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ज्ञानकोश मासिक चाल ूघडामोडी | जलु ै2022 
 

राष्ट्र ीय बातम्या 

येत्या 2-4 वर्ाांत भारतात 25 शहराांमधे्य 122 युनिकॉिन असतील. 

● हुरुन रिसर्च इन्स्टिटू्यटच्या हुरुन इंडिया फू्यर्ि युडनकॉनच इंिेक्स 2022 

च्या अहवालानुसाि, पुढील 2-4 वर्ाांत भाितात 122 नवीन युडनकॉनच 

होण्यार्ा अंदाज आहे. या संभाव्य युडनकॉनचर्ी एकूण डकंमत सध्या 49 

अब्ज यूएस िॉलसच आहे. जेव्हा स्टाटचअपरे् मूल्य $1 अब्ज USD असते 

तेव्हा ते युडनकॉनच मानले जाते. 

मुख्य मुदे्द: 

● सध्या 33 युडनकॉनच असलेल्या बेंगळुरू शहिाला 46 नवीन जोिले 

जातील, त्यानंति डदल्ली एनसीआि 25, मंुबई 16, रे्न्नई 5 आडण पुणे 3 

सह. बेंगळुरूमधे्य सध्या देशात सवाचडिक युडनकॉनच आहेत. उवचरित 

युडनकॉनच 20 अडतरिक्त शहिांमधे्य डदसून येतील असा अंदाज आहे. 

● टायगि ग्लोबलने यापैकी 27 संभाव्य युडनकॉनचमधे्य गंुतवणूक केली आहे, 

त्यानंति आंतििाष्ट्र ीय उद्यम भांिवल फमच Sequoia Capital ने त्यापैकी 

39 मधे्य गंुतवणूक केली आहे. 

● यापैकी बहुतेक संभाव्य युडनकॉनचर्ी स्थापना 2015 मधे्य झाली होती. 

बॉश इांनियाचा “स्मार्न” कॅम्पस पांतप्रधाि मोदी ांिी बेंगळुरूमधे्य उघिला. 

● बॉश इंडियाच्या नवीन स्माटच कॅम्पसरे्, बंगळुरूमिील तंत्रज्ञान आडण 

सेवांरे् सवोच्च प्रदाता, पंतप्रिान निेंद्र मोदी यांच्या हसे्त उद्घाटन 

किण्यात आले. एका डबझनेस से्टटमेंटनुसाि, मोदीनंी त्यांच्या उद्घाटन 

भार्णात नमूद केले की हे वर्च भाित आडण बॉश इंडिया या दोघांसाठी 

ऐडतहाडसक आहे कािण दोन्ही देश त्यांच्या स्वातंत्र्यार्ा 75 वा विाचपन डदन 

साजिा कित आहेत. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● एक शतकापूवी जमचन कॉपोिेशन म्हणून बॉश पडहल्यांदा भाितात आले; 

आता ते जमचन डजतके भाितीय आहे डततकेर् भाितीय आहे. भाितीय 

ऊजाच आडण जमचन अडभयांडत्रकीरे् हे एक डवलक्षण उदाहिण आहे. 

● हे कॅम्पस भाित आडण उवचरित जगासाठी अत्यािुडनक वसू्त आडण उपाय 

तयाि किण्यात अगे्रसि आहे. पंतप्रिानांनी बॉशला पुढील 25 वर्ाांसाठी 

योजना किण्यार्ी आडण भाितात आणखी काही किण्यार्ा डवर्ाि 

किण्यार्ी डवनंती केली. 

से्टर् बँक ऑफ इांनिया (SBI) 67 वा स्थापिा नदवस साजरा करत आहे. 

● देशातील सवाचत जुनी व्यापािी बँक, से्टट बँक ऑफ इंडिया 1 जुलै िोजी 

आपले 67 वे वर्च साजिे कित आहे. एसबीआय 1806 मधे्य इम्पीरियल 

बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून स्थापन झालेल्या बँक ऑफ 

कलकत्तामिून आले आहे. बँक ऑफ मद्रास इति दोन पे्रसीिेंसी 

बँकांमधे्य, बँक ऑफ कलकत्ता आडण बँक ऑफ बॉमे्बमधे्य डवलीन होऊन 

इम्पीरियल बँक ऑफ इंडियार्ी स्थापना झाली जी 1955 मधे्य एसबीआय 

बनली. 
 

 

गँ्रि हॅकाथॉि: श्री नपयुर् गोयल याांिी 3 नदवसीय कायनक्रम सुरू केला. 

● ओपन नेटवकच  फॉि डिडजटल कॉमसच (ONDC) ने नाबािचच्या सहकायाचने 

आयोडजत केलेल्या तीन डदवसीय गँ्रि हॅकाथॉनला कें द्रीय मंत्री डपयुर् 

गोयल यांनी अक्षिशः सुरुवात केली. या कायचक्रमार्ा प्रत्यक्ष भाग बॉमे्ब 

स्टॉक एक्स्र्ेंजच्या फोटच, मंुबई येथे झाला. गँ्रि हॅकाथॉन दोन शे्रणीमंधे्य 

डवभागली गेली आहे: अॅग्री गँ्रट रॅ्लें ज आडण अॅग्री इनोवे्हशन हॅकाथॉन, हे 

दोन्ही नवकल्पनांवि प्रकाश टाकतील ज्यामुळे कृर्ी के्षत्राला ई-कॉमसचर्ा 

अवलंब किण्यात मदत होईल. 

NIUA चे C-Cube आनि WRI लाँच फोरम निसगानवर आधाररत 

उपायाांसाठी लॉन्च झाले. 

● पोलंिमिील 11 व्या जागडतक शहिी मंर्, नॅशनल इन्स्टिटू्यट ऑफ 

अबचन अफेयसच' (NIUA's) शहिांसाठी हवामान कें द्र (C-Cube), वल्च ि 

रिसोसेस इन्स्टिटू्यट इंडिया (WRI India) आडण इति भागीदािांनी शहिी 

डनसगच-आिारित भाितातील पडहल्या िाष्ट्र ीय युती मंर्ारे् उद्घाटन केले. 

उष्णतेच्या लाटा, शहिी पूि, हवा आडण पाण्यारे् प्रदूर्ण आडण वादळ 

यांसािख्या हवामान बदलाशी संबंडित समस्ांना तोिं देण्यासाठी 

इकोडसस्टम-आिारित सेवा आडण डनसगच-आिारित उपाय त्विीत 

व्यवहायच, पिविणािे पयाचय बनत आहेत. 

● हवामान बदल-संबंडित आपत्तीमुंळे सवाचडिक प्रभाडवत झालेल्या वंडर्त 

आडण असुिडक्षत शहिी परिसिांमधे्य लवडर्कता डनमाचण किणे ही अनेक 

सामाडजक समस्ांपैकी एक आहे जी NbS ने हवामान बदलारे् परिणाम 

कमी किण्यासोबतर् दूि किण्यार्ा प्रयत्न केला आहे. 

● प्रकल्प हस्तके्षप, डनयोजन आडण िोिण यांच्यावि प्रभाव टाकून शहिी 

परिसंस्था-आिारित सेवा आडण डनसगच-आिारित उपाय भाितात मुख्य 

प्रवाहात आणले जात आहेत. 

BESCOM िे 'EV नमत्र' मोबाईल अँप नवकनसत केले आहे. 

● बेंगळुरू इलेन्स्टरर डसटी कंपनी BESCOM ने बेंगळुरू, कनाचटकमिील EV 

र्ाडजांग से्टशनर्ी माडहती देण्यासाठी EV डमत्र मोबाइल अँप डवकडसत 

केले आहे. इलेन्स्टररक वाहने रिर्ाजच किण्यासाठी प्रते्यक से्टशनविील 

शुल्कार्ी माडहती देखील अँपमधे्य नमूद केली आहे. वापिकताच-अनुकूल 

अँपर्ा वापि इलेन्स्टररक वाहन वापिकते से्टशनमिील स्लॉट आगाऊ बुक 

किण्यासाठी करू शकतात. 

● BESCOM ने यापूवी NITI आयोग आडण युनायटेि डकंगिम यांर्ा संयुक्त 

उपक्रम म्हणून EV जागृती वेब पोटचल सादि केले होते. 

पोलाद मांत्रालय गनतशक्ती पोर्नलसह पीएम गनत शक्ती पोर्नलमधे्य 

सामील झाले. 

● पोलाद मंत्रालयाने सांडगतले की ते PM गडत शक्ती पोटचलमधे्य सामील 

झाले आहेत आडण पायाभूत सुडविांमिील कनेक्शनमिील अंति 

शोिण्यासाठी आडण दूि किण्याच्या प्रयत्नात महत्त्वाच्या प्रकल्पांरे् 

भौगोडलक डनदेशांक अपलोि केले आहेत. एका प्रडसद्धीपत्रकानुसाि, 

मंत्रालयाने भास्किार्ायच नॅशनल इन्स्टिटू्यट फॉि से्पस अँन्स्टिकेशन्स अँि 

डजओ-इन्फॉमेडटक्स (BiSAG-N) अँपच्या मदतीने नॅशनल मास्टि िॅन 

पोटचलवि स्वतःर्ी नोदंणी केली. 

पीर्ी उर्ा, इलैयाराजा या चौघाांपैकी राज्यसभेवर िामनिदेनशत 

● सत्तािािी भाितीय जनता पक्षाने (भाजप) दडक्षणेकिील िाज्यांतील र्ाि 

नामांडकत व्यक्तीनंा िाज्यसभेवि उमेदवािी डदली आहे. दडक्षण भाितात 

प्रवेश किण्यार्ा भाजपर्ा प्रयत्न म्हणून या हालर्ालीकिे पाडहले जात 

आहे - पक्षार्ी अंडतम सीमा जी त्याला अद्याप डजंकायर्ी आहे. स्पोट्चस 

आयकॉन पीटी उर्ा, संगीतकाि इलैयािाजा, अध्यान्स्टिक नेते वीिेंद्र हेगिे 

आडण पटकथा लेखक केव्ही डवजयेंद्र प्रसाद हे िाज्यसभेसाठी भाजपरे् 

र्ाि डनविक होते. 
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राज्यसभेच्या िवीि सभासदाांबद्दल 

● पीर्ी उर्ा: 'पायोली एक्सपे्रस' म्हणून प्रडसद्ध असलेल्या, पीटी उर्ा या 

भाितातील सवाचत प्रडतडित खेळािंूपैकी एक आहेत. डतने देशारे् 

प्रडतडनडित्व केले आहे आडण जागडतक जु्यडनयि आमंत्रण संमेलन, 

आडशया रॅ्न्स्टम्पयनडशप आडण आडशयाई खेळांसह डवडवि आंतििाष्ट्र ीय 

क्रीिा स्पिाांमधे्य पदके डजंकली आहेत. त्या अजुचन पुिस्काि आडण पद्मश्री 

प्राप्तकत्याच आहेत. 

● इलैयाराजा: ताडमळनािूच्या मदुिाई डजल्यातील एका खेड्यातील दडलत 

कुटंुबात जन्मलेले इलैयािाजा हे भाितातील महान संगीतकाि म्हणून 

ओळखले जातात. पार् दशकांहून अडिक कालाविीच्या कािडकदीत, 

त्यांनी 1000 हून अडिक डर्त्रपटांसाठी 7,000 गाणी िर्ली आहेत आडण 

जगभिातील 20,000 हून अडिक मैडफलीमंधे्य सादिीकिण केले आहे. 

2018 मधे्य त्यांना पद्मडवभूर्ण पुिस्काि डमळाला. त्यांना पद्मभूर्ण 

पुिस्कािानेही सन्माडनत किण्यात आले आहे. 

● वीरेंद्र हेगिे: वीिेंद्र हेगिे यांनी वयाच्या 20 व्या वर्ाचपासून कनाचटकातील 

िमचस्थळ मंडदिारे् िमाचडिकािी म्हणून काम केले आहे. ते पार् दशकांहून 

अडिक काळ एक समडपचत पिोपकािी आहेत. त्यांनी ग्रामीण डवकासासाठी 

आडण स्वयंिोजगािाच्या प्रोत्साहनासाठी डवडवि परिवतचनािक उपक्रमांरे् 

नेतृत्व केले आहे. 

● केव्ही नवजयेंद्र प्रसाद: आंध्र प्रदेशातील कोवू्वि येथे जन्मलेल्या केव्ही 

डवजयेंद्र प्रसाद यांनी अनेक प्रमुख तेलुगू आडण डहंदी डर्त्रपटांसाठी कथा 

डलडहल्या आहेत. देशातील प्रडसद्ध डर्त्रपट डदग्दशचकांपैकी एक एसएस 

िाजामौली यांरे् ते विील आहेत. 

सृ्मती इरािी, ज्योनतरानदत्य नसांनधया याांिा अिुक्रमे अल्पसांख्याक 

व्यवहार, पोलाद मांत्रालयाचा अनतररक्त कायनभार 

● मुख्ताि अब्बास नक्वी आडण िामरं्द्र प्रसाद डसंग या दोन कें द्रीय मंत्री 

मुख्ताि अब्बास नक्वी आडण िामरं्द्र प्रसाद डसंह यांनी तात्काळ प्रभावाने 

कें द्रीय मंत्रीपरिर्देर्ा िाजीनामा डदल्यानंति कें द्रीय मंत्री सृ्मती इिाणी 

आडण ज्योडतिाडदत्य डसंडिया यांना अनुक्रमे अल्पसंख्याक आडण पोलाद 

मंत्रालयार्ा अडतरिक्त कायचभाि सोपवण्यात आला आहे. 

● त्यांच्या िाजीनाम्यानंति, भाितारे् िाष्ट्र पती िाम नाथ कोडवंद यांनी पंतप्रिान 

मोदीचं्या सल्ल्यानुसाि मुख्ताि अब्बास नक्वी आडण िामरं्द्र प्रसाद डसंग 

यांरे् कें द्रीय मंत्री परिर्देरे् िाजीनामे स्वीकािले. संसदेच्या दोन्ही 

सभागृहातून दोन डवद्यमान मंत्री बाहेि पिण्यार्ी ही पडहलीर् वेळ आहे. 

● अलीकिेर्, उत्ति प्रदेश, महािाष्ट्र , मध्य प्रदेश आडण िाजस्थानमिून 

भाजपरे् अनेक नेते िाज्यसभेवि डनविून आले. मात्र, पक्षाने नक्वी यांना 

िाज्यसभेरे् डतकीट डदले नाही. दिम्यान, डनतीश कुमाि यांनी आिसीपी 

डसंग यांर्ी िाज्यसभेवि डनवि झाल्यारे् नाकािले. 

पयानवरि मांत्रालयातफे "हररयाली महोत्सव" आयोनजत केला जािार 

आहे. 

● पयाचविण, वन आडण हवामान बदल मंत्रालय 8 जुलै 2022 िोजी 

तालकटोिा से्टडियम, नवी डदल्ली येथे "आझादी का अमृत महोत्सव" च्या 

भावनेने "हरियाली महोत्सव" आयोडजत किणाि आहे. याडनडमत्ताने 

वृक्षािोपण मोहीम हाती घेण्यासाठी पयाचविण, वन आडण हवामान बदल 

मंत्रालयाने िाज्य सिकािे, पोलीस संस्था आडण डदल्लीच्या शाळांच्या 

सहकायाचने महोत्सवारे् आयोजन केले आहे. 

भारतािे युिेस्को (UNESCO) च्या आांतरशासकीय सनमतीच्या 2003 च्या 

अनधवेशिात सामील होण्याची निवि केली. 

● 2003 मधे्य स्वीकािलेल्या अमूतच सांसृ्कडतक वािशाच्या सुिके्षसाठी 

UNESCO अडिवेशनाच्या 2022-2026 र्क्रात सहभागी होण्यासाठी 

भाितार्ी डनवि किण्यात आली आहे . पॅरिसमिील युनेस्कोच्या 

मुख्यालयात, 2003 च्या अडिवेशनाच्या 9व्या आमसभेदिम्यान, 

इंटिगव्हनचल सडमतीच्या डनविणुका झाल्या. श्री जीके िेड्डी , कें द्रीय 

सांसृ्कडतक, पयचटन आडण DoNER मंत्री यांनी या संदभाचत घोर्णा केली. 

भाित, बांगलादेश, न्स्टव्हएतनाम, कंबोडिया, मलेडशया आडण थायलंि या 

सहा िाष्ट्र ांनी आडशया-पॅडसडफक गटातील र्ाि रिक्त जागा भिण्यासाठी 

त्यांरे् अजच सादि केले होते. उपन्स्टस्थत असलेल्या आडण मतदान केलेल्या 

155 िाज्य पक्षांपैकी 110 पक्ष भाितात गेले. 

गुगल (Google) िे स्टार्नअप सू्कल इांनिया लाँच केले, लहाि शहराांमधे्य 

10,000 स्टार्नअपचे लक्ष्य आहे 

● टेक जायंट, गुगलने स्टाटचअप सू्कल इंडिया उपक्रम लाँर् केला, ज्यार्ा 

उदे्दश डटयि 2 आडण डटयि 3 शहिांमिील 10,000 स्टाटचअपना मदत 

किण्यासाठी एक पद्धतशीि अभ्यासक्रमात स्टाटचअप डबडल्िंगर्ी संबंडित 

माडहती एकडत्रत किणे आहे. नऊ आठवड्यांच्या व्हचु्यचअल प्रोग्राममधे्य 

संपूणच स्टाटचअप इकोडसस्टममिील गुगल नेते आडण सहयोगी यांच्यातील 

फायिसाइि रॅ्टर्ा समावेश असेल. 

पांतप्रधाि (PM) मोदी ांिी वारािसीमधे्य अक्षया पत्राच्या नमि िे मील 

नकचिचे उद्घार्ि केले 

● उत्ति प्रदेश डविानसभा डनविणुकीत भाजपने डवजय डमळडवल्यानंति 

पंतप्रिान निेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या वािाणसी डजल्याच्या पडहल्या दौऱ्यात 

अक्षय पत्र मध्यान्ह भोजन स्वयंपाकघि सुरू केले. मोदी त्यांच्या दौऱ्यात 

देशातील पायाभूत सुडविा आडण जीवनमान उंर्ावण्याच्या उदे्दशाने 1,774 

कोटी रुपयांच्या डवकास प्रकल्पांरे् उद्घाटन आडण कोनडशला ठेवतील. 

● एलटी कॉलेजच्या डकर्नमधे्य 1 लाख डवद्यार्थ्ाांसाठी जेवण तयाि 

किण्यार्ी क्षमता आहे. समाजवादी पक्षारे् नेते अन्स्टखलेश यादव यांनी सपा 

प्रशासनाच्या काळात सुर्डवलेल्या सवच 11 डठकाणी स्वयंपाकघि 

वापिण्यास सुरुवात किावी, असे सांगून उद्घाटनाला प्रडतसाद डदला. 

अनमत शहा याांिी स्वामी रामािुजाचायन याांच्या 'सॅ्टचू्य ऑफ पीस 

(शाांततेचा पुतळा)'चे व्हाचूनअली अिावरि केले 

● कें द्रीय गृहमंत्री, अडमत शहा यांनी श्रीनगिमिील स्वामी िामानुजार्ायच 

यांच्या 'सॅ्टचू्य ऑफ पीस (शांततेर्ा पुतळा)' रे् अनाविण केले, जे सोनवाि 

के्षत्रातील एका मंडदिात आहे. 

● संत िामानुजार्ायच, ज्यांना िामानुज म्हणूनही ओळखले जाते, ते एक महान 

डवर्ािवंत, तत्वज्ञानी आडण समाजसुिािक, ताडमळनािूच्या श्रीपेरंुबदुि 

येथे जन्मलेले दडक्षण भाितीय ब्राह्मण मानले जातात. 

रामािुज बद्दल: 

● िामानुजांनी असृ्पश्यतेच्या भेदभावाडवरुद्ध बंि केले आडण समाजात मोठा 

बदल घिवून आणण्यार्ी भूडमका बजावली. ते वैष्णव िमाचरे् अनुयायी 

आहेत आडण त्यांनी लोकांना मोक्षार्ी तते्त्व डशकवली. 

● आडद शंकिार्ायाांच्या डशकवणीपेक्षा डभन्न असलेल्या त्यांच्या डवश्वासावि 

आिारित त्यांनी श्री भाष्य, वेदाथच संग्रह आडण भगवद्गीता भास् यासह 

अनेक पुस्तके डलडहली. संत हे लोकांना त्यांच्या जन्माच्या जातीवरून नवे्ह 

ति त्यांच्या र्ारित्र्यावरून न्याय देण्यासाठी ओळखले जातात. 

● न्स्टियांना 'संन्यास' (जगार्ा त्याग) मधे्य दीक्षा देणािे ते पडहले डहंदू आर्ायच 

मानले जातात. ते वेदांत पद्धतीरे् 'भक्ती'मधे्य डमश्रण किण्यासाठी देखील 

ओळखले जातात. िामानुजांच्या डनिनानंति ‘संन्याडसनी’ मडहला समाज 

नाहीसा झाला. 

NEP 2020 अांमलात आिण्यासाठी,पांतप्रधािाांिी अखिल भारतीय नशक्षा 

समागम सुरू केला 

● पंतप्रिान कायाचलयाच्या प्रडसद्धीपत्रकानुसाि, पंतप्रिान निेंद्र मोदी यांनी 

वािाणसीमधे्य िाष्ट्र ीय शैक्षडणक िोिणावि अन्स्टखल भाितीय डशक्षा समागम 

सुरू केला.  

● पंतप्रिानांनी श्रोत्यांना सांडगतले की "अमृत काळ" रे् व्रत साकािण्यात 

आपली डशक्षण व्यवस्था आडण तरुण डपढीर्ा मोठा वाटा आहे. त्यांनी 

महामना मदन मोहन मालवीय यांना नमस्काि केला आडण समागमाच्या 

शुभेच्छा डदल्या. पंतप्रिानांनी आदल्या डदवशी एलटी कॉलेजमधे्य अक्षय 

पत्र डमि-िे मील डकर्नरे् उद्घाटन केले. 

नशक्षा समागम : 

● डशक्षण मंत्रालयाकिून डशक्षा समागम सुरू आहे. प्रख्यात शैक्षडणक, 

िोिणकते आडण शैक्षडणक नेत्यांना डवर्ािडवडनमय किण्यासाठी, त्यांच्या 

अनुभवांर्ी देवाणघेवाण किण्यासाठी आडण िाष्ट्र ीय शैक्षडणक िोिण 

(NEP) 2020 अंमलबजावणी िोिमॅपवि र्र्ाच किण्यासाठी एक मंर् 

असेल. 
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● प्रते्यक सहभागीच्या संस्थेतील NEP अंमलबजावणीच्या प्रगतीर्ी र्र्ाच 

केली जाईल, तसेर् उल्लेखनीय अंमलबजावणीरे् िावपेर्, सवोत्तम 

सिाव आडण यशोगाथा यांर्ी र्र्ाच केली जाईल. 

● तीन डदवसीय डशक्षा समागम दिम्यान NEP 2020 अंतगचत उच्च 

डशक्षणासाठी डनविलेल्या नऊ डवर्यांवि पॅनेल र्र्ाच होणाि आहे  

कें द्रीय मांत्री हरदीप नसांग पुरी याांिी स्वनिधी महोत्सव'चा शुभारांभ केला. 

● पंतप्रिान स्टर ीट व्हेंििच्या आिाडनभचिडनिी (Prime Minister Street 

Vendor’s AtmaNirbharNidhi- PM SVANidhi) योजनेच्या दुसऱ्या 

विाचपनडदनाडनडमत्त, गृहडनमाचण आडण शहिी व्यवहाि मंत्री, हिदीप डसंग 

पुिी यांनी 9 ते 31 जुलै दिम्यान साजिा होणािा 'SVANIdhi महोत्सव' 

लाँर् केला. हा महोत्सव सवच िाजे्य आडण कें द्रशाडसत प्रदेशांमिील 75 

शहिांमधे्य आयोडजत केला जाईल आडण डवडवि सांसृ्कडतक उपक्रम, 

डिडजटल प्रडशक्षण उपक्रम आडण कजच मेळे प्रदडशचत केले जातील. यामधे्य 

प्रडतडित पथ डवके्रत्यांच्या सत्कािारे् कायचही असेल. 

● उद्योजकांसोबत स्वातंत्र्यार्ी 75 वरे् साजिी किण्यारे् या महोत्सवारे् 

उडद्दष्ट् आहे आडण िस्त्याविील डवके्रत्यांच्या आडथचक समावेशासाठी हा 

पडहलार् उत्सव आहे. 

राष्ट्र ीय राजधािी के्षत्र नियोजि मांिळाचे नजओ-पोर्नल “पररमि” आता 

लोकाांसाठी उपलब्ध आहे 

● 31.08.2021 िोजी िाष्ट्र ीय िाजिानी के्षत्र डनयोजन मंिळारे् (NCRPB) 

अध्यक्ष आडण कें द्रीय गृहडनमाचण आडण नागिी व्यवहाि मंत्री श्री हिदीप 

डसंग पुिी यांनी बोिाचच्या 40 व्या बैठकीत ‘परिमन’ म्हणून ओळखले 

जाणािे NCR साठी डजओ-पोटचल लाँर् केले. 

● रिमोट सेन्स्टनं्सग आडण जीआयएस तंत्रज्ञानार्ा प्रभावी वापि किण्याच्या 

उदे्दशाने, िाष्ट्र ीय माडहती डवज्ञान कें द्र (NIC) द्वािे एक वेब डजओ-पोटचल, 

प्रािंभी िाष्ट्र ीय िाजिानी के्षत्र (NCR) सहभागी िाजे्य आडण िाष्ट्र ीय िाजिानी 

के्षत्रारे् डनयोजन मंिळ (NCRPB) कायाचलय वापिण्यासाठी डवकडसत केले 

गेले आहे.  

● पोटचलमधे्य िेर्ा, डबंदू आडण बहुभुज वैडशष्ट्टे्य म्हणून सादि केलेल्या 

सुमािे 179 स्तिांर्ा समावेश आहे ज्यात जडमनीर्ा वापि, वाहतूक, उद्योग, 

पाणी, वीज, आिोग्य, डनवािा, वािसा आडण पयचटन, आपत्ती व्यवस्थापन 

इत्यादी डवडवि के्षत्रांरे् तपशील समाडवष्ट् आहेत. 

िॅशिल इांर्रिेर् एक्सचेंज ऑफ इांनियािे दुगानपूर आनि वधनमाि येथे 

इांर्रिेर् एक्सचेंज सुरू केले 

● भाित सिकािरे् इलेरर ॉडनक्स आडण माडहती तंत्रज्ञान, कौशल्य डवकास 

आडण उद्योजकता िाज्यमंत्री िाजीव रं्द्रशेखि यांनी दुगाचपूि आडण विचमान 

येथे NIXI च्या दोन नवीन इंटिनेट एक्सर्ेंज पॉइंट्स (IXP) रे् S.S. 

अहलुवाडलया विचमान-दुगाचपूि लोकसभेरे् खासदाि, यांच्या उपन्स्टस्थतीत 

उद्घाटन केले. प्रते्यक भाितीयाला जोिण्यासाठी पंतप्रिान निेंद्र मोदी 

यांच्या डिडजटल इंडियाच्या न्स्टव्हजनला अनुसरून, हे इलेरर ॉडनक्स आडण 

माडहती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) 1000 डदवसांच्या योजनेअंतगचत 

आहे. 

भारताचे राष्ट्रपती राम िाथ कोनवांद  “माय होम इांनिया” तफे आयोनजत 

युवा सांमेलिाला उपखस्थत होते. 

● या कायचक्रमात बोलताना िाष्ट्र पतीनंी युवक हे िाष्ट्र ारे् वतचमान आडण भडवष्य 

असल्यारे् सांडगतले. त्यांच्या कौशल्यांर्ा िाष्ट्र ाच्या उन्नतीवि वेगळा प्रभाव 

पितो. त्यामुळे आजर्ा तरुण उद्यार्ा इडतहास डलडहणाि असा डनष्कर्च 

काढणे उडर्त आहे. िाष्ट्र पतीचं्या म्हणण्यानुसाि, जगातील इति कोठूनही 

भाितात डकशोिवयीन आडण तरुण लोकांर्ी संख्या जास्त आहे. 

"लोकसंख्याशािीय लाभांश" म्हणून ओळखली जाणािी ही घटना 

आपल्या देशासाठी एक संिी सादि किते. 

कें द्रीय मांत्री नजतेंद्र नसांह सुरनक्षत आनि शाश्वत अांतराळ पयानवरिासाठी 

IS4OM लाँच करिार आहेत. 

● ISRO प्रणाली फॉि सेफ अँि ससे्टनेबल से्पस ऑपिेशन अँि मॅनेजमेंट 

(SRO System for Safe and Sustainable Space Operation and 

Management- IS4OM) च्या मदतीने भािताने स्वतःच्या अंतिाळ 

मालमते्तरे् संिक्षण किण्यार्ी क्षमता वाढवली आहे. श्री एस सोमनाथ, 

अंतिाळ डवभागारे् सडर्व आडण भाितीय अंतिाळ संशोिन संस्थेरे् 

अध्यक्ष, िॉ डजतेंद्र डसंग, डवज्ञान आडण तंत्रज्ञान मंत्री, पृथ्वी डवज्ञान यांच्या 

उपन्स्टस्थतीत IS4OM रे् अडिकृतपणे प्रके्षपण किणाि आहेत. 

● िाष्ट्र ीय डवकासासाठी अंतिाळाच्या शाश्वत वापिाच्या फायद्यांर्ा आनंद 

घेताना अंतिाळ वाताविणार्ी सुिडक्षतता आडण डटकाऊपणा सुडनन्स्टश्र्त 

किण्यासाठी ISRO (इंडियन से्पस रिसर्च ऑगचनायझेशन) नुसाि, IS40M 

प्रणाली सवचसमावेशक दृडष्ट्कोनासह डवकडसत केली गेली आहे. 

पांतप्रधाि िरेंद्र मोदी याांिी सांसदेच्या िवीि इमारतीच्या छतावर राष्ट्र ीय 

बोधनचन्हाचे अिावरि केले. 

● पंतप्रिान निेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या नवीन इमाितीच्या छतावि िाष्ट्र ीय 

बोिडर्न्हारे् अनाविण केले. नवीन संसदेच्या बांिकामाशी संबंडित 

श्रमजीवीशंीही त्यांनी संवाद सािला. हे नवीन संसद भवनाच्या सेंटरल 

फोयिच्या शीर्चस्थानी टाकण्यात आले आहे. 

राष्ट्र ीय नचन्हाबद्दल:  

● िाष्ट्र ीय बोिडर्न्ह कांस्पासून बनवलेले असून त्यारे् एकूण वजन 9500 

डकलोगॅ्रम आहे आडण त्यार्ी उंर्ी 6.5 मीटि आहे. 

● प्रतीकाला आिाि देण्यासाठी सुमािे 6500 डकलोगॅ्रम वजनार्ी स्टीलर्ी 

आिािभूत िर्ना देखील तयाि किण्यात आली आहे. 

● नवीन संसद भवनाच्या छतावि िाष्ट्र ीय डर्न्ह कास्ट किण्यार्ी संकल्पना 

िेखाटन आडण प्रडक्रया के्ल मॉिेडलंग आडण कॉम्प्युटि ग्राडफक्सपासून 

कांस् कान्स्टसं्टग आडण पॉडलडशंगपयांत आठ वेगवेगळ्या टप्पयांतून गेली 

आहे. 

भारत पुढील वर्ी जगातील सवाननधक लोकसांखे्यचे राष्ट्र  म्हिूि चीिला 

मागे र्ाकेल असा अांदाज आहे. 

● जागडतक लोकसंख्या डदनाडनडमत्त UN ने प्रडसद्ध केलेल्या अहवालानुसाि, 

भाित पुढील वर्ी जगातील सवाचडिक लोकसंख्या असलेला देश म्हणून 

र्ीनला मागे टाकेल अशी अपेक्षा आहे. युनायटेि नेशन्स डिपाटचमेंट ऑफ 

इकॉनॉडमक अँि सोशल अफेअसच, पॉयुलेशन डिन्स्टव्हजनच्या 

संशोिनानुसाि, 15 नोव्हेंबि 2022 िोजी जगार्ी लोकसंख्या आठ अब्ज 

लोकांपेक्षा जास्त होईल असा अंदाज आहे. संयुक्त िाष्ट्र ांच्या सवाचत 

अलीकिील अंदाजानुसाि, 2030 मधे्य जगार्ी लोकसंख्या 8.5 अब्ज, 

2050 मधे्य 9.7 अब्ज आडण 2100 मधे्य 10.4 अब्ज लोकांपयांत पोहोरू् 

शकते. 

इांर्रपोलच्या बाल लैं नगक शोर्ि िेर्ाबेसमधे्य सामील होिारा भारत हा 

68 वा देश ठरला आहे. 

● भाित इंटिपोलच्या आंतििाष्ट्र ीय बाल लैं डगक शोर्ण (ICSE) िेटाबेसमधे्य 

सामील झाला आहे ज्यामुळे तो ऑडिओ-न्स्टव्हजु्यअल िेटा वापरून 

पीडित, अत्यार्ाि किणािे आडण गुने्हगािी दृश्ये यांच्यातील दुवे काढू 

शकेल. इंटिपोलच्या प्रकिणांसाठी भाितार्ी नोिल एजन्सी असलेली 

सीबीआय िेटाबेसमधे्य सामील झाली असून, इंटिपोलच्या एका 

डनवेदनानुसाि भाित त्याच्याशी कनेर होणािा 68 वा देश बनला आहे. 

भारतातील पनहला उन्नत शहरी दु्रतगती मागन “द्वारका” 2023 पयांत 

कायानखित होईल 

● भाितातील पडहला उन्नत शहिी दु्रतगती मागच म्हणून डवकडसत किण्यात 

येत असलेला द्वािका दु्रतगती मागच 2023 मधे्य कायाचन्स्टित होईल,असे िसे्त 

वाहतूक आडण महामागच मंत्री डनतीन गिकिी यांनी सांडगतले. द्वािका 

दु्रतगती मागाचमुळे डदल्ली-गुिगाव दु्रतगती मागच (डदल्ली-जयपूि-

अहमदाबाद-मंुबई या सुवणच र्तुभुचज भागार्ा भाग) आडण मुख्यतः पन्स्टश्र्म 

डदल्लीच्या प्रवाशांकिून गंभीि वाहतूक कोिंीर्ा सामना किणाऱ्या िमनी 

िस्त्यांवि दबाव कमी होईल. 
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देवघर नवमाितळ आनि इतर अिेक नवकास प्रकल्पाांचे उद्घार्ि 

पांतप्रधािाांिी केले 

● पंतप्रिान निेंद्र मोदी यांनी देवघिमधे्य एकूण 16,800 कोटी रुपयांपेक्षा 

जास्त बांिकाम प्रकल्पांरे् अडिकृतपणे उद्घाटन केले आडण कोनडशला 

ठेवली . देवघि कॉलेजच्या मैदानावि आयोडजत एका सावचजडनक 

कायचक्रमात पंतप्रिानांनी जाहीि केले की भावी डपढ्ांसाठी आपली 

संसृ्कती आडण श्रद्धा जपण्यासाठी सिकाि िाडमचक संस्थांना डनिी देत 

आहे. 

देवघर नवमाितळ बद्दल: 

● िांर्ी, डदल्ली आडण पाटणा या डवमानांरे् उद्घाटन तसेर् देवघि ते 

कोलकाता प्रवास यामुळे पंतप्रिानांना आनंद झाला. बोकािो आडण दुमका 

येथील डवमानतळांवि काम सुरू असल्यारे् त्यांनी उघि केले. 

NIFT, पांचकुला चे अनधकृतपिे कें द्रीय मांत्री नपयुर् गोयल याांिी उद्घार्ि 

केले 

● पंर्कुला येथील नॅशनल इन्स्टिटू्यट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी (NIFT) रे् 

17 वे कॅम्पस हरियाणारे् मुख्यमंत्री मनोहि लाल खट्टि आडण कें द्रीय मंत्री 

डपयुर् गोयल यांनी अडिकृतपणे उघिले , ज्यांनी "िाज्यातील विोद्योग 

के्षत्राच्या डवकासार्ा आिाि" म्हणून त्यार्ा उल्लेख केला.  

● खट्टि यांच्या मते, या संस्थेतील 20% जागा NIFT डनयमांनुसाि 

हरियाणातील लोकांसाठी िाखून ठेवल्या जातील. ते म्हणाले की या 

कॅम्पसर्ी पायाभिणी 29 डिसेंबि 2016 िोजी सृ्मती इिाणी यांनी केली 

होती, त्या वेळी कें द्रीय विोद्योग मंत्री होत्या. 

75 वा स्वातांत्र्यनदि: सरकार 'हर घर नतरांगा' मोहीम देशव्यापी सुरू 

करिार आहे. 

• देशाच्या 75 व्या स्वातंत्र्य डदनारे् औडर्त्य सािून नागरिकांना त्यांच्या 

डनवासस्थानी िाष्ट्रध्वज उभािण्यासाठी प्रोत्साडहत किण्यासाठी, कें द्र 

सिकाि लवकिर् हि घि डतिंगा हे देशव्यापी अडभयान सुरू किणाि 

आहे. हा उपक्रम आझादी का अमृत महोत्सवाच्या अंतगचत सुरू किण्यात 

आला होता , ज्यारे् नोिल मंत्रालय सांसृ्कडतक मंत्रालय आहे. भाितीय 

िाष्ट्रध्वज हा संपूणच देशासाठी अडभमानार्ा स्रोत आहे आडण ध्वजार्ा 

अडिक सन्मान किण्यासाठी, हि घि डतिंगा या नावाने ओळखल्या 

जाणाऱ्या कायचक्रमाला कें द्रीय गृहमंत्री अडमत शहा जे आझादी का अमृत 

महोत्सव यांनी मान्यता डदली आहे, अंतगचत सवच उपक्रमांरे् प्रभािी यांनी 

मान्यता डदली आहे. 

I&B मांत्रालयािे रौप्यमहोत्सवानिनमत्त प्रसार भारतीच्या िवीि लोगोचे 

अिावरि केले. 

● भािताच्या सावचजडनक प्रसािक प्रसाि भाितीने िौयमहोत्सवी वर्ाचत 11 

जुलै 2022 िोजी आपल्या नवीन लोगोरे् अनाविण केले. माडहती आडण 

प्रसािण मंत्रालयारे् सडर्व अपूवच रं्द्रा, प्रसाि भाितीरे् सीईओ मयंक 

कुमाि अग्रवाल, प्रसाि भाितीरे् सदस् (डवत्त), िीपीएस नेगी आडण 

अडिकािी यांच्या उपन्स्टस्थतीत नवीन लोगोरे् प्रकाशन किण्यात आले. 

● भूतकाळात ऑल इंडिया िेडिओ (AIR) म्हणून संस्थेर्ी सुरुवात झाली 

आडण दूिदशचन (DD) र्ा जन्म नंति दूिदशचन सेवा पुिवण्यासाठी झाला 

आडण शेवटी संसदेने एक कायदा लागू करून प्रसाि भािती (PB) उदयास 

आली. 

िॅशिल रेल अँि र्र ान्सपोरे्शि इखिटू्यर्चे गनत शक्ती नवद्यापीठ म्हिूि 

अपगे्रि केले 

● नॅशनल िेल अँि टर ान्सपोटेशन इन्स्टिटू्यटरे् गडत शक्ती डवद्यापीठ म्हणून 

शे्रणीसुिारित, डवद्यापीठ म्हणून ओळखले जाणािे कें द्रीय डवद्यापीठ म्हणून 

शे्रणीसुिारित केले जाईल.डवद्यापीठारे् नाव बदलून गती शक्ती डवद्यापीठ 

असे किण्यात आले आहे. 

● कें द्रीय मंडत्रमंिळाने गती शक्ती डवद्यापीठ (GSV) स्थापन किण्यासाठी 

कें द्रीय डवद्यापीठ कायदा, 2009 मधे्य सुिािणा किण्यासाठी कें द्रीय 

डवद्यापीठे (सुिािणा) डविेयक, 2022 हे डविेयक संसदेत सादि किण्यास 

मान्यता डदली. 

● या दुरुस्तीमुळे नॅशनल िेल अँि टर ान्सपोटेशन इन्स्टिटू्यट (NRTI), मानले 

जाणािे डवद्यापीठ, गडत शक्ती डवद्यापीठ, कें द्रीय डवद्यापीठात रूपांतरित 

किण्यात मदत होईल.एनआिटीआय परिवहन तंत्रज्ञानामधे्य बीएससी, 

परिवहन व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांमधे्य बीबीए आडण िेल्वे डसस्टम 

इंडजनीअरिंग आडण इंडटगे्रशनमधे्य एमएससी देते. 

12 व्या राष्ट्र ीय प्लाखस्टक सजनरी नदिानिनमत्त एम्स नचत्रपर् महोत्सवाचे 

आयोजि करिार आहे. 

● 12 वा िाष्ट्र ीय िान्स्टस्टक सजचिी डदवस 15 जुलै िोजी साजिा केला जाईल 

आडण AIIMS , डदल्लीर्ा बनच आडण िान्स्टस्टक सजचिी डवभाग 

असोडसएशन ऑफ िान्स्टस्टक सजचन ऑफ इंडिया (APSI) च्या संयुक्त 

डवद्यमाने APSI सुशु्रत डफल्म फेन्स्टस्टव्हल (ASFF 2022) आयोडजत किेल. 

िॉ. प्रोफेसि मनीश डसंघल , बनच आडण िान्स्टस्टक सजचिी डवभाग प्रमुख 

यांच्या मते , या डर्त्रपट महोत्सवार्ी थीम िान्स्टस्टक आडण पुनिचर्नािक 

शिडक्रयेसह जीवन बदलणे आहे. देशभिातील िॅन्स्टस्टक सजचनद्वािे 

डनमाचण केलेले सवोतृ्कष्ट् कायच प्रदडशचत किणे हे डर्त्रपट महोत्सवारे् धे्यय 

आहे यावि त्यांनी भि डदला. 

● प्रोफेसि डसंघल यांच्या म्हणण्यानुसाि, महोत्सवात टॉप िान्स्टस्टक सजचिी-

थीमवि आिारित डर्त्रपटांरे् स्क्रीडनंग दाखवले जाईल. त्यांच्या मते, हा 

कायचक्रम िान्स्टस्टक सजचिी आडण त्याच्या असंख्य उपके्षत्रांकिे सामान्य 

लोकांर्ा दृडष्ट्कोन बदलण्यास हातभाि लावेल. 

भारतातील पनहले ई-वेस्ट इको पाकन  नदल्लीत बाांधले जािार आहे 

● ई-वेस्ट इको पाकच च्या डवकासाच्या र्रे्साठी, डदल्लीरे् पयाचविण मंत्री 

गोपाल िाय यांनी पयाचविण डवभाग आडण डदल्ली प्रदूर्ण डनयंत्रण 

सडमतीच्या प्रडतडनिीसंोबत संयुक्त आढावा बैठक बोलावली. िाय यांच्या 

मते , डदल्लीच्या शेजािच्या होलंबी कलान येथे भाितातील पडहले ई-

कर्िा इको पाकच  तयाि किण्यासाठी अंदाजे 21 एकिर्ा वापि केला 

जाईल. 

आधार चेहरा प्रमािीकरि करण्यासाठी UIDAI िे 'AadhaarFaceRd' 

मोबाईल अॅप लाँच केले 

● युडनक आयिेंडटडफकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने “ 

AadhaarFaceRd” नावाच्या नवीन मोबाईल अॅपद्वािे रे्हिा प्रमाणीकिण 

वैडशष्ट्ट्य सुरू केले आहे.प्रमाणीकिणासाठी, आिाि कािचिािकांना यापुढे 

बुबुळ आडण डफंगिडपं्रट सॅ्कनसाठी नावनोदंणी कें द्राला प्रत्यक्ष भेट 

देण्यार्ी गिज नाही. UIDAI ने आिाि िािकाच्या ओळखीर्ी पुष्ट्ी 

किण्यासाठी फेस ऑथेंडटकेशनर्ा वापि सुरू केला आहे. एकदा तुमरे् 

रे्हऱ्यारे् प्रमाणीकिण यशस्वी झाले की, ते तुमर्ी ओळख सत्याडपत 

किते. 

तरांगा नहल-अांबाजी-आबू रोि िवीि रेल्वे मागानला मांनत्रमांिळािे मांजुरी 

नदली. 

● 2798.16 कोटी रुपये खरू्चन िेल्वे मंत्रालयाकिून बांिण्यात येणाऱ्या 

तिंगा डहल-अंबाजी-अबू िोि या नवीन िेल्वे लाईनच्या बांिकामाला 

आडथचक व्यवहािांच्या मंडत्रमंिळ सडमतीने मंजुिी डदली आहे. नवीन िेल्वे 

मागाचर्ी एकूण लांबी 116.65 डकमी असेल आडण ती 2026-27 मधे्य पूणच 

होण्यार्ी अपेक्षा आहे. या प्रकल्पामुळे बांिकामादिम्यान सुमािे ४० लाख 

मनुष्यडदवस थेट िोजगाि डनमाचण होणाि आहे. 

प्रकल्पाबद्दल: 

● अंबाजी हे एक प्रडसद्ध महत्वारे् तीथचके्षत्र आहे आडण भाितातील 51 

शक्तीपीठांपैकी एक आहे आडण दिवर्ी गुजिात तसेर् देशाच्या इति 

भागातून आडण पिदेशातून लाखो भाडवकांना आकडर्चत कितात. या 

माडगचकेच्या उभािणीमुळे लाखो भाडवकांना सहज प्रवास किणे शक्य 

होणाि आहे. 
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खस्कल इांनिया नमशिचा 7 वा वधानपि नदि 15 जुलै रोजी साजरा होत 

आहे. 

● न्स्टस्कल इंडिया डमशनर्ा 7 वा विाचपन डदन 15 जुलै िोजी साजिा होत आहे 

. 2015 मधे्य या डदवशी न्स्टस्कल इंडिया डमशन म्हणून ओळखल्या 

जाणाऱ्या िाष्ट्र ीय कौशल्य डवकास डमशनर्ी सुरुवात किण्यात आली. 

न्स्टस्कल इंडिया हा युवकांना कौशल्य संर्ांसह सक्षम बनवून त्यांना अडिक 

िोजगािक्षम बनवण्यासाठी कें द्र सिकािर्ा एक उपक्रम आहे. 

● या कायचक्रमारे् अनेक फायदे आहेत आडण तरुणांना उत्तम आजीडवका 

सुिडक्षत किण्यासाठी प्रडशक्षण घेण्यास सक्षम किणे हा त्यार्ा उदे्दश आहे. 

न्स्टस्कल इंडिया डमशन अंतगचत दिवर्ी एक कोटीहून अडिक तरुणांना 

प्रडशक्षण डदले जात आहे. प्रिानमंत्री कौशल डवकास योजनेअंतगचत 

आतापयांत 1 कोटी 36 लाखांहून अडिक तरुणांना प्रडशक्षण देण्यात आले 

आहे.  

कृर्ी व्यापाराला प्रोत्साहि देण्यासाठी िरेंद्र तोमर याांिी ई-िाम पॅ्लर्फॉमन 

सुरू केला 

• बेंगळुरू, कनाचटक येथे िाज्याच्या कृर्ी आडण फलोत्पादन मंत्र्यांच्या 

परिर्देच्या पूवचसंधे्यला, श्री निेंद्र डसंह तोमि , कें द्रीय कृर्ी आडण शेतकिी 

कल्याण मंत्री, यांनी िाष्ट्र ीय कृर्ी बाजाि (e-NAM) अंतगचत पॅ्लटफॉमच 

ऑफ पॅ्लटफॉमच (POP) रे् अनाविण केले . एकूण 1,018 शेतकिी 

उत्पादक संस्थांना (FPOs) एकूण 37 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त इन्स्टक्वटी 

अनुदान डमळाले, ज्यामुळे 3.5 लाख शेतकऱ्यांना मदत होईल. 

वारािसीला SCO ची पनहली साांसृ्कनतक आनि पयनर्ि राजधािी म्हिूि 

िाव देण्यात आले 

• वािाणसी या पडवत्र शहिाला शांघाय कोऑपिेशन ऑगचनायझेशनर्ी

पडहली "सांसृ्कडतकआडणपयचटन िाजिानी" म्हणूनघोडर्त केलेजाईल.

वािाणसी हे 2022-23 साठी SCO र्ी "सांसृ्कडतक आडण पयचटन

िाजिानी" बनेल. 

ग्राहक व्यवहार नवभागािे जागृती हा िवीि शुभांकर लॉन्च केला 

• जागृडत हेग्राहकव्यवहाि डवभाग (DoCA) द्वािेग्राहकांनासक्षमबनवणे

आडणत्यांच्याहक्ांबद्दलजागरुकता डनमाचणकिण्याच्याउदे्दशानेतयाि

केलेले शुभंकि आहे.जागृतीला एक सुडशडक्षत ग्राहक म्हणून दाखवले

जाईल जी डतच्या हक्ांसाठी वडकली कितआहेआडण डतला येणाऱ्या

समस्ांर्ीउत्तिेशोितआहे. 

भारतािे COVID-19 साठी 200 कोर्ी लसीकरिाचा र्प्पा गाठला आहे 

• भाितानेआपल्याएकडत्रतकोडवि19 लसीकिणमोडहमेत200-कोटीरं्ा

टप्पा ओलांिला आहे, ही एक ऐडतहाडसक कामडगिी आहे. प्राथडमक

अहवालअसेसूडर्तकितातकीदेशभिात2,00,00,15,631 िोसदेण्यात

आले होते. हे 2,63,26,111 सत्रांहून अडिक पूणच झाले. पंतप्रिान निेंद्र

मोदी यांनी डिट करून हे महत्त्वारे् उडद्दष्ट् साध्य केल्याबद्दल आपल्या

देशबांिवांरे् अडभनंदन केले. त्यांनी भाितातील लसीकिण मोडहमेर्ी

तीव्रताआडण वेगअतुलनीयअसल्यारे् वणचन केले.कें द्रारे्आिोग्य मंत्री

िॉ. मनसुख मांिडवया यांनीही अवघ्या 18 मडहन्यांत हा टप्पा

गाठल्याबद्दलदेशारे्कौतुककेलेकीहीअतुलनीयकामडगिीइडतहासात

कोिलीजाईल. 
 

 

नदल्ली सरकारिे अभ्यासक्रमाच्या चौथ्या वधानपिनदिानिनमत्त आिांदाचा 

उत्सव साजरा केला 

• उपमुख्यमंत्री मनीर् डससोडदया यांच्याम्हणण्यानुसाि , डदल्ली सिकािने

शाळांसाठी आपल्या आनंदार्ा अभ्यासक्रमाच्या र्ौर्थ्ा विाचपन

डदनाडनडमत्त आनंदोत्सव साजिा केला. डर्िाग एन्क्लेव्ह येथील कौडटल्य

सवोदयबालडवद्यालयातयाडनडमत्तडवद्यार्थ्ाांसाठीआयोडजतडवशेर्सत्रात

जीवनप्रडशक्षकगौिगोपालदासयांनीआनंदाच्यागंुताडवर्यीर्र्ाचकेली. 

एमएसएमई मांत्री िारायि रािे याांच्या हसे्त मोबाईल इलेखरर क चानजांग 

अॅप जारी 

• मंुबईतील फु्यडलंग इंडिया 2022 कायचक्रमात कें द्रीय सूक्ष्म, लघु आडण

मध्यम उद्योग मंत्री (MSME) नािायण िाणे यांनी िेपोज पे, मोबाइल

इलेन्स्टररक र्ाडजांगसाठी एक व्यासपीठ आडण Phy-gital हे डफनटेकरे्

व्यासपीठ सादि केले. िेपोज पे पॅ्लटफॉमचवि, वापिकते मोबाईल

इलेन्स्टररकर्ाडजांग वाहनेऑिचिकरूशकतातआडणत्यांच्याकािर्ाजच

किण्यासाठी त्यांर्ा वापि करूशकतात. Phy-gital (डफडजटल)नावारे्

डफनटेकपॅ्लटफॉमचग्राहकांनाइंिनखिेदीसाठीके्रडिटवापिण्याससक्षम

किण्यासाठी तंत्रज्ञानार्ा वापिकिेल (आताखिेदीकिा नंति पैसे द्या).

एनजीडफनटेकपॅ्लटफॉमचद्वािेमोठ्यावापिकत्याांसाठी इंिन-ऑन-के्रडिट

पयाचयांर्ीसोयकेलीजाईल. 

 जेएसिबू्ल्य स्टील आनि बीसीजी िीकाबोिायझेशि प्रनक्रया जलद 

करण्यासाठी सहयोग करतात 

• बोस्टन कन्सन्स्टटंग गु्रप (BCG) आडण  जेएसिबू्ल्य  स्टील यांनी

डिकाबोनायझेशनआडण डटकाऊपणा िोिणावि एकत्रकाम केलेआहे.

जेएसिबू्ल्यस्टीललानेट-शून्यकाबचनउत्सजचकहोण्याच्यामागाचविमदत

किण्यासाठी, BCG त्याच्याअडद्वतीयCO2 AI पॅ्लटफॉमचर्ातसेर्त्याच्या

उच्च-स्तिीय डिडजटल आडण डवशे्लर्ण कौशल्यांर्ा वापि किेल. या

काळात, बीसीजी कमचर्ािी प्रडशक्षण आडण आमच्या संपूणच उत्पादन

कायाचमधे्यशाश्वत संसृ्कती सुिािण्यावि देखीलभि देईल.याक्रांडतकािी

उपक्रमार्ा परिणाम म्हणून त्यांच्या शाश्वततेच्या उपायांमधे्य वाढ किणे

आवश्यकआहे. 

एल अँि र्ी रे्क : 5G से्परर म थेर् प्राप्त करूि त्याची अांमलबजाविी 

करिारी पनहली कां पिी 

• सिकािच्या अनन्य 5G नेटवकच साठी से्पररमच्या थेट डवतिणामधे्य

सावचजडनकपणेस्वािस्दशचवणािीपडहली IT कंपनीम्हणजेएलअँिटी

तंत्रज्ञान सेवा. मुख्य कायचकािी अडिकािी अडमत र्ढ्ढा यांच्या

म्हणण्यानुसाि, ते 5G खाजगी नेटवकच  सेट किण्यासाठी आडण

तंत्रज्ञानासाठीवापिप्रकिणे डवकडसतकिण्यासाठीसे्पररमप्राप्तकिेल.

याव्यडतरिक्त, अडभयांडत्रकीआडणसंशोिनआडणडवकाससेवाकंपनीमूळ

कंपनीलासचनअँिटुब्रोसाठीजागडतकस्तिावि5G सोलू्यशन्सआणेल. 

स्वदेशी तांत्रज्ञािाच्या वापराला चालिा देण्यासाठी पांतप्रधाि िरेंद्र मोदी 

याांिी 'खरांर् चॅलेंजेस'चे अिावरि केले. 

• पंतप्रिान निेंद्र मोदी यांनी नवी डदल्लीतील नेव्हल इनोवे्हशन अँि

इंडिजनायझेशन ऑगचनायझेशन (NIIO) सेडमनाि 'स्वावलंबन' दिम्यान

भाितीयनौदलातस्वदेशीतंत्रज्ञानाच्यावापिालार्ालनादेण्याच्याउदे्दशाने

'न्स्टरंट रॅ्लेंजेस'रे् अनाविण केले. या सहयोगी प्रकल्पारे् नाव आहे

SPRINT {सपोडटांगपोल-वॉन्स्टटंगइनR&D थू्रइनोवे्हशन्सफॉि डिफेन्स

एक्सलन्स(iDEX) असेआहे. 

• संिक्षण के्षत्रात 'आिडनभचिता' साध्यकिण्याच्याप्रयत्नातआडण 'आझादी

का अमृत महोत्सव' र्ा भाग म्हणून, NIIO, डिफेन्स इनोवे्हशन

ऑगचनायझेशन(DIO) च्यासंयोगाने, भाितीयनौदलातडकमान75 नवीन

स्वदेशी तंत्रज्ञान/उत्पादने समाडवष्ट् किण्यारे् उडद्दष्ट् ठेवते. नेव्हल

इनोवे्हशनअँि इंडिजनायझेशनऑगचनायझेशन (NIIO) आडणसोसायटी

ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅनु्यफॅक्चिसच (SIDM) यांनी या र्र्ाचसत्रारे्

आयोजनकेलेहोते. 
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सवाननधक गरजू असलेल्या 272 नजल्ह्ाांमधे्य, सरकारिे "िशा मुक्त भारत 

अनभयाि" सुरू केले आहे. 

• भाितीयतरुणांमिीलअंमलीपदाथाांच्यागैिवापिाच्यासमसे्रे्डनिाकिण

किण्यासाठी, सामाडजक न्याय आडण सक्षमीकिण मंत्रालयाने ऑगस्ट

2020 मधे्य272 अडतसंवेदनशीलडजल्हयांमधे्यनशामुक्तभाितअडभयान

िाबवण्याससुरुवातकेली. 

कारनगल युद्धातील नवजयाच्या स्मरिाथन, भारतीय सैन्यािे मोर्ारसायकल 

मोहीम सुरू केली 

• 1999 च्या कािडगल युद्धात पाडकस्तानवि डमळवलेल्या डवजयाच्या 23 

वर्ाांच्यास्मिणाथचआडणआझादीकाअमृतमहोत्सवसाजिाकिण्यासाठी

नवीडदल्लीतेलिाखमिीलद्रासयेथीलकािडगलयुद्धस्मािकापयांतआमी

मोटिसायकल सफि पंजाबमिील पठाणकोट येथून सुरू किण्यात

आली.झोडजला पास अॅन्स्टक्सस िॅली टीमने कठुआ, सांबा, जमू्म आडण

नगिोटामागेप्रवासकरूनउिमपूिलादुपािीउडशिापोहोर्ले. 

• यामडहन्याच्या18 तािखेलालष्किारे्उपप्रमुख लेफ्टनंटजनिलबीएस

िाजूयांनीनवी डदल्लीतील नॅशनलवॉि मेमोरियलयेथूनप्रात्यडक्षकसुरू

किण्यारे् संकेत डदले. देशार्ी सेवा किणाऱ्या आपल्या शूि योद्ध्ांनी

दाखवलेलेिैयचआडणसमपचणदाखवून, देशभक्तीर्ासंदेशप्रसारितकिणे

आडणसंपूणचदेशारे्मनोबलवाढवणेहायािॅलीर्ाउदे्दशआहे. 

पांतप्रधाि िरेंद्र मोदी याांिी भारतातील पनहल्या पॅसेंजर िर ोि “वरुिा” चे 

अिावरि केले. 

• पंतप्रिान निेंद्र मोदी यांनी वरुण या भाितातील पडहल्या प्रवासी िर ोनरे्

अनाविण केले. पीएम मोदी िर ोनरे् प्रात्यडक्षक पाहताना डदसत आहेत.

सध्याच्यासिकािनेिर ोनसहतंत्रज्ञानाच्यासहाय्यानेशेवटच्याटप्पयातसेवा

पुिवल्या आहेत, असे प्रडतपादन पंतप्रिान निेंद्र मोदी यांनी केले. नवी

डदल्लीतील िॉ. आंबेिकि इंटिनॅशनल सेंटिमधे्य आयोडजत नौदल

नवोने्मर् आडण स्वदेशीकिण संघटना (NIIO) सेडमनाि 'स्वावलंबन'ला

संबोडितकिण्यासाठीपंतप्रिानआलेहोते. 

द्रौपदी मुमून: भारताच्या 15 व्या राष्ट्रपती ांिी शपथ घेतली 

• द्रौपदीमुमूचयांनीभािताच्या15 व्यािाष्ट्र पतीम्हणूनशपथघेतली.तीआता

भाितार्ी िाष्ट्र पती होणािी पडहलीआडदवासीआडण दुसिी मडहलाआहे.

संसदेच्यासेंटर लहॉलमधे्यद्रौपदीमुमूचयांनाभाितारे्सिन्यायािीशएनव्ही

िमनायांनीशपथडदली.यासोहळ्यालापंतप्रिाननिेंद्रमोदीआडणइति

जे्यििाजकािणीउपन्स्टस्थतहोते. 

नतरांगा सतत प्रदनशनत करण्याची परवािगी देण्यासाठी कें द्रािे भारतीय 

ध्वज सांनहता 2002 मधे्य बदल केला 

• जििाष्ट्रध्वजउघड्याविफिकतअसेलआडणसावचजडनकसदस्ानेतो

उंर्ावला असेल, ति तो आता िात्रभि फिकू शकेल. भाितीय ध्वज

संडहता 2002 मधे्य फेििल सिकािने हि घि डतिंगा मोहीम सुरू

केल्यामुळेिात्रीच्यावेळीहीिाष्ट्रध्वजफिकवण्यार्ीपिवानगीदेण्यासाठी

गृह मंत्रालयाने सुिारित केले होते. ध्वज पूवी फक्त सूयोदय आडण

संध्याकाळदिम्यानफिकतायेतअसे. 

चांद्रशेिर आझाद याांचा मोठा पुतळा भोपाळमधे्य उभारण्यात येिार आहे 

• भोपाळमधे्य अमि शहीद रं्द्रशेखि आझाद यांर्ा मोठा पुतळा

उभािण्यातयेणािआहे.आझादयांच्यामूळगावीभाबिा येथीलमातीर्ा

वापिकरूनतरुणांसाठीपे्रिणास्थानम्हणूनपुतळ्यार्ीजागातयािकेली

जाईल. अमि शहीद रं्द्रशेखिआझाद यांच्या 116 व्या जयंतीडनडमत्त , 

मुख्यमंत्री डशविाज डसंह र्ौहान यांनी भोपाळ येथे आयोडजत पडहल्या

िाज्यस्तिीययुवामहापंर्ायतीच्याउद्घाटनसमािंभातभार्णकेले. 

िेताजी सुभार्चांद्र बोस बेर् A&N (अांदमाि आनि निकोबार )प्रशासिाला 

पयनर्ि वाढनवण्यासाठी नदले 

• ऐडतहाडसक नेताजी सुभार्रं्द्र बोस बेट अंदमान आडण डनकोबाि

कमांिमिून बेटाच्या पायाभूत सुडविा आडण पयचटनाच्या पुढील

डवकासासाठीअंदमानआडणडनकोबािप्रशासनाकिेहस्तांतरितकिण्यात

आले. नेताजी सुभार्रं्द्र बोस बेटावि आज झालेल्या औपर्ारिक

समािंभात, A&N कमांिरे् कमांिि-इन-र्ीफ लेफ्टनंट जनिल अजय

डसंग यांनी प्रडतकािकरित्या उप. आयुक्त, दडक्षण अंदमान सुनील

अंडर्पाका बेटावि डनयंत्रण ठेवतात. या बेटारे् ऐडतहाडसकमहत्त्वआडण

त्याच्याशीजोिलेल्याघटनाक्रमार्ीआठवणहीत्यांनी केली.प्रशासनाच्या

व्यवस्थापनाखाली पयचटन आकर्चण म्हणून बेटाच्या सामान्य वाढीर्ा

अंदाजत्यांनीव्यक्तकेला. 

भारत सरकार िे 5 िवीि रामसर स्थळ नियुक्त केल्या आहेत आनि 

एकूि सांख्या 54 झाली आहे 

• आंतििाष्ट्टर ीय महत्त्वाच्या पार् नवीन पाणथळ जागा भाितात डनन्स्टर्त

केल्याआहेत.यासह, देशातीलएकूणिामसि  स्थळांर्ी  संख्या49 वरून

54 िामसि साइट्सवि पोहोर्ली आहे. कें द्रीय पयाचविण, वन आडण

हवामानबदलमंत्री, भूपेंद्रयादवम्हणाले, "आणखी5 भाितीयपाणथळ

भूभागांनाआंतििाष्ट्र ीयमहत्त्वार्ीपाणथळजागाम्हणूनिामसिर्ीमान्यता

डमळालीआहे, हेकळवतानाआनंदहोतआहे." 

पाच िव्यािे नियुक्त केलेल्या पािथळ जागा : 

• कािडकली पक्षी अभयािण्य, ताडमळनािू, पन्स्टल्लकिणाई माशच रिझवच

फॉिेस्ट, ताडमळनािू, डपर्ाविम मंॅग्रोव्ह, ताडमळनािू, पाला वेटलँि, 

डमझोिम, सख्यासागि, मध्यप्रदेश. 

कें द्रीय मांनत्रमांिळािे $1.6 अब्ज BSNL पुिरुज्जीवि योजिा स्वीकारली 

• श्रीअडश्वनीवैष्णव, कें द्रीयिेले्व, दळणवळण, इलेरर ॉडनक्सआडणमाडहती

तंत्रज्ञान मंत्री म्हणाले की, कें द्रीय मंडत्रमंिळाने भाित संर्ाि डनगम

डलडमटेि (बीएसएनएल) साठी 1.64 लाखकोटी रुपयांच्या पुनरुज्जीवन

पॅकेजला मंजुिी डदली.2019 मधे्य सिकािने जाहीि केलेल्या पॅकेजने

बीएसएनएलर्ी आडथचक न्स्टस्थती न्स्टस्थि ठेवण्यास हातभाि लावला आहे.

ग्राहकांरे्नुकसानसंपुष्ट्ातआलेआहे. 

पांतप्रधाि िरेंद्र मोदी याांिी नगफ्ट-नसर्ीमधे्य आांतरराष्ट्र ीय बुनलयि 

एक्सचेंज IIBX लाँच केले 

• पंतप्रिान निेंद्र मोदी यांनी गांिीनगि, गुजिात जवळील गुजिात

इंटिनॅशनलफायनान्सटेक-डसटी (GIFT डसटी) येथे 'इंडिया इंटिनॅशनल

बुडलयन एक्सर्ेंज (IIBX)' लाँर् केले आहे. IIBX हे भाितातील पडहले

आंतििाष्ट्र ीय बुडलयन एक्सर्ेंज आहे. अथचसंकल्प 2020 मधे्य घोडर्त

किण्यातआलेले एक्सर्ेंज, प्रत्यक्षसोनेआडणर्ांदीर्ी डवक्रीकिेल. 25 

कोटीआडणत्याहूनअडिकडनव्वळसंपत्तीअसलेल्याजे्वलसचनासहभागी

होण्यासाठीएक्सर्ेंजखुलेअसेल. 
 

 

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
https://www.adda247.com/product-testseries/14535/ibps-rrb-clerk-online-test-series-by-adda247?utm_source=marathiadda&utm_medium=article


Monthly Current Affairs PDF in Marathi |July 2022 

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

राज्य बातम्या 

किानर्क सरकारिे 'काशी यात्रा' योजिा सुरू केली. 

● कनाचटक सिकािने 'काशी यात्रा' योजना सुरू केली आहे. काशी यात्रा 

प्रकल्प, जो उत्ति प्रदेशातील वािाणसी येथील काशी डवश्वनाथ मंडदिात 

याते्रसाठी इचु्छक असलेल्या 30,000 याते्रकरंूना प्रते्यकी 5,000 रुपयांर्ी 

िोख मदत देतो. 

योजिेसाठी अजन करण्याची पात्रता: 

● लाभाथी मूळर्ा कनाचटकर्ा असावा 

● अजचदािारे् वय 18 वर्ाांपेक्षा जास्त असावे 

● ज्या लाभाथींनी यापूवी एकदा अनुदानार्ा लाभ घेतला आहे ते पात्र नाहीत 

राहुल िावेकर याांची महाराष्ट्र  नवधािसभेचे सवानत तरुि अध्यक्ष म्हिूि 

निवि झाली आहे. 

● मंुबईरे् वकील आडण प्रथमर् आमदाि, िाहुल नावेकि यांर्ी महािाष्ट्र  

डविानसभेरे् सवाचत तरुण अध्यक्ष म्हणून डनवि झाली आहे आडण ते या 

गौिवशाली घटनािक पदावि असणािे भाितातील सवाचत तरुण देखील 

ठिले आहेत. नावेकि यांनी 16 वे अध्यक्ष (1960 पासून) म्हणून डनविून 

आलेले सवाचत तरुण आमदाि बनण्यार्ा इडतहास डलडहला आडण आता 

देशातील प्रडतडित सवोच्च डविीमंिळ पदावि डविाजमान होणािे सवाचत 

तरुण आमदाि आहेत. 

नहमाचल प्रदेशच्या मुख्यमांत्र्याांिी मनहलाांसाठी 'िारी को िमि' योजिा 

सुरू केली. 

● डहमार्ल प्रदेशरे् मुख्यमंत्री, जय िाम ठाकूि यांनी िाज्याच्या हद्दीतील 

मडहला प्रवाशांना डहमार्ल िोि टर ान्सपोटच कॉपोिेशन (HRTC) बसमिील 

भाड्यात 50% सवलत देण्यासाठी 'नािी को नमन' योजना सुरू केली 

आहे. िाज्यातील पडहल्या मडहला बस र्ालक सीमा ठाकूि यांनी त्यांना 

िाज्य परिवहन बसमिून कायचक्रमाच्या डठकाणी नेले. मुख्यमंत्र्यांनी 15 

एडप्रल डहमार्ल डदनी मडहलांना बस भाड्यात 50 टके् सवलत देण्यार्ी 

घोर्णा केली होती. 

