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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

हिसरा आठवडा फेब्रुवारी 2022 
मित्वाच्या बािम्या: राज्य 

मुुंबईि वॉटर टॅक्सी सेवा 

 

• कें द्रीय बुंदरे, नौकानयन आश्चण जलमागय आश्चण आय ष मुंत्री सवायनुंद सोनोवाल याुंनी बेलापूर जेट्टी येथून म ुंबईतील 

नागररकाुंसाठी वॉटर टॅक्सी सेवेला श्चहरवा झेंिा दाखवला.   

• िोमेस्टस्ट्क कू्रझ टश्चमयनल (िीसीटी) येथून वॉटर टॅक्सी सेवा स रू होणार असून नेरुळ, बेलापूर, एश्चलफुं टा बेट आश्चण 

जेएनपीटी येथील जवळपासच्या श्चठकाणाुंनाही या सेवा जोिल्या जाणार आहेत.  

• 8 कोटी 37 लाख रुपये खचूयन नव्याने बाुंधण्यात आलेल्या बेलापूर जेट्टीला बुंदर, जहाजबाुंधणी आश्चण जलमागय 

मुंत्रालयाच्या सागरमाला योजनेअुंतगयत 50-50 मॉिेलमधे्य श्चनधी देण्यात आला होता.  

सागरमाला कार्यक्रमाहवषर्ी : 

• भारताचा ७,५१७ श्चकमी लाुंबीचा सागरी श्चकनारा, १४,५०० श्चक.मी. सुंभाव्य नेस्टव्हजेबल जलमागय आश्चण महत्त्वाच्या 

आुंतरराष्ट्र ीय सागरी व्यापार मागाांवरील त्याच्या धोरणात्मक स्थानाचा फायदा घेऊन देशातील बुंदराुंच्या नेतृत्वाखालील 

श्चवकासाला चालना देण्यासाठी हा जहाज वाहतूक मुंत्रालयाचा प्रम ख काययक्रम आहे. 

• त्याला कें द्रीय मुंश्चत्रमुंिळाने २०१५ मधे्य मुंज री श्चदली होती. 

Source: PIB 

पहिम बुंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखर र्ाुंनी हवधानसभेचे अहधवेशन स्थहगि केले  

 

• अश्चलकिेच पश्चिम बुंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखि याुंनी राज्यघटनेच्या कलम १७४ अन्वये त्याुंच्याकिे असलेल्या 

अश्चधकाराचा वापर करून राज्य श्चवधानसभेला चालना श्चदली. 

• प्रोरोगेशनबद्दल : प्रोरोगेशन म्हणजे सुंसदेचे श्चकुं वा श्चवधानसभेचे अश्चधवेशन श्चवसश्चजयत न करता बुंद करणे होय. 
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• कलम १७४ : या लेखात राज्यपालाुंना श्चवधानसभा बोलावण्याचे, प्रस्तावना करण्याचे आश्चण श्चवसश्चजयत करण्याचे 

अश्चधकार देण्यात आले आहेत. राज्यपाल हे कलम १६३ मधे्य नमूद केल्याप्रमाणे अटी ुंच्या आधारेच करू शकतात. 

• कलम १६३ : राज्यपालाुंनी म ख्यमुंत्री आश्चण मुंश्चत्रपररषद याुंच्या सल्ल्यान सार काम करावे. 

• Source: Indian Express 

मेदारम जठारा 2022 

 

• कें द्रीय आश्चदवासी व्यवहार मुंत्रालयाने मेदारम जथारा 2022 च्या उत्सवाशी सुंबुंश्चधत श्चवश्चवध उपक्रमाुंसाठी 2.26 कोटी 

रुपये मुंजूर केले आहेत. 

• मेदारम जठारा हा भारतातील द सरा सवायत मोठा मेळा आहे, क ुं भमेळ्यानुंतर, जो तेलुंगणातील द सऱ्या क्रमाुंकाचा 

आश्चदवासी सम दाय- कोया जमातीने चार श्चदवस साजरा केला. 

• यावषी जठारा 16 फेब्र वारी ते 19 फेब्र वारी 2022 (4-श्चदवस) या कालावधीत होणार आहे. 

• हा जठारा समक्का आश्चण सरलाम्मा देवी ुंच्या सन्मानाथय आयोश्चजत केला जातो. 

• Source: newsonair 

सेंटर ल जेल इुं दूरला स्विः चे एफएम रेहडओ चॅनल  

 

• मध्य प्रदेशमधे्य इुंदूरच्या सेंटरल जेलने स्वतः चे रेश्चिओ चॅनल 'जेल वाणी-एफएम 18.77' स रू केले आहे. 

• या रेश्चिओ चॅनलद्वारे त रुुं गातील कैद्याुंना जगातील घिामोिी ुंची माश्चहती श्चमळणार आहे. 

• रेश्चिओ चॅनल त रुुं गातील कैद्याुंना आरोग्य आश्चण सामाश्चजक श्चवषयाुंची माश्चहती देखील देईल. 

• Source: TOI 

 

मित्वाच्या बािम्या: भारि 

भारिाच्या अध्यक्षपदासाठी G20 सहचवालर् 
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• पुंतप्रधान नरेंद्र मोदी याुंच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कें द्रीय मुंश्चत्रमुंिळाच्या बैठकीत जी-20 सश्चचवालय स्थापन 

करण्यास आश्चण त्याच्या अहवाल सुंरचनाुंना मुंज री देण्यात आली. 

• एकूणच धोरणात्मक श्चनणययाुंच्या अुंमलबजावणीची आश्चण भारताच्या आगामी जी -20 अध्यक्षपदाच्या सुंचालनासाठी 

आवश्यक असलेल्या व्यवस्थेची जबाबदारी ही कुं पनी असेल. 

• 1 श्चिसेंबर 2022 ते 30 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत जी-20 चे अध्यक्षपद भारताकिे असेल, ज्याचा समारोप 2023 

मधे्य भारतात जी-20 श्चशखर पररषदेने होईल.  

G20 बद्दल: 

• जी-२० हा देश १९ देश आश्चण य रोश्चपयन य श्चनयनचा श्चमळून बनलेला आहे. 

• अजेंश्चटना, ऑस्ट्र ेश्चलया, ब्राझील, कॅनिा, चीन, जमयनी, फ्रान्स, भारत, इुंिोनेश्चशया, इटली, जपान, मेस्टक्सको, रश्चशयन 

फेिरेशन, सौदी अरेश्चबया, दश्चक्षण आश्चफ्रका, दश्चक्षण कोररया, त कय स्तान, श्चब्रटन आश्चण अमेररका हे १९ देश आहेत. 

• Source: TOI 

इस्लाहमक सिकार्य सुंघटना (OIC) 

 

• अलीकिेच, कनायटकच्या शाळाुंमधे्य म स्टस्लम म ली ुंना श्चहजाब न घालण्यास साुंश्चगतले जात असल्याच्या म द्यावर 

"आवश्यक उपाययोजना" करण्याचे आवाहन या गटाने सुंय क्त राष्ट्र ाुंच्या मानवाश्चधकार पररषदेला केल्यानुंतर भारताने 

ऑगयनायझेशन ऑफ द इस्लाश्चमक कोऑपरेशन (ओआयसी) वर "जातीयवादी श्चवचारसरणीचे" आश्चण "श्चनश्चहत स्वाथायने 

अपहरण" केल्याबद्दल जोरदार टीका केली.  

• ओआयसीने भारताला "म स्टस्लम सम दायाच्या जीवनशैलीचे रक्षण करताना त्याुंची स रक्षा, स रक्षा आश्चण कल्याण 

स श्चनश्चित करण्याचे" आवाहन केले आहे.  

