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 1) भारता�या रोहन बोप�णा आ�ण रामकुमार रामनाथन यांनी अ◌ॅडलेड आतंररा���य 
 ATP 250 �पध�त प�ुष दहेुर�चे �वजेतपेद पटकावले. 
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 ●  रोहन बोप�णा आ�ण रामकुमार रामनाथन यांनी र�ववार� अ◌ॅडलेड इंटरनॅशनल एट�पी 250 प�ुष 
 दहेुर�चे �वजेतपेद िजंकून 2022 ची जोरदार स�ुवात केल�. 

 ●  एट�पी दौ� यावर �थमच सहभागी होऊन, भारतीय खेळाडूने अ ॅडलेडम�ये इ�हान डो�डग आ�ण मास�लो 
 मेलो या अ�वल मानां�कत जोडीवर 7-6 (6), 6-1 असा संघष�पणू� �वजय �मळवनू जेतपेद पटकावले. 

 ●  हे बोप�णाचे 20 वे ATP दहेुर� �वजेतपेद होत ेआ�ण रामकुमारसाठ� प�हले होत,े जो 2018 म�ये हॉल 
 ऑफ फेम टे�नस चॅि�पयन�शपम�ये उप�वजेता ठरला होता. 

 2)पंत�धानांनी रा���य यवुा महो�सवाचे यजमान �हणनू प�ुुचेर�ची �नवड केल�, लोगो 
 आ�ण शभुंकर अनावरण कर�यात आले 

 ●  �वातं�या�या 75 �या वषा�चे औ�च�य साधनू आझाद� क� अमतृ महो�सवाचा एक भाग �हणनू 
 आयोिजत 25 �या रा���य यवुा महो�सवाचे आयोजन कर�यासाठ� पंत�धान नर�� मोद� यांनी 
 प�ुुचेर�ची �नवड केल� आहे. 

 ●  या महो�सवात सम�ृ सां�कृ�तक वारसा आ�ण भारता�या �वातं�य चळवळीतील गायब झाले�या 
 नायकांचे �दश�न केले जाईल �यांनी �यात आपले जीवन �दले आ�ण अशा अनेक �वषयांवर ठाकूर 
 �हणाले. 

 ●  . �व�वध �े�ातील शि�तशाल� व�त ेअसतील जे �यांचे �टाट�अप आ�ण इतर अनभुव शअेर करतील. 
 त�ण काह� �शकतील, काह� �मळवतील आ�ण परत जातील. 

 3)उ�तर �देश सरकारने िज��यातील नेपाळ सीमेजवळ असलेल� चार गावे महसलू गावे 
 �हणनू घो�षत केल� आहेत. 

 ●  ह� चार गावे भवानीपरू, त�ेधया, झा�कया आ�ण �ब�छया ह� िज��या�या �मह�नपरुवा ताल�ुयात 
 आहेत. 

 ●  बहराइचचे िज�हा दंडा�धकार� �दनेश चं� �सहं यांनी सां�गतले क�, यपूी �वधानसभे�या साव���क 
 �नवडणकुां�या घोषणेपवू� हा �नण�य घे�यात आला होता. 

 ●  ह� सव� गावे वंटं�गया गावे आहेत. वांटं�गया समदुायाम�ये वसाहतीं�या काळात �यानमारमधनू झाड े
 लाव�यासाठ� आणले�या लोकांचा समावेश होतो. 



 उ�तर �देश :- 

 म�ुयमं�ी  - योगी आ�द�यनाथ 

 रा�यपाल  - �ीमती. आनंद�बेन पटेल 

 4)भारता�या प�ह�या �वदेशी �वमानवाहू जहाजाने सागर� चाच�यांचा दसुरा ट�पा स�ु केला आहे 

 ●  भारतातील प�ह�या �वदेशी �वमानवाहू वाहक (IAC) �व�ांतने ऑग�टम�ये �नयोिजत �वेशापवू� 
 उंच सम�ुात ज�टल य�ुती चाल�व�यासाठ� र�ववार� सम�ुातील चाच�यांचा आणखी एक संच स�ु 
 केला. 

 ●  40,000 टन वजनाची �वमानवाहू वाहक, भारतात बांधल� जाणार� सवा�त मोठ� आ�ण सवा�त ज�टल 
 य�ुनौका, ऑग�टम�ये पाच �दवसांची प�हल� सागर� सफर यश�वीपणे पणू� केल� आ�ण 
 ऑ�टोबरम�ये 10 �दवसां�या सागर� चाच�या घेत�या. 

 ●  ह� य�ुनौका समुारे 23,000 कोट� �पये खचू�न बांधल� गेल� आहे आ�ण �त�या बांधकामामळेु 
 भारताला अ�याध�ुनक �वमानवाहू जहाजे तयार कर�याची �मता असले�या देशां�या �नवडक गटात 
 ने�यात आले आहे. 