1,800 कोर्ी रुपयाांच्या प्रकल्पाांचे उद्घार्ि करण्यासाठी पांतप्रधाि मोदी 

वारािसीला भेर् देिार 

● पंतप्रिान निेंद्र मोदी गुरुवािी त्यांच्या लोकसभा मतदािसंघार्ा दौिा 

किण्यासाठी वािाणसीला जाणाि आहेत. तेथे ते ₹18,00 कोटी रुपयांच्या 

डवडवि डवकास उपक्रमांरे् उद्घाटन आडण पायाभिणी किणाि आहेत. हे 

उपक्रम पायाभूत सुडविा सुिािण्यावि आडण लोकांरे् जीवन सुसय 

किण्यावि भि देतील. वािाणसीतील एलटी कॉलेजमधे्य 'अक्षय पत्र डमि-

िे मील डकर्न'रे् उद्घाटन पंतप्रिान किणाि आहेत. महाडवद्यालयात 

एक लाख डवद्यार्थ्ाांसाठी माध्यान्ह भोजन डशजवण्यार्ी क्षमता आहे. 

पांतप्रधाि िरेंद्र मोदी 1200 कोर्ी रुपयाांपेक्षा जास्त नकमतीच्या 

प्रकल्पाांची पायाभरिीही करिार आहेत. अिेक रसे्त पायाभूत सुनवधा 

प्रकल्पाांमधे्य हे समानवष्ट् आहे: 

1. लहितिा येथून िस्त्यारे् सहा पदिी रंुदीकिण. 

2. BHU ते डवजया डसनेमा 

3. पांिेपूि उड्डाणपुलापासून रिंगिोिपयांतच्या िस्त्यारे् र्ौपदिीकिण. 

4. कुर्हेिी ते सांिा हा र्ौपदिी िस्ता. 

5. वािाणसी-भदोही ग्रामीण िस्त्यांरे् रंुदीकिण आडण मजबुतीकिण 

6. पार् नवीन िस्त्यांरे् बांिकाम 

7. वािाणसी ग्रामीण भागात र्ाि सीसी िस्त्यांरे् बांिकाम 

8. बाबतपूि-र्ौबेपूि मागाचविील बाबतपूि िेल्वे स्थानकाजवळील पुलाविील 

िस्त्यारे् बांिकाम. 

स्वातांत्र्यसैनिक अल्लुरी सीताराम राजू याांच्या ३० फूर् उांचीच्या पुतळ्याचे 

पांतप्रधाि मोदी ांच्या हसे्त अिावरि 

● पंतप्रिान निेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यसैडनकाच्या 12५ व्या जयंतीडनडमत्त 

आंध्र प्रदेशातील पूवच गोदाविी डजल्यातील भीमाविम येथे अल्लुिी 

सीतािाम िाजू यांच्या 30 फूट ब्राँझ पुतळ्यारे् अनाविण केले. अल्लुिी 

सीतािाम िाजू यांर्ी 125 वी जयंती, 100 वरे् 'िामपा क्रांती' सोबतर् 

स्वातंत्र्यार्ी 75 वरे् पूणच होत आहेत. 

अल्लुरी सीताराम राजू बद्दल: 

● 1897 डकंवा 1898 मधे्य सध्याच्या आंध्र प्रदेशात जन्मले असे मानले जाते, 

अल्लुिी सीतािाम िाजू हे अगदी लहान वयातर् या प्रदेशात डब्रटीशांच्या 

डविोिात गडनमी प्रडतकाि किण्यासाठी प्रडसद्ध आहेत. हैदिाबाद 

डवद्यापीठातील इडतहासारे् प्राध्यापक िॉ मुिली अटलुिी यांच्या 

म्हणण्यानुसाि, वयाच्या 18 व्या वर्ी िाजू संन्यासी झाले आडण त्याने या 

प्रदेशातील िोगंिाळ आडण आडदवासी भागांना भेटी देण्यास सुरुवात 

केली. िाजू स्वत: आडदवासी नव्हते, पण िॉ. अटलुिी यांच्या 

म्हणण्यानुसाि, डवडवि पाश्वचभूमीतील लोकांना वसाहतडविोिी कायाचसाठी 

एकत्र आणण्यात त्यांर्ी "महान क्षमता" होती. अखेिीस त्यांना डब्रडटशांनी 

पकिले आडण 1924 मधे्य त्याला फाशी देण्यात आली. 

बोिन परीक्षा निकाल सुव्यवखस्थत करण्यासाठी CBSE िे पररक्षा सांगम 

पोर्नल लाँच केले. 

● CBSE बोिाचने बोिच पिीक्षा डनकाल, नमुना पेपि आडण इति तपशील 

एकार् डवंिोमधे्य सुव्यवन्स्टस्थत किण्यासाठी 'पिीक्षा संगम' नावारे् पोटचल 

सुरू केले आहे. cbsedigitaleducation.com नुसाि, नव्याने लाँर् 

झालेले परिक्षा संगम पोटचल “शाळेच्या प्रादेडशक कायाचलये आडण CBSE 

बोिाचच्या मुख्यालयाद्वािे आयोडजत केल्या जाणाऱ्या डवडवि पिीक्षा-

संबंडित प्रडक्रयांना एकडत्रत किेल”. 

● परिक्षा संगम हे आणखी एक पोटचल आहे डजथे डवद्याथी 10वी आडण 12वी 

बोिाचरे् डनकाल सहज तपासू शकतील. परिक्षा संगम तीन मुख्य 

डवभागांमधे्य डवभागले गेले आहे: शाळा (गंगा), प्रादेडशक कायाचलय 

(यमुना), आडण मुख्य कायाचलय (सिस्वती). परिक्षा संगम पोटचल इयत्ता 

10वी आडण 12वी साठी CBSE बोिच डनकाल 2022 शी संबंडित सवच 

डक्रयाकलाप सुव्यवन्स्टस्थत किेल. 

राजस्थाि सरकार भारतातील पनहले आरोग्य-अनधकार नवधेयक सादर 

करिार आहे 

● िाजस्थान सिकाि लवकिर् आिोग्य हक् डविेयक डविानसभेत सादि 

किण्यार्ी शक्यता आहे , “भाितातील अशा प्रकािर्ा पडहला”, ज्यारे् 

उडद्दष्ट् सिकािी आडण खाजगी आिोग्य सेवा प्रदात्यांमाफच त दजेदाि आडण 

पिविणाऱ्या आिोग्य सेवांसाठी वर्नबद्ध आहे.  

● जानेवािीमधे्य, सिकािने एक मसुदा डविेयक तयाि केला होता ज्यात 

रूग्ण, त्यांरे् परिर्ि आडण आिोग्य सेवा प्रदाते यांरे् हक् तसेर् 

संबंडितांच्या तक्रािीरें् डनिाकिण किण्यासाठी एक प्रणाली परिभाडर्त 

केली होती. 

नवधेयकातील महत्त्वाचे मुदे्द: 

● आिोग्यार्ा अडिकाि डविेयक हा िाज्यातील वैद्यकीय सेवांर्ा डवस्ताि 

आडण बळकटीकिण किण्याच्या िाजस्थान सिकािच्या बोलीर्ा एक भाग 

आहे. 

● अलीकिेर्, मुख्यमंत्र्यांनी जयपूिमिील सांगणेिी गेट येथील मडहला 

उपर्ािालयातील (मडहला रुग्णालय) सुडविांच्या डवस्तािासाठी 117 कोटी 

रुपये मंजूि केले. 

● िाज्याने मुख्यमंत्री डर्िंजीवी आिोग्य डवमा योजनेच्या माध्यमातून लोकांना 

10 लाख रुपयांपयांत मोफत उपर्ाि देऊन प्रते्यक कुटंुबार्ी आिोग्य 

सुिक्षा सुडनन्स्टश्र्त केली आहे . 

● यासोबतर् योजनेत नोदंणी केलेल्या कुटंुबांना 5 लाख रुपयांपयांतर्ा 

अपघात डवमाही डदला जात आहे. 
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पखश्चम रेल्वेिे मुांबईच्या वाांदे्र र्नमनिस ते िार से्टशिला जोििारा सवानत 

लाांब स्कायवॉक उघिला 

● खाि िोि िेल्वे स्थानकापासून जवळच्या वांदे्र टडमचनसपयांतर्ा पन्स्टश्र्म 

िेल्वेर्ा (WR) सवाचत लांब स्कायवॉक प्रवाशांसाठी िॅटफॉमचवि सहजपणे 

र्ढण्यासाठी खुला किण्यात आला आहे.  

● स्कायवॉक 314 मीटि लांब आडण 4.4 मीटि रंुद आहे. पन्स्टश्र्म िेल्वेच्या 

नोदंीनुसाि स्कायवॉक प्रवाशांना खाि से्टशनवि उतरून आडण दडक्षण 

फूट ओव्हि डब्रज घेऊन थेट वांदे्र (टी) पयांत पोहोरू् शकेल. 

देशातील 13 एक्सपे्रसवे असलेले यूपी हे पनहले राज्य ठरले आहे 

● मुख्यमंत्री योगी आडदत्यनाथ यांच्यामुळे उत्ति प्रदेशातील सवाचत मोठ्या 

एके्स्प्रस वे नेटवकच र्ी पायाभिणी झाली आहे. िाज्याला लवकिर् 

जगभिातील इति अनेक िाष्ट्र ांपासून उत्तम महामागच जोिणी डमळेल.  

● िाज्यात आता 13 दु्रतगती मागच आहेत, जे असे किणािे ते देशातील पडहले 

िाज्य बनले आहे. एकूण 3200 डकमी लांबीच्या 13 दु्रतगती मागाांपैकी सहा 

वापिात आहेत ति इति सात बांिकामािीन आहेत. 

नमशि कुशल कमी: बाांधकाम कामगाराांचे कौशल्य सुधारण्यासाठी 

नदल्ली सरकारची योजिा 

● डदल्लीरे् उपमुख्यमंत्री मनीर् डससोडदया यांनी बांिकाम कामगािांना 

त्यांर्ी क्षमता सुिािण्यास मदत किण्यासाठी डमशन कुशल कमी सुरू 

केले. औपर्ारिक प्रडसद्धीपत्रकानुसाि, डदल्ली सिकािने हा कायचक्रम 

डदल्ली कौशल्य आडण उद्योजकता डवद्यापीठ (DSEU) आडण डदल्ली 

इमाित आडण इति बांिकाम कामगाि कल्याण मंिळाच्या मदतीने 

डवकडसत केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

● डसम्प्िेक्स, NAREDCO आडण इंडिया न्स्टव्हजन फाऊंिेशन यांच्या 

सहकायाचने बांिकाम कामगािांर्ी कौशल्ये वाढवण्यासाठी हा DSEU 

कायचक्रम डवशेर्तः अनोखा आहे. या 15 डदवसांच्या डवशेर् प्रडशक्षण 

कायचक्रमार्ा एक भाग म्हणून कामगाि वाढवतील, ज्यामुळे भडवष्यात 

त्यांरे् वेतन वाढेल. 

● यामुळे कामगािांच्या पगािात 8,000 रुपयांपयांत वाढ होईल. या 

योजनेअंतगचत सिकािला एका वर्ाचत 2 लाख कामगािांना प्रडशडक्षत 

किायरे् आहे. 

● या कायचक्रमारे् उडद्दष्ट् 2 लाखांहून अडिक नोदंणीकृत बांिकाम 

कामगािांना दिवर्ी बांिकाम के्षत्रात उद्योगाच्या मागणीवि आिारित 

नोकिीच्या भूडमकेसाठी नोकिीवि कौशल्य डवकास प्रडशक्षण देणे हे आहे. 

2022 मधे्य नत्रपुरामधे्य िाची उत्सव सुरू होत आहे. 

● डत्रपुिाच्या पूवेकिील खैिपूि येथे हजािो भाडवकांनी एकत्र येऊन 14 देवी-

देवतांना प्राथचना करून आठविाभि र्ालणािा पािंपारिक खर्ी उत्सव 

सुरू झाला. खािर्ी पूजा हा मुख्यतः आडदवासीरं्ा सण आहे पण त्यार्ी 

उत्पत्ती डहंदू िमाचशी आहे. भाित आडण शेजािील बांगलादेशातील भाडवक 

आडण सािूही या उत्सवात सहभागी झाले आहेत. 

वाय एस जगि मोहि रेड्डी, आांध्र प्रदेशचे मुख्यमांत्री, आजीवि YSRC 

अध्यक्ष म्हिूि निविले गेले 

● युवाजन श्रडमका रिथू काँगे्रस (YSRC) ने आंध्र प्रदेशरे् मुख्यमंत्री वाय एस 

जगन मोहन िेड्डी यांर्ी "जीवनभिासाठी अध्यक्ष" म्हणून डनवि केली. 

पक्षाच्या घटनेत बदल केल्यानंति, YSRC च्या दोन डदवसीय बैठकीनंति 

पुढील डनणचय घेण्यात आला. YSRC च्या संसदीय पक्षारे् नेते डवजयसाई 

िेड्डी यांच्या म्हणण्यानुसाि जगन मोहन िेड्डी यांना YSRCP रे् आजीवन 

नेतृत्व डदले जाईल. 

िागपुरात सवानत लाांब िबल िेकर पूल बाांधण्याचा जागनतक नवक्रम 

भारतािे केला आहे. 

● भाितीय िाष्ट्र ीय महामागच प्राडिकिण (NHAI) आडण महािाष्ट्र  मेटर ोने 

नागपुिात 3.14 डकमी लांबीर्ा सवाचत लांब िबल िेकि मागच बांिण्यार्ा 

जागडतक डवक्रम केला. महामागच उड्डाणपूल आडण मेटर ो िेल्वेसह सवाचत 

लांब माडगचका डसंगल कॉलम डपअिवि समडथचत आहे. िबल-िेकि 

व्हायािरवि बांिलेली जास्तीत जास्त मेटर ो से्टशन्स एडशया बुक ऑफ 

िेकॉि्चस आडण इंडिया बुक ऑफ िेकॉि्चसद्वािे मान्यताप्राप्त आहेत. 

मेघालयचे मुख्यमांत्री कॉिरॅि के सांगमा याांिी सरकारिे 300 कोर्ी रुपये 

रािूि ठेवल्याची घोर्िा केली आहे. 

● मेघालयरे् मुख्यमंत्री, कॉनिॅि के संगमा यांनी सिकािर्ी घोर्णा केली 

आहे की सिकािने बालपणीच्या डशक्षण कायचक्रमांमधे्य गंुतवणूक 

किण्यासाठी बाय अनुदाडनत प्रकल्पांमिून 300 कोटी रुपये िाखून ठेवले 

आहेत. िीईआिटीच्या बांिकामासाठी अंदाजे 8.33 कोटी रुपये खर्च झाले 

आहेत. बालपणीच्या डशक्षण कायचक्रमात गंुतवणूक किण्यासाठी िाज्याने 

एक िोि मॅप तयाि केला आहे. 

नवद्याथ्याांसाठी रोजगाराच्या सांधी ांसाठी नदल्ली सरकारिे युनिसेफशी 

करार केला आहे 

● डदल्ली सिकािने युनायटेि नेशन्स इंटिनॅशनल डर्ल्िर न्स इमजचन्सी फंि 

(UNICEF) सोबत जाहीि केलेल्या नवीन पथदशी प्रकल्पामुळे डदल्ली 

कौशल्य आडण उद्योजकता डवद्यापीठ (DSEU) च्या डवद्यार्थ्ाांना आता 

नोकिीच्या संिी उपलब्ध होतील. DSEU आडण UNICEF यांनी 

डवद्यार्थ्ाांसाठी 'करिअि अवेअिनेस सेशन्स' सुरू केले आहेत. 

िोजगािाच्या संिी उपलब्ध करून देण्यासाठी, डवद्यार्थ्ाांना नोकिीसाठी 

तयाि होण्यास मदत किण्यासाठी तसेर् तरुणांर्ा आवाज ऐकण्यासाठी 

आडण वाढवण्यासाठी डदल्लीर्ी न्स्टस्कल युडनव्हडसचटी युडनसेफमधे्य 

YuWaah (जनिेशन अनडलडमटेि इंडिया) सोबत हातडमळवणी किते. 

● भागीदािीर्ा आणखी एक आिािसं्तभ म्हणजे 'युवाह से्टप अप - बानो 

जॉब िेिी', फ्लायव्हील डिडजटल सोल्युशन्स प्रायवे्हट द्वािे DSEU डवद्याथी 

आडण डदल्लीतील इति नोकिी शोिणाऱ्यांसह सहा मडहन्यांच्या  प्रायोडगक 

तत्वावि तरुण नोकिी शोिणाऱ्यांर्ी पोहोर् वाढवण्यासाठी नू्य एज जॉब 

पोटचल्स, सिकािने डनवेदनात म्हटले आहे. 20 जुलैपासून आंबेिकि 

DSEU शकिपूि-1 कॅम्पसमधे्य प्रायोडगक तत्वावि  र्ालेल. 

नत्रपुरा सरकारिे 'अिन नवथ लिन' योजिा सुरू केली आहे. 

● डत्रपुिा सिकािने कोडवि-19 च्या प्रादुभाचवानंति शाळा सोिलेल्यांना पित 

आणण्यासाठी 'अनच डवथ लनच' नावार्ी नवीन योजना सुरू केली आहे. ही 

योजना 'डवद्यालय र्लो अडभयान' (र्ला शाळेत जाऊया) र्ा एक भाग 

आहे. 2020 मधे्य शाळा र्लो अडभयान िाबवून सिकािने गळती पित 

आणण्यार्ा प्रयत्न केला आहे. 

अनच डवथ लनच योजने अंतगचत: 

● डत्रपुिा डशक्षण डवभागाच्या 'अनच डवथ डशका' या उपक्रमात सवच 

महाडवद्यालयांतील तृतीय वर्ाचतील डवद्यार्थ्ाांना सवच वगाांमिील गळती 

शोिण्यासाठी सवेक्षण किण्यात सहभागी करून घेतले जाईल. 

● गळती झालेल्या डवद्यार्थ्ाचला त्यार् शाळेत दाखल केल्यास प्रते्यक 

स्वयंसेवकाला 500 रुपये डदले जातील . कायचक्रम यशस्वी होण्यासाठी 

अंगणवािी डशडक्षका स्वयंसेवकांना मदत कितील. 

मुख्यमांत्र्याांिी उत्तरािांिसाठी ई-एफआयआर सेवा आनि पोनलस अँप 

सादर केले 

● ई-एफआयआि सेवा आडण उत्तिाखंि पोलीस अँप मुख्यमंत्री पुष्कि डसंह 

िामी यांनी सादि केले. िाज्य पोडलसांच्या पार् ऑनलाइन सेवा या सवच 

पोडलस अँपमधे्य एकडत्रत केल्या आहेत. या कायचक्रमात बोलताना िामी 

म्हणाले की, अॅप जनतेला अडिक र्ांगली सेवा देईल. सिकािच्या 

सिलीकिण, उपाय आडण डनिाकिणाच्या िोिणाच्या वतीने, त्यांनी नमूद 

केले की हा एक प्रशंसनीय प्रयत्न आहे. पंतप्रिान निेंद्र मोदी यांर्ी स्माटच 

पोडलडसंग ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतिवण्यार्ा हा सु्तत्य प्रयत्न आहे. 
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तेलांगिा सरकार आनि UNDP DiCRA वर सहकायन करतात 

• िेटा इनलायमेट िेडझडलएंट अॅग्रीकल्हर्ि (DiCRA), डिडजटल पन्स्टिक

गुि्सिडजस्टर ीमिीलहीसवाचतनवीनप्रडवडष्ट्िाज्यसिकािने संयुक्तिाष्ट्र 

डवकासकायचक्रम(UNDP) यांच्यासहकायाचनेजाहीिकेलाआहे.हा मंर्

(पॅ्लटफॉमच), जेत्यालाशक्तीडमळवूनदेण्यासाठीकृडत्रमबुन्स्टद्धमते्तर्ावापि

किते, आडण जेअन्न सुिक्षाआडणअन्नप्रणाली सुिािण्यारे्उद्दीष्ट्आहे.

तेलंगाणारे् आय टी मंत्री केटी िामािाव यांच्या मते, डिसीआिए हे

डिडजटलपन्स्टिकगुि(सावचजडनकवसू्त)बनतर्ाललेआहे.हेखुलेिेटा

िोिण, शेतकऱ्यांनासेवाडवतिणआडणअन्नसुिके्षच्याजागडतकसमसे्रे्

डनिाकिण किण्यासाठी प्रशासनारे् आमच्या वर्नबद्धतेतील एक

महत्त्वपूणचआगाऊपाऊलआहे. 

राजस्थाििे भारतातील पनहली निनजर्ल लोकअदालत सुरू केली आहे  

• िाजस्थान येथे आयोडजत 18 व्या अन्स्टखल भाितीय डविी सेवा

प्राडिकिणाच्या अडिवेशनादिम्यान, िाष्ट्र ीय डविी सेवा प्राडिकिणारे्

अध्यक्ष उदय उमेश लडलत यांनी कृडत्रम बुन्स्टद्धमते्तद्वािे र्ालडवलेल्या

पडहल्या डिडजटललोकअदालतीरे्अनाविणकेले. िाजस्थानिाज्य डविी

सेवा प्राडिकिणार्ी (RSLSA) डिडजटललोकअदालत जु्यडपडटसजन्स्टस्टस

टेक्नॉलॉजीज, संस्थेच्यातांडत्रकभागीदािानेतयािकेलीहोती 

मुख्य मुदे्द: 

• भाितारे् सिन्यायािीश एनव्ही िमणा यांनीकें द्रीयकायदा वन्याय मंत्री

डकिेन रिडजजू आडण िाजस्थानरे् मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या

उपन्स्टस्थतीतदोनडदवसीयकायचक्रमारे्उद्घाटनकेले. 

• भाितातील वाढत्या खटल्यांच्या अनुशेर्ाकिे अलीकिे लक्ष वेिले गेले

आहे, डवशेर्त:महामािीच्याकाळातजेव्हान्यायालयेतातु्पितेथांबडवण्यात

आलीहोती. 

• देशातील सवाचत जुने प्रलंडबत प्रकिण नुकतेर् डबहािमिील डजल्हा

न्यायालयाने108 वर्ाांच्याडरं्तनानंतिडनकालीकाढले. 

• NITI आयोगाच्याअहवालातअसाही अंदाज वतचवण्यातआलाआहेकी

भाितातील आता प्रलंडबत असलेल्या प्रते्यक प्रकिणारे् डनिाकिण

किण्यासाठी324 वरे्लागतील. 

अरुिाचल प्रदेश आनि आसाममधे्य सीमा नववाद करार झाला 

• दोन्ही िाज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्याम्हणण्यानुसाि, आसामआडणअरुणार्ल

प्रदेशने नामसाई घोर्णेवि स्वाक्षिी करून सात दशके जुना सीमावाद

सोिवण्याच्याडदशेनेएकपाऊलउर्ललेआहे.याप्रकिणाविीलर्रे्च्या

डतसऱ्या फेिीनंति, अरुणार्ल प्रदेशरे् मुख्यमंत्री पेमा खांिू आडण

आसामरे् त्यांरे् सहकािी डहमंता डबस्वा सिमा यांनी नामसाईमधे्य या

घोर्णेविस्वाक्षिीकेली. 

पनिम बांगालचे राज्यपाल ला गिेशि याांच्याकिे अनतररक्त कायनभार 

सोपवण्यात आला आहे 

• िाष्ट्र ीय लोकशाहीआघािी (NDA) ने उपाध्यक्ष पदारे् उमेदवािम्हणून

डनविलेल्या जगदीप िनखि यांच्या िाजीनाम्यानंति , ला. गणेशन यांनी

पडिम बंगालरे् नवीन िाज्यपाल म्हणून पदार्ी शपथ घेतली. स्पीकि, 

ममता बॅनजी, डवडवि िाज्यांरे् मंत्री आडण कलकत्ता उच्च न्यायालयारे्

मुख्यन्यायािीशप्रकाशश्रीवास्तवयांच्याउपन्स्टस्थतीतत्यांनापदार्ीशपथ

देण्यातआली. िाष्ट्र पतीभवनाच्याडनवेदनानुसाि, िाष्ट्र पतीिामनाथकोडवंद

यांनी पडिम बंगालरे् िाज्यपाल जगदीप िनखि यांर्ा िाजीनामा

स्वीकािला असून एनिीएनेत्यांना उपिाष्ट्र पतीपदासाठी उमेदवािी डदली

आहे. 

आसामचे मुख्यमांत्री नहमांता नबस्वा सरमा याांिी 'स्वनिभनर िारी' योजिा 

सुरू केली 

• आसामरे्मुख्यमंत्रीडहमंताडबस्वासिमायांनी 'स्वडनभचिनािी' हीयोजना

आसामच्या गुवाहाटीमधे्य स्थाडनक डवणकिांना सक्षमकिण्यासाठी सुरू

केली आहे. िाज्य सिकाि या योजनेंतगचत वेब पोटचलद्वािे थेट देशी

डवणकिांकिूनहातमागाच्यावसू्तखिेदीकिेल.यायोजनेमुळेिाज्यातील

हातमागआडणकापिार्ावािसाजपण्यासमदतहोणािआहे. 

'हर घर जल' प्रमानित करिारा िासदाराचा बुरहािपूर हा पनहला नजल्हा 

ठरला आहे. 

• मध्यप्रदेशातीलबुिहानपूिडजल्हा, जो 'दखीनर्ादिवाजा' म्हणूनप्रडसद्ध

आहे, हा देशातील पडहला प्रमाडणत 'हि घि जल' डजल्हा बनला आहे.

देशातीलएकमेवडजल्हा, बुिहानपूिमिीलप्रते्यकी254 गावांतीललोकांनी

ग्रामसभांनी पारित केलेल्या ठिावाद्वािे त्यांर्ी गावे 'हि घि जल' म्हणून

घोडर्त केली आहेत. त्यानुसाि, हे प्रमाडणत किते की खेड्यातील सवच

लोकांनानळांद्वािे शुद्ध डपण्यारे्पाणीउपलब्धआहे, यार्ीखात्रीकरून

'कोणीहीबाहेििाहणािनाही'. 

 IFSCA च्या गुजरात मुख्यालयाची कोिनशला पांतप्रधाि करिार आहेत 

• गुजिातर्ी IFSCA (आंतििाष्ट्र ीय डवत्तीय सेवा कें द्र प्राडिकिण)

मुख्यालयार्ी इमाित अडिकृतपणे पंतप्रिान निेंद्र मोदी यांरे् आभाि

मानेल. IFSCA ही डवत्तीयउत्पादने, डवत्तीय सेवाआडण डवत्तीय संस्थांच्या

डनडमचती आडण पयचवेक्षणासाठी भाितातील आंतििाष्ट्र ीय डवत्तीय सेवा

कें द्रांमिीलकें द्रीकृतडनयामकसंस्थाआहे. 

केरळ प्रते्यक िागररक पूिनपिे निनजर्ल साक्षर आहे याची िात्री 

करण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात करेल 

• केिळसिकािने िाज्यात संपूणच डिडजटलसाक्षितेला र्ालना देण्यासाठी

उपक्रमसुरूकिण्यार्ा डनणचय घेतलाआहे. मुख्यमंत्री डपनािाई डवजयन

यांनी डतरुअनंतपुिममिील एका शालेय कायचक्रमाला संबोडित किताना

स्पष्ट्केलेकीयामोडहमेर्ाउदे्दशलोकांना, डवशेर्तःतरुणांना, ऑनलाइन

िोकेआडणसापळ्यांबद्दलडशडक्षतकिणेआहे. 

भोपाळ, नदल्ली नवमाितळ, काांिला पोर्न आनि बेंगळुरू मेर्र ोमधे्य र्र ाय 

5G ची चाचिी करत आहे 

• भाितात सध्या 5G से्पररम डललाव होत आहेत. भाितीय दूिसंर्ाि

डनयामक प्राडिकिण (TRAI) ने सांडगतले आहे की त्यांनी से्पररम

डललावापूवी देशभिातील डनविक भागात 5G नेटवकच र्ी प्रायोडगक

र्ार्णीसुरूकेलीआहे.TRAI देशभिातीलर्ािवेगवेगळ्यासाइटवि5G 

नेटवकच र्ी र्ार्णी कित आहे. ही डठकाणे बेंगळुरूमिील नम्मा मेटर ो, 

गुजिातमिीलकच्छजवळीलनम्मापोटचकांिला, भोपाळस्माटचडसटी, नवी

डदल्लीतीलजीएमआिआंतििाष्ट्र ीयडवमानतळआडणभोपाळस्माटच डसटी

आहेत. 

हररयािाचे मुख्यमांत्री मिोहर लाल िट्टर याांिी गुरुग्राम पोनलसाांसाठी 

'स्मार्न ई-बीर्' प्रिाली सुरू केली. 

• हरियाणारे् मुख्यमंत्री, मनोहिलालखट्टियांनी गुरुग्राममधे्यपोडलसांच्या

उपन्स्टस्थतीसाठी आडण कमचर्ाऱ्यांच्या गस्तीवि रिअल-टाइम

मॉडनटरिंगसाठी अॅप-आिारित 'स्माटच ई-बीट' प्रणाली सुरू केली

आहे.मुख्यमंत्रीखट्टियांनीपोडलसआयुक्तकायाचलयातएकाकायचक्रमात

ही प्रणाली सुरू केलीआडणत्याच्याशी जोिलेल्या 119 मोटािसायकल

पोडलसस्वािांनाडहिवाझेंिादाखवला.अॅप-आिारितप्रणालीगुरुग्राममधे्य

स्माटचपोडलडसंगइडनडशएडटव्ह(एसपीआय)अंतगचतसुरूकिण्यातआली

आहे आडण यामुळे या पोडलसांना त्यांर्ी उपन्स्टस्थती आडण त्यांच्या

िाइि्सविलक्षठेवण्यासमदतहोईल. 

तानमळिािू सरकारिे 'मुख्यमांत्री िाश्ता योजिा' सुरू केली. 

• तडमळनािूसिकािने2022-23 दिम्यानइयत्ता4 मिील1.14 लाखांहून

अडिक मुलांच्या फायद्यासाठी 1,545 सिकािी प्राथडमक शाळांमधे्य

मुख्यमंत्रीनाश्तायोजनेर्ापडहलाटप्पालागूकिण्यार्ाआदेशजािीकेला

आहे.सवचकायचितशाळांतील मुलांनासांबािआडणभाज्यांसह जेवणार्ा

नाश्ताडदलाजाईल. 

केरळ सरकार "केरळ सावरी" ऑिलाइि कॅब सेवा सुरू करिार आहे. 

• केिळ सिकाि पुढील मडहन्यात स्वत:र्ी ई-टॅक्सी सेवा सुरू करून

लोकडप्रय कॉपोिेट ऑनलाइन कॅब सेवेर्ा पयाचय शोिण्यासाठी तयाि

आहे, हा देशातीलकोणत्याहीिाज्यसिकािर्ापडहलार्उपक्रममानला

जातो. 'केिळसाविी' नावार्ी सेवा , ऑनलाइन टॅक्सीभाड्याने देण्यार्ी

सेवािाज्याकिूनसुरूकेलीजातआहे.देशातपडहल्यांदार्िाज्यसिकाि

ऑनलाइनटॅक्सीसेवासुरूकितआहे. 
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पांजाब 29 ऑगस्टपासूि पांजाब िेि मेळा आयोनजत करिार आहे 

• पंजाबक्रीिा डवभाग पंजाब खेि मेळाआयोडजतकिेल, ज्यामधे्य14 ते

60 वयोगटातीलस्पिचकांसाठीसहा वयोगटातील30 क्रीिा डक्रयाकलाप

असतील.प्रडतभा शोिणे, खेळांसाठी स्वागताहच वाताविण डनमाचण किणे

आडण आिोग्याडवर्यी जनजागृती किणे ही या कायचक्रमार्ी उडद्दषे्ट्

आहेत.25 ते40, 40 ते50 आडण50 ते60 वयोगटातीलस्पिाचयाआिी

आयोडजत केलेल्या 14 वर्ाांखालील, 17 वर्ाांखालील आडण 17 ते 25 

वयोगटातीलस्पिाचअसतील. 

छत्तीसगिच्या मुख्यमांत्र्याांिी मनहला हक्क जागृतीसाठी 'महतरी न्याय रथ' 

सुरू केला 

• िाज्याच्या मडहलांना त्यांच्या घटनािक अडिकाि आडण कायद्यांबद्दल

डशडक्षतकिण्यासाठी, छत्तीसगिमडहलाआयोग मुख्यमंत्रीमहतिीन्याय

िथयात्राआयोडजतकिेल . हिेली डतहाि उत्सवाडनडमत्त मुख्यमंत्री भूपेश

बघेल “ मुख्यमंत्री महतिी न्याय िथ ” िवाना कितील. लघुपट, संदेश

आडण पुन्स्टस्तकेच्या माध्यमातून िथ सवच डजल्हयांना भेट देऊन मडहलांना

कायदेडवर्यकसंिक्षणआडणत्यांच्या संवैिाडनकअडिकािांबद्दल डशडक्षत

कितील. 

सेमीकां िरर पॉनलसी 2022-27 लाँच करिारे गुजरात हे पनहले भारतीय 

राज्य ठरले 

• पार् वर्ाांच्या कालाविीत डकमान 2,00,000 नवीन िोजगािाच्या संिी

डनमाचण किण्याच्या उदे्दशाने गुजिात सिकािने समडपचत 'गुजिात

सेमीकंिरि िोिण 2022-27' जाहीि केले आहे. गुजिात सिकािने

िोलेिासे्पशलइन्क्वे्हस्टमेंट रिजनर्ाएकभागअसणािे “सेमीकॉन डसटी” 

डवकडसतकिण्यार्ा डनणचयही घेतलाआहे. भाितसिकािच्या डिझाईन-

डलंक्िइन्सेंडटव्हयोजनेंतगचतमंजूिझालेलेप्रकल्पनवीनिोिणांतगचतलाभ

घेण्यासाठी पात्र िाहणाि नाहीत, असे िाज्यसिकािच्या प्रडसद्धीपत्रकात

म्हटलेआहे. 

 

आांतरराष्ट्र ीय बातम्या 

फनिनिाांि माकोस जु्यनियर याांिी नफनलनपन्सचे अध्यक्ष म्हिूि शपथ 

घेतली. 

● डदवंगत हुकूमशहा फडिचनांि माकोस सीडनयि यांर्ा मुलगा फडिचनांि 

माकोस जु्यडनयि यांनी 9 मे िोजी झालेल्या डनविणुकीत 31.6 दशलक्ष 

मतांनी डवजय डमळवला आडण डफलीडपन्सरे् 17 वे िाष्ट्र ाध्यक्ष म्हणून शपथ 

घेतली. त्यांनी मडनला येथील िाष्ट्र ीय लडलत कला संग्रहालयात सवोच्च 

न्यायालयारे् न्यायमूती अलेक्झांिि गेसमंुिो यांच्यासमोि शपथ घेतली. 

माजी िाष्ट्र पतीरं्ी मुलगी आडण त्यांर्ी िावपटू सािा दुतेते काडपचओ यांनी 

19 जून िोजी उपाध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. हे दोघे 2028 पयांत देशार्ी 

सेवा कितील. 

यायर लॅनपि याांिी इस्रायलचे 14 वे पांतप्रधाि म्हिूि पदभार स्वीकारला. 

● येश अडतद पक्षारे् नेते, यायि लॅडपि हे नफताली बेनेट यांच्या जागी 

अडिकृतपणे इस्रायलरे् 14 वे पंतप्रिान बनले आहेत. ते माजी पत्रकाि 

आहेत, जे 1 जुलै 2022 पासून इस्रायलरे् पंतप्रिान म्हणून काम कित 

आहेत. यायि लॅडपि यांर्ा कायचकाळ लहान असू शकतो कािण त्यांनी 1 

नोव्हेंबि िोजी होणाऱ्या इस्रायलच्या डनविणुकीपूवी काळजीवाहू 

सिकािर्ी सूते्र हाती घेतली होती. 

यायर लॅनपि याांच्याबद्दल: 

● यायि लॅडपि हे इस्रायली िाजकािणी आडण माजी पत्रकाि आहेत. त्यांनी 

यापूवी 2021 ते 2022 पयांत इस्रायलरे् पयाचयी पंतप्रिान आडण पििाष्ट्र  

व्यवहािारे् पंतप्रिान म्हणूनही काम केले आहे. 

● िाजकािणात प्रवेश किण्यापूवी, यायि लॅडपि हे लेखक, टीव्ही प्रसु्ततकताच 

आडण नू्यज अँकि होते. 

स्वीिि आनि नफिलां ििे NATO सह अँके्ससि प्रोर्ोकॉलवर स्वाक्षरी 

केली. 

● NATO मुख्यालयात, स्वीिन आडण डफनलंिने प्रवेश प्रोटोकॉलवि 

स्वाक्षिी केली. या स्वाक्षिीसाठी डफनलंिरे् पेक्ा हाडवस्तो आडण 

स्वीिनरे् अँन डलंिे हे दोन्ही पििाष्ट्र  मंत्री उपन्स्टस्थत होते. स्वीिन, डफनलंि 

आडण तुकी यांच्यातील डत्रपक्षीय किािावि स्वाक्षिी होऊन डदवस उलटले 

आहेत. तुकीने सुरुवातीला कुडदचश बंिखोिांना आश्रय देत असल्याच्या 

कािणावरुन नॉडिचक देशांच्या संघटनेत प्रवेशास डविोि केला. 

माडद्रदमिील शेवटच्या डत्रपक्षीय परिर्देत, तुकीने डवडशष्ट् परिन्स्टस्थतीत 

आपले आके्षप मागे घेण्यारे् मान्य केले. 

IMF िे युके्रिची अथनव्यवस्था 2022 मधे्य 35% पयांत कमी होण्याचा 

इशारा नदला आहे. 

● इंटिनॅशनल मॉनेटिी फंि (IMF) च्या मते , िडशयासोबतच्या युद्धाच्या 

परिणामांमुळे 2022 मधे्य युके्रनर्ी अथचव्यवस्था 35% पयांत कमी होऊ 

शकते. IMF ने प्रािंडभक मूल्यांकनासह युके्रनला रे्तावणी डदली, की 

जीडवतहानी, गंभीि पायाभूत सुडविांरे् नुकसान, व्यापािातील व्यत्यय आडण 

डनवाचडसतांर्ा प्रवाह यामुळे 2022 मधे्य सकल देशांतगचत उत्पादनात 

डकमान 10% अपयश येईल. 

बोररस जॉन्सि याांिी युिायरे्ि नकां ग्िमच्या पांतप्रधािपदाचा राजीिामा 

नदला आहे 

● युनायटेि डकंगिमरे् पंतप्रिान, बोरिस जॉन्सन यांनी कंझवे्हडटव्ह पक्षारे् 

नेते म्हणून िाजीनामा देण्यार्ी घोर्णा केली आहे, ज्यानंति त्यांच्या 

सिकािला हादिवून सोिणाऱ्या घोटाळ्यांच्या माडलकेमुळे त्यांच्या 

डनकटवतीयांनी त्यांना सोिून डदले होते,नवीन टोिी नेत्यासाठी नेतृत्वार्ी 

डनविणूक सुरू किणे, जो त्यार्ा उत्तिाडिकािी होईल. 

● नवीन नेता डनविण्यार्ी प्रडक्रया पूणच होईपयांत जॉन्सन 10 िाउडनंग 

स्टर ीटवि प्रभािी िाहतील - ऑरोबिमधे्य डनयोडजत कंझवे्हडटव्ह पाटी 

कॉन्फिन्सच्या वेळेपयांत अपेडक्षत आहे. 

निदशनकाांिी अनधकृत निवासस्थािावर आक्रमि केल्यािे श्रीलां केचे 

अध्यक्ष तेथूि पळूि गेले. 

● श्रीलंकेच्या डनदशचकांनी पोलीस बॅरिकेि्स तोिून श्रीलंकेरे् िाष्ट्र पती 

गोटाबाया िाजपके्ष यांच्या अडिकृत डनवासस्थानात प्रवेश केला. डनदशचक 

कोलंबोतील डनवासस्थानात घुसतार् श्रीलंकेच्या िाष्ट्र पतीनंा त्यांच्या 

डनवासस्थानातून पळ काढावा लागला. िाष्ट्र पतीचं्या डनरे्िाथच देशभिातून 

डनदशचक बस, टर ेन आडण टरकमिून कोलंबोला पोहोर्ले. 

● आंदोलकांना सिकािर्ा गैिव्यवस्थापन आडण आडथचक संकटापासून 

संिक्षण किण्यात अपयशी ठिल्याबद्दल त्यांर्ा संताप व्यक्त किायर्ा 

होता. लोक सिकािच्या डविोिात डनदशचने कित आहेत, िाष्ट्र पतीचं्या 

डविोिात घोर्णा देत आहेत आडण िाष्ट्र पतीचं्या घिापयांत पोहोर्ण्यासाठी 

पोडलसांरे् बॅरिकेि्स उखिून टाकत आहेत. 

श्रीलां केचे पांतप्रधाि रानिल नवक्रमनसांघे याांिी राजीिामा जाहीर केला आहे 

● िाडनल डवक्रमडसंघे यांनी सवचपक्षीय सिकाि स्थापन किण्यासाठी 

श्रीलंकेच्या पंतप्रिानपदार्ा िाजीनामा डदला आहे. सवचपक्षीय सिकाि 

स्थापन झाल्यानंति आडण संसदेत बहुमत डमळाल्यानंति ते िाजीनामा 

देतील. तोपयांत डवक्रमडसंघे पंतप्रिानपदी िाहतील. दिम्यान, िाष्ट्र पती 

िाजपके्ष यांच्या श्रीलंका पोदुजाना पेिामुना (SLPP) पक्षाच्या 16 

खासदािांनी एका पत्रात त्यांना ताबितोब िाजीनामा देण्यार्ी आडण 

संसदेत बहुमत असलेल्या नेत्याला देशारे् नेतृत्व किण्यार्ी डवनंती केली 

आहे. 
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डू्यश बहि (DB) स्टार अलायन्सचा जगातील पनहला इांर्रमॉिल 

भागीदार असेल. 

● डू्यश बहन (DB) स्टाि अलायन्सर्ा जगातील पडहला इंटिमॉिल 

भागीदाि असेल. यासह, DB आडण डवमान वाहतूक उद्योग प्रवासी 

उद्योगाच्या पयाचविणास अनुकूल उत्क्ांतीसाठी आणखी एक मजबूत 

डसग्नल पाठवत आहेत. नवीन सहकायाांतगचत, DB ग्राहक आडण स्टाि 

अलायन्स सदस् एअिलाइन्सरे् प्रवासी त्यांच्या लांब पल्ल्याच्या 

प्रवासाला हवामान अनुकूल टर ेनमिून आिामात सुरू डकंवा समाप्त करू 

शकतील. जमचनी ही पडहली बाजािपेठ आहे आडण नवीन स्टाि अलायन्स 

उपक्रमातील DB हा जगातील पडहला भागीदाि आहे. 

जपािमधील सत्ताधारी पक्षािे नवधािसभेच्या मतदािात महत्त्वपूिन नवजय 

िो ांदनवला. 

● जपानमिील संसदीय डनविणुकीत , सत्तािािी पक्ष आडण त्याच्या युती 

भागीदािाने महत्त्वपूणच डवजय संपादन केला. 248 जागांच्या र्ेंबिमधे्य, 

डलबिल िेमोकॅ्रडटक पाटी (LDP) आडण त्यार्ा डकिकोळ युती भागीदाि 

कोमेटो यांनी त्यांर्ा एकडत्रत वाटा 146 पयांत वाढवला, जे विच्या 

सभागृहातील अध्याच जागांसाठीच्या डनविणुकीत बहुमतापेक्षा जास्त होते. 

जपानरे् पंतप्रिान डकडशदा फुडमओ यांनी या डनणचयाबद्दल आभाि व्यक्त 

केले. महामािी, िडशया आडण युके्रनमिील संघर्च आडण जीवनार्ी वाढती 

डकंमत यासािख्या देशातील सवाचत गंभीि समस्ा हाताळण्यारे् त्यांनी 

वर्न डदले. 

श्रीलां केचे राष्ट्रपती राजपके्ष याांिी त्याांच्या राजीिाम्यावर स्वाक्षरी केली. 

● श्रीलंकेरे् अध्यक्ष गोटाबाया िाजपके्ष यांनी त्यांच्या िाजीनाम्याच्या पत्रावि 

स्वाक्षिी केल्यानंति संसदेरे् अध्यक्ष िाजीनाम्यार्ी अडिकृत घोर्णा 

कितील. हा िाजीनामा एका वरिि सिकािी अडिकाऱ्याला डलहून देण्यात 

आला होता, जो तो सभापती मडहंदा यापा अबेवदेना यांना देतील, असे 

श्रीलंकन वृत्तपत्रांतील वृत्तांत म्हटले आहे. हजािो डनदशचकांनी िाष्ट्र पती 

भवनावि हल्ला किण्यापूवी गोटाबाया िाजपके्ष पळून गेले. 

मुख्य मुदे्द: 

● आडथचक संकटाडवरुद्ध अनेक मडहन्यांच्या डनदशचनांनंति, िाष्ट्र पती गोटाबाया 

िाजपके्ष यांनी मालदीवर्ा प्रवास केला आडण श्रीलंकेला आणीबाणीर्ी 

घोर्णा किण्यास प्रवृत्त केले कािण कोलंबोमधे्य मोठ्या प्रमाणात दंगली 

झाल्या. 

● संसदेरे् अध्यक्ष मडहंदा यापा अबेवदेना यांनी केलेल्या घोर्णेनुसाि 

गोटाबाया िाजपके्ष यांनी पंतप्रिान डवक्रमडसंघे यांना अंतरिम अध्यक्ष म्हणून 

काम किण्यासाठी नामडनदेडशत केले आहे. 

● कोलंबोमिील आपल्या अडिकृत डनवासस्थानातून हजािो आंदोलकांनी ते 

ओलांिण्याच्या काही काळापूवीर् पळून गेलेल्या गोटाबाया िाजपके्ष यांनी 

शडनवाि व िडववाि िोजी पद सोिण्यारे् आडण सते्तच्या शांततापूणच 

हस्तांतिणार्ा मागच मोकळा किण्यारे् वर्न डदले होते. 

पोप फ्राखन्सस याांिी नबशपच्या सल्लागार सनमतीवर तीि मनहलाांची 

नियुक्ती केली आहे 

● वॅ्हडटकनने जाहीि केले की पोप फ्रान्स्टन्ससने जगातील डबशप डनविण्यात 

मदत किणाऱ्या पूवीच्या सवच-पुरुर् सडमतीमधे्य तीन मडहला दोन नन 

आडण एका सामान्य िीर्ी डनयुक्ती केली आहे. या मडहन्याच्या 

सुरुवातीला िॉयटसचला डदलेल्या एका डवशेर् मुलाखतीत, पोपने ही घोर्णा 

केली होती, ज्यामधे्य त्यांनी मडहलांना होली सीमधे्य अडिक उच्च आडण 

शन्स्टक्तशाली पदे देण्यार्ी इच्छा व्यक्त केली होती. 

प्रवाशाांिा त्याांचे हक्क कळावेत यासाठी निनर्श सरकारिे 'एखव्हएशि 

पॅसेंजर चार्नर' सुरू केले 

• यावर्ी डदसलेल्याव्यापकव्यत्ययानंतिप्रवाशांना डवमानतळांविसमस्ा

आल्यास त्यांरे् हक् जाणून घेण्यासाठी डब्रडटश सिकािने "एन्स्टव्हएशन

पॅसेंजिर्ाटचि" सुरूकेलेआहे.नवीनर्ाटचिप्रवाशांनािद्दकिणे, डवलंब

होणे डकंवासामानगहाळझाल्यासकायकिावे हेजाणून घेण्यासमदत

किेल.हे डब्रटीशसिकािनेडवमानवाहतूकके्षत्रआडणप्रवासीउद्योगाच्या

भागीदािीतडवकडसतकेलेआहे. 

श्रीलांका: रानिल नवक्रमनसांघे 9 वे राष्ट्र ाध्यक्ष म्हिूि निविूि आले 

• जे्यि श्रीलंकेरे् िाजकािणी आडण सहा वेळा पंतप्रिान िाडहलेले िाडनल

डवक्रमडसंघेयांर्ीसंसदेनेबेटिाष्ट्र ारे्9 वेअध्यक्षम्हणूनडनविकेलीआहे.

225 सदस्ांच्यासंसदेतीलिाष्ट्र पतीपदाच्या डनविणुकीतत्यांना134 मते

डमळाली. 73 वर्ीय डवक्रमडसंघे माजी िाष्ट्र पती गोटाबाया िाजपके्ष यांर्ा

उवचरितकायचकाळ2024 मधे्यसंपणािआहेत. 

इर्लीचे पांतप्रधाि माररयो द्राघी याांिी राजीिामा नदला 

• इटलीरे् पंतप्रिान,मारियोद्राघीयांनीआपल्यापदावरूनपायउताि केले

आहे, ज्यांच्याप्रमुखयुतीपक्षांनीत्यांच्यासिकािलाजीवनमानाच्याउच्च

खर्ाचवि उपाय म्हणून पाडठंबा काढून घेतलाआहे. द्राघी यांनीआपला

िाजीनामा िाष्ट्र ाध्यक्ष सडजचयो मॅटािेला यांच्याकिे सुपूदच केला. तथाडप, 

नवीन नेत्यार्ी डनवि होईपयांत द्राघीरे् सिकाि काळजीवाहू क्षमतेच्या

अंतगचतकामकितिाहील.फेबु्रवािी2021 मधे्यत्यांर्ीइटलीरे्पंतप्रिान

म्हणूनडनविझाली. 

• िडशयाच्या युके्रनविील आक्रमणाडवरुद्धच्या पाडिमात्य आघािीलाही

द्राघीर्ीबाहेिपिणेहाएकिक्ाअसेल.इटाडलयन नेत्यानेमॉस्कोच्या

डदशेने डबनिास्त भूडमका घेतलीआहेआडणिडशयारे्अध्यक्षव्लाडदमीि

पुडतनयांच्याडवरुद्धकठोिडनबांिांरे्मुख्यडशल्पकािहोते. 

शेि मोहम्मद सबाह अल सालेम याांची कुवेतचे िवे पांतप्रधाि म्हिूि 

नियुक्ती 

• कुवेतरे् अमीि शेख नवाफ अल-अहमद अल-जाबेि अल-सबाह यांनी

शेखमोहम्मदसबाहअलसालेमयांर्ी नवीन पंतप्रिानम्हणून डनयुक्ती

किण्यार्ा आदेश जािी केला आहे.माजी पंतप्रिान शेख सबाह अल-

खालेद हमद अल-सबाह यांनी गेल्या अिीर् वर्ाांत र्ौर्थ्ांदा िाजीनामा

सादिकेल्यानंतितीनमडहन्यांनीनवीनपंतप्रिानार्ीडनयुक्तीझालीआहे. 

श्रीलांकेचे 15 वे पांतप्रधाि म्हिूि नदिेश गुिवधनिे याांिी शपथ घेतली 

• जे्यि िाजकािणी, डदनेश गुणवदेना यांर्ी श्रीलंकेरे् नवे आडण 15 वे

पंतप्रिानम्हणूनिाष्ट्र पतीिाडनलडवक्रमडसंघेयांनी डनयुक्तीकेलीआहे.ते

माजी पंतप्रिान िाडनल डवक्रमडसंघे यांरे् उत्तिाडिकािी आहेत, ज्यांनी

देशारे्9 वेअध्यक्षम्हणूनशपथघेतलीआहे.श्रीलंकापोदुजानापेिामुना

(SLPP) पक्षारे्खासदािगुणवदेनायांनीिाजिानीकोलंबोमधे्यइतिजे्यि

आमदािांच्याउपन्स्टस्थतीतशपथघेतली. 

• गुणवदेना यांर्ी एडप्रलमधे्य तत्कालीन िाष्ट्र पती गोटाबाया िाजपके्ष यांनी

गृहमंत्रीम्हणूनडनयुक्तीकेलीहोती.गोटाबायायांनीदेशातूनपळकाढला

आडण त्यांच्या पदार्ा िाजीनामा डदल्याने, पूवीरे् पंतप्रिान िाडनल

डवक्रमडसंघे यांनी 21 जुलै िोजी श्रीलंकेरे्आठवे िाष्ट्र पती म्हणून शपथ

घेतली. 

कमल हसिला सांयुक्त अरब अनमराती (UAE) किूि सन्मानित, गोल्डि 

खव्हसा नमळाला 

• ताडमळ डर्त्रपटसृष्ट्ीतील एक प्रमुख व्यक्ती कमल हसन यांना संयुक्त

अिब अडमिातीने प्रडतडित गोल्डन न्स्टव्हसा डदला आहे. गोल्डन न्स्टव्हसा

अडभनेता कमल हसनडशवाय इतिांना देण्यात आला आहे. अडभनेता

नासेि, मामूटी, मोहनलाल, टोडवनो थॉमस, पाथीपन, अमला पॉलआडण

शाहरुखखानयासवाांनाकमलहसनयांच्याआिीतेडमळालेआहे. 

चीििे तीि से्पस से्टशि मॉडू्यल्सपैकी दुसरे “वेंनर्यि” लाँच केले 

• र्ीननेआपलेनवीनसे्पससे्टशन पूणचकिण्यासाठीआवश्यकअसलेल्या

तीन मॉडू्यलपैकी दुसिे लॉन्च केले. बीडजंगच्या महत्त्वाकांक्षी अंतिाळ

कायचक्रमातीलहासवाचतअलीकिीलडवकासहोता.लाँगमार्च5B िॉकेटने

र्ीनच्या उष्णकडटबंिीय हैनान बेटाविील वेनर्ांग प्रके्षपण सुडविेवरून

व्हेंडटयनयाकॉलडर्न्हासहमानविडहतसे्पसडशपलाँर्केले.र्ायनामॅनि

से्पसएजन्सी(CMSA) च्याप्रडतडनिीनेप्रके्षपणाच्या "यशार्ी" पुष्ट्ीकेली. 
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वनसफा िाजरीि: K2 वर चढिारी पनहली बाांगलादेशी, जगातील दुसऱ्या 

क्रमाांकाचे सवोच्च नशिर 

• डगयाचिोहकवडसफानाझिीनहीबांगलादेशातीलपडहलीव्यक्तीबनलीजी

पाडकस्तानच्या प्रशाडसत K2, दुसऱ्या-उंर् पवचत डशखिावि र्ढली. डतने

8611 मीटि (28,251 फूट) उंर्असलेलेK2 पवचतारे् डशखि सि केले

आडण नंति बेस कॅम्पवि उतिले. जेव्हा डगयाचिोहक िोगंिावरूनखाली

उतितोआडणबेसकॅम्पविपितयेतोतेव्हाडशखिगाठल्यारे्म्हटलेजाते. 

बजराम बेगज याांिी अल्बेनियाचे राष्ट्र ाध्यक्ष म्हिूि शपथ घेतली 

• अल्बाडनयारे् नववे िाष्ट्र पती , डनवृत्त लष्किीकमांििआडण िाजकािणी

बजिामबेगजयांनीयेथेसंसदेतपदार्ीशपथघेतली.55 वर्ीयिाष्ट्र पतीनंी

संसदसदस्ांसमोिीलआपल्यापडहल्याभार्णातसांडगतलेकीतेसिकाि

आडण डविोिी पक्षांच्या कामांना पाडठंबा देतील आडण त्यांर्ा आदि

कितील, संघर्ाचऐवजीिाजकीयपक्षांमिीलसहकायाचरे्समथचनकितात. 

रनशयािे 2024 िांतर आांतरराष्ट्र ीय अांतराळ स्थािक सोिण्याचा नििनय 

घेतला 

• िाष्ट्र ाध्यक्षव्लाडदमीिपुडतनयांनामॉस्कोच्याअंतिाळसंस्थेच्यानवडनयुक्त

प्रमुखानेकळवलेकीिडशयाने2024 नंतिआंतििाष्ट्र ीयअंतिाळस्थानक

सोिण्यार्ा डनणचय घेतला आहे.युके्रनमधे्य मॉस्कोच्या लष्किी

कािवाईवरून मॉस्को आडण पडिम यांच्यातील वाढलेल्या शतु्रत्वाच्या

दिम्यान आडण िडशयाडवरूद्ध यापूवी किीही न ऐकलेल्या डनबांिांच्या

अनेकफेऱ्यांदिम्यानहीघोर्णाआलीआहे. 

 

नियुक्ती बातम्या 

 के. के. वेिुगोपाल याांची तीि मनहन्याांसाठी अर्िी जिरल म्हिूि 

पुिनिनयुक्ती 

● अँटनी जनिल (AG), KK वेणुगोपाल यांर्ी तीन मडहन्यांच्या 

कालाविीसाठी देशारे् सवोच्च कायदा अडिकािी म्हणून पुन्हा डनयुक्ती 

किण्यात आली आहे . श्री वेणुगोपाल, ज्यांर्ा सध्यार्ा एक वर्ाचर्ा 

कायचकाळ 30 जून िोजी संपत आहे, त्यांनी सिकािच्या डवनंतीनंति अल्प 

कालाविीसाठी सहमती दशचडवली 

● जुलै 2017 मधे्य, 90 वर्ीय श्री वेणुगोपाल यांर्ी भािताच्या िाष्ट्र पतीनंी 

मुकुल िोहतगी यांच्यानंति AG म्हणून डनयुक्ती केली होती. सिकािच्या 

सवोच्च कायदा अडिकाऱ्यार्ा कायचकाळ तीन वर्ाांर्ा असतो. तथाडप, 

जेव्हा श्री. वेणुगोपाल यांर्ा एजी म्हणून पडहला कायचकाळ 2020 मधे्य 

संपणाि होता, तेव्हा त्यांनी सिकािला त्यांरे् वाढलेले वय लक्षात घेऊन 

त्यांना एक वर्ाचर्ा कायचकाळ देण्यार्ी डवनंती केली. गेल्या वर्ीही त्यांर्ी 

एक वर्ाचसाठी पुनडनचयुक्ती किण्यात आली होती. 

GAIL चे पुढील अध्यक्ष म्हिूि सांदीप कुमार गुप्ता याांची िेमिूक 

● इंडियन ऑइल कॉपोिेशनरे् डवत्त संर्ालक संदीप कुमाि गुप्ता यांर्ी 

भाितातील सवाचत मोठी गॅस युडटडलटी गेल (इंडिया) डलडमटेिच्या 

प्रमुखपदी डनवि किण्यात आली आहे. ते मनोज जैन यांर्ी जागा घेतील, 

जे 31 ऑगस्ट िोजी डनवृत्त होणाि आहेत. पीईएसबीच्या डशफािशीरं्ी 

पिताळणी केली जाईल.  

केतिजी िाउि जॅक्सि याांिी सवोच्च न्यायालयात सेवा देिारी पनहली 

कृष्णविीय मनहला बिल्या. 

● केतनजी ब्राउन जॅक्सन यांनी सवोच्च न्यायालयात सेवा देणािी पडहली 

कृष्णवणीय मडहला म्हणून शपथ घेतल्याने अमेरिकेने इडतहास घिवला. 

िेमोकॅ्रडटक अध्यक्ष जो डबिेन यांनी केलेल्या 51 वर्ीय डनयुक्तीर्ा अथच 

असा आहे की 233 वर्ाांत प्रथमर् देशाच्या सवोच्च न्यायालयात गोिे पुरुर् 

बहुसंख्य नाहीत. नऊ-सदस्ीय न्यायालयातील र्ाि न्यायमूती आता 

मडहला आहेत, ज्यामुळे ते इडतहासातील सवाचत वैडवध्यपूणच खंिपीठ बनले 

आहे - जिी ते सवच हावचिच डकंवा येलच्या एडलट लॉ सू्कलमधे्य गेले. 

नसांगापूरचे र्ी. राजा कुमार याांची FATF चे िवे अध्यक्ष म्हिूि िेमिूक 

● डसंगापूिरे् टी. िाजा कुमाि यांर्ी आडथचक कृती कायच दल / फायनान्स्टन्क्शयल 

अॅक्शन टास्क फोसच (FATF), मनी लाँडिर ंग डविोिी वॉर्िॉगरे् 

(अकायचक्षमता गैिकृते्य इ. घिू नये यासाठी दक्षता बाळगणािी व्यक्ती 

डकंवा कडमटी)अध्यक्ष म्हणून डनयुक्ती किण्यात आली आहे . कुमाि यांनी 

माकच स िेअिर्ी जागा घेतली आहे जे आतापयांत या पदावि होते आडण ते 

पुढील दोन वर्ाांसाठी त्यांर्ी सेवा पूणच कितील. कुमाि गेल्या अनेक 

डदवसांपासून जागडतक दहशतवादाच्या आडथचक मदतीडवरुद्ध काम कित 

आहेत. 

र्ी. राजा कुमार याांच्या बद्दल: 

● िाजा कुमाि यांनी डसंगापूिच्या िाष्ट्र ीय डवद्यापीठातून एलएलबी (ऑनसच) 

पदवी आडण कें डब्रज डवद्यापीठातून तत्त्वज्ञान (गुने्हगािी आडण कायदा) मधे्य 

पदवु्यत्ति पदवी घेतली आहे. 

● कुमाि 2006 मधे्य हावचिच डवद्यापीठातील प्रगत व्यवस्थापन कायचक्रमातही 

सहभागी झाले होते. 

● कुमाि हे गृह मंत्रालय, डसंगापूि आडण डसंगापूि पोडलस दलाला 35 

वर्ाांपासून मदत कित होते. 

फॅिकोििे रवी शास्त्रीला िँि अॅमे्बसेिर म्हिूि ऑिबोिन केले 

● टीम इंडियारे् माजी प्रडशक्षक आडण डक्रकेटपटू, िवी शािी यांर्ी 

फॅनकोि, थेट सामग्री, क्रीिा आकिेवािी आडण ई-कॉमसच 

माकेटिेससाठी नवीन बँ्रि अॅमे्बसेिि म्हणून डनयुक्ती किण्यात आली 

आहे. 

● फॅनकोि भािताच्या वेस्ट इंडिज दौऱ्यासाठी आडण ECB च्या द हंिर ेिच्या 

अनन्य अडिकािांसह काही सवोतृ्कष्ट् डक्रकेट ऍक्शन होस्ट किण्यासाठी 

सज्ज आहे; आडण शािी या मालमत्तांसाठी आगामी मोडहमांरे् नेतृत्व 

करून FanCode र्ा 'फॅन-फस्टच' प्रस्ताव आणतील. 

रवी शास्त्री याांच्या बद्दल: 

● 1981 ते 1992 या कालाविीत भाितासाठी मैदानाविील कतचव्य, 

समालोर्क म्हणून कायचकाळ आडण टीम इंडियारे् मुख्य प्रडशक्षक म्हणून 

त्यांर्ी भूडमका यासह शािी हे डक्रकेटमिील सवाचत ओळखले जाणािे 

रे्हऱ्यांपैकी एक आहेत ज्यांनी त्यांच्या संपूणच कािडकदीत डवडवि भूडमका 

बजावल्या आहेत. 

● FanCode सह या सहवासातून खेळाडवर्यीर्ी त्यार्ी सखोल समज आडण 

क्रीिा र्ाहत्यांमधे्य लोकडप्रयतेर्ा फायदा घेतला जाईल. 22 जुलैपासून 

सुरू होत आहे कािण ते केवळ डिडजटलवि टीम इंडिया डद्वपक्षीय होस्ट 

किणािे पडहले व्यासपीठ बनले आहे. 
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पोकरबाजीिे शानहद कपूरला िँि अँमे्बसेिर म्हिूि नियुक्त केले. 

● PokerBaazi.com या पोकि िॅटफॉमचने अडभनेता शाडहद कपूिला बँ्रि 

अँमे्बसेिि म्हणून ऑनबोिच केले आहे. PokerBaazi.com ने आपली 

नवीन बँ्रि मोहीम 'यू होल्ि द काि्चस' लाँर् केली आहे ज्यामधे्य बँ्रि 

अँमे्बसेिि, अडभनेता शाडहद कपूि यार्ी डनवि केली आहे. 

अनववा इांनियािे (Aviva India) अनसत रथ याांची मुख्य कायनकारी 

अनधकारी (CEO) आनि व्यवस्थापकीय सांचालक (MD)म्हिूि नियुक्ती 

केली 

● अडववा इंडियाने अडसत िथ यांर्ी मुख्य कायचकािी अडिकािी आडण 

व्यवस्थापकीय संर्ालक म्हणून डनयुक्ती केली आहे . 10 वर्ाांनंति 

व्यवसाय सोिणाऱ्या अडमत मडलकर्ी जागा िथ घेणाि आहे. ही डनयुक्ती 

11 जुलै िोजी लागू होईल. सध्या पु्रिेंडशयल म्यानमाि लाइफ इन्क्शुिन्सरे् 

सीईओ, िथ यांना भाित आडण म्यानमािमधे्य 22 वर्ाांर्ा बँडकंग आडण 

डवमा अनुभव आहे आडण त्यांना ICICI बँक आडण ICICI पू्रिेंडशयल 

लाइफसह भाितात डवतिणार्ा मजबूत अनुभव आहे. 

अनववा लाइफ इन्शुरन्स कां पिी इांनिया नलनमरे्ि बद्दल: 

● अडववा लाइफ इन्क्शुिन्स कंपनी इंडिया डलडमटेि ही िाबि इन्क्वे्हस्ट कॉपच 

आडण अडववा इंटिनॅशनल होडल्िंग्स डलडमटेि, यूके न्स्टस्थत डवमा समूह 

यांच्यातील संयुक्त उपक्रम आहे. अडववा इंटिनॅशनल 1834 पासून 

भािताशी संबंडित आहे . 

लेफ्टिांर् जिरल मोहि सुिमण्यि याांची दनक्षि सुदािमधील यूएि 

नमशिचे फोसन कमाांिर म्हिूि नियुक्ती 

● भाितारे् लेफ्टनंट जनिल, मोहन सुब्रमण्यन यांर्ी दडक्षण सुदानमिील 

संयुक्त िाष्ट्र  डमशन (UNMISS) मधे्य फोसच कमांिि म्हणून डनयुक्ती 

किण्यात आली आहे. ते भाितारे् लेफ्टनंट जनिल शैलेश डतनईकि 

यांच्यानंति आले. युनायटेि नेशन्सरे् सिडर्टणीस अँटोडनयो गुटेिेस यांनी 

5 जुलै िोजी डनयुक्तीर्ी घोर्णा केली. 

● नागरिकांरे् िक्षण किण्यासाठी आडण संघर्चग्रस्त देशात डटकाऊ शांतता 

डनमाचण किण्यासाठी दडक्षण सुदानमिील संयुक्त िाष्ट्र  डमशनमधे्य सुमािे 

20,000 शांती सैडनक सेवा देत आहेत.73 देशांतील नागिी, पोडलस आडण 

लष्किी कमचर्ािी संयुक्त िाष्ट्र  सुिक्षा परिर्देने डदलेल्या आदेशानुसाि 

अनेक कतचवे्य पाि पाितात. 

● लेफ्टनंट जनिल सुब्रमण्यन यांर्ी भाितीय सैन्यात 36 वर्ाांपेक्षा जास्त 

काळ असलेली एक डवडशष्ट् लष्किी कािकीदच  आहे. अगदी अलीकिे, 

त्यांनी जनिल ऑडफसि कमांडिंग, लष्किी प्रदेश (ऑपिेशनल आडण 

लॉडजन्स्टस्टक िेडिनेस झोन) म्हणून मध्य भाितात काम केले आडण सैन्याच्या 

ऑपिेशनल आडण लॉडजन्स्टस्टक सज्जतेमधे्य योगदान डदले. 

आर नदिेश याांची भारतीय उद्योग महासांघाचे िवे अध्यक्ष म्हिूि नियुक्ती 

केली 

● TVS सिाय रे्न सोल्युशन्सरे् कायचकािी उपाध्यक्ष आि डदनेश यांर्ी 

2022-2023 या वर्ाांसाठी भाितीय उद्योग महासंघ (CII) अध्यक्ष पदी 

डनयुक्ती किण्यात आली आहे. त्यांनी यापूवी लॉडजन्स्टस्टकविील िाष्ट्र ीय 

सडमत्या, CII फॅडमली डबझनेस नेटवकच  इंडिया रॅ्प्टि कौन्स्टन्सल, CII 

ताडमळनािू से्टट कौन्स्टन्सल आडण CII इन्स्टिटू्यट ऑफ लॉडजन्स्टस्टक 

सल्लागाि परिर्देरे् अध्यक्ष म्हणून काम केले आहे. 2018 ते 2019 पयांत 

त्यांनी CII दडक्षणी के्षत्रारे् अध्यक्ष म्हणून काम पाडहले. 

● ITC रे् अध्यक्ष आडण व्यवस्थापकीय संर्ालक संजीव पुिी यांर्ी डदल्ली 

येथे झालेल्या CII िाष्ट्र ीय परिर्देच्या बैठकीत CII रे् उपाध्यक्ष म्हणून 

डनवि किण्यात आली. 2022-2023 साठी, संजीव बजाज,बजाज 

डफनसव्हच डलडमटेिरे् अध्यक्ष आडण व्यवस्थापकीय संर्ालक, CII अध्यक्ष 

म्हणून काम कित िाहतील. 