ऑगयनायझेशन ऑफ द इस्लाश्चमक कोऑपरेशन (ओआयसी) श्चवषयी: 

• सुंय क्त राष्ट्र ानुंतरची ही जगातील द सऱ्या क्रमाुंकाची बहुपक्षीय सुंस्था आहे.  
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• यात 57 सदस्य आहेत, ते सवय इस्लाश्चमक देश श्चकुं वा म स्टस्लम बहुल सदस्य आहेत.  

• म ख्यालय: जेद्दाह, सौदी अरेश्चबया 

• Source: Indian Express 

कें द्राने कू्रड पाम िेलासाठी कृषी उपकर कमी केला 

 

• भारत सरकारने कू्रि पाम तेलासाठी (सीपीओ) कृषी उपकर 7.5% वरून 5% पयांत कमी केला आहे.   

• कृषी उपकर कमी झाल्यानुंतर सीपीओ आश्चण ररफाइुंि पाम ऑइल या दोन देशाुंमधील आयात करातील तफावत 

वाढून 8.25 टके्क झाली आहे.  

• खाद्यतेलाुंच्या श्चकुं मती रोखण्यासाठी सरकारने हाती घेतलेला आणखी एक पूवयगामी उपाय म्हणजे कच्च्च्या पाम तेल, 

कच्च्च्या सोयाबीन तेल आश्चण कच्च्च्या सूययफूल तेलावरील आयात श ल्क शून्य टके्क करण्याचा सध्याचा मूलभूत दर 30 

सप्टेंबर 2022 पयांत वाढश्चवणे.  

• वरील पावलाुंम ळे सरकारने यापूवी केलेल्या उपाययोजनाुंमधे्य वाढ होईल, उदा. 3 फेब्र वारी 2022 च्या स्ट्ॉक श्चलश्चमट 

ऑियरद्वारे, ज्यान सार सरकारने खाद्यतेल आश्चण तेलश्चबयाुंवर आवश्यक वसू्त कायदा, 1955 अुंतगयत 30 जून 2022 

पयांतच्या कालावधीसाठी साठा मयायदेचे प्रमाण श्चनश्चदयष्ट् केले होते.  

• Source: PIB 

भारिािील जपानी औद्योहगक टाउनहशप  

 

• भारतातील जपानी औद्योश्चगक वसाहती (जेआयटी) अुंतगयत प्रगतीचा वाश्चषयक आढावा घेण्यासाठी भारत (उद्योग आश्चण 

अुंतगयत व्यापार श्चवभाग ( िीपीआयआयटी) आश्चण जपान (अथयव्यवस्था, व्यापार आश्चण उद्योग मुंत्रालय (एमईटीआय) 

याुंच्यात सुंय क्त बैठक आयोश्चजत करण्यात आली होती.  
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• हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की हे वषय भारत आश्चण जपान दरम्यान राजनैश्चतक सुंबुंधाुंच्या स्थापनेचा 70 वा 

वधायपन श्चदन आहे.  

• दोन्ही देशाुंनी एश्चप्रल १९५२ मधे्य राजनैश्चतक सुंबुंध प्रस्थाश्चपत केले होते. 

• हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, एश्चप्रल 2015 मधे्य एमईटीआय, जपान सरकार आश्चण िीपीआयआयटी, भारत सरकार 

याुंच्यात स्वाक्षरी केलेल्या "भारत-जपान ग ुंतवणूक आश्चण व्यापार प्रोत्साहन आश्चण आश्चशया-पॅश्चसश्चफक इकॉनॉश्चमक 

इुंश्चटगे्रशनसाठी कृती अजेंिा" च्या अन षुंगाने जपान औद्योश्चगक टाउनश्चशप (जेआयटी) ची स्थापना करण्यात आली 

होती, जेणेकरून भारतात श्चवशेषत: श्चदल्ली म ुंबई औद्योश्चगक कॉररिॉर (िीएमआयसी) आश्चण चेन्नई बुंगळ रू 

औद्योश्चगक कॉररिॉर (सीबीआयसी) के्षत्राुंमधे्य जपानी ग ुंतवणूक स लभ करण्यासाठी पावले उचलली जातील. 

• सध्या जेआयटीमधे्य ११४ जपानी कुं पन्या आहेत.  

• ५ व्या क्रमाुंकाचा सवायत मोठा ग ुंतवणूकदार म्हणून, जपानने 2000 पासून एकश्चत्रत ग ुंतवणूकीमधे्य ३६.२ अब्ज 

िॉलसयपेक्षा जास्त योगदान श्चदले आहे, श्चवशेषत: ऑटोमोबाईल्स, इलेक्ट्र ॉश्चनक्स श्चसस्ट्म श्चिझाइन अाँि मॅन्य फॅक्चररुंग 

(ईएसिीएम), वैद्यकीय उपकरणे, ग्राहकोपयोगी वसू्त, वस्त्रोद्योग, अन्न प्रश्चक्रया आश्चण रसायने यासारख्या प्रम ख 

के्षत्राुंमधे्य. 

• Source: PIB 

मित्वाच्या बािम्या: जग 

भारि-रू्एई आभासी हशखर पररषद 

 

• पुंतप्रधान नरेंद्र मोदी आश्चण अबू धाबीचे य वराज आश्चण य एई (सुंय क्त अरब अश्चमराती) सशस्त्र दलाचे िेप्य टी स प्रीम 

कमाुंिर एच. एच. शेख मोहम्मद श्चबन झायेद अल नाहयान 18 फेब्र वारी 2022 रोजी व्हच्य यअल श्चशखर पररषद घेणार 

आहेत.  

• आझादी का अमृत महोत्सव म्हणून भारत आपल्या स्वातुंत्र्ाची 75 वषे साजरी करत असताना आश्चण सुंय क्त अरब 

अश्चमराती आपल्या स्थापनेचा 50 वा वधायपन श्चदन साजरा करत असताना दोन्ही नेत्याुंनी दोन्ही देशाुंमधील ऐश्चतहाश्चसक 

आश्चण मैत्रीपूणय सुंबुंधाुंची सुंकल्पना माुंिणे अपेश्चक्षत आहे. 

• पुंतप्रधानाुंनी 2015, 2018 आश्चण 2019 मधे्य य एईला भेट श्चदली होती, तर अबू धाबीचे य वराज 2016 आश्चण 2017 

मधे्य भारत दौर् यावर आले होते.  

• श्चद्वपक्षीय सुंबुंधाुंमधील एक प्रम ख प ढाकार म्हणजे सवयसमावेशक आश्चथयक भागीदारी करार (सीईपीए).  

• सप्टेंबर २०२१ मधे्य सीईपीएसाठी वाटाघाटी स रू करण्यात आल्या आश्चण त्या पूणय झाल्या आहेत.  

टीप: 

• UAE हा भारताचा श्चतसरा सवायत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. 

• UAE मधे्य एक मोठा भारतीय सम दाय आहे ज्याुंची सुंख्या 3.5 दशलक्ष आहे. 

• Source: PIB 

WHO ने Quit Tobacco App लााँच केले 
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• जागश्चतक आरोग्य सुंघटनेने (िबू्ल्यएचओ) श्चसगारेटला लाथ मारण्यासाठी आश्चण सवय प्रकारच्या तुंबाखूचा वापर 

सोिण्यास मदत करण्यासाठी 'स्टिट टोबॅको अॅप' स रू केले - ज्यात धूरश्चवरश्चहत आश्चण इतर नवीन उत्पादनाुंचा 

समावेश आहे.  

• िबू्ल्यएचओच्या वषयभराच्या 'कश्चमट टू स्टिट' मोश्चहमेदरम्यान स रू करण्यात आलेले 'िबू्ल्यएचओ स्टिट टोबॅको अॅप' 

हा जागश्चतक आरोग्य सुंघटनेच्या आगे्नय आश्चशया के्षत्राचा तुंबाखू श्चनयुंत्रणाचा नवीनतम उपक्रम आहे.  

