच एका महत्त्वाच्या मागांपैकी एक आहे, तर 

अभूतपू य  ेगाने सतत ह कहसत होत आहे. सी.सी.यू. सतरापैकी पाच शाश्वत ह कास उिीष्ट्ाांसह (एसड्ीजी) सांरेत्सखत करते, जसे 

की, ह ामान कृती; स्वच्छ ऊजाय, उद्योग, नाह न्यता आहण पायाभूत सुह धा; जबाबदार  ापर आहण उत्पादन; आहण उहिषे्ट् साध्य 

करण्यासाठी भागीदारी 

• Source: PIB 

भारतातील स ायत न ीन सस्तन प्राणी: व्हाईट चीक्ड् मॅकॅक  

 

• भारतीय प्राणी ैज्ञाहनक स ेक्षण (ZSI) च्या शास्त्रज्ञाांना देशात एक न ीन सस्तन प्राण्याांची प्रजाती सापड्ली आहे - व्हाईट चीक्ड् 

मॅकॅक. 

• 2015 मधे्य मकाक पहहल्याांदा चीनमधे्य सापड्ला होता, याआधी भारतात त्याचे अत्सस्तत्व माहहत नव्हते. 

• आताच भारतीय शास्त्रज्ञाांनी मध्य अरुणाचल प्रदेशातील दुगयम अांजा  हजल्ह्यात त्याचे अत्सस्तत्व शोधून काढले आहे. 

• व्हाईट चीकड् मॅकाकचे  ेगळे पाांढरे गाल, माने र लाांब आहण दाट केस आहण इतर मॅकाक प्रजाती ांपेक्षा लाांब शेपटी असते. 

• आगे्नय आहशयात सापड्लेला हा शे टचा सस्तन प्राणी आहे. 

• Source: Indian Express 
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जायांट मॅगे्नलन टेहलस्कोप 

बातम्या मधे्य का? 

• ला सेरेना, हचलीच्या काही 115 हकमी (71 मैल) उत्तर-ईशान्य आहण कोहपयापो, हचलीच्या दहक्षणेस 180 हकमी लास 

कॅम्पानास  ेधशाळा आहे, हजथे मॅगेलन दुहबयणीचे हठकाण आहे.  

• यात सात 8.4 मीटर (27.6 फूट) व्यासाचे प्राथहमक ह भाग असतील, जे 24.5 मीटर (80.4 फूट) प्राथहमक आरशाच्या 

ररझोत्सल्ह्व्हांग पॉ रसह ऑहप्टकल आहण ज ळपास इझफ्रारेड् (320-25000 एनएम) प्रकाशाचे हनरीक्षण करतील आहण समतुल्य 

के्षत्र गोळा करतील. 22.0 मीटर (72.2 फूट) एक, जे सुमारे 368 चौरस मीटर आहे. 

• दुहबयणीमधे्य हबल से्पस टेहलस्कोपपेक्षा 10 पटीने जास्त ररझोत्सल्ह्व्हांग पॉ र असणे अपेहक्षत आहे. नोव्हेंबर 2017 पयंत, पाच 

आरसे टाकण्यात आले होते आहण हशखर सुह धेचे बाांधकाम सुरू झाले आहे. 

• एकूण सात प्राथहमक हमरर हनयोहजत आहेत, परां तु ते चार सह सुरू होईल. US$1 हबहलयन प्रकल्प US-नेतृत्वात ऑस्टर ेहलया, 

ब्राझील आहण दहक्षण कोररया याांच्या भागीदारीमधे्य असून हचली यजमान देश आहे. 

स्रोत: ह हकपीहड्या 

महत्वाच्या बातम्या: पयाय रण 
धुहलकणाांच्या  ादळामुळे मुांबई प्रदूहित 
 

Why in News 

•  थर  ाळ ांटात हनमायण झालेल्या धुहलकणाांच्या  ादळामुळे सोम ारी पुन्हा मुांबईच्या ह ेची गुण त्ता घसरली. गेल्या 

१५ हद साांतील ही दुसरी घटना आहे. सोम ारी माझगा  येथील ह ेने तीव्र प्रदूिण शे्रणीची मगादा ओलाांड्ली होती 

तर इतर हठकणीही मोठ्या प्रमाण र प्रदूिण हदसून येत होते. 
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Key Points 

•  राजस्थान, अफगाहणस्तान याांच्या सीमे र पुहलकणाांचे चादळ हनमायण होऊन पहिमी प्रकोपामुळे ते 

अहमदाबादमधून मुांबईपयंत पोहोचले. जगभरातील शास्त्रज्ञ याह ियी अभ्यास करत आहेत. अशाप्रकारे सध्याच्या 

ऋतूमधे्य पुहलकणाांचे  ादळ हनमायण होऊन ह ेचा दजाय घसरणे हा  ाता रण बदलाचा पररणाम असल्याची 

शक्यता नाकारता येत नाही, असे सफरचे सांचालक ड्ॉ. गुफरान बेग याांनी साांहगतले. सोम ारी कुलाला येथे २७ 

अांश सेत्सल्सअस आहण साांताकू्रझ येथे सोम ारी माझगा  येथे ४९५ असाहया गुण त्ता हनदेशाांक नोांद ला गेला. 

त्यामुळे अशाचप्रकारे धुहलकणाांच्या  ादळाचा २७.५ अांश सेत्सल्सअस कमाल तापमान नोांद ले गेले. येथे 

सरासरीच्या तुलनेत बोरर ली,  रळी आहण भाांडु्प देनेथील ह ा हह ाळ्ाच्या हद साांमधे्य ह ेचा दजय अनुक्रमे ३ 

आहण ४ अांशाांची घट झाली 

Source: India Today 

अट्टप्पाड्ीमधे्य न ीन गेको प्रजाती ांची नो ांद 

बातम्या मधे्य का? 