एआययूचे िवे अध्यक्ष म्हिूि सुरांजि दास याांची निवि 

● जािवपूि डवद्यापीठारे् कुलगुरू सुिंजन दास यांर्ी असोडसएशन ऑफ 

इंडियन युडनव्हडसचटीज (AIU) रे् अध्यक्ष म्हणून डनयुक्ती किण्यात आली. 

त्यांर्ा अध्यक्ष म्हणून कायचकाळ 1 जुलैपासून एक वर्ाचर्ा असेल. दास 

म्हणाले की ते नवीन शैक्षडणक िोिणार्ी (NEP) ठळक वैडशष्ट्टे्य अंमलात 

आणणे, महत्त्वाच्या संशोिन कायाचत सहभागी असलेल्या िाज्य 

डवद्यापीठांसाठी कें द्रीय डनिी उभािणे आडण या डवर्यावि काम किणाि 

आहेत. भाितीय डवद्यापीठांरे् जागडतक स्तिाविील मानके. प्रख्यात 

इडतहासकाि दास यांर्ी वर्चभिापूवी एआययूच्या उपाध्यक्षपदी डनयुक्ती 

किण्यात आली होती. 

SBI जिरल इन्शुरन्सिे पररतोर् नत्रपाठी याांची MD आनि CEO म्हिूि 

नियुक्ती केली. 

● खाजगी नॉन-लाइफ इन्क्शुिन्स कंपनी एसबीआय जनिल इन्क्शुिन्सने 

परितोर् डत्रपाठी यांर्ी व्यवस्थापकीय संर्ालक आडण मुख्य कायचकािी 

अडिकािी म्हणून डनयुक्ती केली होती, 5 जुलैपासून ते. ते पी.सी. कंदपाल 

यांच्या जागी डनयुक्त झाले आहेत, जे कॉपोिेट सेंटि, िाज्य येथे 

उपव्यवस्थापकीय संर्ालक (DMD)-(P&RE) म्हणून डनयुक्त झाले 

आहेत. 

आरके गुप्ता याांची उपनिवििूक आयुक्तपदी नियुक्ती 

● आिके गुप्ता यांर्ी उपडनविणूक आयुक्त म्हणून डनयुक्ती किण्यात आली, 

असे काडमचक मंत्रालयाने जािी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. ते टी 

श्रीकांत यांनी जागा घेतील. गुप्ता ढील वर्ी 28 फेबु्रवािीपयांत 

उपडनविणूक आयुक्त (सहसडर्व स्ति) म्हणून काम कितील 

अल्वारो लाररयो याांची कृर्ी नवकासासाठी आांतरराष्ट्र ीय निधी (IFAD) चे 

िवीि अध्यक्ष म्हिूि नियुक्ती 

● Lario 1 ऑरोबि 2022 िोजी पदभाि स्वीकािेल आडण र्ाि वर्ाांर्ा 

कायचकाळ पूणच किेल. 2017 पासून संघटनेरे् नेतृत्व किणाऱ्या डगल्बटच 

होगंबो यांरे् ते उत्तिाडिकािी होतील. 

राजेंद्र प्रसाद याांिी िॅशिल हाय स्पीि रेल कॉपोरेशि नलनमरे्िचे एमिी 

म्हिूि पदभार स्वीकारला 

● भ्रष्ट्ार्ािाच्या आिोपावरून सिकािने सतीश अडग्नहोत्री यांर्ी हकालपट्टी 

केल्यानंति िाजेंद्र प्रसाद यांर्ी नॅशनल हाय-स्पीि िेल कॉपोिेशन 

डलडमटेि (NHSRCL) रे् व्यवस्थापकीय संर्ालक म्हणून डनयुक्ती 

किण्यात आली आहे. ते नोव्हेंबि 2017 पासून NHSRCL सोबत प्रकल्प 

संर्ालक म्हणून काम कित आहेत आडण बुलेट टर ेन प्रकल्प म्हणून 

प्रडसद्ध असलेल्या मंुबई अहमदाबाद हाय-स्पीि िेल प्रकल्पाच्या 

डसन्स्टव्हल इंडजनीअरिंगच्या कामांर्ा प्रभािी आहे. 

GSL चे CMD म्हिूि िजेश कुमार उपाध्याय याांच्या नियुक्तीला भारत 

सरकारिे मांजुरी नदली. 

● उपाध्याय यांर्ी डनयुक्ती त्यांच्या पदार्ा कायचभाि स्वीकािल्याच्या 

तािखेपासून पार् वर्ाांच्या कालाविीसाठी डकंवा पुढील आदेश येईपयांत, 

यापैकी जे आिी असेल त्या कालाविीसाठी डनयुक्त किण्यात आले आहे. 

● सध्या ते यार् संस्थेत संर्ालक (ऑपिेशन्स) म्हणून कायचित आहेत. 

तंत्रज्ञान हस्तांतिण (ToT) आडण नामांडकत आडण प्रस्थाडपत आंतििाष्ट्र ीय 

कंपन्यांसोबत सामंजस् किािाद्वािे GSL मधे्य नवीन तंत्रज्ञान आणण्यात 

उपाध्याय यांनी मोठी भूडमका बजावली होती. भाितीय उपखंिात 

डसमु्यलेटसचरे् प्रमुख उत्पादक म्हणून GSL स्थापन किण्यात त्यांनी 

महत्त्वपूणच भूडमका बजावली आहे. 

सांजय कुमार याांची रेलरे्लच्या मुख्य व्यवस्थापकीय सांचालक पदासाठी 

नशफारस  

● सावचजडनक उपक्रमाच्या डनवि मंिळाने (PESB) िेलटेल कॉपोिेशन ऑफ 

इंडिया डल (RCIL) च्या अध्यक्ष आडण व्यवस्थापकीय संर्ालक पदासाठी 

संजय कुमाि यांर्ी डनवि केली आहे. 

● सध्या ते िेलटेल मधे्य संर्ालक (नेटवकच  िॅडनंग आडण माकेडटंग) आडण 

(प्रोजेर, ऑपिेशन्स आडण मेंटेनन्स - अडतरिक्त र्ाजच) म्हणून काम कित 

आहेत. 
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प्रनतक पोर्ाला अॅिव्हेंर् इांर्रिॅशिलिे युरेका फोर्ब्नचे प्रमुि म्हिूि 

नियुक्त केले 

● प्रतीक युिेका फोर्ब्चमधे्य व्यवस्थापकीय संर्ालक आडण मुख्य कायचकािी 

अडिकािी म्हणून रुजू होईल. प्रतीक कंपनीच्या वाढीसाठी आडण 

अत्यािुडनक वसंू्तरे् उत्पादन किण्यासाठी व्यवस्थापन गटाला मागचदशचन 

किेल. प्रतीक 16 ऑगस्ट िोजी युिेका फोर्ब्च येथे सुरू होईल. 

मीिा हेमचांद्र याांची करूर वैश्य बँकेच्या हांगामी अध्यक्षपदी नियुक्ती 

करण्यात आली आहे 

● रिझव्हच बँक ऑफ इंडियाने (RBI) मीना हेमरं्द्र यांर्ी करूि वैश्य बँकेच्या 

तातु्पित्या अध्यक्षपदी तीन वर्ाांसाठी डनयुक्ती केली आहे,असे खाजगी 

के्षत्रातील कजचदाि करूि वैश्य बँकेने म्हटले आहे. बँकेच्या डबगि 

कायचकािी स्वतंत्र (अंशकालीन) अध्यक्षपदासाठी हेमरं्द्र यांच्या अजाचर्ी 

डशफािस बँकेने मे मडहन्यात आिबीआयकिे केली होती. 

युनियि बँकेचे माजी मुख्य कायनकारी अनधकारी राजनकरि राय याांिा 

FSIB िे NaBFID मधे्य व्यवस्थापकीय सांचालक (MD) पदासाठी सल्ला 

नदला 

● युडनयन बँक ऑफ इंडियारे् माजी व्यवस्थापकीय संर्ालक िाजडकिण 

िाय जी यांर्ी डवत्तीय सेवा संस्था बु्यिो (FSIB) ने नव्याने स्थापन केलेल्या 

NaBFID रे् नेतृत्व किण्यासाठी डशफािस केली आहे, ज्यार्ी डकंमत 

20,000 कोटी रुपये असेल. पार् अंडतम स्पिचकांच्या मुलाखती 

घेतल्यानंति, सिकािी मालकीच्या बँका आडण डवत्तीय संस्थांच्या प्रमुखांनी 

नॅशनल बँक फॉि फायनान्स्टनं्सग इन्क्फ्रास्टरक्चि अँि िेव्हलपमेंट (NaBFID) 

साठी व्यवस्थापकीय संर्ालक डनविले. 

मुस्तनफजुर रहमाि याांची भारतातील बाांगलादेश उच्चायुक्त म्हिूि 

नियुक्ती करण्यात आली आहे 

● बांगलादेश सिकािने मुस्तडफजुि िहमान यांर्ी भाितातील बांगलादेशरे् 

पुढील उच्चायुक्त म्हणून डनयुक्ती केली आहे. ते सध्या डजडनव्हा येथील 

संयुक्त िाष्ट्र  कायाचलयात बांगलादेशरे् स्थायी प्रडतडनिी आडण 

न्स्टस्वत्झलां िमिील िाजदूत म्हणून काम कित आहेत. ते नवीन उच्चायुक्त 

म्हणून मुहम्मद इम्रान यांच्या जागी येणाि आहेत. 

गुगल पॅरेंर् अल्फाबेर्िे गोल्िमि सॅक्स वेर्रि, मार्ी चावेझ याांची 

बोिानवर नियुक्ती केली. 

● वॉल स्टर ीटरे् डदग्गज माटी र्ावेझ  गुगल पालक अल्फाबेट इंक. च्या 

बोिाचत सामील होत आहेत, आडण तंत्रज्ञानाच्या डदग्गज कंपनीमधे्य 

महत्त्वपूणच डवत्त स्नायू जोित आहेत. 2020 मधे्य गुगल रे् माजी मुख्य 

कायचकािी अडिकािी एरिक न्स्टश्मट गेल्यानंति त्यांर्ी डनयुक्ती हा 

अल्फाबेट बोिचमिील पडहला बदल आहे. 

● र्ावेझ, व्हाईस रे्अिमन आडण डसक्सथ स्टर ीट पाटचनसचरे् भागीदाि, 

गंुतवणूकदाि आडण सॉफ्टवेअि एन्स्टक्झकु्यडटव्ह म्हणून काम केले आहे 

पिंतु गोल्िमन सॅक्स गु्रप इंक मिील त्यांच्या 20 वर्ाांच्या कायचकाळासाठी 

ते प्रडसद्ध आहेत. र्ावेझ, 58, मूळतः गोल्िमन सॅक्समधे्य जे. एिॉन टर ेडिंग 

युडनटमधे्य सामील झाले. त्यानंति त्यांनी फमचमधे्य मुख्य डवत्तीय अडिकािी, 

मुख्य माडहती अडिकािी आडण बँकेच्या सवाचत मोठ्या युडनटच्या टर े डिंग 

डवभागाच्या प्रमुखांसह इति डवडवि भूडमका पाि पािल्या. 

व्ही.के. नसांह याांची आरईसी नलनमरे्िचे सांचालक (ताांनत्रक) म्हिूि 

नियुक्ती 

• व्हीकेडसंहयांनीआिईसीडलडमटेिरे्संर्ालक(तांडत्रक)म्हणूनपदभाि

स्वीकािलाआहे.यापदोन्नतीपूवी, डसंहहेREC मधे्यकायचकािीसंर्ालक

होतेज्यातखाजगी के्षत्रातीलप्रकल्पव्यवस्थापन, संस्था मूल्यांकनआडण

खिेदीयासहप्रमुखव्यावसाडयकके्षत्रांर्ापोटचफोडलओहोताआडणतेREC 

पॉवि िेव्हलपमेंट आडण कन्सटन्सी डलडमटेिच्या बोिाचरे् संर्ालक

देखीलआहेत. 

िररांदर बत्रा याांिी FIH, IOA अध्यक्ष आनि IOC सदस्य पदाचा राजीिामा 

नदला 

• अनुभवीक्रीिाप्रशासक, नरिंदिबत्रायांनीभाितीयऑडलन्स्टम्पकसंघटनेरे्

(IOA) अध्यक्ष, आंतििाष्ट्र ीय हॉकी महासंघ (FIH) रे् अध्यक्ष, तसेर्

आंतििाष्ट्र ीय ऑडलन्स्टम्पक सडमती (IOC) च्या सदस्पदार्ा “वैयन्स्टक्तक

कािणे” सांगूनिाजीनामाडदलाआहे.25 मेिोजीडदल्लीउच्चन्यायालयाने

हॉकी इंडियामिील 'आजीवनसदस्' पद िद्द केले तेव्हा श्री बत्रा यांनी

भाितीय ऑडलन्स्टम्पक संघटनेरे् (IOA) अध्यक्षपद सोिले, ज्याच्या

सौजन्यानेत्यांनीIOA र्ीडनविणूकलढवलीहोतीआडण2017 मधे्यपित

डजंकलीहोती.  

NSE चे पुढील MD आनि CEO म्हिूि आनशर् कुमार चौहाि याांची 

नियुक्ती 

• नॅशनल स्टॉक एक्सर्ेंज (NSE) ने आडशर् कुमाि र्ौहान यांर्ी नवीन

व्यवस्थापकीयसंर्ालकआडणमुख्यकायचकािीअडिकािीम्हणूनडनयुक्ती

जाहीि केलीआहे. ते डवक्रम डलमयेयांर्ीजागा घेतीलज्यांर्ा5 वर्ाांर्ा

कायचकाळ16 जुलै2022 िोजी संपला.तेNSE च्या संस्थापकांपैकी एक

होते डजथे त्यांनी 1992 ते 2000 पयांत काम केले.NSE मिील त्यांच्या

कामामुळे त्यांना भाितातील आिुडनक आडथचक िेरिवे्हडटव्ह्जरे् जनक

म्हणूनओळखलेजाते. 

मिोज कुमार याांिी KVIC चे िवीि अध्यक्ष म्हिूि पदभार स्वीकारला 

• खादीआडण ग्रामोद्योगआयोग (KVIC) रे् माकेडटंगरे् माजी तज्ञ सदस्

मनोज कुमाि यांना भाित सिकािच्या वैिाडनक संस्थेरे् अध्यक्ष म्हणून

पदोन्नतीदेण्यातआलीआहे.KVIC रे्माजीअध्यक्षडवनयकुमािसके्सना

यांनी डदल्लीरे् लेफ्टनंट गव्हनचिम्हणून पदभािस्वीकािलाआहे. मनोज

कुमाि हे यापूवी KVIC र्ा तज्ञ सदस् (डवपणन)म्हणून भाग घेत होते

आडण त्यांना डवपणन आडण ग्रामीण डवकासाच्या के्षत्रात व्यावसाडयक

अनुभवआहे. 

माजी SC न्यायाधीश नविीत सरि याांची बीसीसीआयचे िवे िैनतक 

अनधकारी म्हिूि नियुक्ती करण्यात आली आहे 

• सवोच्चन्यायालयारे्माजीन्यायािीश, डवनीतसिनयांनीभाितीयडक्रकेट

डनयामकमंिळ(BCCI) नीडतअडिकािीआडणलोकपालम्हणूनपदभाि

स्वीकािलाआहे .त्यांनीन्यायमूती (डनवृत्त)िीके जैनयांर्ीजागा घेतली

आहे, त्यांर्ाकायचकाळगेल्यावर्ीजूनमधे्यसंपलाहोता.65 वर्ीयसिनहे

ओडिशा उच्च न्यायालयारे् माजी मुख्य न्यायािीशआहेतआडण त्यांनी

कनाचटकआडणअलाहाबादउच्चन्यायालयातन्यायािीशम्हणूनहीकाम

केलेआहे. 

लेफ्टिांर् जिरल (निवृत्त) राज शुक्ला याांची कें द्रीय लोकसेवा आयोग 

(UPSC) सदस्य म्हिूि नियुक्ती 

• डनवृत्त लष्किी अडिकािी िाज शुला यांर्ी कें द्रीय लोकसेवा आयोग

(UPSC) सदस्म्हणूनडनयुक्तीकिण्यातआलीआहे.UPSC उमेदवािांर्ी

भाितीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भाितीय डवदेश सेवा (IFS), भाितीय

पोलीस सेवा (IPS) आडण कें द्रीय सेवा - गट A आडण गट B मधे्य

डनयुक्तीसाठीसिकािकिेडशफािसकिते. 

निजेश गुप्ता याांची रति इांनिया पॉवर चे व्यवस्थापकीय सांचालक म्हिूि 

नियुक्ती  

• ितन इंडिया पॉवि ने डब्रजेश गुप्तायांना नवीनव्यवस्थापकीय संर्ालक

म्हणून डनयुक्तकिण्यार्ी घोर्णा केली.त्यांना भाितातआडण पिदेशात

अक्षय, पोलाद, खाणकामआडणकमोडिटीके्षत्रातकामकिण्यार्ाअनुभव

आहे. त्यांना औद्योडगक के्षत्रातील तीन दशकांर्ा अनुभव आहे. डब्रजेश

गुप्तायांनीअदानीएंटिप्रायझेस, एस्सािगु्रप, वेलस्पनआडणअथागु्रपमधे्य

नेतृत्व केले. या व्यडतरिक्त, यूएसए, मध्य पूवच, इिाण आडण भाितीय

उपखंिातील भौगोडलक के्षत्रात काम करून त्यांना जागडतक अनुभव

आहे. 
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जयांती प्रसाद याांिा IBBI चे पूिनवेळ सदस्य म्हिूि िाव देण्यात आले 

• कें द्र सिकािने जयंती प्रसाद यांर्ी भाितीय डदवाळखोिी आडण

डदवाळखोिी बोिचऑफ इंडियारे् (IBBI) पार् वर्ाांसाठी पूणचवेळसदस्

म्हणून डनयुक्ती केली आहे. कॉपोिेट व्यवहाि मंत्रालयाने(MCA) जािी

केलेल्या कायचकािी आदेशानुसाि पार् वर्ाांर्ा हा कालाविी पदार्ा

कायचभािस्वीकािल्याच्यातािखेपासूनम्हणजे5 जुलै2022 डकंवावयाच्या

65 वर्ाचपयांत, यापैकीजेलवकिअसेलतेमोजलेजाईल.  

राजर्ी गुप्ता याांची ONGC नवदेशचे व्यवस्थापकीय सांचालक म्हिूि 

नियुक्ती 

• िाजर्ी गुप्ता यांर्ी ONGC डवदेशरे् व्यवस्थापकीय संर्ालक म्हणून

डनयुक्ती किण्यात आली आहे . सावचजडनक उपक्रम डनवि मंिळाने

(PESB) त्यांर्ी या पदासाठी डशफािस केली होती.त्यांनाONGC आडण

ONGC देशाच्यादेशांतगचतआडणआंतििाष्ट्र ीयकामकाजातपयचवेक्षकीय, 

व्यवस्थापकीयआडण िोिणािक डनयोजन क्षमतेर्ा 33 वर्ाांहूनअडिक

व्यापकअनुभवआहे. 

इनजप्तचे सेफ अहमद याांची एफआयएचचे कायनकारी अध्यक्ष म्हिूि 

नियुक्ती 

• भाितीय प्रशासक नरिंदि बत्रा यांनी पदार्ा िाजीनामा डदल्यानंति

आंतििाष्ट्र ीय हॉकी महासंघाने (FIH) इडजप्तरे् सेफ अहमद यांर्ी

कायचकािी अध्यक्ष म्हणून डनयुक्ती केली आहे. बत्रा यांनी FIH 

अध्यक्षपदार्ािाजीनामाडदलाआडणभाितीयऑडलन्स्टम्पकसंघटनेरे्(IOA) 

प्रमुखपदही सोिले. त्याने त्यारे् आंतििाष्ट्र ीयऑडलन्स्टम्पक सडमती (IOC) 

सदस्त्वदेखीलसोिलेजेत्याच्याIOA पदाशीथेटजोिलेलेहोते. 

• कायचकािी मंिळाने अडिकृतपणे बत्रा यांर्ा िाजीनामा स्वीकािलाआहे

आडण दोन डदवसीयव्हचु्यचअलकाँगे्रस दिम्यान 5 नोव्हेंबि िोजी नवीन

डनविणुका होईपयांत एकमताने अहमद यांर्ी अंतरिम प्रमुख म्हणून

डनयुक्तीकेलीआहे. 

IAPH िे भारतातील प्रनतनिधी म्हिूि काम करण्यासाठी एन्नारासु 

करुिेसि याांची निवि केली 

• एन्नािासु करुनेसन यांना भाितातील इंटिनॅशनल असोडसएशन ऑफ

पोट्चसअँिहाबचसच(IAPH) रे्अडिकृतप्रडतडनिीम्हणूननावदेण्यातआले

आहे.IAPH हेसहकायचआडणउतृ्कष्ट्तेसाठीजगातीलबंदिउद्योगारे्मंर्

आहे.करुणेसनयांनासागिीआडणबंदिउद्योगांमधे्य33 वर्ाांपेक्षाजास्त

नेतृत्वार्ा अनुभव आहे. त्यांनी मंुबई बंदिातून बंदि उद्योगात आपल्या

कािडकदीर्ी सुरुवात केली आडण नंति 2001 ते 2004 पयांत

मलेडशयातीलपोटचलांगयेथीलवेस्टपोटचकंटेनिटडमचनलरे्ऑपिेशन्सरे्

महाव्यवस्थापकआडणमुख्यकायचकािीअडिकािीम्हणूनकामकेले. 

र्ार्ा प्रोजेर्सिे नविायक पै याांची व्यवस्थापकीय सांचालक म्हिूि 

नियुक्ती केली 

• टाटा प्रोजेर्सरे् व्यवस्थापकीय संर्ालक म्हणून डवनायक पै यांर्ी

डनयुक्ती किण्यात आली आहे, अशी घोर्णा कंपनीने केली आहे. 11

वर्ाांहून अडिक काळ कामकाज पाहणाऱ्या डवनायक देशपांिे यांर्ी पै

यांच्याजागीडनयुक्तीकिण्यातआलीहोती.अडभयांडत्रकीडिझाइन, तंत्रज्ञान

पिवाना, प्रकल्पव्यवस्थापन, व्यवसायडवकासआडणऑपिेशन्सविकाम

किणाऱ्या संघांमधे्य पै यांनी तीन दशकांहून अडिक काळ प्रमुख

अडभयांडत्रकीआडणEPC फर्म्चसोबतकामकेलेआहे. 

• त्यांनी पुण्यातीलअडभयांडत्रकी महाडवद्यालयातून बॅर्लि पदवी डमळवली

आडणत्यांच्याकिेIIT बॉमे्बमिूनव्यवसायप्रशासनआडणव्यवस्थापनया

डवर्यात एन्स्टक्झकु्यडटव्हएमबीए देखीलआहे . पुण्यातील डसम्बायोडससने

त्यांना मॅनेजमेंट स्टिीजमधे्य पदवु्यत्ति पदवी प्रदान केली. व्यवसायाला

भिीवआडण गंुतागंुतीरे्शहिीआडणऔद्योडगकपायाभूत सुडविाप्रकल्प

पािपािण्यार्ाअनुभवआहे. 

रनवांदर र्क्कर याांच्या जागी अक्षया मुांद्रा व्होिाफोि आयनियाच्या मुख्य 

कायनकारी अनधकारीपदी नियुक्त 

• व्होिाफोनआयडियायादूिसंर्ािकंपनीनेसांडगतलेकी, अक्षयमंुद्रा, जो

सध्या मुख्य डवत्तीय अडिकािी म्हणून काम कित आहे, त्यार्ी 19 

ऑगस्टपासूनसीईओपदी पदोन्नतीकिण्यातआलीआहे.फाइडलंगनुसाि, 

व्यवसायारे् सध्यारे् व्यवस्थापकीय संर्ालक आडण मुख्य कायचकािी

अडिकािी िडवंदि टक्ि, गैि-कायचकािी आडण गैि-स्वतंत्र संर्ालक

म्हणून त्यांर्ा कायचकाळ संपल्यावि कंपनीच्या संर्ालक मंिळावि

िाहतील. 

िकुल जैि पेर्ीएम पेमेंर् सखव्हनसेसचे मुख्य कायनकारी अनधकारी म्हिूि 

रुजू झाले 

• पेटीएमरे्मूळOne97 कमु्यडनकेशन्सनेनकुलजैनयांर्ीपेटीएमपेमेंट

सन्स्टव्हचसेसडल(PPSL) रे्मुख्यकायचकािीअडिकािीम्हणूनडनयुक्तीकेली

आहे. प्रवीण शमाच, जे आता PPSL रे् कायचवाहक मुख्य कायचकािी

अडिकािी म्हणून कायचितआहेत, यांना त्यांच्या इति कतचव्यांव्यडतरिक्त

संस्थेच्यावाडणज्यउभ्यादेखिेखीसाठीपदोन्नतीदेण्यातआलीआहे. 

भारताचे इांदरनमर् नगल याांची जागनतक बँकेच्या मुख्य अथनशास्त्रज्ञ म्हिूि 

निवि 

• आंतििाष्ट्र ीय डवत्तीय संस्था, जागडतक बँकेने इंदिडमट डगल यांर्ी मुख्य

अथचशािज्ञआडणबहुपक्षीयडवकासबँकेतडवकासअथचशािासाठीवरिि

उपाध्यक्ष म्हणून डनयुक्ती केली आहे. त्यांर्ी डनयुक्ती 1 सप्टेंबि 2022 

पासूनप्रभावीहोईल.डगलहेजागडतकबँकेतमुख्यअथचतज्ज्ञम्हणूनकाम

किणािेदुसिेभाितीयअसतील.कौडशकबसूहेपडहलेहोते 

प्रिय कुमार वमान याांची बाांगलादेशमधील भारताचे िवीि उच्चायुक्त 

म्हिूि नियुक्ती करण्यात आली आहे 

• प्रणयकुमािवमाच , एकअनुभवीमुत्सद्दीआडण1994 च्याबॅर्मिीलIFS 

अडिकािी, यांर्ीबांगलादेशमिीलभाितारे्पुढीलउच्चायुक्तम्हणूनकाम

किण्यासाठी डनवि किण्यात आली आहे . ते सध्या न्स्टव्हएतनाममधे्य

भाितारे्िाजदूतआहेत.डदल्लीन्स्टस्थतपििाष्ट्र मंत्रालयानेहीघोर्णाकेली.

यूकेमिील भाितारे् सध्यारे् उच्चायुक्त डवक्रम दोिाईस्वामी हे पदभाि

स्वीकािणािअसल्यार्ीअफवाआहे, त्यामुळे तेलवकिर्त्यांच्याजागी

नोकिीसुरूकितीलअशीअपेक्षाआहे. 

कोका-कोलािे नलम्का स्पोर््नझ प्रमोशिसाठी ऑनलखम्पक सुविनपदक 

नवजेता िीरज चोप्रावर स्वाक्षरी केली आहे. 

• कोका-कोलाने डलम्प्का स्पोट्चझ प्रमोशनसाठी ऑडलन्स्टम्पक सुवणचपदक

डवजेता नीिज र्ोप्रावि स्वाक्षिी केली आहे. अलीकिेर्, नीिज र्ोप्रा

जागडतकऍथलेडटक्सरॅ्न्स्टम्पयनडशपमधे्य88.13 मीटिच्यासवोत्तमथ्रोसह

िौयपदकडजंकणािापडहलाभाितीयठिलाआहे.तसेर्, नीिजर्ोप्राला

वल्डच अॅथलेडटक्स रॅ्न्स्टम्पयनडशपमधे्य झालेल्या दुखापतीमुळे इंगं्लिमिील

बडमांगहॅमकॉमनवेल्थगेर्म्2022 मिूनबाहेिकाढण्यातआलेआहे. 
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• कोका-कोला इंडियाआडणत्यारे्बॉटडलंगभागीदािउत्पादनक्षमता40 

टक्क्यांपयांत वाढवण्यासाठी सुमािे $1 अब्ज (सुमािे 7,990 कोटी)

गंुतवणूक कित आहेत. याडशवाय, शीतपेयेतील प्रमुख कंपनी डलम्प्का

स्पोट्चझ देखीललॉन्चकितआहे, जी गु्लकोजआडण इलेरर ोलाइट्ससह

येते 

अथनव्यवस्था  बातम्या 

Axis Bank आनि एअररे्ल पेमेंर््स बँक शेवर्च्या-माईल रोि सांकलि 

निनजर्ल करण्यासाठी सहयोग करतात. 

● भाितातील डटयि III शहिे आडण अिच-शहिी भागात िोख संकलन यंत्रणा 

डिडजटायझ किण्यासाठी, एअिटेल पेमेंट्स बँकेने Axis बँकेसोबत 

हातडमळवणी केली आहे. एअिटेल पेमेंट्स बँक Axis बँकेला डतच्या 

डिडजटल-नेतृत्वाखालील शेजािच्या बँडकंग संकल्पनेर्ा व्यापक पोहोर् 

वापरून शेवटच्या-माईल िोख संग्रहांरे् डिडजटायझेशन किण्यात मदत 

किेल. हे सहकायच Axis बँकेला िोख व्यवस्थापन काये सुव्यवन्स्टस्थत 

किण्यात मदत किेल. याव्यडतरिक्त, पेमेंट सायकल लहान किणे आडण 

देशाच्या फील्ि एजंट्ससाठी बँिडवि्थ मोकळी किणे अपेडक्षत आहे. 

मे मधे्य के्रनिर् कािनचा िचन $1.14 नर्र नलयिच्या सवनकालीि उच्चाांकावर 

पोहोचला आहे. 

● मे मधे्य के्रडिट कािचर्ा खर्च $1.14 डटर डलयनच्या सावचकाडलक उच्चांकावि 

पोहोर्ला आहे, हे दशचडवते की डकिकोळ के्षत्र र्ांगले काम कित आहे. 

रिझव्हच बँक ऑफ इंडियाच्या आकिेवािीनुसाि, मजबूत ई-कॉमसच खर्च, 

उच्च-मूल्य प्रवास आडण पयचटन खर्च आडण डववेकी खिेदी यांर्ा परिणाम 

म्हणून के्रडिट कािचर्ा खर्च वाडर्चक 118 टके् आडण माडसक 8 टके् 

वाढला आहे. 

सेबीिे िॅशिल स्टॉक एक्स्चेंजवर रु. 7 कोर्ी ांचा दांि केला. 

● डसकु्यरिटीज अँि एक्स्र्ेंज बोिच ऑफ इंडिया (सेबी) ने 2015 च्या 'िाकच  

फायबि' प्रकिणात मोठा दंि ठोठावला आहे ज्यामधे्य काही दलाल 

नॅशनल स्टॉक एक्स्र्ेंज (NSE) च्या कोलोकेशन (कोलो) सुडविांशी जलद 

कनेन्स्टरन्स्टव्हटी डमळवण्यासाठी इंटिनेट इन्क्फ्रास्टरक्चिर्ा गैिफायदा घेत 

आहेत. बाजाि डनयामकाने NSE वि 7 कोटी रुपये आडण माजी 

व्यवस्थापकीय संर्ालक आडण मुख्य कायचकािी अडिकािी (CEO) डर्त्रा 

िामकृष्ण यांना 5 कोटी रुपयांर्ा दंि ठोठावला आहे. 

NITI आयोग आनि TIFAC िे एक उत्साहवधनक भाकीत केले की 

FY2026-27 पयांत, इलेखरर क रू्-व्हीलर भारतीय बाजारपेठेत पूिनपिे 

समानवष्ट् होतील.. 

● NITI आयोग आडण टेक्नॉलॉजी इन्फॉमेशन, फोिकान्स्टसं्टग अँि असेसमेंट 

कौन्स्टन्सल (TIFAC) यांनी एक उत्साहविचक भाकीत केले की FY2026-27 

पयांत, इलेन्स्टररक दुर्ाकी भाितीय बाजािपेठेत पूणचपणे समाडवष्ट् होतील. 

डवज्ञान आडण तंत्रज्ञान डवभागाने 1988 मधे्य स्वतंत्र TIFAC र्ी स्थापना 

तांडत्रक घिामोिीरं्ा अंदाज, तांडत्रक मागाांरे् मूल्यांकन आडण नवकल्पना 

वाढवण्याच्या उदे्दशाने केली. 

मुख्य मुदे्द: 

● भाितात इलेन्स्टररक टू-व्हीलि पेडनटर ेशनर्ा अंदाज हे अहवालारे् शीर्चक 

होते. 

● याने तंत्रज्ञान डवकासासाठी के्षत्राच्या प्रािान्यक्रमांबाबत तसेर् आवश्यक 

औद्योडगक क्षमता आडण पायाभूत सुडविांबाबत महत्त्वपूणच माडहती डदली. 

● मागणीच्या बाजूने प्रोत्साहन न वाढवताही, आडथचक वर्च 2023-24 आडण 

2025-26 दिम्यान वाडर्चक 5% ने त्यांर्ी शे्रणी आडण शक्ती वाढवण्यात 

R&D कायचक्रम यशस्वी झाल्यास 2031-32 मधे्य इलेन्स्टररक दुर्ाकीरं्ा 

प्रवेश सुमािे 72% पयांत पोहोरू् शकतो. 

● FY2028-29 पयांत, इलेन्स्टररक टू-व्हीलि डवक्रीर्ी संख्या 220 लाख 

युडनट्सच्या पुढे जाऊ शकते. 

अथनमांत्री निमनला सीतारामि याांिी व्यवसाय सुधारिा कृती 2020 ची 

घोर्िा केली. 

● डबझनेस रिफॉमच अँक्शन िॅन (BRAP)-2020 नवी डदल्लीत अथचमंत्री 

डनमचला सीतािामन यांनी सादि केला. डबझनेस रिफॉर्म्च अँक्शन िॅनच्या 

अंमलबजावणीच्या अहवालाच्या डवश्लेर्णानुसाि, सात िाज्यांना सवोच्च 

यश डमळवून देणािे म्हणून नाव देण्यात आले आहे. आंध्र प्रदेश, गुजिात, 

हरियाणा, कनाचटक, पंजाब, तेलंगणा आडण ताडमळनािू ही िाजे्य प्रश्नात 

आहेत. 

 नक्रनसलिे FY23 मधे्य भारताचा वास्तनवक GDP वाढीचा अांदाज 7.3 

र्क्क्ाांपयांत कमी केला आहे. 

● देशांतगचत िेडटंग एजन्सी डक्रडसलने FY23 (FY 2022-2023) मधे्य 

भाितार्ा वास्तडवक GDP वाढीर्ा अंदाज 7.3 टक्क्यांपयांत कमी केला 

आहे. यापूवी हा अंदाज ७.८ टके् होता. तेलाच्या वाढत्या डकमती, 

डनयाचतीर्ी मागणी मंदावलेली आडण उच्च र्लनवाढ याला कमी होत 

असलेल्या सुिािणांरे् शे्रय डदले. 

● डक्रडसलने सांडगतले की, वसंू्तच्या उच्च डकमती, मालवाहतुकीच्या 

वाढलेल्या डकमती, जागडतक वाढीर्ा अंदाज कमी झाल्यामुळे 

डनयाचतीविील ओढाताण आडण खाजगी उपभोगातील मागणीर्ी सवाचत 

मोठी बाजू कमकुवत िाहणे यासािख्या नकािािक गोष्ट्ी आहेत. 

र्लनवाढ, जी FY22 मधे्य 5.5 टक्क्यांच्या तुलनेत FY23 मधे्य सिासिी 6.8 

टके् एवढी होती. 

माचन 2022 मधे्य, बँकाांचे GNPA गुिोत्तर माचन 2021 मधे्य 7.4 

र्क्क्ाांवरूि 6 वर्ाांच्या िीचाांकी 5.9 र्क्क्ाांपयांत घसरले. 

● मार्च 2022 मधे्य, बँकांरे् सकल नॉन-पिफॉडमांग अँसेट (GNPA) गुणोत्ति 

मार्च 2021 मधे्य 7.4 टक्क्यांवरून सहा वर्ाांच्या नीर्ांकी 5.9 टक्क्यांपयांत 

घसिले, रिझव्हच बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) सवाचत अलीकिील आडथचक 

न्स्टस्थिता अहवालानुसाि (FSR), ताण र्ार्णीनुसाि, व्यापािी बँकांरे् GNPA 

गुणोत्ति मार्च 2022 मिील 5.9% वरून मार्च 2023 पयांत 5.3 

टक्क्यांपयांत जाऊ शकते. 

मॅक्स लाइफिे इिांर् इन्शुरन्स कन्फमेशि (Insta-COI)+ सादर केले 

आहे. 

● मॅक्स लाइफ इन्क्शुिन्सने आणखी एक डिडजटल सोल्यूशन इिंट 

इन्क्शुिन्स कन्फमेशन (Insta-COI)+ लाँर् केले आहे. रॅ्टबॉट आडण 

व्हॉट्सअॅप सन्स्टव्हचडसंगसािख्या अलीकिील डिडजटल हस्तके्षपांद्वािे, मॅक्स 

लाइफने नवीन सेवा अनुभव प्रदान केले आहेत. कंपनीने डतच्या 

वेबसाइटवि एक आडथचक पेआउट सेवा कायच देखील जोिले, ज्यामुळे 

ग्राहकांसाठी ते जलद आडण त्रासमुक्त झाले आडण संपूणच डिडजटल 

अनुभव सुिािला, त्याच्या ग्राहकांसाठी सवचव्यापी होण्याच्या डतच्या 

उडद्दष्ट्ाला समथचन डदले. 

मुख्य मुदे्द: 

● पेपिवकच साठी ऑनबोडिांग प्रडक्रयेरे् डिडजटायझेशन हा प्रकल्प व्यवहायच 

बनवते. 

● हे समािान, जे AI-सक्षम स्माटच अंिििायडटंगद्वािे समडथचत आहे, सध्या 

काही कमी-जोखीम असलेल्यांसाठी उपलब्ध आहे जे INR 25 लाख 

पयांत डवमा काढलेली िक्म डनवितात. 

● Max Financial Services Limited आडण Axis Bank Limited 

यांच्यातील संयुक्त उपक्रमाला Max Life Insurance Company 

Limited असे म्हणतात. 

Google च्या Bharti Airtel च्या प्रस्तानवत इखिर्ी सांपादिास CCI िे 

मान्यता नदली. 

● Google आडण Airtel द्वािे स्वाक्षिी केलेल्या गंुतवणूक किािामधे्य (IA) 

खिेदीदाि कंपनीच्या इन्स्टक्वटी शेअि भांिवलामधे्य 1.28 टके् 

अल्पसंख्याक आडण नॉन-कंटर ोडलंग भाग खिेदी किण्यार्ी ऑफि देतो. 

Google द्वािे Bharti Airtel मिील 1.28 टके् गंुतवणुकीसाठी अंदाजे 

$1 डबडलयनला भाितीय स्पिाच आयोगाने मान्यता डदली आहे. प्रस्ताडवत 

डवलीनीकिणास CCI ने ऍक्वायिसच दुरुस्त्या (Google International 

LLC) च्या आिािे स्वीकािले होते. 
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मुख्य मुदे्द: 

● Google आडण Airtel द्वािे स्वाक्षिी केलेल्या गंुतवणूक किािाच्या (IA) 

अटीनुंसाि, अडिग्रहणकताच इन्स्टक्वटी शेअि कॅडपटलमधे्य 1.28 टके् 

अल्पसंख्याक आडण नॉन-कंटर ोडलंग होडल्िंग खिेदी किण्यार्ा डवर्ाि 

कित आहे. 

● IA सोबतर्, अडिग्रहक आडण लक्ष्य यांनी देखील त्यांच्या संलग्न संस्थांद्वािे 

अनेक व्यवसाय व्यवस्था केल्या आहेत. 

● कंपन्यांना भडवष्यात आणखी काही व्यावसाडयक किाि किायरे् आहेत, 

असे प्राडिकिणाने म्हटले आहे. 

● या वर्ाचच्या जानेवािीमधे्य, Google ने घोर्णा केली की ते भािती 

एअिटेल, भाितातील नंबि 2 दूिसंर्ाि सेवा पुिवठादाि, $700 

दशलक्षसाठी 1.28 टके् स्टॉक खिेदी आडण पार् वर्ाांच्या कालाविीत 

$300 दशलक्ष व्यावसाडयक किािासह $1 डबडलयन पयांत गंुतवणूक 

किेल. 

 आरबीआय िोर्ा वगीकरि आनि प्रमािीकरिाच्या नियमाांमधे्य बदल 

केला 

● रिझव्हच बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बँकांना दि तीन मडहन्यांनी त्यांच्या 

र्लन वगीकिण उपकिणांर्ी र्ार्णी घेण्यारे् आदेश देणािी मागचदशचक 

तते्त्व प्रकाडशत केली. बँक नोटांच्या नवीन माडलकेरे् प्रकाशन केल्यानंति, 

कें द्रीय बँकेने प्रमाणीकिण आडण वगीकिणासाठी आिीपासून अन्स्टस्तत्वात 

असलेली मानके अद्यतडनत केली. रिझव्हच बँकेने सांडगतले  की 

वगीकिणादिम्यान डवसंगती आढळल्यास डवके्रत्यांना उपकिणे पुन्हा 

कॅडलबे्रट किणे आवश्यक आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

● नवीन बदलांनुसाि, बँकांनी डकमान 2,000 गडलच्छ नोटांरे् तुकिे असलेले 

र्ार्णी िेक तयाि किणे आवश्यक आहे, ज्यामधे्य फाटलेल्या आडण 

रु्कीच्या भाितीय र्लनी नोटांर्ा समावेश आहे. 

● जुन्या आडण नवीन माडलकेतील रु. 100 च्या नोटांसह, रु. 200 च्या नोटा, 

रु. 500 च्या नोटा, आडण रु. 2,000 इ. च्या नोटा डवडवि मूल्यांच्या नोटांर्ा 

वापि करून मशीनर्ी र्ार्णी किणे आवश्यक आहे, 

RBI िे केलेल्या सुधारिाांबद्दल: 

● बँक नोटांच्या नवीन माडलकेच्या प्रकाशनाच्या प्रकाशात या मापदंिाच्या 

पुनिावलोकनानंति अंमलबजावणीसाठी सूर्नांर्ा नवीन संर् संलग्न केला 

आहे. 

● RBI च्या 2021-22 च्या वाडर्चक अहवालातील आकिेवािीनुसाि,बँक नोटा 

आता खालील मूल्यांमधे्य जािी केल्या जातात: रुपये 2, रुपये 5, रुपये 

10, रुपये 20, रुपये 50, रुपये 100, रुपये 200, रुपये 500 आडण रुपये 

2000. 

● मूल्याच्या बाबतीत, 500 आडण 2000 रुपयांच्या नोटांरे् एकडत्रत प्रमाण 

वापिात असलेल्या बँक नोटांच्या 87.1 टके् आहेत. 

● घनफळाच्या बाबतीत डवर्ाि केल्यास, 31 मार्चपयांत र्लनात असलेल्या 

सवाचडिक बँक नोटांर्ी टके्वािी 500 रुपयांर्ी होती, जी एकूण नोटांच्या 

34.9 टके् होती. 

Axis Bank आनि EazyDiner िायनिांग निलाइर््स सादर करण्यासाठी 

सहयोग करिार आहे. 

● Axis Bank, एक खाजगी सावकाि, ने EazyDiner च्या सहकायाचने बँक 

क्लायंटसाठी िायडनंग डिलाइट्स सादि किण्यार्ी घोर्णा केली आहे, जे 

टेबल आिक्षण, पाककृती शोि आडण िेस्टॉिंट पेमेंटसाठी एक शीर्च 

व्यासपीठ आहे. भाित आडण दुबईमिील 10,000 हून अडिक अपसे्कल 

िेस्टॉिंटमिून डनवि किण्यार्ी क्षमता, टेबल बुडकंगर्ी जलद पुष्ट्ी आडण 

EazyDiner अॅपद्वािे केलेल्या आिक्षणांसाठी डवशेर् सवलत यासह अनेक 

फायदे सेवेद्वािे प्रदान केले जातील. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● EazyDiner वास्तडवक िेटा डवश्लेर्णानुसाि, कोडविपूवच डदवसांच्या 

तुलनेत, अपसे्कल िेस्टॉिंटमधे्य शोिून खाणे डनविणाऱ्या ग्राहकांर्ी संख्या 

सुमािे 132 टक्क्यांनी वाढली आहे. 

● डदल्ली-एनसीआि, मंुबई आडण बेंगळुरू या प्ररं्ि पुनरुत्थानात 

आघािीवि आहेत, त्यानंति गोवा आहे, ज्याने अलीकिे लोकडप्रयता 

डमळवण्यास सुरुवात केली आहे. 

● याडशवाय, देशभिात प्ररं्ि गती वाढल्याने, ग्राहक दि मडहन्याला 2 वेळा 

जेवण कित आहेत, जे कोडविच्या आिी मडहन्याला 2.1 वेळा होते. 

● प्रीडमयम कािचिािकांसाठी, िायडनंग डिलाइट्स लवकिर् " अॅन्स्टक्सस बँक 

आडण इझीडिनिसह सेडलबे्रशन्स," वाढडदवस साजिा किण्यार्ा एक खास 

अनुभव देईल. 

● या अनुभवादिम्यान, त्यांना त्यांच्या वाढडदवसासाठी EazyDiner पाकगृह 

किून सानुकूडलत जेवणाच्या डशफािशी डमळू शकतात आडण त्यांच्या 

जेवणावि 50% सूट डमळेल. 

जूि 2022 मधे्य रु. 1,44,616 कोर्ी GST महसूलचे सांकलि झाले. 

● जून 2022 मिील GST संकलन हे दुसऱ्या क्रमांकारे् सवोच्च संकलन 

आहे एडप्रल 2022 च्या संकलनानंति GST संकलनाने मार्च 2022 पासून 

सलगपणे GST र्ौर्थ्ा मडहन्यात 5व्यांदा 1.40 लाख कोटी रुपयांर्ा टप्पा 

ओलांिला आहे.जून 2022 मिील सकल GST संकलन हे एडप्रल 2022 

च्या GST संकलनाच्या 1,67,540 कोटी रुपयांच्या नंतिरे् दुसिे सवोच्च 

संकलन आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● जून 2022 मधे्य एकूण जीएसटी महसूल 1,44,616 कोटी रुपये असेल 

ज्यामधे्य CGST 25,306 कोटी रुपये, SGST 32,406 कोटी रुपये, IGST 

रुपये 75887 कोटी (माल आयातीवि जमा झालेल्या 40102 कोटी 

रुपयांसह) आडण उपकि रु. 11,018 कोटी (वसंू्तच्या आयातीवि जमा 

झालेल्या रु. 1197 कोटीसंह) होता. 

● सिकािने केलेल्या IGST किून 29,588 कोटी रुपये CGST आडण Rs 

24,235 कोटी SGST वि सेटलमेंट आहे. डशवाय, कें द्राने त्यार् मडहन्यात 

कें द्र आडण िाजे्य/कें द्रशाडसत प्रदेशांमधे्य 50:50 च्या िेशनमधे्य तदथच 

आिािावि IGST साठी रु. 27,000 कोटीरं्ा तोिगा सुरू केला. 

● कें द्र आडण िाज्यांर्ा जून 2022 मधे्य डनयडमत आडण तदथच 

सेटलमेंटनंतिर्ा एकूण महसूल CGST साठी 68,394 कोटी रुपये आडण 

SGST साठी 70,141 कोटी रुपये असेल. 

सरकारिे बँकाांच्या मांिळाचे नवत्तीय सेवा सांस्था बु्यरोमधे्य पुिरनचिा केली. 

● सिकािने काही सुिािणा करून बँक्स बोिच बु्यिो (BBB), सिकािी 

मालकीच्या बँका आडण डवत्तीय संस्थांच्या संर्ालकांसाठी मुख्य डशकािी 

असलेले, डवत्तीय सेवा संस्था बु्यिो (FSIB) मधे्य बदलले आहे. सावचजडनक 

के्षत्रातील सामान्य डवमा कंपन्यांच्या महाव्यवस्थापक आडण संर्ालकांच्या 

डनविीसाठी मागचदशचक तते्त्व FSIB र्ा भाग बनवण्यात आली आहेत. 

असे का घिले? 

● डदल्ली उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्ी आपल्या आदेशात म्हटले होते की 

BBB ही सिकािी मालकीच्या जनिल इन्क्शुिन्स कंपन्यांरे् महाव्यवस्थापक 

आडण संर्ालक डनविण्यासाठी सक्षम संस्था नाही. 

● मंडत्रमंिळाच्या डनयुक्ती सडमतीने (ACC) डवत्तीय सेवा डवभागाला 

1970/1980 च्या िाष्ट्र ीयीकृत बँका (व्यवस्थापन आडण डवडवि तितुदी) 

योजनेत अथचमंत्र्यांच्या मान्यतेने आवश्यक फेिबदल किण्यास सांडगतले 

आहे, आडण नंति त्यासाठीर्ा सिकािी ठिाव अडिसूडर्त किण्यास 

सांडगतले आहे. बँका आडण डवत्तीय संस्थांच्या पूणचवेळ संर्ालक आडण गैि-

कायचकािी अध्यक्षांच्या डनयुक्तीसाठी डशफािस किण्यासाठी FSIB एक 

एकल संस्था म्हणून स्थाडपत किणे. 
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● मंडत्रमंिळाच्या डनयुक्ती सडमतीने (ACC) भानू प्रताप शमाच, माजी अध्यक्ष, 

BBB यांना FSlB रे् प्रािंडभक अध्यक्ष म्हणून दोन वर्ाांच्या कालाविीसाठी 

डनयुक्त किण्यास मान्यता डदली आहे. हेिहंटिरे् इति सदस् म्हणजे 

अडनमेश र्ौहान, पूवीच्या ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमसचरे् माजी अध्यक्ष 

आडण व्यवस्थापकीय संर्ालक, RBI रे् माजी कायचकािी संर्ालक दीपक 

डसंघल आडण शैलें द्र भंिािी, पूवीच्या ING वैश्य बँकेरे् माजी MD यांर्ा 

समावेश आहे. 

'आनदत्य नबलान एसबीआय कािन' लॉन्च करण्यासाठी एसबीआय कािनिे 

आनदत्य नबलान फायिान्ससोबत भागीदारी केली आहे. 

● SBI काि्चस आडण पेमेंट सन्स्टव्हचसेसने जाहीि केले की त्यांनी 'आडदत्य डबलाच 

SBI कािच' लाँर् किण्यासाठी आडदत्य डबलाच कॅडपटलर्ी कजच देणािी 

उपकंपनी, आडदत्य डबलाच फायनान्स (ABFL) सह िोिणािक भागीदािी 

केली आहे. हे कािच ग्राहकांना त्यांच्या टेडलकॉम, फॅशन, प्रवास, जेवण, 

मनोिंजन आडण हॉटेल्स यासह इति खर्ाचवि महत्त्वपूणच रिवॉिच पॉइंट 

देण्यासाठी डिझाइन केले आहे. 

आनदत्य नबलान फायिान्स बद्दल: 

● आडदत्य डबलाच फायनान्स (ABFL), आडदत्य डबलाच कॅडपटलर्ी उपकंपनी ही 

भाितातील आघािीच्या वैडवध्यपूणच नॉन-बँडकंग डवत्तीय सेवा कंपनीपैकी 

एक आहे. ABFL वैयन्स्टक्तक डवत्त, तािण डवत्त, SME डवत्त, कॉपोिेट डवत्त, 

संपत्ती व्यवस्थापन, कजच भांिवल बाजाि आडण कजच डसंडिकेशन या 

के्षत्रांमधे्य सानुकूडलत उपाय ऑफि किते. 

SBI कािन बद्दल: 

● SBI काि्चस आडण पेमेंट सन्स्टव्हचसेस ही एक नॉन-बँडकंग डवत्तीय कंपनी आहे 

जी वैयन्स्टक्तक कािचिािक आडण कॉपोिेट क्लायंटसाठी डवसृ्तत के्रडिट 

कािच पोटचफोडलओ ऑफि किते. 

भारतीय ररझनव्ह बॅांक (RBI) िे इांिसइांि बँक, कोर्क मनहांद्रा बँक वर 

आनथनक दांि ठोठावला 

रिझव्हच बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने डनयामक अनुपालनातील तु्रटीसंाठी कोटक 

मडहंद्रा बँक आडण इंिसइंि बँक यांना अनुक्रमे 1.05 कोटी आडण 1 कोटी 

रुपयांर्ा आडथचक दंि ठोठावला आहे . RBI रे् हे दंि डनयामक अनुपालनातील 

कमतितांवि आिारित आहेत आडण बँकेने डतच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या 

कोणत्याही व्यवहािाच्या डकंवा किािाच्या वैितेवि उच्चािण्यार्ा हेतू नाही. 

कोर्क मनहांद्रा बँकेच्या बाबतीत: 

● RBI ला आढळले की खाजगी सावकाि स्टॉक ब्रोकसचना ऍिव्हान्सवि 

माडजचन िाखण्यात अपयशी ठिला; के्रडिट (शॅिो रिव्हसचल) अनाडिकृत 

इलेरर ॉडनक व्यवहािांमधे्य समाडवष्ट् असलेली िक्म ग्राहकाच्या 

अडिसूर्नेच्या तािखेपासून 10 कायच डदवसांच्या आत ग्राहकांच्या खात्यात; 

आडण ठेवीदाि एजु्यकेशन आडण अवेअिनेस फंिला डवडहत कालाविीत 

के्रडिट पात्र िक्म. 

● 31 मार्च 2018 आडण 31 मार्च 2019 िोजीच्या आडथचक न्स्टस्थतीच्या संदभाचत 

RBI ने केलेल्या बँकेच्या पयचवेक्षी मूल्यमापनासाठी वैिाडनक तपासणीत 

हे आढळून आले. 

इांिसइांि बँकेसाठी: 

● OTP आिारित ई-केवायसी वापरून उघिलेल्या खात्यांमधे्य, 

समोिासमोि नॉन-टू-फेस मोिमधे्य ग्राहकांच्या योग्य परिश्रम प्रडक्रयेरे् 

पालन किण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे त्यावि आडथचक दंि आकािण्यात 

आला. 

SBI िे सांरक्षि भरपाई पॅकेजसाठी हवाई दलाशी करार अद्यतनित केला 

● से्टट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आडण भाितीय हवाई दल यांच्यातील 

संिक्षण वेतन पॅकेज (DSP) योजनेसाठी सामंजस् किाि (MoU) 

वाढवण्यात आला आहे, असे SBI ने म्हटले आहे. सवच सडक्रय-कतचव्य 

आडण वायुसेनेरे् माजी सदस्, तसेर् त्यांरे् कुटंुब, या कायचक्रमांतगचत 

देशातील सवाचत मोठ्या कजचदात्याकिून अनेक फायदे आडण 

वैडशष्ट्ट्यांसाठी पात्र असतील. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● त्या डदवशी नंति, बँक ऑफ बिोदा (BoB) आडण पंजाब नॅशनल बँक 

(PNB) या दोन अडतरिक्त सिकािी-मालकीच्या संस्थांनी देखील  IAF 

(भाितीय हवाई दल) च्या सडक्रय-कतचव्य आडण सेवाडनवृत्त सदस्ांना 

अनेक वसू्त ऑफि किणािे किाि जाहीि केले. 

● बँकेने दावा केला की हवाई दलातील सदस्ारे् डनिन झाल्यास, मृतांच्या 

कुटंुबाला मुलीच्या लग्नासाठी आडण डशक्षणासाठी अडतरिक्त कव्हिेज डदले 

जाईल. 

● याव्यडतरिक्त, वयार्ी पवाच न किता, सेवाडनवृत्त कमचर्ािी डवनामूल्य 

वैयन्स्टक्तक अपघाती डवम्यासाठी पात्र असतील. पेन्क्शनिािकांर्ी कुटंुबे 

डवडवि लाभांसाठी पात्र असतील. 

निनजर्ल पेमेंर् सांकलिासाठी साऊथ इांनियि बँकेिे केरळ वि आनि 

वन्यजीव नवभागाशी करार केला आहे 

● साऊथ इंडियन बँकेने केिळच्या वन आडण वन्यजीव डवभागासोबत 

िाज्यभिातील पयाचविण पयचटन कें दे्र, वनश्री दुकाने, मोबाइल वनश्री 

युडनट्स आडण इको-शॉप्सवि डिडजटल पेमेंट्सरे् संकलन सक्षम 

किण्यासाठी किाि केला आहे. वनडवभागाने वन उत्पादनांरे् डवपणन, 

जैवडवडवितेरे् संविचन आडण व्यवस्थापन, समृद्ध आडण संवेदनशील 

परिसंस्थेरे् संिक्षण आडण परिसिात काम किणाऱ्या आडदवासीरें् 

जीवनमान उंर्ावण्याच्या उदे्दशाने वनश्री दुकाने आडण युडनट्सर्ी स्थापना 

केली आहे. 

● या भागीदािीद्वािे, दडक्षण भाितीय बँकेर्ी डिडजटल संकलन प्रणाली आता 

वन डवभागाच्या अंतगचत येणाऱ्या सवच 124 पयचटन स्थळांवि उपलब्ध 

होणाि आहे. केिळमिील 36 वन डवभाग एजन्सीचं्या अंतगचत डवडवि 

पयाचविण पयचटन कें दे्र, वनश्री दुकाने, मोबाइल वनश्री युडनट्स आडण इको-

शॉप्स येथे 124 POS मडशन्सच्या स्थापनेने टाय-अप सुरू होईल. 

दावे निकाली काढण्यासाठी Irdai आनि NHA िॅशिल हेल्थ के्लम 

एक्सचेंज नवकनसत करतील 

● Irdai आडण िाष्ट्र ीय आिोग्य प्राडिकिण (NHA ) आिोग्य दावे डनकाली 

काढण्यासाठी डिडजटल िॅटफॉमच म्हणून नॅशनल हेल्थ के्लम एक्सर्ेंज 

डवकडसत कितील. आिोग्य दावे डनकाली काढण्यासाठी नॅशनल हेल्थ 

के्लम एक्सर्ेंज हे डिडजटल िॅटफॉमच म्हणून डवकडसत केले जाईल. 

IRDAI रे् अध्यक्ष, देबाडशर् पांिा यांनी देखील उद्योगाच्या प्रडतडनिीसंह 

एक कायच गट तयाि किण्यार्ा प्रस्ताव डदला आहे. भाितातील 

सवचसािािण डवम्यार्ा सवाचत मोठा डवभाग बनवून अडिकाडिक लोकांना 

आिोग्य डवमा खिेदी किण्यासाठी कसे आकडर्चत किायरे् हे कायचगट 

ठिवेल. 

महागाई अपेके्षचे सवेक्षि करण्यासाठी, RBI िे हांसा सांशोधि गर्ाची 

निवि केली 

● जुलै 2022 च्या ग्राहकांर्ा आिडवश्वास आडण र्लनवाढ अपेके्षरे् सवेक्षण 

किण्यासाठी के्षत्रीय संशोिन हाती घेण्यासाठी,भाितीय रिझव्हच बँक (RBI) 

ने जाहीि केले की त्यांनी मंुबईन्स्टस्थत हंसा संशोिन समूहासोबत भागीदािी 

किणे डनविले आहे. 

● आता हे ज्ञात आहे की मेससच हंसा रिसर्च गु्रप प्रायवे्हट डलडमटेि, मंुबई 

यांना रिझव्हच बँक ऑफ इंडियाच्या वतीने दोन सवेक्षणांच्या जुलै 2022 

फेिीसाठी फील्ि वकच  किण्यासाठी डनयुक्त किण्यात आले आहे, RBI ने 

एका डनवेदनात म्हटले आहे. 

● हे 30 जून 2022 िोजी ग्राहक आिडवश्वास सवेक्षण (CCS) आडण घिांच्या 

महागाई अपेक्षा सवेक्षण (IESH) लाँर् किण्यार्ी घोर्णा किणािी पे्रस 

िीडलझ खालीलप्रमाणे आहे. 
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SBI जिरल इन्शुरन्सिे सायबर व्हॉल्रे्ज (VaultEdge) नवमा योजिा 

सुरू केली आहे 

● SBI जनिल इन्क्शुिन्सने सायबि व्हॉल्टेज VaultEdge डवमा योजना सुरू 

केली आहे , जी व्यक्तीसंाठी एक व्यापक सायबि डवमा कवर् आहे जी 

सायबि जोखीम आडण हल्ल्यांमुळे होणाऱ्या आडथचक नुकसानापासून 

संिक्षण प्रदान किते. कोणत्याही प्रकािच्या सायबि जोखमीच्या संपकाचत 

असलेल्या व्यक्ती स्वतःसाठी आडण त्यांच्या कुटंुबासाठी ही पॉडलसी 

खिेदी करू शकतात. कुटंुबात स्वत:,जोिीदाि आडण 2 अवलंडबत मुले 

(18 वर्ाांपयांत) यांर्ा समावेश होतो. 

सायबर व्हॉल्रे्ज  नवमा पॉनलसीबद्दल: 

● पॉडलसीच्या काही प्रमुख समावेशांमधे्य डनिीर्ी र्ोिी, ओळख र्ोिी, 

सायबि गंुिडगिी, सायबि स्टॉडलंग आडण प्रडतिा गमावणे, सायबि शॉडपंग, 

ऑनलाइन शॉडपंग, सोशल मीडिया आडण मीडिया दाडयत्व, नेटवकच  सुिक्षा 

दाडयत्व, गोपनीयता भंग आडण िेटा उल्लंघन दाडयत्व, इतिांमधे्य स्माटच 

होम कव्हि यांर्ा समावेश आहे. 

भारतीय हवाई दल आनि PNB याांच्यात 'PNB रक्षक प्लस योजिे' साठी 

सामांजस्य करार 

● सावचजडनक के्षत्रातील बँक, पंजाब नॅशनल बँक (PNB) ने त्यांच्या प्रमुख 

योजना, PNB िक्षक योजना अंतगचत भाितीय हवाई दल (IAF) सह 

सामंजस् किाि (MoU) वि स्वाक्षिी केली आहे . आयएएफ 

कमचर्ाऱ्यांसाठी खास डिझाईन केलेल्या उत्पादनांसह, वैयन्स्टक्तक डवमा 

संिक्षणासह लाभांर्ा पुष्पगुच्छ प्रदान किण्यावि सामंजस् किािार्ा भि 

आहे. 

● या योजनेत संिक्षण दलातील सेवाित, सेवाडनवृत्त तसेर् प्रडशक्षणाथींर्ा 

वैयन्स्टक्तक अपघात डवमा तसेर् हवाई अपघाती डवमा समाडवष्ट् आहे. यात 

कें द्रीय सशि पोडलस दल, िाज्य पोडलस दल आडण मेटर ो पोडलसांच्या 

कमचर्ाऱ्यांसह डनवृत्त संिक्षण डनवृत्तीवेतनिािकांर्ाही समावेश आहे. 

पीएिबी रक्षक प्लस योजिेची ठळक वैनशष्ट्टे्य अशी आहेत: 

● वैयन्स्टक्तक अपघात संिक्षण रु. 50 लाख. 

● हवाई अपघात डवमा संिक्षण रु. 1 कोटी. 

● वैयन्स्टक्तक अपघाती (कायमरे् एकूण अपंगत्व) कव्हि रु. 50 लाख. 

● प्रीडमयि संस्था आडण शैक्षडणक संस्थांमधे्य प्रवेश घेऊ इन्स्टच्छणाऱ्या 

प्राथडमक खातेदािांच्या प्रभागांसाठी "PNB प्रडतभा" अंतगचत शैक्षडणक 

कजच. 

● रु.1 लाख (दिवर्ी) र्ी 4 वर्ाांसाठी डकंवा वास्तडवक खर्च यापैकी जो कमी 

असेल तो दोन डजवंत आडण अवलंबून असलेल्या दोन मुलांच्या (िी 

डकंवा पुरुर्) डशक्षणासाठी आडथचक मदत. 

● मागील तीन मडहन्यांपयांतर्ा ओव्हििर ाफ्ट डनव्वळ पगाि/पेन्क्शन रु. 

75,000 ते रु. 3 लाख. 

श्रीराम जिरल इन्शुरन्स आनि नसर्ी युनियि बँक याांिी कॉपोरेर् एजन्सी 

करारावर स्वाक्षरी केली 

● डसटी युडनयन बँक (CUB) आडण श्रीिाम जनिल इन्क्शुिन्स यांनी कॉपोिेट 

सेटअपमधे्य श्रीिाम जनिल इन्क्शुिन्सच्या 727 कायाचलयांच्या संपूणच 

भाितात डवमा उत्पादने ऑफि किण्यासाठी किाि केला . या 

व्यवस्थेनुसाि, श्रीिाम जनिल इन्क्शुिन्स बँकेच्या ग्राहकांना वाहन, वैयन्स्टक्तक 

दुखापत, घि आडण प्रवास डवमा तसेर् मालमत्ता, सागिी आडण 

अडभयांडत्रकी डवमा यांसािख्या डवमा वसंू्तच्या व्यवसाय लाइनसह डवमा 

उत्पादनांच्या वैयन्स्टक्तक लाइन प्रदान किेल. 

फेिरल बँक आनि बँक ऑफ इांनिया याांिा नियामक दानयत्ाांचे उल्लां घि 

केल्याबद्दल RBI िे दांि ठोठावला 

● डनयामक अनुपालनातील तु्रटीमुंळे, रिझव्हच बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने 

फेििल बँकेला 5.72 कोटी रुपयांर्ा दंि ठोठावला. रिझव्हच बँक ऑफ 

इंडिया (RBI) (बँकांद्वािे प्रदान केलेल्या आडथचक सेवा) डनदेश, 2016 मधे्य 

उल्लंघनासाठी कठोि दंि आहे. फेििल बँकेने यार्ी खात्री केली नाही 

की डवमा कंपनीने कॉपोिेट एजन्सी डकंवा डवमा ब्रोडकंग सेवा प्रदान 

किणाऱ्या कोणत्याही कमचर्ाऱ्यांना प्रोत्साहन (िोख डकंवा गैि आडथचक) सह 

भिपाई डदली नाही. 

युनियि बँकेिे ओपि बँनकां ग सँिबॉक्स आनि मेर्ाव्हसन व्हचु्यनअल लाउांज 

सुरू केले 

● युडनयन बँक ऑफ इंडिया (UBI) ने ग्राहकांरे् बँडकंग अनुभव वाढवण्याच्या 

प्रयत्नात टेक मडहंद्राच्या सहकायाचने मेटाव्हसच व्हचु्यचअल लाउंज - युडन-

व्हसच, आडण ओपन बँडकंग सँिबॉक्स वाताविण सादि केले आहे. 

सुरुवातीला, युडन-व्हसचद्वािे बँकेच्या ठेवी, कजच, सिकािी मदत कायचक्रम, 

डिडजटल उपक्रम इत्यादीवंिील डर्त्रपट आडण माडहती डदली जाईल. 

यामुळे ग्राहकांना डवशेर् बँडकंग अनुभव डमळेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

 

● अहवालानुसाि, ओपन बँडकंग सँिबॉक्स वाताविणात अत्यािुडनक बँडकंग 

उत्पादने डवकडसत किण्यासाठी बँक डफनटेक आडण स्टाटच-अप्ससोबत 

काम किेल. 

 1 ऑरोबर रोजी, या वर्ी, पेपर आयात मॉनिर्ररांग प्रिाली कायानत 

येईल 

● पेपि इम्पोटच मॉडनटरिंग डसस्टीम (PIMS) र्ी स्थापना पिकीय व्यापाि 

महासंर्ालनालयाने (DGFT) प्रमुख कागद उत्पादनांसाठी आयात िोिण 

"मुक्त" वरून " PIMS अंतगचत अडनवायच नोदंणीच्या अिीन असलेल्या 

मोफत" मधे्य बदलून केली आहे.  

● वाडणज्य आडण उद्योग मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसाि, नवीन डनयम 1 

ऑरोबि 2022 पासून लागू होईल. तथाडप, मंत्रालयाने एका डनवेदनात 

जाहीि केले की ऑनलाइन नोदंणीर्ा पयाचय 15 जुलै 2022 पासून 

उपलब्ध असेल. 

SBI उपकां पिी आनि MEA याांिी नत्रपक्षीय नवकास सहकायन निधी 

सांदभानत करार केला 

● पििाष्ट्र  मंत्रालय आडण से्टट बँक ऑफ इंडिया (SBI) उपकंपनी SBICAP 

व्हेंर्सच डलडमटेि (SVL) यांनी आंतििाष्ट्र ीय भागीदािांसह सहयोगी 

प्रकल्पांसाठी डत्रपक्षीय डवकास कोऑपिेशन फंि (TDC फंि) स्थापन 

किण्यासाठी सामंजस् किािावि स्वाक्षिी केली. . 

● ग्लोबल इनोवे्हशन िेव्हलपमेंट फंि (GIP फंि), जो भाित-यूके ग्लोबल 

इनोवे्हशन पाटचनिडशप अंतगचत फॉिेन, कॉमनवेल्थ अँि िेव्हलपमेंट 

ऑडफस (FCDO) च्या सहकायाचने त्याला भािताकिून अंदाजे रु. 175 

कोटी (£17.5 दशलक्ष) TDC डनिीद्वािे स्थापन किण्यार्ी योजना आहे. 