• जागश्चतक तुंबाखूश्चवरोधी श्चदन (िबू्ल्यएनटीिी) दरवषी ३१ मे रोजी जगभरात साजरा केला जातो.  

• भारत हा तुंबाखूजन्य पदाथाांचा उत्पादक आश्चण ग्राहक द सऱ्या क्रमाुंकाचा देश आहे. 

Source: Indian Express 

जागहिक शाश्वि हवकास हशखर पररषद 

 

• पुंतप्रधान नरेंद्र मोदी याुंनी 16 फेब्र वारी 2022 रोजी द एनजी अाँि ररसोसेस इस्टिटू्यटच्या (टेरी) जागश्चतक शाश्वत 

श्चवकास श्चशखर पररषदेत उद्घाटनपर भाषण केले.  

• वर्ल्य ससे्ट्नेबल िेव्हलपमेंट सश्चमट हा टेरीचा वाश्चषयक फॅ्लगश्चशप काययक्रम आहे.  

• युंदाच्या श्चशखर पररषदेचा श्चवषय आहे , 'ट वि्यस अ रेश्चसश्चलएुं ट पॅ्लनेट : स श्चनश्चिश्चतुंग अ ससे्ट्नेबल अाँि समन्यायी 

फ्य चर'.  

• या पररषदेत हवामान बदल, शाश्वत उत्पादन, ऊजाय सुंक्रमण, जागश्चतक समानता आश्चण सुंसाधन स रक्षा यासह श्चवश्चवध 

श्चवषयाुंवर चचाय होईल. 
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• 1972 च्या स्ट्ॉकहोम पररषदेपासून गेल्या 50 वषाांत बरीच चचाय होऊनही फारसे काही केले गेले नाही, याकिे 

पुंतप्रधानाुंनी लक्ष वेधले.  

• Source: PIB 

लासा िाप (Lassa Fever) 

 

• अश्चलकिेच, य नायटेि श्चकुं ग्िममधे्य लासा तापाचे श्चनदान झालेल्या तीन व्यक्ती ुंपैकी एकाचा मृतू्य झाला आहे.  

लासा िापाबद्दल: 

• लासा ताप श्चनमायण करणारा श्चवषाणू पश्चिम आश्चफ्रकेत आढळतो आश्चण 1969 मधे्य नायजेररयातील लासा येथे 

पश्चहल्याुंदा शोधला गेला, असे सेंटर फॉर श्चिसीज कुं टर ोल अाँि प्रद षण (सीिीसी) च्या नोुंदी आहेत.  

• हा ताप उुंदराुंम ळे पसरतो आश्चण प्राम ख्याने पश्चिम आश्चफ्रकेतील श्चसएरा श्चलओन, लायबेररया, श्चगनी आश्चण 

नायजेररयासह इतर देशाुंमधे्य आढळतो श्चजथे तो स्थाश्चनक आहे. 

• एखाद्या व्यक्तीस सुंसगय झालेल्या उुंदराच्या मूत्र श्चकुं वा श्चवषे्ठम ळे दूश्चषत असलेल्या अन्नाच्या घरग ती वसू्तुंच्या सुंपकायत 

आल्यास ते सुंक्रश्चमत होऊ शकतात.  

• एक्सपोजरच्या 1-3 आठवड्ाुंनुंतर सामान्यत: लक्षणे श्चदसून येतात. सौम्य लक्षणाुंमधे्य थोिासा ताप, थकवा, 

अशक्तपणा आश्चण िोकेद खीचा समावेश आहे आश्चण अश्चधक गुंभीर लक्षणाुंमधे्य रक्तस्त्राव, श्वास घेण्यास त्रास होणे, 

उलट्या होणे, चेहयायवरील सूज, छाती, पाठ आश्चण ओटीपोटात वेदना आश्चण शॉक याुंचा समावेश आहे. 

Source: Indian Express 

भारि-ऑस्ट्रे हलर्ा अुंिररम व्यापार करार 

 

• भारत आश्चण ऑस्ट्र ेश्चलयाने जाहीर केले आहे की ते माचय 2022 मधे्य अुंतररम व्यापार करार आश्चण त्यानुंतर 12-18 

मश्चहन्याुंनी सवयसमावेशक आश्चथयक सहकायय करार (सीईसीए) पूणय करणार आहेत. 
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• सवयसमावेशक एफटीए (म क्त व्यापार करार) पूणय होण्यापूवी दोन देशाुंमधील श्चकुं वा व्यापारी गटाुंमधील श्चवश्चशष्ट् 

वसू्तुंच्या व्यापारावरील श ल्काचे उदारीकरण करण्यासाठी अुंतररम श्चकुं वा लवकर कापणी व्यापार कराराचा (harvest 

trade agreement) वापर केला जातो.  

• आश्चथयक वषय 2021 मधे्य दोन्ही देशाुंमधील श्चद्वपक्षीय व्यापार स मारे 12.5 अब्ज िॉलसय होता आश्चण आश्चथयक वषय 2022 

च्या पश्चहल्या 10 मश्चहन्याुंत त्याने 17.7 अब्ज िॉलसयचा टप्पा ओलाुंिला आहे.  

• भारत आश्चण ऑस्ट्र ेश्चलया या दोन्ही देशाुंमधे्य पययटनाला चालना देण्यासाठी सामुंजस्य करारही झाला आहे. 

भारि सध्या इिर कोणत्या मुक्त व्यापार कराराुंवर वाटाघाटी करि आिे? 

• भारत सध्या ऑस्ट्र ेश्चलया व्यश्चतररक्त UAE, UK, कॅनिा, EU आश्चण इस्रायल याुंच्याशी FTA वाटाघाटी करण्याच्या 

प्रश्चक्रयेत आहे. 

• भारत 2022 च्या पश्चहल्या सहामाहीत UAE आश्चण UK सोबत लवकर कापणी करार (harvest agreement) पूणय 

करण्याचा श्चवचार करत आहे. 

• Source: Indian Express 

कुं दािारमधे्य WFP ला गहू सुपूदय  करण्यासाठी भारिाने सामुंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्र्ा केल्या  

 
• मानवतेच्या मदतीचा एक भाग म्हणून अफगाश्चणस्तानला पाठवण्यासाठी कश्चटबद्ध असलेल्या ५०,००० मेश्चटरक टन 

गव्हाच्या श्चवतरणासाठी भारताने य नायटेि नेशन्सच्या वर्ल्य फूि प्रोग्रामशी (िबू्ल्यएफपी) करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. 

• हा गहू पाश्चकस्तानमागे अफगाण सीमा क्रॉश्चसुंगवर नेला जाईल आश्चण फेब्र वारी २०२२ पासून कुं दाहारमधील 

िबू्ल्यएफपी अश्चधकाऱ्याुंकिे स पूदय  केला जाईल. 

• इराणने चाबहार बुंदरातून काही गहू आश्चण नुंतर जहेदानमागे अफगाश्चणस्तानच्या सीमेवर जाण्याची स श्चवधा देण्याची 

ऑफरही श्चदली आहे. 

World Food Program (WFP): 

• WFP ही सुंय क्त राष्ट्र ाुंची अन्न-सहाय्य शाखा आहे.  

• रचना : १९ श्चिसेंबर १९६१ 

• म ख्यालय: रोम, इटली 

• Source: The Hindu 

 QUAD परराष्ट्र  मुंत्र्ाुंची बैठक 
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• अलीकिेच चौथ्या जपान-ऑस्ट्र ेश्चलया-भारत-यू.एस. (िाि) परराष्ट्र  मुंत्र्ाुंची बैठक मेलबनय, ऑस्ट्र ेश्चलया येथे झाली. 

• परराष्ट्र  मुंत्री एस जयशुंकर, अमेररकेचे परराष्ट्र  मुंत्री अाँटोनी स्टलुंकन, जपानचे परराष्ट्र  मुंत्री योश्चशमासा हयाशी आश्चण 

ऑस्ट्र ेश्चलयाचे माररस पेन याुंनी मेलबनयमधे्य चचाय केली. 

