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ज्ञानकोश मासिक चाल ूघडामोडी | जानवेारी 2023 
 

राष्ट्र ीय बातम्या 

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्र ीय ग्रामीण उपजीविका अवियान 

(DAY-NRLM) ने प्रज्ज्वला चलॅेंज सुरू करण्यात आले. 

● दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्र ीय ग्रामीण उपजीविका अवियान 

(DAY-NRLM) ने प्रज्ज्वला चॅलेंज सुरू केले आहे. प्रज्ज्वला चॅलेंज 

हे ग्रामीण विकासात पररिततन घडिून आणणाऱ्या कल्पना, उपाय 

आवण कृतीनंा आमंवित करण्यासाठी सुरू करण्यात आले आहे. 

िारतातील पविली अंडरिॉटर मेटर ो वडसेंबर 2023 पयंत कायाान्वित 

िोईल. 

● िारतातील पवहली अंडरिॉटर मेटर ो सेिा, कोलकाता मेटर ो रेल 

कॉपोरेशन (KMRC) ने सांवितले की, पूित-पविम मेटर ो कॉररडॉर 

प्रकल्प वडसेंबर 2023 पयंत पूणत होणे अपेवित आहे. यासह, 

कोलकाता मेटर ोच्या मुकुटात आणखी एक पंख जोडले जात आहे. 

देशातील मेटर ो रेले्व. कोलकाता मेटर ो, ज्याने 1984 मधे्य आपला 

प्रिास सुरू केला होता, त्याचा विस्तार संपूणत शहर आवण त्याच्या 

बाहेरील िािात केला जात आहे. हुिली नदीतून धािणारी 

अंडरिॉटर मेटर ो हािडा आवण कोलकाता या जुळ्या शहरांना जोडेल. 

िारतातून कॉफीची वनयाात जिळपास 2% िाढून 4 लाख टन 

झाली. 

● आवशयातील वतसरा सिातत मोठा उत्पादक आवण वनयाततदार 

िारताकडून कॉफीची वशपमेंट 2022 मधे्य 1.66 टक्क्ांनी िाढून 4 

लाख टन झाली आहे. 2021 मधे्य वनयातत 3.93 लाख टन होती. 

मूल्याच्या दृष्ट्ीने, कॉफीची वनयातत 2022 मधे्य 8,762.47 कोटी रुपये 

होती जी मािील िर्षी 6,984.67 कोटी रुपये होती. िारत झटपट 

कॉफी व्यवतररक्त रोबस्टा आवण अरेवबका या दोन्ही जाती पाठिते. 

अवमत शाि यांच्या िसे्त कनााटकात कें द्रीय गुप्तिेर प्रवशक्षण 

संस्थेची पायािरणी करण्यात आली. 

● कें द्रीय िृह आवण सहकार मंिी श्री अवमत शहा यांनी कनातटकातील 

देिनहल्ली येथे कें द्रीय िुप्तहेर प्रवशिण संस्थेची (CDTI) पायािरणी 

केली आवण इंडो-वतबेट सीमा पोवलसांच्या (ITBP) वनिासी आवण 

प्रशासकीय संकुलांचे उद्घाटन केले. श्री अवमत शहा यांनी 

उद्घाटन केलेल्या ITBP च्या वनिासी संकुलांमधे्य वनिासी क्वाटतर, 

संयुक्त इमारत, 120 जिानांसाठी बॅरेक्स, स्टाफ ऑवफससत मेस 

आवण ऑवफससत मेस यांचा समािेश आहे. यािेळी कनातटकचे 

मुख्यमंिी श्री बसिराज बोम्मई, कें द्रीय मंिी श्री प्रल्हाद जोशी 

यांच्यासह अनेक मान्यिर उपस्स्थत होते. 
 

 

आयुिेदातील संशोधन आवण विकासाला चालना देण्यासाठी 

आयुिेद व्यािसावयकांसाठी 'SMART' कायाक्रम सुरू करण्यात 

आला. 

● नॅशनल कवमशन फॉर इंवडयन वसस्टम ऑफ मेवडवसन (NCISM) 

आवण कें द्रीय आयुिेवदक विज्ञान संशोधन पररर्षद (CCRAS) च्या 

अंतितत िैद्यकीय वशिणाचे वनयमन आवण िैज्ञावनक संशोधन 

आयोवजत करण्यासाठी 'SMART' (Scope for Mainstreaming 

Ayurveda Research in Teaching Professionals) हा प्रकल्प 

सुरु करण्यात आला. आयुिेद महाविद्यालये आवण रुग्णालये यांच्या 

माध्यमातून प्राधान्य आरोग्य सेिा संशोधन िेिात िैज्ञावनक 

संशोधनाला चालना देण्याचा या कायतक्रमाचा उदे्दश आहे. 

