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साप्ताहिक चालू घडामोडी 
पहिला आठवडा फेब्रुवारी 2022 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 
वन नेशन वन रेशन काडड योजना लागू करणारे छत्तीसगड िे ३५ वे राज्य/कें द्रशाससत प्रदेश बनले आिे 

 

• छत्तीसगर् हे “वन नेशन वन रेशन कार्ड” (ONORC) योजना लागू करणारे ३५ वे राज्य/कें द्रशाससत प्रदेश 
बनले आहे. 

• अल कर्ेच अन्न आणण सावडजननक ववतरण ववभागाने “एक राष्र एक रेशन कार्ड” (ONORC) योजनेच्या 
अंमलबजावणीच्या हदशेने राज्ये/कें द्रशाससत प्रदेशांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला आणण पोटेबबसलट  
व्यवहारांच्या यशस्वी चाचणीनंतर, ववभागाने छत्तीसगर्चे ववद्यमान क्लस्टरसह एकत्रीकरण करण्यास 
मान्यता हदल  आहे. ONORC अंतगडत पोटेबबसलट  राज्ये/कें द्रशाससत प्रदेशांची. 

• त्यानुसार, राष्र य अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) सशिापबत्रकांच्या देशव्यापी पोटेबबसलट साठी ONORC 
योजना छत्तीसगर् राज्यात 2 फेब्रुवार  2022 पासनू सक्षम करण्यात आल  आहे. 

• छत्तीसगर्च्या एकत्रीकरणासह, ONORC योजना आता देशातील जवळपास 96.8% NFSA लोकसंख्या 
(सुमारे 77 कोट  NFSA लाभाथी) समाववष्ट असलेल्या 35 राज्ये/कें द्रशाससत प्रदेशांमध्ये कायडरत आहे. 

• ऑगस्ट 2019 मध्ये ONORC योजना सुरू झाल्यापासून, ONORC अंतगडत राज्ये/कें द्रशाससत प्रदेशांमध्ये 
आतापयतं 56 कोट ंहून अधिक पोटेबबसलट  व्यवहारांची नोंद झाल  आहे, ज्यामुळे आंतर-राज्य आणण आंतर-
राज्य पोटेबबसलट  व्यवहारांद्वारे जवळपास एकूण 100 LMT अन्निान्य (अन्न अनुदानात सुमारे 31,000 
कोट  रुपये) ववतररत केले गेले आहे.  

• Source: PIB 
भारतातील पहिले जजओ पाकड  मध्य प्रदेशात उभारले जाणार आिे 
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• भारतीय भूवैज्ञाननक सवके्षण (GSI) ने मध्य प्रदेशातील जबलपूर जजल््यातील नमडदा नद च्या काठावर ल 
लम्हेटा गावात देशातील पहहले जजओ पाकड  उभारण्यास मान्यता हदल  आहे. 

• या प्रकल्पाची अंदाजे ककंमत ₹ 35 कोट  आहे. 
• जजओ पाकड  हे एक एकीकृत क्षेत्र आहे जे शाश्वत मागाडने भूवैज्ञाननक वारशाचे संरक्षण आणण वापर वाढवत े

आणण तेथे राहणाऱ्या लोकांच्या आधथडक कल्याणास प्रोत्साहन देते. 
• नैसधगडक वारशाच्या संविडनासाठी युनेस्कोच्या भू-वारसा तात्पुरत्या याद त हे हठकाण आिीच आहे. 
• ववल्यम हेन्री स्ल मन यांनी 1928 मध्ये या भागात र्ायनासोरचे जीवाश्म शोिले होते. 
• Source: TOI 

पंजाबच्या मुख्य ननवडणूक अधिकाऱ्याने मतदान शुभंकर 'शेरा'चे अनावरण केले 

 

• पंजाब वविानसभा ननवर्णुकीच्या 2022 च्या आिी, पंजाबच्या मुख्य ननवर्णूक अधिकाऱ्याच्या कायाडलयान े
ससहंाचे धचत्रण करणारा आपला मतदान शुभंकर 'शेरा' अनावरण केला. 

• ननवर्णुकीचा शुभंकर पंजाबच्या समदृ्ि सांस्कृनतक वारशाचे प्रनतननधित्व करतो. 
• ससजस्टमॅहटक व्होटसड एज्युकेशन अाँर् इलेक्टोरल पाहटडससपेशन (SVEEP) प्रकल्पांतगडत प्रचार करण्यात 

आलेल्या, या शुभंकराचे उद्हदष्ट मतदार जागरुकता वाढवणे आणण ननवर्णुकीत सहभाग वाढवणे आणण 
मतदानाची टक्केवार  वाढवणे आणण नैनतक मतदानाला प्रोत्साहन देणे हे आहे. 

• Source: Indian Express 
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मित्वाच्या बातम्या: भारत 
पंतप्रिान मोदींनी पंडडत जसराज कल्चरल फाउंडेशनचा शुभारंभ केला 

 

• प्रख्यात शास्त्रीय गायक हदवंगत पंडर्त जसराज यांच्या जयंतीननसमत्त पंतप्रिान नरेंद्र मोद  यांनी पंडर्त 
जसराज कल्चरल फाउंर्ेशनचे उद्घाटन केले. 

• पंडर्त जसराज हे भारतीय शास्त्रीय गायक होते, त ेमेवाती घराण्याचे (संगीत सशकाऊ वंश) होते. 
• त्यांना प्रनतजष्ठत पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मववभूषण आणण संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारांसह अनेक 

पुरस्कार समळाले. 
• 17 ऑगस्ट 2020 रोजी वयाच्या 90 व्या वषी त्यांचे ननिन झाले. 
• Source: TOI 

लोकसभा सधचवालयाने डडजजटल संसद अॅप लााँच केले 

 

• लोकसभा सधचवालयाने डर्जजटल संसद हे नवीन अॅप लााँच केले आहे. 
• लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बबलाड यांनी ननयोजजत केलेले अॅप लोकांना सवड संसद य अपर्ेट्स समळण्यास मदत 

करेल. 
• 1947 पासूनची अथडसंकल्पीय भाषणे, 12व्या लोकसभेपासून 17व्या लोकसभेपयतंच्या सभागहृातील चचाड 

याववषयी सामान्य माहहती समळवणे नागररकांना सोपे झाले आहे. 
• या अॅपमध्ये संसदेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण, हदवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्या इत्याद  देखील असतील. 
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• Source: PIB 
िोयसाळ मंहदरे युनेस्कोच्या जागनतक वारसा स्थळांच्या यादीत समाववष्ट करण्याचा प्रस्ताव आिे 

 

• कें द्र य सांस्कृनतक मंत्रालयाने जाह र केले की कनाडटकातील बेलूर, हळेबीर् आणण सोमनाथपुरा येथील 
होयसाळ मंहदरे 2022-2023 या वषाडसाठी यनुेस्को जागनतक वारसा स्थळ म्हणून ववचारात घेण्यासाठी 
भारताचे नामांकन म्हणून अंनतम करण्यात आल  आहेत. 

• 15 एवप्रल 2014 पासून 'सेके्र् एन्सेम्बल्स ऑफ द होयसला' युनेस्कोच्या तात्पुरत्या याद त आहेत आणण 
मानवी सजडनशील प्रनतभेच्या सवोच्च बबदंूंपैकी एक आहेत आणण आपल्या देशाच्या समदृ्ि ऐनतहाससक 
आणण सांस्कृनतक वारशाची साक्ष देतात. 

• ह  तीनह  होयसाळ मंहदरे भारतीय पुरातत्व सवके्षण (ASI) ची संरक्षक्षत स्मारके आहेत आणण म्हणून 
संविडन आणण देखभाल ASI द्वारे केल  जाईल. 

• 12व्या-13व्या शतकात बांिलेल्या आणण बेलूर, हळेबीर् आणण सोमनाथपुरा या तीन घटकांद्वारे येथे 
प्रनतननधित्व केलेले होयसळांचे पववत्र जोर्े, होयसला कलाकार आणण वास्तुववशारदांच्या सजडनशीलतेची आणण 
कौशल्याची साक्ष देतात ज्यांनी यापूवी किीह  न पाहहलेल्या अशा उत्कृष्ट नमुने तयार केल्या आहेत.  