• त्याुंनी "२०२२ च्या पूवायधायत" टोश्चकयो येथे जपानचे पुंतप्रधान श्चकश्चशदा याुंच्या हसे्त पुंतप्रधान मोदी, अमेररकेचे अध्यक्ष 

श्चबिेन आश्चण ऑस्ट्र ेश्चलयन पुंतप्रधान मॉररसन याुंच्या समवेत िाि सश्चमटची योजना जाहीर केली. 

• Source: Indian Express 

मित्वाच्या बािम्या: अथयव्यवस्था 

हफनटेक ओपन िॅकाथॉन 

 

• श्चफने्टक ओपन मुंथचा एक भाग म्हणून, श्चनती आयोग फोनपेच्या सहकायायने श्चफनटेक से्पससाठी सवायत सजयनशील 

सोलू्यशन्स तयार करण्यासाठी आश्चण कल्पना करण्यासाठी पश्चहल्या ओपन-टू-ऑल हॅकेथॉन काययक्रमाचे आयोजन 

करणार आहे.  

• हॅकेथॉनम ळे सुंपूणय भारतातील नवउद्योजक, श्चिश्चजटल श्चनमायते आश्चण श्चवकासकाुंना श्चवचार करण्याची, श्चवचार 

करण्याची आश्चण कोि करण्याची सुंधी उपलब्ध होणार आहे. 

• हॅकेथॉनमधील सहभागी ुंनी फोनपे पल्ससारख्या कोणत्याही ओपन-िेटा एपीआयचा वापर पॉवरचा पाया म्हणून 

अकाऊुं ट अ ॅॅग्रीगेटरसारख्या फे्रमवकय सह करणे आवश्यक आहे. 

• या काययक्रमासाठी नोुंदणी करण्याची शेवटची तारीख 23 फेब्र वारी 2022 असून अुंश्चतम प्रवेश्चशका सादर करण्याची 

अुंश्चतम म दत 25 फेब्र वारी 2022 आहे.  

• हॅकेथॉनच्या श्चवजेत्याुंची घोषणा 28 फेब्र वारी 2022 रोजी करण्यात येणार आहे. 

• Source: PIB 

मित्वाच्या बािम्या: सुंरक्षण 

CRNO ची भारि भेट 
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• रॉयल नेव्ही ऑफ ओमान (CRNO) चे कमाुंिर ररअर अॅिश्चमरल सैफ श्चबन नासेर श्चबन मोहश्चसन अल राहबी हे 

भारताच्या सश्चदच्छा भेटीवर (13 - 17 फेब्र वारी 22) आले आहेत. 

• भारतीय नौदलासोबतचे श्चद्वपक्षीय सुंबुंध दृढ करणे, तसेच भारतासोबत सुंरक्षण सहकायायसाठी नवीन मागय शोधणे हा 

या भेटीचा उदे्दश आहे. 

• श्चवद्यमान CRNO ची भारताची पश्चहली भेट, भारतीय नौदल आश्चण ओमानच्या रॉयल नेव्ही याुंच्यातील वाढत्या 

सहकायायची प नरावृत्ती करते, ज्यामधे्य ऑपरेशनल सुंवाद, प्रश्चशक्षण आश्चण श्चवषय तज्ञाुंची देवाणघेवाण समाश्चवष्ट् आहे. 

• दोन्ही नौदल १९९३ पासून ‘नसीम अल बहर’ या श्चद्ववाश्चषयक सागरी सरावात सहभागी होत आहेत. 

• Source: PIB 

IAF हसुंगापूर एअर शो 2022 मधे्य िेजस लढाऊ हवमाने दाखवणार  

 

• १५ ते १८ फेब्र वारी रोजी होणाऱ्या श्चसुंगापूर एअर शो-२०२२ मधे्य सहभागी होण्यासाठी भारतीय हवाई दलाची 

(आयएएफ) ४४ सदस्यीय त किी श्चसुंगापूरमधील चाुंगी आुंतरराष्ट्र ीय श्चवमानतळावर पोहोचली. 

• आयएएफ जगभरातील सहभागी ुंसोबत स्वदेशी तेजस एमके-आय एसी ची श्चनवि करणार आहे. 

• श्चसुंगापूर एअर शो हा एक दै्ववाश्चषयक काययक्रम आहे जो जागश्चतक हवाई वाहतूक उद्योगाला त्याुंची उत्पादने प्रदश्चशयत 

करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करतो. 

• एअर शोमधे्य आयएएफच्या सहभागाम ळे भारताला तेजस श्चवमानाुंचे प्रदशयन करण्याची आश्चण आरएसएएफ (रॉयल 

श्चसुंगापूर एअर फोसय) आश्चण इतर सहभागी त कड्ाुंच्या समकक्षाुंशी सुंवाद साधण्याची सुंधी श्चमळते. 

िेजसबद्दल: 

• तेजस हे श्चहुंद स्तान एरोनॉश्चटक्स श्चलश्चमटेिने (एचएएल) भारतीय हवाई दल आश्चण भारतीय नौदलासाठी एअरोनॉश्चटकल 

िेव्हलपमेंट एजन्सी (एिीए) याुंच्या सहकायायने श्चवकश्चसत केलेले भारतीय लढाऊ श्चवमान आहे.  

• आयएएफच्या वाढत्या श्चमग-२१ लढाऊ श्चवमानाुंची जागा घेण्यासाठी १९८० च्या दशकात स रू झालेल्या लाइट कॉमॅ्बट 

एअरक्राफ्ट (एलसीए) काययक्रमाचा तेजस हा पररणाम होता. 

• तेजस हा एचएएलने श्चवकश्चसत केलेला द सरा स परसॉश्चनक फायटर आहे. 
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• Source: India Today  

हवज्ञान आहण िुंत्रज्ञान 

भारिासाठी उपग्रि-आधाररि इुंटरनेटची घोषणा करण्यासाठी ररलार्न्स हजओने SES सि भागीदारी केली 

आिे 

 

• ररलायन्स श्चजओने लक्झेंबगय-आधाररत उपग्रह सोलू्यशन्स प्रदाता एसईएसशी भागीदारी केली आहे आश्चण श्चजओ से्पस 

टेक्नॉलॉजी श्चलश्चमटेि हा एक नवीन उपक्रम तयार केला आहे.  

• उपग्रह तुंत्रज्ञानाचा वापर करून प ढील श्चपढीतील से्कलेबल आश्चण परविणारी ब्रॉिबाँि सेवा भारतात श्चवतरीत करणे 

हे या सुंय क्त उपक्रमाचे उद्दीष्ट् आहे. 

• श्चजओ आश्चण एसईएस इस्टिटीच्या श्चहश्श्श्यात प्रते्यकी ५१ टके्क आश्चण ४९ टके्क मालकीचे असतील.  

• या तुंत्रज्ञानात मल्टी-ऑश्चबयट से्पस नेटवकय चा वापर केला जाईल - म्हणजेच, भूस्टस्थर (जीओ) आश्चण मध्यम पृथ्वी कक्षा 

(एमईओ) उपग्रह नक्षत्राुंचे सुंयोजन जे.आय.ओ. मल्टी-श्चगगाश्चबट श्चलुंक्स आश्चण कुं पन्याुंना क्षमता श्चवतरीत करण्यास 

सक्षम आहे. 

Source: Indian Express  

इस्रोने EOS-04 र्ा उपग्रिाचे र्शस्वी प्रके्षपण केले 

 

• इस्रोने इतर दोन उपग्रहाुंसह पृथ्वी श्चनरीक्षण उपग्रह ईओएस-०४ चे यशस्वी प्रके्षपण केले. 

