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दैनिक चालू घडामोडी 01.03.2022 
महाराष्ट्र ाच्या मुख्य सनचवपदी मिुकुमार श्रीवास्तव याांची निवड 

 

• राज्याच्या मुख्य सचिवपदी मनुकुमार श्रीवास्तव याांिी चनयुक्ती करण्यात आली आहे. मनुकुमार श्रीवास्तव हे 1986 

च्या बॅििे आयएएस अचिकारी आहेत. सेवाजे्यष्ठतेनुसार श्रीवास्तव याांिी मुख्य सचिवपदी वर्णी लागली आहे. माजी 

मुख्य सचिव देवाचिष िक्रवती नुकतेि चनवृत्त झाले.  

• मनुकुमार श्रीवास्तव सध्या गृह चवभागािे अचतररक्त मुख्य सचिव आहेत. श्रीवास्तव याांना गायनािा छां द आहे. 

दररोजच्या चबझी िेडू्यलमिूनही ते आपल्या छां दासाठी वेळ काढतात. सुमिूर आवाजामुळे त्ाांिा मोठा िाहतावगग 

आहे. त्ाांिां युटू्यब िॅनेलही आहे. त्ा माध्यमातून ते आपली चवचवि गार्णी पे्रक्षकाांना ऐकवत असतात. 

• मनुकुमार श्रीवास्तव याांनी 22 व्या वषी भारतीय पोचलस सेवेत चनवड झाली. राज्य सरकारने िक्रवती याांिी 30 नोव्हेंबर 

2021 ला मुख्य सचिवपदी चनयुक्ती केली. राज्यािे सध्यािे मुख्य सचिव देबाचिष िक्रवती याांना सहा मचहन्यािी 

मुदतवाढ देर्णार होती, परां तु कें द्र सरकारने परवानगी नाकारली. त्ावेळी मुख्य सचिवपदासाठी श्रीवास्तव याांच्या 

नावािी ििाग होती.  

• राज्यािे नवे सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव हे त्ाांच्या गायनासाठी ओळखले जातात. या पदासाठी मनुकुमार श्रीवास्तव 

(गृह), सुजाता सौचनक (सेवा), मनोज सौचनक (अर्ग) आचर्ण चनतीन करीर (महसूल) हे िार जर्ण ियगतीत होते. अखेर 

मनुकुमार श्रीवास्तव याांच्या नावावर चिक्कामोतगब झाले.  

Source: ABP MAZA 

मुांबईच्या पोनिस आयुक्तपदी सांजय पाांडे याांची नियुक्ती 

 

• मुांबईच्या पोनिस आयुक्त पदी सांजय पाांडे याांिी चनयुक्ती करण्यात आली आहे. तर हेमांत नगराळे याांिी महाराष्ट्र  

राज्य सुरक्षा महामांडळाच्या व्यवस्र्ापकीय सांिालकपदी चनयुक्ती करण्यात आली आहे.  
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• सांजय पाांडे याांच्या आिी सध्या मुांबईिे पोचलस आयुक्त असलेले हेमांत नगराळे हे राज्यािे पोचलस महासांिालक होते. 

परमबीर चसांह याांना मुांबई पोचलस आयुक्त पदावरुन पायउतार व्हावां लागल्यानांतर त्ाांच्या जागी नगराळें नी मुांबई 

पोचलस आयुक्त पदािा कायगभार स्वीकारला. त्ानांतर पाांडे याांिी महाराष्ट्र ाच्या महासांिालक पदी वर्णी लागली होती.  

सांजय पाांडे याांची पोिीस सेवेतीि कारकीदद 

• आयआयटी कानपूरमिून आयटी कम्प्युटरमधे्य इांचजनीअररांगिां चिक्षर्ण 

• 1986 च्या बॅिमिील IPS अचिकारी 

• सवागत आिी पुण्यात सहाय्यक पोलीस आयुक्त म्हरू्णन पुरे्ण िहरात कामाला सुरुवात 

•  1995 मधे्य नाकोचटक्स चवभागािे डीसीपी म्हरू्णन िहरातील डर ग्ज रॅकेटला आळा घातला 

• 1997 इकॉनॉचमक ऑफेन्स चवांगमधे्य असताना अभु्यदय बँक घोटाळा, िमडा घोटाळ्यािा तपास करुन भ्रष्ट्ािारािा 

उलगडा केला. 