• होयसाळ मंहदरांचे मूळ द्रववर्ीयन आकृनतववज्ञान आहे परंतु ते मध्य भारतात मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या 
जाणाऱ् या भूसमजा पद्िती, उत्तर आणण पजश्चम भारतातील नागरा परंपरा आणण कल्याणी चालुक्यांनी पसंत 
केलेल्या कणडता द्रववर् पद्ितींचा मजबूत प्रभाव दाखवतात. 

भारतातील युनेस्को जागनतक वारसा स्थळे: 
• अजजंठा लेणी, एलोरा लेणी, आग्रा ककल्ला आणण ताजमहाल हे सशलालेख केलेले पहहले स्थळ होते, त्यापैकी 

सवड जागनतक वारसा ससमतीच्या 1983 च्या सत्रात कोरले गेले होते. 
• 2021 मध्ये कोरलेल  नवीनतम साइट िोलाववरा, गुजरात आहे. 
• जुल ै2021 पयतं, भारतातील 36 पैकी 19 राज्ये आणण कें द्रशाससत प्रदेशांमध्ये जागनतक वारसा स्थळे 

आहेत, ज्यामध्ये महाराष्रात सवाडधिक (5) स्थळे आहेत. 
• सध्या भारतात 40 जागनतक वारसा स्थळे आहेत. यापैकी, 32 सांस्कृनतक, 7 नैसधगडक आणण 1 समधश्रत 

(सांस्कृनतक आणण नैसधगडक दोन्ह  ननकष पूणड करणारे), संस्थेच्या ननवर् ननकषांनुसार ननिाडररत केले 
जातात. 
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• भारतामध्ये जगातील सहाव्या क्मांकाच्या साइट्स आहेत. 
Source: Indian Express 
UGC ने राष्रीय उच्च शैक्षणणक पात्रता फे्रमवकड चा मसुदा जारी केला 

 

• ववद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) राष्र य उच्च शैक्षणणक पात्रता फे्रमवकड  (NHEQF) मसुदा ववकससत 
केला आहे, जो राष्र य शैक्षणणक िोरण (NEP) 2020 मिील सुिारणांचा एक भाग आहे. 

• नोकर च्या तयार पासून ते घटनात्मक मूल्यांपयतं, सैद्िांनतक ज्ञानापासून ते तांबत्रक कौशल्यांपयतं, 
देशभरातील उच्च सशक्षण संस्थांना लवकरच ववववि शैक्षणणक पररणामांवर ववद्यार्थयांचे मूल्यांकन 
करण्यासाठी नवीन चौकट त आणले जाईल. 

• मसुद्यात, यूजीसीने स्पष्ट केले आहे की फे्रमवकड चा उद्देश एकसमान अभ्यासक्म ककंवा राष्र य सामान्य 
अभ्यासक्माला प्रोत्साहन देण्यासाठी नाह . 

• सवड संस्था दजेदार सशक्षण देत आहेत याची खात्री करण्यासाठी सवड HEI ला बेंचमाककंगच्या समान स्तरावर 
आणणे/उन्नत करणे हा आहे. 

ववद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) बद्दल: 
• UGC ह  UGC कायदा 1956 नुसार भारत सरकारच्या उच्च सशक्षण ववभाग, सशक्षण मंत्रालयाने स्थापन 

केलेल  एक वैिाननक संस्था आहे. 
• स्थापना: 1956 
• मुख्यालय: नवी हदल्ल  

Source: Indian Express 
परवडणारी आणण स्वच्छ ऊजाड (GCoE-ACE) मध्ये ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सलन्स 
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• भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, िारवार् (IITDh), कनाडटक येथे, प्रा. के. ववजय राघवन, प्राचायड,वैज्ञाननक सल्लागार, 
भारत सरकार, यांच्या उपजस्थतीत ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन अफोर्ेबल अाँर् क्ल न एनजी (GCoE-
ACE) लााँच करण्यासाठी एक आभासी कायडक्म आयोजजत करण्यात आला होता. . 

• हनीवेल होमटाउन सोल्युशन्स इंडर्या फाउंर्ेशन (HHSIF) करू्न कॉपोरेट सोशल ररस्पॉजन्सबबसलट  (CSR) 
देणगीद्वारे कें द्र समधथडत आहे. 

• HHSIF सह CSR प्रकल्पाचा पहहला टप्पा म्हणजे GCoE-ACE साठी उपकरणे प्रामुख्याने कौशल्य 
ववकास, फॅबब्रकेशन आणण R&D उपकरण ेस्थापन करणे. 

• त्यानंतरचे टप्पे नवननसमडतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणण परवर्णाऱ् या आणण स्वच्छ-ऊजाड क्षेत्रामध्ये ग्रास-
रूट समस्या वविानांच्या ननराकरणासाठी उष्मायन समथडन प्रदान करण्यासाठी पररकजल्पत आहेत. 

• हे 2030 पयतं देशाच्या 50% उजेच्या गरजा अक्षययांमिून भागवण्याच्या सरकारच्या उद्हदष्टातह  सामील 
आहे. 

• हे कें द्र संयुक्त राष्रांच्या शाश्वत ववकास लक्ष्य - 7 या परवर्णाऱ्या आणण स्वच्छ ऊजेसाठी काम करेल. 
• Source: PIB 

उत्कृष्टतेची गावे 

 

•   कें द्राने इस्रायल सरकारच्या तांबत्रक सहाययाने 12 राज्यांमिील तब्बल 150 गावांना 'उत्कृष्ट गाव' मध्ये 
रूपांतररत करण्याचा ननणडय घेतला आहे. 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 

  Prachi Saxena 

 

• सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CoEs) च्या आसपास वसलेल  150 गावे 'Villages of Excellence' मध्ये 
रूपांतररत केल  जातील. 

• त्यापैकी भारताच्या स्वाततं्रयाच्या 75 व्या वषाडच्या स्मरणाथड पहहल्या वषी 75 गावे घेतल  जात आहेत, 
जजथे भारत आणण इस्रायल एकत्र काम करतील. 

• आिीच, इस्रायल सरकारने 12 राज्यांमध्ये 29 सेंटर ऑफ एक्सलन्सची स्थापना केल  आहे, जे 25 
दशलक्षाहून अधिक भाजीपाला रोपे, 3,87,000 दजेदार फळझार्े तयार करत आहेत आणण दरवषी 1.2 
लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना प्रसशक्षण देऊ शकतात. 

• आसशयातील चीन आणण हााँगकााँगनंतर भारत हा इस्रायलचा नतसरा सवाडत मोठा व्यापार  भागीदार आहे. 
• अल कर्ेच भारत आणण इस्रायल यांच्या राजनैनतक संबंिांना 30 वष ेपूणड झाल  आहेत. 

Source: ET 
मित्वाच्या बातम्या: जग 

ASEAN डडजजटल मंत्रयांची (ADGMIN) बैठक 

 

• अल कर्ेच, भारतासोबत 2र  ASEAN डर्जजटल मंत्रयांची (ADGMIN) बैठक झाल . 
• देवुससहं चौहान, दळणवळण राज्यमंत्री (MoSC) आणण अॅर्समरल हटन आंग सॅन, वाहतूक आणण दळणवळण 

मंत्रालय, म्यानमार यांनी या बैठकीचे सह-अध्यक्ष केले. 
• मंत्रयांच्या बैठकीत भारत-आससयान डर्जजटल कायड योजना 2022 ला मंजुर  देण्यात आल . 
• वकड  प्लॅनमध्ये चोर च्या आणण बनावट मोबाईल हाँर्सेटच्या वापराशी लढा देण्यासाठी एक प्रणाल , देशव्यापी 

सावडजननक इंटरनेटसाठी वायफाय ऍक्सेस नेटवकड  इंटरफेस, इंटरनेट ऑफ धथगं्ज (इंटरनेट ऑफ धथगं्ज) 
सारख्या माहहती आणण दळणवळण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये क्षमता ननमाडण आणण 
ज्ञानाची देवाणघेवाण यांचा समावेश आहे. IoT), 5G, अॅर्व्हान्स्र् सॅटेलाइट कम्युननकेशन, सायबर 
फॉरेजन्सक्स इ. 

ASEAN डडजजटल मंत्री (ADGMIN): 
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• ADGMIN ह  10 ASEAN (Association of South-East Asian Nations) देशांच्या दरूसंचार मंत्रयांची 
वावषडक बैठक आहे - ब्रुनईे, कंबोडर्या, इंर्ोनेसशया, लाओस, मलेसशया, म्यानमार, कफसलवपन्स, ससगंापूर, 
थायलंर् आणण जव्हएतनाम  

• भागीदार देश - ऑस्रेसलया, कॅनर्ा, चीन, EU, भारत, जपान, कोररया प्रजासत्ताक, न्यूझीलंर्, रसशया, UK 
आणण US. 