• भारताचे ध्र वीय उपग्रह प्रके्षपण यान PSLV-C52 ने पृथ्वी श्चनरीक्षण उपग्रह EOS-04 यशस्वीपणे सतीश धवन अुंतराळ 

कें द्र, एस.ए.आर., श्रीहररकोटा येथून 529 श्चकमी उुंचीच्या अपेश्चक्षत सूयय समकाश्चलक ध्र वीय कके्षत प्रके्षश्चपत केले. 

• ईओएस -04 हा उपग्रह एक रिार इमेश्चजुंग उपग्रह आहे जो कृषी, वनीकरण आश्चण वृक्षारोपण, माती ओलावा आश्चण 

जलश्चवज्ञान आश्चण पूर मॅश्चपुंग सारख्या अन प्रयोगाुंसाठी सवय हवामान पररस्टस्थतीत उच्च-ग णवते्तच्या प्रश्चतमा प्रदान 

करण्यासाठी श्चिझाइन केलेला आहे.  
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• पीएसएलव्ही सी ५२ ने दोन छोटे उपग्रहही ठेवले. कोलोरॅिो श्चवद्यापीठातील लॅबोरेटरी ऑफ अॅटमॉसे्फररक अाँि 

से्पस श्चफश्चजक्स याुंच्या सुंय क्त श्चवद्यमाने इुंश्चियन इस्टिटू्यट ऑफ से्पस सायन्स अाँि टेक्नॉलॉजीने श्चवकश्चसत केलेला 

'इन्सपायरसॅट-१' हा श्चवद्याथी उपग्रह त्यापैकीच एक आहे. आणखी एक म्हणजे इस्रोचा तुंत्रज्ञान प्रात्यश्चक्षक करणारा 

उपग्रह आयएनएस-२ टीिी, जो भारत-भूतान सुंय क्त उपग्रह आयएनएस-२बीचा अग्रदूत आहे. 

• गेल्या वषी स रू करण्यात आलेल्या ईओएस-०३ मोश्चहमेच्या अपयशानुंतर पीएसएलव्हीचे हे पश्चहलेच प्रके्षपण होते.  

• 2022 च्या पश्चहल्या प्रके्षपणाम ळे यावषी चाुंद्रयान-3 चे चुंद्रावरील हायप्रोफाईल प्रके्षपण आश्चण देशाच्या गगनयान 

मोश्चहमेचे बहुप्रतीश्चक्षत न झालेले प्रके्षपण यासह इतर 18 मोश्चहमा राबश्चवण्याची इस्रोची योजना गश्चतमान झाली आहे. 

• Source: Indian Express 

मित्वाच्या बािम्या: पर्ायवरण 

ऊजाय मुंत्रालर्ाने ग्रीन िार्डर ोजन/ग्रीन अमोहनर्ा धोरण अहधसूहचि केले  

 

• उजाय मुंत्रालयाने ग्रीन हायिर ोजन/ग्रीन अमोश्चनया धोरण अश्चधसूश्चचत केले आहे. 

राष्ट्र ीर् िार्डर ोजन हमशन बद्दल: 

• पुंतप्रधानाुंनी भारताच्या 75 व्या स्वातुंत्र्श्चदनी (म्हणजे 15 ऑगस्ट् 2021) राष्ट्र ीय हायिर ोजन श्चमशन लााँच केले. 

• श्चमशनचे उश्चद्दष्ट् सरकारला त्याुंचे हवामान उश्चद्दष्ट् पूणय करण्यासाठी आश्चण भारताला ग्रीन हायिर ोजन हब बनश्चवण्यात 

मदत करणे आहे. 

• याम ळे 2030 पयांत 5 दशलक्ष टन ग्रीन हायिर ोजन उत्पादनाचे उश्चद्दष्ट् पूणय करण्यात आश्चण अक्षय ऊजाय क्षमतेच्या 

सुंबुंश्चधत श्चवकासास मदत होईल. 

• जीवाश्म इुंधनाुंच्या जागी हायिर ोजन आश्चण अमोश्चनया हे भश्चवष्यातील इुंधन म्हणून कस्टल्पत आहेत, या इुंधनाुंचे अक्षय 

ऊजाय वापरून उत्पादन करणे, ज्याला ग्रीन हायिर ोजन आश्चण ग्रीन अमोश्चनया म्हणतात, ही राष्ट्र ाच्या पयायवरणीयदृष्ट्ट्या 

शाश्वत ऊजाय स रके्षसाठी प्रम ख आवश्यकता आहे. 

• याम ळे जीवाश्म इुंधनावरील अवलुंश्चबत्व कमी होईल आश्चण कच्च्च्या तेलाची आयातही कमी होईल. 

• Source: Business Standard 

मित्वाच्या बािम्या: र्ोजना 

क्षमिा हवकास र्ोजना 
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• मुंश्चत्रमुंिळाने क्षमता श्चवकास (CD) योजना 31.03.2026 पयांत श्चकुं वा प ढील प नरावलोकनापयांत, यापैकी जे आधी 

असेल, खचय श्चवत्त सश्चमती (EFC) श्चशफारशी आश्चण आश्चथयक मयायदा इत्यादी ुंचे पालन करून चालू ठेवण्यास मान्यता 

श्चदली आहे. 

15 व्या श्चवत्त आयोगाच्या चक्रादरम्यान योजना स रू ठेवण्यासाठी मुंजूर केलेला पररव्यय ₹3179 कोटी आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• सीिी योजना ही साुंस्टख्यकी आश्चण काययक्रम अुंमलबजावणी मुंत्रालयाची (MOSPI) चालू असलेली कें द्रीय के्षत्र योजना 

आहे ज्याचा एकुं दर उदे्दश आहे पायाभूत स श्चवधा, ताुंश्चत्रक तसेच मन ष्यबळ सुंसाधने वाढवणे यासाठी श्चवश्वासाहय आश्चण 

वेळेवर अश्चधकृत आकिेवारीची उपलब्धता सक्षम करणे. 

• या योजनेमधे्य क्षमता श्चवकास (म ख्य) योजना आश्चण दोन उप योजनाुंचा समावेश आहे.  

1. साुंस्टख्यकीय बळकटीकरण (SSS)  

2.  आश्चथयक जनगणना (EC) साठी समथयन. 

• Source: PIB 

नू्य इुं हडर्ा साक्षरिा कार्यक्रम 

 

• राष्ट्र ीय शैक्षश्चणक धोरण 2020 आश्चण अथयसुंकल्पीय घोषणा 2021-22 शी सुंरेस्टखत करण्यासाठी प्रौढ श्चशक्षणाच्या सवय 

पैलूुंचा समावेश करण्यासाठी आश्चथयक वषय 2022-2027 या कालावधीसाठी नवीन भारत साक्षरता काययक्रम या नवीन 

योजनेला सरकारने मान्यता श्चदली.  

• प्रौढ श्चशक्षण हे आता देशात 'सवाांसाठी श्चशक्षण' आहे. 
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• या योजनेचा उदे्दश केवळ मूलभूत साक्षरता आश्चण सुंख्यात्मकता प्रदान करणे हा नाही तर २१ व्या शतकातील 

नागररकासाठी आवश्यक असलेल्या इतर घटकाुंचा समावेश करणे जसे की गुंभीर जीवन कौशले्य; व्यावसाश्चयक 

कौशल्य श्चवकास; मूलभूत श्चशक्षण; आश्चण श्चनरुंतर श्चशक्षण. 

• या योजनेत देशातील सवय राजे्य/कें द्रशाश्चसत प्रदेशाुंतील 15 वषे श्चकुं वा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या साक्षर नसलेल्याुंचा 

समावेश असेल.  

• नॅशनल इन्फॉमेश्चटक्स सेंटर, एनसीईआरटी आश्चण एनआयओएस याुंच्या सहकायायने "ऑनलाईन टीश्चचुंग, लश्चनांग अाँि 

असेसमेंट श्चसस्टस्ट्म (ओटीएलएस)" चा वापर करून आश्चथयक वषय 2022-27 साठी पायाभूत साक्षरता आश्चण नू्यमरसीचे 

लक्ष्य दरवषी 1.00 कोटी श्चवद्याथी आहे. 