भारतातील नकरकोळ महागाईचा दर जूिमधे्य 7.01% आहे. 

● ग्राहक डकंमत डनदेशांक (CPI) वि आिारित डकिकोळ र्लनवाढ मागील 

मडहन्यातील 7.04 टक्क्यांच्या तुलनेत या वर्ी जूनमधे्य 7.01 टक्क्यांवि 

घसिली. सांन्स्टख्यकी आडण कायचक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने म्हटले 

आहे की, "अन्न आडण पेये" डवभागातील डकमती कमी केल्यामुळे महागाई 

डकिकोळ कमी झाली आहे. 
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ग्राहक नकां मत निदेशाांकाची मनहन्यािुसार यादी 

2022 CPI 

January 6.01% 

February 6.04% 

March 6.95% 

April 7.79% 

May 7.04% 

June 7.01% 

िोमुरािे 2023 साठी भारताचा GDP अांदाज 4.7% पयांत कमी केला  

● नोमुिा ने भाितातील आडथचक वाढीर्ा 2023 र्ा अंदाज, सकल देशांतगचत 

उत्पादन (GDP) द्वािे मोजल्यानुसाि, मंदीर्ी भीती आडण वाढत्या 

व्याजदिाच्या 5.4 टक्क्यांवरून 4.7 टक्क्यांपयांत कमी केले आहे.डनयाचतीत 

संघर्च सुरू झाला आहे, ति आयात वाढल्याने माडसक व्यापाि तूट डवक्रमी 

उच्चांकावि पोहोर्त आहे.उच्च र्लनवाढ, र्लनडवर्यक िोिणात 

घट्टपणा, डनन्स्टिय खाजगी कॅपेक्स (CAPEX) वाढ, डवजेर्ा तुटविा आडण 

जागडतक वाढ मंदावलेली मध्यम-मुदतीर्ी वाढ. 

● दिम्यान, अलीकिील आडथचक प्रकाशन फािसे उत्साहविचक नव्हते. 

भाितार्ा डकिकोळ र्लनवाढीर्ा दि - CPI - मे मडहन्यात 7.04 

टक्क्यांच्या तुलनेत 7.01 टक्क्यांवि आला. हा सलग सहावा मडहना आहे 

की CPI महागाई रिझव्हच बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) 2 – 6 टक्क्यांच्या 

कम्प्फटच झोनच्या वि िाडहली आहे. औद्योडगक उत्पादन डनदेशांक (IIP), 

तथाडप, एडप्रलमधे्य 6.7 टक्क्यांच्या तुलनेत, मे मडहन्यात 19.6 टक्क्यांच्या 

वेगाने वाढला, असा िेटा दशचडवतो. 

जूिमधे्य व्यापार तूर् नवक्रमी $26.1 अब्ज झाली 

● वाडणज्य मंत्रालयाने मडहन्यातील डनयाचत आडण आयात दोन्ही आकिे 

सुिारित केल्यानंति,भाितार्ी व्यापािी व्यापाि तूट जूनमधे्य डवक्रमी 

$26.18 अब्ज इतकी वाढली, जी सिकािच्या आिीच्या $25.63 अब्जच्या 

अंदाजापेक्षा अडिक आहे. मागील डवक्रमी माडसक व्यापािी व्यापाि तूट मे 

मडहन्यात $24.3 अब्ज होती. गेल्या मडहन्यातील व्यापाि तूट जून 2021 

मधे्य नोदंवलेल्या $9.6 अब्जच्या तुटीच्या जवळपास डतप्पट होती. 

कें द्रािे राज्य आनि कें द्रीय कर आनि शुल्क सवलत कायनक्रमाचा नवस्तार 

केला आहे 

● विोद्योग मंत्रालयाने परििान/कपिे आडण मेक-अप्सच्या डनयाचतीसाठी 

31 मार्च 2024 पयांत जाहीि केलेल्या समान दिांसह िाज्य आडण कें द्रीय 

कि आडण लेव्हीज (RoSCTL) सवलत योजना सुरू ठेवण्यास सिकािने 

मान्यता डदली आहे. डनयाचत वाढवणे आडण विोद्योगात िोजगाि डनमाचण 

किणे. RoSCTL हा डवकास-कें डद्रत, दूिगामी कायचक्रम आहे ज्याने न्स्टस्थि 

आडण अंदाज किण्यायोग्य िोिण वाताविणार्ी स्थापना करून डनयाचत 

आडण नोकऱ्या वाढडवण्यास मदत केली आहे. 

● कायचक्रमामुळे जागडतक बाजािपेठेतील खर्च प्रभावीता आडण डनयाचत 

स्पिाचिकता वाढली. याडशवाय, उद्योगातील स्टाटचअप्स आडण 

उद्योजकांच्या डवकासात मदत केली आहे आडण वि डनयाचत बाजािपेठेत 

प्रवेश किण्यासाठी मोठ्या संखे्यने एमएसएमईंना प्रोत्साहन डदले आहे. 

2017 मधे्य GST लागू झाल्यानंति मार्च 2019 मधे्य नवीन RoSCTL 

(िाज्य आडण कें द्रीय कि आकािणी सवलत ) योजनेद्वािे RoSL (रिबेट 

ऑफ से्टट लेव्हीज) योजना िद्द किण्यात आली. 

कोर्क मनहांद्रा बँकेिे िवीि कर साइर्सह एकत्रीकरि पूिन केले 

• नवीनपोटचलशीपूणचपणेजोिल्यागेलेल्यापडहल्याखाजगीबँकांपैकीएक

म्हणून, कोटक मडहंद्रा बँकेने नवीन आयकि ई-फायडलंग प्रणालीसह

तांडत्रक एकत्रीकिण पूणच केल्यार्ी घोर्णा केली आहे. कजचदात्याच्या

डनवेदनानुसाि, कोटक मडहंद्रा बँकेरे् ग्राहकआता पोटचलच्या ई-पे कि

पृिाद्वािेकोटक नेट बँडकंगवापरून डकंवाशाखेत वैयन्स्टक्तकरित्यात्यांरे्

थेट कि ऑनलाइन भरू शकतात. त्याच्या ग्राहकांसाठी, यामुळे कि

भिण्यार्ीप्रडक्रयाजलद, सुलभआडणसोयीस्किहोईल. 

$100 दशलक्ष गुांतविुकीिांतर,विकािन (OneCard) भारताचा 104 वा 

युनिकॉिन बिला आहे 

• वनकािच, एकमोबाइल-प्रथमके्रडिटकािचकंपनी, टेमासेकद्वािेसमडथचत

डनिीच्या माडलकेतील D फेिीत $100 दशलक्ष जमा केले, ज्यामुळे ते

भाितातील104 वा युडनकॉनच बनले.2022 मधे्यभाितानेआतापयांत20 

पेक्षाजास्तआडथचकयुडनकॉनचतयािकेलेआहेत, ज्यातवनकािच, ओपन, 

ऑन्स्टक्सझोआडण युबी (पूवीरे् के्रिेवे्हनू्य CredAvenue) यांर्ा समावेश

आहे.QED, Sequoia Capital (व्हेंर्िकॅडपटल), आडणहडमंगबिचव्हेंर्सच  

सहडवद्यमानगंुतवणूकदािांनीदेखीलOneCard च्यासवाचतअलीकिील

फेिीत गंुतवणूक केली आहे, ज्यार्ी मालकी पुण्याच्या FPL 

टेक्नॉलॉजीजच्याआहे. 

भारती एअररे्लिे जाहीर केलेल्या भारतातील पनहल्या 5G िाजगी 

िेर्वकन ची यशस्वी चाचिी 

• देशातील पडहल्या 5G खाजगी नेटवकच र्ीभािती एअिटेलद्वािे बंगळुरू

येथीलबॉशऑटोमोडटव्हइलेरर ॉडनक्सप्लांटमधे्ययशस्वीर्ार्णीघेण्यात

आली. खाजगी नेटवकच साठी एअिवेव्हच्या वाटपावरून दूिसंर्ाि आडण

आयटीकंपन्यांमिीलसंघर्ाचच्यादिम्यान5G से्पररमडललावाच्याअगोदि

र्ार्णी होते. सिकािने वाटप केलेल्यार्ार्णी से्पररमर्ा वापिकरून, 

एअिटेलने बॉशच्या सुडविेवि गुणवत्ता वाढआडण कायचक्षमतेसाठी दोन

औद्योडगक-शे्रणीवापिप्रकिणेतैनातकेली. 

मुांबईची रायगि सहकारी बँक RBI च्या मयानदेच्या अधीि आहे 

• सावकािाच्या डबघिलेल्या आडथचक परिन्स्टस्थतीमुळे, RBI ने मंुबईन्स्टस्थत

िायगिसहकािी बँकेविप्रडतग्राहकरु.15,000 च्या डविर ॉवल कॅपसह

अनेक मयाचदा लादल्या. सहकािी बँक अनेक डनबांिांच्या अिीन आहे, 

ज्यामधे्यआिबीआयच्यापूवचपिवानगीडशवायकजचजािीकिणे, कोणतीही

गंुतवणूककिणेडकंवानवीनठेवीघेणेसमाडवष्ट्आहे. 

से्टर् बँक ऑफ इांनिया किूि WhatsApp बँनकां ग सेवा सुरू 

• से्टटबँकऑफइंडिया(SBI) लवकिर्आपल्याग्राहकांनाWhatsApp-

आिारित बँडकंगप्रदानकिणािआहे.SBI रे्अध्यक्ष डदनेशखािायांनी

काही डकिकोळ उपक्रमांर्ी घोर्णा किताना यार्ी घोर्णा केली.

याव्यडतरिक्त, खािा म्हणाले की ते लवकिर् कॉपोिेट लायंट आडण

एग्रीगेटसचसाठी API (अॅन्स्टप्लकेशन प्रोग्राडमंग इंटिफेस) बँडकंग सादि

कितील.API बँडकंगहीएकअशीप्रणालीआहे डजथेAPIs, दोन डकंवा

अडिक संगणक प्रोग्रार्म्र्ा एकमेकांशी संवाद सािण्यार्ा मागच, बँक

आडणलायंटसव्हचिमिीलसंवादासाठीवापिलाजातो. 

• हीप्रणालीयादोनप्रणालीमंिील िेटाटर ान्सफिर्ी सुडविा देऊनग्राहक

आडण बँकेच्या प्रणालीमंधे्य अखंि आडण सुिडक्षत एकीकिण सुडनडित

किते.WhatsApp बँडकंगच्यासंदभाचत, नावाप्रमाणेर्, वापिकतेसुप्रडसद्ध

मेसेडजंगसेवेद्वािेडवडशष्ट्बँडकंगव्यवहािकरूशकतील. 

इांिसइांि बँक बोिानिे कजानद्वारे 20,000 कोर्ी रुपये उभारण्यास मान्यता 

नदली 

• खाजगी सावकाि इंिसइंि बँकेच्या मंिळाने कंपनीच्या डवस्तािासाठी

20,000कोटीरुपयेकजचउभािण्यार्ीयोजनाअडिकृतकेलीआहे.एका

बैठकीत, बँकेच्या संर्ालक मंिळाने या प्रस्तावाला मंजुिी डदली, असे

इंिसइंि बँकेच्या डनवेदनात म्हटले आहे. एकूण उभािलेली िक्म

20,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसावी या अटीवि बोिाचने खाजगी

पे्लसमेंटद्वािे कोणत्याही पिवानगी असलेल्या पद्धतीने कजच िोखे जािी

किण्यास अडिकृत केले.आवश्यकतेनुसाि, बँकेच्या सदस्ांच्या संमतीने

आडण कोणत्याही अडतरिक्त सिकािी डकंवा डनयामक पिवानग्या

डमळाल्यानंतितेपिकीयर्लनांमधे्यदेखीलवाढवलेजाऊशकते. 
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मॉगनि सॅ्टिलीिे भारताचा FY23 जीिीपी अांदाज 7.2% पयांत कमी केला 

• अमेरिकन ब्रोकिेज मॉगचन सॅ्टन्क्लेने आपला FY23 (आडथचक वर्च 2023) 

वास्तडवक जीिीपी डवस्ताि अंदाज 0.40 टक्क्यांनी कमी करून 7.2

टक्क्यांनीजागडतकवाढीर्ा वेगकमी केलाआडणआडथचकवर्च24मधे्य

जीिीपी वाढ 6.4 टक्क्यांनी कमी होईल. बहुसंख्य पयचवेक्षकांर्ी अपेक्षा

आहेकीआडथचकवर्च2023जीिीपीवाढ7टक्क्यांहूनअडिकपातळीवि

येईल.आिबीआयर्ाअंदाजदेखील7.2टके्आहे. 

• मॉगचन सॅ्टन्क्लेनेसांडगतलेकी, डिसेंबि2021 ला संपलेल्या डतमाहीत4.7 

टक्क्यांवरून डिसेंबि 2022 ला संपलेल्या डतमाहीत जागडतक वाढ 1.5 

टक्क्यांपयांतकमीहोण्यार्ीशक्यताआहे.मंदव्यापािवाढ, घट्टआडथचक

परिन्स्टस्थतीआडणवसंू्तच्याडकमतीतीलबदलहीतीनमुख्यकािणेआहेत, 

असेम्हटलेआहेकी, त्यांनाजागडतकवाढीर्ावेगमंदावतानाडदसतआहे. 

सरकार आनि आरबीआयच्या धोरिाांमुळे बँकाांिा 8.6 लाि कोर्ी 

रुपयाांची बुिीत कजे 8 आनथनक वर्ाांत वसूल करण्यात मदत होते. 

• प्रशासनाने संसदेत सांडगतले की RBI आडण सिकािने केलेल्या ठोस

कृतीमुंळेमागीलआठआडथचकवर्ाांमधे्य8.6 लाखकोटीरुपयांपेक्षाजास्त

बुिीत कजे वसूल किण्यात बँकांना मदत झाली. अनुत्पाडदत मालमत्ता

(NPAs) ही एक नैसडगचक, प्रडतकूल असली तिी, बँडकंग उद्योगार्ी

परिणामकािकआहे, असेअथचिाज्यमंत्रीभागवतकिाियांनीलोकसभेत

लेखीउत्तिातसांडगतले. 

निनजर् इन्शुरन्सिे मोर्र इन्शुरन्ससाठी 'पे अँज यू िर ाईव्ह (तुम्ही गािी 

चालवत असतािा पैसे द्या)' लाँच केले 

• गो डिडजट जनिल इन्क्शुिन्स ही मोटि इन्क्शुिन्स ओन िॅमेज (OD) 

पॉडलसीसंाठी ‘पे अँज यू िर ाईव्ह’ (PAYD) अँि-ऑन वैडशष्ट्ट्य ऑफि

किणािी पडहली डवमा कंपनी आहे.vइन्क्शुिन्सने मोटाि इन्क्शुिन्स ओन

िॅमेजपॉडलसीसंाठी 'पे अँज यूिर ाईव्ह' नावारे् अँि-ऑनवैडशष्ट्ट्यसुरू

केले आहे.वाहन-मालक मोटि ओन िॅमेज (OD) पॉडलसीसह

सवचसमावेशककव्हिेजर्ाभागम्हणूनहालाभखिेदीकरूशकतात. 

FICCI िे 2022-23 साठी भारताचा GDP वाढीचा अांदाज 7% पयांत िाली 

आिला 

• इंिस्टर ी बॉिी फेििेशनऑफ इंडियनर्ेंबसचऑफकॉमसच अँि इंिस्टर ी

(FICCI) ने याआडथचकवर्ाचसाठीभाितार्ाआडथचकउत्पादन अंदाज40

आिाि अंकांनी 2022-23 साठी 7% पयांत खाली आणला आहे.

एडप्रलमधे्य डफक्ीने 2022-23 साठी भाितार्ा डवकास दि 7.4%

िाहण्यार्ा अंदाज वतचवला होता. भू-िाजकीय अडनडितता आडण

आडशयातीलडतसऱ्यामोठ्याअथचव्यवस्थेवित्यांर्ाप्रभावयामुळे. 

• तथाडप, इकॉनॉडमकआऊटलूकसवेक्षण(जुलै2022) च्याताज्याफेिीत, 

भू-िाजकीय अडनडितता आडण भाितीय अथचव्यवस्थेवि त्यारे् परिणाम

यामुळेवाढीर्ाअंदाजसुिािला.उद्योग, बँडकंगआडणडवत्तीयसेवाके्षत्रारे्

प्रडतडनिीत्व किणाऱ्या आघािीच्या अथचतज्ञांकिून प्रडतसाद देणािी

सवेक्षणार्ी सध्यार्ी फेिी जून 2022 मधे्य आयोडजत किण्यात आली

होती. 

ADB िे FY23 साठी भारताचा GDP वाढीचा अांदाज 7.2% पयांत कमी 

केला 

• आडशयाईडवकासबँकेने(ADB) आडथचकवर्च2023 साठीभाितार्ाGDP 

वाढीर्ाअंदाज7.2 टक्क्यांपयांतकमीकेलाआहे.यापूवीहाअंदाज7.5 

टके्होता.दिम्यान, मडनला-आिारितबहुपक्षीयडवकासबँकेने आडथचक

वर्च2024 वाढीर्ाअंदाज8 टक्क्यांवरून7.8 टक्क्यांपयांतसुिािलाआहे.

तथाडप, यानेभाितार्ामहागाईर्ाअंदाज आडथचकवर्च2023 साठी6.7% 

पयांतवाढवलाआहे, जोआिीच्याअंदाजानुसाि5.8% होता. 

RBI िे स्वीकारलेली िागरी सहकारी बँकाांची 4-स्तरीय नियामक सांरचिा 

• नागिीसहकािीबँकांर्ी(UCBs) आडथचकसुदृढतासुिािण्यासाठी, RBI ने

सिळर्ाि-स्तिीयडनयामकफे्रमवकच तयािकिण्यार्ाडनणचयघेतलाआहे.

आिबीआयरे् माजी िेयुटी गव्हनचि एनएस डवश्वनाथन यांच्या

नेतृत्वाखालील तज्ञांच्या पॅनेलने UCB सुिािण्यासाठी अनेक सूर्ना

मांिल्या होत्या . इति डशफािशीवं्यडतरिक्त, सडमतीने बँकांच्या ठेवीरं्ा

आकाि आडण ते कायचित असलेल्या प्रदेशांवि अवलंबून र्ाि-स्तिीय

डनयामकसंिर्नासुर्वलीहोती. 

• नेटवथच, कॅडपटल टू रिस्क-वेटेि अॅसेट्स िेशो (CRAR) , शाखा डवस्ताि

आडण एक्सपोजि मयाचदा अशा महत्त्वाच्या घटकांसाठी , एक डवभेडदत

डनयामक दृष्ट्ीकोन प्रामुख्याने सल्ला डदला गेला. डशफािशीरं्ा एक

महत्त्वार्ा घटक एका छत्री संस्थेशी संबंडित होता. आिबीआयने

सडमतीच्याअनेकडशफािशीमान्यकेल्याआहेत. 

फेिरल बँक आनि CBDT ऑिलाइि कर भरिा सेवा ऑफर 

करण्यासाठी सहयोग करतात 

• फेििलबँकआडणसेंटर लबोिचऑफिायिेरटॅके्ससनेकिदात्यांनाई-

फायडलंगपोटचलरे्ई-पे टॅक्सफंक्शनवापिण्यार्ी संिी डदलीआहे.िोख, 

एनईएफटी/आिटीजीएस, िेडबट/के्रडिट कािच , यूपीआय, नेट बँडकंग

इत्यादी पद्धतीरं्ा वापिकरूनआताकोणीहीकित्वरितभरूशकतो.

बँकेच्या शाखांद्वािे, एनआिआय, घिगुती ग्राहक आडण कोणताही कि

भिणािा नागरिककि र्लन तयाि करूशकतोआडण देयके सबडमट

करूशकतो. 

नझरो कूपि, शून्य नप्रखन्सपल बॉण्ड सरकारिे नस्ुररर्ीज म्हिूि घोनर्त 

केले 

• सोशलस्टॉकएक्स्र्ेंजच्याडनडमचतीच्यातयािीसाठीसिकािने “शून्यकूपन

शून्य डप्रन्स्टन्सपल इिुमेंट्स” हे डसकु्यरिटीजम्हणून डनयुक्त केलेआहेत.

मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्र्ेंजच्या सोशल स्टॉक एक्स्र्ेंज डवभागामधे्य

नोदंणीकृतनसलेलीनॉनप्रॉडफटऑगचनायझेशन (एनपीओ) शून्य कूपन, 

शून्य डप्रन्स्टन्सपल इिुमेंट जािी किेल. शुक्रवािी प्रडसद्ध झालेल्या

औपर्ारिक घोर्णेनुसाि, डसकु्यरिटीज अँि एक्सर्ेंज बोिचऑफ इंडिया

(सेबी)याउपकिणांनालागूहोणािेकायदेस्थाडपतकिेल. 

3 सहकारी बँकाांिा RBI िे बँनकां ग व्यवसाय करण्यास प्रनतबांनधत केले 

आहे 

• गेल्या दोन डदवसांत तीन सहकािी बँकांना भाितीय रिझव्हच बँकेकिून

कठोिमयाचदाआल्याआहेत.कनाचटकातअसलेल्याश्रीमन्स्टल्लकाजुचनपट्टणा

सहकािी बँकेसोबत, या बँकांमधे्यमहािाष्ट्र ातीलदोन बँकांर्ाहीसमावेश

आहे: नाडशक डजल्हा डगिणा सहकािी बँक डलडमटेि आडण िायगि

सहकािी बँक.रिझव्हच बँक ऑफ इंडियाने या तीन बँकांना त्यांच्या

कमकुवततिलतेच्यापरिन्स्टस्थतीमुळेकोणत्याही बँडकंग डक्रयाकलापांमधे्य

गंुतण्यापासूनप्रडतबंडितकेलेआहे. 

आरबीआयिे क्रॉस-बॉिनर पेमेंर्साठी ओपि, कॅशफ्री पेमेंर््स, पेनियरबाय 

आनि फेअरएक्सपेला मान्यता नदली 

• भाितीय रिझव्हच बँकेने ओपन, कॅशफ्री पेमेंट्स, पेडनयिबाय आडण

फेअिएक्सपे, पेमेंट प्रदाते आडण एपीआय बँडकंग सोलू्यशन्सना त्याच्या

क्रॉस-बॉिचि पेमेंट ऑफिसाठी पिवानगी डदली आहे. िेगु्यलेटिी

सँिबॉक्समिून दुसऱ्या कोहोटचच्या रिलीझबद्दल रिझव्हच बँक ऑफ

इंडियाच्या (RBI) घोर्णेर्ा कें द्रडबंदू क्रॉस-बॉिचि पेमेंट आहे . रिझव्हच

बँकेने र्ार्णी टप्पयार्ा भाग असलेल्या आठपैकी र्ाि संस्थांर्ी डनवि

केली.याकंपन्यांमधे्ययुडनकॉनचऑफडनओबँडकंग, ओपन, तसेर्कॅशफ्री

पेमेंट्स, पेडनयिबाय आडण फेअिएक्सपे यांर्ा समावेश आहे. या सवच

संस्थांनीदुसऱ्यागटार्ार्ार्णीटप्पायशस्वीपणेपािकेलाआहे. 
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भारताची जैव अथनव्यवस्था 2030 पयांत $300 अब्जाांपयांत पोहोचण्याची 

श्ता आहे 

• 2025 आडण2030 पयांत, भाितार्ीजैवअथचव्यवस्थाअनुक्रमे$150 अब्ज

आडण $300 अब्जपयांत पोहोर्ण्यार्ा अंदाज आहे. जैवतंत्रज्ञान उद्योग

संशोिन सहाय्य परिर्द (BIRAC) ने बायोटेक के्षत्राच्या आडथचक

योगदानाच्यामाडहतीविआिारितभाितजैवअथचव्यवस्थाअहवाल2022 

जािी केलाआहे. डवशे्लर्णानुसाि, 2021 मधे्य देशार्ी जैवअथचव्यवस्था

USD 80 अब्ज पेक्षा जास्त झाली आहे, जी 2020 मधे्य USD 70.2 

डबडलयन पेक्षा 14.1% र्ी वाढ दशचवते. भाित 2021 मधे्य जैव

अथचव्यवस्थेतUSD 80.12 अब्जजोिेल, 219 दशलक्षिॉलसचरे् दििोज

उत्पादनकिेलअसादावाकेलाआहे 

परकीय चलि साठा USD 7.5 नबनलयििे कमी होऊि USD 572.7 

नबनलयि झाला  

• रिझव्हचबँकऑफइंडिया(RBI) सवाचतअलीकिीलिेटादशचडवतोकी15 

जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात, भाितार्ा पिकीय र्लन साठा $7.5 

अब्जने कमी होऊन $572.7 अब्ज झाला आहे.20 मडहन्यांत डकंवा 6 

नोव्हेंबि 2020 पासून, जेव्हा ते $568 अब्ज होते तेव्हा साठा त्यांच्या

सवाचतखालच्या पातळीवि गेलाआहे.अहवालातअसे डदसूनआलेआहे

कीपिकीयर्लनसंपत्ती, जीआठवड्यातून$ 6.5 अब्जनेकमीझाली, हे

पिकीयर्लनसाठाकमीहोण्यारे्मुख्यकािणहोते. 

कॅिरा बँकेिे “Canara ai1” िावाचे मोबाईल अॅप लाँच केले. 

• कॅनिा बँकेने “Canara ai1” हे मोबाईल बँडकंग अॅप लाँर् केले आहे.

बँडकंगअॅपग्राहकांच्या बँडकंगगिजा पूणचकिण्यासाठी250 हूनअडिक

वैडशष्ट्ट्यांसहएक-स्टॉपसोलू्यशनअसेल.वेगवेगळ्याडवडशष्ट्सेवांर्ालाभ

घेण्यासाठीसायलोमधे्यकायचितएकाडिकमोबाइलअॅप्सर्ीआवश्यकता

दूि किणे हे त्यारे् उडद्दष्ट् आहे. समाजातील अनेक घटकांना त्यांच्या

पसंतीच्याभारे्तसेवादेण्यासाठीहेअॅप11 भार्ांमधे्यउपलब्धआहे. 

भारत पॅलेखस्टिी निवाननसताांसाठी UNRWA USD 2.5 दशलक्ष देिगी देतो 

• भाितानेनजीकच्यापूवेकिीलपॅलेस्टाईनडनवाचडसतांसाठीसंयुक्तिाष्ट्र ांच्या

मदतआडणकायच संस्थेलाUSD 2.5 दशलक्ष डदले.पूवच जेरुसलेममिील

UNRWA (युनायटेिनेशन्सरिलीफअँिवक्सचएजन्सी)मुख्यालयातएका

स्वाक्षिी समािंभात, भाितीय पििाष्ट्र  मंत्रालयाच्या पडिमआडशयाआडण

उत्ति आडफ्रका डवभागारे् संर्ालक सुनील कुमाि यांनी पििाष्ट्र  संबंि

डवभागारे्भागीदािी संर्ालककिीमआमेियांनाUSD 2.5 दशलक्षर्ा

िनादेशसुपूदच केला.  

िोनकयािे नवप्रोला निनजर्ल पररवतनिासाठी पाच वर्ाांचा करार नदला 

• डवप्रो डलडमटेि या कंपनीरे् मुख्यालय बेंगळुरूमधे्यअसून, डफनलँिच्या

नोडकयासोबत डिडजटल परिवतचनासाठी पार् वर्ाांच्या नवीन किािावि

स्वाक्षिीकिण्यार्ीघोर्णाकेलीआहे.नवीनकिािार्ाडवस्ताि20 वर्ाांहून

अडिकवर्ाांपूवीझालेल्याकनेक्शनविहोतो.डवप्रो नोडकयाच्याअद्ययावत

ऑपिेडटंग मॉिेलच्या समथचनाथच व्यवसाय सेवा प्रदान किेल, प्रडक्रया

ऑडप्टमायझेशन, टर्लेस प्रडक्रया आडण ऑिचि व्यवस्थापन, पुिवठा

साखळी, डवत्त आडण लेखा ऑपिेशन्समधे्य सुिारित वापिकताच आडण

ग्राहकअनुभवयाविडवशेर्भिदेईल. 

• किािाबद्दलअडिकृतडविानप्रडसद्धझालेअसलेतिी, डवप्रोनेठळककेले

की त्यांनी लायंटर्ा उले्लख न किता डकंवा मुदत डकंवा आकािार्ी

माडहतीनदेताडवत्तीयवर्च22 च्याआडथचकडनकालांसहजािीकेलेल्यापे्रस

प्रकाशनातकिािार्ाउले्लखकेलाहोता. 

RBI िे नपरामल एां र्रप्रायझेसच्या NBFC च्या स्थापिेला मान्यता नदली 

• रिझव्हच बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने संस्थेला डपिामल एंटिप्रायझेसला

NBFC म्हणूनव्यवसायसुरूकिण्यार्ीपिवानगीडदलीआहे.सावचजडनक

ठेवी स्वीकाित नसलेली NBFC सुरू किण्यासाठी पिवाना आवश्यक

आहे.RBI नेकंपनीलानोदंणीरे्प्रमाणपत्रडदलेआहेज्यानेडतलासामान्य

लोकांकिून ठेवी न घेता डबगि बँडकंग डवत्तीय संस्था म्हणून काम

किण्यासपिवानगीडदलीआहे. 

मास्टरकािन पेर्ीएमची जागा बीसीसीआय शीर्नक प्रायोजक म्हिूि घेिार 

आहे 

• भाितीय डक्रकेट डनयामक मंिळाने (BCCI) आयोडजत केलेल्या सवच

आंतििाष्ट्र ीय आडण देशांतगचत डक्रकेट सामन्यांसाठी पेटीएमला शीर्चक

प्रायोजक म्हणून बदलण्यासाठी मास्टिकािच तयाि आहे. 2023 च्या

अखेिीपयांत पेटीएमकिेअडिकािहोते. पेटीएमनेबीसीसीआयलाके्रडिट

कािचप्रमुखमास्टिकािचलाइंडियाहोमडक्रकेटच्याडवजेतेपदारे्अडिकाि

देण्यार्ी डवनंती केली. पेटीएमने पुन्हा डनयुक्तीर्ी डवनंती किण्यासाठी

जुलैर्ीअंडतममुदतरु्कवलीहोती.तथाडप, त्यांच्या'दीघचकाळ' संबंिांमुळे

BCCI त्यांच्या डवलंडबत डवनंतीवि डवर्ाि किण्यास तयाि आहे.पेटीएम

िीलच्या मूळ अटीनुंसाि मास्टिकािचला 2023 पयांत अडिकाि डदले

जातील आडण प्रडत सामन्यासाठी INR 3.8 कोटी देणे सुरू िाहील.

दुसिीकिे, Paytm ला सुमािे INR 16.3 Cr - मूळिील मूल्याच्या5% 

(INR 326.8 Cr) िी-असाइनमेंटफीभिावीलागेल. 

नवलीिीकरिािांतर एचिीएफसी बँक जागनतक र्ॉप 10 बँकाांमधे्य असेल 

• टाईर्म् ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसाि, सध्याच्या मूल्यमापनानुसाि

पालक गहाण कजचदाि हाऊडसंग िेव्हलपमेंट फायनान्स कॉपोिेशन

(HDFC) मधे्य डवलीन झाल्यानंति एर्िीएफसी बँक जगातील टॉप 10 

सवाचत मौल्यवान बँकांपैकी एकअसेलआडण टॉप 10 लबमधे्य स्थान

डमळवणािीहीपडहलीभाितीयबँकअसेल.HDFC बँकआडणHDFC रे्

एकडत्रतमाकेटकॅपसुमािेUSD 160 अब्जअसेल. 

एचिीएफसी मु्यचु्यअल फां िाद्वारे निफ्टी िेक्स्ट 50 ETF आनि निफ्टी 

100 ETF सादर 

• HDFC MF इंिेक्स सोलू्यशन्सर्ी डनवि डवसृ्तत किण्याच्या प्रयत्नात, 

HDFC मु्यचु्यअल फंिाने HDFC डनफ्टी नेक्स्ट 50 ETF आडण HDFC 

NIFTY 100 ETF सादिकिण्यार्ीघोर्णाकेलीआहे.हेफंिभाितातील

लाजच-कॅपमाकेटलाएक्सपोजिदेतात.मालमत्ताव्यवस्थापनफमचर्ादावा

आहे कीHDFC डनफ्टी नेक्स्ट 50 ETF र्ा बेंर्माकच , डनफ्टी नेक्स्ट 50 

टोटलरिटन्सचइंिेक्स(TRI) , स्टॉकआडणसेरििायव्हडसचडफकेशनसाठी

फायदे तसेर् डनफ्टीच्या तुलनेत दीघचकालीनमोठ्याजोखीम-समायोडजत

पिताव्यार्ीशक्यतादेते.50. याव्यडतरिक्त, याडनदेशांकातवाढहोण्यार्ी

अडिकशक्यताआहेकािणत्यातNIFTY 50 च्याआगामीलीगरे्सदस्

समाडवष्ट्होऊशकतात. 

RBI िे IDBI बँकेसाठी 40% पेक्षा जास्त मालकीची बोली लावण्याची 

परवािगी नदली 

• कें द्र सिकाि आडण लाइफ इन्क्शुिन्स कंपन्यांनी (LIC) समजल्याप्रमाणे

भाितीय रिझव्हच बँक (RBI) ने IDBI बँकेत 40 टक्क्यांहून अडिक

भागभांिवल बाळगण्यार्ी गैि-डवत्तीय संस्था आडण अडनयंडत्रत संस्थांना

पिवानगी देण्यार्ी कें द्रार्ी डवनंती मान्य केली आहे.आडण िोिणािक

डवडनवेशप्रडक्रयेद्वािे51 ते74 टके्कजचदािार्ीडवक्रीकिणे. 

आनथनक वर्न 21-22 मधे्य भारताला USD 84.8 अब्ज इतका वानर्नक FDI 

प्राप्त झाला. 

• भािताला आडथचक वर्च 21-22 मधे्य जवळपास $85 अब्ज िॉलिर्ी

सवाचडिकवाडर्चकथेटडवदेशीगंुतवणूक(FDI) प्राप्तझाली.उत्पादनके्षत्रात

एफिीआयसाठीभाित हाझपाट्याने पसंतीर्ा देशम्हणूनउदयास येत

आहे.मागीलआडथचकवर्च2020-21 च्यातुलनेतआडथचकवर्च2021-22 

मधे्य ($ 21.34 अब्ज) उत्पादन के्षत्रातील एफिीआय इन्स्टक्वटी प्रवाहात

76% वाढझालीआहे. 

आनथनक वर्न 2021-22 मधे्य सवाननधक एफिीआय इखिर्ी इन्लो प्राप्त 

करिारी शीर्न 5 राजे्य : 

• कनाचटक(37.55%), 

• महािाष्ट्र (26.26%), 

• डदल्ली(13.93%), 

• ताडमळनािू(5.10%) आडण 

• हरियाणा(4.76%) 
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पार्िाच्या दीदारगांज, बांधि बँकेिे आपल्या पनहल्या करन्सी व्हॉल्टचे 

अिावरि केले. 

• बंिन बँकेने पाटणा येथील दीदािगंज येथे पडहलेकिन्सी रे्स्ट उघिले.

बँकेच्याम्हणण्यानुसाि, हीकिन्सीरे्स्टव्यक्तीनंा, MSMEs आडणलहान

व्यवसाय मालकांना बँकेच्या शाखा आडण ATM मधे्य र्लनी नोटांर्ा

पुिवठा करून मदतकिेल . किन्सी रे्स्ट बँकेच्या शाखांसाठीस्टोिेज

प्रदान किेल, ज्यार्ा फायदा पटनाच्या वािंवाि िोखीच्याव्यवहािांसाठी

देखीलहोईल. 

युनियि बँकेिे शीर्न 3 PSB मधे्य स्थाि नमळनवण्याचे धोरि म्हिूि 

'RACE' लक्ष्य निनित केले आहे. 

• ए.मडनमेखलाई , युडनयन बँकऑफइंडिया (UBI) रे्MD आडणCEO, 

यांनायुडनयनबँकऑफइंडियानेइतिसावचजडनकके्षत्रातीलबँकांनामागे

टाकून काही वर्ाांच्या कालाविीत सावचजडनक के्षत्रातील डतसिी सवाचत

मोठी बँकबनवायर्ीआहे. युडनयन बँकऑफ इंडिया या मागाचवि बँक

खिेदी किण्यार्ा डवर्ाि देखील करू शकते. 7 जून िोजी UBI च्या

पडहल्या मडहला नेत्या बनलेल्यामडणमेखलाई यांनीभि डदलाकी बँकेने

वर्ाचसाठी " RACE " हेआपलेउडद्दष्ट्ठेवलेआहे 

RACE म्हिजे 

1. Grow RAM (retail, agriculture, and MSME) loans, 

2. Improve Asset quality, 

3. Boost CASA (current account, savings account deposits), and 

4. Increase Earnings. 

 

सनमर् आनि कॉन्फरन्स बातम्या 

भारतीय लष्कर आनि िीएिी याांच्यात चौथी नसिजी पररर्द 

● नवी डदल्ली येथे भाितीय लष्कि आडण संिक्षण लेखा डवभाग (DAD) 

यांच्यात र्ौथी डसनजी परिर्द झाली. भाितीय लष्किारे् वरिि कमांिि 

आडण DAD या एकडदवसीय बैठकीला उपन्स्टस्थत होते, ज्यारे् सह-अध्यक्ष 

लष्किारे् उपप्रमुख (VCOAS) लेफ्टनंट जनिल बीएस िाजू आडण 

कंटर ोलि जनिल ऑफ डिफेन्स अकाउंट्स (CGDA) श्री िजनीश कुमाि 

होते. 

मुख्य मुदे्द: 

● अडग्नपथ योजनेवि र्र्ाच आडण अडग्नवीिांसाठी वेतन आडण भते्त या 

प्रणालीर्ी त्वरित अंमलबजावणी किण्यार्ी कालमयाचदा हे परिर्देच्या 

मुख्य अजेंड्यावि होते. 

● भाितीय लष्किातील कडनि आयोग अडिकािी/इति पदांना उत्तम सेवा 

देण्यासाठी वेतन आडण लेखा कायाचलये (PAOs) र्ी कामडगिी वाढवणे हा 

आणखी एक डवर्य होता. भडवष्यासाठी ठोस कृती आिाखिा तयाि 

केल्यामुळे दोन्ही बाजंूच्या वरिि अडिकाऱ्यांर्ा सल्ला घेण्यात आला. 

● CGDA ने सशि दलांना सेवा डवतिण सुिािण्यासाठी तंत्रज्ञानार्ा वापि 

किण्याच्या डवभागाच्या उडद्दष्ट्ाशी सहमती दशचडवली आडण डबले प्रडक्रया 

आडण अदा किण्याच्या पद्धतीमधे्य लक्षणीय बदल किण्यासाठी 

सजचनशील व्यवसाय प्रडक्रया िी-इंडजडनयरिंग लागू किा. 

● त्यांनी भडवष्यातील कें द्रीकृत वेतन प्रणाली आडण DARPAN (Defence 

Accounts Receipt, Payment and Analysis) यासह असंख्य DAD 

प्रकल्पांरे् वणचन केले. उडद्दषे्ट् साध्य किण्यासाठी लष्किाच्या सहकायाचरे् 

महत्त्वही त्यांनी सांडगतले. 

NATO नशिर पररर्द 2022 मानद्रदमधे्य सांपन्न झाली. 

● 2022 र्ी NATO माडद्रद डशखि परिर्द माडद्रद, से्पन येथे 28 ते 30 जून 

2022 या कालाविीत आयोडजत किण्यात आली होती. 1957 मधे्य 

पॅरिसमधे्य झालेल्या पडहल्या डशखि बैठकीपासून ही डशखि परिर्देर्ी 

32 वी आवृत्ती होती. NATO सिडर्टणीस जेन्स स्टोल्टनबगच यांच्या 

अध्यक्षतेखाली ही परिर्द होती. तीन डदवसीय डशखि परिर्देत नाटो 

सदस् आडण भागीदाि देशांरे् िाष्ट्र प्रमुख आडण सिकाि प्रमुख सहभागी 

झाले होते. नाटो डशखि बैठक हे सदस् देशांसाठी युतीच्या डक्रयाकलापांरे् 

मूल्यमापन आडण िोिणािक डदशा देण्यासाठी एक व्यासपीठ आहे. 

मुख्तार अब्बास ििी याांिी पाचव्या ग्लोबल नफल्म रु्ररझम कॉन्के्लव्हचे 

उद्घार्ि केले. 

● मंुबईतील नोव्होटेल मंुबई जुहू बीर्वि, कें द्रीय अल्पसंख्याक व्यवहाि 

मंत्री मुख्ताि अब्बास नक्वी यांनी पार्व्या ग्लोबल डफल्म टूरिझम 

कॉन्क्के्लव्हरे् (GFTC) अडिकृत उद्घाटन केले. पयचटन मंत्रालय आडण 

माडहती आडण प्रसािण मंत्रालयाच्या सहकायाचने, PHD र्ेंबि ऑफ कॉमसच 

अँि इंिस्टर ी (PHDCCI) ने "अनलीडशंग द पॉवि ऑफ डसनेमॅडटक 

टुरिझम" या डवर्यासह पार्व्या GFTC रे् आयोजन केले. 

● डर्त्रपट आयोग, पयचटन मंिळे आडण प्रॉिक्शन हाऊसेससाठी, GFTC 

त्यांच्या साइट्स, प्रोत्साहन आडण भिभिाट होत असलेल्या भाितीय 

डर्त्रपट उद्योगासाठी सेवांर्ा प्रर्ाि किण्यासाठी एक डवडशष्ट् व्यासपीठ 

देते. जेव्हा एखाद्या पे्रक्षकाला डर्त्रपटात पाडहल्यानंति डवडशष्ट् साइटवि 

जाण्यासाठी प्रवृत्त केले जाते, तेव्हा त्याला डर्त्रपट पयचटन असे म्हणतात. 

● श्री. नकवी यांच्या मते, भाितीय आडण आंतििाष्ट्र ीय डर्त्रपटांनी दहशतवाद, 

डहंसार्ाि आडण अडतिेक्यांच्या िोक्यांबद्दल संबंडित संदेश पसिवण्यात 

महत्त्वपूणच योगदान डदले आहे. 

एस जयशांकर इांिोिेनशयातील G20 परराष्ट्र  मांत्र्याांच्या बैठकीला उपखस्थत 

राहिार आहेत 

● G20 पििाष्ट्र  मंत्र्यांर्ी बैठक (FMM) बाली , इंिोनेडशया येथे होणाि असून 

त्यात पििाष्ट्र  मंत्री एस. जयशंकि उपन्स्टस्थत िाहणाि आहेत . पििाष्ट्र  

व्यवहाि मंत्रालयाच्या डनवेदनानुसाि, बैठकीरे् पििाष्ट्र  मंत्री सध्याच्या 

प्रासंडगकतेच्या डवर्यांवि, जसे की बहुपक्षीयता वाढवणे आडण अन्न आडण 

वतचमान जागडतक डरं्ता, जसे की अन्न आडण उजेर्ी सुिक्षा यांवि र्र्ाच 

कितील. 

मुख्य मुदे्द: 

● संपूणच प्रवासादिम्यान, पििाष्ट्र  व्यवहाि मंत्री इति G20 सदस् आडण 

आमंडत्रत िाष्ट्र ांमिील त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत अनौपर्ारिकपणे भेटतील 

अशी अपेक्षा आहे. 

● G20 FMM मधे्य EAM च्या सहभागामुळे G20 सदस् िाष्ट्र ांशी भाितार्ा 

संवाद सुिािेल . 

● आगामी FMM वाटाघाटीमंधे्य भाितार्ा सहभाग G20 टर ोइका सदस् 

म्हणून आडण भडवष्यातील G20 अध्यक्ष म्हणून अडिक महत्त्वार्ा आहे. 

● भाित 1 डिसेंबि 2022 िोजी G-20 रे् अध्यक्षपद स्वीकािेल आडण 2023 

मधे्य G20 नेत्यांर्ी डशखि परिर्द आयोजन किेल, असे पििाष्ट्र  मंत्रालयाने 

म्हटले आहे. 

● एक्सपे्रस डटर बू्यनच्या मते, भाित जमू्म-कश्मीिमधे्य काही G20 उपक्रम 

आयोडजत किण्यार्ा मानस आहे. 

● पाडकस्तान आपले जवळरे् G-20 डमत्र देश र्ीन, तुकी आडण सौदी 

अिेडबयाला जमू्म-काश्मीिमिील पुढील डशखि परिर्देपासून दूि 

िाहण्यारे् आवाहन कित आहे . 

● अजेंडटना, ऑस्टर ेडलया, ब्राझील, कॅनिा, र्ीन, र्ीन, जमचनी, फ्रान्स, इटली, 

जपान, मेन्स्टक्सको, िडशया, सौदी अिेडबया, दडक्षण आडफ्रका, दडक्षण 

कोरिया, तुकी, युनायटेि से्टट्स आडण युनायटेि डकंगिम हे G20 

िाष्ट्र ांमधे्य आहेत. 

● पंतप्रिान निेंद्र मोदी 2014 पासून G20 परिर्देत भािताच्या प्रडतडनिी 

मंिळार्ी जबाबदािी सांभाळत आहेत. 

NEP च्या अांमलबजाविीवर पांतप्रधाि तीि नदवसीय पररसांवाद सुरू 

करिार आहेत 

● वािाणसी दौऱ्यावि असताना, त्यांर्ा लोकसभा डजल्हा, पंतप्रिान निेंद्र 

मोदी रु. 1,774 कोटी पेक्षा जास्त डकमतीरे् डवकास प्रकल्प लॉन्च 

किणाि आहेत. गेल्या र्ाि मडहन्यांत ते दोनदा शहिात आले आहेत. 

िाष्ट्र ीय शैक्षडणक िोिण 2020 मधे्य उच्च डशक्षणासाठी डनयुक्त केलेले नऊ 

डवर्य पॅनेल र्रे्र्ा डवर्य असतील. कें द्रीय डशक्षण मंत्रालयातफे 

आंतििाष्ट्र ीय सहकायच आडण अडिवेशन कें द्र रुद्राक्ष येथे आयोडजत 

किण्यात आलेल्या अन्स्टखल भाितीय डशक्षा समागमारे्ही मोदी यांच्या 

हसे्त उद्घाटन होणाि आहे. उत्ति प्रदेशमिील आगामी डविानसभा 

डनविणुकीच्या तयािीसाठी मोदीनंी मार्चमधे्य वािाणसीला शेवटर्ा िोि 

शो केला होता. 
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परशोत्तम रुपाला याांिी भारतातील पनहल्या पशु आरोग्य नशिर 

पररर्देचे उद्घार्ि केले 

● कें द्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंविचन आडण दुग्धव्यवसाय मंत्री, पिशोत्तम 

रुपाला यांनी पडहली भाितीय प्राणी आिोग्य डशखि परिर्द 2022 रे् 

उद्घाटन केले, त्यांनी प्राण्यांरे् आिोग्य र्ांगले िाहण्यासाठी आयुवेदार्ा 

अडिकाडिक वापि किण्यारे् आवाहन केले. देशातील अन्न आडण पोर्ण 

सुिक्षा, ग्रामीण उत्पन्न आडण समृद्धी आडण सवाांगीण आडथचक डवकास या 

व्यापक उडद्दष्ट्ासाठी प्राण्यांच्या आिोग्यारे् महत्त्व समजून घेण्यासाठी 

NASC कॉम्प्िेक्स, नवी डदल्ली येथे पडहली भाितीय प्राणी आिोग्य डशखि 

परिर्द 2022 आयोडजत किण्यात आली. 

िीती (NITI) आयोगाचे माजी मुख्य कायनकारी अनधकारी (CEO) 

अनमताभ काांत िवीि G-20 शेपान म्हिूि काम पाहतील. 

● नीती आयोगारे् माजी सीईओ अडमताभ कांत G-20 शेपाचर्ी भूडमका 

साकािणाि आहेत. कांत यांच्या जागी कें द्रीय मंत्री पीयूर् गोयल यांर्ी 

डनयुक्ती केली जाणाि आहे कािण त्यांनी कामाच्या ताणामुळे िाजीनामा 

देण्यार्ी अपेक्षा आहे. या वर्ाचच्या शेवटी भाित G-20 रे् अध्यक्षपद 

भूर्वेल. हे अिोिेन्स्टखत केले पाडहजे की देशाला पूणच-वेळ G-20 शेपाच 

आवश्यक आहेत, जे गोयल प्रदान करू शकत नाहीत कािण त्यांच्याकिे 

आिीर् अनेक कॅडबनेट पदे आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

● शेपाच यांना देशाच्या डवडवि प्रदेशांमधे्य होणाऱ्या अनेक बैठकांसाठी बिार् 

वेळ द्यावा लागेल कािण भाित या वर्ी G-20 अध्यक्षपद भूर्वणाि आहे. 

● सूत्रानुसाि, कें द्रीय मंत्री पीयूर् गोयल मोदी सिकािमिील अनेक 

मंत्रालयांसाठी जबाबदाि आहेत, ज्यात त्यांर्ा बिार् वेळ जातो. 

िाज्यसभेतील नेत्याप्रमाणेर् मंत्र्यावि अडतरिक्त तातिीच्या कामांर्ाही भाि 

आहे. 

● गोयल यांनी 7 सप्टेंबि 2021 पासून देशारे् G-20 शेपाच म्हणून काम केले 

आहे. 

● सुमािे सहा वरे् कांत यांनी सावचजडनक िोिणासाठी भाित सिकािच्या 

सवोच्च डथंक टँकरे् नेतृत्व केले; त्यांर्ा डवस्तारित कायचकाळ गेल्या 

मडहन्यात संपला. सध्या, पिमेश्विन अय्यि हे नीती आयोगारे् सीईओ 

म्हणून काम पाहत आहेत. 

िाि मांत्रालयािे िाि आनि िनिजाांवरील 6व्या राष्ट्र ीय पररर्देचे 

आयोजि केले आहे. 

● खाण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसाि, नवी डदल्ली येथे आझादी का अमृत 

महोत्सव पौिाडणक सप्ताहार्ा एक भाग म्हणून खाण आडण खडनजांविील 

6वी िाष्ट्र ीय परिर्द आयोडजत किण्यात आली होती. िॉ. आंबेिकि 

इंटिनॅशनल सेंटि येथे होणाऱ्या या कायचक्रमाला कें द्रीय गृहडनमाचण मंत्री श्री 

अडमत शाह हे प्रमुख पाहुणे होते. खाण, कोळसा आडण िेल्वे िाज्यमंत्री श्री 

िावसाहेब पाटील दानवे, खाण मंत्रालयारे् सडर्व श्री आलोक टंिन आडण 

कें द्रीय खाण, कोळसा आडण संसदीय कामकाज मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी 

यांच्या हसे्त एकडदवसीय संमेलनारे् अडिकृतपणे उद्घाटन किण्यात 

आले. 

 घाऊक महागाई नकां नचत घसरूि जूिमधे्य 15.18 % िो ांदनवला  

● अन्स्टखल भाितीय घाऊक डकंमत डनदेशांक (WPI) वि आिारित वाडर्चक 

महागाई दि जून मडहन्यासाठी 15.18 टके् आहे, मे मडहन्याच्या तुलनेत 

डकिकोळ घसित असताना हा आकिा 15.88 टके् होता. 

● ताज्या आकिेवािीने तीन मडहन्यांच्या वाढत्या टर ेंिला िक्ा डदला आहे 

पिंतु सलग 15 व्या मडहन्यात दुहेिी अंकात िाडहला.गेल्या वर्ी 

एडप्रलपासून आकिे दुहेिी अंकात आहेत. 

इन्फोनससिे िॅनिश-आधाररत बेस लाइफ सायन्स कां पिी िरेदी केली 

• इन्फोडससने िेन्माकच मिील बेस लाइफ सायन्स ही कंपनी सुमािे 110 

दशलक्ष युिो (सुमािे 875 कोटी रुपये) मधे्य डवकत घेतली. या 

संपादनामुळे इन्फोडससच्या जीवन डवज्ञान उद्योगातील ज्ञानार्ा डवस्ताि 

होईल आडण युिोपमधे्य त्यार्ी उपन्स्टस्थती वाढेल. ही खिेदी इन्फोडसस रे् 

व्यापक जीवन डवज्ञान कौशल्य मजबूत किते, नॉडिचक्स आडण संपूणच 

युिोपमधे्य आमरे् पाऊल वाढवते आडण आमच्या उद्योग-डवडशष्ट् लाउि-

आिारित डिडजटल टर ान्सफॉमेशन सोलू्यशन्सरे् प्रमाण वाढवते. 

तरतुदी ांचे पालि ि केल्याबद्दल RBI िे ओला फायिाखन्शयल सखव्हनसेस 

वर 1.67 कोर्ी रुपयाांचा दांि ठोठावला 

● रिझव्हच बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने ओला फायनान्स्टन्क्शयल सन्स्टव्हचसेस 

प्रायवे्हट डलडमटेिवि प्री-पेि पेमेंट सािनांशी संबंडित काही तितुदीरें् 

पालन न केल्याबद्दल आडण आपले ग्राहक डनयम जाणून घ्या यासाठी 

1.67 कोटी रुपयांर्ा आडथचक दंि ठोठावला आहे.पेमेंट अँि सेटलमेंट 

डसस्टर्म् अॅर,2007 च्या कलम 30 अंतगचत आिबीआयमधे्य डनडहत 

अडिकािांच्या वापिात हा दंि ठोठावण्यात आला आहे. 

● डनदेशांरे् पालन न केल्याबद्दल दंि का आकािला जाऊ नये यार्ी कािणे 

दाखवा असा सल्ला देणािी नोटीस संस्थेला बजावण्यात आली. ओला 

फायनान्स्टन्क्शयल सन्स्टव्हचसेस प्रायवे्हट डलडमटेि, िाइि-हेडलंग अॅप ओलार्ी 

उपकंपनी, दुर्ाकी, र्ािर्ाकी वाहनांसाठी कजच, वैयन्स्टक्तक कजच आडण 

डवमा उत्पादने यासािख्या आडथचक सेवा देते. 

ओलािे भारतातील पनहले स्वदेशी बिावर्ीचे नलनथयम आयि सेल सादर 

केले 

● ओला इलेन्स्टररकने देशातील पडहल्या स्वदेशी डवकडसत डलडथयम-आयन 

सेलरे् अनाविण केले आहे.बेंगळुरू-आिारित दुर्ाकी डनमाचता 2023 

पयांत रे्न्नई-आिारित डगगाफॅरिीमिून सेल- NMC 2170 रे् मोठ्या 

प्रमाणावि उत्पादन सुरू किेल.डवडशष्ट् िसायने आडण सामग्रीर्ा वापि 

सेलला डदलेल्या जागेत अडिक ऊजाच पॅक किण्यास सक्षम किते आडण 

सेलरे् संपूणच जीवन र्क्र देखील सुिािते. 

पांतप्रधाि िरेंद्र मोदी याांिी पनहल्या व्हचु्यनअल I2U2 नशिर पररर्देला 

हजेरी लावली 

• पंतप्रिान निेंद्र मोदी पडहल्या व्हचु्यचअल I2U2 सडमटमधे्य सहभागी झाले 

होते.I2U2 हा र्ाि देशांर्ा समूह आहे, डजथे “I” म्हणजे भाित आडण 

इस्रायल आडण “U” म्हणजे यूएस आडण यूएई.पंतप्रिान मोदीसंोबत 

युनायटेि से्टट्सरे् अध्यक्ष जो डबिेन, इस्रायलरे् पंतप्रिान यायि लॅडपि 

आडण यूएईरे् अध्यक्ष मोहम्मद डबन झायेद अल नायान हे सामील झाले 

होते. 

सायबर सुरके्षतील सहकायानबाबत BIMSTEC(नबमसे्टक)तज्ञ गर्ाची 

बैठक िवी नदल्लीत सुरू झाली 

● भाित सिकािच्या िाष्ट्र ीय सुिक्षा परिर्देच्या सडर्वालयातफे सायबि सुिक्षा 

सहकायाचविील BIMSTEC(Bay of Bengal Initiative for Multi-

Sectoral Technical and Economic Cooperation) तज्ञ गटार्ी दोन 

डदवसीय बैठक नवी डदल्ली येथे आयोडजत केली जात आहे. मार्च 2019 

मधे्य बँकॉक येथे झालेल्या BIMSTEC िाष्ट्र ीय सुिक्षा प्रमुखांच्या परिर्देत 

मान्य केल्याप्रमाणे , BIMSTEC के्षत्रातील सायबि सुिक्षा समस्ांरे् 

डनिाकिण किण्यासाठी BIMSTEC तज्ञ गट एक कृती योजना तयाि 

किेल. 

दुरुस्तीच्या अनधकारासाठी एक फे्रमवकन  तयार करण्यासाठी सरकारिे 

आयोगाची स्थापिा केली 

• दुरुस्तीच्याअडिकािासाठीएकसंपूणचफे्रमवकच प्रदानकिण्याच्याप्रयत्नात

ग्राहकव्यवहािडवभागानेअडतरिक्तसडर्वडनिीखत्रीयांच्यानेतृत्वाखाली

एक सडमती स्थापन केलीआहे. अनुपम डमश्रा , संयुक्तसडर्वDoCA, 

न्यायमूती पिमजीत डसंग िालीवाल , जीएस बाजपेई, कुलपती, िाजीव

गांिीिाष्ट्र ीयकायदाडवद्यापीठ, पडटयाला, अशोकपाटील, ग्राहककायदा

आडण अभ्यासारे् अध्यक्ष आडण ICEA, SIAM सािख्या भागिािकांरे्

सदस्, ग्राहककायचकतेआडणग्राहकगटसडमतीबनवतात. 
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MSP प्रिाली मजबूत करण्यासाठी स्थापि केलेल्या कें द्राच्या सनमतीचे 

अध्यक्ष सांजय अग्रवाल असतील 

• तीन डवभाजनकािी कृर्ी िोिणे िद्द किण्याच्या बदल्यात अशीर्

वर्नबद्धता डदल्यानंति आठ मडहन्यांनी सिकािने डकमान आिािभूत

डकंमत (MSP) वि एकसडमती स्थापन केली. माजी कृर्ी सडर्व संजय

अग्रवाल या सडमतीरे् अध्यक्षअसतील. सिकािने संयुक्त डकसान मोर्ाच

(SKM) साठीसडमतीवितीनप्रडतडनिीठेवण्यार्ीतितूदकेलीआहे, पिंतु

शेतकिीसंघटनेनेअद्यापगटासाठीउमेदवािडदलेलानाही. 

पीएम अनभम (PM ABHIM) साठी जागनतक बँकेकिूि $1 अब्ज कजन 

मांजूर 

• कें द्रीयआिोग्यमंत्रीमनसुखमांिडवयायांनीिाज्यसभेतमाडहतीडदलीकी

जागडतक बँकेने भािताच्या प्रमुख पीएम आयुष्मान भाित हेल्थ

इन्क्फ्रास्टरक्चि डमशन (PM-ABHIM) साठी डनिी देण्यासाठी USD $ 1 

अब्ज कजच मंजूि केले आहे . मंजूि किण्यात आलेल्या कजाचमधे्य

भािताच्यावडिचतआिोग्यसेवाडवतिणकायचक्रमासाठीप्रते्यकीUSD 500 

दशलक्ष आडण टर ान्सफॉडमांग इंडियाज पन्स्टिक हेल्थ डसस्टीर्म् फॉि

पॅने्डडमक डप्रपेिनेस प्रोग्राम (PHSPP) या दोन पूिक कजाांर्ा समावेश

आहे. 

13वा पीर्सनबगन हवामाि सांवाद जमनिीमधे्य सुरू झाला 

• जमचनीतील बडलचन येथे 13 व्या पीटसचबगच हवामान संवादाला सुरुवात

झाली.यावर्ीच्यावाडर्चकहवामानसंमेलनारे्(COP-27) यजमानजमचनी

आडण इडजप्त यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन डदवसीय अनौपर्ारिक

मंत्रीस्तिीयबैठकहोतआहे.अनौपर्ारिकमंडत्रस्तिीयबैठकीमधे्यCOP-

27 रे् मुख्य उडद्दष्ट् असलेल्या हवामान कृतीर्ी अंमलबजावणी

सुिािण्याच्या उदे्दशाने मतभेद सोिवण्यासाठी सहमती डनमाचण किणे

आडणिाजकीयडदशाप्रदानकिण्यार्ाप्रस्तावआहे. 

प्रधािमांत्री वय वांदिा योजिेची पाच वरे् पूिन झाली 

• प्रिानमंत्रीवय वंदनायोजनेलाआतापार्वरे् पूणचहोतआहेत.21 जुलै

2017 िोजीकायचक्रमार्ीअडिकृतसुरुवातझाली.हाकायचक्रमवृद्धांसाठी

एक सामाडजक सुिक्षा कायचक्रम आहे ज्यार्ा उदे्दश त्यांना खिेदी

डकमतीवि डकंवा सदस्ता शुल्काविील हमी पिताव्यावि आिारित

डकमानडनवृत्तीवेतनप्रदानकिणेआहे.यायोजनेतसहभागीहोण्यासाठी

आवश्यकअसलेलीडकमानगंुतवणूक12,000 प्रडतवर्चपेन्क्शनसाठीएक

लाख 56 हजाि 658 रुपये आडण दिमहा डकमान 1,000 रुपये

पेन्क्शनसाठीएकलाख62 हजाि162 रुपयेकिण्यातआलीआहे.2020 

पयांत सुरू असलेला हा कायचक्रम आता 31 मार्च 2023 पयांत तीन

वर्ाांसाठीवाढवण्यातआलाआहे. 

रसायिशास्त्र आनि सॉफ्ट मरे्ररयल्सच्या अिुप्रयोगावरील आांतरराष्ट्र ीय 

पररर्द आयोनजत 

• CSIR- नॅशनलइन्स्टिटू्यटफॉिइंटिडिडसन्स्टप्लनिीसायन्सअँिटेक्नॉलॉजी

(CSIR-NIIST ), डतरुवनंतपुिम, स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्ाचच्या डनडमत्ताने

आझादीकाअमृतमहोत्सवउत्सवार्ाभागम्हणूनकेडमस्टर ीआडणसॉफ्ट

मटेरियल्स (CASM 2022) वि आंतििाष्ट्र ीय परिर्द आयोडजत किेल.

सेल्फ असेंिी आडण सुपिमोलेकु्यलि मटेरिअल्स, सॉफ्ट मटेरियल

केडमस्टर ी, भौडतकशाि, रिओलॉजी आडण फोटोडफडजक्स, रिस्पॉन्स्टन्सव्ह

आडणस्माटचमटेरियल, जेल, डलन्स्टक्विडक्रस्टल्स, पॉडलमि, मॅक्रोमोलेकू्यल्स

आडणफे्रमवकच मटेरियल, आडणफंक्शनलनॅनोमटेरिअल्सयासह डवडवि

डवर्यांवि र्र्ाच,इलेरर ॉडनक्स आडण एनजीमिील सॉफ्ट मटेरियल

अॅन्स्टप्लकेशन्सकॉन्फिन्समधे्यहोतील. 

भारत, फ्रान्स आनि सांयुक्त अरब अनमरातीचे कें द्रनबांदू नत्रपक्षीय पद्धतीिे 

भेर्ले. नतन्ही पक्षाांिी सांभाव्य नत्रपक्षीय सहकायानवर चचान केली. 

• भाित, फ्रान्सआडणसंयुक्तअिबअडमिातीरे्कें द्रडबंदू डत्रपक्षीयपद्धतीने

भेटले. सागिी सुिक्षा, मानवतावादी मदत आडण आपत्ती डनवािण, िू

इकॉनॉमी, प्रादेडशक कनेन्स्टरन्स्टव्हटी, बहुपक्षीय मंर्ांमधे्य सहकायच, ऊजाच

आडण अन्न सुिक्षा, नवोपक्रम आडण स्टाटचअप्स, पुिवठा साखळी

लवडर्कताआडणसांसृ्कडतकआडणलोक तेलोकसहकायच ही डत्रपक्षीय

संभाव्यके्षते्रहोती.डतन्हीबाजंूनीज्यासहकायाचविर्र्ाचकेली. 

 

कराराच्या  बातम्या 

स्टार हेल्थ आनि IDFC FIRST बँक बँकाशुरन्स ऑफर करण्यासाठी 

करार केला. 

● डवमा कंपनी आडण IDFC FIRST बँक यांनी त्याच्या आिोग्य डवमा 

पयाचयांच्या डवतिणासाठी, कॉपोिेट एजन्सी किाि केला आहे. 

● या िोिणािक भागीदािीनुसाि, स्टाि हेल्थ आडण अलाईि इन्क्शुिन्स 

कंपनी IDFC FIRST बँकेच्या अत्यािुडनक डिडजटल िॅटफॉमचर्ा आडण 

बँकेच्या ग्राहकांना सवोत्तम आिोग्य डवमा उत्पादने ऑफि किण्यासाठी 

डवसृ्तत डवतिण नेटवकच र्ा वापि किेल. 

मुख्य मुदे्द: 

● डिडजटल होण्यावि लक्ष कें डद्रत करून, IDFC FIRST बँक डतच्या 

मोबाईल अॅप आडण नेट बँडकंग िॅटफॉमचद्वािे ग्राहक सेवा प्रदान किते, जे 

डतच्या शाखा, ATM आडण कजच कें द्रांच्या नेटवकच ला पूिक आहे. 

● भाितातील पडहली स्वतंत्र आिोग्य डवमा प्रदाता म्हणून, स्टार हेल्थ आडण 

अलाईि इन्क्शुिन्स कंपनीने 2006 मधे्य व्यवसाय किण्यास सुरुवात केली. 

ती आिोग्य, वैयन्स्टक्तक अपघात आडण आंतििाष्ट्र ीय प्रवास डवमा यामधे्य 

माडहि आहे. 

● 27 जून 2022 िोजी स्टाि हेल्थरे् शेअसच 49 टक्क्यांनी घसरून 514.80 

रुपयांवि आले. 

सेमीकां िरर पाकन ची स्थापिा करण्यासाठी, IGSS व्हेंचसन आनि 

तनमळिािू सरकारिे सामांजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. 

 

● मुख्यमंत्री एमके सॅ्टडलन यांच्या उपन्स्टस्थतीत, ताडमळनािू आडण 

डसंगापूिन्स्टस्थत यांच्यात सामंजस् किािावि स्वाक्षिी किण्यात आली.M/s 

IGSS Ventures Pte Ltd 25,600 कोटीरं्ी गंुतवणूक आडण अनुदान 

देऊन िाज्यात 300 एकि सेमीकंिरि हाय-टेक पाकच  तयाि किणाि 

आहे. सडर्वालयात झालेल्या या कायचक्रमात उद्योगमंत्री थंगम थेनािासू , 

मुख्य सडर्व व्ही. इिाई अन्क्बू आडण इति उच्च अडिकािी उपन्स्टस्थत होते. 

पुढील पार् वर्ाांत, या प्रकल्पातून 5,000 हून अडिक लोकांना थेट 

िोजगाि डमळण्यार्ी अपेक्षा आहे, असे अडिकृत प्रडसद्धीपत्रकात म्हटले 

आहे 

र्ार्ा पॉवर आनि तानमळिािू याांिी सौर उत्पादि सुनवधा स्थापि 

करण्यासाठी एक करार केला 

● टाटा पॉविने ताडमळनािू सिकािसोबत रु.3000 कोटी गंुतवणुकीसाठी 

िाज्याच्या डतरुनेलवेली डजल्यात नवीन सौि सेल आडण मॉडु्यल उत्पादन 

सुडविा डनमाचण किण्यासाठी किाि केला आहे .. किािानुसाि, दोन्ही पक्ष 

नवीकिणीय ऊजेकिे जाण्यासाठी आडण िाज्यात नोकऱ्यांच्या डनडमचतीला 

प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न कितील. सुडविेतील गंुतवणूक 16 मडहन्यांपेक्षा 

जास्त कालाविीत होणे आवश्यक आहे आडण त्यामुळे नोकऱ्या डनमाचण 

होणे आवश्यक आहे, त्यापैकी बहुतांश मडहलांसाठी असतील. 
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मुख्य मुदे्द: 

● या उपक्रमामुळे 2,000 हून अडिक प्रत्यक्ष आडण अप्रत्यक्ष िोजगािाच्या 

संिी डनमाचण होतील, त्यापैकी बहुतांश मडहलांना जातील. 

● बेंगळुरूमिील एका नंति, टाटा पॉविर्ी अशी दुसिी उत्पादन सुडविा 

असेल. 

● कॉपोिेट  डविानांनुसाि , टाटा पॉवि , भाितातील आघािीच्या एकान्स्टिक 

ऊजाच कंपन्यांपैकी एक, ताडमळनािूच्या डतरुनेलवेली प्रदेशात 4GW सौि 

सेल आडण 4GW सौि मॉडू्यल डनडमचती सुडविा तयाि किण्यासाठी सुमािे 

3,000 कोटी रुपयांर्ी गंुतवणूक किण्यासाठी ताडमळनािू सिकािसोबत 

किाि केला आहे. 

