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राष्ट्रीय बातम्या 
 

वाराणसीला SCO ची पहिली साांस्कृहतक आहण पययटन राजधानी 

म्िणनू नाव दणे्यात आल े

• वाराणसी या पहवत्र शिराला शाांघाय कोऑपरेशन 

ऑर्यनायझेशनची पहिली "साांस्कृहतक आहण पययटन राजधानी" 

म्िणून घोहित केले जाईल. वाराणसी िे 2022-23 साठी SCO ची 

"साांस्कृहतक आहण पययटन राजधानी" बनेल. 
 

ग्रािक व्यविार हवभार्ान ेजार्तृी िा नवीन शभुांकर लॉन्च केला 

• जार्ृहत िे ग्रािक व्यविार हवभार् (DoCA) द्वारे ग्रािकाांना सक्षम 

बनवणे आहण तयाांच्या िक्ाांबद्दल जार्रुकता हनमायण करण्याच्या 

उदे्दशाने तयार केलेले शुभांकर आिे.जार्ृतीला एक सुहशहक्षत ग्रािक 

म्िणून दाखवले जाईल जी हतच्या िक्ाांसाठी वककली करत आिे 

आहण हतला येणाऱ्या समस्याांची उत्तरे शोधत आिे. 

• जार्ृती शुभांकर 2019 ग्रािक सांरक्षण कायदा, िॉलमार्किं र्, राष्ट्रीय 

ग्रािक िेल्पलाईन टोल-फ्री क्रमाांक 1915, वजन व मापे 

कायद्यातील तरतुदी, 2019 च्या तरतुदी, कें द्रीय ग्रािक सांरक्षण 

प्राहधकरण आहण तक्रार हनवारणाबाबत ग्रािकाांच्या साक्षसि 

हवहवध हवभार्ीय हवियाांबद्दल ग्रािक जार्रूकता वाढवण्यासाठी 

वापरला जाईल. 
 

भारतान े COVID-19 साठी 200 कोटी लसीकरणाचा टप्पा र्ाठला 

आि े

• भारताने आपल्या एकहत्रत कोहवड 19 लसीकरण मोहिमेत 200-

कोटींचा टप्पा ओलाांडला आिे, िी एक ऐहतिाहसक कामहर्री आिे. 

प्राथहमक अिवाल असे सूहचत करतात की देशभरात 

2,00,00,15,631 डोस देण्यात आले िोते. िे 2,63,26,111 

सत्राांहून अहधक पूणय झाले. पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी हववट 

करून िे मित्त्वाचे उकद्दष्ट साध्य केल्याबद्दल आपल्या देशबाांधवाांचे 

अहभनांदन केले. तयाांनी भारतातील लसीकरण मोहिमेची तीव्रता 

आहण वेर् अतुलनीय असल्याचे वणयन केले. कें द्राचे आरोग्य मांत्री 

डॉ. मनसुख माांडहवया याांनीिी अवघ्या 18 महिन्याांत िा टप्पा 

र्ाठल्याबद्दल देशाचे कौतुक केले की िी अतुलनीय कामहर्री 

इहतिासात कोरली जाईल. 
 

कदल्ली सरकारन े अभ्यासक्रमाच्या चौथ्या वधायपनकदनाहनहमत्त 

आनांदाचा उतसव साजरा केला 

• उपमुख्यमांत्री मनीि हससोकदया याांच्या म्िणण्यानुसार , कदल्ली 

सरकारने शाळाांसाठी आपल्या आनांदाचा अभ्यासक्रमाच्या चौथ्या 

वधायपन कदनाहनहमत्त आनांदोतसव साजरा केला. हचरार् एन््लेव्ि 

येथील कौटटल्य सवोदय बाल हवद्यालयात याहनहमत्त 

हवद्याथ्यािंसाठी आयोहजत हवशेि सत्रात जीवन प्रहशक्षक र्ौर 

र्ोपाल दास याांनी आनांदाच्या र्ुांताहवियी चचाय केली. 

 

एमएसएमई मांत्री नारायण राण े याांच्या िस्त े मोबाईल इलहे्िक 

चार्जिंर् अपॅ जारी 

• मुांबईतील फ्युललांर् इांहडया 2022 काययक्रमात कें द्रीय सूक्ष्म, लघु 

आहण मध्यम उद्योर् मांत्री (MSME) नारायण राणे याांनी रेपोज पे, 

मोबाइल इलेह्िक चार्जिंर्साठी एक व्यासपीठ आहण Phy-gital 

िे किनटेकचे व्यासपीठ सादर केले. रेपोज पे प्लॅटिॉमयवर, 

वापरकते मोबाईल इलेह्िक चार्जिंर् वािने ऑडयर करू शकतात 

आहण तयाांच्या कार चाजय करण्यासाठी तयाांचा वापर करू शकतात. 

Phy-gital (किहजटल)नावाचे किनटेक प्लॅटिॉमय ग्रािकाांना इांधन 

खरेदीसाठी के्रहडट वापरण्यास सक्षम करण्यासाठी तांत्रज्ञानाचा 

वापर करेल (आता खरेदी करा नांतर पैसे द्या). एनजी किनटेक 

प्लॅटिॉमयद्वारे मोठ्या वापरकतयािंसाठी इांधन-ऑन-के्रहडट पयाययाांची 

सोय केली जाईल. 
 

जएेसडब्लल्य ू स्टील आहण बीसीजी डीकाबोनायझशेन प्रकक्रया जलद 

करण्यासाठी सियोर् करतात 

• बोस्टन कन्सलल्टांर् ग्रुप (BCG) आहण  जेएसडब्लल्यू  स्टील याांनी 

हडकाबोनायझेशन आहण टटकाऊपणा धोरणावर एकत्र काम केले 

आिे. जेएसडब्लल्यू स्टीलला नेट-शून्य काबयन उतसजयक िोण्याच्या 

मार्ायवर मदत करण्यासाठी , BCG तयाच्या अहद्वतीय CO2 AI 

प्लॅटिॉमयचा तसेच तयाच्या उच्च-स्तरीय हडहजटल आहण हवशे्लिण 

कौशल्याांचा वापर करेल. या काळात, बीसीजी कमयचारी प्रहशक्षण 

आहण आमच्या सांपूणय उतपादन कायायमध्ये शाश्वत सांस्कृती 

सुधारण्यावर देखील भर देईल. या क्राांहतकारी उपक्रमाचा 

पटरणाम म्िणून तयाांच्या शाश्वततेच्या उपायाांमध्ये वाढ करणे 

आवश्यक आिे. 
 

एल अडँ टी टेक : 5G स्पे् िम थटे प्राप्त करून तयाची अांमलबजावणी 

करणारी पहिली कां पनी 

• सरकारच्या अनन्य 5G नेटवकयसाठी स्पे्िमच्या थेट हवतरणामध्ये 

सावयजहनकपणे स्वारस्य दशयवणारी पहिली IT कां पनी म्िणजे एल 

अँड टी तांत्रज्ञान सेवा. मुख्य काययकारी अहधकारी अहमत चढ्ढा 

याांच्या म्िणण्यानुसार, ते 5G खाजर्ी नेटवकय  सेट करण्यासाठी 

आहण तांत्रज्ञानासाठी वापर प्रकरणे हवकहसत करण्यासाठी स्पे्िम 

प्राप्त करेल. याव्यहतटरक्त, अहभयाांहत्रकी आहण सांशोधन आहण 

हवकास सेवा कां पनी मूळ कां पनी लासयन अँड टुब्रोसाठी जार्हतक 

स्तरावर 5G सोल्यूशन्स आणेल. 

 
 

स्वदशेी तांत्रज्ञानाच्या वापराला चालना दणे्यासाठी पांतप्रधान नरेंद्र 

मोदी याांनी 'लस्प्रांट चलॅेंजसे'च ेअनावरण केल.े 

• पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी नवी कदल्लीतील नेव्िल इनोव्िेशन 

अँड इांहडजनायझेशन ऑर्यनायझेशन (NIIO) सेहमनार 

'स्वावलांबन' दरम्यान भारतीय नौदलात स्वदेशी तांत्रज्ञानाच्या 

वापराला चालना देण्याच्या उदे्दशाने 'लस्प्रांट चॅलेंजेस'चे अनावरण 

केले. या सियोर्ी प्रकल्पाचे नाव आिे SPRINT {सपोर्टिंर् पोल- 
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वॉलल्टांर् इन R&D थ्रू इनोव्िेशन्स िॉर हडिेन्स ए्सलन्स (iDEX) 

असे आिे. 

• सांरक्षण क्षेत्रात 'आतमहनभयरता' साध्य करण्याच्या प्रयत्नात आहण 

'आझादी का अमृत मिोतसव' चा भार् म्िणून, NIIO, हडिेन्स 

इनोव्िेशन ऑर्यनायझेशन (DIO) च्या सांयोर्ाने, भारतीय 

नौदलात ककमान 75 नवीन स्वदेशी तांत्रज्ञान/उतपादने समाहवष्ट 

करण्याचे उकद्दष्ट ठेवते. नेव्िल इनोव्िेशन अँड इांहडजनायझेशन 

ऑर्यनायझेशन (NIIO) आहण सोसायटी ऑि इांहडयन हडिेन्स 

मॅन्युिॅ्चरसय (SIDM) याांनी या चचायसत्राचे आयोजन केले िोते. 
 

सवायहधक र्रजू असलले्या 272 हजल््ाांमध्ये, सरकारन े "नशा मकु्त 

भारत अहभयान" सरुू केल ेआि.े 

• भारतीय तरुणाांमधील अांमली पदाथािंच्या र्ैरवापराच्या समस्येचे 

हनराकरण करण्यासाठी, सामाहजक न्याय आहण सक्षमीकरण 

मांत्रालयाने ऑर्स्ट 2020 मध्ये 272 अहतसांवेदनशील हजल््ाांमध्ये 

नशा मुक्त भारत अहभयान राबवण्यास सुरुवात केली. 2004 मध्ये 

आयोहजत केलेल्या पदाथािंच्या वापराचे प्रमाण, नमनुा आहण िेंडचे 

राष्ट्रीय सवेक्षण आहण 2018 मध्ये भारतातील पदाथािंच्या 

वापराची व्याप्ती आहण नमनुा यावरील व्यापक राष्ट्रीय सवेक्षण 

दोन्िी पदाथािंच्या र्ैरवापराच्या पद्धतीत बदल दशयहवते, असे 

सामाहजक न्याय आहण सक्षमीकरण राज्यमांत्री ए. नारायणस्वामी 

याांनी साांहर्तले . 

• ए. नारायणस्वामी याांच्या मते, "नशा मुक्त भारत अहभयान" 

काययक्रमाांतर्यत महिला, मलुे, शैक्षहणक सांस्था आहण नार्री समाज 

र्टाांसि भार्धारकाांच्या सिभार्ाचा हवशेि हवचार केला जातो. 
 

कारहर्ल यदु्धातील हवजयाच्या स्मरणाथय, भारतीय सनै्याने 

मोटारसायकल मोिीम सरुू केली 

• 1999 च्या कारहर्ल युद्धात पाककस्तानवर हमळवलेल्या 

हवजयाच्या 23 विािंच्या स्मरणाथय आहण आझादी का अमृत 

मिोतसव साजरा करण्यासाठी नवी कदल्ली ते लडाखमधील द्रास 

येथील कारहर्ल युद्ध स्मारकापयिंत आमी मोटरसायकल सिर 

पांजाबमधील पठाणकोट येथून सुरू करण्यात आली.झोहजला पास 

अॅह्सस रॅली टीमने कठुआ, साांबा, जम्मू आहण नर्रोटा मार्े 

प्रवास करून उधमपूरला दपुारी उहशरा पोिोचले. 

• या महिन्याच्या 18 तारखेला लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनांट जनरल 

बीएस राजू याांनी नवी कदल्लीतील नॅशनल वॉर मेमोटरयल येथून 

प्रातयहक्षक सुरू करण्याचे सांकेत कदले. देशाची सेवा करणाऱ्या 

आपल्या शूर योद्ध्याांनी दाखवलेले धैयय आहण समपयण दाखवून, 

देशभक्तीचा सांदेश प्रसाटरत करणे आहण सांपूणय देशाचे मनोबल 

वाढवणे िा या रॅलीचा उदे्दश आिे. 
 

पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी भारतातील पहिल्या पसॅेंजर ड्रोन “वरुणा” 

च ेअनावरण केल.े 

• पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी वरुण या भारतातील पहिल्या प्रवासी 

ड्रोनचे अनावरण केले. पीएम मोदी ड्रोनचे प्रातयहक्षक पािताना 

कदसत आिेत. सध्याच्या सरकारने ड्रोनसि तांत्रज्ञानाच्या 

सिाय्याने शेवटच्या टप्प्यात सेवा पुरवल्या आिेत, असे प्रहतपादन 

पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी केले. नवी कदल्लीतील डॉ. आांबेडकर 

इांटरनॅशनल सेंटरमध्ये आयोहजत नौदल नवोन्मेि आहण 

स्वदेशीकरण सांघटना (NIIO) सेहमनार 'स्वावलांबन'ला सांबोहधत 

करण्यासाठी पांतप्रधान आले िोते. 
 

राज्य बातम्या 
 

तलेांर्णा सरकार आहण UNDP DiCRA वर सिकायय करतात 

• डेटा इन ्लायमेट रेहझहलएांट अ ॅग्रीकल्चर (DiCRA), हडहजटल 

पहब्ललक र्ुड्स रहजस्िीमधील िी सवायत नवीन प्रहवहष्ट राज्य 

सरकारने सांयुक्त राष्ट्र हवकास काययक्रम (UNDP) याांच्या 

सिकायायने जािीर केला आिे. िा मांच (प्लॅटिॉमय), जे तयाला शक्ती 

हमळवून देण्यासाठी कृहत्रम बुहद्धमते्तचा वापर करते, आहण जे अन्न 

सुरक्षा आहण अन्न प्रणाली सुधारण्याचे उद्दीष्ट आिे. तेलांर्ाणाचे 

आय टी मांत्री केटी रामाराव याांच्या मते, हडसीआरए िे हडहजटल 

पहब्ललक र्डु (सावयजहनक वस्तू) बनत चालल े आिे. ि े खुले डेटा 

धोरण, शेतकऱ्याांना सेवा हवतरण आहण अन्न सुरक्षेच्या जार्हतक 

समस्येचे हनराकरण करण्यासाठी प्रशासनाचे आमच्या 

वचनबद्धतेतील एक मित्त्वपूणय आर्ाऊ पाऊल आिे. 
 

राजस्थानन ेभारतातील पहिली हडहजटल लोकअदालत सरुू केली आि े 

• राजस्थान येथे आयोहजत 18 व्या अहखल भारतीय हवधी सेवा 

प्राहधकरणाच्या अहधवेशनादरम्यान, राष्ट्रीय हवधी सेवा 

प्राहधकरणाचे अध्यक्ष उदय उमेश लहलत याांनी कृहत्रम 

बुहद्धमते्तद्वारे चालहवलेल्या पहिल्या हडहजटल लोकअदालतीचे 

अनावरण केले. राजस्थान राज्य हवधी सेवा प्राहधकरणाची 

(RSLSA) हडहजटल लोकअदालत ज्युहपटटस जहस्टस टेक्नॉलॉजीज , 

सांस्थेच्या ताांहत्रक भार्ीदाराने तयार केली िोती 
 

मखु्य मदेु्द: 

• भारताचे सरन्यायाधीश एनव्िी रमणा याांनी कें द्रीय कायदा व 

न्याय मांत्री ककरेन टरहजजू आहण राजस्थानचे मुख्यमांत्री अशोक 

र्ेिलोत याांच्या उपहस्थतीत दोन कदवसीय काययक्रमाचे उद्घाटन 

केले. 