• Source: PIB 
सौदी अरेबबयाने प्रथमच योग मिोत्सवाचे आयोजन केले  

 

• सौद  अरेबबयाने जेद्दाजवळील बे ला सन बीचवर पहहला योग महोत्सव आयोजजत केला आहे, ज्यान ेसंपूणड 
राज्यातून 1,000 योग अभ्यासकांना आकवषडत केले. 

• हा कायडक्म 29 जानेवार पासून सुरू झाला आणण 1 फेब्रुवार पयतं चालणार आहे. 
• सौद  योग ससमतीने हा कायडक्म आयोजजत केला होता, ज्यामध्ये संपूणड राज्यातून सौद  योग सशक्षकांचा 

सहभाग होता. 
• सौद  योग ससमती ह  एक सरकार  संस्था आहे जी सौद  अरेबबया ऑसलजम्पक ससमती, क्ीर्ा मंत्रालयान े

सौद  अरेबबयामध्ये गेल्या वषी 16 मे रोजी योगास प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थापन केलेल्या एका लहान 
महासंघाप्रमाणे काम करते. 

• आंतरराष्र य योग हदन 2015 पासून दरवषी 21 जून रोजी साजरा केला जातो. 
• Source: newsonair 

मित्वाच्या बातम्या: अथडव्यवस्था 
आभासी डडजजटल मालमत्ता 
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• अथडमंत्री ननमडला सीतारमण यांनी आपल्या अथडसंकल्पीय 2022 च्या भाषणात व्हच्युडअल डर्जजटल 
मालमते्ततून समळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर लावण्याची घोषणा केल .  

• याव्यनतररक्त, त्यानंी आभासी डर्जजटल मालमत्तांच्या हस्तांतरणाच्या संदभाडत केलेल्या देयकावर ट र्ीएसचा 
प्रस्तावह  आधथडक मयाडदापेक्षा (monetary threshold) 1 टक्का जास्त आहे. 

• अशा व्यवहारांमध्ये कमाल ची वाढ झाल  असून या व्यवहारांचे प्रमाण आणण वारंवारता यामुळे ववसशष्ट 
करप्रणाल ची तरतूद करणे अत्यावश्यक बनले आहे. 

आभासी डडजजटल मालमत्ता:  
• ववत्त वविेयकाच्या स्पष्ट करणात्मक ननवेदनात सरकारने म्हटले आहे की, "आभासी डर्जजटल मालमत्ता" या 

संज्ञेची व्याख्या करण्यासाठी, कायद्याच्या कलम 2 मध्ये एक नवीन कलम (47 ए) समाववष्ट करण्याचा 
प्रस्ताव आहे.  

• प्रस्ताववत नवीन कलमानुसार, आभासी डर्जजटल मालमत्ता म्हणजे कक्प्टोग्राकफक माध्यमांद्वारे व्युत्पन्न 
केलेल  कोणतीह  माहहती ककंवा कोर् ककंवा संख्या ककंवा टोकन (भारतीय चलन ककंवा कोणतेह  परकीय 
चलन नसणे) चा अथड प्रस्ताववत आहे. 

• Source: Indian Express 
कें द्रीय अथडसंकल्प 2022-23 
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• कें द्र य ववत्त आणण कॉपोरेट व्यवहार मंत्री, श्रीमती ननमडला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवार  2022 रोजी संसदेत 
2022-23 चा कें द्र य अथडसंकल्प सादर केला. 

अमतृ कालमध्ये प्रवेश करून, भारत @100 पयतं 25 वषांची आघार्ी, अथडसंकल्प चार प्रािान्यांसह वाढ स चालना 
देतो: 

1. पीएम गनतशक्ती 
2. सवडसमावेशक ववकास 
3. उत्पादकता वाढ आणण गुंतवणूक, सूयोदयाच्या सिंी, ऊजाड संक्मण आणण हवामान कृती 
4. गुंतवणुकीसाठी ववत्तपुरवठा 

कें द्रीय अथडसंकल्प 2022-23 चे ठळक मुद्दे: 
• भारताची आधथडक वाढ 9.2 टक्के असण्याचा अंदाज आहे, जो सवड मोठ्या अथडव्यवस्थांमध्ये सवाडधिक आहे. 
• कें द्र य अथडसंकल्पात भांर्वल  खचाडसाठी पररव्यय 35.4 टक्क्यांनी वाढला आहे. 
• इमजडन्सी के्डर्ट लाइन गॅरंट  स्कीम (ECLGS) माचड 2023 पयतं वाढवल . हमी कवच 50,000 कोट  

रुपयांनी वाढवले जाईल. 
• सूक्ष्म आणण लघु उद्योगांसाठी के्डर्ट गॅरंट  रस्ट अंतगडत एमएसएमईसाठी 2 लाख कोट  रुपयांचे अनतररक्त 

के्डर्ट प्रदान केले जाईल. 
• आत्मननभडर भारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी 14 क्षेत्रांमध्ये उत्पादकता जोर्लेले प्रोत्साहन बळकट केले 

जाईल. 
• पीक मुल्यांकन, जसमनीच्या नोंद ंचे डर्जजटायझेशन, कीटकनाशके आणण पोषक तत्वांची फवारणी यासाठी 

‘ककसान ड्रोन’चा वापर करणे. 
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• केन-बेटवा सलकं प्रकल्पाची अंमलबजावणी 44,605 कोट  रुपयांच्या अंदाजे खचाडने हाती घेतल  जाणार 
आहे. 

• पुढ ल तीन वषांत चारशे नवीन वपढ च्या वंदे भारत गाड्या ववकससत केल्या जाणार आहेत. 
• स्थाननक व्यवसाय आणण पुरवठा साखळींना मदत करण्यासाठी वन स्टेशन-वन उत्पादन संकल्पना लोकवप्रय 

केल  जाईल. 
• मल्ट मोर्ल लॉजजजस्टक सुवविांसाठी शंभर पीएम गनतशक्ती कागो टसमडनल पुढ ल तीन वषांमध्ये ववकससत 

केले जातील. 
• 2022-23 मध्ये द्रतुगती मागांसाठी PM गनतशक्ती मास्टर प्लॅन तयार केला जाईल जेणेकरून लोक आणण 

वस्तूंची जलद वाहतूक सुलभ होईल. 
• राष्र य महामागाडचे जाळे 2022-23 मध्ये 25 हजार ककलोमीटरने वाढववण्यात येणार आहे. 
• 2022-23 मध्ये 3.8 कोट  कुटंुबांना कव्हर करण्यासाठी हर-घर, नल-से-जलसाठी 60,000 कोट  रुपयांचे 

वाटप. 
• 2022-23 मध्ये पीएम आवास योजनेअंतगडत ग्रामीण आणण शहर  अशा दोन्ह  हठकाणी 80 लाख घरे पूणड 

केल  जाणार आहेत. 
• ववरळ लोकसंख्या, मयाडहदत कनेजक्टजव्हट  आणण कमी पायाभूत सुवविा असलेल्या सीमावती गावांना कव्हर 

करण्यासाठी नवीन व्हायब्रंट जव्हलेज प्रोग्राम सुरू केला जाईल. 
• सक्षम अंगणवार्ी असभयानांतगडत दोन लाख आंगणवाड्यांचे सुिारणा करण्यात येणार आहेत. 
• एक नवीन योजना - ईशान्येसाठी पंतप्रिान ववकास उपक्म, पीएम-देवाइन ईशान्य पररषदेद्वारे राबववण्यात 

येणार आहे. 
• PM eVIDYA चा एक वगड-एक ट व्ह  चॅनेल कायडक्म 12 वरून 200 ट व्ह  चॅनेलवर वाढवला जाईल. 
• देशभरातील ववद्यार्थयांना जागनतक दजाडच्या दजेदार सावडबत्रक सशक्षणासाठी डर्जजटल ववद्यापीठाची स्थापना 

करण्यात येणार आहे. 
• सरकार अनुसूधचत व्यावसानयक बाँकांद्वारे देशातील 75 जजल््यांमध्ये 75 डर्जजटल बाँककंग युननट्स (DBUs) 