• 1999 मधे्य SPG मधे्य असताना माजी पांतप्रिान अटल चबहारी वाजपेयी याांच्या सुरके्षत तैनात होते 

• 9 एचप्रल रोजी सांजय पाांडे याांना महाराष्ट्र  पोलीस महासांिालकपदािा अचतररक्त कायगभार सोपवण्यात आला. 

Source: ABP MAZA 

ऑपरेशि गांगा 

 

बातम्ाांमधे्य का  

• युके्रनमिून पळून जाण्यात यिस्वी ठरलेल्या भारतीय नागररकाांना परत आर्णण्यासाठी इांचडगो, स्पाइसजेट, एअर 

इांचडया एके्स्प्रस या कां पन्याांनी अलीकडेि 'ऑपरेिन गांगा'मधे्य प्रवेि केला आहे. 

ऑपरेशि गांगा बद्दि  

• युके्रनमधे्य अडकलेल्या भारतीयाांना परत आर्णण्यासाठी भारत सरकारने सुरू केलेला हा उपक्रम आहे. 

• या अांतगगत भारताने यापूवीि आपल्या 1000 हून अचिक नागररकाांना देिातून यिस्वीररत्ा परत आर्णले आहे. 

• हांगेरी, पोलांड, रोमाचनया आचर्ण स्लोव्हाक प्रजासत्ताक या देिाांबरोबरच्या सीमापार चबांदूांवरून भारतीयाांना बाहेर 

काढण्यासाठी मदत करण्यासाठी २४×७ चनयांत्रर्ण कें दे्र स्र्ापन केली आहेत.  

• 'ऑपगांगा हेल्पलाईन' (OpGanga Helpline) हे चिटर हँडलही या मोचहमेला समचपगत करण्यात आले असून, तेरे् 

चनवागसन प्रचक्रयेसांबांिीिी सवग माचहती आचर्ण दूतावासाांच्या सल्ल्ाांसांबांिीिी सवग माचहती सवाांना अद्ययावत ठेवण्यासाठी 

देण्यात आली आहे. 

भारतातीि इतर प्रमुख ऑपरेशि 

कुवेत एयरनिफ्ट 1990 

• या कारवाईत एक लाख इराकी सैचनकाांनी देिात कूि केल्यानांतर लगेिि कुवेतमधे्य सुमारे २ लाख भारतीय अडकून 

पडले होते, त्ामुळे सामान्य जनता हतबल झाली होती.  
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• एअर इांचडयाने आतापयांतिी सवागत मोठी हवाई चनवागसन मोहीम राबचवण्यासाठी चगनीज वर्ल्ग रेकॉडगमधे्य स्वत: िी 

नोांद केली 

ऑपरेशि सेफ होम वापसी 2011 

• यादवी युद्धाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या चलचबयात अडकलेल्या १५ हजाराांहून अचिक भारतीय नागररकाांिी सुटका 

करण्यासाठी भारत सरकारने ऑपरेिन सेफ होमकचमांग सुरू केले.  

• हवाई आचर्ण समुद्राच्या माध्यमातून ही कारवाई करण्यात आली, त्ामुळे सवग नागररकाांना सुरचक्षत परत आर्णण्यात 

आले. 

ऑपरेशि रहाट 2015 

• येमेनी सांकटकाळात सौदी अरेचबया आचर्ण त्ाच्या चमत्रराष्ट्र ाांनी २०१५ मधे्य त्ा देिात केलेल्या लष्करी 

हस्तके्षपादरम्यान भारतीय नागररक आचर्ण परदेिी नागररकाांना येमेनमिून बाहेर काढण्यािी भारतीय सिस्त्र दलािी 

कारवाई म्हर्णजे ऑपरेिन रहाट ही भारतीय सैन्य दलािी कारवाई होती. 