• भारतातील वाढतया खटल्याांच्या अनुशेिाकडे अलीकडे लक्ष वेधले 

र्ेले आिे, हवशेित: मिामारीच्या काळात जेव्िा न्यायालये 

तातपुरते थाांबहवण्यात आली िोती. 

• देशातील सवायत जुने प्रलांहबत प्रकरण नुकतेच हबिारमधील हजल्िा 

न्यायालयाने 108 विािंच्या लचांतनानांतर हनकाली काढले. 
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• NITI आयोर्ाच्या अिवालात असािी अांदाज वतयवण्यात आला 

आिे की भारतातील आता प्रलांहबत असलेल्या प्रतयेक प्रकरणाचे 

हनराकरण करण्यासाठी 324 विे लार्तील. 
 

अरुणाचल प्रदशे आहण आसाममध्य ेसीमा हववाद करार झाला 

• दोन्िी राज्याांच्या मुख्यमांत्रयाांच्या म्िणण्यानुसार, आसाम आहण 

अरुणाचल प्रदेशने नामसाई घोिणेवर स्वाक्षरी करून सात दशके 

जुना सीमावाद सोडवण्याच्या कदशेन ेएक पाऊल उचलले आिे. या 

प्रकरणावरील चचेच्या हतसर् या िेरीनांतर, अरुणाचल प्रदेशचे 

मुख्यमांत्री पेमा खाांडू आहण आसामचे तयाांचे सिकारी हिमांता 

हबस्वा सरमा याांनी नामसाईमध्ये या घोिणेवर स्वाक्षरी केली. 
 

पहिम बांर्ालच ेराज्यपाल ला र्णशेन याांच्याकडे अहतटरक्त काययभार 

सोपवण्यात आला आि े

• राष्ट्रीय लोकशािी आघाडी (NDA) ने उपाध्यक्ष पदाचे उमेदवार 

म्िणून हनवडलेल्या जर्दीप धनखर याांच्या राजीनाम्यानांतर , ला. 

र्णेशन याांनी पहिम बांर्ालचे नवीन राज्यपाल म्िणून पदाची 

शपथ घेतली. स्पीकर, ममता बॅनजी, हवहवध राज्याांचे मांत्री आहण 

कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव 

याांच्या उपहस्थतीत तयाांना पदाची शपथ देण्यात आली. राष्ट्रपती 

भवनाच्या हनवेदनानुसार, राष्ट्रपती राम नाथ कोलवांद याांनी पहिम 

बांर्ालचे राज्यपाल जर्दीप धनखर याांचा राजीनामा स्वीकारला 

असून एनडीएने तयाांना उपराष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी कदली 

आिे. 
 

आसामच े मखु्यमांत्री हिमांता हबस्वा सरमा याांनी 'स्वहनभयर नारी' 

योजना सरुू केली 

• आसामचे मुख्यमांत्री हिमांता हबस्वा सरमा याांनी 'स्वहनभयर नारी' 

िी योजना आसामच्या र्ुवािाटीमध्ये स्थाहनक हवणकराांना सक्षम 

करण्यासाठी सुरू केली आिे. राज्य सरकार या योजनेंतर्यत वेब 

पोटयलद्वारे थेट देशी हवणकराांकडून िातमार्ाच्या वस्तू खरेदी 

करेल. या योजनेमुळे राज्यातील िातमार् आहण कापडाचा वारसा 

जपण्यास मदत िोणार आिे. 
 

सवय नोंदणीकृत व्यावसाहयक वािन े जोडणारे HP ि े पहिल े भारतीय 

राज्य ठरल ेआि.े 

• व्िेईकल लोकेशन िॅककां र् हडव्िाइस (VLTD) ने सुसज्ज असलेली 

सवय नोंदणीकृत व्यावसाहयक वािने आपतकालीन प्रहतसाद समथयन 

प्रणाली (ERSS) शी जोडणारे हिमाचल प्रदेश िे देशातील पहिले 

राज्य ठरले आिे. आता व्िीएलटीडीच्या माध्यमातनू या वािनाांचा 

देशभरात कुठेिी मार्ोवा घेता येणार आिे. 9,423 हून अहधक 

वािनाांची नोंदणी झाली आिे आहण ERSS शी जोडली र्ेली आिे. 

आता पोहलस आहण वाितूक हवभार् या दोघाांकडून तयावर लक्ष 

ठेवले जाणार आिे. 

• हशमला येथील पीटरिॉि येथे आयोहजत काययक्रमात मुख्यमांत्री 

जय राम ठाकूर याांनी या प्रणालीचे औपचाटरक उद्घाटन केले. 

सावयजहनक वािनाांमध्ये महिला आहण लिान मुलाांच्या सुरक्षेसाठी 

पॅहनक बटणाची सुहवधािी तयाांनी सुरू केली. 
 

आांतरराष्ट्रीय बातम्या 
 

प्रवाशाांना तयाांच े िक् कळावते यासाठी हब्रटटश सरकारन े 'एहव्िएशन 

पसॅेंजर चाटयर' सरुू केल े

• या विी कदसलेल्या व्यापक व्यतययानांतर प्रवाशाांना हवमानतळाांवर 

समस्या आल्यास तयाांचे िक् जाणून घेण्यासाठी हब्रटटश सरकारने 

"एहव्िएशन पॅसेंजर चाटयर" सुरू केले आिे. नवीन चाटयर प्रवाशाांना 

रद्द करणे, हवलांब िोणे ककां वा सामान र्िाळ झाल्यास काय करावे 

िे जाणून घेण्यास मदत करेल. िे हब्रटीश सरकारने हवमान वाितूक 

क्षेत्र आहण प्रवासी उद्योर्ाच्या भार्ीदारीत हवकहसत केले आिे. 
 

श्रीलांका: राहनल हवक्रमलसांघ े9 व ेराष्ट्राध्यक्ष म्िणनू हनवडून आल े

• ज्येष्ठ श्रीलांकेचे राजकारणी आहण सिा वेळा पांतप्रधान राहिलेले 

राहनल हवक्रमलसांघे याांची सांसदेने बेट राष्ट्राचे 9 वे अध्यक्ष म्िणून 

हनवड केली आिे. 225 सदस्याांच्या सांसदेतील राष्ट्रपतीपदाच्या 

हनवडणुकीत तयाांना 134 मते हमळाली. 73 विीय हवक्रमलसांघे 

माजी राष्ट्रपती र्ोटाबाया राजपक्षे याांचा उवयटरत काययकाळ 2024 

मध्ये सांपणार आिेत. 
 

इटलीच ेपांतप्रधान माटरयो द्राघी याांनी राजीनामा कदला 

• इटलीचे पांतप्रधान,माटरयो द्राघी याांनी आपल्या पदावरून 

पायउतार केले आिे, ज्याांच्या प्रमुख युती पक्षाांनी तयाांच्या 

सरकारला जीवनमानाच्या उच्च खचायवर उपाय म्िणून पाठठांबा 

काढून घेतला आिे. द्राघी याांनी आपला राजीनामा राष्ट्राध्यक्ष 

सर्जययो मॅटारेला याांच्याकडे सुपूदय केला. तथाहप, नवीन नेतयाची 

हनवड िोईपयिंत द्राघीचे सरकार काळजीवाहू क्षमतेच्या अांतर्यत 

काम करत रािील. िेब्रुवारी 2021 मध्ये तयाांची इटलीचे 

पांतप्रधान म्िणून हनवड झाली. 

• रहशयाच्या युके्रनवरील आक्रमणाहवरुद्धच्या पाहिमातय 

आघाडीलािी द्राघीची बािेर पडणे िा एक धक्ा असेल. इटाहलयन 

नेतयाने मॉस्कोच्या कदशेने हबनधास्त भूहमका घतेली आिे आहण 

रहशयाचे अध्यक्ष व्लाकदमीर पुहतन याांच्याहवरुद्ध कठोर हनबिंधाांचे 

मुख्य हशल्पकार िोते. 
 

शखे मोिम्मद सबाि अल सालमे याांची कुवतेच ेनव ेपांतप्रधान म्िणनू 

हनयकु्ती 

• कुवेतचे अमीर शेख नवाि अल-अिमद अल-जाबरे अल-सबाि 

याांनी शेख मोिम्मद सबाि अल सालेम याांची नवीन पांतप्रधान 

म्िणून हनयुक्ती करण्याचा आदेश जारी केला आिे.माजी पांतप्रधान 

शेख सबाि अल-खालेद िमद अल-सबाि याांनी र्ेल्या अडीच 

विािंत चौथ्याांदा राजीनामा सादर केल्यानांतर तीन महिन्याांनी 

नवीन पांतप्रधानाची हनयुक्ती झाली आिे. 
 

श्रीलांकेच े15 व ेपांतप्रधान म्िणनू कदनशे र्णुवधयन ेयाांनी शपथ घतेली 

• ज्येष्ठ राजकारणी, कदनेश र्ुणवदेना याांची श्रीलांकेचे नवे आहण 15 

वे पांतप्रधान म्िणून राष्ट्रपती राहनल हवक्रमलसांघे याांनी हनयुक्ती 

केली आिे. ते माजी पांतप्रधान राहनल हवक्रमलसांघे याांचे 

उत्तराहधकारी आिेत, ज्याांनी देशाचे 9 वे अध्यक्ष म्िणून शपथ 

घेतली आिे. श्रीलांका पोदजुाना पेरामुना (SLPP) पक्षाचे खासदार 

र्ुणवदेना याांनी राजधानी कोलांबोमध्ये इतर ज्येष्ठ आमदाराांच्या 

उपहस्थतीत शपथ घतेली. 
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• र्ुणवदेना याांची एहप्रलमध्ये ततकालीन राष्ट्रपती र्ोटाबाया 

राजपक्षे याांनी र्ृिमांत्री म्िणून हनयुक्ती केली िोती. र्ोटाबाया 

याांनी देशातून पळ काढला आहण तयाांच्या पदाचा राजीनामा 

कदल्याने, पूवीचे पांतप्रधान राहनल हवक्रमलसांघे याांनी 21 जुलै रोजी 

श्रीलांकेचे आठवे राष्ट्रपती म्िणून शपथ घेतली. 
 

हनयकु्ती बातम्या 

 

व्िी.के. लसांि याांची आरईसी हलहमटेडच े सांचालक (ताांहत्रक) म्िणनू 

हनयकु्ती 

• व्िी के लसांि याांनी आरईसी हलहमटेडचे सांचालक (ताांहत्रक) म्िणून 

पदभार स्वीकारला आिे. या पदोन्नतीपूवी, लसांि िे REC मध्ये 

काययकारी सांचालक िोते ज्यात खाजर्ी क्षेत्रातील प्रकल्प 

व्यवस्थापन, सांस्था मूल्याांकन आहण खरेदी यासि प्रमुख 

व्यावसाहयक क्षेत्राांचा पोटयिोहलओ िोता आहण ते REC पॉवर 

डेव्िलपमेंट आहण कन्सल्टन्सी हलहमटडेच्या बोडायचे सांचालक 

देखील आिेत. 
 

नठरांदर बत्रा याांनी FIH, IOA अध्यक्ष आहण IOC सदस्य पदाचा 

राजीनामा कदला 

• अनुभवी क्रीडा प्रशासक, नठरांदर बत्रा याांनी भारतीय ऑहलहम्पक 

सांघटनेचे (IOA) अध्यक्ष, आांतरराष्ट्रीय िॉकी मिासांघ (FIH) चे 

अध्यक्ष, तसेच आांतरराष्ट्रीय ऑहलहम्पक सहमती (IOC) च्या 

सदस्यपदाचा “वैयहक्तक कारणे” साांर्ून राजीनामा कदला आिे. 25 

मे रोजी कदल्ली उच्च न्यायालयाने िॉकी इांहडयामधील 'आजीवन 

सदस्य' पद रद्द केले तेव्िा श्री बत्रा याांनी भारतीय ऑहलहम्पक 

सांघटनेचे (IOA) अध्यक्षपद सोडले, ज्याच्या सौजन्याने तयाांनी IOA 

ची हनवडणूक लढवली िोती आहण 2017 मध्ये परत लजांकली 

िोती.  
 

NSE च ेपढुील MD आहण CEO म्िणनू आहशि कुमार चौिान याांची 

हनयकु्ती 

• नॅशनल स्टॉक ए्सचेंज (NSE) ने आहशि कुमार चौिान याांची 

नवीन व्यवस्थापकीय सांचालक आहण मुख्य काययकारी अहधकारी 

म्िणून हनयुक्ती जािीर केली आिे. ते हवक्रम हलमये याांची जार्ा 

घेतील ज्याांचा 5 विािंचा काययकाळ 16 जुलै 2022 रोजी सांपला.ते 

NSE च्या सांस्थापकाांपैकी एक िोते हजथ े तयाांनी 1992 त े2000 

पयिंत काम केले.NSE मधील तयाांच्या कामामुळे तयाांना भारतातील 

आधुहनक आर्थयक डेटरव्िेटटव््जचे जनक म्िणून ओळखले जाते. 
 

मनोज कुमार याांनी KVIC च ेनवीन अध्यक्ष म्िणनू पदभार स्वीकारला 

• खादी आहण ग्रामोद्योर् आयोर् (KVIC) चे माकेठटांर्चे माजी तज्ञ 

सदस्य मनोज कुमार याांना भारत सरकारच्या वैधाहनक सांस्थेचे 

अध्यक्ष म्िणून पदोन्नती देण्यात आली आिे. KVIC चे माजी 

अध्यक्ष हवनय कुमार स्सेना याांनी कदल्लीचे लेफ्टनांट र्व्िनयर 

म्िणून पदभार स्वीकारला आिे. मनोज कुमार िे यापूवी KVIC 

चा तज्ञ सदस्य (हवपणन) म्िणून भार् घते िोते आहण तयाांना 

हवपणन आहण ग्रामीण हवकासाच्या क्षेत्रात व्यावसाहयक अनुभव 

आिे. 
 

माजी SC न्यायाधीश हवनीत सरन याांची बीसीसीआयच े नव े नहैतक 

अहधकारी म्िणनू हनयकु्ती करण्यात आली आि े

• सवोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, हवनीत सरन याांनी 

भारतीय कक्रकेट हनयामक मांडळ (BCCI) नीहत अहधकारी आहण 

लोकपाल म्िणून पदभार स्वीकारला आिे . तयाांनी न्यायमूती 

(हनवृत्त) डीके जैन याांची जार्ा घेतली आिे, तयाांचा काययकाळ 

र्ेल्या विी जूनमध्ये सांपला िोता. 65 विीय सरन िे ओहडशा उच्च 

न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश आिेत आहण तयाांनी कनायटक 

आहण अलािाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्िणूनिी काम 

केले आिे. 
 

लफे्टनांट जनरल (हनवतृ्त) राज शु् ला याांची कें द्रीय लोकसवेा आयोर् 

(UPSC) सदस्य म्िणनू हनयकु्ती 

• हनवृत्त लष्करी अहधकारी राज शु्ला याांची कें द्रीय लोकसेवा 

आयोर् (UPSC) सदस्य म्िणून हनयुक्ती करण्यात आली आिे. 

UPSC उमेदवाराांची भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय 

हवदेश सेवा (IFS), भारतीय पोलीस सेवा (IPS) आहण कें द्रीय सेवा 

- र्ट A आहण र्ट B मध्ये हनयुक्तीसाठी सरकारकडे हशिारस 

करते. 
 