स्थापन करणार आहे. 
• 100 टक्के टपाल कायाडलये कोअर बाँककंग प्रणाल खाल  आणल  जातील. 
• 2022-23 पासनू RBI द्वारे जार  केल्या जाणाऱ् या ब्लॉकचेन आणण इतर ततं्रज्ञानाचा वापर करून डर्जजटल 

रुपया. 
• 2022-23 मध्ये एम्बेर्रे् धचप्स आणण फ्युचररजस्टक तंत्रज्ञान वापरून ई-पासपोटड आणले जातील. 
• 5G मोबाइल सेवांच्या रोलआउटसाठी स्पेक्रमचा सललाव 2022 मध्ये केला जाणार आहे. 
• सौरऊजेमध्ये देशांतगडत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी PLI योजनेंतगडत अनतररक्त 19,500 कोट  रुपयांची 

तरतूद. 
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• चालू वषाडत सिुाररत ववत्तीय तूट 6.9 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. 
• सहकार  संस्थांसाठी पयाडयी ककमान कर 18.5 वरून 15 टक्क्यांवर आणला. 
• ‘भांर्वल  गुंतवणुकीसाठी राज्यांना आधथडक सहायय योजने’चा पररव्यय अथडसंकल्पीय अंदाजातील 10,000 

कोट ंवरून 15,000 कोट  रुपयांपयतं वाढवला जात आहे. 
• व्हच्युडअल डर्जजटल मालमते्तवर 30 टक्के दराने कर आकारला जाईल. 
• कोणत्याह  प्रकारच्या मालमते्तच्या हस्तांतरणावर हदघडकाल न भांर्वल  नफ्यावर अधिभार 15 टक्के मयाडदेत 

ठेवला जाईल. 
Source: PIB 
आधथडक सवेक्षण 2021-22 

 

• कें द्र य ववत्त आणण कॉपोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती ननमडला सीतारामन यानंी आधथडक सवेक्षण 2021-22 
संसदेत मांर्ले, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की पढु ल वषड खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीत वाढ होण्यासाठी 
आधथडक व्यवस्थेसह समथडन प्रदान करण्यासाठी चांगल्या जस्थतीत आहे. अथडव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी. 

• या वषीच्या आधथडक सवेक्षणाची मध्यवती थीम "चपळ दृष्ट कोन (Agile approach)" आहे. 
• 2022-23 मध्ये भारत GDP 8.0-8.5 टक्के वाढ चा साक्षीदार असेल, ज्याला व्यापक लस कव्हरेज, 

पुरवठा-साइर् सुिारणांमुळे समळालेला फायदा आणण ननयमांमध्ये सुलभता, मजबूत ननयाडत वाढ आणण 
भांर्वल  खचड वाढवण्यासाठी ववत्तीय जागेची उपलब्िता. 

• 2022-23 साठी वाढ चा अंदाज या गहृहतकावर आिाररत आहे की यापुढे कोणतीह  दबुडल महामार  संबंधित 
आधथडक व्यत्यय येणार नाह , मान्सून सामान्य असेल, प्रमुख मध्यवती बाँकांकरू्न जागनतक तरलता काढून 
घेणे व्यापकपणे व्यवजस्थत असेल, तेलाच्या ककमती US$70 - $75/bbl या शे्रणीत असतील आणण 
जागनतक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय वषडभरात सातत्याने कमी होतील. 

• सवेक्षणात म्हटले आहे की, वर ल अंदाज जागनतक बाँक आणण आसशयाई ववकास बाँकेच्या 2022-23 साठी 
अनुक्म े8.7 टक्के आणण 7.5 टक्के वास्तववक जीर्ीपी वाढ च्या ताज्या अंदाजांशी तुलना करता येईल. 
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• IMF च्या 25 जानेवार  2022 रोजी प्रससद्ि झालेल्या नवीनतम जागनतक आधथडक दृष्ट कोन (WEO) 
वाढ च्या अंदाजानुसार, भारताचा वास्तववक GDP 2021-22 आणण 2022-23 मध्ये 9 टक्के आणण 2023-
24 मध्ये 7.1 टक्के वाढण्याचा अंदाज आहे. 

• या तीन वषांत भारत ह  जगातील सवाडत वेगाने वाढणार  प्रमुख अथडव्यवस्था आहे. 
• शेवट , सवेक्षण खूपच आशावाद  आहे की एकूणच स्थूल-आधथडक जस्थरता ननदेशक सूधचत करतात की 

भारतीय अथडव्यवस्था 2022-23 च्या आव्हानांना तोंर् देण्यासाठी योग्य आहे आणण भारतीय अथडव्यवस्था 
चांगल्या जस्थतीत असण्याचे एक कारण म्हणजे नतचे अद्ववतीय प्रनतसाद िोरण आहे.  

• Source: PIB 
परकीय चलन साठा $678 दशलक्षने घसरला 

 

•  भारतीय ररझव्हड बाँकेने (RBI) जार  केलेल्या आकर्ेवार नुसार, भारताच्या परकीय चलन साठा (परकीय 
चलन राखीव) 21 जानेवार  2022 रोजी संपलेल्या आठवड्यात $678 दशलक्ष ची घसरण नोंदवून 
$634.287 बबसलयनवर पोहोचला आहे. 

• परकीय चलन मालमत्ता (FCA) अहवालाच्या आठवड्यात $1.155 अब्ज र्ॉलरने घसरून $569.582 अब्ज 
झाल . 

• र्ॉलरच्या अट ंमध्ये व्यक्त केलेले, FCA मध्ये परकीय चलनाच्या साठ्यामध्ये असलेल्या युरो, पौंर् आणण 
येन सारख्या गैर-यूएस यनुनट्सचे मूल्य ककंवा घसारा यांचा समावेश होतो. 

• दरम्यान, 21 जानेवार  रोजी संपलेल्या आठवड्यात सोन्याच्या साठ्यात $567 दशलक्ष र्ॉलसडची वाढ होऊन 
ती $40.337 अब्ज झाल  आहे. 

• आंतरराष्र य नाणेननिी (IMF) सह स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDRs) $68 दशलक्ष घसरून $19.152 अब्ज 
झाले. 

• IMF मिील भारताची राखीव जस्थती देखील अहवालाच्या आठवड्यात $22 दशलक्षने कमी होऊन $5.216 
अब्ज झाल  आहे. 

भारताच्या फॉरेक्स ररझव्िडमध्ये िे समाववष्ट आिे: 
• ववदेशी चलन मालमत्ता 
• सोन्याचा साठा 
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• स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स 
• आंतरराष्र य नाणेननिीमध्ये राखीव जस्थती 
• Source: Indian Express 

मित्वाच्या बातम्या: संरक्षण 
आयएनएस ववक्ांतसाठी राफेलच्या सागरी आवृत्तीची भारताने यशस्वी उड्डाण-चाचणी केली 

 

• फ्रें च बनावट च्या राफेल लढाऊ ववमानाच्या सागर  आवतृ्तीची यशस्वी चाचणी गोव्यातील ककनाऱ्यावर ल 
एका सुवविेत करण्यात आल  असून, आयएनएस ववक्ांत या स्वदेशी बनावट च्या ववमानवाहू युद्िनौकेवर ल 
ववमानवाहू युद्िनौकेसारख्याच पररजस्थतीचे अनुकरण करण्यात आले. 

• राफेल-मर न (राफेल-एम) अमेररकाननसमडत सुपर हॉनटेच्या ववरोिात उभे ठाकले आहे - या दोन्ह ंचे मूल्यांकन 
भारतीय नौदलाकरू्न 44,000 टन वजनाच्या आयएनएस ववक्ांतवर तैनात करण्यासाठी केले जात आहे, 
ज्याची अरबी समुद्र आणण बंगालच्या उपसागरात ऑगस्टमध्ये संभाव्य कसमशननगंसाठी चाचणी सुरू आहे. 

• गेल्या महहन्यात गोव्याच्या आयएनएस हंसा सुवविेत २८३ मीटरच्या मॉक स्की-जंप सुवविेचा वापर करून 
राफेल-एम जेटची १२ हदवस चाचणी घेण्यात आल  होती. 

• Source: The Hindu 
बत्र-सेवा अंदमान आणण ननकोबार कमांडने प्रगत िलके िेसलकॉप्टर एमके III समाववष्ट केले 
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• स्वदेशी प्रगत हलके हेसलकॉप्टर (ALH) MK III ववमान पोटड ब्लेअर येथील कमांर्र-इन-चीफ, अंदमान 
आणण ननकोबार कमांर् (CINCAN) लेफ्टनंट जनरल अजय ससगं यांनी INS उत्क्ोश येथे औपचाररकपणे 
समाववष्ट केले. 