अविसे फायिाखन्शयल सखव्हनसेस (Avanse Financial) आनि 

Edelweiss (एिलवाईस) नवद्याथी प्रवास नवमा प्रदाि करण्यासाठी 

सहयोग करतात 

● अवनसे फायनान्स्टन्क्शयल सन्स्टव्हचसेस, डशक्षणावि भि देणािी NBFC आडण 

एिलवाईस जनिल इन्क्शुिन्स (EGI) यांनी अवनसेद्वािे समडथचत 

आंतििाष्ट्र ीय डवद्यार्थ्ाांना डवद्याथी प्रवास डवमा ऑफि किण्यासाठी एकत्र 

आले आहे . एिलवाईस जनिल इन्क्शुिन्स किून डवद्याथी प्रवास डवमा 

वैद्यकीय खर्च आडण आपत्कालीन परिन्स्टस्थती आडण आडथचक 

नुकसानीपासून बर्ाव कितो. एिलवाईस जनिल इन्क्शुिन्स योजना 

वैद्यकीय, डनवास आडण प्रवासातील गैिसोय-संबंडित कव्हिेज डवरुद्ध 

सवचसमावेशक कव्हिेज देऊन अभ्यास किताना आडण िाहताना 

डवद्यार्थ्ाांना डरं्तामुक्त वेळ डमळेल यार्ी खात्री देते. याव्यडतरिक्त, 

डवद्यार्थ्ाांना त्यांच्या मागण्या आडण डवद्यापीठाच्या मानकांनुसाि पयाचयी 

कव्हिसह त्यांच्या योजनेत बदल किण्यार्ा पयाचय असेल. 

● पिदेशात उच्च डशक्षण घेण्यार्ा पयाचय डनविणाऱ्या भाितीय डवद्यार्थ्ाांर्ी 

संख्या झपाट्याने वाढत आहे. उद्योगाच्या अंदाजानुसाि, 2024 पयांत ही 

संख्या 1.8 दशलक्षांपयांत पोहोर्ण्यार्ा अंदाज आहे, परिणामी खर्च वाढेल. 

कंपनीच्या म्हणण्यानुसाि, यामुळे डवद्यार्थ्ाांर्ा प्रवास डवमा अत्यावश्यक 

बनतो, डवशेर्त: पिदेशात आिोग्यसेवा खर्च भाितापेक्षा जास्त 

असल्यामुळे वैद्यकीय खर्च कव्हि किण्यासाठी  

राष्ट्र ीय रक्षा नवद्यापीठ, िर ोि आचायन याांच्यात ररमोर् पायलर् प्रनशक्षि कें द्र 

सुरू करण्यासाठी करार केला 

● गांिीनगि येथील िाष्ट्र ीय िक्षा डवद्यापीठाने िर ोन उड्डाण कौशल्य प्रदान 

किण्यासाठी रिमोट पायलट प्रडशक्षण कें द्र स्थापन किण्यासाठी िर ोन 

आर्ायच एरियल इनोवे्हशन्स प्रायवे्हट डलडमटेि सोबत सामंजस् किाि 

केला आहे. हे प्रडशक्षण पोलीस आडण सुिक्षा दलारे् कमचर्ािी आडण 

नागरिकांना गांिीनगिजवळील RRU कॅम्पसमधे्य डदले जाईल. 

कॉफी बोिन हवामाि-प्रनतरोधक वाि नवकनसत करण्यासाठी भारतीय 

अवकाश सांशोधि सांस्था (ISRO) सोबत `करार केला. 

● िाज्य संर्ाडलत कॉफी बोिच बदलत्या हवामानाच्या नमुन्यांना प्रडतिोिक 

असणाऱ्या नवीन जाती डवकडसत किण्यावि लक्ष कें डद्रत किणाि आहे. 

● कनाचटकातील डर्कमंगळूि डजल्यातील कें द्रीय कॉफी संशोिन संस्था 

(CCRI) बोिाचच्या अंतगचत वनस्पती प्रजनन, कृर्ीशाि, कृर्ी िसायनशाि 

आडण मृदा डवज्ञान, वनस्पती शिीिडवज्ञान, पॅथॉलॉजी, कीटकशाि आडण 

काढणीनंतिरे् तंत्रज्ञान या के्षत्रांमधे्य इति वनस्पती-संबंडित संशोिन 

उपक्रम िाबवते.  

● अडलकिच्या वर्ाांत, देशातील कॉफी उत्पादकांना बदलत्या हवामानार्ा 

फटका बसला आहे. 

● कमी कालाविीत अडतवृष्ट्ी डकंवा कमी पाऊस यासािख्या अतं्यत 

हवामानाच्या घटनांर्ी संख्या उत्पादकांवि परिणाम होत आहे. 

िोनकया िेर्वकन  रोबोनर्क्स सेंर्र ऑफ एक्सलन्सची स्थापिा 

करण्यासाठी इांनियि इखिटू्यर् ऑफ सायन्स (IISc) सोबत भागीदारी 

करते 

● सेंटि ऑफ एक्सलन्स (CoE) 5G आडण कृडत्रम बुन्स्टद्धमत्ता (AI) मधे्य 

िोबोडटक्स आडण प्रगत संपे्रर्ण तंत्रज्ञानार्ा समावेश असलेल्या आंति-

डवर्य संशोिनाला प्रोत्साहन देईल. हे औद्योडगक स्वयंर्लन, कृर्ी आडण 

आपत्ती व्यवस्थापनामधे्य वापि प्रकिणे देखील डवकडसत किेल. 

वेदाांतिे आयआयर्ी मद्रासपासूि सुरू केलेल्या कां पिीसोबत सहकायन 

केले 

● सुिक्षा घटना शोि लागू किण्यासाठी, िातू आडण तेल आडण वायू कंपनी 

वेदांतने डिटेर टेक्नॉलॉजीज, IIT मद्रास येथे स्थापन केलेल्या 

स्टाटचअपसह भागीदािी केली आहे आडण डतच्या सवच व्यावसाडयक 

युडनट्समधे्य T-Pulse HSSE मॉडनटरिंग डसस्टम तैनात केले आहे. ही 

भागीदािी वेदांत समूहाच्या कायचस्थळांच्या AI-सक्षम सुिक्षा डनिीक्षणाच्या 

अंमलबजावणीद्वािे शून्य हानी साध्य किण्याच्या उडद्दष्ट्ाशी सुसंगत आहे, 

जे डिडजटल परिवतचनाच्या िोिमॅपमधे्य मुख्य प्रािान्य आहे. 

भारतीय िेळािूांिा पानठां बा देण्यासाठी RIL िे अँथलेनर्क्स फेिरेशि 

ऑफ इांनियाशी करार केला आहे 

• रिलायन्स इंिस्टर ीज डलडमटेि (RIL) आडण अॅथलेडटक्स फेििेशन ऑफ 

इंडिया (AFI) यांनी भाितातील अॅथलेडटक्सर्ी सवाांगीण वाढ सक्षम 

किण्यासाठी दीघचकालीन भागीदािी केली आहे. ओडिशा रिलायन्स 

फाऊंिेशन अॅथलेडटक्स हाय-पिफॉमचन्स सेंटि आडण सि एर्एन 

रिलायन्स फाउंिेशन हॉन्स्टस्पटलसहq रिलायन्स फाऊंिेशन इकोडसस्टमर्ा 

फायदा घेऊन देशभिातील भाितीय खेळािंूर्ा शोि घेणे, त्यांरे् 

पालनपोर्ण किणे आडण त्यांर्ा डवकास किणे आडण त्यांना जागडतक 

दजाचच्या सुडविा, प्रडशक्षण आडण क्रीिा डवज्ञान आडण और्ि समथचन प्रदान 

किणे हे या भागीदािीरे् उडद्दष्ट् आहे. 

RBI आनि बँक इांिोिेनशया याांच्यात सामानयक सहकायन पुढे िेण्यासाठी 

सामांजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली 

• रिझव्हच बँकऑफइंडियाआडणबँक इंिोनेडशयायांच्यात पेमेंट डसस्टम, 

डिडजटल आडथचक नवकल्पना, मनी लाँिरिंग डविोिी आडण

दहशतवादाच्या डनिीर्ा प्रडतकाि (AML-CFT) मधे्य सहयोग

वाढवण्यासाठी एककिािझाला. बाली येथेG20 अथचमंत्रीआडणसेंटर ल

बँकगव्हनचिांच्याबैठकीच्यावेळी, दोन्हीकें द्रीयबँकांनीपिस्पिसहकायच

पुढेनेण्यासाठीसामंजस्किाि(एमओयू)किण्याससहमतीदशचडवली. 

भारतािे िानमनबयासोबत नचत्ता पुन्हा आिण्यासाठी करार केला 

• भाितआडणनाडमडबयायांच्यातीलसामंजस्किािारे्उडद्दष्ट् सुमािेसात

दशकांनंति डर्त्त्ांना देशातपितआणण्यारे्आहे.पडहलेआठडर्ते्त15 

ऑगस्टपयांतमध्यप्रदेशच्याकुनोनॅशनलपाकच मधे्ययेण्यार्ीअपेक्षाआहे.

स्वतंत्रपणे, भाितालादडक्षणआडफ्रकेतून12 डर्ते्तडमळण्यार्ीअपेक्षाआहे

; परिन्स्टस्थतीर्ी माडहती असलेल्या अडिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसाि मसुदा

किािाविआिीर्स्वाक्षिी केली गेलीआहेआडण अंडतमकिाि होणाि

आहे. 

खलपकार्न आनि नबहार राज्य कौशल्य नवकास नमशि याांच्यात सामांजस्य 

करार 

• ई-कॉमसच माकेट, न्स्टिपकाटचने सांडगतलेकीत्यांनी िाज्यातसप्लाय रे्न

ऑपिेशन्स अकादमी (SCOA) प्रकल्प सुरू किण्यासाठी डबहाि िाज्य

कौशल्यडवकासडमशनसोबतकिािकेलाआहे.एकाप्रकाशनानुसाि, या

कायचक्रमारे् उडद्दष्ट् कुशल पुिवठा शंखलाऑपिेशन्सकमचर्ाऱ्यांर्ा एक

प्रडतभासंर्य डवकडसतकिणेआडणव्यवसायारे्समपचकप्रडशक्षणआडण

कौशल्यप्रसारितकिणेआहे. 
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MSME(सूक्ष्म, लघु आनि मध्यम उद्योग मांत्रालय), NSIC (राष्ट्र ीय लघु 

उद्योग महामांिळ) आनि एलजी इलेरर ॉनिक्स साठी सेंर्र ऑफ 

एक्सलन्सची स्थापिा करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली 

• श्री नािायण िाणे, माननीय कॅडबनेट मंत्री, श्री भानु प्रताप डसंग वमाच, 

माननीय िाज्यमंत्री, श्रीबीबी से्वन, सडर्वMSME, श्री पी.उदयकुमाि, 

CMD, NSIC, आडण शैलेश कुमाि डसंह, AS&DC, िाष्ट्र ीय लघु उद्योग

महामंिळ यांच्या उपन्स्टस्थतीत (NSIC) ने एलजी इलेरर ॉडनक्स इंडिया

प्रायवे्हट डलडमटेिआडण इलेरर ॉडनक्स सेरि न्स्टस्कल्स कौन्स्टन्सल ऑफ

इंडिया(ESSCI) सोबतकिािकेला. 

भारतातील सवानत मोठ्या आनथनक सौद्याांपैकी एक, Axis Bank-Citi 

नवलीिीकरि, CCI िे मांजूर केले 

 

• डसटी बँक, एनए आडण डसटीकॉपच फायनान्स (इंडिया) डलडमटेिरे्

अडिग्रहण अॅन्स्टक्सस बँकेद्वािे ग्राहक बँडकंग ऑपिेशन्सच्या संपादनास

मान्यता देण्यातआलीआहे, असेभाितीयस्पिाचआयोगाने (CCI) म्हटले

आहे. 

• याअडिग्रहणार्ाखुलासाकंपन्यांनीकेलाहोता.CCI च्याम्हणण्यानुसाि, 

या व्यवहािात डसटी बँकआडण डसटीकॉपच  च्या ग्राहक बँडकंग

ऑपिेशन्सर्ी अॅन्स्टक्ससला डवक्री होणािी डरं्ताजनक घसिण समाडवष्ट्

आहे. 

रॅ्ल्गो आनि भारत फोजनिे गाड्याांच्या निनमनतीसाठी करार केला आहे 

• BF इन्क्फ्रास्टरक्चि डलडमटेि, भाितफोजच डल.र्ी पूणचमालकीर्ीउपकंपनी

आडण टॅल्गो इंडिया प्रायवे्हट डलडमटेि, सॅ्पडनश उत्पादक पेटेंटेस टॅल्गो

एसएलर्ी पूणच मालकीर्ी उपकंपनी यांनी हाय-स्पीि पॅसेंजि टर ेन्सच्या

डनडमचतीसाठीसंयुक्तउपक्रमस्थापनकेलाआहे. 

• मुख्य मुदे्द: 

• कें द्रसिकािच्याआिडनभचिभाितकायचक्रमाला यासहकायाचर्ाफायदा

होण्यार्ी अपेक्षा आहे. हे अत्यािुडनक, हाय-स्पीि िेले्व तंत्रज्ञान आडण

उपायआणण्यातमदतकिेल. 

• डनयोडजत भागीदािी अॅलु्यडमडनयमपासून बनवलेल्या हलक्या, ऊजाच-

कायचक्षम हाय-स्पीि टर ेनच्या पुढील डपढीसाठी उत्पादन, देखभालआडण

जीवनर्क्रसमथचनासाठीकें द्रस्थापनकिण्याविलक्षकें डद्रतकिेल. 

• भाितीय िेले्वने 100 नवीन डपढीच्या, हलक्या वजनाच्या आडण ऊजाच-

कायचक्षम गाड्यांरे् उत्पादन आडण देखभाल किण्यासाठी डनडवदा जािी

केल्यानंतिहाप्रकल्पआलाआहे. 

इनजप्तिे सुएझ कालवा आनथनक के्षत्रासाठी भारतासोबत 8 अब्ज िॉलरचा 

करार केला आहे. 

• मंडत्रमंिळाच्या घोर्णेनुसाि इडजप्तआडण एका भाितीय कंपनीने सुएझ

कालवाआडथचकके्षत्रातग्रीनहायिर ोजनकािखानाबांिण्यासाठीसामंजस्

किािाविस्वाक्षिीकेलीआहे.यासामंजस्किािातअसेनमूदकेलेआहे

की इंडियन रिनू्यपॉविप्रायवे्हट डलडमटेि (RENE.BO) दिवर्ी20,000 

टन ग्रीन हायिर ोजन तयाि किणािी सुडविा तयाि किण्यासाठी $8 

अब्जर्ीगंुतवणूककिेल. 

• मुख्य मुदे्द: 

• रिनु्यएबलएनजीकंपनीच्याअध्यक्षांच्यामते, रिनू्यपॉविआडणइडजन्स्टप्पशयन

सिकािने तेथे ग्रीन हायिर ोजन तयाि किण्यासाठी $8 अब्ज पयांत

गंुतवणूककिण्यासाठीएकप्राथडमककिािकेला. 

• रिनू्य हा ग्रीन हायिर ोजनच्या संभाव्यतेर्ाशोि घेणाऱ्याअसंख्यभाितीय

व्यवसायांपैकीएकआहे, जोकठीण-कमी-कमीकिणाऱ्याजिउद्योगांना

िीकाबोनाइजकिण्यासाठीआवश्यकआहेअसेमानलेजाते. 

• आगामी वर्ाांमधे्य, गोल्डमन सॅक्स समूह आडण अबू िाबी गंुतवणूक

प्राडिकिणासह गंुतवणूकदािांच्या पाडठंब्याने इडजप्तमधे्य दिवर्ी

2,20,000 टनस्वच्छइंिनतयािकिण्यार्ीरिनू्यर्ीयोजनाआहे. 

भारतीय आनि मलेनशयािे पाम तेल व्यवसायाला पानठां बा देण्यासाठी 

करारावर स्वाक्षरी केली 

• मलेडशयनपाम तेल परिर्द (MPOC) आडण इंडियन वे्हडजटेबलऑइल

प्रोडु्यससच असोडसएशन (IVPA) यांनी पाम तेलाच्या वापिास प्रोत्साहन

देण्यासाठीत्यांच्यासहकायाचर्ा डवस्तािकिण्यासाठीसामंजस्किािावि

स्वाक्षिी केलीआहे. सामाडयक डहताच्या के्षत्रात सहकायच वाढवणेआडण

एमएसपीओप्रमाणीकिणासहमलेडशयाआडणपामतेलारे्उत्पादनआडण

वापि वाढवणे या सामंजस् किािार्ी अपेक्षा आहे. उत्पादन आडण

बाजािपेठेच्या डवकासासाठी सहकािी कृती आडण सहाय्य याद्वािे, ते

उत्पादक, प्रोसेसि, वापिकतेआडणग्राहकांच्याडहतांनापुढेनेतील. 

 

रॅक्स आनि अहवाल बातम्या 

UN िे 2035 मधे्य भारताची शहरी लोकसांख्या 675 दशलक्ष असण्याचा 

अांदाज वतनवला आहे. 

● UN च्या अहवालानुसाि, भाितार्ी शहिी लोकसंख्या 2035 मधे्य 675 

दशलक्षांपयांत पोहोर्ण्यार्ी अपेक्षा आहे, र्ीनच्या एक अब्ज 

लोकसंखे्यच्या शहिी लोकसंखे्यनंति दुसऱ्या क्रमांकावि आहे. अहवालात 

असेही नमूद किण्यात आले आहे की कोडवि-19 साथीच्या आजािानंति, 

जगार्ी शहिी लोकसंख्या पुन्हा एकदा 2050 पयांत आणखी 2.2 अब्ज 

लोकांनी वाढण्याच्या मागाचवि आहे. 

सांयुक्त राष्ट्र ाांच्या अहवालातील ठळक मुदे्द: 

● यूएन-हॅडबटा टी च्या वल्च ि डसटीज रिपोटच 2022 नुसाि, साथीच्या िोगाने 

शहिीकिणार्ा वेग काही क्षणातर् कमी केला. 

● अहवालानुसाि, 2035 मधे्य भाितार्ी शहिी लोकसंख्या 675,456,000 

पयांत पोहोर्ण्यार्ी अपेक्षा आहे, 2020 मधे्य 483,099,000, 2025 मधे्य 

542,743,000 आडण 2030 मधे्य 607,342,000 पयांत वाढेल. 

रुबनि नमशिच्या िेल्र्ा रेनर्ांगमधे्य झारिांि पनहल्या क्रमाांकावर आहे. 

● औपर्ारिक घोर्णेनुसाि, झािखंि श्यामा प्रसाद मुखजी रुबचन डमशनच्या 

जून मडहन्याच्या िेल्टा िँडकंगमधे्य 76.19 च्या संडमश्र गुणांसह अव्वल 

स्थानावि आले. परिणामी, डमशनच्या एकूण क्रमवािीत िाज्य आठव्या 

क्रमांकावि पोहोर्ले आहे. िेल्टा िँडकंगमधे्य िाज्यार्ा स्कोअि मागील 

मडहन्याच्या तुलनेत 1.93 गुणांनी वाढला. 

WEF चा जेंिर गॅप ररपोर्न 2022: भारत जागनतक स्तरावर 135 व्या 

क्रमाांकावर आहे 

● वल्च ि इकॉनॉडमक फोिम (WEF) च्या ग्लोबल जेंिि गॅप इंिेक्स 2022, या 

डनदेशांकामधे्य एकूण 146 देशांमधे्य भाित देश 135 व्या क्रमांकावि 

आहे. "आिोग्य आडण जगणे" या उप-डनदेशांकात भाित जगातील सवाचत 

वाईट कामडगिी किणािा देश ठिला आहे, ज्यात 146 व्या क्रमांकावि 

आहे. भाितार्ा दजाच त्याच्या शेजािील िाष्ट्र ांमधे्यदेखील खिाब आहे. भाित 

बांगलादेश (71), नेपाळ (96), श्रीलंका (110) मालदीव (117) आडण 

भूतान(126)च्या मागे आहे. दडक्षण आडशयातील फक्त इिाण (143), 

पाडकस्तान (145) आडण अफगाडणस्तान (146) या देशांर्ी कामडगिी 

भाितापेक्षा वाईट आहे. 

4 प्रमुि पररमािे: 

● लैं डगक समानता ही त्यातील- आडथचक सहभाग आडण संिी, शैक्षडणक 

प्राप्ती, आिोग्य आडण जगणे आडण िाजकीय सशक्तीकिण ही र्ाि प्रमुख 

परिमाणे (बेंर्माकच ) डकंवा उप-डनदेशांकांवरून ग्लोबल जेंिि गॅप इंिेक्स 

ठिवले जाते 

अहमदाबाद आनि केरळ र्ाइम मॅगनझिच्या 2022 च्या जगातील सवानत 

महाि नठकािाांमधे्य समानवष्ट् आहेत 

● टाइम मॅगडझनने या वर्ी "पन्नास असािािण अशा गन्तव्यस्थानांरे् 

अिेर्ण" मधे्य भाितातील दोन स्थानांर्ी नावे डदली आहेत . केिळ हे 

दडक्षणेकिील िाज्य आडण गुजिातर्ी िाजिानी असलेले अहमदाबाद हे 

2022 च्या जगातील सवाचत मोठ्या डठकाणांच्या यादीत दोन भाितीय प्रवेश 

आहेत. 
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केरळचा समावेश का? 

● “केिळ हे भाितातील सवाचत संुदि िाज्यांपैकी एक आहे. नेत्रदीपक 

समुद्रडकनािे आडण डहिवेगाि बॅकवॉटसच (नदीच्या काठावि सार्लेले संथ 

पाणी), मंडदिे आडण िाजवािे, याला र्ांगल्या कािणास्तव “देवार्ा स्वतःर्ा 

देश” म्हणून ओळखले जाते,” टाइम मॅगडझनने म्हटले आहे. 

अहमदाबादचा समावेश का? 

● अहमदाबाद बद्दल, टाइम मॅगडझनने म्हटले आहे की "भाितारे् पडहले 

युनेस्को जागडतक वािसा शहि म्हणून, अहमदाबाद "प्रार्ीन खुणा आडण 

समकालीन नवकल्पनांर्ा अडभमान बाळगतो ज्यामुळे ते सांसृ्कडतक 

पयचटनासाठी मक्ा बनले आहे,साबिमती नदीच्या काठावि 36 एकिांवि 

बसलेल्या शांत गांिी आश्रमापासून ते नविात्रीपयांत, नऊ डदवसांच्या 

उत्साही उत्सवाला जगातील सवाचत प्रदीघच नृत्य महोत्सव म्हणून डबल केले 

जाते." 

िॅशिल इखिटू्यशिल रँनकां ग फे्रमवकन  (NIRF) क्रमवारीची 7 वी आवृत्ती 

कें द्रीय नशक्षि मांत्री धमेंद्र प्रधाि याांच्या हसे्त जारी करण्यात आली. 

● नॅशनल इन्स्टिटू्यशनल िँडकंग फे्रमवकच  (NIRF) क्रमवािीर्ी 7 वी आवृत्ती 

कें द्रीय डशक्षण मंत्री िमेंद्र प्रिान यांच्या हसे्त जािी किण्यात आली. 

इंडियन इन्स्टिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) मद्रास ही भाितातील उच्च 

डशक्षणासाठी एकंदि सवोतृ्कष्ट् संस्था आहे, त्यानंति इंडियन इन्स्टिटू्यट 

ऑफ सायन्स (IISc) बंगलोि, डशक्षण मंत्रालयाच्या NIRF िँडकंग शोर्ी 

नवीनतम आवृत्ती आहे. 

NIRF इांनिया रँक 2022 

1. इंडियन इन्स्टिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी मद्रास 

2. इंडियन इन्स्टिटू्यट ऑफ सायन्स 

3. इंडियन इन्स्टिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मंुबई 

4. इंडियन इन्स्टिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी, डदल्ली 

5. इंडियन इन्स्टिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी, कानपूि 

6. इंडियन इन्स्टिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी, खिगपूि 

7. इंडियन इन्स्टिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी, रुिकी 

8. भाितीय तंत्रज्ञान संस्था गुवाहाटी 

9. ऑल इंडिया इन्स्टिटू्यट ऑफ मेडिकल सायने्सस 

10. जवाहिलाल नेहरू डवद्यापीठ 

2022 साठी एक्सपॅर् इिसाइिर रँनकां ग: भारत 36 व्या क्रमाांकावर आहे 

• 2022 च्या एक्सपॅट इनसाइिि िँडकंगमधे्य मेन्स्टक्सकोने अव्वल स्थान

पटकावले आहे, जे नुकतेर् इंटिनेशन्सने जाहीि केले आहे, ति उच्च

पिविणाऱ्यागुणांसहभाितयायादीतील52 देशांपैकी36 व्यास्थानावि

आहे.िँडकंगमधे्यपिदेशीलोकांसाठीकुवेत  हासवाचतवाईटदेशआहे. 

फेसबुक-मालक मेर्ािे पनहला वानर्नक मािवानधकार अहवाल प्रनसद्ध 

केला 

• भाितआडणम्यानमािसािख्याडठकाणीवास्तडवक-जगातीलडहंसार्ािाला

उते्तजन देणाऱ्या ऑनलाइन गैिवतचनांकिे िोळेझाक केल्याच्या अनेक

वर्ाांच्या आिोपानंति , फेसबुक मालक मेटाने आपला पडहला वाडर्चक

मानवाडिकािअहवालजािीकेला.2020आडण2021मधे्यकेलेल्यायोग्य

परिश्रमार्ा समावेश असलेल्या या अहवालात भािताच्या डववादास्पद

मानवीहक्प्रभावमूल्यांकनार्ासािांशसमाडवष्ट्आहेज्यासाठीमेटाने

कायदाफमचफॉलीहोगलाडनयुक्तकेलेहोते. 

हेन्ली पासपोर्न इांिेक्स 2022: भारत 87 व्या क्रमाांकावर आहे 

• हेन्क्ली  पासपोटच इंिेक्सने नुकतीर् 2022 सालासाठी जगातील सवाचत

शन्स्टक्तशाली पासपोटचर्ी यादी जाहीि केली आहे. तीन आडशयाई िाष्ट्र े

जपान, डसंगापूि आडण दडक्षण कोरियाने या यादीत शीर्च तीन स्थाने

डमळवली, युिोडपयनिाष्ट्र ांरे्वर्चस्वअसलेल्यामहामािीपूवीच्याक्रमवािीत

बदलकेले.हेन्क्लीअँिपाटचनसचयाइडमगे्रशनकन्सटन्सीच्याताज्याहेन्क्ली

पासपोटच इंिेक्सनुसाि 2022 मिील जगातील सवाचत शन्स्टक्तशाली

पासपोटचच्यायादीतभाित87 व्याक्रमांकाविआहे. 

स्मार्न नसर्ी फां िाच्या वापरात तानमळिािू अव्वल आहे 

• सिकािच्याप्रमुखस्माटचडसटीडमशनअंतगचतडनिीर्ावापिकिण्याबाबत

िाज्यांच्यायादीतताडमळनािूअव्वलस्थानाविआहे.कें द्रानेजािीकेलेल्या

4333 कोटीपैंकीताडमळनािूने3932 कोटीरुपयेखर्चकेलेआहेत , ति

3142 कोटी रुपयांच्या कें द्रीय वाटा जािीपैकी 2699 कोटी रुपयांच्या

वापिासहउत्तिप्रदेशदुसऱ्यास्थानाविआहे.8 जुलै2022 पयांत, कें द्राने

100 स्माटचशहिांसाठी30,751.41 कोटीरुपयेजािीकेलेआहेत, त्यापैकी

27,610.34 कोटीरुपये(90%) वापिण्यातआलेआहेत. 

फोर्ब्न ररअल-र्ाइम अब्जाधीशाांची यादी: गौतम अदािी याांिी नबल 

गेर््सला मागे र्ाकले 

• फोर्ब्चच्या रिअल-टाइम अब्जािीशांच्या यादीनुसाि, भाितातील सवाचत

श्रीमंतव्यक्ती, गौतमअदानीआतामायक्रोसॉफ्टरे्संस्थापकडबलगेट्स

यांनामागेटाकूनजगातीलर्ौर्थ्ाक्रमांकारे्श्रीमंतव्यक्तीबनलेआहेत.

गेट्सने घोर्णा केल्यामुळे ही वाढ झाली आहे की ते त्यांच्या ना-नफा

संस्था - डबलआडण मेडलंिा गेट्सफाउंिेशनला$20 अब्जसंपत्तीदान

किणािआहेत. 

इांनिया इिोवे्हशि इांिेक्स 2021: किानर्क, मनिपूर आनि चांदीगि अव्वल 

• नीती आयोगाच्या इंडिया इनोवे्हशन इंिेक्सच्या डतसऱ्या आवृत्तीत

कनाचटक, मडणपूिआडण रं्दीगिअव्वलस्थानाविआहे, जे िाज्यआडण

कें द्रशाडसतप्रदेशांनात्यांच्यानावीन्यपूणचकामडगिीवि स्थान देतात. नीती

आयोगारे्उपाध्यक्षसुमनबेिीयांनीसवोच्चसावचजडनकिोिणडथंकटँक

सदस्िॉ.व्ही.के.सािस्वत, मुख्यकायचकािीअडिकािीपिमेश्विनअय्यि

आडणवरििसल्लागािनीिजडसन्हायांच्याउपन्स्टस्थतीतइंडियाइनोवे्हशन

इंिेक्स2021जािीकेला. 

Ookla चा स्पीिरे्स्ट ग्लोबल इांिेक्स जूि 2022: भारत 118 व्या 

क्रमाांकावर आहे 

• ओकला (Ookla) च्या स्पीिटेस्ट ग्लोबल इंिेक्सनुसाि , भािताच्या

िँडकंगमधे्यमोबाइलस्पीिमधे्यतीनस्थानांनीघसिणझालीआहे.यावर्ी

मेमडहन्यातभाित115 व्याक्रमांकाविहोता, पिंतुजूनमधे्यतो118 व्या

क्रमांकावि घसिला. एडप्रल आडण मे मडहन्यात भाितातील मोबाईल

ब्रॉिबँिर्ा वेग सुिािला. पिंतु जून 2022 मधे्य, िेटानुसाि ,भाितातील

मोबाइलिाउनलोिर्ासिासिीवेगमेमडहन्यातील14.28 Mbps वरून

14.00 Mbps पयांतकमीझालाआहे. 

• डफक्स्ड ब्रॉिबँिविील भािताच्या सिासिी िाउनलोि गतीने जून 2022 

मधे्य48.11 Mbps वि सुिािणा नोदंवली, जीमागीलमडहन्यात47.86 

Mbps होती. यामुळे देशारे् जागडतक िँडकंग मे 2022 मिील 75 व्या

क्रमांकावरूनजून2022 मधे्य72 व्यास्थानावितीनस्थानांनीवाढले. 

जागनतक आरोग्य सांघर्िेचा (WHO) अहवाल: 2021 मधे्य भारत 87 

अब्ज िॉलसन पे्रर्ि नमळविारा अव्वल प्राप्तकतान होता. 

• वल्डच हेल्थऑगचनायझेशनने प्रडसद्ध केलेल्याअहवालानुसाि, कमीआडण

मध्यमउत्पन्नअसलेल्यादेशांमधे्य, सध्याच्यायूएसिॉलिमधे्य, 2021 मधे्य

भाितहासवाचतजास्तिेडमटन्सप्राप्तकिणािादेशहोता. "डनवाचडसतआडण

स्थलांतरितांच्याआिोग्याविील पडहल्या जागडतकअहवालानुसाि" 2021 

मधे्यभािताला  87 अब्जिॉलसचपे्रर्णडमळाले. 

िीती आयोगािे जारी केलेला “निनजर्ल बँक्स” िावाचा अहवाल 

• नीती आयोगार्ा "डिडजटल बँक्स" पेपि डिडजटल बँकांसाठी पिवाना

आडण डनयामकफे्रमवकच तसेर् टेम्पलेटआडण अंमलबजावणीसाठी एक

मागचयासाठीतकच प्रसु्ततकितो.हेकोणतेहीडनयामकडकंवािोिणलवाद

िोखण्यावि लक्ष कें डद्रत किते आडण पदाडिकाऱ्यांना आडण

आव्हानकत्याांनासमानखेळारे् के्षत्रप्रदानकिते.इतिअडिकाऱ्यांसमोि, 

नीतीआयोगारे्सीईओ सुमन बेिी , पिमेश्विनअय्यि , वरििसल्लागाि

अण्णािॉययांनीअहवालजािीकेला. 

• हा पेपि डिडजटल बँकांना पिवाना देण्यासाठी सध्याच्या अंति, दुलचडक्षत

कोनािेआडणजागडतकडनयामकसवोत्तमपद्धतीरें्पिीक्षणकितोकािण

भािताच्याबँडकंगमागण्यापूणचकिण्यासाठीतंत्रज्ञानार्ायोग्यवापिकिणे

महत्त्वपूणचआहे. 
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िीती आयोग: भारताचा R&D िचन जगभरातील सवानत कमी िचाांपैकी 

एक आहे 

• सिकािी डथंक टँक नीती आयोग आडण इन्स्टिटू्यट फॉि

कॉन्स्टम्पडटडटव्हनेसच्याअहवालानुसाि , भाितहाजगभिातीलसवाचतकमी

R&D खर्ाांपैकी एकआहे. खिेति, भाितातीलR&D खर्च कमी झाला

आहे, जो2008-09 मिीलGDP च्या0.8 टक्क्यांवरून2017-18 मधे्य

0.7 टक्क्यांविआलाआहे.आकिेवािीनुसाि, इतिडब्रक्सदेशांच्यातुलनेत

भाितार्ा जीईआििी कमी आहे. ब्राझील, िडशया, र्ीन आडण दडक्षण

आडफ्रकेसाठी खर्ाचर्ी िक्म अनुक्रमे 1.2 टके्, 1.1 टके्, 2 टके्

आडण0.8 टके्आहे.सुमािे1.8 टके्जागडतकसिासिीआहे. 

जागनतक नवमाितळ वाहतूक िेर्ासेर् 2021: र्ॉप 20 सवानत व्यस्त 

नवमाितळाांमधे्य िवी नदल्ली 

• डवमानतळपरिर्दआंतििाष्ट्र ीय (ACI) वल्डचने संपूणचवर्च2021 साठीटॉप20 

डवमानवाहतूकउद्योगांर्ीजागडतकहवाईवाहतूकिँडकंगउघिकिण्यासाठी

वाडर्चक जागडतक डवमानतळ वाहतूक िेटासेट जािी केला आहे. जागडतक

डवमानतळ वाहतूक िेटासेट वल्डच हा उद्योगार्ा सवाचत व्यापक डवमानतळ

आकिेवािी िेटासेटआहेज्यामधे्य180 हूनअडिक देशआडणप्रदेशांमिील

2,600 डवमानतळांविील डवमानतळ िहदािीरे् वैडशष्ट्ट्यआहे.हे तीन के्षत्रांमधे्य

जगभिातील डवमानतळांविील हवाई वाहतूक मागणीरे् दृश्य प्रदान किते:

प्रवासी (आंतििाष्ट्र ीय आडण देशांतगचत), हवाई मालवाहू (मालवाहतूक आडण

मेल) आडण डवमानांच्या हालर्ाली (हवाई वाहतूक हालर्ाली आडण सामान्य

डवमानर्ालन). 

रोशिी िादर सलग दुसऱ्या वर्ी भारतातील सवानत श्रीमांत मनहला म्हिूि 

कायम आहे 

• एर्सीएलटेक्नॉलॉजीजरे्अध्यक्षिोशनीनादिमल्होत्रायांनी ‘कोटकप्रायवे्हट

बँडकंगहुरून– आघािीच्याश्रीमंतमडहलांर्ीयादी’च्या डतसऱ्याआवृत्तीनुसाि

सलगदुसऱ्यावर्ीभाितातीलसवाचतश्रीमंतमडहलाम्हणूनआपलेस्थानकायम

ठेवलेआहे.िोशनी नाििर्ी एकूण संपत्ती 84,330 कोटी रुपयेआहे. िोशनी

नाििनंति न्याका-मालक फालु्गनी नायिने 57,520 कोटी रुपयांच्या एकूण

संपत्तीसहबायोकॉनच्याडकिणमुझुमदाि-शॉलामागेटाकले.फालु्गनीनायिही

जगातीलदहाव्याक्रमांकार्ीसवाचतश्रीमंतमडहलाआहे. 

• यायादीत25 नवीन रे्हऱ्यांर्ासमावेशअसल्यारे्अहवालातनमूदकिण्यात

आलेआहे.अहवालातील इति प्रमुखठळकबाबीमंधे्य हे समाडवष्ट्आहेकी

2021 मधे्य मडहलांर्ी सिासिी संपत्ती 4,170 कोटी रुपयांवि गेलीआहे जी

यादीच्याशेवटच्याआवृत्तीत2,725 कोटीरुपयेहोती. 

सरकारी अहवालािुसार, नशकारी, िैसनगनक आपत्ती आनि इतर 

कारिाांमुळे गेल्या तीि वर्ाांत भारतात 329 वाघाांचा मृतू्य झाला. 

• एका सिकािी अहवालानुसाि, डशकािी, नैसडगचक आपत्ती आडण इति

कािणांमुळे गेल्या तीन वर्ाांत भाितात 329 वाघांर्ा मृतू्य झाला. डशकािी, 

डवद्युतशॉक, डवर्बािाआडण िेले्वअपघातयामुळेयाकाळात307 हत्तीरं्ा

मृतू्यझाला.कें द्रीयपयाचविणिाज्यमंत्रीअडश्वनीकुमािर्ौबेयांनीसादिकेलेल्या

आकिेवािीनुसाि 2019 मधे्य 96, 2020 मधे्य 106 आडण 2021 मधे्य 127 

वाघांर्ामृतू्यझाला. 

पाले खस्टल ही भारतातील आघािीची FMCG कां पिी 

• कांति इंडियाच्या वाडर्चक बँ्रि फूटडपं्रट अभ्यासानुसाि , 2021 मधे्य

स्थाडनक पातळीवि उत्पाडदत डबन्स्टस्कट बँ्रि पाले हा भाितातील जलद

गतीनेर्ालणाऱ्याग्राहकोपयोगीवसंू्तमधे्यसवाचडिकलोकडप्रयबँ्रििाडहला

आडणसलगअकिाव्यावर्ीक्रमवािीतअव्वलस्थानाविआहे.कन्क्युमि

िीर्पॉइंट्स (CRPs) च्याआिािे , अहवालातFMCG बँ्रिरे् मूल्यमापन

किण्यातआलेआहेजेग्राहक2021 मधे्यडनवितील.CRP रे्मूल्यमापन

ग्राहकांनीकेलेल्यावास्तडवकखिेदीविआडणडदलेल्यावर्चभिातहोणाऱ्या

डनयडमततेच्याआिािे केले जाते. दुसऱ्या शब्ांत, सीआिपी बँ्रिरे् मास

अपीलत्याच्याप्रवेशाच्याआिािेआडणग्राहकांनातेडकतीवािंवािखिेदी

कितातयाविआिारितत्याबद्दलकसेवाटतेयारे्मापनकिते. 

मॅक्स वसॅ्टनपेििे 2022 फ्रें च गँ्रि नप्रक्स चे नवजेतेपद पर्कावले 

• फेिािीर्ार्ाल्सचलेलेकच 18 व्यावर्ीशयचतीतूनबाहेिपिलापिंतुत्याला

कोणतीही हानी झाली नाही आडण िेि बुलच्या मॅक्स व्हसॅ्टचपेनने पॉल

रिकािचविप्रथमस्थान डमळडवले.मडसचिीजरे् लुईस हॅडमटनआडणजॉजच

िसेलयांनीअनुक्रमे डतसिेआडणर्ौथे स्थानपटकावले.ले कॅसे्टलेट येथे, 

जेथेटर ॅकतापमानजास्तहोते, टायिव्यवस्थापनआवश्यकहोते.व्हसॅ्टचपेनने

लॅप 17 वि बाजी मािल्यानंति, लेलकच वि पाऊल टाकणे अवलंबून

होते.त्यार्ीशयचत टनच 11 येथेओव्हिस्टीअिच्याकठोि सॅ्नपमधे्य संपली, 

ज्यामुळे तो िागानेओििलाआडण सेफ्टी काि बाहेिआणली.हॅडमटन

आडणिेिबुलच्यासडजचओपेिेझनेबाजीमािलीआडणिीस्टाटचझाल्यानंति

वसॅ्टचपेनर्ा पाठलाग सुरू केला. वसॅ्टचपेनने िावणे सुरूर् ठेवले आडण

आघािीघेतली. 

िीरज चोप्रािे जागनतक चॅखम्पयिनशपमधे्य भालाफेकीत रौप्य पदक 

नजांकले 

• नीिज र्ोप्राने पडहल्यांदार् जागडतक अॅथलेडटक्स रॅ्न्स्टम्पयनडशपमधे्य

िौयपदकडजंकूनइडतहासिर्लाआहे.नीिजर्ोप्रार्ौर्थ्ाफेिीत88.13 

मीटि फेकल्यानंति हसला. यूजीन, यूएस येथे झालेल्या पुरुर्ांच्या

भालाफेकफायनलमिीलत्याच्यासवाचत मोठ्याथ्रोमुळेत्यालातातु्पित्या

पोडियममधे्य दुसऱ्या स्थानावि जाण्यार्ी पिवानगी डमळाली, ज्यामुळे

तणावकमीहोण्यासमदतझाली. 

BCCI िे पांचाांसाठी िवीि A+ शे्रिी आिली 

• भाितीय डक्रकेट डनयामक मंिळाने (BCCI) पंर्ांसाठी एक नवीन A+ 

शे्रणी सुरू केली आहे आडण डनतीन मेनन यांच्यासह इति दहा

अडिकाऱ्यांना या शे्रणीत समाडवष्ट् केले आहे. A+ आडण A शे्रणीतील

पंर्ांना प्रथम शे्रणीच्या खेळासाठी डदवसाला40,000 रुपयेमानिन डदले

जाते, तिB आडणC शे्रणीमधे्यडदवसाला30,000 रुपयेडदलेजातात. 

SAI िे बनमांगहॅममधे्य र्ीम इांनियाला नचअर करण्यासाठी “Create for 

India (नक्रएर् फॉर  इांनिया)” मोहीम सुरू केली 

• भाितीयक्रीिाप्राडिकिणाने(SAI) टीमइंडियालाआनंददेण्यासाठीएक

नवीन उपक्रम सुरू केला आहे, ज्या अंतगचत SAI ने बडमांगहॅम 2022 

िाष्ट्र कुलखेळांमधे्यसहभागीहोणाऱ्याभाितीयसंघांनाआनंददेण्यासाठी 

“डक्रएटफॉि  इंडिया” हीमोहीमसुरूकेलीआहे.28 जुलै2022 ते08

ऑगस्ट 2022 याकालाविीत होणाऱ्या याक्रीिास्पिेत 215 सदस्ीय

भाितीय खेळािंूर्ी तुकिी 16 शाखांमधे्य सहभागी होण्यासाठी सज्ज

आहे. CWG (कॉमनवेल्थ गेर्म्) 2022 रे् ब्रीदवाक्य "सवाांसाठी खेळ" 

आहे. 
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आयसीसी मनहला एकनदवसीय नवश्वचर्क 2025 चे आयोजि भारत 

करिार आहे 

• आंतििाष्ट्र ीयडक्रकेटपरिर्द(ICC) नेपुष्ट्ीकेलीआहेकीभाितआयसीसी

मडहलाएकडदवसीयडवश्वर्र्क2025 रे्आयोजनकिेल.BCCI संबंडित

प्रते्यकासाठीहाएकसंस्मिणीयकायचक्रमबनवण्यासाठीकोणतीहीकसि

सोिणािनाही.पायाभूतसुडविाउपलब्धआहेतआडणडवश्वर्र्कस्पिेर्ी

अडतशययशस्वीआवृत्तीअसेल.लेअिकॉनि, सौिवगांगुलीआडणरिकी

से्करिट यांच्यासह माडटचन से्निेन यांच्या अध्यक्षतेखालील बोिच उप-

सडमतीद्वािे देखिेख केलेल्या स्पिाचिक बोली प्रडक्रयेद्वािे यजमानांर्ी

डनवि किण्यात आली.आयसीसी बोिाचने सडमतीच्या डशफािशी

स्वीकािल्या ज्यांनी आयसीसी व्यवस्थापनासह प्रते्यक बोलीर्ा सखोल

आढावाघेतला.भाित, बांगलादेश, इंगं्लिआडणश्रीलंकाहे2024-27 या

कालाविीत आयसीसी मडहलांच्या व्हाईट-बॉल स्पिाांरे् र्ाि यजमान

म्हणूननावदेण्यातआले. 

ए.आर. रहमाििे ४४व्या आांतरराष्ट्र ीय बुखद्धबळ ऑनलखम्पयािसाठी 

'विक्कम चेन्नई' या गाण्याचे अिावरि केले 

• गॅ्रमी आडण ऑस्कि डवजेते संगीतकाि, ए.आि. िहमान आगामी

आंतििाष्ट्र ीय बुन्स्टद्धबळ ऑडलन्स्टम्पयाि, २०२२ साठी ' वनक्म रे्न्नई' 

(स्वागत गीत) घेऊन आले आहेत. डवघे्नश डशवन डदग्दडशचत, संगीत

न्स्टव्हडिओमधे्य मुख्यमंत्री एमके सॅ्टडलन, गँ्रिमास्टि डवश्वनाथन आनंद, 

आडणसंगीतकािएआििहमान, ज्यांनीथीमसॉंगतयािकेलेआहेआडण

गायले आहे. मु्यडझक न्स्टव्हडिओमधे्य डदग्दशचक शंकि यांर्ी मुलगी

भितनाट्यमकलाकािम्हणूनही दाखवलीआहे. ताडमळनािूर्ी संसृ्कती

प्रभावीपणेदाखवल्याबद्दलनेडटझन्सनीयाजबिदस्तमु्यडझकन्स्टव्हडिओरे्

कौतुककेलेआहे. 

खस्वस ओपि 2022: कॅस्पर रुििे मॅनर्ओ बेरेनर्िीचा अांनतम फेरीत 

पराभव केला 

• नॉवेच्या कॅस्पि रुिने न्स्टस्वत्झलांिमिील गस्टाि येथे आयोडजत न्स्टस्वस

ओपन टेडनसस्पिाच2022 डजंकलीआहे .त्याने अंडतमफेिीतइटलीच्या

मॅटेओ बेिेडटनीर्ा 4-6, 7-6(4), 6-2 असा पिाभव केला. हे रुिरे् 9वे

असोडसएशन ऑफ टेडनस प्रोफेशनल्स (ATP) डवजेतेपद होते. न्स्टस्वस

ओपनहेरुिरे्2022 मिीलडतसिेडवजेतेपदआहे, इतिदोनडवजेतेपदे

बु्यनोस आयसच आडण डजडनव्हा ओपन आहेत. रुिने २०२१ च्या न्स्टस्वस

ओपनरे् डवजेतेपदही डजंकलेहोते.रुिनेयावर्ाचच्या सुरुवातीलास्टटगाटच

आडण लंिनमधे्य टर ॉफी डजंकणाऱ्या बेिेडटनीर्ी 12 सामन्यांर्ी नाबाद

माडलकासॅ्नपकेली.हेकॅस्पिरुिरे्९वेएटीपीडवजेतेपदहोते.यावर्ाचच्या

सुरुवातीला, रुिफ्रें र्ओपनमधे्यउपडवजेतेम्हणूनसंपलाआडणसॅ्पडनश

स्टाििाफेलनदालकिूनपिाभूतझाला. 

ICC सदस्याांची यादी: कां बोनिया, उझबेनकस्ताि आनि कोर् िी'आयव्होर 

याांिा सदस्यत्ाचा दजान नमळाला 

• बडमांगहॅम येथे सुरू असलेल्या आयसीसीच्या वाडर्चक परिर्देत

आंतििाष्ट्र ीय डक्रकेट परिर्देने तीन देशांना सदस्त्वार्ा दजाच डदला

आहे.आडशयातील कंबोडिया आडण उझबेडकस्तान आडण आडफ्रकेतील

कोट डिव्होअियांनासहयोगीसदस्त्वार्ादजाचबहालकिण्यातआला, 

ज्यामुळे96 सहयोगीसंह ICC रे्एकूणसदस्108 देशांपयांतपोहोर्ले.

दोनआडशयाई संघांनीआडशयाई देशांर्ी एकूण संख्या25 वि नेलीति

आडफ्रकेतीलकोटिी'आयव्होिहा21 वादेशआहे. 

मांनत्रमांिळािे भारतात नफफा 17 वर्ाांिालील मनहला नवश्वचर्क 

स्पधेसाठी हमीपत्राांवर स्वाक्षरी करण्यास अनधकृत केले 

• 2022 मधे्यभाितातडफफा17 वर्ाांखालीलमडहलाडवश्वर्र्कआयोडजत

किण्याच्या हमीपत्रावि स्वाक्षिी पंतप्रिान निेंद्र मोदी यांच्या

अध्यक्षतेखालील कें द्रीय मंडत्रमंिळाने स्वीकािली आहे.डफफा 17 

वर्ाांखालील मडहला डवश्वर्र्क 2022 भाितात 11 ऑरोबि ते 30 

ऑरोबिदिम्यान होणािआहे.दै्ववाडर्चक युवास्पिेर्ीसातवी पुनिावृत्ती

हीभाितार्ीFIFA मडहलारॅ्न्स्टम्पयनडशपरे्प्रथमर्यजमानपदठिेल. 

पीव्ही नसांधू 2022 च्या बनमांगहॅम कॉमिवेल्थ गेम्ससाठी भारताची 

ध्वजवाहक ठरली 

• कॉमनवेल्थ गेर्म् (िाष्ट्र कुल खेळ) 2022 च्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी

भाितार्ी बॅिडमंटनपटूपीव्ही डसंिूर्ीभाितीयदलार्ीध्वजवाहकम्हणून

डनवि किण्यात आली आहे. उद्घाटन सोहळा 28 जुलै 2022 िोजी

बडमांगहॅमयेथीलअलेक्झांििसे्टडियमविहोणािआहे.गोल्डकोस्टविील

2018 िाष्ट्र कुलखेळांच्याउद्घाटनसमािंभाततीध्वजवाहकहोती, डजथे

डतनेमडहलाएकेिीस्पिेतिौयपदकडजंकले. 

2022 च्या जागनतक ऍथलेनर्क्स चॅखम्पयिनशपमधे्य अमेररकेिे सवाननधक 

सुविन नजांकले, भारतािे 33 वे स्थाि पर्कावले 

• जागडतकऍथलेडटक्सरॅ्न्स्टम्पयनडशपप्रथमर्अमेरिकेतआयोडजतकिण्यात

आलीहोती.आडणपदकांच्याबाबतीत, टीमयूएसएनेगेल्या10 डदवसांत

त्यांर्ा जास्तीत जास्त वेळ काढला. स्पिेतील इति कोणत्याही िाष्ट्र ाच्या

डतप्पट पेक्षा जास्त आडण जागडतक स्पिेत इति कोणत्याही िाष्ट्र ाने

डजंकलेल्यापेक्षाजास्त, युनायटेिसे्टट्सनेएकूण33 पदकांसहस्पिाचपूणच

केली. यामधे्य 13 सुवणाांर्ा समावेश आहे, जो कोणत्याही देशापेक्षा

सवाचडिकआहे. 

22 व्या राष्ट्र कुल िेळाांिा बनमांगहॅम, यूके येथे सुरुवात झाली. 

इांग्लां िच्या लीसेस्टर नक्रकेर् मैदािाला सुिील गावस्कर याांचे िाव देण्यात 

आले. 

• युनायटेिडकंगिममिीलबडमांगहॅमयेथीलअलेक्झांििसे्टडियममधे्य22

व्यािाष्ट्र कुलक्रीिास्पिेलाशानदािउद्घाटनसोहळ्यानेसुरुवातझाली.

डप्रन्सऑफ वेल्स, िाणीरे् पत्र वारू्न, खेळ उघिल्यारे् घोडर्तकितात.

बडमांगहॅमच्या अलेक्झांिि से्टडियममिील पिेिमधे्य एकूण 72 संघांनी

भाग घेतला. CWG उद्घाटन समािंभाच्या पिेिमधे्य PV डसंिू आडण

मनप्रीतडसंगहेभाितारे्ध्वजवाहकहोते. 

• इंगं्लिमिीललीसेस्टिडक्रकेटमैदानालाभाितारे्महानडक्रकेटपटूसुनील

गावस्कि यांरे् नाव देण्यात आले आहे. लेस्टि डक्रकेट ग्राउंि, ज्यार्ी

मालकी भाितस्पोट्चस अँि डक्रकेटलबकिेआहे, भाितीय डक्रकेटला

एका डवडशष्ट् उंर्ीवि नेण्यासाठी गावस्कि यांनी डदलेल्या अतुलनीय

योगदानार्ी कबुली देण्यासाठी या मैदानाला त्यांरे् नाव देण्यार्ा डनणचय

घेतलाआहे. 

• युनायटेि से्टट्सऑफअमेरिका (यूएसए)मिीलकें टकीभागात सुनील

गावस्कियांच्यानावावि एक मैदानआिीर्आहेआडणआडफ्रकन िाष्ट्र 

टांझाडनयाच्या झांडझबाि भागात आणखी एक मैदान आहे ज्यारे् नाव

देखीलमाजीभाितीयांच्यानावाविआहे. 

आनशया चर्क 2022 श्रीलां केतूि यूएईला हलवण्यात आला. 

• आडशयाई डक्रकेटपरिर्देने (ACC) डदलेल्यामाडहतीनुसाि, आडशयाकप

2022 आतासंयुक्तअिबअडमिाती(UAE) मधे्यहोणािआहे.यापूवीहा

कायचक्रमश्रीलंकेतहोणािहोता.मात्र, बेटिाष्ट्र ातीलआडथचकसंकटामुळेही

स्पिाच यूएईमधे्य हलवण्यातआलीआहे. मात्र या खेळारे् यजमान हक्

श्रीलंकेकिेर् िाहतील. ही स्पिाच 27 ऑगस्ट ते 11 सप्टेंबि 2022 या

कालाविीत टी-20 फॉिमॅटमधे्य होणािआहे.सलग दुसऱ्यांदा हीस्पिाच

यूएईमधे्यखेळवलीजाणािआहे.  

कॉमिवेल्थ गेम्स 2022: वेर्नलफ्टर सांकेत सरगरिे रौप्यपदक नजांकले 

• भािताच्या संकेत सिगिने 2022 च्या िाष्ट्र कुल क्रीिा स्पिेत पदक

डजंकणािा भाितार्ा पडहला ऍथलीट बनून इडतहास िर्ला आहे. त्याने

पुरुर्ांच्या55 डकलोवजनीगटातएकूण248 डकलो(सॅ्नर्मधे्य113 डकलो, 

लीनआडणजकच मधे्य135) वजनासहिौयपदकडजंकले.मलेडशयाच्या

अडनकमोहम्मदलामागेटाकले, ज्यानेएकूण249 डकलो(सॅ्नर्मधे्य107 

डकलो, लीनआडणजकच मधे्य142 डकलो)सुवणचपदकपटकावले. 
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नवज्ञाि आनि तांत्रज्ञाि  बातम्या 

इस्रोिे तीि नसांगापूर उपग्रह वाहूि िेिारे PSLV-C53 रॉकेर् प्रके्षनपत 

केले. 

● नू्य से्पस इंडिया डलडमटेिच्या व्यावसाडयक मोडहमेर्ा भाग म्हणून भाितीय 

अंतिाळ संशोिन संस्था (ISRO) द्वािे तीन डसंगापूि उपग्रह यशस्वीरित्या 

प्रके्षडपत किण्यात आले. अंतिाळ संस्थेरे् हे वर्ाचतील दुसिे प्रके्षपण होते. 

त्यार्ा पडहला भाितीय पृथ्वी डनिीक्षण उपग्रह कके्षत ठेवला होता. से्पस 

एजन्सीने व्यावसाडयक उपग्रहांव्यडतरिक्त सध्याच्या मोडहमेवि िॉकेटच्या 

र्ौर्थ्ा टप्पयावि बसवलेले सहा इन-ऑडबचट प्रयोग केले. 

मुख्य मुदे्द: 

● िाष्ट्र ारे् वकच हॉसच िॉकेट, PSLV-C53, श्रीहरिकोटा येथून प्रके्षडपत केले 

आडण सुमािे 18 डमडनटांनंति तीन उपग्रहांना अरू्क कके्षत ठेवले. 

● प्रके्षपण वाहन कोि-अलोन कॉन्स्टन्फगिेशनमधे्य तैनात किण्यात आले होते, 

जे फक्त र्ाि प्राथडमक इंडजन टप्पयांर्ा वापि किते. 

● 365 डकलो डसंगापूिच्या DS-EO उपग्रहाने डमशनरे् प्राथडमक पेलोि 

म्हणून काम केले. 

● हा एक इलेरर ो-ऑडप्टक पृथ्वी डनिीक्षण उपग्रह आहे जो जडमनीरे् 

वगीकिण आडण आपत्ती डनवािण कायाांसाठी पूणच-िंगीत प्रडतमा देऊ 

शकतो. 

● त्यार्ा पडहला छोटा व्यावसाडयक उपग्रह, 155 डकलो वजनार्ा, त्याला 

NeuSAR म्हणतात. हे डदवसा डकंवा िात्री सवच हवामान परिन्स्टस्थतीत प्रडतमा 

प्रसारित करू शकते. 

QS सवोतृ्कष्ट् नवद्याथी शहराांचे रँक / मािाांकि 2023: मुांबई भारतात 

अव्वल आहे. 

● जागडतक उच्च डशक्षण सल्लागाि कंपनी क्वाके्विेली सायमंि्स / 

Quacquarelli Symonds (QS) द्वािे जािी केलेल्या QS सवोतृ्कष्ट् 

डवद्याथी शहिांच्या िँडकंग / मानांकन 2023 नुसाि, 103 क्रमांकावि 

असलेले मंुबई हे भाितातील सवोच्च क्रमांकारे् डवद्याथी शहि म्हणून 

उदयास आले आहे. मानांकनांमिील इति भाितीय शहिांमधे्य बेंगळुरू 

114, रे्न्नई 125 आडण नवी डदल्ली 129 व्या क्रमांकावि आहे. 

QS सवोतृ्कष्ट् नवद्याथी शहराांच्या रँनकां ग 2023 वर आधाररत शहरे: 

● िँक 1 - लंिन (यूके) 

● िँक 2 - मु्यडनक (जमचनी) 

● िँक 2 - सोल (दडक्षण कोरिया) 

● िँक ४ – झुरिर् (न्स्टस्वत्झलां ि) 

● िँक 5 – मेलबनच (ऑस्टर ेडलया) 

● िँक 51 - दुबई (यूएई) 

● िँक 103 – मंुबई (भाित) 

● िँक 114 - बेंगळुरू (भाित) 

● िँक 125 - रे्न्नई (भाित) 

● िँक 129 - नवी डदल्ली (भाित) 

स्टार्न-अप रँनकां ग 2021: गुजरात, किानर्क सवोत्तम कामनगरी करिारे 

म्हिूि उदयास आले. 

● िाज्यांच्या स्टाटच-अप िँडकंग, 2021 च्या डतसऱ्या आवृत्तीत गुजिात आडण 

कनाचटक "सवोतृ्कष्ट् कामडगिी किणािे" म्हणून उदयास आले, ति 

ईशाने्यकिील (NE) िाज्यांमधे्य मेघालयाने सवोच्च सन्मान डमळवला. 

2020 मधे्य झालेल्या सवेक्षणाच्या दुसऱ्या आवृत्तीत, गुजिात सवोतृ्कष्ट् 

कामडगिी किणािा ठिला. 

अहवालातील महत्त्वाचे मुदे्द: 

● मोठ्या िाज्यांमधे्य सवोच्च कामडगिी किणाऱ्यांमधे्य केिळ, महािाष्ट्र , 

ओडिशा आडण तेलंगणा यांर्ा समावेश होतो. 

● लहान िाजे्य आडण कें द्रशाडसत प्रदेशांमधे्य, जमू्म आडण काश्मीिला 

सवोच्च कामडगिी किणािा म्हणून घोडर्त किण्यात आले. 

● पंजाब, ताडमळनािू, उत्तिाखंि, उत्ति प्रदेश, अंदमान आडण डनकोबाि 

द्वीपसमूह, अरुणार्ल प्रदेश आडण गोवा हे नेत्यांच्या शे्रणीत आहेत. 

● इचु्छक नेत्यांच्या शे्रणीतील िाजे्य आडण कें द्रशाडसत प्रदेशांमधे्य छत्तीसगि, 

डदल्ली, मध्य प्रदेश, िाजस्थान, रं्दीगि, पुिुरे्िी आडण नागालँिर्ा 

समावेश आहे. 

राष्ट्र ीय अन्न सुरक्षा कायदा 2022 च्या अांमलबजाविीसाठी ओनिशा राज्य 

क्रमवारीत अव्वल आहे. 

● िाष्ट्र ीय अन्न सुिक्षा कायद्यार्ी (NFSA) िेशन दुकानांद्वािे अंमलबजावणी 

किण्यात ओडिशा िाज्य क्रमवािीत अव्वल आहे, त्यानंति उत्ति प्रदेश 

आडण आंध्र प्रदेशर्ा क्रमांक लागतो. कें द्रीय अन्न आडण ग्राहक व्यवहाि 

मंत्री डपयुर् गोयल यांनी भाितातील अन्न आडण पोर्ण सुिके्षविील 

िाज्यांच्या अन्न मंत्र्यांच्या परिर्देदिम्यान 'NFSA साठी िाज्य िँडकंग 

इंिेक्स' 2022 जािी केले. सिकािच्या क्रमवािीनुसाि, ओडिशा 

0.836गुणांसह पडहल्या स्थानावि आहे, त्यानंति उत्ति प्रदेश (0.797) 

आडण आंध्र प्रदेश (0.794) आहे. 

भारतातील सेवा के्षत्रातील नक्रयाकलाप 11 वर्ानतील सवानत जलद गतीिे 

वाढला आहे. 

● जूनमधे्य, वाढती मागणी, क्षमता डवकास आडण अनुकूल आडथचक परिन्स्टस्थती 

यामुळे भाितातील सेवा उद्योगाने 11 वर्ाांतील उच्चांकी डक्रयाकलाप 

केला. सेवांसाठी S&P ग्लोबल परे्डसंग मॅनेजसच इंिेक्स (PMI) जूनमधे्य 

59.2 पयांत वाढला आहे 58.9 वरून मे मिील 58.9, जो एडप्रल 2011 

नंतिर्ा सवोच्च स्ति आहे. परिणाम सेवा के्षत्रामधे्य एक ठोस पुनरुत्थान 

दशचडवतात, जे र्ांगल्या GST प्राप्तीमंधे्य डदसून येते. 

● पडहल्या आडथचक डतमाहीच्या शेवटी, सेवा कंपन्यांना नवीन व्यवसायाच्या 

प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाल्यारे् डदसून आले. S&P ग्लोबलर्ा दावा आहे 

की डकमती वाढवताना व्यवसाय नवीन व्यवसाय डमळवण्यात यशस्वी 

ठिले. 

● वाढती महागाई ही कंपन्यांसाठी समस्ा म्हणून कायम असल्यारे् 

पोलमधे्य डदसून आले. एक-पंर्मांश कंपन्यांनी उच्च खर्ाचर्ी तक्राि 

नोदंवली, ति इति र्ाि कंपन्यांनी मे मडहन्यापासून कोणताही बदल 

दशचडवला नाही आडण जूनमधे्य तीन मडहन्यांच्या नीर्ांकी पातळीवि 

आलेला असतानाही इनपुट कॉस्ट इन्क्फे्लशनर्ा एकूण दि ऐडतहाडसक 

मानकांनुसाि उच्च िाडहला. 

फोर्ब्नच्या अमेररकेतील सवानत श्रीमांत स्वयांनिनमनत मनहलाांच्या यादीत 

भारतीय-अमेररकि अब्जाधीश 

● भाितीय-अमेरिकन जयश्री उल्लाल, अरिस्ता नेटवक्सच या अमेरिकन 

कॉम्प्युटि नेटवडकां ग कंपनीच्या सीईओ आडण स्नोफे्लकच्या संर्ालक 

मंिळाच्या सदस्ा, 8 व्या वाडर्चक फोर्ब्चच्या अमेरिकेतील सवाचत श्रीमंत 

स्वयं-डनडमचत मडहलांच्या शीर्चस्थानी मे 2022 पयांत $1.7 अब्ज डनव्वळ 

संपत्तीसह आहेत. 

● जून 2022 मधे्य प्रडसद्ध झालेल्या या यादीत, बायो-िॅि लॅबोिेटिीजच्या 

सह-संस्थापक एडलस श्वाट्चझच्या खाली, आडण वास्तडवक  टीव्ही स्टाि 

डकम कादचडशयन वि  ती 15 क्रमांकावि आहे. 

जयश्री उल्लाल बद्दल: 

● उल्लालर्ा जन्म लंिनमधे्य झाला आडण तो नवी डदल्लीत वाढला. डतने 

सॅन फ्रान्स्टन्सस्को से्टट युडनव्हडसचटीमधे्य इलेन्स्टररकल अडभयांडत्रकी आडण 

सांता क्लािा डवद्यापीठात अडभयांडत्रकी व्यवस्थापनार्ा अभ्यास केला. 

2015 मधे्य E&Y च्या “वर्ाचतील उद्योजक”, बॅिॉनच्या “जगातील सवोत्तम 

सीईओ” आडण 2019 मधे्य फॉचु्यचनच्या “टॉप 20 व्यावसाडयक व्यक्ती” 

यासह असंख्य पुिस्कािांर्ी ती प्राप्तकताच आहे. 
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सेंर्र फॉर मॉनिर्ररांग इांनियि इकॉिॉमीिे एक अहवाल जारी केला आहे 

त्यािुसार, देशातील बेरोजगारीचा दर माचनमधे्य 7.60% वरूि एनप्रलमधे्य 

वाढूि 7.83% झाला आहे. 

● सेंटि फॉि मॉडनटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) ने एक अहवाल जािी 

केला आहे, त्यानुसाि देशातील बेिोजगािीर्ा दि मार्चमधे्य 7.60% वरून 

एडप्रलमधे्य वाढून 7.83% झाला आहे. जािी केलेल्या आकिेवािीनुसाि, 

शहिी भागात बेिोजगािीर्ा दि मार्चमधे्य 8.28% च्या तुलनेत 9.22% 

इतका जास्त आहे. भाितातील बेिोजगािीर्ा दि 7.80 टक्क्यांपयांत वाढला 

असून, बेिोजगािीच्या दिात हरियाणा आडण िाजस्थान आघािीवि आहेत. 

सांयुक्त राष्ट्र ाांच्या अहवालािुसार भारताची कुपोनर्त लोकसांख्या 224.3 

दशलक्षपयांत घसरली आहे 

● संयुक्त िाष्ट्र ांच्या अहवालानुसाि गेल्या 15 वर्ाांत भाितार्ी 224.3 दशलक्ष 

कुपोडर्त लोकसंख्या कमी झाली आहे. तथाडप, जगातील दुसऱ्या 

क्रमांकार्ी लोकसंख्या असलेल्या देशात लठ्ठ प्रौढ आडण अशक्त 

मडहलांर्ी संख्या वाढली आहे. जागडतक आिोग्य संघटना (WHO), 

इंटिनॅशनल फंि फॉि अॅडग्रकल्र्िल िेव्हलपमेंट (IFAD), युडनसेफ, 

वल्च ि फूि प्रोग्राम (WFP), आडण अन्न आडण कृर्ी संघटना यांनी प्रडसद्ध 

केलेल्या जागडतक 2022 मिील अन्न सुिक्षा आडण पोर्ण अहवालानुसाि 

(FAO), 2021 मधे्य जगभिात 828 दशलक्ष लोक उपासमािीने ग्रस्त होते, 

2020 पासून सुमािे 46 दशलक्ष आडण कोडवि-19 साथीच्या िोगार्ा 

उदे्रक झाल्यापासून 150 दशलक्ष लोक होते. 

अहवालािुसार भारतानवर्यी महत्त्वाचे ठळक मुदे्द 

● भाितात, पार् वर्ाांखालील मुलांमिील सं्टडटंगरे् प्रमाण 2012 मधे्य 41.7 

टक्क्यांवरून 2020 मधे्य 30.9 टक्क्यांवि आले आडण पार् वर्ाांखालील 

मुलांरे् प्रमाण 2012 मिील 2.4 टक्क्यांवरून 2020 मधे्य 1.9 टक्क्यांवि 

घसिले . टके्वािीनुसाि, देशाच्या संपूणच लोकसंखे्यमधे्य कुपोर्णारे् 

प्रमाण 2004-06 मधे्य 21.6 टके् होते आडण 2019-21 मधे्य ते 16.3 

टक्क्यांवि आले. 

● 2016 मधे्य भाितातील लठ्ठ प्रौढांर्ी टके्वािी 3.1 वरून 3.9 

टक्क्यांपयांत वाढली, ति 15 ते 49 वयोगटातील अशक्त मडहलांर्ी 

टके्वािी त्यार् वर्ी 53.2 वरून 53 टक्क्यांपयांत कमी झाली. 