हब्रजशे र्पु्ता याांची रतन इांहडया पॉवर च े व्यवस्थापकीय सांचालक 

म्िणनू हनयकु्ती  

• रतन इांहडया पॉवर ने हब्रजेश र्ुप्ता याांना नवीन व्यवस्थापकीय 

सांचालक म्िणून हनयुक्त करण्याची घोिणा केली. तयाांना भारतात 

आहण परदेशात अक्षय, पोलाद, खाणकाम आहण कमोहडटी क्षेत्रात 

काम करण्याचा अनुभव आिे. तयाांना औद्योहर्क क्षेत्रातील तीन 

दशकाांचा अनुभव आिे. हब्रजेश र्ुप्ता याांनी अदानी एांटरप्रायझेस, 

एस्सार ग्रुप, वेलस्पन आहण अथा ग्रुपमध्ये नेतृतव केले. या 

व्यहतटरक्त, यूएसए, मध्य पूवय, इराण आहण भारतीय उपखांडातील 

भौर्ोहलक क्षेत्रात काम करून तयाांना जार्हतक अनुभव आिे. 
 

जयांती प्रसाद याांना IBBI च ेपणूयवळे सदस्य म्िणनू नाव दणे्यात आल े

• कें द्र सरकारने जयांती प्रसाद याांची भारतीय कदवाळखोरी आहण 

कदवाळखोरी बोडय ऑि इांहडयाचे (IBBI) पाच विािंसाठी पूणयवेळ 

सदस्य म्िणून हनयुक्ती केली आिे. कॉपोरेट व्यविार 

मांत्रालयाने(MCA) जारी केलेल्या काययकारी आदेशानुसार पाच 

विािंचा िा कालावधी पदाचा काययभार स्वीकारल्याच्या 

तारखेपासून म्िणजे 5 जुल ै 2022 ककां वा वयाच्या 65 विायपयिंत, 

यापैकी जे लवकर असेल ते मोजले जाईल.  
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राजिी र्पु्ता याांची ONGC हवदशेच े व्यवस्थापकीय सांचालक म्िणनू 

हनयकु्ती 

• राजिी र्ुप्ता याांची ONGC हवदेशचे व्यवस्थापकीय सांचालक 

म्िणून हनयुक्ती करण्यात आली आिे . सावयजहनक उपक्रम हनवड 

मांडळान े (PESB) तयाांची या पदासाठी हशिारस केली िोती. 

तयाांना ONGC आहण ONGC देशाच्या देशाांतर्यत आहण 

आांतरराष्ट्रीय कामकाजात पययवेक्षकीय, व्यवस्थापकीय आहण 

धोरणातमक हनयोजन क्षमतेचा 33 विािंहून अहधक व्यापक अनुभव 

आिे. 
 

इहजप्तच े सिे अिमद याांची एिआयएचच े काययकारी अध्यक्ष म्िणनू 

हनयकु्ती 

• भारतीय प्रशासक नठरांदर बत्रा याांनी पदाचा राजीनामा 

कदल्यानांतर आांतरराष्ट्रीय िॉकी मिासांघाने (FIH) इहजप्तचे सेि 

अिमद याांची काययकारी अध्यक्ष म्िणून हनयुक्ती केली आिे. बत्रा 

याांनी FIH अध्यक्षपदाचा राजीनामा कदला आहण भारतीय 

ऑहलहम्पक सांघटनेचे (IOA) प्रमुखपदिी सोडले. तयाने तयाचे 

आांतरराष्ट्रीय ऑहलहम्पक सहमती (IOC) सदस्यतव देखील सोडले जे 

तयाच्या IOA पदाशी थेट जोडलेले िोते. 

• काययकारी मांडळाने अहधकृतपणे बत्रा याांचा राजीनामा स्वीकारला 

आिे आहण दोन कदवसीय व्िच्युयअल काँग्रेस दरम्यान 5 नोव्िेंबर 

रोजी नवीन हनवडणुका िोईपयिंत एकमताने अिमद याांची 

अांतटरम प्रमुख म्िणून हनयुक्ती केली आिे. 
 

IAPH न े भारतातील प्रहतहनधी म्िणनू काम करण्यासाठी एन्नारास ु

करुनसेन याांची हनवड केली 

• एन्नारासु करुनेसन याांना भारतातील इांटरनॅशनल असोहसएशन 

ऑि पोवसय अँड िाबयसय (IAPH) चे अहधकृत प्रहतहनधी म्िणून नाव 

देण्यात आले आिे. IAPH िे सिकायय आहण उतकृष्टतेसाठी 

जर्ातील बांदर उद्योर्ाचे मांच आिे. करुणेसन याांना सार्री आहण 

बांदर उद्योर्ाांमध्ये 33 विािंपेक्षा जास्त नेतृतवाचा अनुभव आिे. 

तयाांनी मुांबई बांदरातून बांदर उद्योर्ात आपल्या कारककदीची 

सुरुवात केली आहण नांतर 2001 ते 2004 पयिंत मलेहशयातील 

पोटय ्लाांर् येथील वेस्टपोटय कां टेनर टर्मयनलचे ऑपरेशन्सचे 

मिाव्यवस्थापक आहण मुख्य काययकारी अहधकारी म्िणून काम 

केले. 
 

टाटा प्रोजे् वसन े हवनायक प ै याांची व्यवस्थापकीय सांचालक म्िणनू 

हनयकु्ती केली 

• टाटा प्रोजे्वसचे व्यवस्थापकीय सांचालक म्िणून हवनायक पै 

याांची हनयुक्ती करण्यात आली आिे, अशी घोिणा कां पनीने केली 

आिे. 11 विािंहून अहधक काळ कामकाज पािणाऱ्या हवनायक 

देशपाांडे याांची पै याांच्या जार्ी हनयुक्ती करण्यात आली 

िोती.अहभयाांहत्रकी हडझाइन, तांत्रज्ञान परवाना, प्रकल्प 

व्यवस्थापन, व्यवसाय हवकास आहण ऑपरेशन्सवर काम करणार् या 

सांघाांमध्ये पै याांनी तीन दशकाांहून अहधक काळ प्रमुख 

अहभयाांहत्रकी आहण EPC िम्सयसोबत काम केले आिे. 

• तयाांनी पुण्यातील अहभयाांहत्रकी मिाहवद्यालयातून बॅचलर पदवी 

हमळवली आहण तयाांच्याकडे IIT बॉम्बे मधून व्यवसाय प्रशासन 

आहण व्यवस्थापन या हवियात एह्झ्युटटव्ि एमबीए देखील 

आिे . पुण्यातील हसम्बायोहससने तयाांना मॅनेजमेंट स्टडीजमध्ये 

पदव्युत्तर पदवी प्रदान केली. व्यवसायाला भरीव आहण 

र्ुांतार्ुांतीचे शिरी आहण औद्योहर्क पायाभूत सुहवधा प्रकल्प पार 

पाडण्याचा अनुभव आिे. 
 

अथयव्यवस्था बातम्या 
 

कोटक मलिांद्रा बकेँन ेनवीन कर साइटसि एकत्रीकरण पणूय केल े

• नवीन पोटयलशी पूणयपणे जोडल्या र्ेलेल्या पहिल्या खाजर्ी 

बँकाांपैकी एक म्िणून, कोटक मलिांद्रा बँकेने नवीन आयकर ई-

िायललांर् प्रणालीसि ताांहत्रक एकत्रीकरण पूणय केल्याची घोिणा 

केली आिे. कजयदातयाच्या हनवेदनानुसार, कोटक मलिांद्रा बँकेचे 

ग्रािक आता पोटयलच्या ई-पे कर पषृ्ठाद्वारे कोटक नेट बँककां र् 

वापरून ककां वा शाखेत वैयहक्तकटरतया तयाांचे थेट कर ऑनलाइन 

भरू शकतात. तयाच्या ग्रािकाांसाठी, यामुळे कर भरण्याची प्रकक्रया 

जलद, सुलभ आहण सोयीस्कर िोईल. 
 

$100 दशलक्ष र्ुांतवणकुीनांतर,वनकाडय (OneCard) भारताचा 104 

वा यहुनकॉनय बनला आि े

• वनकाडय , एक मोबाइल-प्रथम के्रहडट काडय कां पनी, टेमासेक द्वारे 

समर्थयत हनधीच्या माहलकेतील D िेरीत $100 दशलक्ष जमा केले, 

ज्यामुळे त े भारतातील 104 वा युहनकॉनय बनले. 2022 मध्ये 

भारताने आतापयिंत 20 पेक्षा जास्त आर्थयक युहनकॉनय तयार केले 

आिेत, ज्यात वनकाडय , ओपन , ऑह्सझो आहण युबी (पूवीचे 

के्रडेव्िेन्यू CredAvenue) याांचा समावेश आिे. QED, Sequoia 

Capital (व्िेंचर कॅहपटल), आहण िलमांर्बडय व्िेंचसय  सि हवद्यमान 

र्ुांतवणूकदाराांनी देखील OneCard च्या सवायत अलीकडील िेरीत 

र्ुांतवणूक केली आिे, ज्याची मालकी पुण्याच्या FPL 

टेक्नॉलॉजीजच्या आिे. 
 

भारती एअरटेलन े जािीर केलले्या भारतातील पहिल्या 5G खाजर्ी 

नटेवकयची यशस्वी चाचणी 

• देशातील पहिल्या 5G खाजर्ी नेटवकयची भारती एअरटेल द्वारे 

बांर्ळुरू येथील बॉश ऑटोमोटटव्ि इले्िॉहन्स प्लाांटमध्ये 

यशस्वी चाचणी घेण्यात आली. खाजर्ी नेटवकयसाठी 

एअरवेव्िच्या वाटपावरून दरूसांचार आहण आयटी कां पन्याांमधील 

सांघिायच्या दरम्यान 5G स्पे्िम हललावाच्या अर्ोदर चाचणी 

िोते. सरकारने वाटप केलेल्या चाचणी स्पे्िमचा वापर करून, 

एअरटेलने बॉशच्या सुहवधेवर र्ुणवत्ता वाढ आहण काययक्षमतेसाठी 

दोन औद्योहर्क-श्रेणी वापर प्रकरणे तैनात केली. 
 

मुांबईची रायर्ड सिकारी बकँ RBI च्या मयायदचे्या अधीन आि े

• सावकाराच्या हबघडलेल्या आर्थयक पटरहस्थतीमुळे, RBI ने 

मुांबईहस्थत रायर्ड सिकारी बँकेवर प्रहत ग्रािक रु. 15,000 च्या 

हवड्रॉवल कॅपसि अनेक मयायदा लादल्या. सिकारी बँक अनेक 

हनबिंधाांच्या अधीन आिे, ज्यामध्ये आरबीआयच्या पूवय 

परवानर्ीहशवाय कजय जारी करणे, कोणतीिी र्ुांतवणूक करणे 

ककां वा नवीन ठेवी घेणे समाहवष्ट आिे. 
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स्टेट बकँ ऑि इांहडया कडून WhatsApp बकँकां र् सवेा सरुू 

• स्टेट बँक ऑि इांहडया (SBI) लवकरच आपल्या ग्रािकाांना 

WhatsApp-आधाटरत बँककां र् प्रदान करणार आिे. SBI चे अध्यक्ष 

कदनेश खारा याांनी कािी ककरकोळ उपक्रमाांची घोिणा करताना 

याची घोिणा केली. याव्यहतटरक्त, खारा म्िणाले की ते लवकरच 

कॉपोरेट ्लायांट आहण एग्रीर्ेटसयसाठी API (अॅहप्लकेशन 

प्रोग्रालमांर् इांटरिेस) बँककां र् सादर करतील. API बँककां र् िी एक 

अशी प्रणाली आिे हजथे APIs, दोन ककां वा अहधक सांर्णक 

प्रोग्राम्सचा एकमेकाांशी सांवाद साधण्याचा मार्य, बँक आहण 

्लायांट सव्ियरमधील सांवादासाठी वापरला जातो. 

• िी प्रणाली या दोन प्रणालींमधील डेटा िान्सिरची सुहवधा देऊन 

ग्रािक आहण बँकेच्या प्रणालींमध्ये अखांड आहण सुरहक्षत एकीकरण 

सुहनहित करते. WhatsApp बँककां र्च्या सांदभायत, नावाप्रमाणेच, 

वापरकते सुप्रहसद्ध मेसेलजांर् सेवेद्वारे हवहशष्ट बँककां र् व्यविार करू 

शकतील. 
 

इांडसइांड बकँ बोडायन े कजायद्वारे 20,000 कोटी रुपये उभारण्यास 

मान्यता कदली 

• खाजर्ी सावकार इांडसइांड बँकेच्या मांडळाने कां पनीच्या 

हवस्तारासाठी 20,000 कोटी रुपये कजय उभारण्याची योजना 

अहधकृत केली आिे. एका बैठकीत, बँकेच्या सांचालक मांडळाने या 

प्रस्तावाला मांजुरी कदली, असे इांडसइांड बँकेच्या हनवेदनात म्िटले 

आिे. एकूण उभारलेली रक्म 20,000 कोटी रुपयाांपेक्षा जास्त 

नसावी या अटीवर बोडायने खाजर्ी प्लेसमेंटद्वारे कोणतयािी 

परवानर्ी असलेल्या पद्धतीने कजय रोखे जारी करण्यास अहधकृत 

केले.आवश्यकतेनुसार, बँकेच्या सदस्याांच्या सांमतीन े आहण 

कोणतयािी अहतटरक्त सरकारी ककां वा हनयामक परवानग्या 

हमळाल्यानांतर ते परकीय चलनाांमध्ये देखील वाढवले जाऊ शकते. 
 

मॉर्यन स्टॅनलीन ेभारताचा FY23 जीडीपी अांदाज 7.2% पयिंत कमी 

केला 

• अमेटरकन ब्रोकरेज मॉर्यन स्टॅन्लेने आपला FY23 (आर्थयक विय 

2023) वास्तहवक जीडीपी हवस्तार अांदाज 0.40 ट् ्  याांनी कमी 

करून 7.2 ट् ्  याांनी जार्हतक वाढीचा वेर् कमी केला आहण 

आर्थयक विय 24 मध्ये जीडीपी वाढ 6.4 ट् ्  याांनी कमी िोईल. 

बहुसांख्य पययवेक्षकाांची अपेक्षा आि ेकी आर्थयक विय 2023 जीडीपी 

वाढ 7 ट््याांहून अहधक पातळीवर येईल.आरबीआयचा अांदाज 

देखील 7.2 टके् आिे. 
 

 

• मॉर्यन स्टॅन्लेने साांहर्तले की, हडसेंबर 2021 ला सांपलेल्या 

हतमािीत 4.7 ट््याांवरून हडसेंबर 2022 ला सांपलेल्या 

हतमािीत जार्हतक वाढ 1.5 ट््याांपयिंत कमी िोण्याची श्यता 

आिे. मांद व्यापार वाढ, घट्ट आर्थयक पटरहस्थती आहण वस्तूांच्या 

ककमतीतील बदल िी तीन मुख्य कारणे आिेत, असे म्िटले आिे 

की, तयाांना जार्हतक वाढीचा वेर् मांदावताना कदसत आिे. 
 

सरकार आहण आरबीआयच्या धोरणाांमळेु बकँाांना 8.6 लाख कोटी 

रुपयाांची बडुीत कज े8 आर्थयक विािंत वसलू करण्यात मदत िोत.े 

• प्रशासनाने सांसदेत साांहर्तले की RBI आहण सरकारने केलेल्या 

ठोस कृतींमुळे मार्ील आठ आर्थयक विािंमध्ये 8.6 लाख कोटी 

रुपयाांपेक्षा जास्त बुडीत कजे वसूल करण्यात बँकाांना मदत झाली. 

अनुतपाकदत मालमत्ता (NPAs) िी एक नैसर्र्यक, प्रहतकूल असली 

तरी, बँककां र् उद्योर्ाची पटरणामकारक आिे, असे अथय राज्यमांत्री 

भार्वत कराड याांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात साांहर्तले. 
 