 ●  ह� य�ुनौका MiG-29K लढाऊ �वमाने, कामो�ह-31 हे�लकॉ�टर, MH-60R म�ट�-रोल हे�लकॉ�टर 
 चालवेल. 

 ●  यात 2,300 पे�ा जा�त क�पे आहेत, जे समुारे 1700 लोकां�या �ूसाठ� �डझाइन केलेले आहेत, 
 �यात म�हला अ�धका�यांना बस�यासाठ� �वशषे के�बनचा समावेश आहे. 

 ●  �व�ांतचा सव��च वेग समुारे 28 नॉ�स आहे आ�ण समुारे 7,500 नॉ�टकल मलै सहनश�तीसह 18 
 नॉ�सचा सम�ुपय�टन वेग आहे, असे अ�धका�यांनी सां�गतले. 

 ●  IAC 262 मीटर लांब, 62 मीटर �ंद आ�ण �याची उंची 59 मीटर आहे. 2009 म�ये �याचे बांधकाम 
 स�ु झाले. 

 ●  ह� य�ुनौका कोचीन �शपयाड� �ल�मटेड (CSL) ने बांधल� आहे. 

 5)एि�हएशन अ◌ॅना�ल�ट�स फम� '�स�रयम' नसुार, 2021 म�ये, ऑन-टाइम काम�गर�साठ� टॉप 10 
 जाग�तक याद�म�ये भारताचे चे�नई �वमानतळ हे देशातील एकमेव �वमानतळ आहे. 



 ●  सी�रयमने चे�नई �वमानतळावर�ल उ�डाणांनी घेतले�या 70 आतंररा���य मागा�चे �व�लेषण केले 
 आ�ण असे आढळले क� �नग�मन 89.32 ट�के 'वेळेवर' होत.े 

 ●  यनुायटेड �टे�सचे �मयामी �वमानतळ, फुकुओका �वमानतळ आ�ण जपानमधील हानेडा �वमानतळ 
 यांनी प�हले तीन �थान पटकावले आहेत. 

 6)�डपाट�म�ट फॉर �मोशन ऑफ इंड��� अडँ इंटरनल �ेड (DPIIT) 10 त े16 जानेवार� या कालावधीत �थमच 
 �टाट�अप इं�डया इनो�हेशन वीक आयोिजत करत आहे. 

 ●  हा �ह�यु�अल आठवडाभर चालणारा इनो�हेशन से�ल�ेशन संपणू� भारतातील उ�योजकतचेा �सार 
 आ�ण सखोलता दश��व�यासाठ� �डझाइन केलेला आहे. 

 7) 11 जानेवार� रोजी रा���य मानवी त�कर� जाग�कता �दवस अशा गु��याकड ेल� 
 वेधतो �यामळेु मानवी जीवन, कुटंुबे आ�ण जगभरातील समदुायांवर कायम�व�पी 
 नकुसान होत.े 

 ●  2010 पासनू, रा��पतीं�या घोषणे�वारे, ��येक जानेवार�ला रा���य गुलाम�गर� आ�ण मानवी 
 त�कर� ��तबंध म�हना �हणनू �नय�ुत केले गेले. 

 8)डॉ. सतीश अ�डगा, क�तरुबा मे�डकल कॉलेज (KMC), म�णपाल अकादमी ऑफ हायर ए�यकेुशन 
 (MAHE), म�णपाल येथील ि�ल�नकल �णू�व�ानाचे �ा�यापक, यांची भारतीय व�ैयक�य संशोधन प�रषदेने 
 (ICMR) 2020 �या रा���य परु�कारासाठ� �नवड केल� आहे. डॉ. अ�दगा केएमसी म�णपाल येथे �जनन 
 काय��माचे �मखु देखील आहेत. 

 9)फॉरेि�सक साय�स लॅबोरेटर� (FSL) ने मलुांवर�ल गु�हेगार� आ�ण �हसंाचाराशी 
 लढ�यासाठ� केले�या काया�साठ� �स��हर �ेणीम�ये SKOCH परु�कार िजंकला. 

 ➨ हे "रा�याचे रा�य" या थीमवर आयोिजत 78 �या SKOCH �शखर प�रषदेत दे�यात 
 आले. 

 10)संर�ण मं�ी �ी राजनाथ �सहं यांनी नॅशनल इंि�ट�यटू ऑफ माउंटे�नय�रगं अडँ अलाईड �पो��स 
 (NIMAS) �वारे आयोिजत �ा�सम�ये भारता�या प�ह�या बहुआयामी साहसी ��डा मो�हमेला �हरवा झ�डा 
 दाखवला. 