• सांशोधकाांच्या टीमने पहिम घाट, केरळमधील अट्टप्पाड्ीच्या टेकड्याांमधून एक न ीन गेको प्रजाती शोधली आहे. 

हेहमड्ािाइलस गोल्डफस  ांशातील गेकोच्या न ीन मोठ्या प्रजाती मान ी  स्तीच्या ज ळ आढळल्या - आहद ासी  स्ती 

आहण प्रदेशातील खड्काांच्या हनहमयतीमधे्य. हे सांघ अट्टप्पाड्ीच्या जांगल भागात उभयचर सरपटणाऱ्या प्राण्याांचे स ेक्षण 

करण्यासाठी मोहहमे र होते. 

मुख्य मुदे्द 

• केरळ फॉरेस्ट अँड् ररसचय इत्सियूट (KFRI) चे माजी सांचालक आहण  न्यजी  सांरक्षक पी.यस.  ईसा याांच्या ना ा रून 

न ीन प्रजाती, हेहमड्ािाइलस ईसाई म्हणून ओळखली जाईल. 

• गीकोचे माप 105 हम.मी. स्नाउट ते  ेंट (10.5 सेमी) असते आहण ते हलके तपहकरी ते राखाड्ी रांगाचे असते. हेहमड्ािाइलस 

गोल्डफस या  ांशामधे्य जगभरात गेकोच्या 180 प्रजाती ह तरीत केल्या गेल्या आहेत आहण भारतात 48 आहेत. केरळमधे्य 

30 पेक्षा जास्त प्रजाती गेको आहेत आहण या न ीन जोड्णीसह, हेहमड्ािाइलस  ांशाांतगयत नऊ आहेत. 

स्रोत: द हहांदू 
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बत्सिराई चक्री ादळ 
 

बातम्या मधे्य का? 

• 6 फेबु्र ारी 2022 रोजी, चक्री ादळ बारहसराईने मादागास्करच्या हकनाऱ् या र धड्क हदली, ज्यात हकमान सहा लोकाांचा 

मृतू्य झाला. हे एक तीव्र उष्णकहटबांधीय चक्री ादळ होते 

मुख्य मुदे्द 

• चक्री ादळात 235 हकमी/तास  ेगाने  ारे होते. 

• राजधानी अांतानानारर ोच्या आगे्नय हदशेला सुमारे 530 हकलोमीटर अांतरा र असलेल्या मनाांजरी हजल्ह्याला ते धड्कले. 

• मादागास्करच्या आपत्ती व्य स्थापन एजन्सीनुसार, सुमारे 48,000 लोक आपत्कालीन हन ासस्थानी हल ले. 

• मादागास्कर हा हहांदी महासागरातील एक बेट देश आहे. हे मोझाांहबक चॅनेल ओलाांडू्न पू य आहफ्रकेच्या हकनारपट्टीपासून 

सुमारे 400 हकलोमीटर अांतरा र आहे. हा जगातील दुसरा स ायत मोठा बेट देश आहे तर जगातील चौथा स ायत मोठा बेट 

आहे. 

स्रोत: इांहड्यन एक्सपे्रस 

महत्वाच्या बातम्या: योजना 

‘ऍत्सक्सलरेट ह ज्ञान’ योजना 

 

•   ह ज्ञान आहण अहभयाांहत्रकी सांशोधन मांड्ळ (SERB), सांसदेच्या कायद्याद्वारे स्थाहपत एक  ैधाहनक सांस्था, उन्हाळ्ाच्या 

हांगामासाठी 'अभ्यास' या 'ऍत्सक्सलरेट ह ज्ञान' योजनेच्या काययक्रमाांतगयत अजय आमांहत्रत केले आहेत. 

• अलीकड्ील अहधसूचनेनुसार, उन्हाळी हांगामासाठी (मे २०२२-जुलै २०२२) “काययशाला” आहण “ ृहत्तका” या घटकाांतगयत अजय 

मागह ण्याची मुदत २८ फेबु्र ारी २०२२ पयंत  ाढ ण्यात आली आहे. 
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"ऍत्सक्सलरेट ह ज्ञान" (AV) योजनेबद्दल: 

• "ऍत्सक्सलरेट ह ज्ञान" (AV) उच्च दजायच्या  ैज्ञाहनक सांशोधनाला चालना देण्यासाठी आहण एक  ैज्ञाहनक काययबल तयार 

करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, जे सांशोधन कररअर आहण ज्ञान-आधाररत अथयव्य स्थेत पाऊल टाकू शकेल. 

• AV चे उहिष्ट् देशातील सांशोधन तळाचा ह स्तार करणे हे तीन व्यापक उहिष्ट्ाांसह आहे - स य  ैज्ञाहनक प्रहशक्षण काययक्रमाांचे 

एकत्रीकरण/एकत्रीकरण, उच्चस्तरीय अहभमुखता काययशाळा सुरू करणे आहण प्रहशक्षण आहण कौशल्य इांटनयहशपसाठी सांधी 

हनमायण करणे. 

• Source: DTE 

PMKSY योजना माचय 2026 पयंत  ाढ ली 

 

• 'प्रधानमांत्री हकसान सांपदा योजना (PMKSY)' 4,600 कोटी रुपयाांच्या  ाटपासह 2021-22 ते 2025-26 या 

काला धीसाठी  ाढ ण्यात आली आहे. 

• 'प्रधानमांत्री हकसान सांपदा योजना (PMKSY)' बिल: 

• PMKSY हे एक स यसमा ेशक पॅकेज आहे जे फामय गेटपासून ररटेल आउटलेटपयंत काययक्षम पुर ठा साखळी 

व्य स्थापनासह आधुहनक पायाभूत सुह धा हनमायण करेल. 