हडहजट इन्शरुन्सन ेमोटर इन्शरुन्ससाठी 'प ेअजँ य ूड्राईव्ि (तमु्िी र्ाडी 

चालवत असताना पसै ेद्या)' लाचँ केल े

• र्ो हडहजट जनरल इन्शुरन्स िी मोटर इन्शुरन्स ओन डमॅेज (OD) 

पॉहलसींसाठी ‘पे अँज यू ड्राईव्ि’ (PAYD) अँड-ऑन वैहशष्य 

ऑिर करणारी पहिली हवमा कां पनी आिे.vइन्शुरन्सन े मोटार 

इन्शुरन्स ओन डॅमेज पॉहलसींसाठी 'पे अँज यू ड्राईव्ि' नावाचे अँड-

ऑन वैहशष्य सुरू केले आिे.वािन-मालक मोटर ओन डमॅेज 

(OD) पॉहलसीसि सवयसमावेशक कव्िरेजचा भार् म्िणून िा लाभ 

खरेदी करू शकतात. 
 

FICCI न े2022-23 साठी भारताचा GDP वाढीचा अांदाज 7% पयिंत 

खाली आणला 

• इांडस्िी बॉडी िेडरेशन ऑि इांहडयन चेंबसय ऑि कॉमसय अँड 

इांडस्िी (FICCI) ने या आर्थयक विायसाठी भारताचा आर्थयक 

उतपादन अांदाज 40 आधार अांकाांनी 2022-23 साठी 7% पयिंत 

खाली आणला आिे. एहप्रलमध्ये किक्ीने 2022-23 साठी 

भारताचा हवकास दर 7.4% रािण्याचा अांदाज वतयवला िोता. 

भू-राजकीय अहनहितता आहण आहशयातील हतसर् या मोठ्या 

अथयव्यवस्थेवर तयाांचा प्रभाव यामुळे. 

• तथाहप, इकॉनॉहमक आऊटलूक सवेक्षण (जुलै 2022) च्या ताज्या 

िेरीत, भू-राजकीय अहनहितता आहण भारतीय अथयव्यवस्थेवर 

तयाचे पटरणाम यामुळे वाढीचा अांदाज सुधारला. उद्योर्, बँककां र् 

आहण हवत्तीय सेवा क्षेत्राचे प्रहतहनधीतव करणार् या आघाडीच्या 

अथयतज्ञाांकडून प्रहतसाद देणारी सवेक्षणाची सध्याची िेरी जून 

2022 मध्ये आयोहजत करण्यात आली िोती. 
 

ADB न े FY23 साठी भारताचा GDP वाढीचा अांदाज 7.2% पयिंत 

कमी केला 

• आहशयाई हवकास बँकेने (ADB) आर्थयक विय 2023 साठी 

भारताचा GDP वाढीचा अांदाज 7.2 ट््याांपयिंत कमी केला आिे. 

यापूवी िा अांदाज 7.5 टके् िोता. दरम्यान, महनला-आधाटरत 

बहुपक्षीय हवकास बँकेने आर्थयक विय 2024 वाढीचा अांदाज 8 

ट््याांवरून 7.8 ट््याांपयिंत सुधारला आिे. तथाहप, याने 
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भारताचा मिार्ाईचा अांदाज आर्थयक विय 2023 साठी 6.7% 

पयिंत वाढवला आिे, जो आधीच्या अांदाजानुसार 5.8% िोता. 
 

RBI न े स्वीकारललेी नार्री सिकारी बकँाांची 4-स्तरीय हनयामक 

सांरचना 

• नार्री सिकारी बँकाांची (UCBs) आर्थयक सुदढृता सुधारण्यासाठी 

, RBI ने सरळ चार-स्तरीय हनयामक फे्रमवकय  तयार करण्याचा 

हनणयय घेतला आिे. आरबीआयचे माजी डेप्युटी र्व्िनयर एनएस 

हवश्वनाथन याांच्या नतेृतवाखालील तज्ञाांच्या पॅनलेने UCB 

सुधारण्यासाठी अनेक सूचना माांडल्या िोतया . इतर 

हशिारशींव्यहतटरक्त, सहमतीने बँकाांच्या ठेवींचा आकार आहण ते 

काययरत असलेल्या प्रदेशाांवर अवलांबून चार-स्तरीय हनयामक 

सांरचना सुचवली िोती. 

• नेट वथय, कॅहपटल टू टरस्क-वेटेड अॅसेवस रेशो (CRAR) , शाखा 

हवस्तार आहण ए्सपोजर मयायदा अशा मित्त्वाच्या घटकाांसाठी , 

एक हवभेकदत हनयामक दषृ्टीकोन प्रामुख्यान े सल्ला कदला र्ेला. 

हशिारशींचा एक मित्त्वाचा घटक एका छत्री सांस्थेशी सांबांहधत 

िोता. आरबीआयने सहमतीच्या अनेक हशिारशी मान्य केल्या 

आिेत. 

िेडरल बकँ आहण CBDT ऑनलाइन कर भरणा सवेा ऑिर 

करण्यासाठी सियोर् करतात 

• िेडरल बँक आहण सेंिल बोडय ऑि डायरे्ट टॅ्सेसने करदातयाांना 

ई-िायललांर् पोटयलचे ई-पे टॅ्स िां ्शन वापरण्याची सांधी कदली 

आिे.रोख, एनईएिटी/आरटीजीएस, डेहबट/के्रहडट काडय, यूपीआय, 

नेट बँककां र् इतयादी पद्धतींचा वापर करून आता कोणीिी कर 

तवटरत भरू शकतो. बँकेच्या शाखाांद्वारे, एनआरआय, घरर्तुी 

ग्रािक आहण कोणतािी कर भरणारा नार्टरक कर चलन तयार 

करू शकतो आहण देयके सबहमट करू शकतो. 
 

हझरो कूपन, शनू्य हप्रहन्सपल बॉण्ड सरकारन े हस्यटुरटीज म्िणनू 

घोहित केल े

• सोशल स्टॉक ए्स्चेंजच्या हनर्मयतीच्या तयारीसाठी सरकारने 

“शून्य कूपन शून्य हप्रहन्सपल इन्स्ुमेंवस” िे हस्युटरटीज म्िणून 

हनयुक्त केले आिते. मान्यताप्राप्त स्टॉक ए्स्चेंजच्या सोशल स्टॉक 

ए्स्चेंज हवभार्ामध्ये नोंदणीकृत नसललेी नॉन प्रॉकिट 

ऑर्यनायझेशन (एनपीओ) शून्य कूपन, शनू्य हप्रहन्सपल इन्स्ुमेंट 

जारी करेल. शुक्रवारी प्रहसद्ध झालेल्या औपचाटरक घोिणेनुसार, 

हस्युटरटीज अँड ए्सचेंज बोडय ऑि इांहडया (सेबी) या 

उपकरणाांना लार्ू िोणारे कायदे स्थाहपत करेल. 

3 सिकारी बकँाांना RBI न ेबकँकां र् व्यवसाय करण्यास प्रहतबांहधत केले 

आि े

• र्ेल्या दोन कदवसाांत तीन सिकारी बँकाांना भारतीय टरझव्िय 

बँकेकडून कठोर मयायदा आल्या आिेत.कनायटकात असलेल्या श्री 

महल्लकाजुयन पट्टणा सिकारी बँकेसोबत, या बँकाांमध्ये 

मिाराष्ट्रातील दोन बँकाांचािी समावेश आिे: नाहशक हजल्िा 

हर्रणा सिकारी बँक हलहमटेड आहण रायर्ड सिकारी बँक.टरझव्िय 

बँक ऑि इांहडयाने या तीन बँकाांना तयाांच्या कमकुवत तरलतेच्या 

पटरहस्थतीमळेु कोणतयािी बँककां र् कक्रयाकलापाांमध्ये र्ुांतण्यापासून 

प्रहतबांहधत केले आिे. 
 

आरबीआयन ेक्रॉस-बॉडयर पमेेंटसाठी ओपन, कॅशफ्री पमेेंवस, पहेनयरबाय 

आहण िेअरए्सपलेा मान्यता कदली 

• भारतीय टरझव्िय बँकेने ओपन, कॅशफ्री पेमेंवस, पेहनयरबाय आहण 

िेअरए्सपे, पमेेंट प्रदात े आहण एपीआय बँककां र् सोल्यूशन्सना 

तयाच्या क्रॉस-बॉडयर पेमेंट ऑिरसाठी परवानर्ी कदली आिे. 

रेग्युलेटरी सँडबॉ्समधून दसुऱ्या कोिोटयच्या टरलीझबद्दल टरझव्िय 

बँक ऑि इांहडयाच्या (RBI) घोिणेचा कें द्रलबांद ूक्रॉस-बॉडयर पेमेंट 

आिे . टरझव्िय बँकेने चाचणी टप्प्याचा भार् असलेल्या आठपैकी 

चार सांस्थाांची हनवड केली . या कां पन्याांमध्ये युहनकॉनय ऑि 

हनओबँककां र्, ओपन, तसेच कॅशफ्री पेमेंवस, पेहनयरबाय आहण 

िेअरए्सपे याांचा समावेश आिे. या सवय सांस्थाांनी दसुऱ्या र्टाचा 

चाचणी टप्पा यशस्वीपणे पार केला आिे. 
 

भारताची जवै अथयव्यवस्था 2030 पयिंत $300 अब्लजाांपयिंत 

पोिोचण्याची श्यता आि े

• 2025 आहण 2030 पयिंत, भारताची जैव अथयव्यवस्था अनुक्रमे 

$150 अब्लज आहण $300 अब्लजपयिंत पोिोचण्याचा अांदाज आिे. 

जैवतांत्रज्ञान उद्योर् सांशोधन सिाय्य पटरिद (BIRAC) ने बायोटेक 

क्षेत्राच्या आर्थयक योर्दानाच्या माहितीवर आधाटरत भारत जैव 

अथयव्यवस्था अिवाल 2022 जारी केला आिे. हवशे्लिणानुसार, 

2021 मध्ये देशाची जैव अथयव्यवस्था USD 80 अब्लज पेक्षा जास्त 

झाली आिे, जी 2020 मध्ये USD 70.2 हबहलयन पेक्षा 14.1% 

ची वाढ दशयवते. भारत 2021 मध्ये जैव अथयव्यवस्थते USD 

80.12 अब्लज जोडेल, 219 दशलक्ष डॉलसयचे दररोज उतपादन करेल 

असा दावा केला आिे. 
 

सहमट आहण कॉन्िरन्स बातम्या 
 

दरुुस्तीच्या अहधकारासाठी एक फे्रमवकय  तयार करण्यासाठी सरकारने 

आयोर्ाची स्थापना केली 

• दरुुस्तीच्या अहधकारासाठी एक सांपूणय फे्रमवकय  प्रदान करण्याच्या 

प्रयत्नात ग्रािक व्यविार हवभार्ाने अहतटरक्त सहचव हनधी खत्री 

याांच्या नेतृतवाखाली एक सहमती स्थापन केली आिे. अनुपम हमश्रा 

, सांयुक्त सहचव DoCA, न्यायमूती परमजीत लसांर् धालीवाल , 

जीएस बाजपेई, कुलपती, राजीव र्ाांधी राष्ट्रीय कायदा हवद्यापीठ, 

पटटयाला, अशोक पाटील , ग्रािक कायदा आहण अभ्यासाचे 

अध्यक्ष आहण ICEA, SIAM सारख्या भार्धारकाांचे सदस्य, ग्रािक 

काययकते आहण ग्रािक र्ट सहमती बनवतात. 
 

MSP प्रणाली मजबतू करण्यासाठी स्थापन केलले्या कें द्राच्या सहमतीच े

अध्यक्ष सांजय अग्रवाल असतील 

• तीन हवभाजनकारी कृिी धोरणे रद्द करण्याच्या बदल्यात अशीच 

वचनबद्धता कदल्यानांतर आठ महिन्याांनी सरकारने ककमान 

आधारभूत ककां मत (MSP) वर एक सहमती स्थापन केली. माजी 

कृिी सहचव सांजय अग्रवाल या सहमतीचे अध्यक्ष असतील. 

सरकारने सांयुक्त ककसान मोचाय (SKM) साठी सहमतीवर तीन 

प्रहतहनधी ठेवण्याची तरतूद केली आिे, परांतु शतेकरी सांघटनेने 

अद्याप र्टासाठी उमेदवार कदलेला नािी. 
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पीएम अहभम (PM ABHIM) साठी जार्हतक बकेँकडून $1 अब्लज कजय 

मांजरू 

• कें द्रीय आरोग्य मांत्री मनसुख माांडहवया याांनी राज्यसभेत माहिती 

कदली की जार्हतक बँकेने भारताच्या प्रमुख पीएम आयुष्मान 

भारत िेल्थ इन्फ्रास्ि्चर हमशन (PM-ABHIM) साठी हनधी 

देण्यासाठी USD $ 1 अब्लज कजय मांजूर केले आिे . मांजूर करण्यात 

आलेल्या कजायमध्ये भारताच्या वर्धयत आरोग्य सेवा हवतरण 

काययक्रमासाठी प्रतयेकी USD 500 दशलक्ष आहण िान्सिॉर्मिंर् 

इांहडयाज पहब्ललक िेल्थ हसस्टीम्स िॉर पॅन्डेहमक हप्रपेडनेस प्रोग्राम 

(PHSPP) या दोन पूरक कजािंचा समावेश आिे. 
 

13वा पीटसयबर्य िवामान सांवाद जमयनीमध्य ेसरुू झाला 

• जमयनीतील बर्लयन येथे 13 व्या पीटसयबर्य िवामान सांवादाला 

सुरुवात झाली. या विीच्या वार्ियक िवामान सांमेलनाचे (COP-

27) यजमान जमयनी आहण इहजप्त याांच्या अध्यक्षतेखाली दोन 

कदवसीय अनौपचाटरक मांत्रीस्तरीय बैठक िोत आिे. अनौपचाटरक 

मांहत्रस्तरीय बैठकीमध्ये COP-27 चे मुख्य उकद्दष्ट असलेल्या 

िवामान कृतीची अांमलबजावणी सुधारण्याच्या उदे्दशाने मतभेद 

सोडवण्यासाठी सिमती हनमायण करणे आहण राजकीय कदशा 

प्रदान करण्याचा प्रस्ताव आिे. 
 

प्रधानमांत्री वय वांदना योजनचेी पाच वि ेपणूय झाली 

• प्रधानमांत्री वय वांदना योजनलेा आता पाच विे पूणय िोत आिते. 

21 जुलै 2017 रोजी काययक्रमाची अहधकृत सुरुवात झाली. िा 

काययक्रम वृद्धाांसाठी एक सामाहजक सुरक्षा काययक्रम आिे ज्याचा 

उदे्दश तयाांना खरेदी ककमतीवर ककां वा सदस्यता शुल्कावरील िमी 

परताव्यावर आधाटरत ककमान हनवृत्ती वेतन प्रदान करणे आिे. या 

योजनेत सिभार्ी िोण्यासाठी आवश्यक असलेली ककमान 

र्ुांतवणूक 12,000 प्रहत विय पेन्शनसाठी एक लाख 56 िजार 658 

रुपये आहण दरमिा ककमान 1,000 रुपये पेन्शनसाठी एक लाख 

62 िजार 162 रुपये करण्यात आली आिे. 2020 पयिंत सुरू 

असलेला िा काययक्रम आता 31 माचय 2023 पयिंत तीन विािंसाठी 

वाढवण्यात आला आिे. 
 