4:1 या बहुमताच्या वनकालात, सिोच्च न्यायालयाला नोटाबंदी 

प्रवक्रयेत कोणतािी दोष आढळला नािी. 

● सुप्रीम कोटातच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने मोदी सरकारच्या 

2016 च्या 500 आवण 1,000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द 

करण्याचा वनणतय कायम ठेिला आवण हा वनणतय कायतकारी 

धोरणाबाबत होता आवण तो मािे घेता येणार नाही असे म्हटले. 

नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या 58 यावचका न्यायालयाने फेटाळल्या 

आवण कें द्र सरकारच्या वनणतय प्रवक्रयेत दोर्ष नसल्याचे सांवितले. 

● न्यायमूती बीआर ििई, न्यायमूती एस अबु्दल नझीर, न्यायमूती एएस 

बोपण्णा आवण न्यायमूती व्ही रामसुब्रमण्यन यांनी नोटबंदीच्या 

समथतनाथत वनकाल वदला तर न्यायमूती बी.व्ही. नािरथना यांनी 

त्यांच्या नकाथतक वनकाल वदला. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्विवडओ कॉन्फरन्वसंगद्वारे कोलकाता 

येथील जोका येथे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखजी राष्ट्र ीय जल आवण 

स्वच्छता संस्थेच ेउद्घाटन केले. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्व्हवडओ कॉन्फरस्संिद्वारे कोलकाता 

येथील जोका येथे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखजी राष्ट्र ीय जल आवण 

स्वच्छता संस्था (SPM-NIWAS) चे उद्घाटन केले. SPM-NIWAS 

ची स्थापना जोका, डायमंड हाबतर रोड, कोलकाता, पविम बंिाल 

येथे 8.72 एकर जािेिर 100 कोटी रुपयांच्या बजेटमधे्य करण्यात 

आली आहे. 

● पेयजल आवण स्वच्छता वििाि (DDWS) चा उदे्दश साितजवनक 

आरोग्य अवियांविकी, स्वच्छता आवण स्वच्छता या िेिातील ज्ञान 

आवण िमता-वनवमततीतील अंतर कमी करणे, लहान, मध्यम आवण 

दीघतकालीन अभ्यासक्रमांद्वारे आहे जे केिळ अवियांविकीशी 

संबंवधत नाहीत तर व्यिस्थापन, आरोग्य, लेखा, कायदा आवण 

साितजवनक धोरणांचे पैलू देखील समाविष्ट् करतात. 

विपुरामधे्य मतदानाचा टक्का 90 टक्क्ांपेक्षा जास्त करण्यासाठी 

वनिडणूक आयोगाने 'वमशन-929' लााँच केले. 

● वनिडणूक आयोि (EC) विपुरातील 929 मतदान कें द्रांिर लि 

कें वद्रत करत असून, या िर्षातच्या सुरुिातीला होणाऱ्या विधानसिा 

वनिडणुकीत 92 टके्क मतदान करण्याचे लक्ष्य ठेिले आहे. या 

बूथिर 89 टक्क्ांपेिा कमी मतदान झाले, जे 2018 च्या विधानसिा 

वनिडणुकीत 3,328 बूथिर सरासरी होते. विधानसिा वनिडणुका 

शांततेत पार पाडण्यासाठी वनिडणूक आयोि 'वमशन वझरो पोल 

व्हायोलस'िर काम करत आहे. 
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● ECI नुसार, 2018 च्या विधानसिा वनिडणुकीत या बूथिर 89 

टक्क्ांपेिा कमी मतदान झाले. हे बूथ ििळता राज्यातील 

जिळपास सित बूथिर 91% वकंिा त्याहून अवधक मतदान झाले आहे 

.2018 च्या विपुरा विधानसिा वनिडणुकीत मतदानाची टके्किारी  

89.5% होती. 

साडी मिोत्सिाचा दुसरा टप्पा “विरासत” निी वदल्लीत सुरू िोत 

आिे. 

● साडी महोत्सिाचा दुसरा टप्पा "विरासत" - िारतातील 75 हाताने 

विणलेल्या साड्ांचा उत्सि 3 ते 17 जानेिारी 2023 दरम्यान 

हँडलूम हाट, जनपथ, निी वदल्ली येथे सुरू होईल. विरासत हा साडी 

महोत्सि िस्त्रोद्योि मंिालयाने आयोवजत केला आहे. दुस-या 

टप्प्यात देशाच्या विविध िािातून 90 स्पधतक सहिािी झाले आहेत. 

108 व्या िारतीय विज्ञान कााँगे्रसच े पंतप्रधान मोदीचं्या िसे्त 

उद्घाटन करण्यात आले. 