समुद्र मैत्री 2018 

• इांडोनेचियातील भूकां प आचर्ण तु्सनामीग्रस्ताांना मदत करण्यासाठी ही एक मोठी मानवतावादी मोहीम होती 

वांदे भारत नमशि 2020 

• 60 लाखाांहून अचिक या चमिनमधे्य, कोव्हव्हड -19 सार्ीच्या आजाराने जगभरात रै्मान घातले तेव्हा भारतीय चवद्यार्ी 

आचर्ण नागररक परदेिात अडकून पडले होते, ज्यामुळे सवग आांतरराष्ट्र ीय प्रवासी सेवा बांद पडल्या होत्ा.  

ऑपरेशि वॅ्हनििा 2020 

• डायन िक्रीवादळािा फटका बसलेल्या मादागास्करच्या लोकसांखे्यला मदत करण्यासाठी भारतीय नौदलाने सुरू 

केलेली ही मोहीम होती. 

आांतरराष्ट्र ीय अणुऊजाद एजन्सी 

 

बातम्ाांमधे्य का 

• युके्रनमिील युद्धजन्य पररव्हस्र्तीसांदभागत आांतरराष्ट्र ीय अरु्णऊजाग सांस्रे्ने नुकतीि तातडीिी बैठक घेण्यािा चनर्णगय 

घेतला आहे. 

• कारर्ण देिात िार अरु्णऊजाग प्रकल्प कायागव्हित असून िेनोचबलसह चवचवि किरा सुचविा आहेत. 

आांतरराष्ट्र ीय अणुऊजाद एजन्सी बद्दि 

• 1957 मधे्य स्र्ापन झालेल्या अरु्ण सहकायागच्या के्षत्रात काम करर्णारी ही सांयुक्त राष्ट्र ाांिी महत्त्वािी सांस्र्ा आहे. 

• युनायटेड नेिन्स कुटुांबातील जगातील "िाांततेसाठी परमारु्ण" सांस्र्ा म्हरू्णन एजन्सीिी स्र्ापना करण्यात आली. 

• अण्वस्त्राांसारख्या लष्करी हेतूांसाठी त्ािा वापर प्रचतबांचित करताना अरु्णऊजेच्या िाांततापूर्णग वापरास प्रोत्साहन देरे्ण 

हे त्ािे उचिष्ट् आहे. 

• त्ािे मुख्यालय व्हव्हएन्ना, ऑव्हरर या येरे् आहे. 

चेरिोनबि आपत्ती बद्दि 

• िेरनोचबल आपत्ती ही 26 एचप्रल 1986 रोजी युके्रनमिील िेरनोचबल अरु्णऊजाग प्रकल्पात घडलेली आव्हण्वक दुघगटना 

होती. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• ररअॅक्टरमधे्य स्फोट झाले, ज्यािा गाभा चवतळला आचर्ण चकरर्णोत्सगी सामग्री वातावरर्णात सोडली गेली. 

EX Dharma Guardian-2022 

 

बातम्ाांमधे्य का 

• अलीकडे, EX DHARMA Guardian-2022 27 फेबु्रवारी 2022 ते 10 मािग 2022 या कालाविीत चवदेिी प्रचिक्षर्ण 

नोड, बेळगावी (बेळगाव, कनागटक) येरे् आयोचजत केले जाईल. 

EX DHARMA Guardian-2022 बद्दि 

• हा भारत आचर्ण जपान याांच्यातील सांयुक्त लष्करी सराव आहे जो 2018 पासून भारतात आयोचजत केला जात आहे 

• महत्त्व 

• सध्याच्या जागचतक पररव्हस्र्तीच्या पार्श्गभूमीवर दोन्ही देिाांना भेडसावर्णाऱ्या सुरक्षा आव्हानाांच्या दृष्ट्ीने जपानसोबत 

िमग सांरक्षक व्यायाम हा महत्त्वािा आचर्ण महत्त्वािा आहे. 

