
 

 

 

चालू घडामोडी (12 जानेवारी 2022) 

सहा राफेल लढाऊ विमाने लिकरच िायदूलात दाखल होणार : 

• भारतीय िायदुलातील सिाात अत्याधवुनक मध्यम िजनाची लढाऊ विमाने 

म्हणनू राफेल लढाऊ विमान ओळखलं जातं. 
• फ्रान्स दशेाचे तंत्रज्ञान असलेल्या राफेल लढाऊ विमानांचा ताफा येत्या एविल 

मवहन्यात पणुात्िास जाणार आह.े 



 

 

• तसेच आत्तापयंत 30 राफेल विमाने भारतीय िायदूलाच्या ताफ्यात दाखल झाली 

आहते. 

• तर फेब्रिुारी मवहन्याच्या पवहल्या आठिड्यात तीन राफेल विमाने दाखल 

होणार असनू एविल मवहन्यात उिारीत तीन विमाने दाखल होणार आह.े 
• तसेच यापैकी शेिटची तीन राफेल विमाने ही आणखी अत्याधवुनक असणार 

आह,े भारतीय वायूदलाच्या मागणीनसुार दाखल होणाऱ्या शिेटच्या तीन 

राफेलमध्ये आिश्यक बदल केले जात आहते. 

• हिेतनू हिेत अवधक अतंरािर मारा करणारे के्षपणास्त्र सामािनू घेण्याची सोय, 

वफ्रक्िेन्सी जॅम करणारे रडार, अत्याधवुनक संपका  यंत्रणा, जवमनीिरील रडारची 

सचूना दणेारे ररवसव्हर, जवमनीिरील हालचालीची िेगाने नोंद करणारे संिेदक, 

विमानाच्या वदशेने येणाऱ्या के्षपणास्त्राची जलद नोंद करणारी यंत्रणा असे काही 

बदल ह ेभारतीय िायदूलाने सचुिले आहते. 
• तर ह ेबदल शेिटच्या तीन राफेल लढाऊ विमानात केले जातील. जेव्हा 

टप्पप्पयाटप्पप्पयाने उिारीत राफेलचे नतुनीकरण करण्यात येईल तेव्हा ह ेआिश्यक बदल 

इतर 33 राफेलमध्ये केले जातील. 

Must Read (नक्की वाचा): 

चाल ूघडामोडी (11 जानेिारी 2022) 

विराट कोहलीने आणखी एक मोठा विक्रम केला आपल्या नािािर : 

• ववराट कोहलीने आणखी एक मोठा विक्रम आपल्या नािािर केला आह.े 
• दवक्षण आवफ्रकाविरुद्धच्या वतसऱ्या कसोटीच्या पवहल्या वदिशी त्याने 

उपाहारापयंत नाबाद 15 धावाांची खेळी केली. 

• तर यासह त्याच्या दवक्षण आवफ्रकेत कसोटीत 626 धािा आहते. 
• दवक्षण आवफ्रकेतील कसोटीत भारतासाठी सिाावधक धािा करण्याच्या बाबतीत 

तो दसुऱ्या क्रमांकािर पोहोचला आह.े 
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• तर त्याने माजी कणाधार आवण टीम इवंडयाचा मखु्य िवशक्षक राहुल द्रववडला मागे 

सोडले. 

• तसेच आता तो फक्त सवचन तेंडुलकरच्या मागे आह.े 
• सवचन तेंडुलकरने दवक्षण आवफ्रकेत भारतीय फलंदाज म्हणनू कसोटीत सिाावधक 

धािा केल्या आहते. 

टाटा समहूने वमळिले ‘आयपीएल’चे शीर्ाक िायोजकत्ि : 

• दशेाच्या जडणघडणीत महत्त्िाचा िाटा असलेल्या टाटा समूहाने येत्या 

हगंामापासनू इवंडयन िीवमयर लीग (आयपीएल) वक्रकेटचे शीर्ाक िायोजकत्ि 

येत्या हगंामापासनू दोन िर्ांसाठी वमळिले आहते. 

• चायनीज मोबाइल वनवमिती कां पनी वहहवो याचं्या जागी टाटा समहूाकडे ह े

अवधकार दणे्यात आल्याचे‘आयपीएल’ िशासकीय सवमतीचे िमखु वब्रजेश पटेल 

यांनी जाहीर केले. 