● स्व्हवडओ कॉन्फरस्संिद्वारे, िारतीय विज्ञान काँगे्रसच्या (Indian 

Science Congress - ISC) 108 व्या आिृत्तीचे पंतप्रधान नरेंद्र 

मोदी यांच्या हसे्त अवधकृतपणे उद्घाटन करण्यात आले. राष्ट्र संत 

तुकडोजी महाराज नािपूर विद्यापीठ आपल्या शताब्दी िर्षातवनवमत्त 

ISC चे पाच वदिसीय 108 िे सि आयोवजत करत आहे. 

राष्ट्रपती द्रौपदी मुमूा यांनी जयपूरमधील संविधान उद्यानाचे 

उद्घाटन केले. 

● िारताच्या राष्ट्र पती द्रौपदी मुमूत यांनी 3 जानेिारी 2023 रोजी 

राजििन, जयपूर येथे संविधान उद्यान, मयूर सं्ति, राष्ट्र ीय ध्वज 

पोस्ट, महात्मा िांधी यांचा पुतळा आवण महाराणा प्रताप यांचे 

उद्घाटन केले. िारताच्या राष्ट्र पतीनंी राजस्थानमधील सौर ऊजात 

िेिांसाठी पारेर्षण प्रणालीचे व्हचु्यतअली उद्घाटन केले. यासोबतच 

त्यांनी SJVN वलवमटेडच्या 1000 MV वबकानेर सौर ऊजात 

प्रकल्पाची पायािरणी केली. 

ऑनलाइन गेवमंगसाठी मसुदा मागादशाक तते्त्व, स्वयं-वनयामक 

संस्था प्रस्तावित करण्यात आली. 

● आयटी वनयमांच्या मसुद्यात बदल करताना, सरकारने िारतात 

कायतरत असलेल्या आंतरराष्ट्र ीय ऑनलाइन िेवमंि कंपन्यांसाठी 

स्वयं-वनयामक संस्था प्रस्तावित केल्या आहेत, परंतु ते सटे्टबाजीला 

परिानिी देणार नाही. सोमिारी जारी करण्यात आलेल्या ऑनलाइन 

िेवमंि माितदशतक तत्त्ांच्या मसुद्यात ग्राहकांना िेवमंि व्यसन आवण 

आवथतक नुकसान तसेच िापरकतात प्रमाणीकरणाच्या जोखमीपासून 

संरिण करण्यासाठी पािले समाविष्ट् आहेत. 

िारत सरकार सोशल मीवडया पॅ्लटफॉमािर ऑनलाइन बेवटंगच्या 

जाविरातीिर बंदी घालण्याचा प्रस्ताि सादर करणार आिे. 

● िारत सरकार सोशल मीवडया पॅ्लटफॉमतिर ऑनलाइन बेवटंिच्या 

जावहरातीिर बंदी घालण्याचा प्रस्ताि सादर करणार आहे. िारतीय 

ऑनलाइन िेवमंि बाजारािर वनयंिण ठेिण्यासाठी कें द्र सरकारने 

अलीकडेच मावहती तंिज्ञान (Intermediary Guidelines and 

Digital Media Ethics Code) वनयम, 2021 ची सुधारणेसाठी 

वशफारस केली आहे. कौशल्य-आधाररत िेममुळे होणाऱ्या 

कोणत्याही हानीपासून ग्राहकांचे संरिण करण्यासाठी ही सूचना 

करण्यात आली होती. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 13 जानेिारी 2023 रोजी िाराणसी, उत्तर 

प्रदेश ते वदब्रुगड, आसाम असा जगातील सिाात लांब नदीिरील 

कू्रझ "गंगा विलास" लााँच करणार आिेत. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 13 जानेिारी 2023 रोजी िाराणसी, उत्तर 

प्रदेश ते वदबु्रिड, आसाम पयंत जिातील सिातत लांब नदीिरील कू्रझ 

“िंिा विलास” लाँच करणार आहेत. मुख्यमंिी योिी आवदत्यनाथ 

यांनी आम्हाला कळिले आहे की पंतप्रधानांच्या आिमनाची आवण 

लॉन्चची सित तयारी पूणत झाली आहे. 

राष्ट्र ीय िररत िायडर ोजन वमशनसाठी मंविमंडळाने 19,744 कोटी 

रुपये मंजूर केले. 

● कें द्रीय मंविमंडळाने राष्ट्र ीय हररत हायडर ोजन वमशनसाठी 19,744 

कोटी रुपयांच्या प्रारंविक खचातस मान्यता वदली. 2021 मधे्य 75 व्या 

स्वातंत्र्यवदनी देशाला संबोवधत करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 

स्वातंत्र्याची 100 िरे्ष पूणत करण्यापूिी िारताला ऊजात-स्वतंि 

बनिण्याच्या कें द्राच्या उवद्दष्ट्ाच्या अनुरं्षिाने हररत इंधनासाठी राष्ट्र ीय 

वमशन सुरू केले. ग्रीन हायडर ोजनचे देशांतितत उत्पादन िाढिणे 

आवण इलेक्ट्र ोलायझसतच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे हे चार घटक 

या वमशनमधे्य असतील. 

िारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुमूा यांनी 4 जानेिारी 2023 रोजी 

राजस्थानच्या पाली येथे िारत स्काउट्स आवण मागादशाकांच्या 18 

व्या राष्ट्र ीय जंबोरीचे उद्घाटन केले. 

● िारताच्या राष्ट्र पती द्रौपदी मुमूत यांनी 4 जानेिारी 2023 रोजी पाली, 

राजस्थान येथे िारत स्काउट्स आवण िाईड्सच्या 18 व्या राष्ट्र ीय 

जंबोरीचे उद्घाटन केले. 

● िारत स्काउट्स आवण िाईड्स कोणत्याही पंथ, िंश वकंिा वलंिाचा 

िेद न करता मुला-मुलीचं्या चाररत्र्यवनवमततीसाठी काम करतात. 

संस्था समपतण आवण सेिेच्या िािनेने कायत करत आहे ज्यामुळे 

मानितेचे कल्याण होईल. 

िारताने आवशयाई पॅवसवफक पोस्टल युवनयनच ेनेतृत्व स्वीकारले. 

● िारताने जानेिारी 2023 मधे्य एवशया पॅवसवफक पोस्टल युवनयन 

(APPU) चे नेतृत्व स्वीकारले आहे. डॉ विनया प्रकाश वसंह 4 िर्षांच्या 

कायतकाळासाठी युवनयनच्या महासवचिपदाची जबाबदारी 

स्वीकारतील. 

● आवशया-पॅवसवफकमधून या आंतरराष्ट्र ीय संघटनेत 32 सदस्य 

आहेत. हा यूएनमधील एक विवशष्ट् वििाि आहे. या िेिातील 

युवनव्हसतल पोस्टला ही एकमेि प्रवतबंवधत युवनयन आहे. एवशया 

पॅवसवफक पोस्टल युवनयनचे मुख्यालय बँकॉक, थायलंड येथे आहे, 

सायलेंट िॅली नॅशनल पाका ने गेल्या मविन्यात पक्ष्ांच्या 141 

प्रजाती शोधल्या आिेत, त्यापैकी 17 पक्ष्ांच्या निीन प्रजाती आिेत. 

● सायलेंट वॅ्हली नॅशनल पाकत ने िेल्या मवहन्यात पक्ष्यांच्या 141 प्रजाती 

शोधल्या आहेत, त्यापैकी 17 पक्ष्यांच्या निीन प्रजाती होत्या. सायलेंट 

वॅ्हलीमधे्य एकूण 175 प्रजातीचें पिी आढळून आले आहेत. 27, 28 

आवण 29 वडसेंबर 2022 रोजी सायलेंट वॅ्हली येथे पिी सिेिण केले 

िेले आवण सायलेंट वॅ्हलीमधील पवहल्या पिी सिेिणाच्या 30 व्या 

िधातपन वदनावनवमत्त हे सिेिण करण्यात आले. 

सायलेंट िॅली नॅशनल पाका मधे्य पक्ष्ांच्या निीन प्रजाती 

● Brown wood owl 

● Banded Bay Cuckoo 

● Malabar Woodshrike 

● White-throated Kingfisher 

● Indian Nightjar 

● Jungle Nightjar 

● Large Cuckooshrike 
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पं. दीनदयाल उपाध्याय वििाग िा िारतीय रेले्वचा सिाात लांब 

संपूणा एबीएस वििाग बनला आिे. 

● पं. दीनदयाल उपाध्याय वििाि (762 वकमी) हा िारतीय रेले्वचा 

सिातत लांब पूणत स्वयंचवलत ब्लॉक वसग्नवलंि वििाि बनला आहे. 

िारतीय रेले्वच्या सध्याच्या उच्च घनतेच्या मािांिर अवधक िाड्ा 

चालिण्याची िमता िाढिण्यासाठी, स्वयंचवलत ब्लॉक वसग्नवलंि 

(ABS) हा एक वकफायतशीर उपाय आहे. िारतीय रेले्व वमशन 

मोडिर स्वयंचवलत ब्लॉक वसग्नवलंि सुरू करत आहे. 2022-23 

मधे्य ABS 268 Rkm िर कायातस्ित करण्यात आले आहे. 

31.12.2022 पयंत, IR िर 3706 वकमी मािातिर ABS प्रदान केले 

िेले आहे. ऑटोमॅवटक वसग्नवलंिच्या अंमलबजािणीमुळे, िमतेत 

िाढ होऊन अवधक टर ेन सेिा श् होईल. 