कराराच्या बातम्या 
 

RBI आहण बकँ इांडोनहेशया याांच्यात सामाहयक सिकायय पढुे 

नणे्यासाठी सामांजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली 

• टरझव् िय बँक ऑि इांहडया आहण बँक इांडोनेहशया याांच्यात पेमेंट 

हसस्टम, हडहजटल आर्थयक नवकल्पना, मनी लाँडठरांर् हवरोधी 

आहण दिशतवादाच्या हनधीचा प्रहतकार (AML-CFT) मध्ये 

सियोर् वाढवण्यासाठी एक करार झाला. बाली येथे G20 

अथयमांत्री आहण सेंिल बँक र्व्िनयराांच्या बैठकीच्या वेळी, दोन्िी 

कें द्रीय बँकाांनी परस्पर सिकायय पुढे नेण्यासाठी सामांजस्य करार 

(एमओयू) करण्यास सिमती दशयहवली. 
 

भारतान ेनाहमहबयासोबत हचत्ता पनु्िा आणण्यासाठी करार केला 

• भारत आहण नाहमहबया याांच्यातील सामांजस्य कराराचे उकद्दष्ट 

सुमारे सात दशकाांनांतर हचत्त्याांना देशात परत आणण्याचे आिे. 

पहिले आठ हचते्त 15 ऑर्स्टपयिंत मध्य प्रदेशच्या कुनो नॅशनल 

पाकयमध्ये येण्याची अपेक्षा आिे. स्वतांत्रपणे, भारताला दहक्षण 

आकफ्रकेतून 12 हचते्त हमळण्याची अपेक्षा आिे ; पटरहस्थतीची 

माहिती असलेल्या अहधकाऱ्याांच्या म्िणण्यानुसार मसुदा 

करारावर आधीच स्वाक्षरी केली र्ेली आिे आहण अांहतम करार 

िोणार आिे. 
 

हफ्लपकाटय आहण हबिार राज्य कौशल्य हवकास हमशन याांच्यात 

सामांजस्य करार 

• ई-कॉमसय माकेट, हफ्लपकाटयने साांहर्तले की तयाांनी राज्यात सप्लाय 

चेन ऑपरेशन्स अकादमी (SCOA) प्रकल्प सुरू करण्यासाठी 

हबिार राज्य कौशल्य हवकास हमशनसोबत करार केला आिे. एका 

प्रकाशनानुसार, या काययक्रमाचे उकद्दष्ट कुशल पुरवठा शृांखला 

ऑपरेशन्स कमयचार् याांचा एक प्रहतभासांचय हवकहसत करणे आहण 

व्यवसायाचे समपयक प्रहशक्षण आहण कौशल्य प्रसाटरत करणे आिे. 
 

पुरस्कार बातम्या 
 

ऑस्िेहलयाचा टेहनस स्टार लटेन िहेवटचा िॉल ऑि िेममध्य ेसमावशे 

• दोन वेळचा ग्रँडस्लॅम चॅहम्पयन आहण माजी जार्हतक क्रमवारीत 

नांबर वन, लेटन िेहवटचा आांतरराष्ट्रीय टेहनस िॉल ऑि िेममध्ये 

समावेश करण्यात आला.रॉजर िेडरर, रािेल नदाल आहण 

नोव्िाक जोकोहवच या खेळाच्या शीियस्थानी जाण्यापवूी, िेहवटने 

80 आठवडे अव्वल स्थान राखले िोते, जे इहतिासातील 10 व्या 

क्रमाांकासाठी चाांर्ले िोते. तेव्िािी तया तारकाांनी आपला ठसा 

उमटवला. 
 

68 व्या राष्ट्रीय हचत्रपट परुस्कार 2022 ची घोिणा 

• नवी कदल्ली येथे 68 व्या राष्ट्रीय हचत्रपट पुरस्काराांच्या हवजेतयाांची 

घोिणा करण्यात आली. या विीच्या पुरस्कार सोिळ्यात 2020 

मधील हचत्रपटाांना तसेच कोहवड-19-सांबांहधत हवलांबामुळे 

सन्माहनत करण्यात आले.माहिती आहण प्रसारण मांत्रालयाच्या 

अांतर्यत येणाऱ्या हचत्रपट मिोतसव सांचालनालयाने िा काययक्रम 

आयोहजत केला िोता. कें द्रीय माहिती आहण प्रसारण मांत्री अनुरार् 

ठाकूर याांनी पुरस्कार हवजेतयाांची घोिणा केली. सूरराई पोत्रू या 

हचत्रपटाने सवायत मोठ्या चार पुरस्काराांपैकी तीन पुरस्कार 

लजांकले, तर तान्िाजी द अनसांर् वॉटरयर या हचत्रपटानेिी मुख्य 

िॉिी लजांकल्या. 
 

हचत्रपट हनमायत ेकेपी कुमारन याांना जेसी डॅहनयल परुस्कार 2022 ने 

सन्माहनत करण्यात आल े

• मल्याळम हचत्रपट हनमायते, केपी कुमारन याांना केरळचा सवोच्च 

हचत्रपट पुरस्कार, जेसी डॅहनयल पुरस्काराने सन्माहनत करण्यात 

आले आिे. मल्याळम हचत्रपट उद्योर्ातील योर्दानाबद्दल कुमारन 

याांना िा पुरस्कार हमळाला. पाच लाख रुपये रोख , मानपत्र आहण 

सन्मानहचन्ि असे या पुरस्काराचे स्वरूप आिे. 2021 च्या 

ज्युरीमध्ये र्ायक पी जयचांद्रन, कदग्दशयक हसबी मलयल, किल्म 

अकादमीचे अध्यक्ष रांहजत आहण साांस्कृहतक कायय हवभार्ाच्या 

प्रधान सहचव राणी जॉजय याांचा समावेश िोता. 
 

सांरक्षण बातम्या 
 

राजनाथ लसांि याांनी प्रोजे् ट 17A स्टेल्थ कफ्रर्टे 'दनुाहर्री' लाचँ केल े
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• कें द्रीय सांरक्षण मांत्री राजनाथ लसांि याांनी चौथे P17A स्टेल्थ कफ्रर्ेट 

'दनुाहर्री' कोलकातयाच्या हुर्ळी नदीत सोडले. प्रोजे्ट 17A 

कफ्रर्ेट र्ाडयन रीच हशपहबल्डसय हलहमटेडने बाांधले आिे. P-17A 

्लास िा P-17 हशवाहलक ्लासचा िॉलो-ऑन आिे ज्यामध्ये 

सुधाटरत स्टेल्थ वैहशष्ये आहण प्रर्त शस्त्रे आिेत. 
 

ढाका यथेे, 52 वी BGB-BSF DG स्तरावरील पटरिद सरुू िोत आि े

• बाांर्लादेशातील 52 व्या BGB-BSF मिासांचालक स्तरावरील 

बॉडयर पटरिदेच्या पहिल्या कदवशी DG, BSF पांकज लसांि याांच्या 

नेतृतवाखाली भारतीय हशष्टमांडळ ढाका येथे पोिोचले . पहिल्या 

कदवशी सीमा व्यवस्थापन, अांमली पदाथािंची तस्करी, शस्त्रास्त्रे 

आहण दारूर्ोळ्याची तस्करी, महिला आहण मुलाांची तस्करी आहण 

आांतरराष्ट्रीय सीमेच्या 150 याडािंच्या आत हवकासाच्या इतर 

उपक्रमाांसि हवहवध हवियाांवर चचाय झाली. 

INS लसांधधु्वज 35 विािंच्या सवेनेांतर बांद करण्यात आली 

• INS लसांधुध्वज 35 विािंच्या देशाच्या र्ौरवशाली सेवनेांतर बांद 

करण्यात आले आिे.ईस्टनय नेव्िल कमाांडचे व्िाईस अॅडएम 

हबस्वहजत दासर्ुप्ता फ्लॅर् ऑकिसर कमाांलडांर्-इन-चीि या 

सोिळ्यासाठी प्रमुख पाहुणे िोते.पाणबुडी के्रस्टमध्ये राखाडी 

रांर्ाची नसय शाकय  दशयहवली आिे आहण नावाचा अथय समुद्रात ध्वज 

वािक आिे. 
 

ITBP द्वारे NE मध्य ेस्थापन केललेी पहिली माउां टन वॉरिेअर िलेनांर् 

स्कूल 

• आपल्या सैन्याला उच्च-उांचीवरील लढाई आहण जर्ण्याची तांत्रे 

प्रहशहक्षत करण्याच्या हमशनचा एक भार् म्िणून, इांडो-हतबेट 

बॉडयर पोहलस (ITBP) , ज्याला चीनसोबत प्रतयक्ष हनयांत्रण रेिेचे 

सांरक्षण करण्याचे काम कदले जाते, तयाांनी पहिली पवयतीय युद्ध 

प्रहशक्षण सुहवधा स्थापन केली आिे. ईशान्य भारत आहण एकूण 

दसुरा. िी सुहवधा 1973-74 मध्ये जोशीमठजवळील औली येथे 

उघडलेली पवयतारोिण आहण स्कीइांर् सांस्था (M&SI) या प्रकारची 

पहिली सांस्था स्थापन झाल्यानांतर सुमारे 50 विािंनी बाांधण्यात 

आली. 
 

नामय (NAARM) ला ICAR चा सरदार पटेल परुस्कार हमळाला 

• राष्ट्रीय कृिी सांशोधन व्यवस्थापन अकादमीने (NAARM) सरदार 

पटेल उतकृष्ट ICAR सांस्था पुरस्कार 2021 (लाजय इहन्स्टयूट 

श्रेणीमध्ये) तयाच्या एकूण कामहर्रीसाठी लजांकला आिे. 

एनएआरएमचे सांचालक सी. श्रीहनवास राव याांनी नवी कदल्ली 

येथे कें द्रीय कृिी आहण शेतकरी कल्याण मांत्री नरेंद्र लसांि तोमर 

याांच्याकडून िा पुरस्कार स्वीकारला. ICAR च्या 94 व्या स्थापना 

कदनाहनहमत्त आयोहजत काययक्रमात िे पुरस्कार प्रदान करण्यात 

आले. 
 

DBS बकेँला दसुऱ्याांदा यरुोमनीन े 'जर्ातील सवोतकृष्ट एसएमई बकँ' 

म्िणनू र्ौरवल े

• डेव्िलपमेंट बँक ऑि लसांर्ापूर हलहमटेड (DBS बँक) ला दसुऱ्याांदा 

(2018 मध्ये पहिल्याांदा) Euromoney द्वारे 'जर्ातील सवोत्तम 

एसएमई बँक' म्िणून मान्यता हमळाली आिे . वाढ आहण हवकास 

वाढहवण्यासाठी लघु ते मध्यम उद्योर् (SMEs) च्या सिकायायने 

बँकेने जार्हतक उद्योर् नतेे म्िणून आपले स्थान प्रस्थाहपत केले 

आिे. DBS ची नवीनतम जार्हतक सवोत्तम एसएमई बँक प्रशांसा 

आघाडीच्या यूके-आधाटरत हवत्तीय प्रकाशन Euromoney कडून 

आली आिे, ज्याने 2018 पासून दसुऱ्याांदा DBS ला 'जर्ातील 

सवोतकृष्ट एसएमई बँक' शीियकाने सन्माहनत केले आिे. 
 

रँक व अिवाल बातम्या 
 

2022 साठी ए्सपटॅ इनसाइडर रँककां र्: भारत 36 व्या क्रमाांकावर 

आि े

• 2022 च्या ए्सपॅट इनसाइडर रँककां र्मध्ये मेह्सकोने अव्वल 

स्थान पटकावले आिे, जे नुकतेच इांटरनेशन्सने जािीर केले आिे, 

तर उच्च परवडणाऱ्या र्ुणाांसि भारत या यादीतील 52 देशाांपैकी 

36 व्या स्थानावर आिे. रँककां र्मध्ये परदेशी लोकाांसाठी कुवेत  िा 

सवायत वाईट देश आिे. 
 

िेसबकु-मालक मटेान े पहिला वार्ियक मानवाहधकार अिवाल प्रहसद्ध 

केला 

• भारत आहण म्यानमार सारख्या टठकाणी वास्तहवक-जर्ातील 

लिांसाचाराला उते्तजन देणार् या ऑनलाइन र्ैरवतयनाांकडे डोळेझाक 

केल्याच्या अनेक विािंच्या आरोपानांतर , िेसबुक मालक मेटाने 

आपला पहिला वार्ियक मानवाहधकार अिवाल जारी केला. 2020 

आहण 2021 मध्ये केलेल्या योग्य पटरश्रमाचा समावेश असलेल्या 

या अिवालात भारताच्या हववादास्पद मानवी िक् प्रभाव 

मूल्याांकनाचा साराांश समाहवष्ट आिे ज्यासाठी मेटा ने कायदा िमय 

िॉली िोर्ला हनयुक्त केले िोते. 
 

िने्ली पासपोटय इांडे्स 2022: भारत 87 व्या क्रमाांकावर आि े

• िेन्ली  पासपोटय इांडे्सने नुकतीच 2022 सालासाठी जर्ातील 

सवायत शहक्तशाली पासपोटयची यादी जािीर केली आिे. तीन 

आहशयाई राष्ट्र ेजपान, लसांर्ापूर आहण दहक्षण कोटरयाने या यादीत 

शीिय तीन स्थाने हमळवली, युरोहपयन राष्ट्राांचे वचयस्व असलेल्या 

मिामारीपूवीच्या क्रमवारीत बदल केले. िेन्ली अँड पाटयनसय या 

इहमग्रेशन कन्सल्टन्सीच्या ताज्या िेन्ली पासपोटय इांडे्सनुसार 

2022 मधील जर्ातील सवायत शहक्तशाली पासपोटयच्या यादीत 

भारत 87 व्या क्रमाांकावर आिे. 
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स्माटय हसटी िां डाच्या वापरात ताहमळनाडू अव्वल आि े

• सरकारच्या प्रमुख स्माटय हसटी हमशन अांतर्यत हनधीचा वापर 

करण्याबाबत राज्याांच्या यादीत ताहमळनाडू अव्वल स्थानावर 

आिे. कें द्राने जारी केलेल्या 4333 कोटींपैकी ताहमळनाडूने 3932 

कोटी रुपये खचय केले आिेत , तर 3142 कोटी रुपयाांच्या कें द्रीय 

वाटा जारीपैकी 2699 कोटी रुपयाांच्या वापरासि उत्तर प्रदेश 

दसुऱ्या स्थानावर आिे. 8 जुलै 2022 पयिंत, कें द्राने 100 स्माटय 

शिराांसाठी 30,751.41 कोटी रुपये जारी केले आिेत, तयापैकी 

27,610.34 कोटी रुपये (90%) वापरण्यात आले आिते. 
 

िोब्लसय टरअल-टाइम अब्लजाधीशाांची यादी: र्ौतम अदानी याांनी हबल 

र्वेसला मार् ेटाकल े

• िोब्लसयच्या टरअल-टाइम अब्लजाधीशाांच्या यादीनुसार, भारतातील 

सवायत श्रीमांत व्यक्ती, र्ौतम अदानी आता मायक्रोसॉफ्टचे 

सांस्थापक हबल र्ेवस याांना मार्े टाकून जर्ातील चौथ्या क्रमाांकाचे 

श्रीमांत व्यक्ती बनले आिेत . र्ेवसन े घोिणा केल्यामुळे िी वाढ 

झाली आिे की ते तयाांच्या ना-निा सांस्था - हबल आहण मेललांडा 

र्ेवस िाउांडेशनला $20 अब्लज सांपत्ती दान करणार आिेत. 
 