• या योजनेमुळे अन्न प्रहक्रया के्षत्राच्या  ाढीला चालना हमळेल परां तु शेतकऱ्याांना चाांगला भा  हमळण्यास आहण 

रोजगाराच्या मोठ्या सांधी हनमायण करण्यात मदत होईल. 

• मे 2017 मधे्य, कें द्राने 6,000 कोटी रुपयाांच्या  ाटपासह SAMPADA (कृिी-सागरी प्रहक्रया आहण कृिी-प्रहक्रया 

िस्टसयच्या ह कासासाठी योजना) सुरू केली होती. 

• ऑगस्ट 2017 मधे्य योजनेचे PMKSY असे नामकरण करण्यात आले. 

• PMKSY ही एकात्सिक कोल्ड चेन आहण मूल्य धयन पायाभूत सुह धा, अन्न सुरक्षा आहण गुण त्ता हमी पायाभूत सुह धा, 

कृिी-प्रहक्रया िस्टसयसाठी पायाभूत सुह धा, अन्न प्रहक्रयेची हनहमयती/ह स्तार यासारख्या मांत्रालयाच्या चालू योजनाांचा 

समा ेश करणारी एक छत्री योजना आहे. 

• Source: ET 

न ी रोशनी योजना 
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•   अलीकडे्च, कें द्रीय अल्पसांख्याक व्य हार मांत्री मुख्तार अब्बास नक्वी याांनी राज्यसभेत माहहती हदली की, सरकारने 

न ी रोशनी योजनेंतगयत गेल्या तीन  िायत म्हणजे 2018-19 ते 2020-21 या काला धीत 26 कोटी रुपये मांजूर केले 

असून त्याद्वारे सुमारे एक लाख महहलाांना प्रहशक्षण देण्यात आले आहे. . 

• न ी रोशनी योजनेबिल: 

• न ी रोशनी ही योजना 18 ते 65  योगटातील अल्पसांख्याक समाजातील महहलाांसाठी कें द्रीय के्षत्र योजना आहे. 

• महहलाांच्या नेतृत्व ह कासासाठी ज्ञान, साधने आहण तांते्र प्रदान करून महहलाांना सक्षम करणे आहण त्याांचा आिह श्वास 

 ाढ णे हे या योजनेचे उहिष्ट् आहे. 

• त्याची सुरु ात 2012-13 मधे्य झाली. 

• प्रहशक्षण काययक्रमात महहलाांसाठीचे काययक्रम, आरोग्य आहण स्वच्छता, महहलाांचे कायदेशीर हक्क, आहथयक साक्षरता, 

हड्हजटल साक्षरता, स्वच्छ भारत, जी न कौशले्य आहण सामाहजक आहण  तयणुकीतील बदलाांसाठी समथयन इत्यादी 

के्षत्राांचा समा ेश आहे. 

Source: PIB   

समृद्धी उपक्रम 

 

•  अटल इनोवे्हशन हमशन (एआयएम), नीती आयोग आहण यू.एस. एजन्सी फॉर इांटरनॅशनल डे्व्हलपमेंट 

(यूएसएआयड्ी) याांनी शाश्वत प्र ेश ते बाजार आहण सांसाधने फॉर इनोवे्हहटव्ह हड्हलव्हरी ऑफ हेल्थकेअर (समृद्धी) 

उपक्रमाांतगयत न ीन भागीदारीची घोिणा केली. 

• या भागीदारीमुळे हटयर-2 आहण हटयर-3 शहरे आहण ग्रामीण आहण आहद ासी भागातील असुरहक्षत लोकसांखे्यसाठी 

पर ड्णारी आहण दजेदार आरोग्य से ा उपलब्ध होईल.  

• हे सां ेदनशील लोकसांखे्यपयंत पोहोचण्याच्या समररदहच्या प्रयत्नाांना चालना देईल, नाह न्यता आहण उद्योजकतेतील 

एआयएमच्या कौशल्याचा फायदा घेईल.  

• 2020 मधे्य, यूएसएआयड्ी, आयपीई ग्लोबल आहण भारत सरकार, शैक्षहणक सांस्था आहण खाजगी के्षत्रातील 

भागधारकाांनी नाह न्यपूणय समृद्ध हमहश्रत ह त्त सुह धा ह कहसत केली, जेणेकरून सा यजहनक आहण परोपकारी हनधी ांना 

व्या साहयक भाांड् लासह एकत्र केले जाईल आहण बाजार-आधाररत आरोग्य उपाय तयार केले जातील आहण  ेगाने 

से्कल केले जातील.  

• Source: newsonair 
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स्वच्छता सारथी फेलोहशप 2022 

बातम्या मधे्य का? 

• भारत सरकारच्या " ेस्ट टू  ेल्थ" हमशन अांतगयत प्रधान  ैज्ञाहनक सल्लागार कायायलयाने "स्वच्छता सारथी फेलोहशप 2022" 

ची घोिणा केली. 

मुख्य मुदे्द 

• स्वच्छता सारथी म्हणून कचरा व्य स्थापन, कचरा जनजागृती मोहीम, कचरा स ेक्षण इत्यादी ांच्या सामुदाहयक कायायत 

गुांतलेल्या तरुण न ोहदताांना सक्षम करणे आहण हररत ग्रहासाठी कचरा कमी करण्यासाठी कृती अांमलात आणणे. 

• 2021 मधे्य फेलोहशप लाँच करण्यात आली होती, जे ह द्याथी, सामुदाहयक कमयचारी/स्वयां-मदत गट आहण 

नगरपाहलका/स्वच्छता कामगाराांना ओळखण्यासाठी जे कचरा व्य स्थापनाच्या प्रचांड् आव्हानाला  ैज्ञाहनक आहण शाश्वत 

पद्धतीने सामोरे जात आहेत. 