प्रसार िारतीच्या प्रसारण पायािूत सुविधा आवण नेटिका मधे्य 

सुधारणा करण्यासाठी कें द्रीय मंिीमंडळाने 2,500 कोटी 

रुपयांपेक्षा जास्त वकमतीच्या योजनेला मंजुरी वदली. 

● प्रसार िारतीची प्रसारण पायािूत सुविधा आवण नेटिकत  अपगे्रड 

करण्याच्या प्रयत्नात, आवथतक घडामोडीचं्या कॅवबनेट सवमतीने 

(CCEA) दूरदशतन आवण ऑल इंवडया रेवडओसाठी 2,500 कोटी 

रुपयांपेिा जास्त वकमतीच्या योजनेला मंजुरी वदली. योजनेअंतितत, 

आठ लाख डीडी फ्री वडश डीटीएच सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) 

देखील दुितम, आवदिासी, LWE, सीमािती िािात आवण 'आकांिी' 

वजल्ह्ांमधे्य राहणाऱ्या लोकांना वितररत केले जातील. 

कें द्रीय मंिी डॉ वजतेंद्र वसंि यांनी राष्ट्र ीय जीनोम संपादन आवण 

प्रवशक्षण कें द्राच े(NGETC) उद्घाटन केले. 

● कें द्रीय मंिी डॉ वजतेंद्र वसंह यांनी आज नॅशनल अँग्री-फूड 

बायोटेक्नॉलॉजी इस्िटू्यट (NABI) मोहाली, पंजाब येथे "नॅशनल 

जीनोम एवडवटंि आवण टर ेवनंि सेंटर" चे उद्घाटन केले. मंत्र्यांनी त्याच 

िेळी अन्न आवण पोर्षण सुरिा या 4 वदिसीय आंतरराष्ट्र ीय पररर्षदेचे 

उद्घाटन केले. 

● “नॅशनल जीनोम एवडवटंि अँड टर ेवनंि सेंटर” (एनजीईटीसी) ही एक 

छतािरील अत्याधुवनक सुविधा आहे जी CRISPR-Cas9 मध्यस्थ 

जीनोमसह विविध जीनोम संपादन पद्धती स्वीकारण्यासाठी 

प्रादेवशक िरजा पूणत करण्यासाठी राष्ट्र ीय व्यासपीठ म्हणून काम 

करेल. 

संिाव्य संपादनासाठी िारताने अजेंवटनामधील दोन वलवथयम 

आवण एक तांब्याच्या खाणीची ओळख पटिली आिे. 

● िारत सरकारने जाहीर केले आहे की त्यांनी अजेंवटनामधे्य दोन 

वलवथयम खाणी आवण एक तांब्याची खाण ओळखली आहे आवण ते 

अवधग्रहण वकंिा दीघतकालीन िाडेतत्त्ािर घेण्यासाठी पुढे जात 

आहेत. िारत सरकारने म्हटले आहे की त्यांनी संिाव्य वलवथयम 

साठ्ांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आवण शोधण्यासाठी नोव्हेंबर 

2022 मधे्य िूिैज्ञावनकांची एक टीम अजेंवटना येथे पाठिली होती. ते 

दविण अमेररकन देशात वलवथयम आवण तांब्याच्या साठ्ांचे संिाव्य 

स्त्रोत ओळखण्यात सिम झाले आहेत. 

कें द्रीय मंिी नरेंद्र वसंि तोमर यांनी 'ईशान्य कृषी कंुि-2023' चे 

उद्घाटन केले. 

● कें द्रीय कृर्षी आवण शेतकरी कल्याण मंिी नरेंद्र वसंह तोमर यांनी 

मेघालयमधे्य तीन वदिसीय ईशान्य कृर्षी कंुि-2023 चे उद्घाटन 

केले. तोमर यांनी िारतीय कृर्षी संशोधन पररर्षदेच्या 49 व्या स्थापना 

वदन समारंिात िाि घेतला - ICAR च्या उत्तर पूित वहल िेिासाठी 

संशोधन संकुल, उवमयम. री िोई वजल्ह्ातील वकरडेमकुलई येथे 

प्रशासकीय ि शैिवणक वििाि कायातलय आवण कृर्षी 

महाविद्यालयाच्या मुलीचं्या िसवतिृहाचे उद्घाटनही कृर्षीमंत्र्यांनी 

केले. यािेळी बोलताना तोमर म्हणाले की, ईशान्य हे आपल्या देशाचे 

नंदनिन आहे आवण मेघालयची िौिोवलक स्स्थती अशी आहे की 

सित प्रयत्न केल्यास त्याचा विकास होऊ शकतो. 

िारत जपानला मागे टाकून जागवतक स्तरािर वतसरे सिाात मोठे 

ऑटो माकेट बनले आिे. 