● अहवालानुसाि, 973.3 दशलक्ष भाितीय डकंवा अंदाजे 70.5 टके् 

लोकसंखे्यला 2020 मधे्य पौडष्ट्क जेवण डमळू शकले नाही, जे 2019 मधे्य 

948.6 दशलक्ष होते. (69.4 टके्). 

● भाितात, 2018 मधे्य पौडष्ट्क आहाि घेणे पिविणािे 966.6 दशलक्ष लोक 

होते, जे 2017 मधे्य जवळपास एक अब्ज लोक होते. 

IIT हैदराबाद आनि ग्रीिको याांिी शाश्वत नवज्ञाि-तांत्रज्ञाि शाळा स्थापि 

करण्यासाठी एक करार केला 

● शाश्वत उडद्दष्ट्ांसाठी डवद्यार्थ्ाांना प्रडशडक्षत केले जाईल अशी शाळा स्थापन 

किण्यासाठी, अक्षय ऊजाच कंपनी ग्रीनकोने IIT-हैदिाबादसोबत भागीदािी 

केली आहे. ग्रीनको सू्कल ऑफ ससे्टनेबल सायन्स अँि टेक्नॉलॉजी 

(GSSST) या वर्ाचच्या अखेिीस उघिेल, कंपनीच्या डनवेदनानुसाि, आडण 

जून 2023 पयांत, एमटेक आडण पीएर्.िी.साठी डवद्यार्थ्ाांच्या पडहल्या 

बॅर्ला प्रवेश डदला जाईल. 

मुख्य मुदे्द: 

● शाश्वत डवज्ञान आडण तंत्रज्ञान डशकवण्यावि पूणचपणे लक्ष कें डद्रत किणािी 

ही देशातील पडहली संस्था असेल. 

● या सामंजस् किािावि स्वाक्षिी किताना कें द्रीय डशक्षण मंत्री िमेंद्र प्रिान 

उपन्स्टस्थत होते. 

● िमेंद्र प्रिान यांनी सांडगतले की, स्वयंपूणचता आडण जागडतक 

कल्याणासाठी प्रगती किण्यासाठी, आपण नवनवीन आडण स्वतःरे् 

मॉिेल तयाि केले पाडहजेत. 

● काम सोपे किण्यासाठी एकडवसाव्या शतकात तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. 

भारतातील पनहली स्वायत्त िेखव्हगेशि सुनवधा “नतहाि (TiHAN)” IIT 

हैदराबाद येथे सुरू करण्यात आली 

● भाितातील पडहली स्वायत्त नेन्स्टव्हगेशन सुडविा, TiHAN रे् उद्घाटन 

कें द्रीय डवज्ञान आडण तंत्रज्ञान िाज्यमंत्री डजतेंद्र डसंग यांनी IIT हैदिाबाद 

कॅम्पसमधे्य केले.130 कोटी रु.च्या बजेटमधे्य कें द्रीय डवज्ञान आडण 

तंत्रज्ञान मंत्रालयाने, डतहान (टेक्नॉलॉजी इनोवे्हशन हब ऑन ऑटोनॉमस 

नेन्स्टव्हगेशन) हा एक बहुडवद्याशाखीय उपक्रम आहे जो भािताला 

भडवष्यातील आडण पुढच्या डपढीतील ‘स्माटच मोडबडलटी’ तंत्रज्ञानामधे्य 

जागडतक खेळािू बनवेल. 

● भाितारे् मोडबडलटी के्षत्र हे जगातील सवाचत मोठ्या बाजािपेठांपैकी एक 

आहे आडण TiHAN – IITH हे स्वायत्त वाहनांसाठी भडवष्यकालीन तंत्रज्ञान 

डनडमचतीरे् िोत असेल. TiHAN Testbed िाष्ट्र ीय आडण आंतििाष्ट्र ीय 

स्तिावि शैक्षडणक, उद्योग आडण R&D (संशोिन आडण डवकास) 

प्रयोगशाळांमधे्य उच्च दजाचच्या संशोिनासाठी एक अनोखे व्यासपीठ 

प्रदान किेल, ज्यामुळे भाित स्वायत्त नेन्स्टव्हगेशन तंत्रज्ञानामधे्य जागडतक 

आघािीवि असेल. 

NSUT: आनर्ननफनशयल इांरे्नलजन्स सेंर्र ऑफ एक्सलन्सचे उद्घार्ि 

● नेताजी सुभार् इन्स्टिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी (NSUT) येथे, आडटचडफडशयल 

इंटेडलजन्स कें द्रारे् उद्घाटन किण्यात आले. कें द्राच्या उद्घाटनप्रसंगी 

आपल्या भार्णात, उपमुख्यमंत्री मनीर् डससोडदया म्हणाले की, 

डवद्यापीठांनी पिंपिागत डवर्ािसिणी सोिून एक नाडवन्यपूणच दृष्ट्ीकोन 

स्वीकािला पाडहजे, जि त्यांना िाष्ट्र ार्ी प्रगती किायर्ी असेल. मनीर् 

डससोडदया यांच्या मते, आडटचडफडशयल इंटेडलजन्समधे्य सेंटि ऑफ 

एक्सलन्स असल्यार्ा आज डवद्यापीठांना अडभमान वाटतो. हे डवद्यापीठारे् 

नेतृत्व किणाऱ्या आडण सडक्रयपणे कायच किणाऱ्या तरुणांच्या उदात्त 

डवर्ािांरे् प्रदशचन किते. 

NSUT बद्दल: 

● द्वािका, नवी डदल्ली, भाित येथे, नेताजी सुभार् तंत्रज्ञान डवद्यापीठ (NSUT) 

म्हणून ओळखले जाणािे िाज्य डवद्यापीठ आहे, जे पूवी नेताजी सुभार् 

इन्स्टिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी (NSIT) म्हणून ओळखले जात होते. 2018 

मधे्य डवद्यापीठार्ा दजाच डमळाल्यानंति, संस्थेने आपले नाव बदलून 

नेताजी सुभार् तंत्रज्ञान डवद्यापीठ (NSUT) केले. 145 एकि जडमनीवि, 

NSUT मधे्य एक कॅम्पस समाडवष्ट् आहे जो पूणचपणे डनवासी आहे. कॅम्पस 

सुडविांमधे्य क्रीिा सुडविा, सहकािी मेस हॉल, प्राध्यापक आडण कमचर्ािी 

डनवास आडण डवद्याथी वसडतगृहे यांर्ा समावेश होतो. 

आयआयर्ी-एम तांत्रज्ञाि ककन रोगाच्या रुग्ाांिा वैयखक्तक काळजी प्रदाि 

करण्यात 'मुख्य भूनमका निभाविार आहे. 

● आयआयटी मद्रासच्या संशोिकांनी एक क्रांडतकािी पद्धत डवकडसत केली 

आहे जी एखाद्या व्यक्तीच्या ककच िोगास कािणीभूत जीन्स ओळखू शकते. 

रुग्णाच्या िीएनए प्रोफाइलवि आिारित, “डपव्होट” हे एआय-आिारित 

सािन, रुग्णांसाठी वैयन्स्टक्तक उपर्ाि कायचक्रम तयाि किण्यात िॉरिांना 

मदत किेल. हे सािन एका मशीन लडनांग मॉिेलवि तयाि केले आहे जे 

जनुकांरे् ककच िोग-प्रडतबंिक टू्यमि सपे्रससच, ककच िोगास कािणीभूत 

ऑनकोजीन आडण तटस्थ जनुकांमधे्य वगीकिण किते 

● एखाद्या व्यक्तीमधे्य ककच िोगाला कािणीभूत असणािे जनुक 

ओळखण्यासाठी डकंवा डवशेर्त: ककच िोगाला कािणीभूत असलेल्या 

असामान्य जनुकांर्ी ओळख पटवण्यासाठी, मॉिेल िेटारे् डवश्लेर्ण 

किेल जसे की जनुक कोणत्या वािंवाितेने बदलते, त्यारे् गुणिमच, 

उत्परिवतचनांरे् प्रकाि इत्यादी. 
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1ली वेब रे्नलस्कोप इमेज नबग बँग िांतर तयार झालेल्या सवानत जुन्या 

आकाशगांगा प्रकर् करते 

● अमेरिकेरे् अध्यक्ष जो डबिेन यांनी वॉडशंग्टनमिील व्हाईट हाऊसमिील 

पूवाचवलोकन कायचक्रमात जेर्म् वेब से्पस टेडलस्कोपच्या पडहल्या 

प्रडतमांपैकी एक प्रडसद्ध केली आहे. 

● नासाच्या जेर्म् वेब से्पस टेडलस्कोपमिील ही पडहली प्रडतमा आजपयांतच्या 

दूिच्या डवश्वार्ी सवाचत खोल आडण तीक्ष्ण अविक्त प्रडतमा आहे. 

भारतातील पनहल्या स्थानिक पातळीवर तयार केलेल्या HPV लसीला 

DCGI ची मान्यता नमळाली आहे 

● भािताच्या िरग्ज कंटर ोलि जनिल (DCGI) ने गभाचशयाच्या ग्रीवेच्या 

ककच िोगाडवरूद्ध भाितातील पडहल्या र्तुथाांश ह्यूमन पॅडपलोमाव्हायिस 

लस (qHPV) च्या बाजाि अडिकृततेला मान्यता डदली आहे . सीिम 

इन्स्टिटू्यट ऑफ इंडिया (SII) ही लस तयाि किेल. सीिम इन्स्टिटू्यट 

ऑफ इंडियारे् मुख्य कायचकािी अडिकािी अदाि पूनावाला यांनी डिट 

करून माडहती डदली. मडहला रूग्णांमधे्य गभाचशयाच्या मुखाच्या 

ककच िोगावि उपर्ाि किण्यासाठी भाितात प्रथमर् स्वस्त आडण मोठ्या 

प्रमाणावि उपलब्ध HPV लसीकिण उपलब्ध होणाि आहे. या वर्ाचच्या 

शेवटी, SII ला ते लाँर् किण्यार्ी आशा आहे आडण आम्ही DCGI, 

MoHFW INDIA रे् त्यांच्या मंजुिीसाठी आभािी आहोत. 

 जान्हवी दाांगेर्ी AATC ची सवानत तरुि अॅिालॉग अांतराळवीर बिली 

आहे 

● 19 वर्ीय जान्हवी दांगेटीने दडक्षण पोलंिमिील क्राको येथील अॅनालॉग 

अंतिाळवीि प्रडशक्षण कें द्र (AATC) मिून अॅनालॉग अंतिाळवीि कायचक्रम 

पूणच किणािी सवाचत तरुण बनून इडतहास िर्ला आहे.डतने दोन 

आठवड्यांर्ा प्रडशक्षण कायचक्रम (जून 14 ते 25) AATC येथे, युिोडपयन 

से्पस व्यावसाडयकांनी से्पसफ्लाइट वैज्ञाडनक अभ्यास किण्यासाठी स्थापन 

केलेली खाजगी संस्थेमधे्य पूणच केला आहे. 

चायिीज अँकॅिमी ऑफ सायने्ससिे आपल्या िवीि सौर वेधशाळेसाठी 

जागनतक िामकरि कायनक्रम सुरू केला. 

● र्ायनीज ऍकॅिमी ऑफ सायने्सस (CAS) ने देशाच्या सवाचत नवीन सौि 

वेिशाळेसाठी जागडतक शीर्चक वगीकिण सुरू केले आहे, जे कदाडर्त 

ऑरोबिमधे्य सूयच-समकाडलक कके्षत प्रके्षडपत केले जाईल. 888-

डकलोगॅ्रम वेिशाळेत अिाच टन पूवचवती आहे, “Xihe”, एक र्ीनी एर्-

अल्फा सोलि एक्सिोिि (CHASE), ऐडतहाडसक र्ीनी पौिाडणक 

कथेतील सौि देवीच्या नावावि आहे आडण सौिमागील डहंसक आडण 

अर्ानक शािीरिक प्रडक्रयांर्ा आढावा घेण्यासाठी अंडतम ऑरोबिमधे्य 

लॉन्च केले गेले. 

भारतीय सांशोधकाांिी SARS-CoV-2 निखिय करण्यासाठी िवीि पद्धत 

नवकनसत केली आहे  

● भाितीय शािज्ञांनी जे SARS-CoV-2 डवर्ाणूला पेशीमंधे्य प्रवेश 

किण्यापासून िोखू शकतात आडण डजवंत पेशीनंा संक्रडमत किण्यार्ी 

क्षमता कमी किण्यासाठी डवर्ाणूच्या कणांना एकत्र जोिू शकतात असे 

नवीन डसंथेडटक पेप्टाइि्स तयाि केले आहेत. या नाडवन्यपूणच तंत्राच्या 

मदतीने, SARS-CoV-2 सािख्या डवर्ाणंूना डनन्स्टिय केले जाऊ शकते, 

ज्यामुळे पेप्टाइि अँटीव्हायिलच्या नवीन कुटंुबासाठी दाि उघिले जाऊ 

शकते. 

सॅमसांगिे जगातील सवानत वेगवाि ग्रानफक्स DRAM नचप तयार केली 

● सॅमसंगने वाढीव वेग आडण उजाच कायचक्षमतेसह नवीन ग्राडफक्स 

िायनॅडमक िँिम-एके्सस मेमिी (DRAM) डर्प तयाि किण्यार्ी घोर्णा 

केली. डनमाचत्याच्या डनवेदनानुसाि, 24-गीगाडबट ग्राडफक्स िबल िेटा िेट 

6 (GDDR6) तृतीय-डपढीरे्, 10-नॅनोमीटि तंत्रज्ञान वापिते आडण िेटा 

प्रोसेडसंग गतीर्ा दावा किते जी प्रडतस्पिी उत्पादनांपेक्षा 30% पेक्षा जास्त 

जलद आहे. 

अनिकुल कॉसमॉसिे चेन्नई येथे भारतातील पनहला रॉकेर् इांनजि 

कारिािा उघिला 

● से्पस टेक स्टाटचअप, अडग्नकुल कॉसमॉसने रे्न्नईमधे्य 3D-डपं्रटेि िॉकेट 

इंडजन बनवणाऱ्या भाितातील पडहल्या कािखान्यारे् उद्घाटन केले आहे. 

सुडविा 3D डपं्रटेि िॉकेट इंडजन तयाि किण्यासाठी अॅडिटीव्ह 

मॅनु्यफॅक्चरिंग तंत्रज्ञानार्ा वापि किेल आडण स्वतःच्या घिातील 

िॉकेटसाठी इंडजन तयाि किण्यासाठी वापिला जाईल. टाटा सन्सरे् 

अध्यक्ष एन रं्द्रशेखिन आडण ISRO रे्अिमन एस सोमनाथ यांनी IN-

SPACe (इंडियन नॅशनल से्पस प्रमोशन अँि ऑथोिायझेशन सेंटि) रे् 

अध्यक्ष पवन गोयंका यांच्या उपन्स्टस्थतीत यारे् अनाविण केले. 

 केरळमधे्य भारतातील पनहला मांकीपॉक्सचा रुग् आढळला 

● संयुक्त अिब अडमिाती (UAE) मिून केिळला पितलेल्या एका 

व्यक्तीमधे्य या आजािार्ी लक्षणे आढळल्यानंति भाितात मंकीपॉक्सच्या 

पडहल्या प्रकिणार्ी पुष्ट्ी झाली. त्यारे् नमुने पुण्यातील नॅशनल 

व्हायिोलॉजी इन्स्टिटू्यटमधे्य पाठवण्यात आले असून त्यात या आजािार्ी 

पुष्ट्ी झाली आहे. 1958 मधे्य ते माकिांमधे्य पडहल्यांदा सापिले होते. 

● िब््लयूएर्ओच्या मते, मंकीपॉक्स हा डवर्ाणूजन्य झुनोडसस (प्राण्यांमिून 

मानवांमधे्य पसिलेला डवर्ाणू) आहे ज्यार्ी लक्षणे भूतकाळात 

स्मॉलपॉक्सच्या रूग्णांमधे्य डदसल्यासािखीर् आहेत, जिी ती 

वैद्यकीयदृष्ट्ट्या कमी गंभीि आहे. हा सहसा दोन ते र्ाि आठविे 

डटकणािा एक स्व-मयाचडदत आजाि असतो. 

से्पसएक्स : ISS ला कागो िर ॅगि सप्लाय नमशि लाँच केले 

• से्पसएक्स कागो िर ॅगन से्पसक्राफ्टविील हायिर ॅ डझन गळतीमुळे यानारे् 

प्रके्षपण एक मडहन्यापेक्षा जास्त डवलंब झाले. हे यान आता आंतििाष्ट्र ीय 

अंतिाळ स्थानकाच्या मागाचवि आहे. टेकऑफनंति सािेसात डमडनटांनी, 

फाल्कन 9 पडहला टप्पा अटलांडटक महासागिात िर ोनडशपवि उतिला. 

से्टजने तुकच सॅट 5B कमु्यडनकेशन उपग्रह तसेर् NASA च्या कू्र-3, कू्र-4 

आडण CRS-22 मोडहमांरे् यशस्वी प्रके्षपण केले . से्टजरे् हे एकूण पार्वे 

िाइट होते. से्पसएक्स  ने 2021 च्या संपूणच कालाविीत 31 च्या तुलनेत 

या वर्ी आतापयांत 30 लॉन्च केले आहेत. 

समुदाय तयार करण्यात मदत करण्यासाठी मायक्रोसॉफ्टिे र्ीम्समधे्य 

'खव्हवा एां गेज' अॅपची घोर्िा केली 

• टेक डदग्गज मायक्रोसॉफ्टने जाहीि केले आहे की ते न्स्टव्हवा एंगेज, 

टीर्म्मिील एक नवीन अॅप सादि कित आहे जे वैयन्स्टक्तक

अडभव्यक्तीसाठी सािने प्रदान किण्यासोबत समुदाय आडण कनेक्शन

तयाि किण्यात मदत किते. यामि (Yammer) च्या पायावि

बांिलेले,न्स्टव्हवा एंगेज संपूणच संस्थेतील लोकांना, नेतेआडण सहकाऱ्यांशी

संपकच सािण्यासाठी, प्रश्ांर्ीउत्तिेशोिण्यासाठी, त्यांच्याअनोख्यागोष्ट्ी

शेअिकिण्यासाठीआडणकामातसहभागीहोण्यासाठीएकत्रआणते. 

समुदाय तयार करण्यात मदत करण्यासाठी मायक्रोसॉफ्टिे र्ीम्समधे्य 

'खव्हवा एां गेज' अॅपची घोर्िा केली 

• टेक डदग्गज मायक्रोसॉफ्टने जाहीि केले आहे की ते न्स्टव्हवा एंगेज, 

टीर्म्मिील एक नवीन अॅप सादि कित आहे जे वैयन्स्टक्तक

अडभव्यक्तीसाठी सािने प्रदान किण्यासोबत समुदाय आडण कनेक्शन

तयाि किण्यात मदत किते. यामि (Yammer) च्या पायावि

बांिलेले,न्स्टव्हवा एंगेज संपूणच संस्थेतील लोकांना, नेतेआडण सहकाऱ्यांशी

संपकच सािण्यासाठी, प्रश्ांर्ीउत्तिेशोिण्यासाठी, त्यांच्याअनोख्यागोष्ट्ी

शेअिकिण्यासाठीआडणकामातसहभागीहोण्यासाठीएकत्रआणते. 

जवाहरलाल िेहरू ताराांगि येथे इस्रो 'हयु्मि से्पसलाइर् एक्सपो'चे 

उद्घार्ि 

• भाितीयअंतिाळसंशोिनसंस्था, इस्रोरे्अध्यक्षएससोमनाथआडणइति

जे्यि शािज्ञांनी  आझादी की अमृत महोत्सवाच्या स्मिणाथच बेंगळुरू

येथील जवाहिलाल नेहरू तािांगण येथे ह्युमन से्पसिाइट एक्सपोरे्

उद्घाटनकेले.इस्रो लवकिर्गगनयानयापडहल्यामानविडहतमोडहमेला

सुरुवात कित आहे आडण या प्रदशचनात कू्र मॉडू्यल,GSLV माकच  III 

मानव-िेट केलेले प्रके्षपण वाहन आडण कू्र एसे्कप डसस्टीमरे् प्रदशचन

किण्यातआलेआहे. 
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जोकर मालवेअर: गुगल पे्ल स्टोअर 50 अॅप्स जोकर मालवेअरिे सांक्रनमत 

अॅप्स हर्वले 

• Zscaler Threatlabz नुसाि, गुगल पे्लस्टोअि विील 50 अॅप्स जोकि

मालवेअिने संक्रडमत झाले आहेत . तथाडप, गुगल पे्ल स्टोअिने जोकि

मालवेअिने संक्रडमत झालेल्या अनेक अॅप्सवि बंदी घातलीआहेआडण

हटडवलीआहे. 

IIT कािपूरिे निमानि प्रवेगक कायनक्रम लाँच केले 

• IIT कानपूियेथीलस्टाटचअपइनकु्यबेशनआडणइनोवे्हशनसेंटि(SIIC) ने

भाित सिकािच्या डवज्ञान आडण तंत्रज्ञान डवभागाद्वािे समडथचत “डनमाचण 

(NIRMAN)” प्रवेगककायचक्रमसुरूकेलाआहे.हाकायचक्रमआिोग्यसेवा

आडण कृर्ी के्षत्रामधे्य गंुतलेल्या मॅनु्यफॅक्चरिंगस्टाटचअप्सवि लक्षकें डद्रत

किेलज्यामुळेत्यांनात्यांच्याप्रोटोटाइप-टू-माकेटप्रवासातीलआव्हानांवि

मातकिण्यातमदतहोईल. 

मांकीपॉक्स लस इमव्हािेक्स (IMVANEX) युरोनपयि कनमशििे मांजूर 

केली 

• युिोडपयन मेडिडसन एजन्सी (EMA) ने गेल्या आठवड्यात डशफािस

केल्यानुसाि, मंकीपॉक्सपासून संिक्षणम्हणून इमव्हानेक्सलसीर्ी डवक्री

किण्यासयुिोडपयनआयोगानेपिवानगी डदलीआहे .जागडतकस्तिावि, 

75 देशांमधे्य मंकीपॉक्सर्ी 16,000 हून अडिक प्रकिणे नोदंवली गेली

आहेत. ही लस िॅडनश बायोटेक्नॉलॉजी कंपनी बवे्हरियन नॉडिचकने

डवकडसत केली आहे. देशांमिील सध्याच्या उदे्रकात आडण नोदंवलेल्या

मांकीपॉक्सप्रकिणांमधे्य, संसगच प्रामुख्याने लैंडगक संपकाचसहजवळच्या

शािीरिकसंपकाचद्वािेहोतअसल्यारे्डदसते.दूडर्तपदाथचजसेकीडलनेन, 

बेडिंग, इलेरर ॉडनक्सआडणकपड्यांमिून देखील संक्रमण होऊशकते, 

ज्यातत्वरे्रे्संसगचजन्यकणअसतात. 

 इस्रोिे परदेशी उपग्रह प्रके्षनपत केल्यािे $279 दशलक्ष नवदेशी चलि 

नमळाले. 

• भाितारे्डवज्ञानआडणतंत्रज्ञानिाज्यमंत्रीिॉ.डजतेंद्रडसंगयांनीसंसदेसमोि

सांडगतलेकी, भाितीयअंतिाळसंशोिनसंस्था(ISRO) नेपिदेशीउपग्रह

प्रके्षडपत केल्यामुळे $279 दशलक्ष डवदेशी र्लन डमळाले. इस्रोर्ी

व्यावसाडयकशाखाअसलेल्या अँडटरक्सने 34 वेगवेगळ्या िाष्ट्र ांमिून 345 

पिदेशी उपग्रह प्रके्षडपत करून हा पैसा कमावला आहे. यापैकी 56 

दशलक्षनफािॉलिमधे्य डदले गेले, ति223 दशलक्षयुिो (220 दशलक्ष

युिो)मधे्यडदलेगेले.एकूण2,226 कोटीरुपयेआहेत. 

 

पुरस्कार बातम्या 

नितीि गिकरी याांिा राष्ट्र ीय महामागन उतृ्कष्ट् पुरस्कार 2021 प्रदाि 

करण्यात आला. 

● लोकसभेरे् अध्यक्ष ओम डबलाच यांच्यासह िसे्त वाहतूक आडण महामागच 

मंत्री डनतीन गिकिी यांनी िाष्ट्र ीय महामागच उतृ्कष्ट्ता पुिस्काि-2021 

प्रदान केले. नवी डदल्लीतील महामागच बांिकाम आडण िस्त्यांच्या 

मालमते्तर्ी देखभाल यामधे्य गंुतलेल्या भागिािकांना आडण कंपन्यांना 

पुिस्काि देण्यात आले. 

अशोक सूता याांिा CII गुिवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 प्रदाि करण्यात 

आला. 

● हॅपीएस्ट माइंि्स टेक्नॉलॉजीजरे् संस्थापक आडण कायचकािी अध्यक्ष 

अशोक सूता यांना CII गुणवत्ता ित्न पुिस्काि 2021 ने सन्माडनत किण्यात 

आले आहे. 2019 मधे्य स्थापन किण्यात आलेला वाडर्चक CII गुणवत्ता ित्न 

पुिस्काि हा Move मिील उतृ्कष्ट् नेतृत्व, योगदान आडण डवडशष्ट् सेवेच्या 

सन्मानाथच आहे. भाित. CII पुिस्काि सडमतीने एकमताने श्री सूता यांना 

दजेदाि उपक्रमांद्वािे भाितीय उद्योगार्ी स्पिाचिकता डनमाचण किण्यात 

त्यांच्या महत्त्वपूणच योगदानार्ा डवर्ाि करून 2021 र्ा पुिस्काि देण्यास 

सहमती दशचवली. 

यूके सांसदेिे तिुजा िेसारी याांिा आयुवेद रत्न पुरस्कारािे सन्मानित केले. 

● ऑल इंडिया इन्स्टिटू्यट ऑफ आयुवेद (AIIA) च्या संर्ालक तनुजा नेसािी 

यांना यूके संसदेने आयुवेद ित्न पुिस्कािाने सन्माडनत केले. यूकेच्या 

भाितीय पािंपारिक डवज्ञानाविील सवचपक्षीय संसदीय गटाने (ITSappg) 

भाित आडण पिदेशात आयुवेदाच्या वाढीस र्ालना देण्यासाठी केलेल्या 

योगदानार्ी दखल घेऊन हा पुिस्काि प्रदान केला. िॉ. नेसािी यांना 

आयटीएसएपीजी सडमतीने आयुवेदाच्या संविचनासाठी सवोच्च सेवेसाठी 

सन्माडनत केले आहे. 

किानर्कच्या नसिी शेट्टीिे फेनमिा नमस इांनिया 2022 चा ताज नजांकला. 

● डसनी शेट्टीने फेडमना डमस इंडिया 2022 र्ा न्स्टखताब डजंकला आहे. ती 

आता 71 व्या डमस वल्च ि स्पिेत भाितारे् प्रडतडनडित्व किेल. शेट्टीला 

मंुबईतील JIO वल्च ि कन्क्वे्हन्क्शन सेंटिमधे्य डतच्या पूवचवती डमस इंडिया 

2020, मनसा वािाणसी यांनी फेडमना डमस इंडिया वल्च ि 2022 र्ा मुकुट 

घातला. फेडमना डमस इंडिया 2022 र्ी फस्टच िनि अप िाजस्थानर्ी रुबल 

शेखावत आहे, ति दुसिी िनि अप डशनाता र्ौहान आहे, जी मूळर्ी उत्ति 

प्रदेशर्ी आहे. 

● मूळर्ा कनाचटकर्ा, शेट्टीर्ा जन्म 2001 मधे्य मंुबईत झाला. 21 वर्ीय 

शेट्टी, ज्याने अकाउंडटंग आडण फायनान्स्टनं्सगमधे्य बॅर्लि डिग्री घेतली आहे 

िॉ राजेंद्र प्रसाद सृ्मती पुरस्काराची सुरुवात िॉ नजतेंद्र नसांग याांिी जाहीर 

केले 

● भाितारे् पडहले िाष्ट्र पती यांच्या सन्मानाथच, लोक प्रशासनातील िॉ. िाजेंद्र 

प्रसाद सृ्मती पुिस्कािार्ी स्थापना किण्यात आली आहे, अशी माडहती 

डवज्ञान आडण तंत्रज्ञान मंत्री िॉ. डजतेंद्र डसंग यांनी नवी डदल्ली येथे डदली. 

डसंह यांनी भाितीय लोक प्रशासन संस्था (IIPA) च्या कायचकािी परिर्देच्या 

बैठकीरे् अध्यक्षस्थान केले . पंतप्रिान निेंद्र मोदी यांनी स्थापन केलेली 

उडद्दषे्ट् साध्य किण्यासाठी , संस्थेकिे पुढील 25 वर्ाांसाठी भडवष्यवादी 

दृष्ट्ी असणे आवश्यक आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

● IIPA किे क्षमता आहे आडण व्यावसाडयकांर्ा डवसृ्तत समूह आडण डवडवि 

प्रकािच्या डक्रयाकलापांर्ी देखिेख करून कामडगिी कित िाहणे 

आवश्यक आहे. 

● िॉ डजतेंद्र , जे कें द्रीय डवज्ञान आडण तंत्रज्ञान िाज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभाि), पृथ्वी 

डवज्ञान िाज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभाि), तसेर् PMO, काडमचक, सावचजडनक 

तक्रािी, डनवृत्तीवेतन, अणुऊजाच िाज्यमंत्री आहेत. आडण से्पस यांनी, IIPA 

च्या कायचकािी परिर्देच्या 320 व्या बैठकीरे् अध्यक्ष असताना ISO 

9001:2015 प्रमाणपत्र प्राप्त केल्याबद्दल IIPA महासंर्ालक आडण 

कमचर्ािी यांरे् अडभनंदन केले. 

गीता गोपीिाथ IMF च्या 'माजी मुख्य अथनशास्त्रज्ञाांच्या नभांतीवर' 

वैनशष्ट्ट्यीकृत होिारी पनहली मनहला ठरली 

● भाितात जन्मलेल्या गीता गोपीनाथ या आंतििाष्ट्र ीय नाणेडनिी (IMF) च्या 

'माजी मुख्य अथचशािज्ञांच्या डभंतीवि' डदसणािी पडहली मडहला आडण 

दुसिी भाितीय ठिली. हा सन्मान डमळवणािे पडहले भाितीय िघुिाम 

िाजन हे 2003 ते 2006 दिम्यान IMF रे् मुख्य अथचशािज्ञ आडण 

संशोिन संर्ालक होते. गोपीनाथ यांर्ी ऑरोबि 2018 मधे्य IMF रे् 

मुख्य अथचशािज्ञ म्हणून डनयुक्ती किण्यात आली होती आडण नंति त्यांना 

गेल्या वर्ी डिसेंबिमधे्य IMF रे् पडहले उपव्यवस्थापकीय संर्ालक 

म्हणून पदोन्नती देण्यात आली होती.  

गीता गोपीिाथ बद्दल 

● गोपीनाथ यांनी वॉडशंग्टनन्स्टस्थत जागडतक कजचदािाच्या पडहल्या मडहला 

मुख्य अथचतज्ज्ञ म्हणून तीन वरे् काम केले होते. 

● IMF प्रमुख म्हणून डनयुक्ती होण्यापूवी गोपीनाथ यांरे् संशोिन अनेक शीर्च 

अथचशाि जनचल्समधे्य प्रकाडशत झाले आहे. 

● अथचशािज्ञ, ती हावचिच डवद्यापीठाच्या अथचशाि डवभागात आंतििाष्ट्र ीय 

अभ्यास आडण अथचशािाच्या जॉन झवांस्टर ा प्राध्यापक होत्या. 

● 2005 मधे्य हावचिच युडनव्हडसचटीच्या फॅकल्टीमधे्य सामील होण्यापूवी, त्या 

डशकागो डवद्यापीठाच्या बूथ सू्कल ऑफ डबझनेसमधे्य अथचशािाच्या 

सहाय्यक प्राध्यापक होत्या. 
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दुसऱ्या महायुद्धात निवाननसताांिा मदत केल्याबद्दल पोनलश सरकारिे 

महाराजाांचा गौरव केला 

● दुसऱ्या महायुद्धात पोलंिवि सोन्स्टव्हएत युडनयनच्या आक्रमणानंति पळून 

गेलेल्या पोडलश डनवाचडसतांना आश्रय देणाऱ्या जामनगि आडण 

कोल्हापूिच्या महािाजांर्ा आडण इतिांर्ा पोडलश सिकािने गौिव केला 

आहे. डनमंत्रणार्ा मान िाखून, भाित सिकािने माजी िाजघिाण्यांरे् 

डशष्ट्मंिळ, ज्यात कोल्हापुिरे् युविाज संभाजी िाजे आडण संयोडगतािाजे 

छत्रपती आडण जामनगि िाजघिाण्यारे् प्रडतडनिी यांर्ा समावेश आहे. 

पल्लवी नसांगिे दनक्षि कोररयामधे्य नमसेस युनिव्हसन निव्हाईि मुकुर् 

नजांकला. 

● दडक्षण कोरियाच्या येओसू डसटी येथे झालेल्या अंडतम फेिीत भािताच्या 

पल्लवी डसंगने डमसेस युडनव्हसच डिव्हाईनर्ा डकताब पटकावला आहे. ती 

मूळर्ी कानपूि येथील आहे आडण डतने या स्पिेत 110 देशांर्ा सहभाग 

नोदंवून डतच्या देशार्ा गौिव केला आहे. भाितासाठी हा अडभमानार्ा क्षण 

आहे. पल्लवी डसंग डमसेस युडनव्हसच स्पिेत आडशयातील स्पिचक होती 

आडण डतने भाितीय मडहलांर्ी जीवनाच्या सवच के्षत्रात उतृ्कष्ट् कामडगिी 

किण्यार्ी दृढ इच्छाशक्ती आडण वर्नबद्धता प्रदडशचत केली आहे. 

 दीया नमझान आनि अफरोज शाह याांिा महाराष्ट्र  सरकारिे मदर तेरेसा 

सृ्मती पुरस्कार प्रदाि केला 

● संयुक्त िाष्ट्र  पयाचविण कायचक्रम (UNEP) च्या िाष्ट्र ीय सद्भावना दूत सुश्री 

डदया डमझाच आडण पयाचविण कायचकते श्री अफिोज शाह यांना सामाडजक 

न्यायासाठी प्रडतडित मदि तेिेसा मेमोरियल पुिस्काि 2021 ने सन्माडनत 

किण्यात आले. हा पुिस्काि महािाष्ट्र ारे् िाज्यपाल मा. भगतडसंग कोश्यािी 

िाजभवन, मंुबई येथे. पयाचविणीय शाश्वततेतील प्रशंसनीय आडण 

उल्लेखनीय कामडगिीबद्दल दोघांनाही पुिस्काि देण्यात आला. 

जपाििे माजी पांतप्रधाि नशांजो आबे याांिा मरिोत्तर देशाचा सवोच्च 

पुरस्कार प्रदाि केला 

● जपान सिकािने माजी पंतप्रिान डशंजो आबे यांना मिणोत्ति देशार्ा 

सवोच्च सन्मान “द कॉलि ऑफ द सुप्रीम ऑिचि ऑफ द क्रायसॅने्थमम” 

देऊन सन्माडनत किण्यार्ा डनणचय जाहीि केला. डशंजो आबे हे 

युद्धानंतिच्या संडविानांतगचत हा सन्मान डमळवणािे र्ौथे माजी पंतप्रिान 

असतील. त्यांच्या आिी, माजी पंतप्रिान डशगेरू योडशदा, इसाकू सातो 

आडण यासुडहिो नाकासोने यांना समान सन्मानाने सन्माडनत किण्यात 

आले होते. 

ऑस्टरेनलयाचा रे्निस स्टार लेर्ि हेनवर्चा हॉल ऑफ फेममधे्य समावेश 

• दोनवेळर्ागँ्रिसॅ्लमरॅ्न्स्टम्पयनआडणमाजीजागडतकक्रमवािीतनंबिवन, 

लेटनहेडवटर्ाआंतििाष्ट्र ीयटेडनसहॉलऑफफेममधे्यसमावेशकिण्यात

आला.िॉजिफेििि, िाफेलनदालआडणनोव्हाकजोकोडवर्याखेळाच्या

शीर्चस्थानीजाण्यापूवी, हेडवटने80 आठविेअव्वलस्थानिाखलेहोते, जे

इडतहासातील 10 व्या क्रमांकासाठी र्ांगले होते. तेव्हाही त्या तािकांनी

आपलाठसाउमटवला. 

68 व्या राष्ट्र ीय नचत्रपर् पुरस्कार 2022 ची घोर्िा 

• नवी डदल्ली येथे 68 व्या िाष्ट्र ीय डर्त्रपट पुिस्कािांच्या डवजेत्यांर्ी घोर्णा

किण्यातआली.यावर्ीच्यापुिस्कािसोहळ्यात2020 मिीलडर्त्रपटांना

तसेर्कोडवि-19-संबंडित डवलंबामुळे सन्माडनतकिण्यातआले.माडहती

आडण प्रसािण मंत्रालयाच्या अंतगचत येणाऱ्या डर्त्रपट महोत्सव

संर्ालनालयानेहाकायचक्रमआयोडजतकेलाहोता.कें द्रीयमाडहतीआडण

प्रसािण मंत्री अनुिाग ठाकूि यांनी पुिस्काि डवजेत्यांर्ी घोर्णा केली.

सूििाईपोतू्रयाडर्त्रपटानेसवाचतमोठ्यार्ािपुिस्कािांपैकीतीनपुिस्काि

डजंकले, ति तान्हाजी द अनसंग वॉरियि या डर्त्रपटानेही मुख्य टर ॉफी

डजंकल्या. 

नचत्रपर् निमानते केपी कुमारि याांिा जेसी िॅनियल पुरस्कार 2022 िे 

सन्मानित करण्यात आले 

• मल्याळम डर्त्रपट डनमाचते, केपी कुमािनयांना केिळर्ासवोच्च डर्त्रपट

पुिस्काि, जेसी िॅडनयल पुिस्कािाने सन्माडनत किण्यात आले आहे.

मल्याळम डर्त्रपटउद्योगातीलयोगदानाबद्दलकुमािनयांनाहा पुिस्काि

डमळाला. पार् लाख रुपये िोख , मानपत्र आडण सन्मानडर्न्ह असे या

पुिस्कािारे् स्वरूप आहे. 2021 च्या जु्यिीमधे्य गायक पी जयरं्द्रन, 

डदग्दशचक डसबी मलयल, डफल्म अकादमीरे् अध्यक्ष िंडजत आडण

सांसृ्कडतककायचडवभागाच्याप्रिानसडर्विाणीजॉजचयांर्ासमावेशहोता. 

भारत-अमेररका सांबांध वाढवल्याबद्दल जिरल िरविे आनि अमेररकेचे 

माजी सांरक्षि सनचव याांचा सन्माि 

• यूएस -इंडिया स्टर ॅटेडजक पाटचनिडशप फोिम (यूएसआयएसपीएफ) ने

भाित आडण अमेरिका यांच्यातील संबंि वाढवण्यासाठी केलेल्या

योगदानाबद्दलमाजीभाितीयलष्किप्रमुखजनिलमनोज मुकंुद निवणे

यांनामान्यताडदलीआहे.निवणेंसोबतर्अमेरिकेरे्माजीसंिक्षणसडर्व

जनिल डजम मॅडटस यांनाही सावचजडनक सेवा पुिस्काि प्रदान किण्यात

आला आहे . यूएसआयएसपीएफने सावचजडनक सेवा आडण जागडतक

नेतृत्व यासाठी बडक्षसे डदली ज्यांनी अमेरिका आडण भाित यांच्यातील

संबंिवाढवण्याविमहत्त्वपूणचप्रभावपािला. 

प्रोफेसर कौनशक राजशेिर याांिा ग्लोबल एिजी प्राइज 2022 नमळाला 

• ह्यूस्टन डवद्यापीठातील अडभयांडत्रकीरे् भाितीय वंशारे् प्राध्यापक, 

कौडशक िाजशेखि यांना प्रडतडित जागडतक ऊजाच पुिस्काि डमळाला

आहे.वीज डनडमचतीउत्सजचनकमीकिताना वाहतूक डवद्युतीकिणआडण

ऊजाचकायचक्षमतातंत्रज्ञानामधे्ययोगदानडदल्याबद्दलिाजशेखियांनाऊजाच

अनुप्रयोग शे्रणीतील नवीन मागाांमधे्य हा पुिस्काि देण्यातआला.मॉस्को

येथे 12-14 ऑरोबि िोजी िडशयन ऊजाच सप्ताहादिम्यान पुिस्काि

डवतिणसमािंभआयोडजतकेलाजाईल. 

• ग्लोबलएनजीअसोडसएशननेप्रदानकेलेल्यायासन्मानासाठीयावर्ी43 

देशांतीलडवक्रमी119 नामांकनांपैकीकेवळतीनजणांर्ीडनविकिण्यात

आली. न्स्टव्हरि ऑलोव्ह, सेंटि फॉि इनोवे्हडटव्ह टेक्नॉलॉजीज

(िडशयामिील िोसाटॉम) रे् मुख्य तज्ञ आडण थमोनू्यन्स्टलयि

डफडजक्समिील प्रणेतेआडण नॉथचवेस्टनच युडनव्हडसचटीमिील िसायनशाि

आडणपदाथच डवज्ञानारे्प्राध्यापकआडणआगोननॅशनललॅबोिेटिी येथील

वरिि संशोिक मकोिी कानाटडझडिस यांनी िाजशेखिाला 2022 रे्

पारितोडर्कडवजेतेम्हणूनसामीलकेलेआहे.  

बोररस जॉन्सि याांिी युके्रिच्या झेलेन्स्कीला चनचनल लीिरनशप अवॉिन 

नदला. 

• डब्रटनरे् पंतप्रिान, बोरिस जॉन्सन यांनी युके्रनरे् िाष्ट्र ाध्यक्षव्होलोडिडमि

झेलेन्क्स्की यांना सि डविन र्डर्चल लीििडशप अवॉिच देऊन दोन्ही

नेत्यांमधे्यसंकटकाळाततुलनाकेलीआहे.जॉन्सनच्यालंिनकायाचलयात

एकासमािंभातझेलेन्क्स्कीयांनीन्स्टव्हडिओडलंकद्वािेहापुिस्कािस्वीकािला

ज्यात र्डर्चल कुटंुबातील सदस्, युके्रडनयन िाजदूत वॅडिम डप्रस्टाइको

आडण डब्रडटश सैडनकांकिून प्रडशक्षण घेतलेले युके्रडनयनलोकउपन्स्टस्थत

होते. 

DSF सांस्थेिे सांगीतातील उतृ्कषे्ठसाठी नदिेश शहारा जीवि गौरव 

पुरस्कार सुरु केला  

• डदनेश शहािा फाऊंिेशन (DSF) ने लोकांमधे्य भावपूणच भाितीय

संगीतार्ाप्रसािकिण्याच्याआपल्याप्रयत्नांमधे्यमोठीप्रगतीकेलीआहे.

संगीतातीलउतृ्कष्ट्तेसाठीफाऊंिेशननेआपल्याप्रकािर्ापडहला 'डदनेश

शाहिा लाइफटाइम अवॉिच' सुरू केला आहे. या उपक्रमाला इंडियन

आट्चस अँि कल्हर्िल सोसायटीर्ा पाडठंबा आहे. या कादंबिीच्या

ओळखीर्ी घोर्णा श्री. डदनेश शहािा, डवश्वस्त –DSF यांनी अलीकिेर्

मंुबईत “मौडसकी” यासांसृ्कडतककायचक्रमातकेली. 
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क्रीिा बातम्या 

अदािी स्पोर््नसलाइि ही भारतीय ऑनलखम्पक सांघर्िेची प्रमुि प्रायोजक 

आहे. 

● अदानी समूहार्ी क्रीिा शाखा अदानी स्पोट्चसलाइनने भाितीय 

ऑडलन्स्टम्पक असोडसएशन (IOA) सोबत दीघचकालीन मुख्य प्रायोजकत्व 

किाि केला आहे. आगामी बडमांगहॅम कॉमनवेल्थ गेर्म् 2022, हँगझोऊ 

आडशयाई गेर्म् 2022 आडण पॅरिस ऑडलन्स्टम्पक गेर्म् 2024 दिम्यान हा 

भाितीय दलार्ा अडिकृत भागीदाि असेल. हा गट यापूवी 2021 मधे्य 

टोडकयो ऑडलन्स्टम्पक दिम्यान भाितीय दलाशी संबंडित होता. 

 जसप्रीत बुमराहिे तोिला लाराचा नवश्वनवक्रम 

● भाितार्ा कणचिाि जसप्रीत बुमिाहने सु्टअटच ब्रॉिला 29 िावा देत कसोटी 

डक्रकेटमधे्य एका र्टकात सवाचडिक िावा किण्यार्ा डवश्वडवक्रम िर्ला 

आडण महान ब्रायन लािाच्या पिाक्रमार्ा एका िावेने पिाभव केला. 

● हा डवश्वडवक्रम 18 वरे् लािाकिे िाडहला, त्याने 2003-04 मधे्य एका 

कसोटी सामन्यात दडक्षण आडफ्रकेर्ा िावखुिा डफिकी गोलंदाज िॉडबन 

पीटिसनला 28 िावा फटकावल्या होत्या, ज्यात सहा कायदेशीि र्ेंिंूत 

र्ाि र्ौकाि आडण दोन र्टकािांर्ा समावेश होता. 

● 2007 मिील पडहल्या वल्च ि टी20 मधे्य युविाज डसंगच्या एका र्टकात 

सहा र्टकाि मािणाऱ्या ब्रॉिने येथील पार्व्या पुन्हा डनयोडजत कसोटीत 

भाितीय पडहल्या िावातील 84व्या र्टकात 35 िावा डदल्या. सहा 

अडतरिक्त िावा होत्या - पार् वाईि आडण एक नो-बॉल. भाितीय कणचिाि 

16 र्ेंिूत र्ाि र्ौकाि आडण दोन र्टकािांसह 31 िावांवि नाबाद होता. 

कालोस सेन्झिे 2022 च्या निनर्श गँ्रि नप्रक्सचे नवजेतेपद नजांकले. 

● फेिािीच्या कालोस सेन्क्झने डब्रटीश ग्रां प्री 2022 मधे्य पडहला फॉमु्यचला वन 

डवजय नोदंवला, ज्यामधे्य सॅ्पडनयािच िेि बुल िर ायव्हि सडजचओ पेिेझ आडण 

मडसचिीजर्ा लुईस हॅडमल्टन यांच्यापेक्षा पुढे होता. कालोस सेन्क्झने त्याच्या 

150 व्या शयचतीत पडहला फॉमु्यचला वन डवजय डमळवला. 

● वल्च ि रॅ्न्स्टम्पयनडशप लीिि मॅक्स व्हसॅ्टचपेनला सुरुवातीच्या काळात पंक्चि 

झाल्यामुळे त्याच्या कािशी संघर्च झाला, ज्याने त्याला P7 मधे्य शयचत पूणच 

किताना पाडहले, ति लेके्लकच  त्याच्या जुन्या हािच टायिच्या सेटवि 

शयचतीच्या शेवटी डटकून िाहू शकला नाही आडण P4 पूणच किण्यासाठी 

घसिला. 43 व्या क्रमांकावि असलेल्या शयचतीत आघािीवि आहे. 

एलोिान चर्क: बॉक्सर अनल्फया पठाि आनि गीनतका याांिी सुविनपदक 

नजांकले. 

● युथ वल्च ि बॉन्स्टकं्सग रॅ्न्स्टम्पयन अडल्फया पठाण आडण गीडतका यांनी 

कझाडकस्तानमिील नूि-सुलतान येथे झालेल्या एलोिाच र्र्क स्पिेत 

सुवणचपदक डजंकले आहे. इति दोन भाितीय मडहला बॉक्सि कलैवानी 

श्रीडनवासन आडण जमुना बोिो यांनी िौय पदकांसह किाि केला. 

● मडहलांच्या 81 डकलोगॅ्रमच्या अंडतम फेिीत, अडल्फयाने 2016 र्ी 

डवश्वडवजेती आडण डवजेतेपदार्ी प्रबळ दावेदाि, लज्जत कंुगेबायेवा डहला 

5-0 च्या फिकाने पिाभूत केले. गीडतकाने अन्स्टखल भाितीय मडहलांच्या 48 

डकलो वजनी गटाच्या फायनलमधे्य देशबांिव कलैवानीवि 4-1 असा 

िोमहर्चक डवजय डमळवला. 

मलेनशया ओपि बॅिनमांर्ि स्पधान 2022 समारोप  

● 2022 मलेडशया ओपन (अडिकृतपणे प्रायोजकत्वाच्या कािणास्तव 

पेटर ोनास मलेडशया ओपन 2022 म्हणून ओळखले जाते) ही बॅिडमंटन 

स्पिाच होती जी 28 जून ते 3 जुलै 2022 या कालाविीत आडजयाटा अिेना, 

क्वालालंपूि, मलेडशया येथे झाली आडण एकूण US $675,000 रे् बक्षीस 

होते.  

● 2022 मलेडशया ओपन ही 2022 BWF वल्च ि टूिर्ी बािावी स्पिाच होती 

आडण मलेडशया ओपन रॅ्न्स्टम्पयनडशपर्ा भाग होती, जी 1937 पासून 

आयोडजत केली जात होती. ही स्पिाच BWF च्या मंजुिीने मलेडशयाच्या 

बॅिडमंटन संघटनेने आयोडजत केली होती. 

नवजेत्याांची यादी: 

● पुरुर् एकेिीरे् डवजेतेपद:न्स्टव्हरि एक्सलसेन (िेनमाकच ) 

● मडहला एकेिीरे् डवजेतेपद:ित्र्ानोक इंतानोन (थायलंि) 

● पुरुर् दुहेिी रॅ्न्स्टम्पयन:जपानर्ा ताकुिो होकी / युगो कोबायाशी 

● मडहला दुहेिी रॅ्न्स्टम्पयन:अडप्रयानी िाहु आडण इंिोनेडशयाच्या डसती फाडदया 

डसल्वा िामािंती 

● डमश्र दुहेिी:र्ीनरे् झेंग डसवेई आडण हुआंग याडकओगं 

नवम्बल्िि 2022: िोव्हाक जोकोनवचिे सातवे नवजेतेपद पर्कावले 

● सडबचयाच्या नोव्हाक जोकोडवर्ने डनक डकडगचओसवि र्ाि सेटच्या 

डवजयासह सातवे डवम्बल्िन पुरुर् डवजेतेपद आडण 21 वे गँ्रिसॅ्लम  

डवजेतेपद पटकावले.  

● डकडगचओसने त्याच्या पडहल्या मेजि फायनलमधे्य अडिक अनुभवी 

प्रडतस्पध्याचला आव्हान देण्यासाठी सवोत्तम कामडगिी केली, पिंतु तो एकर् 

सेट घेऊ शकला आडण जोकोडवर्ला 21 व्या मेजि मुकुटाकिे नेले. 

नफफा वल्न ि कप 2022: कतार नफफा वल्न ि कप 

● FIFA डवश्वर्र्क 2022 ही र्तुमाचही आंतििाष्ट्र ीय पुरुर् फुटबॉल 

रॅ्न्स्टम्पयनडशपर्ी 22 वी आवृत्ती असेल, ज्यामधे्य FIFA सदस् देशांरे् 

िाष्ट्र ीय संघ भाग घेतील. 

● हे 21 नोव्हेंबि ते 18 डिसेंबि 2022 या कालाविीत कतािमधे्य होणाि 

आहे. 2002 मधे्य दडक्षण कोरिया आडण जपानमधे्य झालेल्या स्पिेनंति 

अिब जगतात होणािा हा पडहला डवश्वर्र्क आडण संपूणचपणे 

आडशयामधे्य होणािा दुसिा डवश्वर्र्क असेल. 

● या व्यडतरिक्त, 2026 मधे्य युनायटेि से्टट्स, मेन्स्टक्सको आडण कॅनिा येथे 

48 संघांच्या टूनाचमेंटसह 32 संघांर्ा समावेश असलेली ही स्पिाच शेवटर्ी 

असेल. 

राफेल िदालचा नवम्बल्ििमधील सेरुां िोलोनवरुद्ध पनहला नवजय 

● डवम्बल्िनमधे्य िाफेल नदालने सलामीच्या लढतीत त्याच्या भीतीवि मात 

केली . िॉजि फेिििडवरुद्ध 2019 च्या डवम्बल्िनच्या उपांत्य फेिीतील 

पिाभवानंति नदाल प्रथमर् खेळला.  

● िाफेल नदालने मंगळवािी अजेंडटनार्ा खेळािू फ्रान्स्टन्सस्को 

सेरंुिोलोडवरुद्ध र्ाि सेटमधे्य प्रभावी पण संघर्चपूणच डवजय डमळवून 

डतसऱ्या डवम्बल्िन डवजेतेपदासाठी रॅ्न्स्टम्पयनडशपर्ी सुरुवात केली.  

● सुरुवातीला, दोन वेळा रॅ्न्स्टम्पयन िाफेल नदालने स्पिेवि डनयंत्रण ठेवले 

आडण पडहले दोन सेट अंदाजे खेळले. यावेळी, लोकांना अपेक्षा होती की 

फ्रान्स्टन्सस्को सेरंुिोलो इति दोन सेटमधे्य वि जाण्यास उशीि किणाि 

नाही. तथाडप, नदालने लवकिर् आघािी डमळवली आडण दोन सेटच्या 

प्रडक्रयेवि डनयंत्रण ठेवले आडण शेवटच्या र्ाि गेममधे्य 6-3, 6-4, 3-6 

आडण 6-4 असा डवजय डमळवला. 

फेरारीच्या चाल्न स लेके्लकन िे ऑखस्टरयि ग्राांि प्रीक्स 2022 नजांकली. 

● फेिािीच्या र्ाल्च स लेके्लकच ने ऑन्स्टस्टरयन ग्रांि प्रीक्स 2022 डजंकण्यासाठी 

जागडतक डवजेत्या मॅक्स व्हसॅ्टचपेनला िोखून ििले. िेि बुलच्या मॅक्स 

व्हसॅ्टचपेनला दुसऱ्या स्थानावि समािान मानावे लागले आडण मडसचिीजर्ा 

सात वेळा डवश्वडवजेता लुईस हॅडमल्टन हा आठव्या क्रमांकावि िाहून 

पोडियम पूणच किण्यासाठी डतसऱ्या स्थानावि होता. 

भारताच्या अजुनि बाबुतािे चाांगवॉि, दनक्षि कोररया, आांतरराष्ट्र ीय 

िेमबाजी स्पोर्न फेिरेशि (ISSF) नवश्वचर्क से्टजवर िेमबाजीत पनहले 

सुविनपदक नमळवले. 

● भािताच्या अजुचन बाबुताने र्ांगवॉन, दडक्षण कोरिया, आंतििाष्ट्र ीय नेमबाजी 

स्पोटच फेििेशन (ISSF) डवश्वर्र्क से्टजवि नेमबाजीत पडहले सुवणचपदक 

डमळवले. अंडतम फेिीत त्याने टोडकयो 2020 च्या िौयपदक डवजेत्या 

यूएसएच्या लुकास कोझेडनस्कीवि 17-9 ने मात केली. अजुचन बाबुताने 

यापूवी 261.1 ते 260.4 गुणांसह आठ पुरुर्ांच्या िँडकंग फेिीत लुकास 

कोझेडनस्कीला मागे टाकले होते. इस्रायलर्ा सजी रिरि 259.9 गुणांसह 

डतसिा आडण भाितार्ा पाथच मान्स्टखजा 258.1 गुणांसह र्ौर्थ्ा स्थानावि 

िाडहला. 
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नफिलां िमधे्य 100 मीर्र खरांर्मधे्य 94 वर्ीय भगवािी देवीिे सुविनपदक 

नजांकले. 

● 94 वर्ीय भाितीय िावपटू भगवान देवी िागिने डफनलंिमिील टेमे्पिे, 

वल्च ि मास्टसच अँथलेडटक्स रॅ्न्स्टम्पयनडशपमधे्य 100 मीटि न्स्टरंटमधे्य 

सुवणचपदक डजंकले. त्यांनी 24.74 सेकंद वेळेसह सुवणचपदक पटकावले 

आडण शॉटपुटमधे्य कांस्पदक पटकावले. 35 वरे् आडण त्याहून अडिक 

वयाच्या स्पिचकांसाठी, वल्च ि मास्टसच अँथलेडटक्स रॅ्न्स्टम्पयनडशप ही टर ॅक 

आडण फील्ि या खेळात आयोडजत केलेली स्पिाच आहे. 

भारताच्या जीएम िी. गुकेशिे नगजॉि चेस मास्टसन नजांकले. 

● भािताच्या िी. गुकेशने नऊ फेऱ्यांपैकी आठ गुणांसह डगजॉन बुन्स्टद्धबळ 

मास्टसच डजंकले . ब्राझीलर्ा जीएम अलेक्झांिि डफएि 6.5 गुणांसह 

दुसऱ्या ति से्पनर्ा आंतििाष्ट्र ीय मास्टि पेिर ो अँटोडनयो डजन्स सहा 

गुणांसह डतसऱ्या स्थानावि आहे. डवजयासह, गुकेशने त्यारे् FIDE िेडटंग 

2693 वि नेले. जि त्याने 2700 रे् एलो िेडटंग ओलांिले, ति गुकेश 

डवश्वनाथन आनंद, कृष्णन शडशडकिण, पी. हरिकृष्णा, डवडदत गुजिाती 

आडण बी. अडिबान यांच्यानंति असे किणािा सहावा भाितीय बनू शकेल. 

जॉिी बेअरस्टो आनि माररझाि कॅप याांिा जूिसाठी ICC पे्लयसन ऑफ द 

मांथ म्हिूि घोनर्त करण्यात आले 

● इंग्लंिर्ा फॉमाचत असलेला फलंदाज जॉनी बेअिस्टो याने मडहन्यातील 

पुरूर् खेळािूर्ा डकताब पटकावला ति दडक्षण आडफ्रकेर्ी पॉवि डहडटंग 

फलंदाज मॅरिझान कॅप डहला मडहला खेळािूर्ा मडहना पुिस्कािाने 

सन्माडनत किण्यात आले. 

आगामी राष्ट्र कुल स्पधेसाठी भारतीय मनहला नक्रकेर् सांघाची घोर्िा 

● 28 जुलै ते 8 ऑगस्ट या कालाविीत बडमांगहॅम येथे होणाऱ्या आगामी 

िाष्ट्र कुल खेळांसाठी BCCI (भाितीय डक्रकेट डनयामक मंिळ) ने भाितीय 

मडहला डक्रकेट संघार्ी घोर्णा केली आहे. 15 जणांच्या संघारे् नेतृत्व 

हिमनप्रीत कौि किणाि आहे. या संघात यडष्ट्िक्षक म्हणून से्नह िाणा, 

हिलीन देओल आडण ताडनया भाडटया यांर्ा समावेश होता. यडष्ट्का 

भाडटया ही यडष्ट्िक्षकासाठी संघार्ी सवोच्च डनवि असेल. 

मोहम्मद शमी हा एकनदवसीय सामन्याांमधे्य सवानत जलद 150 बळी 

घेिारा भारतीय गोलां दाज ठरला आहे 

● केडनंग्टन ओव्हल येथे झालेल्या पडहल्या भाित डवरुद्ध इंग्लंि 

एकडदवसीय सामन्यात मोहम्मद शमी हा सवाचत जलद 150 डवकेट घेणािा 

भाितीय गोलंदाज ठिला. या वेगवान गोलंदाजाला 150 एकडदवसीय 

डवकेटसाठी 80 सामन्यांर्ी गिज होती. शमीने सामन्यातील दुसऱ्या 

डवकेटसह ही कामडगिी केली. एकूणर्, शमी 150 एकडदवसीय डवकेट्स 

पूणच किणािा डतसिा संयुक्त-जलद आहे. 

मिामा, बहरीि येथे झालेल्या आनशयाई अांिर-20 कुस्ती स्पधेत भारतािे 

22 पदके नजांकली. 

● मनामा,बहिीन येथे U20 आडशयाई कुस्ती रॅ्न्स्टम्पयनडशपमधे्य भाितीय 

कुस्तीपटंूनी शानदाि खेळ केला, डजथे त्यांनी तब्बल 22 पदके डजंकली. 4 

सुवणच पदके, 9 िौय आडण 9 कांस्पदके डजंकून, गे्रपलिच्या प्रडतभावान 

गटाने र्ांगले प्रदशचन केले आडण इति बलाढ् िाष्ट्र ांसह इिाण आडण 

कझाडकस्तानमिील पात्र स्पिचकांना किवी झंुज डदली. 

● पुरुर् आडण मडहला दोन्ही कुस्तीमधे्य,भाितीय संघ दुस-या क्रमांकावि 

िाडहला ति पुरुर्ांच्या ग्रीको-िोमन स्पिेत पार्व्या स्थानावि िाडहला. 

खिव्ह. क्लब आनि व्योम (WIOM) याांिी नशिर धविसोबत पनहल्या 

मेर्ाव्हसन स्पोर््नस मेर्र ोपोनलससाठी सहकायन केले 

● डशखि िवन या भाितीय डक्रकेटपटूने मेटाव्हसचमिील पडहले स्पोट्चस डसटी 

तयाि किण्यासाठी Web3 मेटाव्हसच स्टाटचअप व्योम (WIOM) आडण 

डवत्तीय फमच न्स्टब्लव्ह. क्लब (Bliv.Club) सोबत भागीदािीर्ी घोर्णा केली. 

सप्टेंबिमधे्य लॉन्च किण्यारे् डनयोजन आहे. 

● जागडतक क्रीिा बाजािपेठ 41.3 टके् र्क्रवाढ वाडर्चक वाढ दिाने 

(CAGR) वाढेल, 2021 मधे्य $354.96 अब्ज वरून 2022 मधे्य $501.43 

अब्ज होईल. 9% च्या CAGR वि, क्रीिा बाजाि 2026 मधे्य $707.84 

अब्ज पयांत पोहोर्ण्यार्ा अंदाज आहे. 

रोनहत शमानिे नवश्वनवक्रम प्रस्थानपत केला आनि सलग 13 T20I सामिे 

नजांकिारा पनहला किनधार ठरला 

• इंगं्लिडवरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या माडलकेतील साउथहॅम्प्प्टनच्या पडहल्या 

T20 सामन्यात िोडहतने ही कामडगिी केली. डविाट कोहलीकिून 

कणचिािपद स्वीकािल्यानंति िोडहत शमाचने नू्यझीलंि, वेस्ट इंडिज, 

श्रीलंका आडण आता इंगं्लिवि डवजय डमळवून मेन इन िूरे् नेतृत्व केले. 

बनमांगहॅम वल्न ि गेम्स 2022: अनभरे्क वमान आनि ज्योती सुरेिा वेन्नम 

याांिी नतरांदाजीमधे्य काांस्यपदक नजांकले 

● आडशयाई क्रीिा स्पिेत डतिंदाजीत सुवणच डवजेते अडभरे्क वमाच आडण 

ज्योती सुिेखा वेन्नम यांनी बडमांघम, अलाबामा, यूएसए येथे झालेल्या वल्च ि 

गेर्म् 2022 मधे्य कांस्पदक डमळवले. भाितीय डतिंदाजी संघाने 

कांस्पदक स्पिेत मेन्स्टक्सकोच्या अँडिर या आडण डमगुएल बेसेिा यांर्ा 157-

156 असा पिाभव केला. पॅरिसमधे्य झालेल्या डतिंदाजी डवश्वर्र्कात 

अडभरे्क वमाच आडण ज्योती सुिेखा वेन्नम यांनी सुवणचपदक पटकावले. 

 शोनहदुल इस्लाम बाांगलादेशी वेगवाि गोलां दाज, िोनपांगच्या गुन््ासाठी 

निलां नबत 

• बांगलादेशर्ा वेगवान गोलंदाज शोडहदुल इस्लामला आयसीसीच्या 

उते्तजक डविोिी संडहतेच्या कलम 2.1 रे् उलं्लघन केल्यार्ी कबुली 

डदल्यानंति दहा मडहन्यांच्या डनलंबनार्ी डशक्षा सुनावण्यात आली.त्याने 

बांगलादेशसाठी एका T20 सामन्यात भाग घेतला होता. मोहम्मद रिझवान 

या पाडकस्तानी फलंदाजालार् तो बाद करू शकला, पण बांगलादेशने हा 

खेळ आडण माडलका 0-3 ने गमावली. 

निनर्श सांसदेिे बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गाांगुली याांचा सत्कार केला 

• भाितार्ा माजी कणचिाि आडण बीसीसीआयरे् डवद्यमान अध्यक्ष सौिव 

गांगुली यांर्ा डब्रडटश संसदेने सत्काि केला. भाितीय डक्रकेटच्या डदग्गजार्ा 

त्यार् तािखेला 13 जुलै िोजी सत्काि किण्यात आला जेव्हा त्याने 2002 

मधे्य भािताला नॅटवेस्ट फायनल डजंकून डदले आडण 20 वर्ाांनंति त्यार् 

डदवशी त्यार् शहिात त्यार्ा सन्मान किण्यात आला. 2019 मधे्य त्यांर्ी 

बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदी डनवि झाली. 

नसांगापूर ओपि 2022: पीव्ही नसांधूिे पनहले सुपर 500 नवजेतेपद नजांकले 

• पीव्ही डसंिूने डसंगापूि ओपनच्या अंडतम फेिीत डवद्यमान आडशयाई

रॅ्न्स्टम्पयन र्ीनच्या वांग झी यीर्ा 21-9, 11-21, 21-15 असा पिाभव

कित कािडकदीतील पडहले सुपि 500 डवजेतेपद डजंकले.2019 मिील

जागडतक डवजेतेपदानंतिर्ी ही डतर्ी पडहली 500 डकंवा त्याहून र्ांगली

आहे.2022 मिील ही डतर्ी पडहली 500 डकंवा त्याहून अडिक र्ांगली

अंडतम फेिी आहे.जागडतक क्रमवािीत 7व्या स्थानी असलेल्या

खेळािंूसाठीहेमहत्त्वारे्डर्न्हआहे. 

IOA िे राष्ट्र कुल िेळाांसाठी 322 सदस्यीय भारतीय तुकिी निविली 

• भाितीयऑडलन्स्टम्पकअसोडसएशन(IOA) नेबडमांगहॅम, युनायटेिडकंगिम

येथे2022 च्यािाष्ट्र कुलखेळांमधे्यदेशारे्प्रडतडनडित्वकिण्यासाठी215 

खेळािू आडण 107 अडिकािी आडण सहाय्यक कमचर्ाऱ्यांसह 322 

सदस्ीयभाितीयतुकिीजाहीिकेलीआहे.28 जुलैते8 ऑगस्ट2022 

याकालाविीतडब्रटीशशहिातखेळहोणािआहेत, टीमइंडिया15 क्रीिा

शाखांमधे्य तसेर् पॅिा-स्पोट्चस प्रकािातील र्ाि शाखांमधे्य भाग घेणाि

आहे. 

• भाितीय बॉन्स्टकं्सग फेििेशन (BFI) रे् उपाध्यक्ष िाजेश भंिािी हे या

पथकारे्शेफिीडमशनआहेत.टीमइंडिया15 क्रीिाशाखांमधे्यतसेर्

पॅिा-स्पोट्चस प्रकािातील र्ाि डवर्यांमधे्य स्पिाच किेल.संघातील काही

मोठ्या नावांमधे्य टोडकयोमधे्य सुवणचपदक डजंकणािा नीिज र्ोप्रा, दोन

वेळा ऑडलन्स्टम्पक पदक डवजेती पीव्ही डसंिू, लोव्हडलना बोिगोहेन, 

मीिाबाईर्ानूआडणबजिंगपुडनयायांर्ासमावेशआहे.  
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भारतीय जीएम अरनवांद नचथांबरम याांिी से्पिमधील स्पधान नजांकली 

• भाितार्ा गँ्रिमास्टि अिडवंद डर्थंबिम से्पनमिील 41 व्या न्स्टव्हला िी

बेनास्क आंतििाष्ट्र ीय बुन्स्टद्धबळ ओपनमधे्य  डवजेता ठिला

आहे.qडर्थंबिमरे् प्रडशक्षक आिबी िमेश यांनी डवजेतेपदासाठी त्यांच्या

प्रभागारे् कौतुक केले. त्याने येथे टायबे्रकच्या स्कोअिच्या आिािे

आमेडनयार्ािॉबटचहोव्हाडनडसयानआडणदेशबांिविौनकसािवानीयांर्ा

पिाभव केला. सािवानीने आमेडनयनला मागे टाकून डतसिे स्थान

पटकावले.डर्थंबिमहेमाजीिाष्ट्र ीयडवजेतेदेखीलआहेत. 

पॅरानसि ओपिमधे्य आर. प्रिािांदाचा नवजय 

• सडबचयातील पॅिाडसन खुली 'ए' बुन्स्टद्धबळस्पिाच २०२२ ही युवा भाितीय

गँ्रिमास्टिआिप्रज्ञनंदानेडजंकली, ज्यानेनऊफेऱ्यांनंति8 गुणांसहपूणच

केले.16 वर्ीयखेळािूनेस्पिेपेक्षा0.5 गुणजास्तगुणडमळवले.अलीशेि

सुलेमेनोव्ह आडण भाितार्ा एएल मुथैया, या दोघांनी 7 गुण डमळवले, 

अलेक्झांिि पे्रिकेने 7.5 गुणांसह दुसिे स्थान पटकावले. टायबे्रकच्या

उच्चगुणांमुळेसुलेमेनोव्हनेडतसिेस्थानपटकावले. 