इांहडया इनोव्िशेन इांडे्स 2021: कनायटक, महणपरू आहण चांदीर्ड 

अव्वल 

• नीती आयोर्ाच्या इांहडया इनोव्िेशन इांडे्सच्या हतसर् या आवृत्तीत 

कनायटक, महणपूर आहण चांदीर्ड अव्वल स्थानावर आिे, जे राज्य 

आहण कें द्रशाहसत प्रदेशाांना तयाांच्या नावीन्यपूणय कामहर्रीवर 

स्थान देतात. नीती आयोर्ाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी याांनी सवोच्च 

सावयजहनक धोरण लथांक टँक सदस्य डॉ. व्िी.के. सारस्वत, मुख्य 

काययकारी अहधकारी परमेश्वरन अय्यर आहण वटरष्ठ सल्लार्ार 

नीरज हसन्िा याांच्या उपहस्थतीत इांहडया इनोव्िेशन इांडे्स 2021 

जारी केला. 
 

Ookla चा स्पीडटेस्ट ग्लोबल इांडे्स जनू 2022: भारत 118 व्या 

क्रमाांकावर आि े

• ओकला (Ookla) च्या स्पीडटसे्ट ग्लोबल इांडे्सनुसार , 

भारताच्या रँककां र्मध्ये मोबाइल स्पीडमध्ये तीन स्थानाांनी घसरण 

झाली आिे. या विी मे महिन्यात भारत 115 व्या क्रमाांकावर 

िोता, परांतु जूनमध्ये तो 118 व्या क्रमाांकावर घसरला. एहप्रल 

आहण मे महिन्यात भारतातील मोबाईल ब्रॉडबँडचा वेर् सुधारला. 

परांतु जून 2022 मध्ये, डेटानुसार ,भारतातील मोबाइल 

डाउनलोडचा सरासरी वेर् मे महिन्यातील 14.28 Mbps वरून 

14.00 Mbps पयिंत कमी झाला आिे. 

• कि्स्ड ब्रॉडबँडवरील भारताच्या सरासरी डाउनलोड र्तीने जून 

2022 मध्ये 48.11 Mbps वर सुधारणा नोंदवली, जी मार्ील 

महिन्यात 47.86 Mbps िोती. यामुळे देशाचे जार्हतक रँककां र् मे 

2022 मधील 75 व्या क्रमाांकावरून जून 2022 मध्ये 72 व्या 

स्थानावर तीन स्थानाांनी वाढले. 
 

जार्हतक आरोग्य सांघटनचेा (WHO) अिवाल: 2021 मध्य ेभारत 87 

अब्लज डॉलसय प्रिेण हमळवणारा अव्वल प्राप्तकताय िोता. 

• वल्डय िेल्थ ऑर्यनायझेशनने प्रहसद्ध केलेल्या अिवालानुसार, कमी 

आहण मध्यम उतपन्न असलेल्या देशाांमध्ये, सध्याच्या यूएस 

डॉलरमध्ये, 2021 मध्ये भारत िा सवायत जास्त रेहमटन्स प्राप्त 

करणारा देश िोता. "हनवायहसत आहण स्थलाांतटरताांच्या 

आरोग्यावरील पहिल्या जार्हतक अिवालानुसार" 2021 मध्ये 

भारताला  87 अब्लज डॉलसय प्रेिण हमळाले. 
 

नीती आयोर्ान ेजारी केललेा “हडहजटल बँ् स” नावाचा अिवाल 

• नीती आयोर्ाचा "हडहजटल बँ्स" पेपर हडहजटल बँकाांसाठी 

परवाना आहण हनयामक फे्रमवकय  तसेच टेम्पलेट आहण 

अांमलबजावणीसाठी एक मार्य यासाठी तकय  प्रस्तुत करतो. िे 

कोणतेिी हनयामक ककां वा धोरण लवाद रोखण्यावर लक्ष कें कद्रत 

करते आहण पदाहधकार् याांना आहण आव्िानकतयािंना समान खेळाचे 

क्षेत्र प्रदान करते. इतर अहधकाऱ्याांसमोर, नीती आयोर्ाचे सीईओ 

सुमन बेरी , परमेश्वरन अय्यर , वटरष्ठ सल्लार्ार अण्णा रॉय याांनी 

अिवाल जारी केला. 

• िा पेपर हडहजटल बँकाांना परवाना देण्यासाठी सध्याच्या अांतर, 

दलुयहक्षत कोनाडे आहण जार्हतक हनयामक सवोत्तम पद्धतींचे 

परीक्षण करतो कारण भारताच्या बँककां र् मार्ण्या पूणय 

करण्यासाठी तांत्रज्ञानाचा योग्य वापर करणे मित्त्वपूणय आिे. 
 

नीती आयोर्: भारताचा R&D खचय जर्भरातील सवायत कमी 

खचािंपकैी एक आि े

• सरकारी लथांक टँक नीती आयोर् आहण इहन्स्टयूट िॉर 

कॉहम्पटटटटव्िनेसच्या अिवालानुसार , भारत िा जर्भरातील 

सवायत कमी R&D खचािंपैकी एक आिे. खरेतर, भारतातील R&D 

खचय कमी झाला आिे, जो 2008-09 मधील GDP च्या 0.8 

ट््याांवरून 2017-18 मध्ये 0.7 ट््याांवर आला आिे. 

आकडेवारीनुसार, इतर हब्र्स देशाांच्या तुलनेत भारताचा 

जीईआरडी कमी आिे. ब्राझील, रहशया, चीन आहण दहक्षण 

आकफ्रकेसाठी खचायची रक्म अनुक्रमे 1.2 टके्, 1.1 टके्, 2 टके् आहण 

0.8 टके् आिे. सुमारे 1.8 टके् जार्हतक सरासरी आिे. 
 

क्रीडा बातम्या 
 

लसांर्ापरू ओपन 2022: पीव्िी लसांधनू े पहिल े सपुर 500 हवजतेपेद 

लजांकल े

• पीव्िी लसांधूने लसांर्ापूर ओपनच्या अांहतम िेरीत हवद्यमान 

आहशयाई चॅहम्पयन चीनच्या वाांर् झी यीचा 21-9, 11-21, 21-

15 असा पराभव करत कारककदीतील पहिले सुपर 500 हवजेतेपद 

लजांकले.2019 मधील जार्हतक हवजेतपेदानांतरची िी हतची 

पहिली 500 ककां वा तयाहून चाांर्ली आिे.2022 मधील िी हतची 

पहिली 500 ककां वा तयाहून अहधक चाांर्ली अांहतम िेरी 

आिे.जार्हतक क्रमवारीत 7व्या स्थानी असलेल्या खेळाडूांसाठी िे 

मित्त्वाचे हचन्ि आिे. 
 

IOA न ेराष्ट्रकुल खळेाांसाठी 322 सदस्यीय भारतीय तकुडी हनवडली 

• भारतीय ऑहलहम्पक असोहसएशन (IOA) ने बर्मिंर्िॅम, युनायटडे 

ककां र्डम येथे 2022 च्या राष्ट्रकुल खेळाांमध्ये देशाचे प्रहतहनहधतव 

करण्यासाठी 215 खेळाडू आहण 107 अहधकारी आहण सिाय्यक 

कमयचाऱ्याांसि 322 सदस्यीय भारतीय तुकडी जािीर केली आिे. 

28 जुलै ते 8 ऑर्स्ट 2022 या कालावधीत हब्रटीश शिरात खेळ 

िोणार आिेत, टीम इांहडया 15 क्रीडा शाखाांमध्ये तसेच पॅरा-

स्पोवसय प्रकारातील चार शाखाांमध्ये भार् घेणार आिे. 
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• भारतीय बॉल्सांर् िेडरेशन (BFI) चे उपाध्यक्ष राजेश भांडारी िे 

या पथकाचे शेि डी हमशन आिेत. टीम इांहडया 15 क्रीडा 

शाखाांमध्ये तसेच पॅरा-स्पोवसय प्रकारातील चार हवियाांमध्ये स्पधाय 

करेल.सांघातील कािी मोठ्या नावाांमध्ये टोककयोमध्ये सुवणयपदक 

लजांकणारा नीरज चोप्रा, दोन वेळा ऑहलहम्पक पदक हवजेती 

पीव्िी लसांधू, लोव्िहलना बोरर्ोिेन, मीराबाई चानू आहण बजरांर् 

पुहनया याांचा समावेश आिे.  
 

भारतीय जीएम अरलवांद हचथांबरम याांनी स्पनेमधील स्पधाय लजांकली 

• भारताचा ग्रँडमास्टर अरलवांद हचथांबरम स्पेनमधील 41 व्या 

हव्िला डी बेनास्क आांतरराष्ट्रीय बुहद्धबळ ओपनमध्ये  हवजेता 

ठरला आिे.qहचथांबरमचे प्रहशक्षक आरबी रमेश याांनी 

हवजेतेपदासाठी तयाांच्या प्रभार्ाचे कौतुक केले. तयाने येथे 

टायब्रेकच्या स्कोअरच्या आधारे आमेहनयाचा रॉबटय 

िोव्िाहनहसयान आहण देशबाांधव रौनक साधवानी याांचा पराभव 

केला. साधवानीने आमेहनयनला मार्े टाकून हतसरे स्थान 

पटकावले. हचथांबरम िे माजी राष्ट्रीय हवजेते देखील आिेत. 
 

परॅाहसन ओपनमध्य ेआर. प्रग्नानांदाचा हवजय 

• सर्बययातील पॅराहसन खुली 'ए' बुहद्धबळ स्पधाय २०२२ िी युवा 

भारतीय ग्रँडमास्टर आर प्रज्ञनांदाने लजांकली, ज्याने नऊ िेऱ्याांनांतर 

8 र्ुणाांसि पूणय केले. 16 विीय खेळाडूने स्पधेपेक्षा 0.5 र्ुण जास्त 

र्ुण हमळवले. अलीशेर सुलेमनेोव्ि आहण भारताचा एएल मुथैया, 

या दोघाांनी 7 र्ुण हमळवले, अले्झाांडर प्रेडकेने 7.5 र्ुणाांसि दसुरे 

स्थान पटकावले. टायब्रेकच्या उच्च र्ुणाांमुळे सुलेमनेोव्िन े हतसरे 

स्थान पटकावले. 
 

2025 जार्हतक ऍथलटेट्स चहॅम्पयनहशप: टोककयोच े ऑहलहम्पक 

स्टेहडयम इव्िेंटच ेआयोजन करेल 

• जार्हतक ऍथलेटट्स पटरिदने 2025 च्या जार्हतक अॅथलेटट्स 

चॅहम्पयनहशपचे यजमानपदासाठी टोककयो (जपान) ची हनवड 

केली आिे. ओरेर्ॉन, यूएसए येथे झालेल्या जार्हतक अॅथलेटट्स 

कौहन्सलच्या बैठकीत, पटरिदेने असेिी घोहित केले की 2024 

वल्डय अॅथलेटट्स क्रॉस कां िी चॅहम्पयनहशप क्रोएहशयामधील 

मेडुहलन आहण पलुा येथे आयोहजत केली जाईल आहण 2026 वल्डय 

अॅथलेटट्स क्रॉस कां िी चॅहम्पयनहशप टल्लािसी , फ्लोटरडा येथे 

आयोहजत केली जाईल. 
 

भारताच्या मरैाज अिमद खानन े स्कीटमध्य े सवुणयपदक लजांकून 

इहतिास रचला 

• अनुभवी भारतीय नेमबाज मैराज अिमद खानने ISSF हवश्वचिक 

स्पधेत पुरुिाांचे स्कीट सुवणयपदक लजांकणारा पहिला व्यक्ती बननू 

इहतिास रचला. उत्तर प्रदेशच्या 46 विीय तरुणाने 40-शॉटच्या 

अांहतम िेरीत 37 र्ुण नोंदवले आहण कोटरयाच्या हमन्सू ककम 

(36) याने दसुरे स्थान पटकावले आहण हब्रटनच्या बेन लेवेहलनने 

(26) हतसरे स्थान पटकावले. 
  

2028 उन्िाळी ऑललांहपक खळेाांच ेयजमानपद लॉस एांजहेलस 

• 2028 उन्िाळी ऑहलहम्पक आहण पॅराहलहम्पक खेळ लॉस 

एांजेहलस, युनायटेड स्टेवस येथे आयोहजत केले जातील. 2028 

लॉस एांजेहलस ऑहलहम्पकचा उद्घाटन सोिळा 14 जुलै 2028 

रोजी िोणार आिे आहण 30 जुलैपयिंत चालेल. तथाहप, लॉस 

एांजेहलसने यापूवी 1984 आहण 1932 मध्ये ऑहलहम्पकचे 

आयोजन केले आिे. LA28 र्ेम्समध्ये 40 हून अहधक खेळाांमधील 

800 इव्िेंटमध्ये 3,000 तासाांहून अहधक लाइव्ि स्पोवसय असतील. 

LA 28 नुसार, लॉस एांजेहलसमधील ऑहलहम्पक आहण 

पॅराहलहम्पक खेळाांमध्ये 15,000 खेळाडूांनी भार् घेण्याची अपेक्षा 

आिे. 
 

बाांर्लादशेचा कक्रकेटर तहमम इ्बालन ेT20I मधनू हनवतृ्तीची घोिणा 

केली 

• बाांर्लादेशचा एककदवसीय कणयधार, तमीम इ्बालने T20I मधून 

हनवृत्तीची घोिणा केली आिे आहण तीन सामन्याांच्या एककदवसीय 

माहलकेत तयाच्या सांघाने वसे्ट इांहडजचा 3-0 असा पराभव 

केल्यानांतर लर्ेचच तयाचा हनणयय आला. तयाने माचय 2020 मध्ये 

शेवटचा T20 आांतरराष्ट्रीय सामना खेळला. 33 विीय खेळाडूने 

78 T20 आांतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून, 24.08 वाजता तयाने 

1758 धावा केल्या आिेत. तहमम िा बाांर्लादेशातून बािेर 

पडलेल्या सवोत्तम सलामीवीराांपैकी एक आिे, तयाने कसोटीत 

5082 धावा आहण एककदवसीय सामन्यात 7943 धावा केल्या 

आिेत. 

 

हवज्ञान बातम्या 
 

1999 पासनू, इस्रोन े 34 वरे्वरे्ळ्या राष्ट्राांमधनू 345 हवदशेी 

अांतराळयान प्रक्षहेपत करण्यासाठी PSLV चा वापर केला. 

• डॉ हजतेंद्र लसांि, कें द्रीय हवज्ञान आहण तांत्रज्ञान राज्यमांत्री (स्वतांत्र 

प्रभार), पृथ्वी हवज्ञान, कार्मयक, सावयजहनक तक्रारी, हनवृत्तीवेतन, 

अणुऊजाय आहण अांतराळ, याांनी घोिणा केली की इस्रोने हवदेशी 

प्रक्षेपणासाठी चार राष्ट्राांशी सिा करार केले आिते. 2021 आहण 

2023 दरम्यानचे उपग्रि. मांत्री याांच्या मते, भारतीय ध्रुवीय 

उपग्रि प्रक्षेपण वािन (PSLV) ने 1999 पासून व्यावसाहयक 

आधारावर 34 देशाांमधील 342 परदेशी उपग्रि यशस्वीटरतया 

प्रक्षेहपत केले आिेत. डॉ हजतेंद्र लसांि याांनी आज राज्यसभेत एका 

प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात साांहर्तले की, या परदेशी उपग्रिाांचे 

व्यावसाहयक तत्त्वावर प्रक्षेपण केल्याने अांदाजे 132 दशलक्ष युरो 

हमळतील. 
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समदुाय तयार करण्यात मदत करण्यासाठी मायक्रोसॉफ्टन ेटीम्समध्य े

'हव्िवा एांर्जे' अपॅची घोिणा केली 

• टेक कदग्र्ज मायक्रोसॉफ्टने जािीर केले आिे की ते हव्िवा एांर्ेज, 

टीम्समधील एक नवीन अॅप सादर करत आिे जे वैयहक्तक 

अहभव्यक्तीसाठी साधने प्रदान करण्यासोबत समुदाय आहण 

कने्शन तयार करण्यात मदत करते. यामर (Yammer) च्या 

पायावर बाांधलेले,हव्िवा एांर्ेज सांपूणय सांस्थेतील लोकाांना, नतेे 

आहण सिकार् याांशी सांपकय  साधण्यासाठी, प्रश्नाांची उत्तरे 

शोधण्यासाठी, तयाांच्या अनोख्या र्ोष्टी शेअर करण्यासाठी आहण 

कामात सिभार्ी िोण्यासाठी एकत्र आणते. 
 