• हे भारतीय लष्कर आचर्ण जपानी ग्राउांड सेल्फ चडफेन्स फोसेसमिील सांरक्षर्ण सहकायागिी पातळी वाढवण्यास देखील 

मदत करेल. 

मररया- जगातीि सवादत मोठे कागो नवमाि 

 

बातम्ाांमधे्य का 

• अचलकडेि जगातील सवागत मोठे मालवाहू चवमान अँटोनोव्ह एएन-२२५ अर्ागत 'मररया' रचियन सैन्याने क्यीवजवळील 

चवमानतळावर केलेल्या हल्ल्ादरम्यान उद्वस्त केले होते. 

मररयाबद्दि 

• हा सहा इांचजनिा ८४ मीटर लाांबीिा बेहेमोर् असून, त्ािे ३२ िाकी लँचडांग चगअर आहे. 
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• २१ चडसेंबर १९८८ रोजी त्ािे पचहले उड्डार्ण झाले होते, जे मुख्यतः  बुरान िटल ऑचबगटल ऑचबगटर आचर्ण एनचजगया 

कॅररयर रॉकेटच्या घटकाांच्या वाहतुकीसाठी बाांिले गेले होते. 

• कोचवड-19 च्या लढाईतही या सांस्रे्ने महत्त्वािी भूचमका बजावली आचर्ण युरोप, कॅनडा आचर्ण आचिकेतील चवचवि 

मोचहमाांमधे्य सुमारे 100 टन औषिे, प्रयोगिाळा चकट्स, वैद्यकीय मुखवटे आचर्ण वैयव्हक्तक सांरक्षर्णात्मक उपकररे्ण 

वाहून नेली. 

आांतरराष्ट्र ीय मानू्सि प्रकल्प कायादिय 

बातम्ाांमधे्य का 

• कें द्रीय राज्यमांत्री (स्वतांत्र प्रभार) चवज्ञान आचर्ण तांत्रज्ञान मांत्री डॉ. चजतेंद्र चसांह याांनी राष्ट्र ीय चवज्ञान चदन 2022 च्या 

चनचमत्ताने एका उच्चस्तरीय व्हचु्यगअल इव्हेंटद्वारे आांतरराष्ट्र ीय मानू्सन प्रकल्प कायागलय (इम्पो) सुरू केले आहे. 

International Monsoons Project Office नवषयी  

• भारत सरकारच्या भूचवज्ञान मांत्रालयाच्या अखत्ारीतील इांचडयन इव्हिटू्यट ऑफ टर ॉचपकल मेचटर ओलॉजी 

(आयआयटीएम), पुरे्ण या सांस्रे्मधे्य आांतरराष्ट्र ीय मानू्सन प्रकल्प कायागलयािे (इम्पो) आयोजन करण्यात येर्णार आहे. 

महत्त्व 

• राष्ट्र ीय अर्गव्यवस्रे्साठी मानू्सनिे महत्त्व पुन्हा अिोरेव्हखत करते.  

• जागचतक हवामान सांिोिन कायगक्रम आचर्ण जागचतक हवामान सांिोिन कायगक्रमाच्या नेतृत्वाखाली ओळखल्या 

जार्णार् या आचर्ण जोपासल्या जार्णार् या आांतरराष्ट्र ीय मानू्सन सांिोिनािी सांबांचित चक्रयाकलाप आचर्ण कनेक्शनिा 

यात समावेि असेल.  

• भारतात आय.एम.पी.ओ.िी स्र्ापना कररे्ण म्हर्णजे मानू्सनिी हांगामी पररवतगनिीलता सोडचवण्यासाठी एकाव्हत्मक 

वैज्ञाचनक दृचष्ट्कोनािा चवस्तार कररे्ण, मानू्सन आचर्ण िक्रीवादळाांिे अांदाज ाािे कौिल्य वाढचवरे्ण, िाांगल्या सहाय्य 

कायग आचर्ण सेवाांसाठी मानू्सन सांिोिनाला बळकटी देरे्ण. 