• टाटा समहू दोन िर्ांसाठी समुारे 670 कोटी रुपये भारतीय वक्रकेट वनयामक 

मंडळाला (बीसीसीआय) दणेार आह.े 

अष्टपैलू वक्रकेटपटू विस मॉररसची सिा िकारच्या वक्रकेटमधनू वनितृ्ती जाहीर : 

• दवक्षण आवफ्रकेचा अष्टपैल ूवक्रकेटपटू विस मॉररसने मंगळिारी सिा 

िकारच्या विकेटमधून वनवृत्ती जाहीर केली. 
• तर तो टायटन्स संघासोबत िवशक्षक म्हणनू काम करणार असल्याचेही त्याने 

सांवगतले. 

• मॉररस हा आयपीएल 2021 चा सिाात महागडा खेळाडू होता.. 

अमेररकेतनू भारतात आयात होणार डुकराचं मांस : 

• अमेररकेतनू भारतात डुकराच्या मांसाची आयात करण्यासाठी कें द्र सरकारनं 

परिानगी वदली आह.े 



 

 

• भारताच्या इवतहासात पवहल्यांदाच अशी परिानगी दणे्यात आली असनू 

ऐवतहावसक पाऊल म्हणनू या घटनेकडे पावहलं जात आह.े 
• अमेररकेतील डुकरांपासनू तयार केलेली विविध उत्पादनं आता भारतात आयात 

करणं या वनणायामळेु शक्य होणार आह.े 
• अमेररकेतनू भारतात येणाऱ्या विविध कृर्ी उत्पादनांपैकी डुक्कर आवण संबंवधत 

उत्पादने ह ेएक महत्त्वाचां प्रॉडक्ट आह.े 
• मात्र इतर कृर्ी उत्पादनािंमाणं डुकराचं मांस भारतात आयात करायला आतापयंत 

सरकारनं परिानगी वदली नव्हती. 

• तर यासंदभाात द वहदंनूे वदलेल्या ितृ्तानसुार, भारताच्या इवतहासात पवहलयाांदाच 

अशी परवानगी देण्यात आली असनू भारताचे दरिाजे आता पोका  आवण पोका  

िॉ ॉ़डक्टसाठी खलुे झाले आहते. 

• 2020 मधील आकडेिारीनसुार अमेररका हा डुकरांच्या मांसाचं उत्पादन 

करणारा जगातील वतसऱ्या क्रमांकाचा दशे आह.े 

• तर या पदार्ांची वनयाात करणारा जगातील दसुऱ्या क्रमांकाचा दशे आह.े 

वदनविशेर्: 

• 12 जानेवारी हा वदिस ‘राष्ट्रीय यिुा वदन‘ म्हणनू साजरा केला जातो. 

• नरेन्द्रनार् दत्त उफा  स्िामी वििेकानंद यांच्या जयंती वनवमत्त 12 जानेवारी रोजी 

भारतात राष्ट्रीय यिुा वदन साजरा केला जातो. 
• स्िामीजींचे तत्त्िज्ञान आवण ज्या आदशांमळेु ते जगले ि काया केले ते भारतीय 

यिुकांसाठी िेरणास्र्ान बनले आवण 1984 मध्ये भारत सरकारने राष्ट्रीय यिुा 

वदन म्हणनू घोवर्त केला. 

• राजमाता ‘वजजाऊ‘ याचंा जन्म 12 जानेवारी सन 1598 रोजी झाला होता. 

• भारतीय तत्त्िज्ञानाची महती जगभर पसरिणारे नरेन्द्रनार् दत्त उफा  ‘स्िामी 

वििेकानंद‘ यांचा जन्म 12 जानेवारी 1863 मध्ये झाला होता. 

• सन 1936 मध्य ेडॉ. बाबासाहबे आंबडेकर यांची धमांतराची वत्रिार घोर्णा 

केली. 



 

 

• सामावजक कायाकत्याा गंगतुाई पटिधान यानंा सन 1997 मध्य ेमहर्ी किे स्त्री 

वशक्षण संस्र्ेतफे वदला जाणारा पवहला बाया किे परुस्कार िदान. 

• 12 जानेवारी 2005 रोजी राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाची स्र्ापना झाली. 
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