• फेलोहशपचा उिेश समाजाला कचरा व्य स्थापनाबाबत सां ेदनशील बन णे आहे कचऱ्याचे मूल्यात रुपाांतर करण्यासाठी 

नाह न्यपूणय उपाय ऑफर करा. 

• सामुदाहयक सहभागाला प्रोिाहन देण्याच्या उिेशाने, स्वच्छता सारथी फेलोहशप्स जनजागृती मोहहमा, स ेक्षण आहण 

अभ्यासाांसह, पू ीचे काम केलेले हकां  ा सध्या कचरा व्य स्थापन हक्रयाकलापाांमधे्य गुांतलेल्या ह द्याथी, सांशोधक आहण समुदाय 

काययकत्यांकडू्न अजय आमांहत्रत करतात. 

स्रोत: द हहांदू 

पुरस्कार आहण सन्मान 

'स ायत लाांब महामागय बोगदा' म्हणून अटल बोगदा अहधकृतपणे ओळख 
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• न ी हदल्लीत 09 फेबु्र ारी 2022 रोजी एका ऐहतहाहसक सोहळ्ादरम्यान अटल बोगद्याला ' ल्डय बुक ऑफ 

रेकॉड््यस'ने अहधकृतपणे 'जगातील स ायत लाांब महामागय बोगदा 10,000 फुटाांपेक्षा जास्त उांच' म्हणून प्रमाहणत केले 

आहे.  

• मनालीला लाहौल - त्सस्पती खोऱ्याशी जोड्णारा हा अहभयाांहत्रकी चमत्कार हनमायण करण्यात बॉड्यर रोड् ऑगयनायझेशन 

(बीआरओ) च्या आिययकारक कामहगरीबिल बॉड्यर रोड् ऑगयनायझेशनचे (ड्ीजीबीआर) महासांचालक लेफ्टनांट 

जनरल राजी  चौधरी याांना हा पुरस्कार हमळाला.  

•  ल्डय बुक ऑफ रेकॉड््यस यूके ही एक सांस्था आहे जी जगभरातील असामान्य रेकॉड्यची यादी बन ते आहण 

प्रमाणपत्रासह सत्याहपत करते. 

• अटल बोगद्याह ियी : 

• अटल बोगदा 03 ऑिोबर 2020 रोजी पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांच्या हसे्त राष्ट्र ाला समहपयत करण्यात आला होता.  

• 'रोहताांग त्सखांड्ी'खाली धा णारा ९.०२ हकमी लाांबीचा अटल बोगदा मनाली - लेह हाय े र अत्यांत कठीण प्रदेशात 

अहतशीत तापमानाच्या आव्हानािक पररत्सस्थतीत बाांधण्यात आला.  

• या बोगद्याच्या बाांधकामामुळे मनाली - सरचू रस्त्ा रील अांतर 46 हकमीने कमी झाले आहे आहण प्र ासाचा  ेळ चार 

ते पाच तासाांनी कमी झाला आहे, ज्यामुळे मनाली - लेह अक्षा र स य-ह ामान कनेत्सित्सव्हटी उपलब्ध झाली आहे. 

• Source: PIB 

ऑस्कर 2022 मधे्य भारताच्या 'रायहटांग ह थ फायर'ला स ोतृ्कष्ट् माहहतीपटासाठी नामाांकन 

 

• अकादमी पुरस्काराांच्या ९४ व्या आ ृत्तीत स ोतृ्कष्ट् माहहतीपट  ैहशष्ट्य शे्रणीत "राइहटांग ह थ फायर" या भारतीय 

माहहतीपटाला नामाांकन हमळाले आहे. 

• भारतीय माहहतीपटाला अकादमी पुरस्कारासाठी नामाांकन हमळण्याची ही पहहलीच  ेळ आहे.  

• ररां टू थॉमस आहण सुत्सित घोि याांनी हदग्दहशयत केलेल्या 'राइहटांग ह थ फायर' या हचत्रपटात दहलत महहलाांनी 

चाल लेल्या भारतातील एकमे   ृत्तपत्र 'खबर लहररया' या  ृत्तपत्राच्या उदयाचा इहतहास आहे. 

• हा हचत्रपट हनभयय दहलत महहला पत्रकाराांबिल आहे, जे शत्सक्तशाली असण्याचा अथय काय आहे हे पुन्हा पररभाहित 

करत आहेत, जे आधुहनक भारतीय स्त्रीची कहाणी आहे. 

• २७ माचय २०२२ रोजी हा पुरस्कार सोहळा होणार आहे. 

अकॅड्मी अ ॉड््यसबद्दल: 

• ऑस्कर म्हणून प्रहसद्ध असलेले अकादमी पुरस्कार हे हचत्रपट सृष्ट्ीतील कलािक आहण ताांहत्रक गुण ते्तचे पुरस्कार 

आहेत.  

• अॅकॅड्मी ऑफ मोशन हपक्चर आट्यस अँड् सायने्सस (एएमपीएस) तफे दर िी हदले जाणारे हे पुरस्कार म्हणजे 

हसनेमॅहटक अहचव्हमेंट्समधील उतृ्कष्ट्तेची आांतरराष्ट्र ीय स्तरा रची ओळख आहे. 
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• पहहले अकादमी पुरस्कार ह तरण १६ मे १९२९ रोजी झाले. 

महत्वाचे हद स 
महहला आहण मुली ांचा आांतरराष्ट्र ीय ह ज्ञान हदन 

 

• आांतरराष्ट्र ीय महहला आहण मुली ह ज्ञान हदन दर िी ११ फेबु्र ारी रोजी साजरा केला जातो. 