 2025 जागनतक ऍथलेनर्क्स चॅखम्पयिनशप: र्ोनकयोचे ऑनलखम्पक 

से्टनियम इव्हेंर्चे आयोजि करेल 

• जागडतक ऍथलेडटक्स परिर्दने 2025 च्या जागडतक अॅथलेडटक्स

रॅ्न्स्टम्पयनडशपरे्यजमानपदासाठीटोडकयो (जपान)र्ी डनविकेलीआहे.

ओिेगॉन, यूएसए येथे झालेल्या जागडतक अॅथलेडटक्स कौन्स्टन्सलच्या

बैठकीत, परिर्देनेअसेहीघोडर्तकेलेकी2024 वल्डचअॅथलेडटक्सक्रॉस

कंटर ी रॅ्न्स्टम्पयनडशपक्रोएडशयामिील मेिुडलनआडण पुला येथेआयोडजत

केली जाईल आडण 2026 वल्डच अॅथलेडटक्स क्रॉस कंटर ी रॅ्न्स्टम्पयनडशप

टल्लाहसी, िोरििायेथेआयोडजतकेलीजाईल. 

भारताच्या मैराज अहमद िाििे स्कीर्मधे्य सुविनपदक नजांकूि इनतहास 

रचला 

• अनुभवीभाितीय नेमबाजमैिाजअहमदखानने ISSF डवश्वर्र्कस्पिेत

पुरुर्ांरे्स्कीटसुवणचपदकडजंकणािापडहलाव्यक्तीबनूनइडतहासिर्ला.

उत्ति प्रदेशच्या 46 वर्ीय तरुणाने 40-शॉटच्या अंडतम फेिीत 37 गुण

नोदंवलेआडणकोरियाच्या डमनू्स डकम (36) याने दुसिे स्थान पटकावले

आडणडब्रटनच्याबेनलेवेडलनने(26) डतसिेस्थानपटकावले. 

 2028 उन्हाळी ऑनलांनपक िेळाांचे यजमािपद लॉस एां जेनलस 

• 2028 उन्हाळी ऑडलन्स्टम्पक आडण पॅिाडलन्स्टम्पक खेळ लॉस एंजेडलस, 

युनायटेि से्टट्स येथे आयोडजत केले जातील. 2028 लॉस एंजेडलस

ऑडलन्स्टम्पकर्ाउद्घाटनसोहळा14 जुलै2028 िोजीहोणािआहेआडण

30 जुलैपयांतर्ालेल.तथाडप, लॉसएंजेडलसनेयापूवी1984 आडण1932 

मधे्यऑडलन्स्टम्पकरे्आयोजनकेलेआहे.LA28 गेर्म्मधे्य40 हूनअडिक

खेळांमिील 800 इव्हेंटमधे्य 3,000 तासांहून अडिक लाइव्ह स्पोट्चस

असतील. LA 28 नुसाि, लॉस एंजेडलसमिील ऑडलन्स्टम्पक आडण

पॅिाडलन्स्टम्पकखेळांमधे्य15,000 खेळािंूनीभागघेण्यार्ीअपेक्षाआहे. 

बाांगलादेशचा नक्रकेर्र तनमम इक्कबालिे T20I मधूि निवृत्तीची घोर्िा 

केली 

• बांगलादेशर्ा एकडदवसीय कणचिाि, तमीम इक्बालने T20I मिून

डनवृत्तीर्ी घोर्णा केली आहे आडण तीन सामन्यांच्या एकडदवसीय

माडलकेत त्याच्या संघाने वेस्ट इंडिजर्ा 3-0 असा पिाभव केल्यानंति

लगेर्र् त्यार्ा डनणचय आला. त्याने मार्च 2020 मधे्य शेवटर्ा T20 

आंतििाष्ट्र ीय सामना खेळला. 33 वर्ीय खेळािूने 78 T20 आंतििाष्ट्र ीय

सामने खेळले असून, 24.08 वाजता त्याने 1758 िावा केल्या आहेत.

तडममहाबांगलादेशातूनबाहेिपिलेल्यासवोत्तमसलामीवीिांपैकी एक

आहे, त्याने कसोटीत 5082 िावा आडण एकडदवसीय सामन्यात 7943 

िावाकेल्याआहेत 

पुस्तके आनि लेिक बातम्या 

प्राथनिा बत्रा याांचे 'गेनर्ांग द िेि: द जेि-झेि वे रू् सके्सस' हे िवीि पुस्तक 

● युवा YouTuber प्राथचना बात्रारे् पडहले पुस्तक 'गेडटंग द बे्रि: द जेन-झेि 

वे टू सके्सस' स्पोडटांग आयकॉन साक्षी मडलक यांनी लॉन्च केले. गेडटंग द 

बे्रि: द जेन-झेि वे टू सके्सस मधे्य, प्राथचना बत्रा डतरे् जागडतक दृश्य तसेर् 

डतच्या लोकडप्रय YouTube रॅ्नेलसाठी प्रख्यात नेते, उद्योजक आडण 

मीडिया व्यन्स्टक्तमत्त्वांच्या मुलाखती घेण्यारे् अनुभव शेअि किते. 

'स्वाधीिता सांग्राम िा सुरनवरो' या पुस्तकाचे मीिाक्षी लेिी याांच्या हसे्त 

प्रकानशत 

● कें द्रीय पििाष्ट्र  व्यवहाि आडण सांसृ्कडतक िाज्यमंत्री, मीनाक्षी लेखी यांनी 

एका कायचक्रमात स्वातंत्र्यसैडनकांच्या योगदानारे् स्मिण किणाऱ्या 

गुजिाती भारे्तील पुस्तकारे् प्रकाशन केले. 'स्वािीनता संग्राम ना सुिडविो' 

हे पुस्तक 75 स्वातंत्र्यसैडनकांना साजिे किते आडण त्यांनी देशासाठी 

केलेल्या बडलदानार्ी कहाणी शेअि किते. हे पुस्तक देशाच्या 

स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्ाचरे् औडर्त्य सािून “स्वाडिनता का अमृत महोत्सव” 

र्ा एक भाग आहे. 

नहमाचल प्रदेशचे राज्यपाल राजेंद्र नवश्विाथ याांच्या हसे्त 'द मॅकमोहि 

लाइि' पुस्तकाचे अिावरि 

● डहमार्ल प्रदेशरे् िाज्यपाल िाजेंद्र डवश्वनाथ आलेकि यांनी नुकतेर् “द 

मॅकमोहन लाइन:अ सेंचु्यिी ऑफ डिसॉिच” या पुस्तकारे् प्रकाशन केले. हे 

पुस्तक अरुणार्ल प्रदेशरे् माजी िाज्यपाल आडण माजी लष्किप्रमुख 

(CoAS) जनिल जेजे डसंग (डनवृत्त) यांनी डलडहले आहे. हे पुस्तक भाित-

र्ीन सीमा वादाविील जनिल जेजे डसंग यांच्या अनुभवांवि आडण 

संशोिनावि आिारित आहे. मॅकमोहन लाईनशी संबंडित लघुपटही 

दाखवण्यात आला. त्यांनी डलडहलेले हे दुसिे पुस्तक आहे. 

िॉ. एस जयशांकर याांिी नदल्लीतील सुर्मा स्वराज भवि येथे 'किेखरांग 

थू्र कल्चर' लाँच केले 

● पििाष्ट्र  मंत्री एस. जयशंकि यांनी नवी डदल्ली, भाितातील सुर्मा स्विाज 

भवन येथे ‘कनेन्स्टरंग थू्र कल्र्ि’, भािताच्या सॉफ्ट पॉवि सामर्थ्ाचच्या 

डवडवि पैलंूविील डनबंिांच्या संकलनार्ा शुभािंभ केला. मंत्र्यांनी या 

पुस्तकारे् वणचन मुत्सदे्दडगिीतील “र्ांगले पोडलस” असे केले आडण 

सांडगतले की यार्ा उपयोग इतिांना भािताबिोबि काम किण्यास 

प्रोत्साडहत किण्यासाठी केला जाऊ शकतो कािण “त्यामुळे भािताबद्दल 

डदलासा डमळतो. हे भाितारे् डवडवि पैलू घेते आडण काही प्रमाणात ते 

भािताच्या डवडवि पैलंूर्ी ओळख करून देते.” 

फैसल फारुकी याांचे "नदलीप कुमार: इि द शॅिो ऑफ ए लेजेंि" िावाचे 

पुस्तक 

• भाितीय डर्त्रपटसृष्ट्ीतील डदग्गज अडभनेते, युसुफ खान, ज्यांना डदलीप

कुमाि या नावाने ओळखले जाते, यारे् नवीन पुस्तक लेखक फैसल

फारुकीयांनी प्रकाडशत केलेआहे.या पुस्तकारे्नावआहे “इनद शॅिो

ऑफ ए लेजेंि: डदलीप कुमाि”आहे.हे पुस्तक डदलीप कुमाि या

अडभनेत्यापेक्षा डदलीप कुमाि यांना डदलेली श्रद्धांजली आहे.फारुकी हे

Mouthshut.com रे्संस्थापकआडणमुख्यकायचकािीअडिकािीआहेत

जे भाितातील अग्रगण्य पुनिावलोकन आडण िेडटंग पॅ्लटफॉमचपैकी एक

आहेत. 

अिुराग ठाकूर याांिी राष्ट्र पती कोनवांद याांच्या पूवनसुरी ांची छायानचते्र 

दािनविाऱ्या पुस्तकाांचे प्रकाशि केले 

• कें द्रीय माडहती आडण प्रसािण मंत्री अनुिाग ठाकूि यांनी डनवतचमान

िाष्ट्र पतीिामनाथकोडवंदआडणत्यांच्यापूवचसुिीरं्ीकाहीदुडमचळछायाडर्ते्र

दशचडवणािी तीन पुस्तके प्रकाडशत केली आहेत. िाष्ट्र पती भवनात एका

कायचक्रमादिम्यान या पुस्तकांरे् प्रकाशन किण्यातआलेआडण त्यांच्या

पडहल्याप्रतीिाष्ट्र पतीिामनाथकोडवंदयांनानवडनवाचडर्तिाष्ट्र पतीद्रौपदी

मुमूच, उपिाष्ट्र पती एमवं्यकय्यानायिूआडण पंतप्रिाननिेंद्रमोदीयांच्या

उपन्स्टस्थतीतदेण्यातआल्या. 
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सांरक्षि बातम्या  

भारत आनि ऑस्टरेनलया याांच्यात 9वी आमी रू् आमी स्टाफ चचान िेहरािूि 

येथे झाली 

● ऑस्टर ेडलयन आडण भाितीय सैन्यादिम्यान िेहिािून येथे झालेल्या नवव्या 

आमी टू आमी स्टाफ र्र्ाच, सुिारित संिक्षण सहकायच आडण संयुक्त 

लष्किी सिावासाठी िोिमॅप डवकडसत किण्यावि कें डद्रत होते. इंडियन 

डमडलटिी अॅकॅिमी (IMA) हे र्रे्रे् डठकाण होते. 

भारत-ऑस्टरेनलया आमी किेक्शि बद्दल: 

● दोन्ही िाष्ट्र ांमधे्य सुिक्षा सहकायच वाढवण्यासाठी अनेक उच्चस्तिीय बैठका 

झाल्या आहेत. 

● ऑस्टर ेडलयारे् उपपंतप्रिान आडण संिक्षण मंत्री रिर्िच माल्च स यांनी भाित 

भेट डदली. 

भारतीय लष्करािे सुरक्षा मांथि-2022 चे आयोजि केले. 

● जोिपूि (िाजस्थान) येथे सीमा आडण तटीय सुिके्षच्या पैलंूवि भाितीय 

लष्किाच्या वाळवंट कॉप्सचने “सुिक्षा मंथन 2022” रे् आयोजन केले होते. 

र्रे्दिम्यान, आंतििाष्ट्र ीय सीमेवि (IB) आडण डकनािपट्टीच्या के्षत्रांसह 

संपूणच सुिक्षा वाढडवण्यासाठी इंटिऑपिेडबडलटी, ऑपिेशनल एकसंिता 

आडण सैन्यार्ी हालर्ाल किण्यारे् पैलू तयाि केले गेले. 

सहभागी सदस्य: 

● मंथनारे् संयुक्त अध्यक्ष श्री पंकज कुमाि डसंग, आयपीएस, महासंर्ालक 

सीमा सुिक्षा दल (बीएसएफ), महासंर्ालक व्ही एस पठाडनया, भाितीय 

तटिक्षक दल आडण लेफ्टनंट जनिल िाकेश कपूि, जनिल ऑडफसि 

कमांडिंग िेझटच कॉप्सच यांनी केले आडण लष्किारे् सेवाित अडिकािी, 

बीएसएफ आडण तटिक्षक दल उपन्स्टस्थत होते. 

DRDO िे स्वायत्त नवमािाच्या मेिेि रे्क-ऑफची यशस्वी चाचिी घेतली 

● संिक्षण संशोिन आडण डवकास संस्था (DRDO) ने कनाचटकातील डर्त्रदुगच 

येथील एिोनॉडटकल र्ार्णी शे्रणीतून स्वायत्त फ्लाइंग डवंग तंत्रज्ञान 

प्रात्यडक्षकारे् पडहले उड्डाण यशस्वीरित्या पाि पािले . उड्डाण पूणचपणे 

स्वायत्त मोिमधे्य र्ालले. डवमानाने टेक-ऑफ, वे पॉइंट नेन्स्टव्हगेशन आडण 

सू्मथ टर्िाउन यासह परिपूणच उड्डाणारे् प्रदशचन केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● मानविडहत हवाई वाहन (UAV) लहान टबोफॅन इंडजनद्वािे समडथचत. 

● हे DRDO च्या संशोिन प्रयोगशाळांपैकी एक असलेल्या वैमाडनक 

डवकास आस्थापना (ADE), बेंगळुरू यांनी डिझाइन आडण डवकडसत केले 

आहे. 

● संिक्षण के्षत्रात आता आिडनभचि भाितावि लक्ष कें डद्रत केले आहे आडण 

सिकािने सशि दलांना स्वदेशी िॅटफॉमच आडण कमी आयात खिेदी 

किण्यारे् आवाहन केले आहे. यंदाच्या कें द्रीय अथचसंकल्पात, देशांतगचत 

संिक्षण खिेदीसाठी 70,221 कोटी रुपये िाखून ठेवले आहेत आडण हे 

संिक्षण भांिवल बजेटच्या 63 टके् आहे. 

भारतीय िौदलािे पनहले ALH स्क्वािर ि INAS 324 नियुक्त केले 

● ईस्टनच नेव्हल कमांिरे् फॅ्लग ऑडफसि कमांडिंग-इन-र्ीफ व्हाईस 

अॅिडमिल डबस्वडजत दासगुप्ता यांच्या उपन्स्टस्थतीत, भाितीय नौदल एअि 

स्क्वािर न 324 डवशाखापट्टणममिील INS देगा येथे भाितीय नौदलात 

दाखल झाले. 

● INAS 324 स्क्वॉिर न र्ांगल्या संवेदी गुणांसह पक्ष्यांच्या प्रजातीनुंसाि 

"केस्टरल" म्हणून ओळखले जाते. हे नाव डवमान आडण एअि स्क्वािर न ज्या 

भूडमकेत खेळायरे् आहे त्यारे् प्रडतडनडित्व किते. 

● स्क्वािर नच्या सागिी शोि (MR) आडण शोि आडण बर्ाव (SAR) भूडमका 

स्क्वािर नच्या डर्न्हात डवस्तीणच डनळ्या महासागि आडण पांढऱ्या समुद्राच्या 

लाटा शोिणाऱ्या “केस्टर ेल” द्वािे दशचवल्या जातात. 

अनतक्रमिापासूि सांरक्षि जनमिीचे रक्षि करण्यासाठी मूळ AI-

आधाररत सॉफ्टवेअर तयार केले. 

● िायिेरिेट जनिल डिफेन्स इसे्टट्स (DGDE) ने आडटचडफडशयल 

इंटेडलजेंस-आिारित र्ेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेअि डवकडसत केले आहे जे 

उपग्रह इमेजिी वापरून संिक्षण भूमीविील अनडिकृत बांिकामे आडण 

अडतक्रमण स्वयंर्डलतपणे शोिू शकते, तंत्रज्ञानार्ा देशाच्या संिक्षणाशी 

संबंडित समस्ांमधे्य कसा फायदा झाला आहे हे पुन्हा एकदा दाखवून 

डदले आहे. कायचक्षम जमीन व्यवस्थापन आडण शहिी डनयोजनासाठी, 

संस्था उपग्रह छायाडर्त्रण, िर ोन इमेडजंग आडण भू-स्थाडनक सािनांसह 

सवाचत अलीकिील सवेक्षण तंत्रज्ञानार्ा वापि किते. 

सांरक्षि मांत्रालय (MoD) िे एचिीएफसी, आयसीआयसीआय आनि 

अॅखक्सस याांिा आांतरराष्ट्र ीय िरेदीसाठी नवत्तपुरवठा करण्यास मान्यता 

नदली 

● संिक्षण मंत्रालयाने तीन खाजगी के्षत्रातील बँकांना पिदेशात लष्किी 

उपकिणे खिेदीसाठी आडथचक सहाय्य देण्यार्ी पिवानगी डदली. या 

बँकांमधे्य आयसीआयसीआय बँक, अँन्स्टक्सस बँक आडण एर्िीएफसी बँक 

डल. पिदेशातील खिेदीसाठी मंत्रालयाला के्रडिट पत्र जािी किणे आडण 

थेट बँक हस्तांतिण यासािख्या सेवांसाठी, आतापयांत केवळ अडिकृत 

सावचजडनक के्षत्रातील बँकांर्ा वापि केला जात आहे. 

“एआय इि निफेन्स” या नवर्यावर प्रथमच प्रदशनि आनि चचानसत्र 

आयोनजत केले आहे. 

● संिक्षण उत्पादन डवभाग, संिक्षण मंत्रालय, नवी डदल्ली येथे प्रथमर् कृडत्रम 

बुन्स्टद्धमत्ता संिक्षण परिसंवाद आडण प्रदशचन आयोडजत किेल, ज्यारे् 

अडिकृतपणे कें द्रीय संिक्षण मंत्री श्री िाजनाथ डसंह यांच्या हसे्त उद्घाटन 

किण्यात येईल. या कायचक्रमात सेवा, संशोिन संस्था, उद्योग, स्टाटच-अप 

आडण उद्योजकांनी तयाि केलेल्या सवाचत नाडवन्यपूणच AI-सक्षम 

उत्पादनांरे् प्रात्यडक्षक समाडवष्ट् असेल. 

सांरक्षि उत्पादि 2025 पयांत 1.75 कोर्ी रुपयाांपयांत पोहोचण्याचा 

MoDचा मािस आहे 

● संिक्षण मंत्री िाजनाथ डसंह यांनी घोर्णा केली की संिक्षण मंत्रालयाने 

2025 पयांत संिक्षण उत्पादनात 1.75 लाख कोटी रुपयांरे् लक्ष्य ठेवले 

आहे, ज्यामधे्य 35,000 कोटी रुपयांर्ी डनयाचत समाडवष्ट् आहे. 70 ते 80 

टके् योगदान असलेले संिक्षण सावचजडनक के्षत्रातील उपक्रम हे उडद्दष्ट् 

गाठण्यात महत्त्वार्ी भूडमका बजावतील, अशी ग्वाही त्यांनी डदली. 

"संिक्षणातील आिडनभचिता" साध्य किण्यासाठी सिकािच्या 

उपाययोजना सुिळीतपणे पाि पिल्या आहेत हे पाहण्यासाठी मंत्र्यांनी 

संिक्षण सावचजडनक के्षत्रातील उपक्रम (DPSU) च्या अशासकीय 

संर्ालकांना (NODs) आग्रह केला. 

राजिाथ नसांह याांिी प्रोजेर 17A से्टल्थ नफ्रगेर् 'दुिानगरी' लाँच केले 

• कें द्रीय संिक्षण मंत्री िाजनाथ डसंह यांनी र्ौथे P17A से्टल्थ डफ्रगेट

'दुनाडगिी' कोलकात्याच्या हुगळी नदीत सोिले. प्रोजेर 17A डफ्रगेट

गािचनिीर् डशपडबल्डसच डलडमटेिनेबांिलेआहे.P-17A लासहाP-17 

डशवाडलकलासर्ाफॉलो-ऑनआहेज्यामधे्य सुिारित से्टल्थ वैडशष्ट्टे्य

आडणप्रगतशिेआहेत. 

ढाका येथे, 52 वी BGB-BSF DG स्तरावरील पररर्द सुरू होत आहे 

• बांगलादेशातील 52 व्या BGB-BSF महासंर्ालक स्तिाविील बॉिचि

परिर्देच्या पडहल्या डदवशी DG, BSF पंकज डसंह यांच्या नेतृत्वाखाली

भाितीय डशष्ट्मंिळ ढाका येथे पोहोर्ले . पडहल्या डदवशी सीमा

व्यवस्थापन, अंमली पदाथाांर्ी तस्किी, शिािे आडण दारूगोळ्यार्ी

तस्किी, मडहलाआडण मुलांर्ीतस्किीआडणआंतििाष्ट्र ीयसीमेच्या150 

यािाांच्याआतडवकासाच्याइतिउपक्रमांसहडवडविडवर्यांविर्र्ाचझाली. 
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INS नसांधुध्वज 35 वर्ाांच्या सेवेिांतर बांद करण्यात आली 

• INS डसंिुध्वज 35 वर्ाांच्या देशाच्या गौिवशाली सेवेनंति बंद किण्यात

आले आहे.ईस्टनच नेव्हल कमांिरे् व्हाईस अॅिएम डबस्वडजत दासगुप्ता

िॅग ऑडफसि कमांडिंग-इन-र्ीफ या सोहळ्यासाठी प्रमुख पाहुणे

होते.पाणबुिी के्रस्टमधे्य िाखािी िंगार्ीनसचशाकच दशचडवलीआहेआडण

नावार्ाअथचसमुद्रातध्वजवाहकआहे. 

ITBP द्वारे NE मधे्य स्थापि केलेली पनहली माउांर्ि वॉरफेअर र्र ेनिांग 

सू्कल 

• आपल्या सैन्यालाउच्च-उंर्ीविीललढाईआडणजगण्यार्ी तंते्र प्रडशडक्षत

किण्याच्याडमशनर्ाएकभागम्हणून, इंिो-डतबेटबॉिचिपोडलस(ITBP) , 

ज्यालार्ीनसोबतप्रत्यक्षडनयंत्रणिेरे्रे्संिक्षणकिण्यारे्कामडदलेजाते, 

त्यांनी पडहली पवचतीय युद्ध प्रडशक्षण सुडविा स्थापन केलीआहे. ईशान्य

भाितआडणएकूण दुसिा.ही सुडविा1973-74 मधे्यजोशीमठजवळील

औली येथे उघिलेली पवचतािोहण आडण स्कीइंग संस्था (M&SI) या

प्रकािर्ी पडहली संस्था स्थापन झाल्यानंति सुमािे 50 वर्ाांनी बांिण्यात

आली. 

DBS बँकेला दुसऱ्याांदा युरोमिीिे 'जगातील सवोतृ्कष्ट् एसएमई बँक' 

म्हिूि गौरवले 

• िेव्हलपमेंट बँक ऑफ डसंगापूि डलडमटेि (DBS बँक) ला दुसऱ्यांदा

(2018 मधे्य पडहल्यांदा) Euromoney द्वािे 'जगातीलसवोत्तम एसएमई

बँक' म्हणूनमान्यता डमळालीआहे .वाढआडण डवकासवाढडवण्यासाठी

लघुतेमध्यमउद्योग(SMEs) च्यासहकायाचनेबँकेनेजागडतकउद्योगनेते

म्हणूनआपले स्थान प्रस्थाडपत केलेआहे.DBS र्ी नवीनतम जागडतक

सवोत्तमएसएमईबँकप्रशंसाआघािीच्यायूके-आिारितडवत्तीयप्रकाशन

Euromoney किूनआलीआहे, ज्याने2018 पासूनदुसऱ्यांदाDBS ला

'जगातीलसवोतृ्कष्ट्एसएमईबँक' शीर्चकानेसन्माडनतकेलेआहे. 

राजिाथ नसांह याांिी एकनत्रत नत्र-सेवा नथएर्र कमाांि तयार करण्याची 

घोर्िा केली 

• सशि दलांमिील समिय सुिािण्यासाठी संिक्षण मंत्री िाजनाथ डसंह

यांनीतीन सेवांरे्एकडत्रत डथएटिकमांितयािकिण्यार्ीघोर्णाकेली.

संिक्षणउपकिणांर्ा जगातीलअव्वलआयातदाि देशातून भाित वेगाने

डनयाचतदािबनतआहे.जमू्मआडणकाश्मीिपीपल्सफोिमतफेभाितीय

सशि दलातील शहीद जवानांच्या सन्मानाथच आयोडजत समािंभात

संिक्षणमंत्रीबोलतहोते. 

भारत-जपाि याांिी अांदमाि समुद्रात सागरी भागीदारी सराव (MPX) 

केला 

• अंदमानसमुद्रातजपानसागिीसेल्फडिफेन्सफोसचआडणभाितीयनौदल

यांच्यातसागिीभागीदािीसिाव(MPX) आयोडजतकिण्यातआला. INS 

सुकन्या, एकऑफशोअिगस्तीजहाजआडण JS सडमदािे, एकमुिासेम

लासर्ा डवनाशक, यांनीऑपिेशनलपिस्पिसंवादार्ा एकभागम्हणून

सीमनडशपडक्रयाकलाप, डवमानऑपिेशन्सआडणसामरिकयुक्तीयासह

डवडविसिावकेले. 

भारतीय लष्कराला र्ार्ा प्रगत प्रिालीकिूि स्थानिक पातळीवर 

नवकनसत QRFV प्राप्त झाले 

• टाटाप्रगतप्रणालीनेस्थाडनकपातळीविडवकडसतकेलेलेन्स्टक्वकरिअॅक्शन

फायडटंग वे्हईकलभाितीय सैन्याला यशस्वीरित्या डवतरित केले.भाितीय

लष्किाला QRFV-Med वाहने पुिडवण्यार्ा किाि यशस्वीरित्या पूणच

झाला.ही डर्लखती वाहने देशाच्या संिक्षकार्ी सवच हवामान आडण

भूप्रदेशातलढण्यार्ीक्षमतावाढवतीलआडणडफितानासंिक्षणदेतील. 

कें द्रीय रािीव पोलीस दलािे (CRPF), 27 जुलै 2022 रोजी  84 वा 

स्थापिा नदवस साजरा केला. 

• हा डदवस िाष्ट्र ार्ी एकता, अखंिता आडण सावचभौमत्व डटकवून

ठेवण्यासाठीदलाच्याअफाटआडणअतुलनीययोगदानार्ाउत्सवसाजिा

कितो.CRPF हेभाितातीलसवाचतमोठेकें द्रीयसशिपोलीसदलआहे, 

जेगृहमंत्रालयाच्या(MHA)  अडिकािाखालीकायचकिते. 

सांरक्षि मांत्रालयाच्या iDEX-DIO िे िवोपक्रमासाठी 100 व्या करारावर 

स्वाक्षरी केली 

• आयिेक्स (iDEX)  ने नवी डदल्लीतील पॅडसफाई मेडिकल टेक्नॉलॉजीज

प्रायवे्हटडलडमटेिसह100 वाकिािकेलाआहे.iDEX (इनोवे्हशन्सफॉि

डिफेन्सएक्सलन्स)हाउपक्रम, ज्यारे्वणचनसंिक्षणमंत्रालयाच्या(MoD) 

तांडत्रक नावीन्यतेसाठी कें द्रडबंदू म्हणून केले गेले आहे, पंतप्रिान निेंद्र

मोदी यांनी एडप्रल 2018 मधे्य सादि केले होते.iDEX र्ा उदे्दश स्टाटच-

अप्सना संिक्षण आडण एिोसे्पस तंत्रज्ञानाच्या के्षत्रात सह-डनडमचती आडण

सह-डवकासासाठीजागादेऊनत्यांनापाडठंबादेणेहाहोता. 

INS नवक्राांत: िौदलाला भारताची पनहली स्वदेशी नवमािवाहू युद्धिौका 

नमळाली. 

• स्वदेशी डवमानवाहू युद्धनौका डवक्रांत, जी नौदलाच्या स्वतःच्या नौदल

डिझाईन संर्ालनालयानेतयाि केलीहोतीआडणकदाडर्तस्वातंत्र्यडदनी

कायाचन्स्टित केली जाईल, कोर्ीन डशपयािचने नौदलाला डदली होती. हे

भाितीय नौदल जहाज (INS) डवक्रांतरे् नाव िािणकिते, ही भाितार्ी

पडहली डवमानवाहू युद्धनौका आहे, जी 1971 च्या युद्धात महत्त्वार्ी

सहभागी होती. 262-मीटि लांबीर्ी वाहक डतच्या पूवचवतीपेक्षा

लक्षणीयिीत्यामोठीआडणआिुडनकआहे.सुमािे45,000टन डवस्थापन.

डवमानवाहू वाहकार्ा सवोच्च वेग 28 नॉट्स आहे आडण एकडत्रत 88

मेगावॅटउजेसहर्ािगॅसटबाचइनद्वािेर्ालवलेजाते. 

दोि MH-60 रोनमयो हेनलकॉप्टर भारतीय िौदलाला देण्यात आली. 

• कोर्ीनआंतििाष्ट्र ीय डवमानतळावि, अमेरिकननौदलानेदोनMH-60 R 

बहुउदे्दशीय हेडलकॉप्टि भाितीय नौदलाला डदले. सवच 24 MH 60R 

हेडलकॉप्टि2025 च्याअखेिीसडवतरितकेलेजातील, डतसिेहेडलकॉप्टिया

वर्ाचच्याऑगस्टमधे्य येणािआहे.त्याच्याफॉिेन डमडलटिी सेल्स (FMS) 

कायचक्रमांतगचत, यूएस डिपाटचमेंट ऑफ से्टटने भािताला 24 MH-60R 

मटी-डमशन हेडलकॉप्टिर्ी डवक्री किण्यास अडिकृत केलेआहे. क्षमता

सुमािेUSD 2.6 अब्जआहे. 
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महत्ाचे नदवस  

चार्निन अकाउांर्ांर््स िे 2022: 01 जुलै 

● र्ाटचिच अकाउंटंट्स िे डकंवा CA डदवस भाितात दिवर्ी 01 जुलै िोजी 

आयोडजत केला जातो. हा ICAI स्थापना डदवस म्हणूनही ओळखला जातो. 

1 जुलै 1949 िोजी इन्स्टिटू्यट ऑफ र्ाटचिच अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया 

(ICAI) च्या स्थापनेच्या स्मिणाथच हा डदवस साजिा केला जातो. ICAI ही 

देशातील सवाचत जुन्या व्यावसाडयक संस्थांपैकी एक आहे आडण जगातील 

दुसऱ्या क्रमांकार्ी व्यावसाडयक लेखा आडण डवत्त संस्था आहे. 

1 जुलै रोजी राष्ट्र ीय िॉरर नदि साजरा केला जातो. 

● प्रख्यात डर्डकत्सक, डशक्षणतज्ञ, स्वातंत्र्यसैडनक आडण िाजकािणी िॉ 

डबिान रं्द्र िॉय यांर्ी जयंती 1 जुलै िोजी भाित िाष्ट्र ीय िॉरि डदन 

साजिा कितो. जगभिात वेगवेगळ्या तािखांना िॉरसच िे साजिा केला 

जातो. देशानुसाि तािीख बदलते. रुग्णांरे् आिोग्य र्ांगले िाहावे यासाठी 

अथक परिश्रम घेणाऱ्या िॉरिांच्या भूडमकेला िाष्ट्र ीय िॉरसच डदन सूडर्त 

कितो. आिोग्य सेवा कमचर्ाऱ्यांनी त्यांच्या कठोि परिश्रम आडण 

समपचणासाठी घेतलेल्या प्रयत्नांर्ा हा डदवस साजिा केला जातो. 

● 2022 साठी, िाष्ट्र ीय िॉरि डदनार्ी थीम "फॅडमली िॉरसच ऑन द फं्रट 

लाइन" आहे. 

जागनतक UFO नदवस: 02 जुलै 

● जागडतक UFO डदवस (WUD) दिवर्ी 2 जुलै िोजी जागडतक स्तिावि 

आयोडजत केला जातो. वल्च ि यूएफओ िे ऑगचनायझेशन (WUFODO) 

द्वािे अज्ञात फ्लाइंग ऑबे्जर्स (UFO) च्या डनःसंशय अन्स्टस्तत्वाला समडपचत 

हा डदवस आहे. WUD रे् उडद्दष्ट् UFO च्या अन्स्टस्तत्वाबद्दल जागरुकता 

वाढवणे आडण लोकांना डवश्वात आपण एकटे नसण्याच्या शक्यतेबद्दल 

डवर्ाि किण्यास प्रोत्साडहत किणे आहे. 

● जागडतक UFO डदवस दोन महत्वाच्या डदवसांरे् स्मिण कितो जे जगातील 

पडहले व्यापकपणे नोदंवलेले UFO दृश्ये आहेत. 24 जून 1947 िोजी 

केनेथ अिनॉल्ि नावाच्या वैमाडनकाने उित्या तबकासािखे डदसल्यार्ा 

दावा केला तेव्हा प्रथम दशचन घिले. 

2 जुलै रोजी आांतरराष्ट्र ीय सहकारी नदवस साजरा केला जातो. 

● आंतििाष्ट्र ीय सहकािी डदवस दिवर्ी जुलैच्या पडहल्या शडनवािी साजिा 

केला जातो. या वर्ी 2 जुलै हा डदवस सहकाि र्ळवळीतील योगदानाला 

उजाळा देण्यासाठी पाळण्यात येणाि आहे. या उत्सवार्ा उदे्दश 

आंतििाष्ट्र ीय सहकािी र्ळवळीप्रमाणे संयुक्त िाष्ट्र संघ समान उडद्दषे्ट् आडण 

उडद्दषे्ट् कशी सामाडयक किते हे अिोिेन्स्टखत करून सहकािी संस्थांबद्दल 

जागरूकता वाढवणे हा आहे. 

जागनतक क्रीिा पत्रकार नदि 2022 2 जुलै रोजी साजरा केला जातो. 

● जागडतक क्रीिा पत्रकाि डदन दिवर्ी 2 जुलै िोजी क्रीिा पत्रकािांच्या 

क्रीिा प्रसािासाठी केलेल्या सेवांर्ा गौिव किण्यासाठी साजिा केला 

जातो. क्रीिा पत्रकारिता हा अहवाल देण्यार्ा एक प्रकाि आहे जो 

खेळाशी संबंडित कोणत्याही डवर्यावि डकंवा डवर्याशी संबंडित डवर्यांवि 

लक्ष कें डद्रत कितो. हा प्रते्यक माध्यम संस्थेर्ा अत्यावश्यक घटक आहे. 

क्रीिा पत्रकाि डपं्रट, ब्रॉिकास्ट आडण इंटिनेटसह डवडवि मीडिया 

िॅटफॉमचवि काम कितात. क्रीिा अहवालात अनेक स्थाडनक आडण 

िाष्ट्र ीय पत्रकारिता संस्था सडक्रय आहेत. इंटिनॅशनल स्पोट्चस पे्रस 

असोडसएशन (AIPS) ने 1994 मधे्य जागडतक क्रीिा पत्रकाि डदनार्ी 

स्थापना केली. 

आांतरराष्ट्र ीय प्लाखस्टक नपशवी मुक्त नदवस 2022: 03 जुलै 

● िॅन्स्टस्टक डपशवीमुक्त जग शक्य आहे आडण एकेिी वापिाच्या िान्स्टस्टक 

डपशव्यांसाठी योग्य पयाचविणीय पयाचय उपलब्ध आहेत याडवर्यी 

जागरूकता पसिवण्यासाठी जगभिात 3 जुलै िोजी आंतििाष्ट्र ीय 

िान्स्टस्टक डपशवी मुक्त डदन आयोडजत केला जातो. 

● 2022 ही उत्सवांर्ी 13 वी आवृत्ती आहे. 

● जगभिातील िॅन्स्टस्टक डपशव्यांच्या एकेिी वापिापासून मुक्ती डमळावी 

आडण आपल्या सवाांना िान्स्टस्टकच्या डपशव्या वापिण्यापासून दूि 

िाहण्यास आडण त्याऐवजी अडिक पयाचविणार्ा शोि घेण्यास प्रोत्साडहत 

करून पयाचविण संविचनाला र्ालना देण्याच्या उदे्दशाने बॅग फ्री वल्च िने हा 

डदवस साजिा केला आहे. 

6 जुलै रोजी जागनतक प्रािीसांग्रहालय नदवस 2022 साजरा करण्यात 

आला 

● इन्क्फू्लएंझा, इबोला आडण वेस्ट नाईल डवर्ाणू यांसािख्या प्राडणप्रसारित 

िोगाडवरूद्ध प्रशाडसत केलेल्या पडहल्या लसीकिणाच्या स्मिणाथच दिवर्ी 

6 जुलै िोजी जागडतक प्राणी डदवस म्हणून साजिा केला जातो. 

प्राडणप्रसारित िोग डवर्ाणू, पिजीवी, जीवाणू आडण बुिशीमुळे होतात. या 

जंतंूमुळे लोक आडण प्राण्यांमधे्य अनेक प्रकािरे् आजाि होऊ शकतात. 

काहीरं्ा मृतू्यही होऊ शकतो. माणसांच्या डवपिीत, असे जंतू वाहून नेले 

तिीही प्राणी अनेकदा डनिोगी डदसू शकतात. 

जागनतक प्रािी नदवस 2022: इनतहास 

● 6 जुलै 1885 िोजी जागडतक प्राणी डदवसार्ी स्थापना प्राण्यांपासून 

मानवांमधे्य होऊ शकणाऱ्या प्राडणप्रसारित िोगांबद्दल डशडक्षत आडण 

जागरूकता डनमाचण किण्यासाठी किण्यात आली. हे फ्रें र् जीवशािज्ञ 

लुई पाश्र्ि यांरे् स्मिण किते, ज्यांनी िेबीजडवरूद्ध पडहल्या लसीर्ा 

पडहला िोस डदला. 

हे रोग कसे पसरतात? 

● लोक आडण प्राणी यांच्यात जवळर्ा संबंि असल्याने, लोकांना कोणत्या 

सामान्य मागाांनी जंतंूर्ा संसगच होऊ शकतो ज्यामुळे प्राडणप्रसारित िोग 

होतात यार्ी जाणीव असणे महत्त्वारे् आहे. िोग डनयंत्रण आडण प्रडतबंि 

कें दे्र (CDC) नुसाि , प्राडणप्रसारित िोगार्ा प्रसाि प्राण्यांच्या संपकाचतून 

होतो, जसे की जेव्हा आपण मांस खातो डकंवा प्राणी उत्पादने वापितो. 

● हे मांस आडण पाळीव प्राण्यांसाठी पाळलेल्या शेतातील प्राण्यांपासून 

पसिते. अन्नासाठी वाढवलेल्या प्राण्यांमधे्य प्रडतजैडवकांर्ा वापि 

प्राडणप्रसारित िोगजनकांच्या और्ि-प्रडतिोिक स्टर ेनर्ी क्षमता वाढवण्यास 

हातभाि लावतो. 

जागनतक चॉकलेर् नदवस 2022: 7 जुलै 

● र्ॉकलेटच्या शोिार्ी आठवण म्हणून दिवर्ी 7 जुलै िोजी जागडतक 

र्ॉकलेट डदन साजिा केला जातो. हा डवशेर् डदवस जगभिातील लोकांना 

कोणत्याही अपिािीपणाडशवाय त्यांच्या आवित्या टर ीटमधे्य सहभागी होऊ 

देतो. र्ॉकलेट डमल्क, हॉट र्ॉकलेट, र्ॉकलेट कँिी बाि, र्ॉकलेट केक, 

ब्राउनीज डकंवा र्ॉकलेटमधे्य झाकलेल्या कोणत्याही गोष्ट्ीसंह 

र्ॉकलेटपासून बनवलेल्या सवच प्रकािच्या वसंू्तर्ाही हा डदवस साजिा 

केला जातो. 

जागनतक नकस्वानहली भार्ा नदि: 07 जुलै 

● या संदभाचत युनेस्को सदस् देशांनी जाहीि केलेल्या घोर्णेनंति दिवर्ी ७ 

जुलै िोजी जागडतक डकस्वाडहली डदन साजिा केला जातो . डकस्वाडहली ही 

आडफ्रकेतील सवाचत मोठ्या प्रमाणावि बोलली जाणािी आडण उप-सहािा 

आडफ्रकेत सवाचडिक बोलली जाणािी भार्ा आहे. डकस्वाडहली ही एकमेव 

आडफ्रकन भार्ा आहे जी आडफ्रकन युडनयनर्ी अडिकृत भार्ा आहे. 

● Kiswahili for peace and prosperity डह या डदवसार्ी थीम आहे 

जागनतक लोकसांख्या नदवस 2022 जागनतक स्तरावर 11 जुलै रोजी 

साजरा करण्यात आला 

● जागडतक लोकसंख्या समस्ांबद्दल जागरुकता डनमाचण किण्यासाठी 

दिवर्ी 11 जुलै िोजी जागडतक लोकसंख्या डदन साजिा केला जातो. या 

डदवसार्ा मुख्य उदे्दश म्हणजे लोकसंख्या वाढीमुळे डनसगाचच्या न्स्टस्थि 

डवकासावि होणाऱ्या सवच नकािािक परिणामांबद्दल जागरूकता डनमाचण 

किणे. जागडतक स्तिावि हा डदवस परिसंवाद, र्र्ाच, शैक्षडणक सते्र, 

सावचजडनक स्पिाच, घोर्णा, कायचशाळा, वादडववाद, गाणी इत्यादी 

आयोडजत करून साजिा केला जातो. 

● या वर्ाचर्ी थीम आहे “8 अब्जांरे् जग: सवाांसाठी एक लवडर्क 

भडवष्याकिे – संिीरं्ा उपयोग आडण सवाांसाठी हक् आडण डनविी 

सुडनन्स्टश्र्त किणे”. 
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राष्ट्र ीय मत्स्य शेतकरी नदि 2022: 10 जुलै 

● देशभिातील सवच मन्स्टच्छमाि लोक, मत्स्यपालक आडण संबंडित 

भागिािकांसोबत एकता प्रदडशचत किण्यासाठी दिवर्ी 10 जुलै िोजी 

िाष्ट्र ीय मत्स्य शेतकिी डदन साजिा केला जातो. देशभिात 65 वा िाष्ट्र ीय 

मत्स्य शेतकिी डदन साजिा केला जात आहे.िाष्ट्र ीय मत्स्यव्यवसाय डवकास 

मंिळ, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंविचन आडण दुग्धव्यवसाय मंत्रालय, भाित 

सिकाि यांनी िाष्ट्र ीय मत्स्यपालन डवकास मंिळ (NFDB) हैदिाबाद येथे 

िाष्ट्र ीय मत्स्य शेतकिी डदवस व्हचु्यचअली साजिा केला. 

● दिवर्ी, हा वाडर्चक कायचक्रम प्रोफेसि िॉ.डहिालाल र्ौििी आडण त्यांरे् 

सहकािी अलीकुन्ही यांच्या स्मिणाथच 10 जुलै 1957 िोजी ओडिशातील 

अंगुल येथे कापच प्रशासनाद्वािे देशात प्रथमर् मोठ्या काप्सचच्या यशस्वी 

प्रजननासाठी योगदान डदल्याबद्दल साजिा केला जातो. 

जागनतक मलाला नदवस 2022: 12 जुलै 

● तरूण कायचकत्याच मलाला युसुफझाईच्या वाढडदवसाडनडमत्त दिवर्ी 12 

जुलै िोजी आंतििाष्ट्र ीय मलाला डदवस साजिा केला जातो. युनायटेि 

नेशन्स (UN) ने िी डशक्षणासाठी वडकली किणाऱ्या तरुणीर्ा सन्मान 

किण्यासाठी मलाला डदवस म्हणून डर्न्हांडकत किण्यासाठी ही तािीख 

डनयुक्त केली आहे. प्रते्यक मुलासाठी सक्तीरे् आडण मोफत डशक्षण 

सुडनन्स्टश्र्त किण्यासाठी जागडतक नेत्यांना आवाहन किण्यार्ी संिी म्हणून 

हा डदवस वापिला जातो. 

● 12 जुलै 2013 िोजी, तत्कालीन 16 वर्ीय पाडकस्तानी कायचकत्याचने संयुक्त 

िाष्ट्र ांच्या मुख्यालयात एक भार्ण डदले. डतने जागडतक स्तिावि मडहलांच्या 

डशक्षणात प्रवेशार्ी गिज अिोिेन्स्टखत केली मलालाच्या या अप्रडतम 

भार्णामुळे डतरे् सवचत्र कौतुक झाले. 12 जुलै हा डतर्ा वाढडदवस 

असल्याने, UN ने हा डदवस 'मलाला िे' म्हणून साजिा केला जाईल. 

जागनतक कागदी नपशव्या नदवस 2022 : 12 जुलै रोजी साजरा केला 

जातो 

● िॅन्स्टस्टक डपशव्यांऐवजी कागदी डपशव्या वापिण्याच्या महत्त्वार्ी 

जनजागृती किण्यासाठी दिवर्ी 12 जुलै िोजी जागडतक कागदी डपशव्या 

डदवस पाळला जातो . हा डदवस िान्स्टस्टकरे् दुष्परिणाम आडण ते आपल्या 

पयाचविणासाठी डकती हाडनकािक आहेत याबद्दल जागरूकता 

पसिवण्यासाठी समडपचत आहे. एकदा वापि करून फेकलेल्या 

िॅन्स्टस्टकच्या बॅगा इत्यादी सामग्रीर्ी डवल्हेवाट लावण्यासाठी जमीनीत 

पुिले जाते तेव्हा तो कर्िा जीवाणू डकंवा इति सजीवांच्याकिून डवघटन 

किण्यास सक्षम नसल्याने ते डवघटन होण्यासाठी शेकिो वरे् लागतात. 

● जागडतक कागदी डपशवी डदन 2022 डवर्यवसु्त/मुद्दा/थीम: 

“जि तुम्ही डवलक्षण व्यक्ती असाल ति अशी काही नाट्यमय कृती करून 

दाखवा की िान्स्टस्टकच्या डपशव्यांर्ा वापि थांबवून कागदी डपशव्यांर्ा 

वापि होईल.” 

जागनतक युवा कौशल्य नदि 2022 जागनतक स्तरावर साजरा केला जातो 

• हे तरुणांना िोजगाि, सभ्य काम आडण उद्योजकतेसाठी कौशल्याने सुसज्ज 

किण्याच्या िोिणािक महत्त्वावि लक्ष कें डद्रत किते.हा डदवस 

जगभिातील तरुणांना िोजगाि, काम आडण उद्योजकतेसाठी आवश्यक 

कौशल्यांसह सुसज्ज किण्यासाठी आहे.हा डदवस तरुणांना िोजगाि आडण 

उद्योजकतेसाठी कौशल्याने सुसज्ज किण्यारे् महत्त्व स्मिण, ओळखणे 

आडण साजिे किण्यासाठी आहे. 

• दिवर्ी, जागडतक युवा कौशल्य डदन संयुक्त िाष्ट्र ांनी डनडित केलेल्या 

डवडशष्ट् थीमसह डर्न्हांडकत केला जातो. 2022 र्ी थीम 'भडवष्यासाठी युवा 

कौशल्यांरे् परिवतचन' आहे. 

िेल्सि मांिेला आांतरराष्ट्र ीय नदवस 2022 : 18 जुलै रोजी साजरा करण्यात 

आला 

• हा डदवस दडक्षणआडफ्रकेरे् पडहले लोकशाही पद्धतीने डनविूनआलेले

िाष्ट्र ाध्यक्षआडणत्यांनीवणचभेदाडवरुद्धन्यायासाठीकेलेल्याप्रदीघचवर्ाांच्या

संघर्ाचर्ीआठवणआहे. एकमानवाडिकािवकील, एकिाजकीय कैदी, 

जागडतक मध्यस्थ आडण स्वतंत्र दडक्षण आडफ्रकेर्ा लोकशाही मागाचने

डनविलेलापडहला नेताम्हणूनत्यांनीआपलेजीवनमानवतेच्या सेवेसाठी

समडपचतकेलेहोते. 

• संयुक्त िाष्ट्र संघानुसाि, नेल्सन मंिेला आंतििाष्ट्र ीय डदवस2022 र्ी थीम

आहे की “तुम्ही डजथेआहातआडण तुमच्याकिे जे काहीआहेत्याद्वािे

तुम्हीजेकाहीकरूशकतातेकिा.” 

आांतरराष्ट्र ीय न्यायासाठी जागनतक नदवस 2022 

• आंतििाष्ट्र ीय गुने्हगािी कृत्यांमुळे पीडितांना न्याय डमळवून देण्यासाठी

कामकिणाऱ्या संघटनांच्यास्मिणाथच17 जुलैिोजीजागडतकन्याय डदन

पाळला जातो. हे जगातील आिुडनक न्यायालय प्रणालीच्या स्थापनेरे्

स्मिण किते. हा डदवस मूलभूत मानवी हक्ांच्या समथचनावि आडण

आंतििाष्ट्र ीयगुने्हगािीन्यायाच्याजाडहिातीविलक्षकें डद्रतकितो. 

20 जुलै रोजी आांतरराष्ट्र ीय चांद्र नदवस साजरा केला जातो 

• जनिलअसेंिीनेआंतििाष्ट्र ीयरं्द्र डदनघोडर्तकेला, जोसंयुक्तिाष्ट्र ांनी

डनयुक्त केलेला आंतििाष्ट्र ीय डदवस दिवर्ी 20 जुलै िोजी साजिा केला

जातो. आंतििाष्ट्र ीय रं्द्र डदवस 2022 हा डदवसमानवतेर्ी न्स्टस्थतीआडण

संभावनांबद्दल जागरूकता डनमाचण किण्यासाठी आडण प्रोत्साहन

देण्यासाठी म्हणून डनविला गेलाआहे. युनायटेि नेशन्सऑडफसफॉि

आऊटिसे्पसअफेयसच (UNOOSA) च्यासहकायाचने , आंतििाष्ट्र ीय रं्द्र

डदवस 2022 हा वाडर्चक कायचक्रम म्हणून साजिा केला जाईल आडण

जगभिातसामान्यसावचजडनकउत्सवआयोडजतकेलेजातील. 

जागनतक बुखद्धबळ नदवस 2022 20 जुलै रोजी जगभरात साजरा केला 

जातो 

• हा डदवस1924 मधे्य पॅरिसमधे्यआंतििाष्ट्र ीय बुन्स्टद्धबळमहासंघ (FIDE) 

र्ीस्थापनाझाल्यार्ीतािीखआहे.याडदवशी, आपणएखाद्यालाडशकवून

डकंवा खेळ कसा खेळायर्ा हे डशकून हा डदवस साजिा करू शकतो.

तसेर्, आपण 24-तास मॅिेथॉनर्ा डवर्ाि करू शकतो डकंवा तुमच्या

स्वतःच्याबुन्स्टद्धबळिोिणाबद्दलतुमर्ीकथाशेअिकरूशकतो. 

जागनतक मेंदू नदि 22 जुलै रोजी जगभरात साजरा केला जातो 

• वल्डच फेििेशन ऑफ नू्यिोलॉजी (WFN) दिवर्ी वेगळ्या थीमवि लक्ष

कें डद्रत करून प्रते्यक 22 जुलै िोजी जागडतक मेंदू डदन साजिा किते.

िबू्ल्यएर्ओच्यामते, मेंदूरे्र्ांगलेआिोग्यहीअशीन्स्टस्थतीआहेज्यामधे्य

प्रते्यकव्यक्तीत्यांच्यास्वत:च्याक्षमताओळखूशकतेआडणजीवनातील

परिन्स्टस्थतीरं्ा सामना किण्यासाठी त्यांच्या संज्ञानािक, भावडनक, 

मानडसकआडणवतचणुकीशीकायचकरूशकते. 

राष्ट्र ीय प्रसारि नदवस 2022 : 23 जुलै रोजी साजरा केला जातो 

• भाितात23 जुलैिोजीिाष्ट्र ीयप्रसािणडदवससाजिाकेलाजातो.आपल्या

जीवनावििेडिओच्याप्रभावार्ीभाितीयनागरिकांनाआठवणकरूनदेणे

हा या डदवसार्ा उदे्दशआहे.आकाशवाणी डकंवाऑल इंडिया िेडिओ

(AIR) ही भाितार्ी स्वदेशी िाष्ट्र ीय िेडिओ प्रसािण सेवा आहे जी

देशभिातीललाखो घिांपयांत पोहोर्ते.आकाशवाणी हा प्रसािभाितीर्ा

डवभागआहेजोपूवीसिकािीडनयंत्रणाखालीहोतापिंतुआताएकस्वायत्त

संस्थाआहे, ज्यार्ीस्थापनासंसदेच्याकायद्यानेकेलीआहे. 
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जागनतक िाजूक X जागरूकता नदवस 2022: 22 जुलै 

• Fragile X मुळे प्रभाडवत झालेल्या कुटंुबांना साजिे किण्यासाठीआडण

उपर्ाि शोिण्यासाठी संशोिनाच्या प्रगतीवि प्रकाश टाकण्यासाठी

दिवर्ी22 जुलैिोजीजागडतकनाजूकX जागरूकताडदवससाजिाकेला

जातो.या डदवशी, जगभिातीलसमुदायजागडतकस्तिाविस्मािकेआडण

खुणाप्रकाडशतकरूनFragile X विप्रकाशटाकण्यासाठीएकत्रयेतात.

जागडतक नाजूकX डदवस Fragile X मुळे प्रभाडवतझालेल्या कुटंुबांना

साजिा कितो आडण प्रभावी उपर्ाि आडण शेवटी एक उपर्ाि

शोिण्यासाठीसंशोिनाच्याप्रगतीविप्रकाशटाकतो. 

आयकर नदवस 24 जुलै रोजी CBDT द्वारे साजरा केला जातो 

• कें द्रीय प्रत्यक्ष कि मंिळ (CBDT) ने 24 जुलै 2022 िोजी 162 वा

आयकि डदवस साजिा केला. 1857 मधे्य डब्रटीश िाजवटीडवरुद्धच्या

पडहल्या स्वातंत्र्ययुद्धात डब्रडटश िाजवटीने झालेल्या नुकसानीर्ी भिपाई

किणेहायाकिार्ाउदे्दशहोता.2010 मधे्यहाडदवसपडहल्यांदासाजिा

किण्यात आला.24 जुलै 1980 िोजी सि जेर्म् डवल्सन यांनी भाितात

प्रथमर्आयकिलागूकेला.  

जागनतक बुिण्यापासूि सांरक्षि नदि: 25 जुलै 

• जागडतकबुिण्यापासूनसंिक्षणडदवसदिवर्ी25 जुलैिोजीसाजिाकेला

जातोआडणएडप्रल2021 पासूनयूएनजनिलअसेंिीर्ाठिाव “जागडतक

बुिण्यापासून बर्ाव” द्वािे स्थाडपत केला गेला.ही आंतििाष्ट्र ीय वडकली

कायचक्रम कुटंुबआडणसमुदायांवि बुिण्याच्या डवनाशकािीआडणखोल

परिणामांकिे लक्ष वेिण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान किते आडण ते

थांबवण्यासाठीजीवन-बर्तिोिणांर्ीरूपिेर्ादेखीलदेते. 

कारनगल नवजय नदवस 2022: पानकस्तािवर भारताच्या ऐनतहानसक 

नवजयाचा उत्सव आहे. 

• कािडगल डवजय डदवसहा26 जुलै1999 िोजीपाडकस्तानविभािताच्या

ऐडतहाडसकडवजयार्ाउत्सवआहे.कािडगल, लिाखयेथेडनयंत्रणिेरे्च्या

(एलओसी)भाितीयबाजूविबेकायदेशीिपणे टेकिीविकब्जाकिणाऱ्या

पाडकस्तानी सैन्याला भाितीय सैन्याने यशस्वीरित्या हटवले. या डवजयारे्

स्मिण किण्यासाठी आडण या देशासाठी ज्यांनी बडलदान डदले त्यांच्या

स्मिणाथच, कािडगल डवजय डदवसदिवर्ी26 जुलै िोजीभाितातसाजिा

केलाजातो. 

िारफुर्ीच्या पयानवरिीय सांवधनिासाठी आांतरराष्ट्र ीय नदवस 

• खािफुटीच्या पयाचविणाच्या संविचनासाठी आंतििाष्ट्र ीय डदवसदिवर्ी26 

जुलै िोजी साजिा केला जातो. खािफुटीच्या पारिन्स्टस्थडतक तंत्राच्या 

"अडद्वतीय, डवशेर्आडणअसुिडक्षतपरिसंस्था" म्हणूनजागरुकता डनमाचण

किण्यासाठीआडणत्यांच्याशाश्वतव्यवस्थापन, संविचनआडणवापिासाठी

उपायांनाप्रोत्साहनदेण्यासाठीहाडदवसपाळलाजातो. 

जागनतक नहपॅर्ायर्ीस नदवस 2022 जगभरात 28 जुलै रोजी साजरा केला 

जातो 

• जागडतक डहपॅटायटीस डदवस दिवर्ी 28 जुलै िोजी व्हायिल

डहपॅटायटीसबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी साजिा केला जातो, 

ज्यामुळे यकृतार्ी जळजळ होते ज्यामुळे गंभीि िोग आडण यकृतार्ा

ककच िोग होतो. हा डदवस डहपॅटायटीसविील िाष्ट्र ीय आडण आंतििाष्ट्र ीय

प्रयत्नांनार्ालना देण्यार्ी, व्यक्ती, भागीदािआडणजनतेद्वािे कृतीआडण

प्रडतबद्धता प्रोत्साडहतकिण्यार्ीआडणWHO च्या2017 च्याजागडतक

डहपॅटायटीसअहवालातनमूद केल्यानुसािमोठ्याजागडतकप्रडतसादार्ी

आवश्यकताअिोिेन्स्टखतकिण्यार्ीसंिीआहे. 

• 2022 च्याजागडतक डहपॅटायटीस डदनाडनडमत्त, WHO प्राथडमकआिोग्य

सुडविा आडण समुदायांच्या जवळ डहपॅटायटीसर्ी काळजी आणण्यार्ी

गिज अिोिेन्स्टखत कित आहे जेणेकरून लोकांना कोणत्याही प्रकािर्ा

डहपॅटायटीसअसलातिीहीउपर्ािआडणकाळजीडमळूशकेल. 

• जागडतक डहपॅटायटीस डदवस 2022 र्ी थीम 'हेपेटायटीसच्या

देखभालीबाबत तुम्हालाअडिकजवळआणणे' हाआहे. ही मुख्य थीम

डहपॅटायटीसर्ी देखभाल अडिक सुलभ बनवण्याच्या आवश्यकतेबद्दल

जागरूकतावाढवण्याविलक्षकें डद्रतकिणेआहे. 

आांतरराष्ट्र ीय व्याघ्र नदि 2022 29 जुलै 

• आंतििाष्ट्र ीय व्याघ्र डदन दिवर्ी 29 जुलै िोजी जगभिात साजिा केला

जातो. वाघांच्या संविचनाच्या महत्त्वाबाबत व्यक्ती, संस्था आडण सिकाि

यांच्यातजागरूकता डनमाचणकिण्यासाठीहा डदवससाजिा केलाजातो.

जंगली मांजिांना वार्वण्यासाठी योग्य तीकािवाईकिण्यासाठी सवाांना

प्रोत्साडहत किणे हा या डदवसार्ा उदे्दश आहे. जागडतक वन्यजीव

डनिीनुसाि, गेल्या 150 वर्ाांत वाघांच्या लोकसंखे्यपैकी सुमािे 95 टके्

घटझालीआहे. 

• India launches Project Tiger to revive the tiger population ही

2022 आंतििाष्ट्र ीयव्याघ्रडदनार्ीथीमआहे. 

जागनतक निसगन सांवधनि नदि 2022: 28 जुलै 

• दिवर्ी28 जुलै िोजीजागडतक डनसगच संविचन डदनसाजिा केलाजातो.

न्स्टस्थि आडण समृद्ध मानवजातीसाठी आवश्यक असलेल्या डनिोगी

पयाचविणासाठी डनसगच आडण जैवडवडवितेच्या संिक्षणाबाबत जनजागृती

किणेहायामागर्ाउदे्दशआहे. 

आांतरराष्ट्र ीय मैत्री नदि 2022 हा जागनतक स्तरावर 30 जुलै रोजी साजरा 

करण्यात आला 

• आंतििाष्ट्र ीयमैत्रीडदनदिवर्ी30 जुलैिोजीसाजिाकेलाजातोआडणतो

प्रथम1958 मधे्यजागडतकमैत्रीिमचयुद्धयाआंतििाष्ट्र ीयनागिीसंघटनेने

प्रस्ताडवतकेलाहोता. युनायटेि नेशन्सच्यामते, आंतििाष्ट्र ीय मैत्री डदवस

लोकांमधे्य शांतता आडण सामाडजक सौहादच  वाढडवण्यात मदत करू

शकतो. भाितात तसेर् इति अनेक देशांमधे्य, ऑगस्टच्या पडहल्या

िडववािीफ्रें िडशपिेसाजिाकेलाजातो.यावर्ीतो7 ऑगस्ट2022 िोजी

येतो. 

व्यक्ती ांच्या तस्करी नवरुद्ध जागनतक नदवस 2022: 30 जुलै 

• तस्किी डवरुद्धजागडतक डदवस दिवर्ी ३० जुलै िोजी लोकांर्ी तस्किी

कोणालाहोतआहेयार्ीजाणीवकरून देण्यासाठीसाजिा केलाजातो.

याडदवसारे्उडद्दष्ट्लोकांनाडशडक्षतकिणेहाआहेकीव्यक्तीरं्ीतस्किी

हा गुन्हा मानला जातो, ज्यामधे्य जबिदस्तीने मजुिी आडण लैंडगक

शोर्णाच्यानोकऱ्यांसाठीमडहलाआडणमुलांरे्शोर्णसमाडवष्ट्आहे. 

जागनतक रेंजर नदि 2022 जागनतक स्तरावर 31 जुलै रोजी साजरा केला 

जातो 

• दिवर्ी 31 जुलै िोजी जागडतक िेंजि डदन साजिा केला जातो.

आंतििाष्ट्र ीय िेंजि फेििेशनने डनसगाचच्या िक्षणासाठी पाकच  िेंजसचच्या

योगदानार्ा सन्मानकिण्यासाठी या डदवसार्ी स्थापना केली. जागडतक

िेंजि डदन त्यांच्या महत्त्वाच्या कायाचला पाडठंबा देण्यार्ी संिी देते, जे

पयाचविणीयप्रर्ािापासूनतेडशक्षणापयांतरे्असते.कतचव्यबजावतानाप्राण

गमावलेल्यािेंजसचनाश्रद्धांजलीवाहण्यार्ीहीहाडदवसआहे. 
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निधि बातम्या 

मल्याळम अनभिेत्री अांनबका राव याांचे निधि 

● मल्याळम अडभनेत्री आडण सहाय्यक डदग्दडशचका अंडबका िाव यांरे् 

वयाच्या ५८ व्या वर्ी डनिन झाले. बालरं्द्र मेनन डदग्दडशचत 2002 मधे्य 

रिलीज झालेल्या 'कृष्णा गोपालकृष्ण' या डर्त्रपटातून डतने सहाय्यक 

डदग्दशचक म्हणून डर्त्रपट उद्योगात प्रवेश केला. डतने 2000 च्या 

सुरुवातीला सहाय्यक डदग्दशचक म्हणून डर्त्रपट उद्योगात प्रवेश केला. डतने 

बालरं्द्र मेनन, अिि िशीद, शफी आडण डवनयन यांच्यासह अनेक 

डदग्दशचकांना सहाय्य केले आहे. डतने अनेक डर्त्रपटांमधे्यही काम केले. 

अलीकिे, डतने व्हायिस आडण कंुबलांगी नाइट्स सािख्या डहट 

डर्त्रपटांमधे्य डतच्या अडभनयाने छाप पािली. 

निनर्श नथएर्र नदग्दशनक पीर्र िूक याांचे निधि 

● पीटि बू्रक, जगातील सवाचत नाडवन्यपूणच डथएटि डदग्दशचकांपैकी एक, 

ज्यांनी डवडर्त्र डठकाणी शन्स्टक्तशाली नाटक सादि किण्यार्ी कला परिपूणच 

केली, त्यांरे् वयाच्या 97 व्या वर्ी डनिन झाले. डब्रटीश डदग्दशचकाने 

आंतििाष्ट्र ीय ऑपेिाद्वािे शेक्सडपयिच्या आव्हानािक आवृत्त्ांपासून ते 

डहंदू महाकाव्यांपयांत डनडमचती केली. 

भारताचा माजी गोलकीपर ईएि सुधीर याांचे निधि 

● 1970 च्या दशकात भाितासाठी गोलकीपि म्हणून खेळणािे माजी 

भाितीय आंतििाष्ट्र ीय EN सुिीि यांरे् गोव्यातील मापुसा येथे डनिन झाले. 

1972 मधे्य ऑडलन्स्टम्पक पात्रता स्पिेत िंगून (सध्या यंगून) येथे 

इंिोनेडशयाडवरुद्ध आंतििाष्ट्र ीय डक्रकेटमधे्य पदापचण किणाऱ्या सुिीिने 9 

सामन्यांमधे्य भाितारे् प्रडतडनडित्व केले. 1973 च्या मिेका कप आडण 

1974 मधे्य आडशयाई खेळांच्या संघातही तो िाष्ट्र ीय संघार्ा भाग होता. 

.जे्यष्ठ बांगाली नचत्रपर् निमानते तरुि मजुमदार याांचे निधि 

● जे्यि बंगाली डर्त्रपट डदग्दशचक, तरुण मजुमदाि यांरे् वयाच्या 92 व्या वर्ी 

डनिन झाले. तरुण मजुमदाि त्यांच्या हयातीत सृ्मती तुकू ठक, श्रीमन 

पृथ्वीिाज, कुहेली, बाडलका बिू, दादि कीती, रं्दि बािी या लोकडप्रय 

बंगाली डर्त्रपटांरे् डदग्दशचन किण्यासाठी ओळखले जात होते. त्यांनी 60, 

70 आडण 80 च्या दशकात बंगाली डर्त्रपट उद्योगाच्या उन्नतीसाठी 

महत्त्वपूणच प्रभाव डनमाचण केला. 

● तरुण मजुमदाि हे 1990 मधे्य प्रडतडित पद्मश्री पुिस्कािारे् मानकिी होते. 

ते र्ाि िाष्ट्र ीय पुिस्काि, 7 BFJA पुिस्काि, 5 डफल्मफेअि पुिस्काि आडण 

एक आनंदलोक पुिस्काि प्राप्तकते आहेत. 

स्वातांत्र्यसैनिक गाांधीवादी पी गोपीिाथ िायर याांचे निधि 

• स्वातंत्र्यसैडनक पी. गोपीनाथन नायि यांरे् वयाच्या 100 व्या वर्ी डनिन 

झाले. ते त्यांच्या आयुष्यात गांिीवादी डवर्ािसिणीरे् पालन किण्यासाठी 

ओळखले जात होते आडण त्यांना पद्म पुिस्कािाने सन्माडनत किण्यात 

आले होते. त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्ात भाग घेतला होता. 1942 च्या भाित 

छोिो आंदोलनात त्यांनी भाग घेतला होता आडण भूदान आडण ग्रामदान 

र्ळवळीला र्ालना देण्यासाठी डवनोबा भावे यांच्यासोबत काम केले होते . 

भाित सिकािने त्यांना 2016 मधे्य समाजातील योगदानाबद्दल पद्मश्री हा 

र्ौथा सवोच्च नागिी सन्मान प्रदान केला. 

जपािचे माजी पांतप्रधाि नशांजो आबे याांचे गोळी लागल्यािे निधि झाले 

● पन्स्टश्र्म जपानमिील नािा शहिात डनविणूक प्रर्ािादिम्यान गोळ्या 

झािण्यात आलेले जपानरे् माजी पंतप्रिान डशंजो आबे यांरे् डनिन झाले 

आहे. नािा अडग्नशमन डवभागाने यापूवी सांडगतले होते की, 67 वर्ीय अबे 

यांना रुग्णालयात नेण्यापूवी ते काडिचओपल्मोनिी अिेस्टमधे्य होते. त्यांनी 

सांडगतले की त्याच्या मानेच्या उजव्या बाजूला आडण िाव्या हंसलीला 

जखमा झाल्या आहेत. 

● 2020 मधे्य िाजीनामा देईपयांत देशातील सवाचत जास्त काळ पंतप्रिान 

िाडहलेले आबे यांना हल्ल्यानंति हेडलकॉप्टिने रुग्णालयात नेण्यात आले. 

