
 

 

1) भारताच्या रोहन बोपण्णा आणण रामकुमार रामनाथन याांनी अॅडलेड 

आांतरराष्ट्रीय ATP 250 स्परे्धत पुरुष दुहरेीचे णिजेतेपद पटकािले.  

 

• रोहन बोपण्णा आणण रामकुमार रामनाथन याांनी रणििारी अॅडलेड 

इांटरनॅशनल एटीपी 250 परुुष दहुरेीचे णिजेतेपद णजांकून 2022 ची 

जोरदार सरुुिात केली. 

• एटीपी दौर् यािर प्रथमच सहभागी होऊन, भारतीय खेळाडूने अ ॅडलेडमध्ये 

इव्हान डोणडग आणण मासेलो मेलो या अव्िल मानाांणकत जोडीिर 7-6 

(6), 6-1 असा सांघषषपणूष णिजय णमळिनू जेतेपद पटकािले. 



 

 

• ह ेबोपण्णाचे 20 िे ATP दहुरेी णिजेतेपद होते आणण रामकुमारसाठी 

पणहले होते, जो 2018 मध्ये हॉल ऑफ फेम टेणनस चॅणपपयनणशपमध्ये 

उपणिजेता ठरला होता. 

2)पांतप्रर्धानाांनी राष्ट्रीय युिा महोत्सिाचे यजमान पहणून पुदु्दचेरीची णनिड केली, 

लोगो आणण शुभांकर अनािरण करण्यात आले  

• स्िातांत्र्याच्या 75 व्या िषाषचे औणचत्य सार्धनू आझादी की अमतृ 

महोत्सिाचा एक भाग पहणनू आयोणजत 25 व्या राष्ट्रीय यिुा महोत्सिाचे 

आयोजन करण्यासाठी पांतप्रर्धान नरेंद्र मोदी याांनी पदु्दुचेरीची णनिड केली 

आह.े 
• या महोत्सिात समदृ्ध साांस्कृणतक िारसा आणण भारताच्या स्िातांत्र्य 

चळिळीतील गायब झालेल्या नायकाांचे प्रदशषन केले जाईल जयाांनी त्यात 

आपले जीिन णदले आणण अशा अनेक णिषयाांिर ठाकूर पहणाले. 

• . णिणिर्ध क्षेत्रातील शणिशाली ििे असतील जे त्याांचे स्टाटषअप आणण 

इतर अनभुि शेअर करतील. तरुण काही णशकतील, काही णमळितील 

आणण परत जातील. 

3)उत्तर प्रदशे सरकारने णजल्यातील नेपाळ सीमेजिळ असलेली चार गािे महसूल 

गािे पहणून घोणषत केली आहते.  

• ही चार गािे भिानीपरू, तेणर्धया, झाणकया आणण णबणिया ही णजल्याच्या 

णमहीनपरुिा तालुक्यात आहते. 

• बहराइचचे णजल्हा दांडाणर्धकारी णदनेश चांद्र णसांह याांनी साांणगतले की, यपूी 

णिर्धानसभेच्या सािषणत्रक णनिडणकुाांच्या घोषणेपिूी हा णनणषय घेण्यात 

आला होता. 



 

 

• ही सिष गािे िांटांणगया गािे आहते. िाांटांणगया समदुायामध्ये िसाहतींच्या 

काळात पयानमारमर्धनू झाडे लािण्यासाठी आणलेल्या लोकाांचा समािेश 

होतो. 

उत्तर प्रदेश :- 

मुख्यमंत्री – योगी आणदत्यनाथ 

राज्यपाल – श्रीमती. आनांदीबेन पटेल 

4)भारताच्या पणहल्या स्िदशेी णिमानिाहू जहाजाने सागरी चाचण्याांचा दुसरा टप्पा 

सुरू केला आह े 

• भारतातील पणहल्या स्िदशेी णिमानिाहू िाहक (IAC) णिक्ाांतने 

ऑगस्टमध्ये णनयोणजत प्रिेशापिूी उांच समदु्रात जणटल यिुी 

चालणिण्यासाठी रणििारी समदु्रातील चाचण्याांचा आणखी एक सांच सरुू 

केला. 

• 40,000 टन िजनाची णिमानिाहू िाहक, भारतात बाांर्धली जाणारी 

सिाषत मोठी आणण सिाषत जणटल यदु्धनौका, ऑगस्टमध्ये पाच णदिसाांची 

पणहली सागरी सफर यशस्िीपणे पणूष केली आणण ऑक्टोबरमध्ये 10 
णदिसाांच्या सागरी चाचण्या घेतल्या. 

• ही यदु्धनौका समुारे 23,000 कोटी रुपये खचूषन बाांर्धली गेली आह ेआणण 

णतच्या बाांर्धकामामळेु भारताला अत्यार्धणुनक णिमानिाहू जहाजे तयार 

करण्याची क्षमता असलेल्या देशाांच्या णनिडक गटात नेण्यात आले आह.े 

• ही यदु्धनौका MiG-29K लढाऊ णिमाने, कामोव्ह-31 हणेलकॉप्टर, 

MH-60R मल्टी-रोल हणेलकॉप्टर चालिेल. 