Theme: 

• एसड्ीजी 6 (स्वच्छ पाणी आहण स्वच्छता) च्या प्राप्तीसाठी, आांतरराष्ट्र ीय महहला आहण मुली ह ज्ञान सांमेलन 2022 च्या यशासाठी 

खालील थीम र लक्ष कें हद्रत केले जाईल: "समानता, ह ह धता आहण समा ेशन: पाणी आम्हाला एकत्र आणते" (Equity, 

Diversity, and Inclusion: Water Unites Us). 

इहतहास: 

• आांतरराष्ट्र ीय महहला आहण मुली ांचा ह ज्ञान हदन हा २२ हड्सेंबर २०१५ रोजी सांयुक्त राष्ट्र ाांच्या आमसभेच्या ठरा ाद्वारे फेबु्र ारीचा 

११  ा हद स आहे.  

• Source: un.org 

जागहतक कड्धान्य हदन 

 

• ड्ाळी ांच्या महत्त्वाबाबत जनजागृती करण्यासाठी दर िी १० फेबु्र ारीला जागहतक कड्धान्य हदन पाळला जातो. 

• 2022 च्या जागहतक कड्धान्य हदनाची थीम आहे: “शाश्वत कृिी अन्न प्रणाली साध्य करण्यासाठी तरुणाांना सक्षम 

करण्यासाठी कड्धाने्य”. 

• 2019 मधे्य, सांयुक्त राष्ट्र ाांच्या आमसभेने 10 फेबु्र ारी हा जागहतक कड्धान्य हदन म्हणून घोहित केला. 

• Source: un.org 

चौरी चौरा घटनेला 100  िे 
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बातम्या मधे्य का? 

• 4 फेबु्र ारी 1922 रोजी असहकार चळ ळीचे स्वयांसे क स्थाहनक पोलीस ठाण्यात गेले. त्याांनी हमर णूक काढली. 

पोहलसाांनी हमर णुकी र गोळीबार केला. प्रतु्यत्तरादाखल स्वयांसे काांनी पोलीस ठाणे पेट ून हदले. काही पोहलसाांनी आग 

आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याांना पकडू्न बेदम मारहाण करण्यात आली. याला चौरी चौरा घटना असे सांबोधले जाते 

मुख्य मुदे्द 

• महािा गाांधीजी ांनी 1 ऑगस्ट 1920 रोजी असहकार चळ ळ सुरू केली. चळ ळीने ह देशी  सू्तां र बहहष्कार 

टाकला. त्यात प्रामुख्याने मशीन मेड् कपड्याांचा समा ेश होता. तसेच, लोकाांनी देशा र कुशासन करणाऱ्या राज्यकत्यांना 

मदत करण्यास नकार हदला. हशक्षण आहण प्रशासकीय सांस्थाां र बहहष्कार टाकण्यात आला. 

• सुमारे 172 लोकाांना हब्रटीशाांनी फाशीची हशक्षा सुना ली. एकूण 19 जणाांना फाशी देण्यात आली. महािा गाांधीजी ांनी 

पोहलसाांच्या हते्यचा हनिेध केला. चौरी चौरा समथयन हनधी तयार करण्यात आला. गाांधीजी ांनी असहकार आांदोलन थाांब ले. 

• घटनेनांतर गाांधीजी ांनी पाच हद स उपोिण केले. या घटनेला त्याांनी स्वत:ला जबाबदार धरले. 12 फेबु्र ारी 1922 

रोजी त्याांनी असहकार आांदोलन मागे घेतले. 

Note: 

• पांतप्रधान मोदी ांनी चौरी चौरा शताब्दी सोहळ्ाचा शुभारांभ केला. या घटनेच्या स्मरणाथय टपाल हतकीट काढण्यात 

आले. उत्तर प्रदेश सरकार चौरी चौरा शहीद स्मारकाचे  ारसा पययटन स्थळ म्हणून नूतनीकरण करणार आहे. 

स्रोत: TOI 

खेळ 
लेह ह श्वचिक सायकहलांग स्पधेचे आयोजन करेल 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 

• लेहमधे्य ४ सप्टेंबर २०२२ रोजी भारतात प्रथमच ह श्वचिक सायकहलांग स्पधेचे आयोजन करण्यात येणार आहे.  

• यूटीसी लड्ाख पोहलसाांनी हसटी माउांटनबाईक आहण सायकहलांग फेड्रेशन ऑफ इां हड्या (सीएफआय) याांच्या सांयुक्त 

ह द्यमाने यूसीआय  ल्डय कप एहलहमनेटर स्पधेचे आयोजन केले आहे.  

• यासह, लेह अबू धाबी, बाहसयलोना, पॅररस सारख्या जगप्रहसद्ध सायकहलांग इव्हेंटच्या हठकाणी असेल आहण जमयनी, 

फ्रान्स, स्वीड्न, इांड्ोनेहशया, ब्राझील, बेत्सियम, तुकय स्तान इत्यादी देशाांमधे्य भारत सायकहलांग चाटय र असेल. 

• Source: newsonair 

महहला आहशयाई कप 2022 फुटबॉल स्पधाय 

 

• चीन पीआर (पीपल्स ररपत्सिक) ने दहक्षण कोररया (कोररया प्रजासत्ताक) चा पराभ  करून एएफसी महहला आहशयाई 

चिक भारत 2022 चे अांहतम ह जेतेपद हजांकले, जे भारतातील न ी मुांबईतील ड्ी.  ाय. पाटील से्टहड्यम र आयोहजत 

करण्यात आले होते. 

• चीनने हजांकलेले हे ह क्रमी 9  े एएफसी महहला आहशयाई चिक ह जेतेपद आहे. 

एएफसी महहला एहशयन कप 2022:  

• एएफसी महहला आहशयाई चिक २०२२ ही एएफसी महहला आहशयाई चिक स्पधेची २०  ी आ ृत्ती होती. 