• ALH MK III ववमानाची ननसमडती हहदंसु्तान एरोनॉहटक्स सलसमटेर् द्वारे करण्यात आल  आहे आणण 
‘आत्मननभडर भारत’ कर्े सरकारच्या प्रयत्नाच्या अनुषंगाने लष्कर  ववमानांच्या क्षेत्रात आत्मननभडरतेकर्े एक 
जबरदस्त झेप आहे. 

• त्याच्या प्रकारांमध्ये, MK III व्हेररयंट हा एक सागर  भूसमका प्रकार आहे ज्यामध्ये अत्यािुननक सेन्ससड 
आणण शस्ते्र समाववष्ट आहेत जी समुद्रातील भारताच्या पराक्मात भर घालतात. 

• Source: PIB 
पाचवी स्कॉपीन पाणबुडी 'वगीर'ची पहिली समुद्रात उतरली 

 

• प्रोजेक्ट 75, यार्ड 11879, भारतीय नौदलाच्या कलवर  वगाडच्या पाचव्या पाणबुर्ीने 01 फेब्रुवार  22 रोजी 
नतच्या सागर  चाचण्या सुरू केल्या. 

• माझगाव र्ॉक सशपबबल्र्सड सलसमटेर् (MDL) च्या कान्होजी आंग्रे वेट बेससनमिून नोव्हेंबर 2020 मध्ये 
पाणबुर्ी लााँच करण्यात आल . 

• कायाडजन्वत झाल्यानंतर पाणबुर्ीचे नाव वगीर ठेवण्यात येणार आहे. 
• या पाणबुर्ीला प्रणोदन प्रणाल , शस्ते्र आणण सेन्ससडसह समुद्रातील सवड यंत्रणांच्या तीव्र चाचण्या केल्या 

जातील. 
• या चाचण्या पूणड झाल्यानंतर 2022 मध्ये ह  पाणबुर्ी भारतीय नौदलाला पाठवल  जाणार आहे. 
• फ्रें च कंपनी DCNS द्वारे डर्झाइन केलेल्या सहा कलवर  शे्रणीच्या पाणबुड्या, भारतीय नौदलाच्या प्रकल्प-

75 चा भाग म्हणून भारतात तयार केल्या जात आहेत. 
• MDL येथे चालू असलेल्या प्रोजेक्ट-75 स्कॉपीन कायडक्माच्या दोन पाणबुड्या - कलवर  आणण खांदेर  - 

भारतीय नौदलात दाखल झाल्या आहेत. 
• करंज ह  नतसर  पाणबुर्ी सागर  चाचण्यांच्या शेवटच्या टप्प्यात आहे. 
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• वेला या चौर्थया स्कॉपीनने सागर  चाचण्या सुरू केल्या आहेत, तर सहावी आणण शेवटची पाणबुर्ी वागशीर 
तयार होत आहे. 

• Source: India Today 
ववज्ञान आणण तंत्रज्ञान 

चांद्रयान-3 

 

• नुकतेच कें द्र य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ववज्ञान आणण तंत्रज्ञान मंत्री र्ॉ. जजतेंद्र ससहं यांनी लोकसभेत 
सांधगतले की, चांद्रयान-3 ऑगस्ट 2022 मध्ये प्रक्षेवपत होणार आहे. 

• चांद्रयान ३ मोह म ह  भारतीय अंतराळ संशोिन संस्थेने (इस्रो) केलेल  नतसर  ननयोजजत चंद्रशोिन मोह म 
आहे. हे इस्रोच्या चांद्रयान 2 मोहहमेचे अनुसरण करते, ज्याने चंद्राभोवती आपले ऑबबडटर यशस्वीररत्या 
तैनात केले होत,े परंतु त्याचे लाँर्र सॉफ्ट-लाँर् करण्यात अपयशी ठरले.  

• चांद्रयान 2 मोहहमेप्रमाणेच चांद्रयान-3 मध्येह  सुिाररत लाँर्र आणण रोव्हरचा समावेश असणार आहे. 
चांद्रयान 2 ऑबबडटरच्या यशामुळे या मोहहमेत ऑबबडटरचा समावेश नसेल. हे चांद्रयान २ ऑबबडटरचा वापर 
परृ्थवीशी संवाद सािण्यासाठी करेल. 

Source: TOI 
मित्वाच्या बातम्या: पयाडवरण 

जागनतक पाणथळभूमी हदनाननसमत्त भारतात आणखी दोन रामसर स्थळांची घोषणा 
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• जागनतक पाणथळभूमी हदनाननसमत्त गुजरातमिील णखजाडर्या वन्यजीव अभयारण्य आणण उत्तर प्रदेशातील 
बणखरा वन्यजीव अभयारण्य या दोन नवीन रामसर स्थळांची घोषणा करण्यात आल . 

• भारतात आता ४९ रामसर स्थळांचे जाळे पसरले असून, त े१०,९३,६३६ हेक्टर क्षेत्राचे असून, ते दक्षक्षण 
आसशयातील सवाडधिक आहे.   

• इराणमिील रामसर येथे आयोजजत युनेस्कोच्या १९७१ च्या वेटलाँड्सवर ल करारानुसार रामसर स्थळे ह  
आंतरराष्र य महत्त्वाची पाणथळ जागा आहेत.  

बणखरा वन्यजीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश: 
• बणखरा वन्यजीव अभयारण्य ह  उत्तर प्रदेशातील संत कबीर नगर जजल््यातील सवाडत मोठी नैसधगडक पूर 

मैदानी पाणथळ जागा आहे. १९८० साल  स्थापन झालेल्या या अभयारण्याचा तलाव हहवाळ्यात येथे 
उर्णाऱ्या स्थलांतररत पक्ष्यांसाठी महत्त्वाचा आहे.  

• नतबेट, चीन, युरोप आणण सायबेररयातून स्थलांतररत पक्षी नोव्हेंबर ते जानवेार  दरम्यान या हठकाणी भेट 
देतात. ३० पेक्षा जास्त माशांच्या प्रजातींव्यनतररक्त भारतीय जांभळ्या मूरहेनसारखे पक्षी येथे आढळू 
शकतात.  

णखजाडडया वन्यजीव अभयारण्य, गुजरात: 
• जामनगर जजल्हा मुख्यालयापासून 12 ककमी अंतरावर असलेले णखजाडर्या वन्यजीव अभयारण्य हे गोड्या 

पाण्यातील पाणथळ जागा आहे, पक्ष्यांसाठी स्वगड आहे. हे समुद्र  आणण गोड्या पाण्यातील पक्ष्यांना आिार 
देते, दलदल च्या जसमनी, खारफुट , प्रोसोवपस क्षेत्र, मर्फ्लॅट्स, समठागरे, खाड्या, जंगलातील स्क्ब, 
वालुकामय समुद्रककनारे आणण त्या भागाच्या सीमलेा लागून असलेल्या शेतजसमनी आहेत. या अभयारण्यात 
ननवासी आणण स्थलांतररत पक्षी अशा ३०९ प्रजातींचे पक्षी आहेत.  

• रॅ्ल्मेहटयन पेसलकन, एसशयन ओपन बबल स्टॉकड , ब्लॅक नेक्र् स्टॉकड , र्ाटडर, ब्लॅक हेर्ेर् इबबस, युरेसशयन 
स्पूनबबल आणण इंडर्यन जस्कमर यांसारख्या संकटात सापर्लेल्या पक्ष्यांच्या प्रजाती येथे पाहता येतील.   

• Source: Indian Express 
ननकोबार बेटांवरून परजीवी फुलांच्या वनस्पतीचा नवीन वंश सापडला 

 

• ननकोबार बेटांच्या समूहातून परजीवी फुलांच्या वनस्पतीची नवीन प्रजाती अल कर्ेच सापर्ल  आहे. 
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• सेप्टेमेरॅन्थस ह  प्रजाती हॉसडकफजल्र्या ग्लॅब्रा (ब्ल्यूम) वाबड या वनस्पतींच्या प्रजातींवर वाढते. 
• ह  वंश Loranthaceae कुटंुबाशी संबंधित आहे, हेमी-परजीवी चंदनाच्या ऑर्डर संतालेस अतंगडत आहे आणण 

त्याचे व्यापक महत्त्व आहे. 
• परोपजीवी फुलांच्या रोपांची मूळ रचना बदललेल  असते, ती झार्ाच्या देठावर पसरलेल  असते आणण ती 

यजमान झार्ाच्या सालाच्या आत नांगरलेल  असत.े 
• ह  वनस्पती उष्णकहटबंिीय जंगलाच्या पररघावर जवैववववितेच्या हॉटस्पॉट्सपैकी एकामध्ये आढळून आल  

ज्याला ननकोबार बेटांचा समूह अंदमान बेटांच्या समूहापासून 160 ककमीच्या ववस्तीणड अंतराने प्रचंर् भरती-
ओहोट च्या प्रवाहाने ववभक्त केला गेला. 