• "नू्य इुंश्चिया श्चलटरसी प्रोग्राम" चा अुंदाजे एकूण खचय 1037.90 कोटी रुपये आहे, ज्यामधे्य आश्चथयक वषय 2022 -27 

साठी अन क्रमे 700 कोटी रुपयाुंचा कें द्रीय श्चहस्सा आश्चण 337.90 कोटी रुपयाुंचा राज्यश्चहस्सा समाश्चवष्ट् आहे. 

• Source: PIB 

DNTs च्या आहथयक सक्षमीकरणासाठी र्ोजना (SEED) 

 

• कें द्रीय सामाश्चजक न्याय आश्चण सक्षमीकरण मुंत्री, िॉ. वीरेंद्र क मार याुंनी श्चवम क्त, भटक्या श्चवम क्त आश्चण अधय भटक्या 

सम दायाुंच्या कल्याणासाठी DNTs (SEED) च्या आश्चथयक सक्षमीकरण योजनेचा श भारुंभ केला. 

हवमुक्त, भटक्या आहण अधय भटक्या समुदार्ाुंबद्दल: 

• त्यान सार, या सम दायाुंच्या समस्या पाहण्यासाठी पश्चहल्या एनिीए सरकारच्या काळात ऑक्ट्ोबर 2003 मधे्य पश्चहला 

आयोग स्थापन करण्यात आला. 

• रेणके आयोग 2008 मधे्य स्थापन करण्यात आला होता. 

• 2015 मधे्य श्चभकू रामजी इदाते याुंच्या अध्यक्षतेखाली श्चवम क्त, भटक्या श्चवम क्त आश्चण अधय भटक्या जमाती ुंसाठी राष्ट्र ीय 

आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. 

• या आयोगाच्या श्चशफारशीवर आधाररत, भारत सरकारने 2019 मधे्य DNTs, SNTs आश्चण NTs (DWBDNCs) साठी 

श्चवकास आश्चण कल्याण मुंिळ स्थापन केले. 

• Source: PIB 

“नवीन सीमा: अक्षर् उजेवर एक कार्यक्रम” 
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• नवीन आश्चण नवीकरणीय ऊजाय मुंत्रालयाच्या (एमएनआरई) आझादी का अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी "नू्य 

फ्रुं श्चटयसय: अ प्रोग्राम ऑन ररन्य एबल एनजी" या काययक्रमाची स रुवात श्चवज्ञान भवन, नवी श्चदल्ली येथे "इुंश्चियाज 

लीिरश्चशप इन एनजी टर ास्टझझशन" या उद्घाटन काययक्रमाने झाली.  

• ख बा याुंनी भारताच्या ऊजाय सुंक्रमणाची वचनबद्धता आश्चण कामश्चगरीबद्दल चचाय केली. सुंक्रमणाचे नागररक-कें श्चद्रत 

स्वरूप आश्चण भारत सरकारच्या ऊजाय कॉमॅ्पक््ट्स ऊजाय 2021 वरील उच्च-स्तरीय चचेसाठी सुंय क्त राष्ट्र सुंघाकिे 

सादर केल्या आहेत. 

• गेल्या सात वषाांत भारताने ३,९५,० मेगावॅट ची स्थाश्चपत क्षमता वाढवली आहे, तर आमची सवायश्चधक मागणी २,००,००० 

मेगावॅट आहे.  

• उच्च-काययक्षमतेच्या सौर मॉडू्लसाठी पीएलआय योजनेअुंतगयत, अथय मुंत्रालय अश्चतररक्त 19,500 कोटी रुपये देईल. 

• २०२४ पयांत कृषी के्षत्रातील सौरपुंपाुंच्या जागी श्चिझेल पुंपाुंची जागा घेतली जाणार आहे.  

• Source: PIB 

PM-JAY अुंिगयि लाभाथी डेटाबेससि एकत्रीकरण 

 

• आय ष्मान भारत प्रधानमुंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेए) च्या अुंमलबजावणीसह राष्ट्र ीय आरोग्य 

प्राश्चधकरणाला (एनएचए) अश्चनवायय केले आहे.  

• AB PM-JAY द य्यम आश्चण तृतीयक काळजी-सुंबुंश्चधत हॉस्टस्पटलायझेशनसाठी प्रश्चत क ट ुंब प्रश्चत वषय 5 लाख रुपयाुंपयांत 

आरोग्य हमी प्रदान करते. 

• AB PM-JAY अुंतगयत 10.74 कोटी लाभाथी क ट ुंबे 2011 च्या सामाश्चजक-आश्चथयक जात जनगणनेतून (SECC) ग्रामीण 

आश्चण शहरी भागात अन क्रमे 6 वुंश्चचतता आश्चण 11 व्यावसाश्चयक श्चनकषाुंवर आधाररत आहेत. 
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• NHA ने योजनाुंच्या अुंमलबजावणीच्या श्चवश्चवध पैलूुंना बळकट करण्यासाठी कल्याणकारी योजना राबश्चवणाऱ्या श्चवश्चवध 

मुंत्रालयाुंसोबत सहकायय केले आहे ज्यात इतर गोष्ट्ी ुंसह लाभाथी जागरूकता मोश्चहमा, लाभाथी िेटाबेस (SECC 2011) 

समृद्धी इ. 

• SECC 2011 मधील बहुसुंख्य AB PM-JAY लाभाथी देखील राष्ट्र ीय अन्न स रक्षा पोटयल (NFSA) अुंतगयत लाभाुंसाठी 

पात्र आहेत. 

राष्ट्र ीर् आरोग्य प्राहधकरण (NHA) बद्दल: 

• NHA भारतातील प्रम ख सावयजश्चनक आरोग्य श्चवमा/आश्वासन योजना आय ष्मान भारत प्रधान मुंत्री जन आरोग्य योजना 

(AB-PMJAY) लागू करण्यासाठी जबाबदार आहे. 

• Source: PIB 

"स्माइल" र्ोजना 

 

• कें द्रीय सामाश्चजक न्याय आश्चण सबलीकरण मुंत्री िॉ. वीरेंद्र क मार याुंनी कें द्रीय के्षत्रातील "स्माईल: Support for 

Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise" ही योजना स रू केली.  

• 'सेंटरल सेक्ट्र स्कीम फॉर कॉस्टिहेस्टन्सव्ह ररहॅश्चबश्चलटेशन फॉर कॉस्टिहेस्टन्सव्ह ररहॅश्चबश्चलटेशन फॉर टर ान्सजेंिर पसयन्स' 

आश्चण 'सेंटरल सेक्ट्र स्कीम फॉर कॉस्टिहेस्टन्सव्ह ररहॅश्चबश्चलटेशन ऑफ द अॅक्ट् ऑफ द बेश्चगुंग' या दोन उपयोजना 

टर ान्सजेंिर सम दायाला आश्चण भीक मागण्याच्या कायायत ग ुंतलेल्या लोकाुंना सवयसमावेशक कल्याणकारी आश्चण 

प नवयसन उपाय प्रदान करतात. 

• मुंत्रालयाने 2021-22 ते 2025-26 पयांत या योजनेसाठी 365 कोटी रुपयाुंची तरतूद केली आहे. 

• Source: PIB 

कमु्यहनटी इनोवे्हटर फेलोहशप 
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• अटल इनोवे्हशन श्चमशन (AIM), NITI आयोग याुंनी UNDP, भारत याुंच्या सहकायायने कम्य श्चनटी इनोवे्हटर फेलोश्चशप 

(CIF) स रू केली. 