• एएफसी महहला फुटबॉल सहमतीने या स्पधेचे यजमान म्हणून भारताची हशफारस केली होती आहण जून २०२० मधे्य 

यजमान म्हणून हन ड् झाली होती.  

• Source: ndtv 

केरळची लोकहप्रय नेहरू टर ॉफी बोट शययत या िी UAE मधे्य होणार आहे 
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मुख्य मुदे्द 

• नेहरू टर ॉफी बोट शययत, केरळमधील अलापु्पझाज ळील पुननमदा तला ात दर िी आयोहजत केली जाणारी एक लोकहप्रय 

स्पधाय, या  िी सांयुक्त अरब अहमरातीमधील रास अल खैमाह येथे आयोहजत केली जाणार आहे. आखाती राष्ट्र  आहण दहक्षण 

भारतीय राज्य, आयोजकाांनी शुक्र ारी साांहगतले. 

• माजी पांतप्रधान ज ाहरलाल नेहरू याांचे ना  असलेली ही शययत 27 माचय 2022 रोजी अल मरजान बेटा र होणार आहे.  

• यूएई आहण केरळ याांच्यातील सुांदर सांबांध हनमायण करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, असे आयोजकाांच्या 

हन ेदनात म्हटले आहे. यूएई नेहरू टर ॉफी बोट शययतीच्या आयोजकाांनी सध्या यूएईमधे्य असलेले केरळचे मुख्यमांत्री हपनाराई 

ह जयन याांची भेट घेतली आहण त्याांना त्याबिल माहहती हदली. 

स्रोत: TOI 

2028 ऑहलांहपक लॉस एां जेहलस मधे्य  

 

बातम्या मधे्य का? 

• 2028 ऑहलांहपक लॉस एां जेहलस येथे होणार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• 2028 ऑहलांहपक लॉस एां जेहलस येथे होणार आहे. पॅररसमधे्य 2024 मधे्य होणाऱ्या ऑहलत्सम्पकनांतरची ही ऑहलांहपक 

स्पधाय असेल. 2022 ऑहलत्सम्पक टोहकयो येथे आयोहजत करण्यात आले होते. हे स य उन्हाळी ऑहलांहपक, मुख्य 

ऑहलांहपक आहेत. हह ाळी ऑहलांहपक सध्या चीनमधे्य होत आहे. 

• आांतरराष्ट्र ीय ऑहलत्सम्पक सहमती ऑहलत्सम्पक खेळाांमधे्य होणारे खेळ ठर ते. सहमतीने 28 ऑहलत्सम्पक एसपी 

आयोहजत करण्याचा हनणयय घेतला आहे. 

• 1996 नांतर अमेररकेत होणारे हे पहहले उन्हाळी ऑहलांहपक आहे. याआधी, हह ाळी ऑहलांहपक 2002 मधे्य आयोहजत 

करण्यात आले होते. लॉस एां जेहलस येथे ऑहलत्सम्पकचे आयोजन करण्याची ही हतसरी  ेळ आहे. लांड्न आहण पॅररस 

ही शहरे ज्याांनी तीन  ेळा ऑहलत्सम्पकचे आयोजन केले आहे. लांड्नमधे्य 1908, 1948 आहण 2012 मधे्य ऑहलत्सम्पकचे 

आयोजन करण्यात आले होते. पॅररसमधे्य 1900 आहण 1924 मधे्य ऑहलत्सम्पकचे आयोजन करण्यात आले होते. ते 

2024 मधे्य होणार आहे. 

• अमेररकेत होणारे हे न  े आहण कॅहलफोहनयया राज्यात होणारे चौथे ऑहलांहपक आहे. 

• Source: Indian Express 

ICC U19 हक्रकेट ह श्वचिक 2022 

 

बातम्या मधे्य का? 

• भारताने अांहतम फेरीत इांग्लांड्चा 4 ह केट्सने पराभ  करून ह क्रमी- 5 े जेतेपद पटका ले 

मुख्य मुदे्द 

• शहन ारी नॉथय साऊां ड्, अँहटग्वा येथील सर त्सव्हत्सव्हयन ररचड््यस से्टहड्यम र अांहतम फेरीत इांग्लांड्चा पराभ  करून 

भारताने पाचव्या ICC U19 ह श्वचिकाचे ह जेतेपद पटका ले. 

• ह जयाचे हशल्पकार राज बा ाच्या नेत्रदीपक अष्ट्पैलू कामहगरीच्या बळा र भारताने पाचव्याांदा यु ा (अांड्र-19) 

ह श्वचिक हजांकला. 

• भारतने पाचव्याांदा ह श्वचिक हजांकला 

भारताचे अांड्र-19 ह श्वचिक ह जेतेपद: 
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1) 2000: मोहम्मद कैफ 

2) 2008: ह राट कोहली 

3) 2012: उनु्मक्त चांद 

4) 2018: पृथ्वी शॉ 

5) 2022: यश धुल 

Source: Indian Express 

अह ाल  

तटीय असुरक्षा हनदेशाांक 

 

• इांहड्यन नॅशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉमेशन सत्सव्हयसेस (INCOIS) ने राज्य स्तरा र सांपूणय भारतीय हकनारपट्टीसाठी 

हकनारपट्टी रील असुरहक्षततेचे मूल्याांकन केले आहे, ज्यामधे्य हकनारपट्टी रील असुरहक्षतता हनदेशाांक (सीव्हीआय) तयार 

करण्यासाठी 1:1,00,000 से्कल र 156 नकाशाांचा समा ेश आहे. 