• एका मोठ्ा घडामोडीत, िारताने िेल्या िर्षी ऑटो विक्रीच्या 

बाबतीत जपानला मािे टाकून प्रथमच जािवतक स्तरािर वतसरी 

सिातत मोठी ऑटो माकेट बनली आहे. िारतातील निीन िाहनांची 

एकूण विक्री 4.25 दशलि युवनट्स एिढी आहे, जे प्राथवमक 

वनकालांिर आधाररत आहे, जे जपानमधे्य विकल्या िेलेल्या 4.2 

दशलि िाहनांच्या तुलनेत सिातवधक आहे 

िारतातील पविला कोळसा गॅवसवफकेशन-आधाररत तालचर खत 

प्रकल्प ओवडशामधे्य ऑक्टोबर 2024 पयंत तयार िोईल. 

● कें द्रीय आरोग्य आवण कुटंुब कल्याण आवण रसायने आवण खते मंिी 

डॉ. मनसुख मांडविया यांनी घोर्षणा केली की ओवडशातील 

िारतातील पवहला कोळसा िॅवसवफकेशन-आधाररत तालचर खत 

प्रकल्प ऑक्ट्ोबर 2024 पयंत राष्ट्र ाला समवपतत करण्यासाठी तयार 

असेल. कें द्रीय मंिी मनसुख मांडविया यांनी या स्थळाला िेट वदली. 

दुसऱ्या वदिशी आवण नोदं केली की तालचेर येथील प्लांटमधे्य काम 

सुरू आहे. 

पंतप्रधानांनी सू्पररंग डेिलपमेंट पॅरामीटसाच्या उदे्दशाने 

एन्वस्परेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लााँच केला. 

● पंतप्रधानांनी सरकारचा आकांिी ब्लॉक प्रोग्राम (ABP) लाँच केला 

आहे, ज्याचा उदे्दश विविध विकास मापदंडांमधे्य मािे असलेल्या 

ब्लॉक्सची कामविरी सुधारणे आहे. Aspirational Block 

Program हा 2018 मधे्य लाँच झालेल्या Aspirational District 

Program च्या धतीिर आहे आवण त्यात देशिरातील 112 

वजल्ह्ांचा समािेश आहे. 

गृिमंिी अवमत शिा यांनी मवणपूरमधील इंफाळ येथील मावजंग 

पोलो कॉम्प्पे्लक्समधे्य पोलो खेळणाऱ्या पोलो खेळाडूच्या 120 फूट 

उंच पुतळ्याचे उद्घाटन केले. 

● कें द्रीय िृहमंिी अवमत शहा यांनी मवणपूरमधील इंफाळ येथील 

मावजंि पोलो कॉम्प्पे्लक्समधे्य पोलो खेळणाऱ्या पोलो खेळाडूच्या 

120 फूट उंच पुतळ्याचे उद्घाटन केले. मवणपूर हे पोलो खेळाचे 

जन्मस्थान म्हणून ओळखले जाते. उद्घाटन समारंिात मवणपूरचे 

मुख्यमंिी एन वबरेन वसंि देखील उपस्स्थत होते आवण त्यांनी िृहमंिी 

अवमत शहा यांना पोलो मॅलेट आवण खेळाचे एक पेंवटंि वदले. 
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कें द्रीय गृिमंिी अवमत शिा यांनी निी वदल्लीतील लाल वकल्ल्यािर 

'जय विंदी' लाईट अाँड साउंड शोच ेउद्घाटन केले. 

● कें द्रीय िृह आवण सहकार मंिी अवमत शहा यांनी निी वदल्लीतील 

लाल वकल्ल्यािर 'जय वहंदी' लाईट अँड साउंड शोचे उद्घाटन केले. 

'जय वहंदी' लाईट अँड साउंड शोच्या उद्घाटन समारंिात कें द्रीय 

सांसृ्कवतक मंिी जी वकशन रेड्डी, सांसृ्कवतक राज्यमंिी मीनािी 

लेखी, देखीचे उपराज्यपाल व्हीके सके्सना, राज्यमंिी आवण इतर 

अनेक मान्यिर उपस्स्थत होते. 

निीन एकान्विक अन्न सुरक्षा योजनेचे नाि प्रधानमंिी गरीब 

कल्याण अन्न योजना करण्यात आले आिे. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आवण 

प्राथवमक घरिुती (PHH) लािार्थ्ांना मोफत अन्नधान्य देण्यासाठी 

निीन एकास्त्मक अन्न सुरिा योजनेला मंजुरी वदली आहे, जी 1 

जानेिारी 2023 पासून लािू केली जाईल. निीन योजनेचे नाि 

प्रधानमंिी िरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY). PMGKAY 1 

जानेिारी 2023 रोजी सुरू झाली, ज्यामुळे 80 कोटीहंून अवधक 

िरीब आवण सिातत िरीब लोकांना फायदा झाला. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी िाराणसी येथे एमिी गंगा विलास कू्रझच े

उद्घाटन केले. 