1930 च्या दशकात युद्धपूवच सैन्यवादाच्या डदवसांपासून एखाद्या डवद्यमान 

डकंवा माजी जपानी पंतप्रिानार्ी ही पडहली हत्या होती. 

भारतीय इांर्रिेर्चे जिक बीके नसांगल याांचे निधि 

● देश संर्ाि डनगम डलडमटेि (VSNL) रे् माजी अध्यक्ष डब्रजेंद्र के डसंगल 

यांरे् दीघच आजािाने डनिन झाले. ते ८२ वर्ाांरे् होते. भाितीय इंटिनेटरे् 

जनक म्हणून ओळखले जाणािे डसंगल हे त्यांच्या ठाम मतांसाठी आडण 

स्थापनेसाठी डनभचयतेसाठी ओळखले जात होते. VSNL रे् अध्यक्ष या 

नात्याने, नोकिशाहीच्या अिथळ्यांना तोिं देण्याच्या त्यांच्या क्षमतेसाठी 

त्यांना अनडिकृतपणे 'बुलिोजि' म्हणून ओळखले जात होते, परिणामी 

VSNL 1991 मधे्य $125 दशलक्ष कंपनीपासून 1998 पयांत $1.65 अब्ज 

कमु्यडनकेशन कंपनी बनली. 

अांगोलाचे माजी राष्ट्र ाध्यक्ष जोस एिुआिो िॉस सॅांर्ोस याांचे निधि 

● अंगोलारे् माजी िाष्ट्र ाध्यक्ष, जोस एिुआिो िॉस संॅटोस यांरे् वयाच्या 79 

व्या वर्ी डनिन झाले. ते आडफ्रकेतील सवाचत जास्त काळ काम किणाऱ्या 

िाष्ट्र प्रमुखांपैकी एक होते, ज्यांनी अंगोलारे् अध्यक्ष म्हणून जवळपास र्ाि 

दशके िाज्य केले. ते 2017 मधे्य अध्यक्षपदावरून पायउताि झाले. त्यांनी 

खंिातील सवाचत प्रदीघच गृहयुद्धासाठीही लढा डदला आडण आपल्या 

देशाला प्रमुख तेल उत्पादक बनवले. 

प्रनसद्ध पुरातत्शास्त्रज्ञ पद्मश्री इिामुल हक याांचे निधि 

● सुप्रडसद्ध पुिातत्वशािज्ञ, इडतहासकाि, कलेतील तज्ञ आडण बांगलादेश 

िाष्ट्र ीय संग्रहालयारे् माजी महासंर्ालक प्रो. िॉ. एनामुल हक आता हयात 

नाहीत. त्यांच्या डनिनाच्या वेळी ते 85 वर्ाांरे् होते. त्यांच्या ढाक्यातील घिी 

त्यांरे् डनिन झाले. 28 सप्टेंबि 1983 ते 6 फेबु्रवािी 1991 पयांत त्यांनी 

िाष्ट्र ीय संग्रहालयारे् महासंर्ालक म्हणून काम केले. त्यांना 2016 मधे्य 

एकुशे पदक, 2020 मधे्य स्वािीनता पदक आडण त्यांच्या योगदानाबद्दल 

भाितीय पद्मश्री पुिस्काि डमळाला. 

जेम्स बाँि थीमसाठी प्रनसद्ध असलेले निनर्श सांगीतकार मॉन्टी िॉमनि 

याांचे निधि 

● जेर्म् बाँि डर्त्रपटांसाठी थीम टू्यन डलडहणािे डब्रटीश संगीतकाि मॉन्टी 

नॉमचन यांरे् वयाच्या ९४ व्या वर्ी डनिन झाले आहे. त्यांना अल्बटच “कू्यबी” 

ब्रोकोली या डनमाचत्याने पडहल्या जेर्म् बाँि डर्त्रपटार्ी थीम तयाि 

किण्यासाठी डनयुक्त केले होते, “िॉ. नो" 1962 मधे्य प्रडसद्ध झाले. 

.पद्मश्री पुरस्कार नवजेते प्रख्यात समाजसेवक अवधाश कौशल याांचे निधि 

● पद्मश्री डवजेते प्रख्यात समाजसेवक अविश कौशल यांरे् नुकतेर् दीघच 

आजािाने डनिन झाले ते ८७ वर्ाांरे् होते. ते ग्रामीण याडर्का आडण हक् 

कें द्र (िेहिािून, उत्तिाखंि येथे न्स्टस्थत) नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेरे् संस्थापक 

होते . मानवाडिकाि आडण पयाचविणाच्या संविचनाडवरुद्धच्या लढ्ासाठी ते 

प्रडसद्ध होते. कौशल हे माजी पंतप्रिान िाजीव गांिी यांच्या जवळरे् होते. 

● 2003 मधे्य, माडहती आडण संपे्रर्ण तंत्रज्ञानामधे्य स्थाडनक सामग्रीरे् महत्त्व 

या डवर्याविील र्रे्साठी पॅनेलच्या अध्यक्षतेसाठी, कौशल यांना संयुक्त 

िाष्ट्र ांनी डजडनव्हा येथे जागडतक डशखि परिर्देसाठी आमंडत्रत केले होते. 

श्रीलंकेतील गृहयुद्धानंति झालेल्या युद्ध गुन्क्यांर्ी आडण बेपत्ता होण्याच्या 

र्ौकशीसाठी आंतििाष्ट्र ीय सडमतीरे् सदस् म्हणून कौशल यांर्ीही 

डनयुक्ती किण्यात आली होती. 

मेखक्सकोचे माजी अध्यक्ष लुईस इचेवेररया याांचे 100 व्या वर्ी निधि झाले 

● त्यांर्ा मुलगा बेडनटो इरे्वेरिया याने सांडगतल्याप्रमाणे, 1970 ते 1976 या 

कालाविीत मेन्स्टक्सकोरे् अध्यक्षपद भूर्वणािे लुईस इरे्वेरिया अल्वािेझ 

यांरे् वयाच्या 100 व्या वर्ी डनिन झाले. दडक्षण मध्य मेन्स्टक्सकोतील 

मोिेलोस िाज्यार्ी िाजिानी के्वनाचवाका येथील त्यांच्या घिी इरे्वेरिया यांरे् 

डनिन झाले. माजी नेत्याच्या कुटंुबीयांना आडण डमत्रांना मेन्स्टक्सकन िाष्ट्र ाध्यक्ष 

आंदे्रस मॅनु्यएल लोपेझ ओब्रािोि यांरे् एक डिट डमळाले आडण त्यांनी 

आदिपूवचक शोक व्यक्त केला. 

पांजाबचे माजी सभापती निमनल नसांग काहलो ां याांचे निधि 

• पंजाबरे्माजीसभापतीआडणडशिोमणीअकालीदल(SAD) नेते, डनमचल

डसंगकाहलॉनयांरे्वयाच्या७९व्यावर्ीडनिनझाले.ते1997 ते2002 

पयांत ग्रामीण डवकास आडण पंर्ायत मंत्री आडण 2007 ते 2012 या

काळातडविानसभेरे्अध्यक्षहोते. 
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प्रनसद्ध गझल गायक भूनपांदर नसांग याांचे निधि 

• प्रख्यातगझलगायकभूडपंदिडसंगयांरे्कोलनकॅन्सिआडणकोडवि-19 

संबंडितगंुतागंुतीमुळेडनिनझाले.ते82 वर्ाांरे्होते.डसंग'दुडनयाछुटेयाि

ना छुटे' ("ििम कांता"), 'थोिी सी जमीन थोिाआसमान' ("डसतािा") 

यांसािख्यागाण्यांसाठीप्रडसद्धहोते, 'डदलिंुदताहै' ("मौसम"), 'नाम  गुम

जायेगा' ("डकनािा") जे त्यांनी डदवंगत डदग्गज गाडयका लता मंगेशकि

यांच्यासोबतगायलेहोते.  

प्रनसद्ध कलाकार अचु्यति कुिलू्लर याांचे निधि 

• प्रख्यातकलाकािअचु्यतानकुिलू्लियांरे्वयाच्या७७व्यावर्ीनुकतेर्

डनिन झाले. प्रडशक्षण घेऊन डसन्स्टव्हल इंडजनीअि असलेले अचु्यतान

कुिलू्लि हे एक स्व-डशडक्षत अमूतच कलाकाि होते आडण दडक्षण

भाितातीलसमकालीनकलावतुचळातीलएकअतं्यतप्रडतडितनावहोते.तो

मद्रासआटचलबर्ाएकभागहोता, जेरे्न्नईच्यागव्हनचमेंटकॉलेजऑफ

आटचमधे्य कायचित होते आडण नंति ते डर्त्रकला अमूताांकिे

वळले.अचु्यतानकुिलू्लिहेिाष्ट्र ीयआडणताडमळनािूिाज्यलडलतकला

अकादमीपुिस्कािप्राप्तकतेआहेत. 

प्रनसद्ध शास्त्रज्ञ आनि ILS नदग्दशनक अजय पररदा याांचे निधि 

• प्रख्यात शािज्ञ आडण इन्स्टिटू्यट ऑफ लाईफ सायने्सस (ILS) रे्

संर्ालकिॉ.अजयकुमािपरििायांरे्वयाच्या58 व्यावर्ीडनिनझाले.

डवज्ञान के्षत्रातील त्यांच्या अतुलनीय योगदानाबद्दल त्यांना 2014 मधे्य

भािताच्यािाष्ट्र पतीचं्याहसे्तपद्मश्री पुिस्कािानेसन्माडनतकिण्यातआले.

आडण अडभयांडत्रकी. त्यांनी एमएस स्वाडमनाथन रिसर्च फाउंिेशनमधे्य

कायचकािी संर्ालक म्हणूनही काम केले होते. त्यांरे् संशोिन मुख्यत:

अजैडवक तणाव सहनशीलतेसह हवामानातील लवडर्क पीक वाण

डवकडसतकिण्याविकें डद्रतआहे. 

मराठीतील प्रनसद्ध लेिक अिांत यशवांत िरे याांचे निधि 

• नंदाखिेयानावानेप्रडसद्धअसलेलेमिाठीलेखकअनंतयशवंतखिेयांरे्

दीघच आजािाने डनिन झाले. त्यांनी डवज्ञान, समाजशाि आडण भूगोल

यांसािख्याडवडविडवर्यांवि19 पुस्तकेडलडहलीज्यात 'अंताजीर्ीबखि', 

'बखि अंतकाळार्ी' आडण 'उद्या' ही त्यांर्ी उले्लखनीय कामे आहेत.

'आजर्ा सुिािक' वृत्तपत्राच्या संपादक मंिळाविही त्यांनी जवळपास

अकिावरे्कामकेलेहोतेआडणमिाठीडवज्ञानपरिर्देरे्तेसदस्होते. 

प्रख्यात आसामी लेिक अतुलािांद गोस्वामी याांचे निधि 

• जे्यि आसामी साडहन्स्टत्यक आडण साडहत्य अकादमी पुिस्काि डवजेते

अतुलानंद गोस्वामी यांरे् डनिन झाले. ते 87 वर्ाांरे् होते. गोस्वामी हे

लघुकथा लेखक, साडहन्स्टत्यकआडणकादंबिीकािम्हणूनओळखले जात

होते. 2006 मधे्य त्यांच्या 'सेनेह जोिीि गांथी' या कादंबिीसाठी त्यांना

2006 मधे्यसाडहत्यअकादमीपुिस्कािानेसन्माडनतकिण्यातआले. 

• 'नामघरिया' 'हमदोईपुलोिजॉन', 'िाजपात', 'पोलाटोक' आडण'आश्रय' या

त्यांच्या इति काही उले्लखनीय कामांर्ा समावेश आहे. त्यांनी अनेक

इंग्रजी, बंगाली आडण ओडिया कामांर्ा आसामीमधे्य आडण आसामी

गं्रथांर्ाइंग्रजीमधे्यअनुवादकेलाआहे. 

ऑस्कर िामाांनकत नदग्दशनक बॉब राफेल्सि याांचे निधि 

• ‘दमंकीज’रे्सहडनमाचतेआडण ‘फाइव्हइझीपीसेस’ डर्त्रपटारे्डदग्दशचक

बॉब िाफेल्सन यांरे् डनिनझालेआहे.फाइव्ह इझी पीसेसने 1971 मधे्य

सवोतृ्कष्ट् डर्त्रआडण पटकथेसाठी िाफेलसनला दोनऑस्कि नामांकने

डमळडवली.त्याने मंकीजआडणत्यार् नावार्ी टीव्ही माडलका सह-डनडमचत

केली, त्याला1967 मधे्यबटचश्ाइििसोबतउतृ्कष्ट् डवनोदीमाडलकेसाठी

एमी पुिस्काि डमळाला.िाफेल्सनने अनेक भागांरे् डदग्दशचन केले आडण

डनमाचताआडणईपीम्हणूनकामकेले.त्यालादोनशोमधे्यलेखनारे् शे्रयही

डमळाले. 

• नंति त्याच्या कािडकदीत, िाफेलसनने 1987 मधे्य िेब्रा डवंगि आडण

माउंटनऑफ द मून (1990) अडभनीत िॅक डविो डर्त्रपट डदग्दडशचत

केला; आडण डनकोल्सन इन मॅन टर बल (1992) आडणिि अँि वाईन

(1997) अडभनीतआणखीदोन डर्त्रपट.त्यानेनो गुििीि(2002) रे्ही

नेतृत्वकेले, त्यानंतिव्यवसायसोिला. 

यूकेखस्थत प्रनसद्ध पांजाबी गायक बलनवांदर सफारी याांचे निधि 

• जे्यि पंजाबी गायक बलडवंदि सफािी यांरे् डनिन झाले. ते 63 वर्ाांर्ा

होता.बडमांगहॅममधे्यिाहणािा पंजाबमधे्यजन्मलेलासफािी1980 पासून

यूकेच्याभांगिासीनर्ाभागहोतेआडणत्यांनी1990 मधे्यसफािीबॉयझ

बँिर्ीस्थापनाकेली. 

पद्मश्री पुरस्कार नवजेते सुशोवि बॅिजी याांचे निधि 

• बंगालरे् 'वनरुपीिॉरि' म्हणूनप्रडसद्धअसलेलेपद्मश्रीसुशोवनबॅनजी

यांरे् डनिन झाले. बोलपूि, बीिभूम डजल्हयातील, बॅनजी जवळजवळ 60 

वर्ाांपासून रूग्णांवि प्रडत भेटी 1 रुपये दिाने उपर्ाि किण्यासाठी

ओळखलेजातहोते.2020 मधे्य, त्यांनावैद्यकीयके्षत्रातीलयोगदानाबद्दल

पद्मश्रीने सन्माडनत किण्यातआले. त्यार् वर्ी, जास्तीत जास्त रुग्णांवि

उपर्ािकेल्याबद्दलत्यांरे्नावडगनीजवल्डचिेकॉिचमधे्यस्थानडमळाले. 

 

नवनवध बातम्या 

NTPC तेलां गिातील भारतातील सवानत मोठा तरांगता सौर ऊजान 

प्रकल्पाला कनमशि देत आहे. 

● NTPC Ltd ने तेलंगणातील 100 MW िामागंुिम फ्लोडटंग सोलि PV 

प्रकल्पापैकी 20 मेगावॅट क्षमतेच्या शेवटच्या भागार्ी कमडशचयल 

ऑपिेशन िेट / व्यावसाडयक ऑपिेशन तािीख (COD) घोडर्त केली 

आहे. िामागंुिम फ्लोडटंग सोलि पीव्ही प्रकल्प हा NTPC द्वािे सुरू 

केलेला भाितातील सवाचत मोठा फ्लोडटंग सोलि िांट आहे. आता दडक्षण 

डवभागातील फ्लोडटंग सोलि कॅपॅडसटीरे् एकूण व्यावसाडयक ऑपिेशन 

217 मेगावॅटवि पोहोर्ले आहे. याआिी एनटीपीसीने कायमकुलम 

(केिळ) येथे 92 मेगावॅट फ्लोडटंग सोलि आडण डसंहाद्री (आंध्र प्रदेश) येथे 

25 मेगावॅट फ्लोडटंग सोलिरे् व्यावसाडयक ऑपिेशन घोडर्त केले. 

पांतप्रधाि मोदी ांिी गाांधीिगर येथे निनजर्ल इांनिया सप्ताह 2022 चे 

उद्घार्ि केले 

● पंतप्रिान निेंद्र मोदी यांनी गुजिातमिील गांिीनगि येथील महािा 

मंडदिात डिडजटल इंडिया सप्ताह 2022 रे् उद्घाटन केले. या डिडजटल 

इंडिया सप्ताहार्ी थीम 'कॅटलायडझंग नू्य इंडियाज टेर्ािे' ही आहे, 

ज्यामुळे िाष्ट्र ाला डिडजटल पद्धतीने सशक्त समाज आडण ज्ञानाच्या 

अथचव्यवस्थेत रूपांतरित किणे. डिडजटल इंडिया सप्ताह 2022 मधे्य 7 

जुलैपासून 'इंडिया सॅ्टक नॉलेज एक्सर्ेंज- शोकेडसंग इंडिया सॅ्टक आडण 

भाितार्ी डिडजटल उत्पादने आडण सेवा' हा तीन डदवसांर्ा ओरिएंटेशन 

कायचक्रम देखील असेल. 

प्रमुि ठळक मुदे्द: 

● श्री मोदीनंी 'डिडजटल इंडिया भाडशनी' देखील सुरू केली आहे ज्यामुळे 

भाितीयांना स्थाडनक भार्ांमधे्य इंटिनेट आडण डिडजटल सेवा सहज 

उपलब्ध होतील. 

● त्यांनी 'डिडजटल इंडिया जेनेडसस'-नाडवन्यपूणच स्टाटचअप्ससाठी जेन-नेक्स्ट 

सपोटच - एक िाष्ट्र ीय िीप-टेक स्टाटचअप िॅटफॉमच देखील सुरू केला. या 

योजनांसाठी एकूण 750 कोटी रुपयांरे् बजेट मांिण्यात आले आहे. 

● पंतप्रिानांनी 'मायस्कीम (MyScheme)' देखील समडपचत केली आहे, जी 

एकार् डठकाणी सिकािी योजनांर्ा लाभ देईल. 

निनजर्ल इांनिया सप्ताह 2022 कायनक्रमानवर्यी: 

• डिडजटल इंडिया सप्ताह 2022 हा कायचक्रम आिाि, यूपीआय (UPI), 

कोवीन (Cowin) आडण डिजीलॉकि (Digilocker) यांसािख्या डिडजटल 

पॅ्लटफॉमचरे् प्रात्यडक्षक दाखवेल ज्यांनी नागरिकांना जीवनात सुलभता 

डदली आहे. स्टाटचअप्स, सिकािी नेते आडण उद्योग आडण शैक्षडणक तज्ञ या 

कायचक्रमात सहभागी होतील. भाितीय युडनकॉनच आडण स्टाटचअप्सद्वािे 

महािा मंडदि येथे 200 हून अडिक स्टॉल्स असलेले एक प्रदशचन 

लावण्यात आले आहे. पंतप्रिान मोदीनंीही या प्रदशचनाला भेट डदली आडण 

स्टाटचअप आडण युडनकॉनचशी जोिलेल्या लोकांशी संवाद सािला. 
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नदल्ली 2023 मधे्य भारतातील सवानत मोठा िरेदी उत्सव आयोनजत 

करेल 

● पुढील वर्ी 28 जानेवािी ते 26 फेबु्रवािी या कालाविीत डदल्ली सिकाि-

समडथचत खिेदी महोत्सवारे् आयोजन किेल , अशी घोर्णा मुख्यमंत्री 

अिडवंद केजिीवाल यांनी केली. या फेन्स्टस्टव्हलमधे्य मनोिंजन, फूि 

वॉकसाठी 200 मैडफली असतील आडण उत्पादनांवि भिघोस सवलतही 

डदली जाईल. हा भाितातील आतापयांतर्ा सवाचत मोठा खिेदी महोत्सव 

असेल. 

उत्सवाबद्दल: 

● या वर्ी मार्चमधे्य उपमुख्यमंत्री मनीर् डससोडदया यांनी सादि केलेल्या 

िोजगाि बजेट 2022-23 मधे्य डदल्ली खिेदी महोत्सव हा एक 

महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. 

● महोत्सवादिम्यान, ग्राहकांना उत्पादनांवि भिघोस सवलत डदली जाईल 

आडण महोत्सवार्ा दजाच उच्च ठेवण्यासाठी पुिस्कािही डदले जातील. 

● अध्याि, गेडमंग, वेलनेस आडण टेक्नॉलॉजी या डवर्यांवि प्रदशचने असतील. 

उत्सवादिम्यान 30 डदवस डदल्ली नवविूप्रमाणे सजली जाईल. 

● सवच प्रमुख बाजािपेठा आडण मॉल्स सजवले जातील. हे लोकांना एक 

अतुलनीय खिेदी अनुभव देईल. 

मािगि रे्किी हे राष्ट्र ीय महत्त्वाचे स्मारक म्हिूि घोनर्त करण्यात येिार 

आहे 

● िाष्ट्र ीय स्मािक प्राडिकिणारे् अध्यक्ष श्री तरुण डवजय यांच्या नेतृत्वाखालील 

िाष्ट्र ीय स्मािक प्राडिकिणाच्या पथकाने आझादी का अमृत महोत्सवाच्या 

वर्ी िाजस्थानमिील मानगि टेकिीला िाष्ट्र ीय महत्त्वारे् स्मािक म्हणून 

घोडर्त किण्याबाबतर्ा अहवाल सादि केला. या अहवालात मानगि 

टेकिीबद्दल संबंडित तपशील आडण िाष्ट्र ीय स्मािक प्राडिकिणाच्या 

डशफािसी आहेत. 

राष्ट्रपती भविात सांग्रहालयाांच्या आपत्ती व्यवस्थापिावर दोि नदवसीय 

प्रनशक्षि आयोनजत करण्यात आले आहे 

● िाष्ट्र पती भवन संग्रहालयात, िाष्ट्र पती भवनाने िाष्ट्र ीय आपत्ती व्यवस्थापन 

संस्था (NIDM) च्या सहकायाचने "संग्रहालये आडण हेरिटेज इमाितीरें् 

आपत्ती व्यवस्थापन" या डवर्यावि कायचशाळा आयोडजत केली आहे.  

● िाष्ट्र पतीचं्या सडर्वालयाने आज जाहीि केले की, या प्रडशक्षणारे् उडद्दष्ट् 

िाष्ट्र पती भवन कमचर्ािी आडण इति भागिािकांमधे्य आपत्ती 

व्यवस्थापनारे् ज्ञान वाढवणे हे आहे, वािसा वासू्त, संग्रहालये आडण 

सांसृ्कडतक वािसा यावि डवशेर् लक्ष कें डद्रत किणे. 
 

 

मुख्य मुदे्द: 

● आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या डवडवि पैलंूबद्दल जाणून घेण्यासाठी दोन 

डदवसीय कायचशाळेच्या कालाविीत आपत्ती व्यवस्थापन फे्रमवकच  आडण 

मागचदशचक तते्त्व, सेंिाई फे्रमवकच  फॉि डिझास्टि रिस्क रििक्शन 

(SFDRR),आपत्ती जोखीम कमी किण्यासाठी पंतप्रिानांर्ा 10 कलमी 

अजेंिा इ.सहभागी डवडवि सत्रांमधे्य भाग घेतील. 

भारतीय नवमाितळ प्रानधकरि (AAI) लेह नवमाितळ हे देशाचे पनहले 

काबनि-नू्यर्र ल नवमाितळ म्हिूि बाांधले जात आहे 

नवीन डवमानतळ टडमचनल डबडल्िंगमधे्य सोलि पीव्ही िांटसह 

संकिीकिणमधे्य "भूतापीय प्रणाली" गिम आडण थंि किण्याच्या उदे्दशाने 

प्रदान केले जाईल. ही प्रणाली हवा आडण जमीन यांच्यात उष्णतेर्ी देवाणघेवाण 

करून कायच किते कािण डतरे् उष्णता पंप जागा गिम किण्यासाठी आडण थंि 

किण्यासाठी तसेर् पाणी गिम किण्यासाठी वापिले जातात. 

नदल्ली लेफ्टिांर् सरकारिे मालमत्ता कर अिुपालिासाठी RWA ला 

बक्षीस देण्याची योजिा सुरू केली. 

● लेफ्टनंट गव्हनचि (LG) VK सके्सना यांनी डदल्ली महानगिपाडलकेच्या 

(MCD) एकीकिणानंति मालमत्ता कि िोिणात महत्त्वपूणच बदल जाहीि 

केले आहेत. एलजीने इष्ट्तम कि संकलन आडण कर्िा व्यवस्थापन 

प्रणालीमंधे्य िेडसिेन्स्टन्क्शअल वेल्फेअि असोडसएशन (RWAs) र्ा सहभाग 

वाढवण्यासाठी SAH-BHAGITA योजना देखील सुरू केली. 

या योजिेअांतगनत: 

● कि संकलनात कायचक्षमता आडण अनुपालन सुिािण्याच्या त्यांच्या 

प्रयत्नांसाठी RWAs ला प्रोत्साहन डदले जाईल. 

● RWAs, त्यांच्या सोसायट्यांमिील एकूण मालमते्तवरून 90% कि 

संकलन साध्य केल्यावि, त्यांच्या के्षत्रातील 1 लाख रुपयांच्या कमाल 

मयाचदेच्या अिीन िाहून कि संकलनाच्या 10% डवकास कामार्ी डशफािस 

करू शकतात. 

● या व्यडतरिक्त, संबंडित वसाहतीने 100% कर्ऱ्यारे् डवलगीकिण, 

वसाहतीतील ओल्या कर्ऱ्यारे् डमश्रण, सुक्या कर्ऱ्यारे् पुनर्चक्रीकिण 

आडण उवचरित कर्िा वगीकिणार्ी अंमलबजावणी केल्यास भिलेल्या 

किाच्या 5% अडतरिक्त प्रोत्साहन डमळेल. 

निनजवािी (DigiVaani) कॉल सेंर्रसाठी िॅसकॉम (Nasscom) िे गुगल 

(Google) सोबत हातनमळविी केली 

● नॅसकॉम फाउंिेशन आडण गुगलने मडहला शेतकऱ्यांना त्यांर्ा व्यवसाय 

वाढवण्यास मदत किण्यासाठी इंडियन सोसायटी ऑफ अॅग्रीडबझनेस 

प्रोफेशनल्स (ISAP) या गैि-नफा संस्थेच्या सहकायाचने कॉल सेंटि स्थापन 

किण्यार्ी घोर्णा केली आहे . " डिडजवानी कॉल सेंटि" प्रकल्प 

प्रायोडगक तत्त्वावि र्ालवला जात आहे आडण सुरुवातीला डहमार्ल प्रदेश, 

उत्तिाखंि, उत्ति प्रदेश, डबहाि, हरियाणा आडण िाजस्थान या सहा 

िाज्यांमधे्य सुमािे 20,000 ग्रामीण मडहला उद्योजकांर्ा समावेश केला 

जाईल. 

अिुराग ठाकूर द्वारे "स्वराज" िावाची िवीि रे्नलखव्हजि मानलका प्रमोर् 

केली जात आहे 

• माडहती आडण प्रसािण मंत्री अनुिाग ठाकूि यांनी नवी डदल्ली येथे स्विाज: 

भाित के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा या नवीन टेडलन्स्टव्हजन माडलकेर्ा 

टर ेलि प्रदडशचत केला. 14 ऑगस्ट 2022 िोजी दूिदशचनवि या माडलकेरे् 

प्रसािण सुरू होणाि आहे. 75 भागांच्या या नाटकात मुक्ती योदे्ध आडण 

स्वातंत्र्य र्ळवळीतील गायब झालेल्या नायकांच्या योगदानावि प्रकाश 

टाकण्यात येणाि आहे. ऑल इंडिया िेडिओ देखील हा कायचक्रम प्रसारित 

किेल. 
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आयआयर्ी नदल्ली येथे जिगििा िेर्ा वकन से्टशिचे उद्घार्ि 

• इंडियन इन्स्टिटू्यटऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) डदल्ली द्वािे मानडवकीआडण

सामाडजक डवज्ञान डवभागाच्या अथचशाि प्रयोगशाळेत नवीन जनगणना

वकच से्टशनरे् अनाविण किण्यातआले आहे.जनगणना िेटा वकच से्टशन

अडिकृतपणेिॉ.डववेकजोशी,िडजस्टर ािजनिलआडणभाितारे्जनगणना

आयुक्तयांनीउघिले.िॉ.जोशीयांच्यामते , नवीनवकच से्टशनरे्उडद्दष्ट्

शैक्षडणकआडण संशोिकांना जनगणनेच्यामायक्रोिेटामधे्य प्रवेशकिणे

सोपे किणे आहे. याव्यडतरिक्त, जनगणनेच्या डक्रयाकलापांदिम्यान

एकडत्रत केलेल्या प्ररं्ि प्रमाणात िेटार्ी जागरूकता वाढडवण्यात ते

योगदानदेईल. 

22वा भारत रांग महोत्सव 2022 सांसृ्कती राज्यमांत्री अजुनि राम मेघवाल 

याांच्या हसे्त उद्घार्ि 

• भाितस्वातंत्र्यारे् ७५ वे वर्चआझादीकाअमृत महोत्सवम्हणूनसाजिे

कितआहे.हेसांसृ्कडतकमंत्रालयानेसाजिेकेलेआहेआडणयाडनडमत्ताने, 

नॅशनल सू्कल ऑफ िर ामा (NSD), नवी डदल्ली यांनी 16 जुलै ते 14 

ऑगस्ट 2022 दिम्यान “आझादी का अमृत महोत्सव-22वा भाित िंग

महोत्सव2022” आयोडजतकेलाआहे.याप्रसंगीकायचक्रमारे्सूत्रसंर्ालन

भाितसिकािरे्संसदीयकायचआडणसांसृ्कडतकिाज्यमंत्रीश्री.अजुचनिाम

मेघवाल , सुश्रीमाडलनीअवस्थी, पद्मश्री पुिस्काि डवजेते, प्रडसद्धभाितीय

लोकगायक आडण श्री. अिडवंद कुमाि आडण संर्ालक, सांसृ्कडतक

मंत्रालययांनीकेलेआहे. 

मागानरेर् अल्वा नवरोधी पक्षाच्या वतीिे उपाध्यक्षपदासाठी निवििूक 

लढविार आहेत 

• माजीकें द्रीयमंत्रीआडणिाजस्थानच्यािाज्यपालमागाचिेटअल्वायाडविोिी

पक्षांच्यासंयुक्तउमेदवािम्हणूनउपाध्यक्षपदासाठी डनविणूकलढवणाि

आहेत. पडिम बंगालरे् िाज्यपाल जगदीप िनकि यांना एनिीएने

उपाध्यक्षपदासाठीसंयुक्तदावेदािम्हणूननामांकनडदलेआहे.िाष्ट्र वादीरे्

सवेसवाच शिद पवाि यांच्या घिी झालेल्या 17 डविोिी पक्षांच्या नेत्यांच्या

मेळाव्यातअल्वायांनार्ालडवण्यार्ाडनणचयघेण्यातआला. 

इांस्टाग्रामचे िवीि पेमेंर् फीचर वापरकत्याांिा थेर् सांदेशाांद्वारे उत्पादिे 

िरेदी करू देते 

• मेटा मुख्यकायचकािीअडिकािी माकच  झुकिबगच यांनी घोर्णा केलीकी

कंपनीइंस्टाग्रामविएकनवीन “रॅ्टमधे्यपेमेंट” वैडशष्ट्ट्यसुरूकितआहे

.यानवीनवैडशष्ट्ट्यासह, वापिकतेलहानव्यवसायांमिूनउत्पादनेखिेदी

करू शकतात आडण इंस्टाग्रामवि थेट संदेशाद्वािे ऑिचि टर ॅक करू

शकतात. मेटाच्या मते, दि आठवड्याला एक अब्ज लोक इंस्टाग्राम, 

फेसबुकआडणव्हॉट्सअॅपविव्यवसायालासंदेशदेतात. 

• नवीन वैडशष्ट्ट्यवापिण्यासाठी, वापिकतेत्यांनाखिेदीकिण्यातस्वािस्

असलेल्या पात्र लहान व्यवसायाला थेट संदेश पाठवून प्रािंभ करू

शकतात.त्यार्रॅ्टथे्रिमधे्य, तेनंतिपैसेदेऊशकतील, त्यांच्याऑिचिर्ा

मागोवा घेऊ शकतील आडण व्यवसायाला कोणतेही फॉलो-अप प्रश्

डवर्ारूशकतील. 

जवाहरलाल िेहरू बांदर हे भारतातील पनहले 100% जमीिदार प्रमुि 

बांदर बिले आहे 

• जवाहिलालनेहरूबंदिहेभाितातीलपडहले100 टके्जमीनदािप्रमुख

बंदिबनलेआहेसवचबथचपीपीपीमॉिेलविर्ालवलेजातआहेत.भाितीय

बंदिांमिील गंुतवणुकीच्या PPP मॉिेलने गेल्या 25 वर्ाांत उले्लखनीय

प्रगती केलीआहे, जवाहिलाल नेहरू बंदिापासून सुरुवात झालीआहे, 

परिणामीक्षमतावाढआडणउत्पादकतासुिािलीआहे.JNP हेदेशातील

अग्रगण्य कंटेनि पोट्चसपैकी एक आहे आडण टॉप 100 जागडतक

बंदिांमधे्य ते26 व्याक्रमांकाविआहे (लॉयि्स डलस्टटॉप100 पोट्चस

2021 अहवालानुसाि). 

CEC LAHDC कारनगल याांिी लिाि महोत्सव कारनगल लाँच केला 

• लिाखफेन्स्टस्टव्हलकािडगल2022 रे्उद्घाटनCEC LAHDC कािडगल

डफिोजअहमदखानयांच्याहसे्तबेमाथांगकािडगलयेथीलखिीसुलतान

र्ाऊसे्टडियममधे्यकिण्यातआले.कािडगल यूटीलिाखपयचटनआडण

संसृ्कतीडवभागयामहोत्सवाच्याआयोजनार्ीजबाबदािीसांभाळतहोता.

प्रमुखपाहुणे, यूटीलिाखरे् पयचटनसडर्वआडण LAHDC कािडगलच्या

पयचटनासाठी कायचकािी कौन्स्टन्सलि यांनी इति गटांसहस्वयंसेवक, NGI 

आडणSHGs यांनीउभािलेल्याअनेकस्टॉल्सना भेट डदलीआडणत्यांर्ी

पाहणीकेली 

जमू्म नफल्म फेखस्टव्हल 3 सप्टेंबरपासूि सुरू होिार आहे 

• जमू्म डर्त्रपट महोत्सवार्ी दुसिीआवृत्ती 3 सप्टेंबिपासून येथेआयोडजत

किण्यात आली असून या कायचक्रमाच्या दोन डदवसांत 54 देशांतील

डर्त्रपट प्रदडशचत केले जाणाि आहेत. कें द्रशाडसत प्रदेशार्ी डहवाळी

िाजिानीजमू्म येथेसप्टेंबि2019 मधे्य येथे पडहला आंतििाष्ट्र ीय डर्त्रपट

महोत्सव आयोडजत किण्यात आला होता. कोडवि महामािीमुळे हा

कायचक्रमगेल्यादोनवर्ाांपासूनथंिाव्यातहोता 

अांगोलामधे्य 300 वर्ाांतील सवानत मोठा गुलाबी नहरा “लुलो रोज” 

सापिला 

• मध्यआडफ्रकेतीलअंगोलामधे्य300 वर्ाांतीलसवाचतमोठासापिलेलाएक

दुडमचळशुद्धगुलाबी डहिासापिलाआहे. लुलो गुलाबहाएकप्रकाि2a 

डहिाआहे, यार्ाअथचत्यातकाहीअशुद्धतानाहीत. लुलोखाणीतूनजप्त

केलेलाहापार्वासवाचतमोठाडहिाआहे– ऑस्टर ेडलयार्ीलुकापािायमंि

कंपनीआडणअंगोलासिकाियांच्यातीलसंयुक्तउपक्रमआहे. 

• लुलो गुलाबचे पररमाि: 

• हा170 कॅिेटर्ागुलाबीडहिाअसूनत्याला'दलुलोिोज' असेनावदेण्यात

आलेआहे. 

• त्यारे्वजन34 गॅ्रमआहे. 

• यापूवीही असेर् डहिे कोट्यविी िॉलसचमधे्य डवकत घेतले गेले आहेत, 

त्यापैकी एक – डपंक स्टाि म्हणून ओळखला जातो – 2017 मधे्य

हाँगकाँगच्याडललावात$71.2m (£59m) मधे्यडवकलागेला. 

इांिस इांर्रिॅशिल सू्कलिे भारतातील पनहला नशकविारा रोबोर् सदर 

केला. 

• आपल्या शाळांमधे्य सहयोगी डशक्षण िोिणार्ा भाग म्हणून, इंिस

इंटिनॅशनल सू्कलने भाितातील नाडवन्यपूणच आडण पडहला डशकवणािा

िोबोट, ईगलिोबोटलॉन्चकेलाआहे. इंिसशाळांपैकीतीनशाळांमधे्य

21 ईगलिोबोटतैनातआहेत, हैदिाबाद, बंगलोिआडणपुणेयेथेप्रते्यकी

सात.ईगलिोबोटअडतशयसंवादीआहे, अनुभववैयन्स्टक्तकृतकितोआडण

डिडजटलरे्हऱ्याद्वािेभावनांरे्अनुकिणकितो 

• मुख्य मुदे्द: 

• ईगल िोबोट इयत्ता 5 ते 11 पयांतच्या मुलांना एकट्याने आडण मानवी

डशक्षकासहवगाचतडशकवण्याससक्षमआहे. 

• ज्ञान प्रसारित किण्यासाठी 30 पेक्षा जास्त डभन्न भार्ा वापिल्या जाऊ

शकतातआडण डवशे्लर्णाच्यावापिासह, ते प्रश्ांर्ीउत्तिे देऊशकतात, 

गोिंळ दूि करू शकतात आडण िड्याच्या शेवटी स्वयंर्डलत पिीक्षा

आयोडजतकरूशकतात. 

• भार्ांसह सवच वैज्ञाडनक आडण मानवतेरे् अभ्यासक्रम गरुि िोबोटद्वािे

डशकवले जातात. मुले मोबाईल, टॅबलेट डकंवा लॅपटॉप उपकिणांद्वािे

िोबोटरे्मूल्यमापनआडणसामग्रीशीसंवादसािूशकतात. 
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सवन स्पधान परीक्षाांसाठी महत्त्वाचे मुदे्द: 

• SBI रे्अिपसचन:डदनेशकुमािखािा. 

• SBI मुख्यालय:मंुबई. 

• SBI र्ीस्थापना:1 जुलै1955. 

• कें द्रीयसांसृ्कडतक, पयचटनआडणDoNER मंत्री:श्रीजी.के.िेड्डी 

• गुगलCEO:  संुदिडपर्ाई; 

• गुगलर्ीस्थापना:  4 सप्टेंबि1998; 

• गुगलरे्मुख्यालय:  माउंटनव्ह्यू, कॅडलफोडनचया, युनायटेिसे्टट्स 

• िाजस्थानरे्िाज्यपाल:कलिाजडमश्रा; 

• िाजस्थानर्ीिाजिानी:जयपूि; 

• िाजस्थानरे्मुख्यमंत्री:अशोकगेहलोत. 

• मुख्यमंत्रीउत्तिप्रदेश:योगीआडदत्यनाथ 

• डत्रपुिार्ीिाजिानी:आगितळा; 

• डत्रपुिारे्मुख्यमंत्री:िॉ.माडणकसाहा; 

• डत्रपुिारे्िाज्यपाल:सत्यदेवनािायणआयच. 

• डदल्लीरे्उपमुख्यमंत्री:मनीर्डससोडदया 

• डदल्लीरे्उपमुख्यमंत्री:  मनीर्डससोडदया 

• डदल्लीरे्मुख्यमंत्री:श्रीअिडवंदकेजिीवाल 

• ITC रे्अध्यक्षआडणव्यवस्थापकीयसंर्ालक:संजीवपुिी 

• बजाज डफनसव्हच डलडमटेिरे् अध्यक्ष आडण व्यवस्थापकीय संर्ालक:

संजीवबजाज 

• संिक्षणमंत्री, भाितसिकाि:श्रीिाजनाथडसंह 

• असोडसएशन ऑफ इंडियन युडनव्हडसचटीजरे् सिडर्टणीस:  िॉ. (सौ.)

पंकजडमत्तल; 

• डवज्ञानआडणतंत्रज्ञानमंत्री:डजतेंद्रडसंह 

• DRDO र्ीस्थापना:1 जानेवािी1958; 

• DRDO मुख्यालय:नवीडदल्ली; 

• DRDO रे्अध्यक्ष:जी.सतीशिेड्डी; 

• DRDO रे्ब्रीदवाक्य:शक्तीरे्मूळज्ञानातआहे. 

• भाितारे्मुख्यडनविणूकआयुक्त:िाजीवकुमाि 

• डनविणूकआयुक्त:अनुपरं्द्रपांिे 

• नीतीआयोगारे्मुख्यकायचकािीअडिकािी(CEO): पिमेश्विनअय्यि 

• विोद्योग मंत्री, वाडणज्यआडणउद्योग मंत्रीआडण ग्राहकव्यवहाि, अन्न

आडणसावचजडनकडवतिणमंत्री:श्रीपीयूर्गोयल 

• पििाष्ट्र मंत्री:  श्रीएस.जयशंकि 

• G20 िाष्ट्र ांरे्सदस्:  अजेंडटना, ऑस्टर ेडलया, ब्राझील, कॅनिा, र्ीन, र्ीन, 

जमचनी, फ्रान्स, इटली, जपान, मेन्स्टक्सको, िडशया, सौदी अिेडबया, दडक्षण

आडफ्रका, दडक्षण कोरिया, तुकी, युनायटेि से्टट्स आडण युनायटेि

डकंगिम 

• उत्तिप्रदेशरे्मुख्यमंत्री:योगीआडदत्यनाथ 

• कें द्रीयडशक्षणमंत्रीिमेंद्रप्रिान 

• NEP रे्अध्यक्ष:िॉ.के.कसु्तिीिंगन 

• डवद्यापीठअनुदानआयोग(यूजीसी)रे्अध्यक्ष:एमजगदेशकुमाि 

• अवनसे फायनान्स्टन्क्शयल सन्स्टव्हचसेस रे् व्यवस्थापन संर्ालक आडण मुख्य

कायचकािीअडिकािी:अडमतगैंिा 

• कायचकािीसंर्ालकआडणमुख्यकायचकािीअडिकािी, एिलवाईसजनिल

इन्क्शुिन्स:शनाईघोर् 

• ताडमळनािूरे्मुख्यमंत्री:श्रीएमकेसॅ्टडलन 

• ताडमळनािूरे्उद्योगमंत्री:थंगमथेन्नािसू 

• ताडमळनािूरे्मुख्यसडर्व:व्ही.इिाईअन्क्बू 

• SBI जनिलइन्क्शुिन्समुख्यालयस्थान:  मंुबई; 

• SBI जनिलइन्क्शुिन्सरे्MD आडणCEO : परितोर्डत्रपाठी 

• SBI जनिलइन्क्शुिन्सर्ीस्थापना:  24 फेबु्रवािी2009. 

• दडक्षणभाितीयबँकेरे्मुख्यालय:  डत्रशूि; 

• दडक्षणभाितीयबँकेरे्CEO:  मुिलीिामकृष्णन(1 ऑरोबि2020–); 

• साउथइंडियनबँकेर्ीस्थापना:  29 जानेवािी1929. 

• IRDAI र्ीस्थापना:1999; 

• IRDAI मुख्यालय:हैदिाबाद; 

• IRDAI रे्अिपसचन:देबाडशर्पांिा. 

• कें द्रीयआिोग्यआडणकुटंुबकल्याणिाज्यमंत्री:िॉभाितीप्रवीणपवाि 

• कें द्रीयआिोग्यमंत्री:मनसुखमांिडवया 

• मुख्यकायचकािीअडिकािी, बोस्टनकन्सन्स्टटंगगु्रप:डक्रस्टोफश्वाइझि 

• जेएसिबू्ल्यस्टीलरे् संयुक्तव्यवस्थापकीय संर्ालकआडणसमूहCFO: 

शेर्डगिीिाव 

• सामाडजकन्यायआडणअडिकारिता मंत्रालय, भाित सिकाि: िॉ. वीिेंद्र

कुमाि 

• सामाडजकन्यायआडणसक्षमीकिणिाज्यमंत्री:ए.नािायणस्वामी 

• आयटीमंत्री, भाित:श्रीकेटीिामािाव 

• आसामरे्मुख्यमंत्री:िॉ.डहमंताडबस्वासिमा 

• अरुणार्लप्रदेशरे्मुख्यमंत्री:पेमाखांिू 

• कोलकाताउच्चन्यायालयारे्मुख्यन्यायािीश:प्रकाशश्रीवास्तव 

• पडिमबंगालच्यामुख्यमंत्री:ममताबॅनजी 

• आसामिाजिानी:डदसपूि; 

• आसामरे्मुख्यमंत्री:डहमंताडबस्वासिमा; 

• आसामरे्िाज्यपाल:प्रा.जगदीशमुखी. 

• डहमार्लप्रदेशिाजिानी:डशमला(उन्हाळा), िमचशाला(डहवाळी); 

• डहमार्लप्रदेशरे्मुख्यमंत्री:जयिामठाकूि; 

• डहमार्लप्रदेशरे्िाज्यपाल:िाजेंद्रडवश्वनाथआलेकि. 

• श्रीलंकेर्ीिाजिानी:  कोलंबो, श्रीजयविचनेपुिाकोटे्ट; 

• श्रीलंकेरे्र्लन:  श्रीलंकनरुपया. 

• इटलीर्ीिाजिानी:  िोम; 

• इटलीरे्र्लन:  युिो. 

• कुवेतिाजिानी:  कुवेतडसटी; 

• कुवेतर्लन:  कुवैतीडदनाि. 

• िाष्ट्र ीयशेअिबाजािस्थान:  मंुबई, महािाष्ट्र ; 

• िाष्ट्र ीयशेअिबाजािार्ीस्थापना:  1992; 

• िाष्ट्र ीयशेअिबाजािारे्अध्यक्ष:डगिीशरं्द्रर्तुवेदी. 

• KVIC र्ीस्थापना:1956; 

• KVIC रे्मुख्यालय:मंुबई. 
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• बीसीसीआयरे्अध्यक्ष:  सौिवगांगुली; 

• बीसीसीआयरे्सडर्व:जयशहा; 

• बीसीसीआयरे्मुख्यालय:  मंुबई; 

• बीसीसीआयर्ीस्थापना:  डिसेंबि1928. 

• कें द्रीयलोकसेवाआयोगारे्अध्यक्ष:  मनोजसोनी; 

• कें द्रीयलोकसेवाआयोगार्ीस्थापना:  1 ऑरोबि1926. 

• IBBI र्ीस्थापना:  1 ऑरोबि2016; 

• IBBI रे्मुख्यालय:नवीडदल्ली; 

• IBBIरे्  पालकडवभाग:  कॉपोिेटव्यवहािमंत्रालय; 

• IBBI रे्अध्यक्ष:िवीडमत्तल. 

• आंतििाष्ट्र ीयहॉकीफेििेशनरे्मुख्यालय:  लॉसने, न्स्टस्वत्झलांि; 

• आंतििाष्ट्र ीयहॉकीमहासंघारे्मुख्यकायचकािीअडिकािी:  डथयिीवेइल; 

• आंतििाष्ट्र ीय हॉकी फेििेशनर्ी स्थापना:  7 जानेवािी 1924, पॅरिस, 

फ्रान्स. 

• IAPH रे्व्यवस्थापकीयसंर्ालक:पॅडटरकवे्हहोवेन. 

• सहव्यवस्थापकीयसंर्ालक, कोटकमडहंद्राबँक:दीपकगुप्ता 

• व्यवस्थापकीय संर्ालक, गंुतवणूक (भाित), टेमासेक, वनकािच: मोडहत

भंिािी 

• एअिटेलव्यवसायारे् संर्ालकआडण मुख्यकायचकािीअडिकािी:अजय

डर्तकािा 

• बॉशऑटोमोडटव्हइलेरर ॉडनक्सइंडियारे्तांडत्रककायचप्रमुख:सुभार्पी 

• RBI रे्अध्यक्ष:श्रीशन्स्टक्तकांतदास 

• डफक्ीर्ीस्थापना:  1927; 

• डफक्ीरे्  मुख्यालय:  नवीडदल्ली; 

• डफक्ीरे्सिडर्टणीस:  डदलीपरे्नॉय; 

• डफक्ीरे्अध्यक्ष:  संजीवमेहता, उदयशंकि. 

• आडशयाईडवकासबँकेरे्मुख्यालय:  मांिलुयोगं, डफलीडपन्स; 

• आडशयाईडवकासबँकेरे्अध्यक्ष:  मासातु्सगुअसाकावा; 

• आडशयाईडवकासबँकेर्ीस्थापना:  19 डिसेंबि1966. 

• समूहअध्यक्षआडणदेशप्रमुख– घाऊकबँडकंग, फेििलबँक:हर्चदुगि 

• अथचमंत्री, भाितसिकाि:डनमचलासीतािामन 

• डवज्ञानआडणतंत्रज्ञानिाज्यमंत्री:डजतेंद्रडसंह 

• सडर्व, िीबीटी:िाजेशगोखले 

• अडतरिक्तसडर्व, ग्राहकव्यवहािडवभाग:डनिीखत्री 

•  सहसडर्व, ग्राहकव्यवहािडवभाग:अनुपमडमश्रा 

• कें द्रीयआिोग्यमंत्री:मनसुखमांिडवया 

• रिझव्हचबँकऑफइंडियारे्गव्हनचि:शन्स्टक्तकांतदास 

• बँकइंिोनेडशयारे्गव्हनचि:पेिीवाडजचयो 

• भाितारे्िडजस्टर ािजनिलआडणजनगणनाआयुक्त:िॉ.डववेकजोशी 

• उपसंर्ालक (िणनीती आडण डनयोजन), आयआयटी डदल्ली: प्रोफेसि

अशोकगांगुली 

• फेसबुकर्ीस्थापना:फेबु्रवािी2004; 

• फेसबुकसीईओ:माकच झुकिबगच; 

• फेसबुकरे्मुख्यालय:कॅडलफोडनचया, युनायटेिसे्टट्स. 

• लष्किप्रमुख:जनिलमनोजपांिे 

• सीपीआय(एम)नेते:  सीतािामयेरु्िी 

• िाष्ट्र वादीरे्नेतेशिदपवाि 

• िीबीएसबँकेरे्मुख्यालय:डसंगापूि; 

• िीबीएसबँकमुख्यकायचकािीअडिकािी:पीयूर्गुप्ता. 

• आंतििाष्ट्र ीयबुन्स्टद्धबळमहासंघारे्अध्यक्ष:  अकाचिीि्वोिकोडवर्; 

• आंतििाष्ट्र ीयबुन्स्टद्धबळमहासंघार्ीस्थापना:  20 जुलै1924, पॅरिस, फ्रान्स; 

• आंतििाष्ट्र ीयबुन्स्टद्धबळमहासंघारे्मुख्यालय:  लॉसने, न्स्टस्वत्झलांि. 

• इंस्टाग्रामलाँर्केले:  6 ऑरोबि2010; 

• इंस्टाग्राममालक:  मेटा; 

• इंस्टाग्रामरे्संस्थापककेडवनडसस्टर ॉम. 

• टेस्लामुख्यकायचकािीअडिकािीएलोनमस्क:$234.4 अब्ज 

• बनाचिचअनॉचट:$154.9 अब्ज, 

• अॅमेझॉनप्रमुखजेफबेझोस:$143.9 अब्ज 

• कें द्रीयडवज्ञानआडणतंत्रज्ञानिाज्यमंत्री:िॉडजतेंद्रडसंह 

• मायक्रोसॉफ्टरे्संस्थापक:डबलगेट्स, पॉलऍलन; 

• मायक्रोसॉफ्टरे्सीईओ:सत्यानािेला; 

• मायक्रोसॉफ्टर्ी स्थापना: 4 एडप्रल 1975, अलु्बककच , नू्य मेन्स्टक्सको, 

युनायटेिसे्टट्स; 

• मायक्रोसॉफ्टमुख्यालय:िेिमंि, वॉडशंग्टन, युनायटेिसे्टट्स. 

• वल्डच फेििेशन ऑफ नू्यिोलॉजी मुख्यालय स्थान:  लंिन, युनायटेि

डकंगिम; 

• वल्डचफेििेशनऑफनू्यिोलॉजीर्ीस्थापना:  22 जुलै1957; 

• वल्डचफेििेशनऑफनू्यिोलॉजीअध्यक्ष:  प्रो.वुल्फगँगडग्रसोल्ड. 

• िबू्ल्यएर्ओरे्  महासंर्ालक:िॉ.टेिर ोसअिानोमघेबे्रयसस; 

• िबू्ल्यएर्ओरे्  मुख्यालय:डजडनव्हा, न्स्टस्वत्झलांि; 

• िबू्ल्यएर्ओर्ीस्थापना:7 एडप्रल1948. 

• नीतीआयोगारे्उपाध्यक्ष:सुमनबेिी 

• नीतीआयोगमुख्यकायचकािीअडिकािी:पिमेश्विनअय्यि 

• इन्फोडससरे्सह-संस्थापक:डक्रसगोपालकृष्णन 

• डब्रक्स(BRICS) िाष्ट्र े:ब्राझील, िडशया, भाित, र्ीनआडणदडक्षणआडफ्रका 

• कें द्रीयप्रत्यक्षकिमंिळारे्अध्यक्ष:डनतीनगुप्ता; 

• सेंटर लबोिचऑफिायिेरटॅके्ससर्ीस्थापना:1924; 

• कें द्रीयप्रत्यक्षकिमंिळारे्मुख्यालय:नवीडदल्ली. 

• गृहसडर्व:अजयभल्ला 

• व्होिाफोनरे्संस्थापक:गेिीव्हेंटआडणअनेस्टहॅरिसन 

• व्होिाफोनरे् मुख्य कायचकािी अडिकािी: िवीदं्र टक्ि (अक्षया मंुद्रा

लवकिर्पदभािस्वीकािणाि) 

• CSIR-NIIST रे्संर्ालकआडणकॉन्फिन्सरे्अि:अजयघोर् 

• कें द्रीयमाडहती, प्रसािण, क्रीिाआडणयुवाव्यवहािमंत्री:अनुिागठाकूि 

• मध्यप्रदेशरे्मुख्यमंत्री:डशविाजडसंहर्ौहान 

• मध्यप्रदेशरे्मुख्यमंत्री:डशविाजडसंहर्ौहान; 

• मध्यप्रदेशरे्िाज्यपाल:मंगुभाईसी.पटेल. 

• बांगलादेशर्ीिाजिानी:ढाका 

• बांगलादेशच्यापंतप्रिान:शेखहसीनावाझेद 

• अले्बडनयारे्िाष्ट्र पती:बजिामबेगज 

• अले्बडनयार्ीिाजिानी:डतिाना 

• पेटीएमरे् व्यवस्थापकीय संर्ालक आडण मुख्य कायचकािी अडिकािी:

डवजयशेखिशमाच; 

• पेटीएमर्ीस्थापना:ऑगस्ट2010; 

• पेटीएमरे्  मुख्यालय:नोएिा, उत्तिप्रदेश, भाित. 

• कॅनिाबँकेरे्मुख्यालय:  बेंगळुरू; 

• कॅनिाबँकेरे्सीईओ:  डलंगमवं्यकटप्रभाकि; 

• कॅनिाबँकेरे्संस्थापक:  अमे्मम्बलसुब्बािावपै; 

• कॅनिाबँकेर्ीस्थापना:  1 जुलै1906 

• पडिम आडशया आडण उत्ति आडफ्रकेसाठी पििाष्ट्र  व्यवहाि मंत्रालयारे्

अविसडर्व:हिीशकुमाि 

• भाितीय पििाष्ट्र  मंत्रालयाच्या पडिम आडशया आडण उत्ति आडफ्रका

डवभागारे्संर्ालक:सुनीलकुमाि 

• पििाष्ट्र संबंिडवभागासाठीभागीदािीसंर्ालक:किीमआमेि 
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• बीसीसीआयरे्अध्यक्ष:  सौिवगांगुली; 

• बीसीसीआयरे्सडर्व:जयशहा; 

• बीसीसीआयरे्मुख्यालय:  मंुबई; 

• बीसीसीआयर्ीस्थापना:  डिसेंबि1928. 

• भाितारे्संिक्षणमंत्री:िाजनाथडसंह 

• लष्किप्रमुख:जनिलमनोजपांिे 

• USISPF रे्अध्यक्षआडणमुख्यकायचकािीअडिकािी:मुकेशअघी 

• CEC LAHDC कािडगल:डफिोजअहमदखान 

• यूटीलिाखरे्पयचटनसडर्व:श्रीके.मेहबूबअलीखान 

• केिळरे्मुख्यमंत्री:डपनािाईडवजयन 

• केिळसाक्षितादि2022: 96.2 % 

• केिळिाजिानी:डतरुवनंतपुिम 

• िोसकॉसमॉसप्रमुख:युिीबोरिसोव्ह 

• िडशयारे्अध्यक्ष:व्लाडदमीिपुडतन 

• युके्रनरे्अध्यक्ष:वोलोडिडमिझेलेन्क्स्की 

• डवप्रोरे्संस्थापक:एर्.हाशमपे्रमजी 

• डवप्रोरे्मुख्यकायचकािीअडिकािी:डथयिीिेलापोटे 

• डवप्रोरे्अध्यक्ष:अझीमपे्रमजी 

• नोडकयारे् संस्थापक: फे्रडिर क इिेस्टाम, एिविच पोलन आडण डलओ

मेशेडलन 

• नोडकयारे्अध्यक्ष:सािीबाल्डॉफ 

• नोडकयामुख्यालय:एसू्प, डफनलंि 

• RBI गव्हनचि:शन्स्टक्तकांतदास 

• डपिामलएंटिप्रायझेससंस्थापक:अजयडपिामल 

• डपिामलएंटिप्रायझेससीईओ:पीटििीयंग 

• मास्टिकािचर्ीस्थापना:16 डिसेंबि1966, युनायटेिसे्टट्स; 

• डवज्ञानआडणतंत्रज्ञानमंत्री, पृथ्वीडवज्ञान:िॉडजतेंद्रडसंह 

• इंटिपोलमुख्यालय:ल्योन, फ्रान्स; 

• इंटिपोलरे्अध्यक्ष:अहमदनासेिअल-िायसी; 

• इंटिपोलर्ीस्थापना:7 सप्टेंबि1923, न्स्टव्हएन्ना, ऑन्स्टस्टरया. 

• मेघालयिाजिानी:डशलाँग; 

• मेघालयरे्मुख्यमंत्री:कॉनिॅिकोगंकलसंगमा; 

• डू्यशबानसीईओ:  रिर्िचलुट्झ; 

• डू्यशबानमुख्यालय:  बडलचन, जमचनी; 

• डू्यशबाहनर्ीस्थापना:  जानेवािी1994. 

• जपानरे्पंतप्रिान:डकडशदाफुडमयो 

• जपानर्ीिाजिानी:टोडकयो 

• जपानरे्र्लन:जापनीजयेन 

• कृर्ी डवकासासाठी आंतििाष्ट्र ीय डनिीर्ी स्थापना: डिसेंबि 1977, िोम, 

इटली. 

• नॅशनलहाय-स्पीििेलकॉपोिेशनडलडमटेिस्थापना:  12 फेबु्रवािी2016; 

• नॅशनलहाय-स्पीििेलकॉपोिेशनडलडमटेिमुख्यालय:  नवीडदल्ली. 

• गोवाडशपयािचडलडमटेिस्थापना:  1957 

• इस्रोरे्अध्यक्ष:श्रीएस.सोमनाथ 

• डवज्ञानआडणतंत्रज्ञानमंत्री, पृथ्वीडवज्ञान:िॉडजतेंद्रडसंह 

• इंटिपोलमुख्यालय:ल्योन, फ्रान्स; 

• इंटिपोलरे्अध्यक्ष:अहमदनासेिअल-िायसी; 

• इंटिपोलर्ीस्थापना:7 सप्टेंबि1923, न्स्टव्हएन्ना, ऑन्स्टस्टरया. 

• मेघालयिाजिानी:डशलाँग; 

• मेघालयरे्मुख्यमंत्री:कॉनिॅिकोगंकलसंगमा; 

• डू्यशबानसीईओ:रिर्िचलुट्झ; 

• डू्यशबानमुख्यालय:बडलचन, जमचनी; 

• डू्यशबाहनर्ीस्थापना:जानेवािी1994. 

• जपानरे्पंतप्रिान:डकडशदाफुडमयो 

• जपानर्ीिाजिानी:टोडकयो 

• जपानरे्र्लन:जापनीजयेन 

• कृर्ीडवकासासाठीआंतििाष्ट्र ीयडनिीर्ीस्थापना:डिसेंबि1977, िोम, 

• इटली. 

• नॅशनलहाय-स्पीििेलकॉपोिेशनडलडमटेिस्थापना:12 फेबु्रवािी 

• 2016; 

• नॅशनलहाय-स्पीििेलकॉपोिेशनडलडमटेिमुख्यालय:नवीडदल्ली. 

• गोवाडशपयािचडलडमटेिस्थापना:1957; 

• गोवाडशपयािचडलडमटेिमुख्यालय:गोवा. 

• श्रीिामजनिलइन्क्शुिन्सरे्व्यवस्थापकीयसंर्ालकआडणमुख्यकायचकािी 

• अडिकािी:अडनलकुमािअग्रवाल 

• डसटीयुडनयनबँकेरे्व्यवस्थापकीयसंर्ालकआडणमुख्यकायचकािी 

• अडिकािी:एनकामकोिी 

• इस्रोर्ीस्थापना:15 ऑगस्ट1969; 

• इस्रोरे्मुख्यालय:बेंगळुरू; 

• इस्रोरे्अध्यक्ष:एससोमनाथ. 

• नोडकयाअध्यक्षआडणसीईओ:पेक्ालंुिमाकच  

• नोडकयार्ीस्थापना:12 मे1865 

• नोडकयामुख्यालय:एसू्प, डफनलंि 

• िाज्याच्याग्रामीणडवकासडवभागारे्सडर्व:िॉ.मनीर्िंजन 

• मनिेगाआयुक्त:िाजेश्विीबी 

• विोद्योगमंत्री, वाडणज्यआडणउद्योगमंत्रीआडणग्राहकव्यवहाि, अन्न 

• आडणसावचजडनकडवतिणमंत्री:श्रीपीयूर्गोयल 

• हरियाणारे्मुख्यमंत्री:श्रीमनोहिलालखट्टि 

• कें द्रीयगृहमंत्री:श्रीअडमतशहा 

• सांसृ्कडतकमंत्री:श्रीजी.डकशनिेड्डी 

• अॅिव्हेंटरे्व्यवस्थापकीयसंर्ालक:साडहलदलाल 

• संदीपर्क्रवती, संयुक्तसडर्व(युिोपपडिम)MEA 

• सुिेशकोझीकोटे, एमिीआडणसीईओ, एसव्हीएल 

• अक्षयपंथ, मुख्यगंुतवणूकअडिकािी, SVL 

• आयसीसीर्ीस्थापना:15 जून1909; 

• आयसीसीअध्यक्ष:गे्रगबाकच ले; 

• आयसीसीरे्मुख्यकायचकािीअडिकािी:ज्योफअलडिचस; 

• आयसीसीमुख्यालय:दुबई, संयुक्तअिबअडमिाती. 

• भाितीयडवमानतळप्राडिकिणमुख्यालय:नवीडदल्ली; 

• भाितीयडवमानतळप्राडिकिणार्ीस्थापना:1 एडप्रल1995; 

• भाितीयडवमानतळप्राडिकिणारे्अध्यक्ष:संजीवकुमाि. 

• युडनसेफर्ीस्थापना:1946; 

• युडनसेफमुख्यालय:नू्ययॉकच शहि, यूएसए; 

• युडनसेफमहासंर्ालक:कॅथिीनएम.िसेल; 

• युडनसेफसदस्त्व:192. 

• डत्रपुिार्ीिाजिानी:आगितळा 

• डत्रपुिारे्मुख्यमंत्री:माडणकसाहा 

• डत्रपुिारे्िाज्यपाल:सत्यदेवनािायणआयच 

• सीिमइन्स्टिटू्यटऑफइंडियारे्मुख्यकायचकािीअडिकािी:अदाि 

• पूनावाला 

• नासाप्रशासक:डबलनेल्सन; 

• नासारे्मुख्यालय:वॉडशंग्टनिीसी, युनायटेिसे्टट्स; 

• नासार्ीस्थापना:1 ऑरोबि1958. 

• मेन्स्टक्सकनअध्यक्ष:आंदे्रसमॅनु्यएललोपेझओब्रािोि 
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• UIDAI मुख्यकायचकािीअडिकािी:सौिभगगच; 

• UIDAI र्ीस्थापना:28 जानेवािी2009; 

• UIDAI मुख्यालय:नवीडदल्ली. 

• डदल्लीरे्मुख्यमंत्री:अिडवंदकेजिीवाल 

• डदल्लीरे्पयाचविणमंत्री:गोपालिाय 

• डदल्लीरे्डशक्षणमंत्री:मनीर्डससोडदया 

• ऑलइंडियाइन्स्टिटू्यटऑफमेडिकलसायने्सस, नवीडदल्लीरे्संर्ालक: 

• िॉ.िणदीपगुलेरिया 

• आिोग्यवकुटंुबकल्याणिाज्यमंत्री:िॉ.भाितीप्रवीणपवाि 

• इन्फोडससरे्संस्थापक:नािायणमूती 

• इन्फोडसससीईओ:सलीलपािेख 

• ओलाइलेन्स्टररकसंस्थापक:भाडवशअग्रवाल; 

• ओलाइलेन्स्टररकर्ीस्थापना:2017. 

• सायबिसुिक्षािाष्ट्र ीयसमियक:लेफ्टनंटजनिलिाजेशपंत 

• सॅमसंगसंस्थापक:लीबायंग-रु्ल 

• सॅमसंगरे्अिमन:लीकुन-ही 

• कें द्रीयकृर्ीआडणशेतकिीकल्याणमंत्री:श्रीनिेंद्रडसंहतोमि 

• कनाचटकरे्मुख्यमंत्री:श्रीबसविाजबोम्मई 

• कें द्रीयिसायनआडणखतेमंत्री:िॉ.मनसुखमांिडवया 

• कें द्रीयकृर्ीआडणशेतकिीकल्याणिाज्यमंत्री:सुश्रीशोभाकिंदलाजे 

• आडणश्रीकैलासर्ौििी 

• उत्तिाखंिरे्मुख्यमंत्री:श्रीपुष्किडसंहिामी 

• अल्फाबेटइंक.रे्मुख्यकायचकािीअडिकािी:संुदिडपर्ाई; 

• अल्फाबेटइंक.रे्अध्यक्ष:जॉनएल.हेनेसी; 

• अल्फाबेटइंक.र्ीस्थापना:2 ऑरोबि2015, कॅडलफोडनचया, युनायटेि 

• से्टट्स; 

• अल्फाबेटइंक.रे्मुख्यालय:माउंटनव्ह्यू, कॅडलफोडनचया, युनायटेि 

• से्टट्स; 

• अल्फाबेटइंक.रे्संस्थापक:लॅिीपेज, सजीडब्रन. 

• अध्यक्षAEPC (पोशाखडनयाचतप्रोत्साहनपरिर्द):श्रीनिेनगोयंका 

• वेदांतगु्रपरे्मुख्यकायचकािीअडिकािी:श्रीसुनीलदुग्गल 

• रिलायन्सइंिस्टर ीजडलडमटेिस्थापना:8 मे1973; 

• रिलायन्सइंिस्टर ीजडलडमटेिमुख्यालय:मंुबई, महािाष्ट्र ; 

• रिलायन्सइंिस्टर ीजडलडमटेिसंस्थापक:िीरूभाईअंबानी; 

• रिलायन्सइंिस्टर ीजडलडमटेिमालक:मुकेशअंबानी(50.49%). 

• से्पसएक्सविीलमानवीसे्पसिाइटप्रोग्रामरे्वरििसंर्ालक:बेंजीिीि 

• जेटप्रोपल्हशनप्रयोगशाळेतईएमआयटीसाठीडग्रन्स्टन्सपलअिेर्क:िॉबटच 

• ग्रीन 

• गुगलरे्मुख्यकायचकािीअडिकािी:संुदिडपर्ाई; 

• गुगलर्ीस्थापना:4 सप्टेंबि1998; 

• गुगलरे्मुख्यालय:माउंटनव्ह्यू, कॅडलफोडनचया, युनायटेिसे्टट्स; 

• नॅसकॉमरे्अिपसचन:कृष्णनिामानुजम; 

• नॅसकॉममुख्यालयस्थान:नवीडदल्ली; 

• नॅसकॉमर्ीस्थापना:1 मार्च1988. 
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