• फेलोश्चशप प्री-इनक्य बेशन मॉिेल म्हणून श्चवकश्चसत केली गेली आहे जी तरुणाुंना सामाश्चजक समस्याुंचे श्चनराकरण 

करण्यासाठी शाश्वत श्चवकास लक्ष्य (SDG) आधाररत उपायाुंवर लक्ष कें श्चद्रत करून त्याुंचे सामाश्चजक उपक्रम स्थापन 

करण्याची सुंधी देईल. 

• हा एक वषायचा गहन फेलोश्चशप काययक्रम असणार आहे जो सामाश्चजक-आश्चथयक पाश्वयभूमीची पवाय न करता महत्वाकाुंक्षी 

सम दाय नवोने्मषकासाठी श्चिझाइन केला गेला आहे. 

• या फेलोश्चशप दरम्यान, प्रते्यक फेलोला AIM च्या अटल कम्य श्चनटी इनोवे्हशन सेंटसय (ACICs) पैकी एकामधे्य होस्ट् 

केले जाईल आश्चण ते त्याुंच्या कल्पनेवर काम करत असताना SDG जागरूकता, उद्योजकीय कौशले्य आश्चण जीवन 

कौशले्य आत्मसात करतील. 

• Source: PIB 

पुस्तके 

सागररका घोष र्ाुंनी हलहिलेले “अटल हबिारी वाजपेर्ी” नावाचे पुस्तक  

 

• अलीकिेच सागररका घोष याुंनी श्चलश्चहलेले “अटल श्चबहारी वाजपेयी” नावाचे प स्तक लााँच करण्यात आले आहे. 

• हे प स्तक भारताचे माजी पुंतप्रधान "अटल श्चबहारी वाजपेयी" याुंचे चररत्र आहे. 

• सागररका घोष या जे्यष्ठ पत्रकार आहेत. इुंश्चदरा: इुंश्चियाज मोस्ट् पॉवरफ ल प्राइम श्चमश्चनस्ट्र या सवायश्चधक श्चवक्री झालेल्या 

चररत्राच्या त्या लेस्टखका आहेत. 

मित्वाचे हदवस 

जागहिक रेहडओ हदवस 

 

• जागश्चतक रेश्चिओ श्चदवस दरवषी 13 फेब्र वारी रोजी साजरा केला जातो. 
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• जागश्चतक रेश्चिओ श्चदन 2022 ची थीम "रेश्चिओ आश्चण टरस्ट्" आहे. 

• 2011 मधे्य य नेस्कोने जागश्चतक रेश्चिओ श्चदवस घोश्चषत केला. 

• 2012 मधे्य सुंय क्त राष्ट्र  महासभेने हा आुंतरराष्ट्र ीय श्चदवस म्हणून स्वीकारला. 

• 13 फेब्र वारी हा श्चदवस श्चनविला गेला कारण हा श्चदवस 1946 मधे्य सुंय क्त राष्ट्र ाुंनी सुंय क्त राष्ट्र  रेश्चिओची स्थापना 

केली. 

• Source: un.org 

राष्ट्र ीर् महिला हदन 

 

• नाइश्चटुंगेल ऑफ इुंश्चिया, सरोश्चजनी नायिू याुंच्या जयुंती (१३ फेब्र वारी) रोजी राष्ट्र ीय मश्चहला श्चदन साजरा केला जातो. 

• सरोश्चजनी नायिू याुंनी श्चब्रश्चटश औपश्चनवेश्चशक राजवटीश्चवरुद्ध भारताच्या स्वातुंत्र् लढ्यात मोठी भूश्चमका बजावली. 

• श्चतने असहकार आुंदोलन आश्चण भारत छोिो आुंदोलनात भाग घेतला. 

• स्वातुंत्र्ानुंतर, सरोश्चजनी नायिू याुंची सुंय क्त प्राुंताच्या राज्यपाल म्हणून श्चनय क्ती करण्यात आली जी सध्याच्या उत्तर 

प्रदेशात आहे, ज्याम ळे त्या भारताच्या पश्चहल्या मश्चहला राज्यपाल झाल्या. 

• आुंतरराष्ट्र ीय मश्चहला श्चदन दरवषी ८ माचय रोजी साजरा केला जातो. 

• Source: India Today 

अिवाल  

EIU चा लोकशािी हनदेशाुंक 2021 

 

• इकॉनॉश्चमस्ट् इुंटेश्चलजन्स य श्चनट (EIU) न सार, 2021 च्या लोकशाही श्चनदेशाुंकाच्या जागश्चतक क्रमवारीत भारत 46 व्या 

स्थानावर आहे. 

• 9.75 च्या सवोच्च स्कोअरसह नॉवे लोकशाही श्चनदेशाुंकात अव्वल आहे. 

• भारताने 6.91 ग ण श्चमळवून श्चनदेशाुंकात 46 व्या क्रमाुंकावर आहे. 

• यादीतील शीषय 3 देश: नॉवे, नू्यझीलुंि, श्चफनलुंि 

• अफगाश्चणस्तानने श्चनदेशाुंकात तळाचे स्थान पटकावले आहे. 
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• EIU च्या सवेक्षणात समाश्चवष्ट् केलेल्या 167 देशाुंपैकी केवळ 21 देशाुंना पूणय लोकशाही शे्रणीत टाकण्यात आले आहे 

तर 53 देशाुंचा समावेश सदोष लोकशाही शे्रणीत करण्यात आला आहे. 

• 34 देश सुंकररत लोकशाहीमधे्य (hybrid democracies ) गणले जातात आश्चण 59 हुकूमशाही सरकारे आहेत. 

हनदेशाुंक बद्दल: 

• द िेमोक्रसी इुंिेक्स हा इकॉनॉश्चमस्ट् इुंटेश्चलजेंस य श्चनट (EIU) द्वारे सुंकश्चलत केलेला श्चनदेशाुंक आहे, जो इकॉनॉश्चमस्ट् 

ग्र पचा सुंशोधन श्चवभाग आहे, जो यूके-आधाररत खाजगी कुं पनी आहे जो साप्ताश्चहक वृत्तपत्र द इकॉनॉश्चमस्ट् प्रकाश्चशत 

करतो. 

• Source: newsonair 

नवीन नेमणुका 

हवनीि जोशी र्ाुंनी CBSE चे नवे अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला 

 

• श्चशक्षण मुंत्रालयाचे अश्चतररक्त सश्चचव श्चवनीत जोशी याुंच्याकिे कें द्रीय माध्यश्चमक श्चशक्षण मुंिळाच्या (सीबीएसई) 

अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. 

• जोशी याुंची श्चनय क्ती त्याुंचे पूवयवती मनोज आहुजा याुंची कृषी व शेतकरी कल्याण श्चवभागात श्चवशेष कायय अश्चधकारी 

(ओएसिी) म्हणून श्चनय क्ती झाल्यानुंतर झाली आहे.  

• सध्या ते नॅशनल टेस्टस्ट्ुंग एजन्सी (एनटीए) चे महासुंचालक आहेत आश्चण उच्च श्चशक्षणाच्या इतर अन लुंब सुंस्थाुंसह 

इस्टिटू्यट ऑफ एश्चमनन्स (आयओई) आश्चण उच्च श्चशक्षण श्चनधी एजन्सी (एचईएफए) देखील पाहतात. 

• १९९२ च्या बॅचचे आयएएस अश्चधकारी असलेले जोशी याुंनी यापूवी सीबीएसईचे अध्यक्ष म्हणूनही काम पाश्चहले होते.  

• Source: HT 

इल्कर आर्सी एअर इुं हडर्ाचे मुख्य कार्यकारी अहधकारी 

 

• टश्चकय श एअरलाइन्सचे माजी अध्यक्ष इल्कर आयसी याुंची एअर इुंश्चियाचे सीईओ आश्चण एमिी म्हणून श्चनय क्ती 

करण्यात आली आहे. 