● जिातील सिातत लांब नदी समुद्रपयतटन, MV िंिा विलास, जी िारत 

आवण बांिलादेशातील पाच राज्यांमधील 27 नदी प्रणालीिंर 51 

वदिसांत 3,200 वकमी प्रिास करेल, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 

शुक्रिारी, 13 जानेिारी 2022 रोजी लॉन्च केली. 51 वदिसांच्या 

कू्रझमधे्य वबहारमधील पाटणा, झारखंडमधील सावहबिंज, पविम 

बंिालमधील कोलकाता, बांिलादेशातील ढाका आवण 

आसाममधील िुिाहाटी या प्रमुख शहरांसह 50 थांबे वनयोवजत 

आहेत. या िंतव्यस्थानांमधे्य जािवतक िारसा स्थळे, राष्ट्र ीय उद्याने, 

नदी घाट आवण जािवतक िारसा स्थळांचा समािेश आहे. 

वदल्ली ऑटो एक्सपो 2023 च ेआयोजन करण्यात आले. 

● तीन िर्षांनंतर वदल्ली येथे ऑटो एक्स्पो 2023 चे आयोजन करण्यात 

आले आहे. गे्रटर नोएडा, उत्तर प्रदेशमधील इंवडया एक्सपो माटत, 

जेपी िोल्फ कोसतच्या जिळ, ऑटो एक्स्पो 2023 चे आयोजन 

करण्यात आले. ऑटो एक्स्पो 2023 बद्दल अवधक मावहती 

पाहण्यासाठी खाली वदलेल्या वलंक िर स्िक करा. 

पीयूष गोयल स्टाटाअप मेंटॉरवशपसाठी MAARG पोटाल लााँच 

करणार आिेत. 

● MARG (Mentorship, Advisory, Assistance, Resilience, 

and Growth) पॅ्लटफॉमत िावणज्य आवण उद्योि मंिी पीयूर्ष िोयल 

यांच्या हसे्त लॉन्च केले जाईल. िावणज्य मंिालयाने म्हटले आहे की 

MAARG, विविध िेिांमधे्य आवण िौिोवलक िेिांमधील स्टाटत-

अपसाठी माितदशतनाची सुविधा देणारे पोटतल 16 जानेिारी रोजी 

लाइव्ह होईल. हे स्टाटत-अप आवण उद्योजक यांच्यामधे्य विविध िेि, 

टपे्प आवण काये यांच्यातील माितदशतन सुलि करेल. 

ऑनलाइन गेवमंगमधील िारतातील पविले सेंटर ऑफ एक्सलस 

वशलााँगमधे्य स्थापन केले जाणार आिे. 

● वडवजटल इंवडया स्टाटतअप हब , सॉफ्टिेअर टेक्नॉलॉजी पाकत  ऑफ 

इंवडयाच्या माध्यमातून माचत 2023 पयंत वशलाँि येथे ऑनलाइन 

िेवमंिमधील िारतातील पवहले सेंटर ऑफ एक्सलस स्थापन करेल. 

इलेक्ट्र ॉवनक्स आवण मावहती तंिज्ञान आवण कौशल्य विकास आवण 

उद्योजकता राज्यमंिी राजीि चंद्रशेखर यांनी मेघालय येथील एका 

कायतक्रमात ही घोर्षणा केली. 

कें द्रीय कामगार मंत्र्ांनी अलिर येथे ईपीएफओच्या प्रादेवशक 

कायाालयाचे उद्घाटन केले. 

● कें द्रीय कामिार आवण रोजिार मंिी िूपेंद्र यादि यांनी 

राजस्थानमधील अलिर येथे कमतचारी िविष्य वनिातह वनधी 

संघटनेच्या (EPFO) िेिीय कायातलयाचे उद्घाटन केले . प्रादेवशक 

कायातलय अलिर आवण शेजारील िरतपूर आवण धोलपूर 

वजल्ह्ांतील 2 लाखांहून अवधक कामिार, 12,000 आस्थापना आवण 

8,500 पेन्शनधारकांना मदत करेल. 

पंतप्रधान मोदी वसकंदराबाद-विशाखापट्टणम िंदे िारत 

एक्सपे्रसला िचु्यअली झेंडा दाखितील. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 15 जानेिारी रोजी वसकंदराबाद रेले्व 

स्थानकािरून सेमी-हाय स्पीड टर ेन िंदे िारत एक्सपे्रसला 

व्हचु्यअली वहरिा झेंडा दाखितील. कें द्रीय रेले्व मंिी अविनी िैष्णि 

आवण कें द्रीय सांसृ्कवतक मंिी जी वकशन रेड्डी हे वसकंदराबाद रेले्व 

स्थानकािर प्रत्यि उपस्स्थत राहणार आहेत. िंदे िारत टर ेन 

वसकंदराबाद ते विशाखापट्टणम मधील अंतर आठ तासात पूणत 

करेल. 