कोस्टल  ेसनेरहबहलटी इांडे्क्स (सीव्हीआय) ह ियी: 

• भारतीय हकनाऱ्यासाठी भौहतक आहण भू ैज्ञाहनक मापदांड्ाांच्या आधारे भह ष्यातील समुद्राच्या पातळीतील  ाढीमुळे 

हकनारपट्टीचा धोका हनहित करण्यात आला आहे, सीव्हीआय मधे्य समुद्राच्या पातळीत  ाढ होत असल्याने शारीररक बदल 

घड्तील या सापेक्ष जोखमीचा  ापर केला जातो, जसे की: भरती-ओहोटीची शे्रणी यासारख्या मापदांड्ाां र आधाररत आहे; तरांग 

उांची; हकनारी उतार; हकनारपट्टीची उांची; हकनारा बदल दर; भू-आकृहतह ज्ञान; आहण सापेक्ष समुद्रसपाटीतील बदलाांचा 

ऐहतहाहसक दर. 

• हकनारपट्टी रील असुरहक्षततेचे मूल्याांकन हकनारपट्टीच्या आपत्ती व्य स्थापनासाठी आहण ल हचक हकनारपट्टी समुदाय तयार 

करण्यासाठी उपयुक्त माहहती असू शकते.  

• Source: The Hindu 

सेल्सफोसय ग्लोबल हड्हजटल त्सस्कल्स इांडे्क्स 2022 
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• सेल्सफोसय, ग्राहक सांबांध व्य स्थापन (CRM) मधील अग्रगण्य खेळाडू्, ने साांहगतले की त्याांच्या ग्लोबल हड्हजटल 

त्सस्कल्स इांडे्क्स 2022 नुसार, भारत हड्हजटल कौशल्य तयारीत आघाड्ी र आहे आहण स ेक्षण केलेल्या 19 देशाांपैकी 

स ायत जास्त तयारीचा स्कोअर आहे. 

• भारताचा हड्हजटल रेहड्नेस स्कोअर 100 पैकी स ायहधक 63 होता. 

• सरासरी जागहतक तयारी स्कोअर 100 पैकी 33 होता. 

• सेल्सफोसयच्या मते, भारतात, 72 टके्क उत्तरदाते म्हणतात की ते खूप सहक्रयपणे हड्हजटल कौशले्य हशकत आहेत. 

भारतातील 66 टके्क प्रहतसादकत्यांनी असेही म्हटले आहे की त्याांना हड्हजटल कौशले्य हशकण्यासाठी सांसाधनाांनी 

सुसज्ज  ाटते. 

ग्लोबल हड्हजटल त्सस्कल्स इांडे्क्स 2022 बद्दल: 

• हा हनदेशाांक 19 देशाांमधील 23,500 कामगाराांच्या स ेक्षणा र आधाररत आहे. 

• हा हनदेशाांक जागहतक कमयचाऱ् याांच्या भा ना आहण व्य सायाांना आज आहण पुढील पाच  िांत आ श्यक असलेली 

प्रमुख हड्हजटल कौशले्य आिसात करण्याची तयारी मोजतो. 

Source: ET 

न ीन नेमणुका 
रह  हमत्तल याांनी भारतीय हद ाळखोरी आहण हद ाळखोरी मांड्ळाच्या अध्यक्षपदाचा काययभार स्वीकारला 

 

• रह  हमत्तल याांनी भारतीय हद ाळखोरी आहण हद ाळखोरी बोड्य (IBBI) चे अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला. 

• रह  हमत्तल हे 1986 च्या बॅचचे भारतीय प्रशासकीय से ा (IAS) हबहार केड्रचे अहधकारी आहेत. 

• IBBI चे अध्यक्ष म्हणून रुजू होण्यापू ी, ते क्रीड्ा ह भाग, यु ा व्य हार आहण क्रीड्ा मांत्रालयाच्या सहच  पदा रून 

हन ृत्त झाले. 

हद ाळखोरी आहण हद ाळखोरी बोड्य ऑफ इांहड्या (IBBI) बद्दल: 

• भारतातील हद ाळखोरी प्रोफेशनल एजन्सीज (IPA), हद ाळखोरी व्या साहयक (IP) आहण माहहती उपयुक्तता (IU) 

याांसारख्या हद ाळखोरी कायय ाही आहण सांस्थाां र देखरेख करण्यासाठी हे हनयामक आहे. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• त्याची स्थापना 1 ऑिोबर 2016 रोजी झाली आहण हद ाळखोरी आहण हद ाळखोरी सांहहतेद्वारे  ैधाहनक अहधकार 

हदले गेले, जे लोकसभेने 5 मे 2016 रोजी पाररत केले. 

• Source: PIB 

अक्षय कुमारची उत्तराखांड्चा बँ्रड् अॅमे्बसेड्र म्हणून हनयुक्ती करण्यात आली  

 

• बॉहल ूड् अहभनेता अक्षय कुमारची उत्तराखांड्चा बँ्रड् अॅमे्बसेड्र म्हणून हनयुक्ती करण्यात आली आहे, अशी घोिणा 

मुख्यमांत्री पुष्कर हसांह धामी याांनी ह धानसभा हन ड्णूक 2022 च्या आधी केली. 

• 2017 मधे्य अक्षय कुमारला 'स्वच्छता अहभयाना'साठी उत्तराखांड्चा बँ्रड् अॅमे्बसेड्र म्हणून हनयुक्त करण्यात आलां 

होतां. 

• २००९ मधे्य भारत सरकारने त्याांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्माहनत केले होते. 

• याआधीचा बँ्रड् अॅमे्बसेड्र : 2021 मधे्य रुरकीचा रहह ासी असलेला हक्रकेटपटू ऋिभ पांतची उत्तराखांड्चा बँ्रड् 

अॅमे्बसेड्र म्हणून हनयुक्ती करण्यात आली होती. 

• Source: ET 

सांतश्री पांहड्त: JNU च्या पहहल्या महहला VC  

बातम्या मधे्य का? 