• परजीवी वनस्पती: जी वनस्पती यजमानाच्या फायद्यासाठी हातभार न लावता इतर वनस्पती (यजमान) 
करू्न सवड ककंवा काह  भाग पोषण समळवते आणण काह  प्रकरणांमध्ये, यजमानाचे अत्यंत नुकसान करते. 

Source: The Hindu 
मित्वाच्या बातम्या: योजना 

 
पुरस्कार आणण सन्मान 

राज्य सरकारचे वाड्मय पुरस्कार जािीर 

 

• साहहत्य क्षेत्रात उल्लेखनीय कायड करणाऱ्या साहहजत्यकांना राज्य शासनाच्या मराठी भाषा ववभागाच्या 
वतीनं हदल्या जाणाऱ्या वाड्मय पुरस्कांची घोषणा आज झाल .  

• यावषी ववदंा करंद कर जीवनगौरव पुरस्कार ज्येष्ठ साहहजत्यक भारत सासण ेयांना जाहहर झाला आहे.  
• पाच लाख रुपये रोख, मानधचन्ह आणण मानपत्र, असं या पुरस्काराचं स्वरुप आहे. मराठी भाषा मंत्री 

सुभाष देसाई यांनी हे पुरस्कार जाह र केले. 
• श्री. पु. भागवत पुरस्कार (२०२१) लोकवाङ्मय गहृ, मुंबई, या संस्थेला जाह र करण्यात आला. तीन 

लाख रुपये रोख आणण मानधचन्ह आणण मानपत्र असे पुरस्काराचे स्वरुप आहे.  
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• र्ॉ. अशोक केळकर मराठी भाषा अभ्यास पुरस्कार रमेश वरखेर्े यांना जाह र करण्यात आला असून 
दोन लाख रुपये रोख, मानधचन्ह आणण मानपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे. 

• कवववयड मंगेश पार्गांवकर, मराठी भाषा संविडक पुरस्कार (२०२१, व्यक्तींसाठी) र्ॉ. चंद्रकांत पाट ल 
यांना जाह र करण्यात आला.  

• र्ॉ. अशोक केळकर, मराठी भाषा अभ्यासक पुरस्कार २०२१ (संस्थेसाठी) मराठी अभ्यास पररषद पुणे 
यांना जाह र करण्यात आला. तर कवववयड मंगशे पार्गावंकर मराठी भाषा संविडक पुरस्कार २०२१ 
(संस्थेसाठी) मराठी अभ्यास कें द्र, मुंबई यांना जाह र करण्यात आला.  

Source: Deshdoot 
पुस्तके 

रजस्कन बााँडचे नवीन पुस्तक, “अ सलटल बुक ऑफ इंडडया: सेसलब्रेहटंग 75 इयसड ऑफ इंडडपेंडन्स” 

 

• रजस्कन बााँर् यांनी "अ सलटल बुक ऑफ इंडर्या: सेसलब्रेहटगं 75 इयसड ऑफ इंडर्पेंर्न्स" हे नवीन पुस्तक 
सलहहले. 

• हे पुस्तक भारतातील "शार ररक आणण आध्याजत्मक" गुणिमांचे एकत्रीकरण आहे. 
• हे पेंजग्वन राँर्म हाऊस इंडर्या (PRHI) ने प्रकासशत केले आहे. 
• रजस्कन बााँर् हे साहहत्य अकादमी पुरस्कार, साहहत्य अकादमीचे बाल साहहत्य पुरस्कार, पद्मश्री आणण 

पद्मभूषण यासह इतर प्रनतजष्ठत पुरस्कारांचे मानकर  आहेत. 
• Source: TOI 

ककरण बेदी यांनी सलहिलेले “कफअरलेस गव्िनडन्स” नावाचे पुस्तक प्रकासशत 
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• पुद्दचेुर च्या माजी लेफ्टनंट गव्हनडर आणण IPS र्ॉ. ककरण बेद  यांनी त्यांचे स्वसलणखत 'कफअरलेस 
गव्हनडन्स' या पुस्तकाचे प्रकाशन केले. 

• हे पुस्तक पुद्दचेुर चे लेफ्टनंट गव्हनडर म्हणून र्ॉ. बेद  यांच्या सुमारे पाच वषांच्या सेवेच्या आणण भारतीय 
पोल स सेवेतील (IPS) 40 वषांच्या त्यांच्या अफाट अनुभवावर आिाररत आहे. 

मित्वाचे हदवस 
जागनतक ककड रोग हदन 

 

• जागनतक पातळीवर कॅन्सरववषयी जागरुकता वाढवण्यासाठी दरवषी 4 फेब्रवुार ला जागनतक ककड रोग हदन 
साजरा केला जातो. 

• क्लोज द केअर गॅप ह  जागनतक ककड रोग हदन 2022-2024 ची थीम आहे. 
• २००८ मध्ये सलहहलेल्या जागनतक ककड रोग घोषणेच्या उद्द ष्टांचे समथडन करण्यासाठी युननयन फॉर 

इंटरनॅशनल कॅन्सर कंरोल (यूआयसीसी) द्वारे जागनतक ककड रोग हदनाचे नेततृ्व केले जाते. 
• जागनतक ककड रोग हदनाची स्थापना ४ फेब्रुवार  २००० रोजी पॅररस येथे झालेल्या न्यू समलेननयमसाठीच्या 

वल्र्ड कॅन्सर अगेन्स्ट कॅन्सर ससमटमध्ये करण्यात आल . 
• Source: India Today 
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जागनतक कुष्ठरोग हदन 2022 

 

• जागनतक कुष्ठरोग हदन (WLD) जानेवार च्या शेवटच्या रवववार  साजरा केला जातो. 2022 मध्ये, जागनतक 
कुष्ठरोग हदन 30 जानेवार  आहे. 

• जागनतक कुष्ठरोग हदन 2022 ची थीम 'युनायटेर् फॉर डर्जग्नट ' आणण कुष्ठरोग्यांना सन्मानाने जीवन 
जगण्यासाठी वातावरण ननमाडण करणे ह  आहे. 

• हा हदवस पहहल्यांदा 1954 मध्ये फ्रें च परोपकार  राऊल फोलेरो यांनी सुरू केला होता ज्यांनी लोकांना या 
प्राचीन आजाराबद्दल माहहती हदल . 

• WHO ने सप्टेंबर 2021 मध्ये, कॅलेंर्र वषड 2020 साठी प्रकासशत केलेल्या र्ेटामध्ये मागील वषाडच्या 
तुलनेत 37 टक्के नवीन प्रकरणांमध्ये घट झाल  आहे.  

• आज जगभरात सुमारे २०८,००० लोकांना कुष्ठरोगाची लागण झाल  आहे, र्ब्ल्यूएचओच्या मते, त्यापैकी 
बहुतेक आकफ्रका आणण आसशयातील आहेत.” 

• भारतात दरवषी ३० जानेवार ला कुष्ठरोग ववरोिी हदन पाळला जातो, म्हणजेच महात्मा गांिी यांचा हुतात्मा 
हदवस. 

• Source: India Today 
जागनतक पाणथळ हदवस 

 

• दरवषी २ फेब्रुवार ला जागनतक पाणथळ हदवस पाळला जातो. 
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• 30 ऑगस्ट 2021 रोजी महासभेने 75 सदस्य राष्रांनी सहप्रायोजजत केलेल्या ठरावात स्वीकारल्यानंतर 2 
फेब्रुवार  2022 हा जागनतक पाणथळ हदवस संयुक्त राष्रांचा आंतरराष्र य हदवस म्हणून पाळला जाणारा 
पहहला वषड आहे. 

