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 1) �ेस �लब (मुंबई) तफ�  आयोिजत प�का�रततेील उ�कृ�टतसेाठ� रेडइंक अवॉ��स, �ह�यु�अल काय��मात 
 भारताचे सर�यायाधीश एन.�ह�. रमाना �मखु पाहुणे �हणनू �दान कर�यात आले. 

 ➨दा�नश �स�ीक� यांना ‘जना��ल�ट ऑफ द इयर’ �हणनू गौर�व�यात आले आ�ण �यांचा परु�कार �यां�या 
 प�नी राईक यांनी �वीकारला. �ेम शंकर झा यांना जीवनगौरव परु�काराने स�मा�नत कर�यात आले. 

 २) मिु�लमबहुल देशातील अ�पसं�याक समाजा�या मं�दरांची काळजी घे�यासाठ� पा�क�तानने �हदं ूने�यांची 
 प�हल�च सं�था �थापन केल� आहे. 

 3) पंत�धान नर�� मोद� आज 2 जानेवार� 2022 रोजी मेरठम�ये मेजर �यानचंद ��डा �व�यापीठाची 
 पायाभरणी करतील. 

 ➨ मेजर �यानचंद �पो��स य�ुन�ह�स�ट�चा म�ुय फोकस ��डा सं�कृती �जवणे आ�ण देशभरात जाग�तक 
 दजा��या ��डा पायाभतू स�ुवधांची �थापना करणे हे असेल. 

 4) सवा�त �मखु C-�तर�य काय�कार� परु�कारांनी �कशोर कुमार येडम यांना 'वष� 2021 चे जाग�तक सीईओ 
 �वजेत'े �हणनू गौर�वले आहे. 

 ➨ व�ड� सीईओ रँ�कंग (TWCR) हे �लस मी�डया �ुप�या मालक�चे ऑनलाइन परु�कार आहेत. 

 ➨कठोर नामांकन ���येतनू आ�ण तीन म�ह�यां�या मतदाना�या हंगामात जगभरातील सव��तम CEO ची 
 पावती दे�यासाठ� परु�कार स�ु केले जातात. 

 5) भारतीय �रझ�ह� बँक (RBI) ने �नयमन केले�या सं�थां�वारे �ाहक KYC अ�नवाय� �नयतका�लक अपडटे 
 कर�याची अ�ंतम मदुत 31 माच� 2022 पय�त वाढवल� आहे. 

 ◾ �रझ�ह� बँक ऑफ इं�डया:- 

 ●  म�ुयालय:- मुंबई, महारा��, 
 ●  �थापना:- 1 ए��ल 1935, 1934 कायदा. 
 ●  प�हले ग�हन�र - सर ऑ�बोन� ि�मथ 
 ●  प�हले भारतीय रा�यपाल - �चतंामण �वारकानाथ देशमखु 
 ●  वत�मान रा�यपाल:- शि�तकांत दास 



 6) आयट�बीपीचे महासंचालक संजय अरोरा यांना एसएसबीचे दसुरे �मखु कुमार राजेश चं� 31 �डस�बर रोजी 
 सेवा�नव�ृत झा�यामळेु एसएसबीचा अ�त�र�त काय�भार �मळाला. 

 ➨ SSB कड े�ाम�ुयाने नेपाळ आ�ण भतूानसह कंुपण नसले�या भारतीय सीमांचे र�ण कर�याचे काम आहे. 

 7) सा�ह�य अकादमीने अनरुाधा सरमा पजुार� आ�ण न�मता गोखले यां�या अन�ुमे आसामी आ�ण 
 इं�जीतील कादंब�यांसह 20 भाषांमधील सा�ह�यकृतींसाठ� 2021 चे परु�कार जाह�र केले. 

 ➨कु. गोखले यांना �यां�या �थ�ंज टू ल��ह �बहाइंड या कादंबर�साठ� आ�ण स�ुी पजुार� यांना इयत एक 
 आरो�या अ�सल या कादंबर�साठ� परु�कार दे�यात आला. 