 

 

• यात 2,300 पेक्षा जास्त कप्पे आहते, जे समुारे 1700 लोकाांच्या 

कू्साठी णडझाइन केलेले आहते, जयात मणहला अणर्धकार्याांना बसण्यासाठी 

णिशेष केणबनचा समािेश आह.े 

• णिक्ाांतचा सिोच्च िेग समुारे 28 नॉट्स आह ेआणण समुारे 7,500 

नॉणटकल मैल सहनशिीसह 18 नॉट्सचा समदु्रपयषटन िेग आह,े असे 

अणर्धकार्याांनी साांणगतले. 

• IAC 262 मीटर लाांब, 62 मीटर रुां द आणण त्याची उांची 59 मीटर 

आह.े 2009 मध्ये त्याचे बाांर्धकाम सरुू झाले. 

• ही यदु्धनौका कोचीन णशपयाडष णलणमटेड (CSL) ने बाांर्धली आह.े 

5)एणव्हएशन अॅनाणलणटक्स फमष ‘णसररयम’ नुसार, 2021 मध्ये, ऑन-टाइम 

कामणगरीसाठी टॉप 10 जागणतक यादीमध्ये भारताचे चेन्नई णिमानतळ ह े

दशेातील एकमेि णिमानतळ आह.े  

 



 

 

• सीररयमने चेन्नई णिमानतळािरील उड्डाणाांनी घेतलेल्या 70 आांतरराष्ट्रीय 

मागाांचे णिशे्लषण केले आणण असे आढळले की णनगषमन 89.32 टक्के 

‘िेळेिर’ होते. 

• यनुायटेड स्टेट्सचे णमयामी णिमानतळ, फुकुओका णिमानतळ आणण 

जपानमर्धील हानेडा णिमानतळ याांनी पणहले तीन स्थान पटकािले आहते. 

6)डिपार्टमेंर् फॉर प्रमोशन ऑफ इिंस्ट्री अँि इरं्रनल रेि 

(DPIIT) 10 ते 16 जानेवारी या कालावधीत प्रथमच स्ट्र्ार्टअप 

इडंिया इनोव्हेशन वीक आयोडजत करत आहे. 

• हा व्हच्युषअल आठिडाभर चालणारा इनोव्हशेन सेणलबे्रशन सांपणूष 

भारतातील उद्योजकतेचा प्रसार आणण सखोलता दशषणिण्यासाठी णडझाइन 

केलेला आह.े 

7) 11 जानेवारी रोजी राष्ट्रीय मानवी तस्ट्करी जागरूकता डदवस 

अशा गुन्ह्याकिे लक्ष वेधतो ज्यामुळे मानवी जीवन, कुरंु्बे आडि 

जगभरातील समुदायांवर कायमस्ट्वरूपी नुकसान होते. 

• 2010 पासनू, राष्ट्रपतींच्या घोषणेद्वारे, प्रत्येक जानेिारीला राष्ट्रीय 

गलुामणगरी आणण मानिी तस्करी प्रणतबांर्ध मणहना पहणनू णनयिु केले गेले. 

8)िॉ. सतीश अडिगा, कस्ट्तुरबा मेडिकल कॉलेज (KMC), 

मडिपाल अकादमी ऑफ हायर एज्युकेशन (MAHE), मडिपाल 

येथील डललडनकल भू्रिडवज्ञानाचे प्राध्यापक, यांची भारतीय 

वैद्यकीय संशोधन पररषदेने (ICMR) 2020 च्या राष्ट्रीय 



 

 

पुरस्ट्कारासाठी डनवि केली आहे. िॉ. अडदगा केएमसी मडिपाल येथे 

प्रजनन कायटक्रमाचे प्रमुख देखील आहेत. 

9)फॉरेडन्ह्सक सायन्ह्स लॅबोरेर्री (FSL) ने मुलांवरील गुन्ह्हेगारी 

आडि डहंसाचाराशी लढण्यासाठी केलेल्या कायाटसाठी डसल्व्हर 

शे्रिीमध्ये SKOCH पुरस्ट्कार डजंकला. 

 

➨ ह े“राजयाचे राजय” या थीमिर आयोणजत 78 व्या SKOCH 

णशखर पररषदते दणे्यात आले. 

10)संरक्षि मंत्री श्री राजनाथ डसंह यांनी नॅशनल इडंस्ट्र्र््यरू् ऑफ 

माउंरे्डनयररंग अँि अलाईि स्ट्पोर््टस (NIMAS) द्वारे आयोडजत 

फ्रान्ह्समध्ये भारताच्या पडहल्या बहुआयामी साहसी क्रीिा मोडहमेला 

डहरवा झेंिा दाखवला. 
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