• एअर इुंश्चिया बोिायच्या बैठकीत या महत्त्वाच्या श्चनय क्तीवर श्चशक्कामोतयब करण्यात आले, त्यात टाटा सन्सचे अध्यक्ष 

एन. चुंद्रशेखरन हे श्चवशेष श्चनमुंश्चत्रत होते.  

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• १ एश्चप्रल २०२२ पयांत आयसी आपली जबाबदारी स्वीकारेल. 

• एअर इुंश्चियाची स रुवात टाटा समूहाने १९३२ साली केली. मात्र, देशाला स्वातुंत्र् श्चमळाल्यानुंतर १९५३ मधे्य त्याचे 

राष्ट्र ीयीकरण करण्यात आले. 

• Source: TOI 

मुनीश्वरनाथ भुंडारी मद्रास उच्च न्यार्ालर्ाचे नवे मुख्य न्यार्ाधीश  

 

• न्यायमूती म नीश्वर नाथ भुंिारी याुंची मद्रास उच्च न्यायालयाच्या म ख्य न्यायाधीशपदी श्चनय क्ती करण्यात आली आहे. 

• न्यायमूती एम एन भुंिारी याुंची नोव्हेंबर 2021 मधे्य मद्रास उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली आश्चण त्याुंनी 

काययवाहक म ख्य न्यायाधीश (ACJ) म्हणून पदभार स्वीकारला. 

• मद्रास उच्च न्यायालय, अश्चधकृतपणे ताश्चमळनािूचे उच्च न्यायालय असे नामकरण करण्यात आले आहे, हे कोलकाता 

येथील कलकत्ता उच्च न्यायालयानुंतर भारतातील द सरे सवायत ज ने उच्च न्यायालय आहे. 

हनधन  

सुंगीिकार आहण गार्क बप्पी लाहिरी र्ाुंचे हनधन 

 

• बॉलीवूिचे श्चदग्गज सुंगीतकार आश्चण गायक बप्पी लाश्चहरी याुंचे वयाच्या ६९ व्या वषी श्चनधन झाले. 

• बप्पी लाश्चहरी, ज्याुंचे खरे नाव आलोकेश होते, ते 1970-80 च्या दशकाच्या उत्तराधायत चलते चलते, श्चिस्को िान्सर 

आश्चण शराबी सारख्या अनेक श्चचत्रपटाुंमधे्य लोकश्चप्रय गाणी देण्यासाठी ओळखले जात होते. 

• Source: newsonair 

बजाज समूिाचे माजी अध्यक्ष राहुल बजाज र्ाुंचे हनधन 
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• उद्योगपती आश्चण बजाज समूहाचे माजी अध्यक्ष राहुल बजाज याुंचे वयाच्या ८३ व्या वषी श्चनधन झाले. 

• राहुल बजाज याुंनी बजाज समूहाचे अध्यक्ष म्हणून ५० वषे काम केले. 

• 2001 मधे्य त्याुंना श्चतसरा-सवोच्च नागरी प रस्कार पद्मभूषण देऊन सन्माश्चनत करण्यात आले. 

• बजाज याुंनी 2006-10 मधे्य राज्यसभेचे खासदार म्हणूनही काम केले. 

• Source: Indian Express 

सुंकीणय 

दुचाकीवरील मुलाुंसाठी सरकारचे नवीन हनर्म 

 

• रसे्त वाहतूक आश्चण महामागय मुंत्रालयाने कें द्रीय मोटार वाहन श्चनयम (CMVR), 1989 च्या श्चनयम 138 मधे्य स धारणा 

केली आहे आश्चण चार वषाांखालील म लाुंसाठी, मोटारसायकल चालवताना श्चकुं वा चालवताना स रक्षा उपायाुंशी सुंबुंश्चधत 

श्चनयम श्चनधायररत केले आहेत. 

• हे मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 129 अुंतगयत अश्चधसूश्चचत केले गेले आहे, जे कें द्र सरकार, श्चनयमाुंन सार, चार 

वषाांपेक्षा कमी वयाच्या, मोटारसायकल चालवताना श्चकुं वा चालवल्या जाणाऱ् या म लाुंच्या स रके्षसाठी उपाययोजना करू 

शकते. 

• प ढे, हे स रश्चक्षतता हानेस आश्चण कॅ्रश हेले्मट वापरणे श्चनश्चदयष्ट् करते. 

• तसेच अशा मोटर सायकलचा वेग ताशी 40 श्चकमीपयांत मयायश्चदत ठेवतो. 

• कें द्रीय मोटार वाहन (द सरी द रुस्ती) श्चनयम, 2022 प्रकाश्चशत झाल्यापासून एक वषायनुंतर हे श्चनयम लागू होतील. 

• Source: Business Standard 

डाबर िी पहिली भारिीर् 'प्लास्टस्ट्क वेस्ट् नू्यटर ल' FMCG कुं पनी ठरली आिे 
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• भारतातील सवायत मोठी श्चवज्ञान-आधाररत आय वेद कुं पनी िाबर इुंश्चिया श्चलश्चमटेि आता भारतातील 100% 'प्लास्टस्ट्क 

कचरा नू्यटरल कुं पनी' बनली आहे, 2021-22 आश्चथयक वषायत सुंपूणय भारतातून स मारे 27,000 मेश्चटरक टन ग्राहकोत्तर 

प्लास्टस्ट्क कचरा गोळा केला आहे, त्यावर प्रश्चक्रया केली आहे आश्चण त्याचा प नवायपर केला आहे. 

• यासह, हा टप्पा गाठणारी िाबर ही पश्चहली भारतीय ग्राहकोपयोगी वसू्त कुं पनी ठरली आहे.  

• प्लास्टस्ट्क कचरा व्यवस्थापन (पीिबू्ल्यएम) श्चनयम २०१६, २०१८ (स धाररत) चा एक भाग म्हणून २०१७-१८ मधे्य 

िाबरचा प्लास्टस्ट्क कचरा व्यवस्थापन उपक्रम स रू करण्यात आला.  

• िाबर हे नोव्हेंबर २०१८ पासून कें द्रीय प्रदूषण श्चनयुंत्रण मुंिळात (सीपीसीबी) नोुंदणीकृत ब्राँि मालक आहेत आश्चण 

देशभरातील सवय राज्य प्रदूषण श्चनयुंत्रण मुंिळाुंमधे्य आहेत.   

• िाबर इुंश्चिया श्चलश्चमटेि ही भारतातील चौथ्या क्रमाुंकाची एफएमसीजी कुं पनी आहे. 

Source: ET 

'भारिािील सुंग्रिालर्ाुंची पुनकय ल्पना' र्ा हवषर्ावर जागहिक हशखर पररषद 

 

• कें द्रीय ईशान्य के्षत्राचे साुंसृ्कश्चतक, पययटन आश्चण श्चवकास मुंत्री जी. श्चकशन रेड्डी याुंनी हैदराबादमधे्य 'भारतातील 

सुंग्रहालयाुंची प नरयचना' या श्चवषयावरील अशा प्रकारच्या पश्चहल्या 2-श्चदवसीय जागश्चतक श्चशखर पररषदेचे उद्घाटन 

केले.  

• भारत, ऑस्ट्र ेश्चलया, फ्रान्स, इटली, श्चसुंगापूर, सुंय क्त अरब अश्चमराती, य नायटेि श्चकुं ग्िम आश्चण अमेररका यासारख्या 

देशाुंचे सहभागी 15-16 फेब्र वारी 2022 रोजी व्हच्य यअली होणाऱ्या या पररषदेत सहभागी होत आहेत.  

• श्चशखर पररषदेच्या उद्घाटन काययक्रमाला आुंतरराष्ट्र ीय सुंग्रहालय पररषदेचे अध्यक्ष अल्बटो गाररुं श्चिनी याुंनीही 

उपस्टस्थत राहून सुंबोश्चधत केले. 
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