समदुाय तयार करण्यात मदत करण्यासाठी मायक्रोसॉफ्टन ेटीम्समध्य े

'हव्िवा एांर्जे' अपॅची घोिणा केली 

• टेक कदग्र्ज मायक्रोसॉफ्टने जािीर केले आिे की ते हव्िवा एांर्ेज, 

टीम्समधील एक नवीन अॅप सादर करत आिे जे वैयहक्तक 

अहभव्यक्तीसाठी साधने प्रदान करण्यासोबत समुदाय आहण 

कने्शन तयार करण्यात मदत करते. यामर (Yammer) च्या 

पायावर बाांधलेले,हव्िवा एांर्ेज सांपूणय सांस्थेतील लोकाांना, नतेे 

आहण सिकार् याांशी सांपकय  साधण्यासाठी, प्रश्नाांची उत्तरे 

शोधण्यासाठी, तयाांच्या अनोख्या र्ोष्टी शेअर करण्यासाठी आहण 

कामात सिभार्ी िोण्यासाठी एकत्र आणते. 

जवािरलाल निेरू ताराांर्ण यथे ेइस्रो '्यमुन स्पसेफ्लाइट ए्सपो'च े

उद्घाटन 

• भारतीय अांतराळ सांशोधन सांस्था, इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ 

आहण इतर ज्येष्ठ शास्त्रज्ञाांनी  आझादी की अमृत मिोतसवाच्या 

स्मरणाथय बेंर्ळुरू येथील जवािरलाल नेिरू ताराांर्ण येथे ्युमन 

स्पेस फ्लाइट ए्सपोचे उद्घाटन केले.इस्रो लवकरच र्र्नयान या 

पहिल्या मानवरहित मोहिमेला सुरुवात करत आि े आहण या 

प्रदशयनात कू्र मॉडू्यल,GSLV माकय  III मानव-रेट केलेले प्रक्षेपण 

वािन आहण कू्र एस्केप हसस्टीमचे प्रदशयन करण्यात आले आिे. 
 

जोकर मालवअेर: र्रु्ल प्ल े स्टोअर 50 अपॅ्स जोकर मालवअेरन े

सांक्रहमत अपॅ्स िटवल े

• Zscaler Threatlabz नुसार, र्ुर्ल प्ले स्टोअर वरील 50 अॅप्स 

जोकर मालवेअरने सांक्रहमत झाले आिेत . तथाहप, र्ुर्ल प्ले 

स्टोअरने जोकर मालवेअरने सांक्रहमत झालेल्या अनेक अॅप्सवर 

बांदी घातली आिे आहण िटहवली आिे. 
 

मितवाचे कदवस 
 

नले्सन मांडेला आांतरराष्ट्रीय कदवस 2022 : 18 जलु ै रोजी साजरा 

करण्यात आला 

• िा कदवस दहक्षण आकफ्रकेचे पहिले लोकशािी पद्धतीने हनवडून 

आलेले राष्ट्राध्यक्ष आहण तयाांनी वणयभेदाहवरुद्ध न्यायासाठी केलेल्या 

प्रदीघय विािंच्या सांघिायची आठवण आिे. एक मानवाहधकार 

वकील, एक राजकीय कैदी, जार्हतक मध्यस्थ आहण स्वतांत्र दहक्षण 

आकफ्रकेचा लोकशािी मार्ायने हनवडलेला पहिला नेता म्िणून 

तयाांनी आपले जीवन मानवतेच्या सेवेसाठी समर्पयत केले िोते. 

• सांयुक्त राष्ट्रसांघानुसार, नेल्सन मांडेला आांतरराष्ट्रीय कदवस 2022 

ची थीम आिे की “तुम्िी हजथे आिात आहण तुमच्याकड ेजे कािी 

आिे तयाद्वारे तुम्िी जे कािी करू शकता ते करा.” 
 

आांतरराष्ट्रीय न्यायासाठी जार्हतक कदवस 2022 

• आांतरराष्ट्रीय र्ुन्िेर्ारी कृतयाांमुळे पीहडताांना न्याय हमळवनू 

देण्यासाठी काम करणाऱ्या सांघटनाांच्या स्मरणाथय 17 जुलै रोजी 

जार्हतक न्याय कदन पाळला जातो. िे जर्ातील आधुहनक 

न्यायालय प्रणालीच्या स्थापनेचे स्मरण करते. िा कदवस मूलभूत 

मानवी िक्ाांच्या समथयनावर आहण आांतरराष्ट्रीय र्ुन्िेर्ारी 

न्यायाच्या जाहिरातीवर लक्ष कें कद्रत करतो. 

• आांतरराष्ट्रीय न्याय कदनाचे उकद्दष्ट आयसीसीच्या प्रयत्नाांची प्रशांसा 

करणे आहण आांतरराष्ट्रीय र्ुन््ाांना बळी पडलेल्याांना न्याय 

हमळवून देण्यासाठी सवािंना एकत्र करणे िा आिे.  
 

20 जलु ैरोजी आांतरराष्ट्रीय चांद्र कदवस साजरा केला जातो 

• जनरल असेंब्ललीने आांतरराष्ट्रीय चांद्र कदन घोहित केला, जो सांयुक्त 

राष्ट्राांनी हनयुक्त केलेला आांतरराष्ट्रीय कदवस दरविी 20 जुलै रोजी 

साजरा केला जातो. आांतरराष्ट्रीय चांद्र कदवस 2022 िा कदवस 

मानवतेची हस्थती आहण सांभावनाांबद्दल जार्रूकता हनमायण 

करण्यासाठी आहण प्रोतसािन देण्यासाठी म्िणून हनवडला र्लेा 

आिे. युनायटेड नेशन्स ऑकिस िॉर आऊटर स्पेस अिेयसय 

(UNOOSA) च्या सिकायायन े , आांतरराष्ट्रीय चांद्र कदवस 2022 िा 

वार्ियक काययक्रम म्िणून साजरा केला जाईल आहण जर्भरात 

सामान्य सावयजहनक उतसव आयोहजत केले जातील. 
 

जार्हतक बहुद्धबळ कदवस 2022 20 जलु ैरोजी जर्भरात साजरा केला 

जातो 

• िा कदवस 1924 मध्ये पॅटरसमध्ये आांतरराष्ट्रीय बुहद्धबळ मिासांघ 

(FIDE) ची स्थापना झाल्याची तारीख आिे. या कदवशी, आपण 

एखाद्याला हशकवून ककां वा खेळ कसा खेळायचा िे हशकून िा 

कदवस साजरा करू शकतो. तसेच, आपण 24-तास मॅरेथॉनचा 

हवचार करू शकतो ककां वा तमुच्या स्वतःच्या बुहद्धबळ धोरणाबद्दल 

तुमची कथा शेअर करू शकतो. 
 

जार्हतक मेंद ूकदन 22 जलु ैरोजी जर्भरात साजरा केला जातो 

• वल्डय िेडरेशन ऑि न्यूरोलॉजी (WFN) दरविी वेर्ळ्या थीमवर 

लक्ष कें कद्रत करून प्रतयेक 22 जुलै रोजी जार्हतक मेंदू कदन साजरा 

करते. डब्लल्यूएचओच्या मते, मेंदचेू चाांर्ले आरोग्य िी अशी हस्थती 

आिे ज्यामध्ये प्रतयेक व्यक्ती तयाांच्या स्वत: च्या क्षमता ओळखू 

शकते आहण जीवनातील पटरहस्थतींचा सामना करण्यासाठी 

तयाांच्या सांज्ञानातमक, भावहनक, मानहसक आहण वतयणुकीशी कायय 

करू शकते. 

• जार्हतक मेंद ूकदन (WBD) 2022 िा “सवािंसाठी मेंदचेू आरोग्य” 

या थीमला समर्पयत आिे कारण आपल्या मेंदलूा साथीचे रोर्, युदे्ध, 

िवामान बदल आहण जार्हतक स्तरावर मानवी अहस्ततवावर 

पटरणाम करणाऱ्या असांख्य हवकाराांमुळे आव्िाने िोत आिेत. 
 

राष्ट्रीय प्रसारण कदवस 2022 : 23 जलु ैरोजी साजरा केला जातो 

• भारतात 23 जुलै रोजी राष्ट्रीय प्रसारण कदवस साजरा केला जातो. 

आपल्या जीवनावर रेहडओच्या प्रभावाची भारतीय नार्टरकाांना 

आठवण करून देणे िा या कदवसाचा उदे्दश आिे. आकाशवाणी 
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ककां वा ऑल इांहडया रेहडओ (AIR) िी भारताची स्वदेशी राष्ट्रीय 

रेहडओ प्रसारण सेवा आिे जी देशभरातील लाखो घराांपयिंत 

पोिोचते. आकाशवाणी िा प्रसार भारतीचा हवभार् आिे जो पूवी 

सरकारी हनयांत्रणाखाली िोता परांतु आता एक स्वायत्त सांस्था आिे, 

ज्याची स्थापना सांसदेच्या कायद्याने केली आिे. 
 

जार्हतक नाजकू X जार्रूकता कदवस 2022: 22 जलु ै

• Fragile X मुळे प्रभाहवत झालेल्या कुटुांबाांना साजरे करण्यासाठी 

आहण उपचार शोधण्यासाठी सांशोधनाच्या प्रर्तीवर प्रकाश 

टाकण्यासाठी दरविी 22 जुलै रोजी जार्हतक नाजूक X 

जार्रूकता कदवस साजरा केला जातो. या कदवशी, जर्भरातील 

समुदाय जार्हतक स्तरावर स्मारके आहण खुणा प्रकाहशत करून 

Fragile X वर प्रकाश टाकण्यासाठी एकत्र येतात. जार्हतक 

नाजूक X कदवस Fragile X मुळे प्रभाहवत झालेल्या कुटुांबाांना 

साजरा करतो आहण प्रभावी उपचार आहण शेवटी एक उपचार 

शोधण्यासाठी सांशोधनाच्या प्रर्तीवर प्रकाश टाकतो. 

आयकर कदवस 24 जलु ैरोजी CBDT द्वारे साजरा केला जातो 

• कें द्रीय प्रतयक्ष कर मांडळ (CBDT) ने 24 जुलै 2022 रोजी 162 वा 

आयकर कदवस साजरा केला. 1857 मध्ये हब्रटीश 

राजवटीहवरुद्धच्या पहिल्या स्वातांत्रययुद्धात हब्रटटश राजवटीने 

झालेल्या नुकसानीची भरपाई करणे िा या कराचा उदे्दश िोता. 

2010 मध्ये िा कदवस पहिल्याांदा साजरा करण्यात आला.24 जुलै 

1980 रोजी सर जेम्स हवल्सन याांनी भारतात प्रथमच आयकर 

लार्ू केला.  
 

हनधन बातम्या 
 

पांजाबच ेमाजी सभापती हनमयल लसांर् कािलों याांच ेहनधन 

• पांजाबचे माजी सभापती आहण हशरोमणी अकाली दल (SAD) 

नेते, हनमयल लसांर् कािलॉन याांचे वयाच्या ७९ व्या विी हनधन 

झाले. ते 1997 ते 2002 पयिंत ग्रामीण हवकास आहण पांचायत 

मांत्री आहण 2007 ते 2012 या काळात हवधानसभेचे अध्यक्ष िोते. 
 

प्रहसद्ध र्झल र्ायक भलूपांदर लसांर् याांच ेहनधन 

• प्रख्यात र्झल र्ायक भूलपांदर लसांर् याांचे कोलन कॅन्सर आहण 

कोहवड-19 सांबांहधत र्ुांतार्ुांतीमुळे हनधन झाले. ते 82 विािंचे िोते. 

लसांर् 'दहुनया छुटे यार ना छुटे' ("धरम काांता"), 'थोडी सी जमीन 

थोडा आसमान' ("हसतारा") याांसारख्या र्ाण्याांसाठी प्रहसद्ध िोते, 

'कदल धुांदता िै' ("मौसम"), 'नाम  र्ुम जायेर्ा' ("ककनारा") जे 

तयाांनी कदवांर्त कदग्र्ज र्ाहयका लता मांर्ेशकर याांच्यासोबत 

र्ायले िोते.  

• आपल्या पाच दशकाांच्या कारककदीत, अमृतसर, पांजाब येथे 

जन्मलेल्या या र्ायकाने सांर्ीत उद्योर्ातील मोिम्मद रिी, आरडी 

बमयन, लता मांर्ेशकर, आशा भोसले आहण बप्पी लाहिरी 

याांसारख्या मोठ्या नावाांसोबत काम केले िोते. या जोडप्याने 'दो 

कदवाने शिर में', 'नाम  र्मु जायेर्ा', 'कभी ककसी को मुकम्मल' 

आहण 'एक अकेला इज शिर में' यासि अनेक लोकहप्रय र्ाणी 

र्ायली. 
 

प्रहसद्ध कलाकार अच्यतुन कुडल्लरू याांच ेहनधन 

• प्रख्यात कलाकार अच्युतान कुडल्लूर याांचे वयाच्या ७७ व्या विी 

नुकतेच हनधन झाले. प्रहशक्षण घेऊन हसहव्िल इांहजनीअर असलेले 

अच्युतान कुडल्लूर िे एक स्व-हशहक्षत अमूतय कलाकार िोते आहण 

दहक्षण भारतातील समकालीन कला वतुयळातील एक अतयांत 

प्रहतहष्ठत नाव िोते. तो मद्रास आटय ्लबचा एक भार् िोता, जे 

चेन्नईच्या र्व्िनयमेंट कॉलेज ऑि आटयमध्ये काययरत िोते आहण 

नांतर ते हचत्रकला अमूतािंकडे वळले.अच्युतान कुडल्लूर िे राष्ट्रीय 

आहण ताहमळनाडू राज्य लहलत कला अकादमी पुरस्कार प्राप्तकते 

आिेत. 

प्रहसद्ध शास्त्रज्ञ आहण ILS कदग्दशयक अजय पटरदा याांच ेहनधन 

• प्रख्यात शास्त्रज्ञ आहण इहन्स्टयूट ऑि लाईि सायन्सेस (ILS) चे 

सांचालक डॉ. अजय कुमार पटरडा याांचे वयाच्या 58 व्या विी 

हनधन झाले. हवज्ञान क्षेत्रातील तयाांच्या अतुलनीय योर्दानाबद्दल 

तयाांना 2014 मध्ये भारताच्या राष्ट्रपतींच्या िस्ते पद्मश्री 

पुरस्काराने सन्माहनत करण्यात आले. आहण अहभयाांहत्रकी. तयाांनी 

एमएस स्वाहमनाथन टरसचय िाउांडेशनमध्ये काययकारी सांचालक 

म्िणूनिी काम केले िोते. तयाांचे सांशोधन मुख्यत: अजैहवक तणाव 

सिनशीलतेसि िवामानातील लवहचक पीक वाण हवकहसत 

करण्यावर कें कद्रत आिे. 
 