 8) गहृ�नमा�ण आ�ण शहर� �यवहार स�चव दगुा� शंकर �म�ा यांना �यां�या मळू संवग� उ�तर �देशात परत 
 पाठव�यात आले कारण योगी आ�द�यनाथ सरकारने �यांची नवीन म�ुय स�चव �हणनू �नय�ुती कर�याचा 
 ��ताव ठेवला आहे. 

 ▪ उ�तर �देश :- 

 ●  म�ुयमं�ी - योगी आ�द�यनाथ 
 ●  रा�यपाल - �ीमती. आनंद�बेन पटेल 
 ●  चं��भा व�यजीव अभयार�य 
 ●  दधुवा रा���य उ�यान 
 ●  रा���य चंबळ अभयार�य 
 ●  गो�वदं व�लभ पंत सागर तलाव 
 ●  काशी �व�वनाथ मं�दर 

 9) ज�म ूआ�ण का�मीर-ि�थत अ�पाइन �क�यर आ�रफ मोह�मद खान 4 फे�वुार� 2022 पासनू बीिजंग येथे 
 होणा� या �हवाळी ऑ�ल�ंपक�या दोन वेगवेग�या �पधा�साठ� पा� ठरणारा प�हला भारतीय खेळाडू ठरला आहे. 

 ▪ ज�म ूआ�ण का�मीर :- 

 ➨L ज�म-ूका�मीरचे रा�यपाल - मनोज �स�हा 

 ➨राजपर�यन व�यजीव अभयार�य 

 ➨�हरापोरा व�यजीव अभयार�य 

 ➨गुलमग� व�यजीव अभयार�य 

 ➨द�चगाम रा���य उ�यान 

 ➨सल�म अल� रा���य उ�यान 

 10) रा�य�तर�य योजना मंजरु� स�मती (SLSSC) �या बठैक�त जल जीवन �मशन अतंग�त म�य �देशसाठ� 
 15,381.72 कोट� �पयां�या पेयजल परुवठा योजनांना मंजरु� दे�यात आल� आहे. 

 ▪ म�य �देश 

 ➨म�ुयमं�ी - �शवराज �सहं चौहान 

 ➨रा�यपाल - मंगूभाई छगनभाई 



 ➨भीमबेटका लेणी 

 ➨सांची येथील बौ� �मारक 

 ➨ खजरुाहो मं�दर 

 11) �सोमगो सरोवर आ�ण नाथलुा बॉड�र �खडंीला �स�क�ममधील गंगटोकशी जोडणा�या दसु�या र��याचे 
 'नर�� मोद� माग�' असे नामकरण रा�यपाल गंगा �साद यां�या ह�त ेअ�धकृतपणे कर�यात आले. 

 ➨ ज�ुया मागा�ला जवाहरलाल नेह� रोड �हणतात. 

 ▪  �स�क�म :- 

 ●  म�ुयमं�ी - �ेम�सगं तमांग 
 ●  रा�यपाल - गंगा �साद 
 ●  Fambong Lho व�यजीव अभयार�य 
 ●  बारसे रोडोड��ॉन व�यजीव अभयार�य 
 ●  खांगच�डझ�गा रा���य उ�यान 
 ●  पांगोलाखा व�यजीव अभयार�य 

 12) पीएम मोद�ंनी उधम �सहं नगर िज��यातील AIIMS ऋ�षकेश उप�ह क� � आ�ण उ�तराखंडमधील 
 �पथौरागढ येथे जगजीवन राम शासक�य व�ैयक�य महा�व�यालयाची पायाभरणी केल�. 

 ➨ ह� दोन ��णालये अन�ुमे 500 कोट� आ�ण 450 कोट� �पये खचू�न बांधल� जात आहेत. 

 ▪ उ�तराखंडचे म�ुयमं�ी :- प�ुकर �सहं धामी 

 ●  रा�यपाल :- गु��मत �सगं 
 ●  आसन संवध�न राखीव 
 ●  देशातील प�हल� मॉस गाड�न 
 ●  देशातील प�हले परागकण उ�यान 
 ●  एकाि�मक आदश� कृषी �ाम योजना 
 ●  राजाजी �या� �क�प 
 ●  िजम कॉब�ट रा���य उ�यान 
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