• 2022 ची थीम ‘वेटलाँड्स अॅक्शन फॉर पीपल अाँर् नेचर’ अशी आहे. 
• हा हदवस 2 फेब्रुवार  1971 रोजी इराणच्या रामसर शहरात ओलांर्लेल्या भूभागावर ल अधिवेशनाचा स्वीकार 

करण्याची तार ख देखील दशडववतो. 
भारतीय तटरक्षक दल आपला 46 वा स्थापना हदवस साजरा करत आिे 

 

• भारतीय तटरक्षक दलाने (ICG) 1 फेब्रुवार  रोजी आपला 46 वा स्थापना हदवस साजरा केला. 
• 1978 मध्ये फक्त सात पषृ्ठभागाच्या प्लॅटफॉमडवरून, ICG त्याच्या याद त 158 जहाजे आणण 70 

ववमानांसह एक शजक्तशाल  शक्ती बनले आहे. 
• 2025 पयतं 200 पषृ्ठभागावर ल प्लॅटफॉमड आणण 80 ववमानांचे लजक्ष्यत बल पातळी गाठण्याची शक्यता 

आहे. 
• जगातील चौर्थया क्मांकाचे कोस्ट गार्ड म्हणून, भारतीय ककनारपट्ट  सुरक्षक्षत करण्यात आणण भारताच्या 

सागर  क्षेत्रांमध्ये ननयमांची अंमलबजावणी करण्यात महत्त्वपूणड भूसमका बजावल  आहे. 
भारतीय तटरक्षक दल (ICG) बद्दल तथ्ये: 

• महासंचालक: वीरेंद्र ससगं पठाननया 
• मुख्यालय: संरक्षण मंत्रालय, नवी हदल्ल  
• स्थापना: 1 फेब्रुवार  1977 

Source: India Today 
राष्रीय महिला आयोग स्थापना हदवस 
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• पंतप्रिान नरेंद्र मोद  यांनी 30 व्या राष्र य महहला आयोगाच्या स्थापना हदन कायडक्माला संबोधित केले. 
• ‘शी द चेंज मेकर’ या कायडक्माची थीम ववववि क्षेत्रात महहलांनी समळवलेल्या कामधगर चा उत्सव साजरा 

करणे हा आहे. 
राष्रीय महिला आयोगाववषयी: 

• 31 जानेवार  1992 रोजी भारतीय संवविानाच्या तरतुद नुसार, 1990 च्या राष्र य महहला आयोग कायद्यात 
पररभावषत केल्यानुसार त्याची स्थापना करण्यात आल . 

• या आयोगाच्या पहहल्या प्रमुख होत्या जयंती पटनायक. 
• रेखा शमाड या सध्याच्या अध्यक्षा आहेत. 
• Source: PIB 

खेळ 
नीरज चोप्राला 2022 च्या लॉररयस वल्डड ब्रेकथू्र ऑफ द इयर पुरस्कारासाठी नामांकन 

 

• टोककयो ऑसलजम्पकमिील सुवणडपदक ववजेता नीरज चोप्राला २०२२ च्या लॉररयस वल्र्ड ब्रेकथू्र ऑफ द इयर 
पुरस्कारासाठी नामांकन समळाले आहे.  

• ऑसलवंपक अॅथलेहटक्स सुवणडपदकाचा भारताचा पहहला ववजेता नीरज चोप्राची 2022 च्या लॉररयस वल्र्ड 
ब्रेकथू्र ऑफ द इयर पुरस्कारासाठी सहा नामांकनांपैकी एक म्हणून ननवर् करण्यात आल  आहे.  

• ऑस्रेसलयन ओपन उपववजेता रॅ्ननल मेदवेदेव, बब्रहटश टेननस स्टार एम्मा रॅरु्कनू, बाससडलोना आणण स्पेनचा 
फुटबॉलपटू पेड्री, व्हेनेझुएलाचा खेळारू् युसलमर रोजास आणण ऑस्रेसलयाचा जलतरणपटू एररअनड हटटमस 
या अन्य पाच खेळारू्नंा या पुरस्कारासाठी नामांकन समळाले आहे. 
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• 2019 मध्ये कुस्तीपटू ववनेश फोगट आणण लॉररयस स्पोहटंग मोमेंट अवॉर्ड 2000-2020 जजंकणारा कक्केट 
स्टार सधचन तेंरु्लकर यांच्यानंतर नीरज चोप्रा या पुरस्कारासाठी नामांकन समळवणारा नतसरा भारतीय 
आहे. 

• Source: newsonair  
खेलो इंडडया योजना  

 

• सरकारने 15 व्या ववत्त आयोग चक् (2021-22 ते 2025-26) मध्ये "खेलो इंडर्या - राष्र य क्ीर्ा 
ववकासासाठी कायडक्म" ह  योजना 3165.50 कोट  रुपये खचूडन सुरू ठेवण्याचा ननणडय घेतला आहे. 

• 2022-23 च्या अथडसंकल्पात खेलो इंडर्या योजनेतील तरतूद त 48 टक्क्यांनी वाढ झाल  असून पीएम 
पुरस्कार योजनेत त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. 

• खेलो इंडर्या योजना ह  युवा व्यवहार आणण क्ीर्ा मंत्रालयाची प्रमुख कें द्र य क्षेत्र योजना आहे.  
• Source: PIB 

महिला आसशया कप िॉकी 2022 

 

• ओमानमिील मस्कत येथे 2022 च्या महहला आसशया चषक हॉकी स्पिेत भारताने चीनचा 2-0 असा 
पराभव करून कांस्यपदक जजंकले. 

• जपानने दक्षक्षण कोररयाचा पराभव करत महहला आसशया कप हॉकी 2022 चे ववजेतेपद पटकावले. 
• महहला हॉकी आसशया चषक ह  आसशयाई हॉकी महासंघातफे आयोजजत महहलांची आंतरराष्र य फील्र् हॉकी 

स्पिाड आहे. 
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• ववजेता संघ आसशयाचा चॅजम्पयन बनतो आणण FIH हॉकी ववश्वचषकासाठी पात्र ठरतो. 
Source: newsonair 
उन्नती िुड्डा, ककरण जॉजड यांनी ओडडशा ओपन २०२२ चे ववजेतेपद जजंकले 

 

• ओडर्शा ओपन २०२२ बॅर्समटंन स्पिेत भारतीय ककशोरवयीन उन्नती हुड्र्ा हहने स्वदेशी जस्मत तोष्णीवालचा 
पराभव करून महहला एकेर चे ववजेतेपद पटकावले. 

• 14 वषांची उन्नती ह  स्पिाड जजंकणार  सवाडत तरुण भारतीय आहे. 
• पुरुष एकेर त भारताच्या २१ वषीय ककरण जॉजडने वप्रयांशू राजावतचा पराभव करून ववजेतेपद पटकावले. 
• 2022 ओडर्शा ओपन ह  BWF सुपर 100 स्पिाड होती जी जवाहरलाल नहेरू इनर्ोअर स्टेडर्यम, कटक, 

ओडर्शा, भारत येथे झाल . 
• Source: The Hindu 

2022 आसशयाई खेळ 

 

• 2022 आसशयाई खेळ (19 वी आवतृ्ती) 10 सप्टेंबर ते 25 सप्टेंबर 2022 या कालाविीत चीनच्या हांगझोऊ, 
झेजजयांग येथे होणार आहेत आणण तेथे पाच सह-यजमान शहरे असतील. 

• जलतरण, नतरंदाजी, ऍथलेहटक्स, बॅर्समटंन, घोर्ेस्वार, तलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, ज्युर्ो, कबड्र्ी आणण 
बरेच काह  यासारख्या ऑसलजम्पक खेळांसह एकूण 61 ववषयांसह 40 क्ीर्ा स्पिाड या बहु-क्ीर्ा स्पिेत 
सादर केल्या जातील. 
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• या वषी ऑसलजम्पक कौजन्सल ऑफ आसशया (OCA) न े मान्यता हदल्यानंतर 2022 च्या आसशयाई 
खेळांमध्ये ई-स्पोट्डस आणण ब्रेकर्ाजन्संग पूणड पदक क्ीर्ा म्हणून पदापडण करतील, तर कक्केट 11 वषाडनंतर 
T20 स्वरूपात आसशयाई खेळांमध्ये परत येईल. 