हवहवध बातम्या 
 

आयआयटी कदल्ली यथे ेजनर्णना डेटा वकय स्टेशनच ेउद्घाटन 

• इांहडयन इहन्स्टयूट ऑि टेक्नॉलॉजी (IIT) कदल्ली द्वारे मानहवकी 

आहण सामाहजक हवज्ञान हवभार्ाच्या अथयशास्त्र प्रयोर्शाळेत 

नवीन जनर्णना वकय स्टेशनचे अनावरण करण्यात आले 

आिे.जनर्णना डेटा वकय स्टेशन अहधकृतपणे डॉ. हववेक 

जोशी,रहजस्िार जनरल आहण भारताचे जनर्णना आयुक्त याांनी 

उघडले. डॉ. जोशी याांच्या मते , नवीन वकय स्टेशनचे उकद्दष्ट 

शैक्षहणक आहण सांशोधकाांना जनर्णनेच्या मायक्रोडेटामध्ये प्रवेश 

करणे सोपे करणे आिे. याव्यहतटरक्त, जनर्णनेच्या 

कक्रयाकलापाांदरम्यान एकहत्रत केलेल्या प्रचांड प्रमाणात डेटाची 

जार्रूकता वाढहवण्यात ते योर्दान देईल. 
 

22वा भारत रांर् मिोतसव 2022 सांस्कृती राज्यमांत्री अजुयन राम 

मघेवाल याांच्या िस्त ेउद्घाटन 

• भारत स्वातांत्रयाचे ७५ वे विय आझादी का अमृत मिोतसव म्िणून 

साजरे करत आिे . िे साांस्कृहतक मांत्रालयाने साजरे केले आिे 

आहण याहनहमत्ताने, नॅशनल स्कूल ऑि ड्रामा (NSD), नवी कदल्ली 

याांनी 16 जुलै ते 14 ऑर्स्ट 2022 दरम्यान “आझादी का अमृत 

मिोतसव-22वा भारत रांर् मिोतसव 2022” आयोहजत केला आिे. 

याप्रसांर्ी काययक्रमाचे सूत्रसांचालन भारत सरकारचे सांसदीय कायय 

आहण साांस्कृहतक राज्यमांत्री श्री. अजुयन राम मेघवाल , सुश्री 

माहलनी अवस्थी, पद्मश्री पुरस्कार हवजेते, प्रहसद्ध भारतीय 

लोकर्ायक आहण श्री. अरलवांद कुमार आहण सांचालक, साांस्कृहतक 

मांत्रालय याांनी केले आिे. 
 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi


साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 17 जलु ैत े23 जलु ै2022 

14 http://www.adda247.com/mr     |      Adda247 मराठी App       |       https://t.me/Adda247Marathi   
 

मार्ायरेट अल्वा हवरोधी पक्षाच्या वतीन ेउपाध्यक्षपदासाठी हनवडणकू 

लढवणार आिते 

• माजी कें द्रीय मांत्री आहण राजस्थानच्या राज्यपाल मार्ायरेट अल्वा 

या हवरोधी पक्षाांच्या सांयुक्त उमेदवार म्िणून उपाध्यक्षपदासाठी 

हनवडणूक लढवणार आिेत. पहिम बांर्ालचे राज्यपाल जर्दीप 

धनकर याांना एनडीएने उपाध्यक्षपदासाठी सांयुक्त दावेदार म्िणून 

नामाांकन कदले आिे. राष्ट्रवादीचे सवेसवाय शरद पवार याांच्या घरी 

झालेल्या 17 हवरोधी पक्षाांच्या नेतयाांच्या मेळाव्यात अल्वा याांना 

चालहवण्याचा हनणयय घेण्यात आला. 
 

इांस्टाग्रामच ेनवीन पमेेंट िीचर वापरकतयािंना थटे सांदशेाांद्वारे उतपादन े

खरेदी करू दते े

• मेटा मुख्य काययकारी अहधकारी माकय  झुकरबर्य याांनी घोिणा केली 

की कां पनी इांस्टाग्रामवर एक नवीन “चॅटमध्ये पेमेंट” वैहशष्य सुरू 

करत आिे . या नवीन वैहशष्यासि, वापरकते लिान 

व्यवसायाांमधून उतपादने खरेदी करू शकतात आहण इांस्टाग्रामवर 

थेट सांदेशाद्वारे ऑडयर िॅक करू शकतात. मेटाच्या मते, दर 

आठवड्याला एक अब्लज लोक इांस्टाग्राम, िेसबुक आहण 

व्िॉवसअॅपवर व्यवसायाला सांदेश देतात. 

• नवीन वैहशष्य वापरण्यासाठी, वापरकते तयाांना खरेदी करण्यात 

स्वारस्य असलेल्या पात्र लिान व्यवसायाला थेट सांदेश पाठवून 

प्रारांभ करू शकतात. तयाच चॅट थ्रेडमध्ये, ते नांतर पैसे देऊ 

शकतील, तयाांच्या ऑडयरचा मार्ोवा घेऊ शकतील आहण 

व्यवसायाला कोणतेिी िॉलो-अप प्रश्न हवचारू शकतील. 
 

जवािरलाल निेरू बांदर ि ेभारतातील पहिल े100% जमीनदार प्रमखु 

बांदर बनल ेआि े

• जवािरलाल नेिरू बांदर िे भारतातील पहिले 100 टके् जमीनदार 

प्रमुख बांदर बनले आिे सवय बथय पीपीपी मॉडेलवर चालवले जात 

आिेत. भारतीय बांदराांमधील र्ुांतवणुकीच्या PPP मॉडेलने र्ेल्या 

25 विािंत उल्लेखनीय प्रर्ती केली आिे, जवािरलाल नेिरू 

बांदरापासून सुरुवात झाली आिे, पटरणामी क्षमता वाढ आहण 

उतपादकता सुधारली आिे. JNP ि े देशातील अग्रर्ण्य कां टेनर 

पोवसयपैकी एक आिे आहण टॉप 100 जार्हतक बांदराांमध्ये ते 26 

व्या क्रमाांकावर आिे (लॉयड्स हलस्ट टॉप 100 पोवसय 2021 

अिवालानुसार). 

 

सवय स्पधाय परीक्षाांसाठी मित्त्वाचे मदु्दे: 
 

• कें द्रीय आरोग्य आहण कुटुांब कल्याण राज्यमांत्री : डॉ भारती प्रवीण 

पवार 

• कें द्रीय आरोग्य मांत्री: मनसुख माांडहवया 

• मुख्य काययकारी अहधकारी, बोस्टन कन्सलल्टांर् ग्रुप: कक्रस्टोि 

श्वाइझर 

• जेएसडब्लल्यू स्टीलचे सांयुक्त व्यवस्थापकीय सांचालक आहण समूि 

CFO: शिेहर्री राव 

• सामाहजक न्याय आहण अहधकाटरता मांत्रालय, भारत सरकार: डॉ. 

वीरेंद्र कुमार 

• सामाहजक न्याय आहण सक्षमीकरण राज्यमांत्री: ए. नारायणस्वामी 

• आयटी मांत्री, भारत: श्री के टी रामाराव 

• आसामचे मुख्यमांत्री: डॉ. हिमांता हबस्वा सरमा 

• अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमांत्री: पेमा खाांडू 

• कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश: प्रकाश श्रीवास्तव 

• पहिम बांर्ालच्या मुख्यमांत्री: ममता बॅनजी 

• आसाम राजधानी: कदसपूर; 

• आसामचे मुख्यमांत्री: हिमांता हबस्वा सरमा; 

• आसामचे राज्यपाल : प्रा. जर्दीश मुखी. 

• हिमाचल प्रदेश राजधानी: हशमला (उन्िाळा), धमयशाला 

(हिवाळी); 

• हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमांत्री: जय राम ठाकूर; 

• हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल : राजेंद्र हवश्वनाथ आलेकर. 

• श्रीलांकेची राजधानी:  कोलांबो, श्री जयवधयनेपुरा कोट्टे; 

• श्रीलांकेचे चलन:  श्रीलांकन रुपया. 

• इटलीची राजधानी:  रोम; 

• इटलीचे चलन:  युरो. 

• कुवेत राजधानी:  कुवेत हसटी; 

• कुवेत चलन:  कुवतैी कदनार. 

• राष्ट्रीय शेअर बाजार स्थान:  मुांबई, मिाराष्ट्र; 

• राष्ट्रीय शेअर बाजाराची स्थापना:  1992; 

• राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे अध्यक्ष : हर्रीश चांद्र चतुवेदी. 

• KVIC ची स्थापना: 1956; 

• KVIC चे मुख्यालय: मुांबई. 

• बीसीसीआयचे अध्यक्ष :  सौरव र्ाांरु्ली; 

• बीसीसीआयचे सहचव: जय शिा; 

• बीसीसीआयचे मुख्यालय:  मुांबई; 

• बीसीसीआयची स्थापना:  हडसेंबर 1928. 

• कें द्रीय लोकसेवा आयोर्ाचे अध्यक्ष :  मनोज सोनी; 

• कें द्रीय लोकसेवा आयोर्ाची स्थापना:  1 ऑ्टोबर 1926. 

• IBBI ची स्थापना:  1 ऑ्टोबर 2016; 

• IBBI चे मुख्यालय: नवी कदल्ली; 

• IBBIचे  पालक हवभार्:  कॉपोरेट व्यविार मांत्रालय; 

• IBBI चे अध्यक्ष : रवी हमत्तल. 

• आांतरराष्ट्रीय िॉकी िेडरेशनचे मखु्यालय:  लॉसने, हस्वतझलिंड; 

• आांतरराष्ट्रीय िॉकी मिासांघाचे मुख्य काययकारी अहधकारी:  हथयरी 

वेइल; 

• आांतरराष्ट्रीय िॉकी िेडरेशनची स्थापना:  7 जानेवारी 1924, 

पॅटरस, फ्रान्स. 
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• IAPH चे व्यवस्थापकीय सांचालक: पॅटिक व्िेिोवेन. 

• सि व्यवस्थापकीय सांचालक, कोटक मलिांद्रा बँक: दीपक र्ुप्ता 

• व्यवस्थापकीय सांचालक, र्ुांतवणूक (भारत), टेमासेक, वनकाडय: 

मोहित भांडारी 

• एअरटेल व्यवसायाचे सांचालक आहण मुख्य काययकारी अहधकारी: 

अजय हचतकारा 

• बॉश ऑटोमोटटव्ि इले्िॉहन्स इांहडयाचे ताांहत्रक कायय प्रमुख: 

सुभाि पी 

• RBI चे अध्यक्ष: श्री शहक्तकाांत दास 

• किक्ी ची स्थापना:  1927; 

• किक्ीचे  मखु्यालय:  नवी कदल्ली; 

• किक्ीचे सरहचटणीस :  कदलीप चेनॉय; 

• किक्ीचे अध्यक्ष:  सांजीव मेिता, उदय शांकर. 

• आहशयाई हवकास बँकेचे मुख्यालय:  माांडलुयोंर्, किलीहपन्स; 

• आहशयाई हवकास बँकेचे अध्यक्ष:  मासातसुर्ु असाकावा; 

• आहशयाई हवकास बँकेची स्थापना:  19 हडसेंबर 1966. 

• समूि अध्यक्ष आहण देश प्रमुख – घाऊक बँककां र्, िेडरल बँक: ििय 

दरु्र 

• अथयमांत्री, भारत सरकार: हनमयला सीतारामन 

• हवज्ञान आहण तांत्रज्ञान राज्यमांत्री: हजतेंद्र लसांि 

• सहचव, डीबीटी: राजेश र्ोखल े

• अहतटरक्त सहचव, ग्रािक व्यविार हवभार् : हनधी खत्री 

•  सिसहचव, ग्रािक व्यविार हवभार्: अनुपम हमश्रा 

• कें द्रीय आरोग्य मांत्री: मनसुख माांडहवया 

• टरझव्िय बँक ऑि इांहडयाचे र्व्िनयर: शहक्तकाांत दास 

• बँक इांडोनेहशयाचे र्व्िनयर: पेरी वार्जययो 

• भारताचे रहजस्िार जनरल आहण जनर्णना आयुक्त: डॉ. हववेक 

जोशी 

• उपसांचालक (रणनीती आहण हनयोजन), आयआयटी कदल्ली: 

प्रोिेसर अशोक र्ाांरु्ली 

• िेसबुकची स्थापना: िेब्रवुारी 2004; 

• िेसबुक सीईओ: माकय  झुकरबर्य; 

• िेसबुकचे मुख्यालय: कॅहलिोर्नयया, युनायटडे स्टेवस. 

• लष्करप्रमुख: जनरल मनोज पाांड े

• सीपीआय(एम) नेते:  सीताराम येचुरी 

• राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार 

• डीबीएस बँकेचे मुख्यालय: लसांर्ापूर; 

• डीबीएस बँक मुख्य काययकारी अहधकारी: पीयूि र्ुप्ता. 

• आांतरराष्ट्रीय बुहद्धबळ मिासांघाचे अध्यक्ष:  अकायडी ड्वोरकोहवच; 

• आांतरराष्ट्रीय बुहद्धबळ मिासांघाची स्थापना:  20 जुलै 1924, 

पॅटरस, फ्रान्स; 

• आांतरराष्ट्रीय बुहद्धबळ मिासांघाचे मुख्यालय:  लॉसने, हस्वतझलिंड. 

• इांस्टाग्राम लाँच केले:  6 ऑ्टोबर 2010; 

• इांस्टाग्राम मालक:  मेटा; 

• इांस्टाग्रामचे सांस्थापक केहवन हसस्िॉम. 

• टेस्ला मुख्य काययकारी अहधकारी एलोन मस्क: $234.4 अब्लज 

• बनायडय अनॉल्ट: $154.9 अब्लज, 

• अॅमेझॉन प्रमुख जेि बेझोस: $143.9 अब्लज 

• कें द्रीय हवज्ञान आहण तांत्रज्ञान राज्यमांत्री : डॉ हजतेंद्र लसांि 

• मायक्रोसॉफ्टचे सांस्थापक: हबल र्ेवस, पॉल ऍलन; 

• मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ: सतया नाडेला; 

• मायक्रोसॉफ्टची स्थापना: 4 एहप्रल 1975, अल्बुककय , न्यू मेह्सको, 

युनायटेड स्टेवस; 

• मायक्रोसॉफ्ट मुख्यालय: रेडमांड, वॉलशांग्टन, युनायटेड स्टेवस. 

• वल्डय िेडरेशन ऑि न्यूरोलॉजी मुख्यालय स्थान:  लांडन, युनायटडे 

ककां र्डम; 

• वल्डय िेडरेशन ऑि न्यूरोलॉजीची स्थापना:  22 जुलै 1957; 

• वल्डय िेडरेशन ऑि न्यूरोलॉजी अध्यक्ष:  प्रो. वुल्िर्ँर् हग्रसोल्ड. 

• डब्लल्यूएचओचे  मिासांचालक: डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस; 

• डब्लल्यूएचओचे  मुख्यालय: हजहनव्िा, हस्वतझलिंड; 

• डब्लल्यूएचओ ची स्थापना: 7 एहप्रल 1948. 

• नीती आयोर्ाचे उपाध्यक्ष: सुमन बेरी 

• नीती आयोर् मुख्य काययकारी अहधकारी: परमेश्वरन अय्यर 

• इन्िोहससचे सि-सांस्थापक: कक्रस र्ोपालकृष्णन 

• हब्र्स (BRICS) राष्ट्र:े ब्राझील, रहशया, भारत, चीन आहण दहक्षण 

आकफ्रका 

• कें द्रीय प्रतयक्ष कर मांडळाचे अध्यक्ष: हनतीन र्ुप्ता; 

• सेंिल बोडय ऑि डायरे्ट टॅ्सेसची स्थापना: 1924; 

• कें द्रीय प्रतयक्ष कर मांडळाचे मुख्यालय: नवी कदल्ली. 
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