• साह त्रीबाई फुले पुणे ह द्यापीठातील राज्यशास्त्राच्या प्राध्याहपका सांतश्री धुलीपुड्ी पांहड्त याांची ज ाहरलाल नेहरू 

ह द्यापीठाच्या (JNU) पहहल्या महहला कुलगुरू म्हणून हनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• त्याांची हनयुक्ती राष्ट्र पती राम नाथ कोह ांद याांनी केली. त्या पुढील पाच  िे या पदा र असतील. गेल्या आठ ड्यात 

ह द्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षपदी हनयुक्त झालेल्या एम. जगदेश कुमार याांच्या जागी त्याांची हनयुक्ती झाली आहे. 

• ड्ॉ. पांहड्त स्वतः  JNU च्या माजी ह द्याहथयनी आहेत, त्याांनी एम.हफल पूणय केले आहे.  

ज ाहरलाल नेहरू ह द्यापीठ 

• ज ाहरलाल नेहरू ह द्यापीठ (JNU) हे भारतातील न ी हदल्ली येथे त्सस्थत एक सा यजहनक कें द्रीय प्रमुख सांशोधन 

ह द्यापीठ आहे. 
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• हे 1969 मधे्य स्थाहपत केले गेले आहण भारताचे पहहले पांतप्रधान ज ाहरलाल नेहरू याांच्या ना ा र ठे ण्यात आले. 

• ह द्यापीठ उदारमत ादी कला आहण उपयोहजत ह ज्ञान याां र अग्रगण्य ह द्याशाखा आहण सांशोधन भर देण्यासाठी 

ओळखले जाते. 

स्रोत: हहांदू 

हनधन  
महाभारताचे भीम उफय  प्र ीण कुमार सोबती याांचे हनधन 

 

• बी.आर.चोप्रा याांच्या महाभारत या हचत्रपटात भीमची भूहमका साकारणारे प्र ीण कुमार सोबती याांचे हनधन झाले. 

• सीमा सुरक्षा दलात (बीएसएफ) सामील झाले तेव्हा सोबती २०  िांचे होते आहण नांतर त्याांनी हातोड्ा आहण हड्स्कस 

थ्रोमधे्य ह ह ध अॅथलेहटक स्पधांमधे्य देशाचे प्रहतहनहधत्व केले.  

• अजुयन पुरस्कार ह जेता दोन  ेळा ऑहलत्सम्पयन (१९६८ मेत्सक्सको गेम्स आहण १९७२ मु्यहनक गेम्स) आहण चार  ेळा 

आहशयाई क्रीड्ा स्पधाय हजांकणारा (दोन सु णय, एक रौप्य आहण एक काांस्य) होता. 

• Source: TOI 

दशा तार कलाकार सुधीर कहलांगण याांचे हनधन 

 

मुख्य मुदे्द 

• दशा तार नाय दरबारात 'लोकाांचा राजा' म्हणून ओळखले जाणारे आहण दशा तार कला समुद्राच्या पलीकडे् 

नेण्यात मोलाची भूहमका बजा णारे नेरूर येथील जे्यष्ठ दशा तार कलाकार सुधीर कहलांगण याांचे उपचारादरम्यान हनधन झाले. 

• गोव्यातील खाजगी रुग्णालयात त्याांच्या र उपचार सुरू आहेत. सुधीर कहलांगण हे गेल्या २०  िांपासून कलेश्वर 

दशा तार नाय मांड्ळ कां पनी चाल त होते. 
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लता मांगेशकर याांचे हनधन 

 

बातम्या मधे्य का? 

• जे्यष्ठ गाहयका लता मांगेशकर याांचे 92 व्या  िी हनधन 

मुख्य मुदे्द 

• हदग्गज गाहयका लता मांगेशकर याांचे रह  ारी मुांबईतील ब्रीच कँड्ी रुग्णालयात हनधन झाले. त्या 92  िांच्या होत्या. 

आज सांध्याकाळी मुांबईच्या हश ाजी पाकय मधे्य त्याांच्या र पूणय सरकारी सन्मानाने अांत्यसांस्कार करण्यात आले. अांत्यसांस्काराला 

पांतप्रधान नरेंद्र मोदी उपत्सस्थत होते. 

• लता मांगेशकर, भारतरत्न, पद्मह भूिण, पद्मभूिण आहण दादासाहेब फाळके पुरस्कार प्राप्त करणाऱ्या, भारतीय 

हचत्रपटसृष्ट्ीतील एक आयकॉन होत्या, त्याांनी हहांदी हचत्रपटाांच्या ह सृ्तत यादीसाठी पाश्वयगायन केले होते. त्याांनी मराठी आहण 

बांगालीसह अनेक प्रादेहशक भािाांमधे्यही गाणी गायली. 

• लता मांगेशकर, ज्या एका प्रहतहष्ठत सांगीत घराण्यातील होत्या, त्याांनी सांगीत तयार केले तसेच काही हचत्रपटाांची 

हनहमयती केली. त्या 'भारताच्या कोहकळा' म्हणून प्रहसद्ध होत्या. 

पुरस्कार: 

• राष्ट्र ीय हचत्रपट पुरस्कार 

• BFJA पुरस्कार 

• स ोतृ्कष्ट् महहला पाश्वयगाहयका साठी हफल्मफेअर पुरस्कार 

• ह शेि पुरस्कार: 

• हफल्मफेअर जी नगौर  पुरस्कार 

• पद्मभूिण (1969) 
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• दादासाहेब फाळके पुरस्कार (1989) 

• महाराष्ट्र  भूिण (1997) 

• पद्मह भूिण (1999) 

• भारतरत्न (2001) 

स्रोत: इांहड्यन एक्सपे्रस 
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