• Source: TOI 
पी आर श्रीजेशने वल्डड गेम्स अॅथलीट ऑफ द इयर 2021 अवॉडड जजंकला 

 

• अनुभवी भारतीय हॉकी गोलकीपर पी आर श्रीजेशने त्याच्या कामधगर साठी प्रनतजष्ठत वल्र्ड गेम्स अॅथल ट 
ऑफ द इयर 2021 जजंकला आहे, हा पुरस्कार समळवणारा दसुरा भारतीय ठरला आहे. 

• पी आर श्रीजेश हा एकमेव भारतीय नामांककत होता आणण आंतरराष्र य हॉकी महासंघाने त्याची सशफारस 
केल  होती. 

• श्रीजेश हा भारतीय पुरुष हॉकी संघाचा माजी कणडिार आणण टोककयो ऑसलजम्पकमिील कांस्यपदक ववजेत्या 
संघाचा सदस्य आहे. 

• ऑक्टोबर 2021 मध्ये FIH स्टासड अवॉड्डसमध्ये, श्रीजेशला 2021 चा वषाडतील सवोत्तम गोलरक्षक म्हणून 
ननवर्ण्यात आले. 

• ट प: 2020 मध्ये, भारतीय महहला हॉकी कणडिार राणी रामपाल नतच्या 2019 शोसाठी सन्मान जजंकणार  
पहहल  भारतीय ठरल . 

Source: newsonair 
ऑस्रेसलयन ओपन 2022 
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• 2022 ऑस्रेसलयन ओपन ह  ग्राँर् स्लॅम टेननस स्पिाड होती जी 17 त े30 जानेवार  2022 दरम्यान मेलबनड 
पाकड , ऑस्रेसलया येथे झाल . 

• ऑस्रेसलयन ओपनची ह  110 वी, ओपन एरामिील 54 वी आणण वषाडतील पहहल  ग्राँर् स्लॅम होती. 
ववजेत्यांची यादी: 

Men's singles 
Women's 
singles 

Men's doubles 
Women's 
doubles 

Mixed doubles 

Winner-  
Rafael Nadal 
(Spain) 
 
 
 
 
 
Runner-up- 
Daniil 
Medvedev 
(Russia) 
 

Winner-  
Ashleigh Barty 
(Australia) 
 
 
 
 
 
Runner-up- 
Danielle Collins 
(America) 
 

Winner-  
Nick Kyrgios 
(Australia), 
Thanasi 
Kokkinakis 
(Australia)   
 
 
Runner-up- 
Matthew Ebden 
(Australia), 
Max Purcell 
(Australia)   

Winner-        
Barbora 
Krejcikova 
(Czech 
Republic), 
Katerina 
Siniakova 
(Czech Republic)   
 
Runner-up-  
Anna Danilina 
(Kazakhstan), 
Beatriz Haddad 
Maia (Brazil) 
 

Winner-    
Kristina 
Mladenovic 
(France), Ivan 
Dodig (Croatia) 
 
 
 
Runner-up-  
Jaimee Fourlis 
(Australia), 
Jason Kubler 
(Australia) 

 
Source: newsonair 

अिवाल  
स्त्रोत: द हिदं ू

नवीन नेमणकुा 
डॉ. मदनमोिन बत्रपाठी नीसलटचे मिासंचालक म्िणून रुजू 
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• र्ॉ. मदनमोहन बत्रपाठी हे नॅशनल इजन्स्टट्यूट ऑफ इलेक्रॉननक्स अाँर् इन्फमेशन टेक्नॉलॉजीचे (नीसलट) 
महासंचालक म्हणून रुजू झाले आहेत.  

• 'नीसलट'मध्ये प्रवेश घेण्यापूवी र्ॉ. मदनमोहन बत्रपाठी हे नवी हदल्ल च्या हदल्ल  टेक्नॉलॉजजकल 
युननव्हससडट मध्ये (र्ीट यू) प्राध्यापक म्हणून कायडरत होते.  

• नॅशनल इजन्स्टट्यूट ऑफ इलेक्रॉननक्स अाँर् इन्फमेशन टेक्नॉलॉजी (ननईएलआयट ) ह  भारत सरकारच्या 
इलेक्रॉननक्स आणण माहहती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (एमईआयट वाय) अखत्यार तील स्वायत्त संस्था आहे. 

• Source: PIB 
डॉ व्िी अनंत नागेश्वरन यांची मुख्य आधथडक सल्लागार म्िणून ननयुक्ती 

 

• सरकारने र्ॉ व्ह  अनंथा नागेश्वरन यांची मुख्य आधथडक सल्लागार (CEA) म्हणून ननयुक्ती केल  आहे. 
• ते माजी सीईए केव्ह  सुब्रमण्यन यांच्यानंतर त्यांच्या तीन वषांच्या कायडकाळाच्या शेवट  डर्सेंबर 2021 

मध्ये परत आले. 
• या ननयुक्तीपूवी र्ॉ नागेश्वरन यांनी लेखक, लेखक, सशक्षक आणण सल्लागार म्हणून काम केले आहे. 
• 2019 ते 2021 पयतं त ेपंतप्रिानांच्या आधथडक सल्लागार पररषदेचे अिडवेळ सदस्य देखील होते. 
• आधथडक सवेक्षण जाह र करण्यात CEA महत्त्वाची भूसमका बजावते, जे वषडभरातील सरकारचे आधथडक 

अहवाल कार्ड आणण संभाव्य सुिारणांबाबत सूचना सादर करते. 
• Source: Indian Express 

लेफ्टनंट जनरल मनोज पांडे यांनी लष्कराचे उपप्रमुख म्िणून पदभार स्वीकारला 
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• लेफ्टनंट जनरल मनोज पांर्े यांनी 31 जानेवार  2022 रोजी सेवाननवतृ्त झालेल्या लेफ्टनंट जनरल सीपी 
मोहंती यांच्याकरू्न लष्कराचे उपप्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला. 

• राष्र य संरक्षण अकादमीचे माजी ववद्याथी, लेफ्टनंट जनरल मनोज पांर्े यांना डर्सेंबर 1982 मध्ये कॉप्सड 
ऑफ इंजजननयसड (द बॉम्बे सॅपसड) मध्ये ननयुक्त करण्यात आले. 

• जनरल ऑकफसरने जम्मू आणण काश्मीरच्या ननयंत्रण रेषेजवळील संवेदनशील पल्लनवाला सेक्टरमध्ये 
ऑपरेशन पराक्म दरम्यान इंजजनीअर रेजजमेंटचे नेततृ्व केले. 

• त्यांच्या उल्लेखनीय सेवेसाठी त्यांना परम ववसशष्ट सेवा पदक, अनत ववसशष्ट सेवा पदक, ववसशष्ट सेवा 
पदक, लष्करप्रमुख कमान आणण GOC-in-C प्रशंसा या पुरस्कारांनी दोनदा सन्माननत करण्यात आले 
आहे. 

• Source: HT 
ननिन  

असभनेते रमेश देव यांचे ननिन 

 

• हहदं  आणण मराठी नाट्य-धचत्रसषृ्ट तील जेष्ठ असभनेते रमेश देव यांचं मुंबईत ह्रदयववकाराच्या तीव्र िक्क्यानं 
ननिन झालं. िीरुबाई अंबानी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. 

• 2013 साल  त्यांना पुणे आंतरराष्र य धचत्रपट महोत्सवात जीवन गौरव पुरस्काराने गौरवण्यात आलं होतं. 
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• चारच हदवसांपूवी ३० जानेवार  रोजी त्यांनी आपला ९३वा वाढहदवस साजरा केला होता. त्यांच्या ननिनामुळे 
मराठी आणण हहदं  धचत्रपटसषृ्ट तून शोक व्यक्त करण्यात येत आहे. 

• १९५१ साल  पाटलाची पोर या धचत्रपटातून त्यांनी आपल्या कारककदीला सुरुवात केल  
• १९५६ साल  राजा परांजपे यांनी हदग्दसशडत केलेल्या ‘आंिळा मागतो एक र्ोळा’ या ससनेमातून त्यांनी 

असभनेता म्हणून खऱ्या अथाडने आपल्या कारककदीला सुरुवात केल  होती. 
•  राजश्री प्रोर्क्शनच्या १९६२ साल  आलेल्या आरती या ससनेमातून त्यांनी बॉसलवुर्मध्ये पदापडण केलं.  
• रमेश देव यांनी आजपयतं जवळपास १८० हून अधिक मराठी आणण हहदं  धचत्रपटांमध्ये भूसमका साकारल्या 

आहेत. 
Source: Loksatta 
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