• कृषी, जलसांपदा आचर्ण आपत्ती व्यवस्र्ापन, जलचवद्युत आचर्ण हवामान-सांवेदनिील सामाचजक-आचर्गक के्षत्रासाठी 

महत्त्वपूर्णग असलेल्या मानू्सन सांिोिनाच्या के्षत्राांमधे्य ज्ञानािी देवार्णघेवार्ण आचर्ण क्षमता वाढीस िालना देण्यास मदत 

होते.   

बोल््टझमि पदक 

 

बातम्ाांमधे्य का 

• नुकतेि २०२२ सालिे मानािे बोल््टझमन पदक पुण्याच्या इांचडयन इव्हिटू्यट ऑफ सायन्स एजु्यकेिन अँड ररसिगिे 

प्राध्यापक दीपक िर याांना 'रॅचटव्हरकल चफचजक्स' या के्षत्रातील योगदानाबिल जाहीर झाले आहे. 

• बोल््टझमन पदकाने सन्माचनत झालेले ते पचहले भारतीय ठरले. 

• अमेररकन िास्त्रज्ञ जॉन हॉपचफर्ल् याांना त्ाांनी हा पुरस्कार वाटून चदला. 

बोल््टझमि पदकाबद्दि: 
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• बोल््टझमन पदक (चकां वा बोल््टझमन पुरस्कार) हे साांव्हख्यकीय मेकॅचनक्सिी सांबांचित नवीन पररर्णाम प्राप्त करर्णार् या 

भौचतकिास्त्रज्ञाांना चदले जार्णारे एक पाररतोचषक आहे. 

• यािे नाव प्रचसद्ध भौचतकिास्त्रज्ञ लुडचवग बोल््टझमन याांच्या नावावरून देण्यात आले आहे.  

• रेटफवायएस पररषदेदरम्यान इांटरनॅिनल युचनयन ऑफ युअर अँड अप्लाइड चफचजक्सच्या (आययूपीएपी) 

साांव्हख्यकी भौचतकी आयोगाकडून दर तीन वषाांनी एकदा बोल््टझमन पदक चदले जाते. 

माधाबी पुरी बुच याांची सेबीच्या पनहल्या मनहिा अध्यक्षपदी नियुक्ती 

 

• चसकु्यररटीज अँड एक्स्िेंज बोडग ऑफ इांचडयािे (सेबी) नवे अध्यक्ष म्हरू्णन माजी बँकर मािवी पुरी बुि याांिी चनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

• चसकु्यररटीज अँड एक्स्िेंज बोडग ऑफ इांचडयाच्या त्ा पचहल्या मचहला अध्यक्षा आहेत.  

• चनयामक सांस्रे्त काम करर्णाऱ्या खासगी के्षत्रातील त्ा पचहल्या व्यक्ती आहेत, त्ाांिी तीन वषाांच्या कायगकाळासाठी 

चनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

• अजय त्ागी याांिी जागा  

'द नमिेनियि योगी' 

 

• अलीकडेि, दुबगल पाठीच्या मर्णक्याच्या दुखापतीमुळे सैन्य सोडावे लागलेले लष्करािे माजी कर्णगिार दीपम िॅटजी 

याांनी "द चमलेचनयल योगी" नावाच्या जागृततेच्या प्रवासावर वािकाांना नेण्यासाठी गूढवाद आचर्ण सांगीत याांिी 

सरचमसळ करर्णारे पुस्तक आर्णले आहे. 

• या पुस्तकात जयिांकर प्रसाद चकां वा जय याांच्याबिल साांचगतले आहे, ज्याांनी एक उद्योजक म्हरू्णन आपल्या प्रवासात 

सांचदग्ध-अजून-पराक्रमी वाढ केली आहे, परां तु कोपऱ्यात काय आहे यािी त्ाांना फारिी कल्पना नाही.  
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