PM मोदीनंी विकसनशील राष्ट्र ांना िैद्यकीय पुरिठा करण्यासाठी 

'आरोग्य मैिी' ची घोषणा केली. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निीन 'आरोग्य मैिी' प्रकल्पाची घोर्षणा 

केली ज्या अंतितत िारत नैसवितक आपत्ती वकंिा मानितािादी 

संकटामुळे प्रिावित झालेल्या कोणत्याही विकसनशील देशाला 

आिश्यक िैद्यकीय पुरिठा करेल आवण या देशांना विकास उपाय 

सुलि करण्यासाठी 'उतृ्कष्ट्ता कें द्र' स्थापन करण्याचा प्रस्ताि आहे. 

'िुमवनया ऑन गिनामेंट ई-माकेटपे्लस' सके्सस कायाक्रम निी 

वदल्लीत साजरा करण्यात आला. 

● िुमवनया ऑन िव्हनतमेंट ई-माकेटपे्लस" च्या यशाचे स्मरण निी 

वदल्लीत करण्यात आले. हा कायतक्रम िव्हनतमेंट ई-माकेटपे्लस 

(GeM) द्वारे स्वयंरोजिार मवहला संघटना, िारत (SEWA िारत) 

च्या िािीदारीत आयोवजत करण्यात आला होता आवण त्यात मवहला 

उद्योजक आवण िािधारकांच्या संस्था आवण संघटनांमधील 

सहिािी उपस्स्थत होते. 

2023 मधील प्रजासत्ताक वदनाचा उत्सि निी वदल्लीत सुरू झाला. 

● प्रजासत्ताक वदन 2023 चा एक िाि म्हणून आवण नेताजी सुिार्षचंद्र 

बोस (पराक्रम वदिस म्हणून साजरे) यांच्या 126 व्या जयंतीवनवमत्त, 

लष्करी टॅटू आवण आवदिासी नृत्य सादरीकरण जिाहरलालमधील 

आवद-शौयत: पर पराक्रम का या बॅनरखाली प्रदवशतत केले जात 

आहेत.  
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SPIC MACAY, सांसृ्कवतक मंिालय आवण निी वदल्ली 

मिानगरपावलका यांच्या संयुक्त विद्यमाने, "शु्रती अमृत" सादर 

केले. 

● 2023 मधे्य, SPIC MACAY, सांसृ्कवतक मंिालय आवण निी वदल्ली 

निर पररर्षद यांच्या संयुक्त विद्यमाने, “शु्रती अमृत” सादर करत 

आहे, जो त्याच्या अतं्यत लोकवप्रय “मु्यवझक इन द पाकत ” मावलकेचा 

निीन िाि आहे. िारतीय शास्त्रीय संिीताच्या सौदंयातला उजाळा 

देण्यासाठी देशिरातील नामिंत संिीतकारांनी सादरीकरण केले. 

िारतातील स्टाटा-अप्सना प्रोत्सािन देण्यासाठी “वजओसे्पवशअल 

िॅकाथॉन” लााँच करण्यात आले. 

● डॉ. वजतेंद्र वसंि , कें द्रीय विज्ञान आवण तंिज्ञान मंिी, यांनी िारताच्या 

िू-स्थावनक पररसंस्थेतील नािीन्य आवण स्टाटत-अपला प्रोत्साहन 

देण्यासाठी वजओसे्पवशयल हॅकाथॉन सुरू केली. निी वदल्लीतील 

कायतक्रमात बोलताना डॉ. वसंि यांनी सांवितले की हॅकाथॉनचे उवद्दष्ट् 

साितजवनक आवण खाजिी िू-स्थावनक िेिांमधील सहकायातला 

प्रोत्साहन देणे तसेच िू-स्थावनक स्टाटत-अपसाठी देशाचे िातािरण 

विकवसत करणे हे आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परीक्षा िॉररयसा बुकमधून “तुमची 

परीक्षा, तुमच्या पद्धती-तुमची स्वतः ची शैली वनिडा” या शीषाकाच्या 

विपेट्स शेअर केल्या आिेत. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्कझाम िॉररयसत बुकमधून “तुमची 

परीिा, तुमच्या पद्धती-तुमची स्वतः ची शैली वनिडा” या शीर्षतकाच्या 

विपेट्स शेअर केल्या आहेत आवण विद्यार्थ्ांना ते परीिेची तयारी 

कशी करतात हे शेअर करण्याचे आिाहन केले आहे. 

NCERT ने िारतातील पविले राष्ट्र ीय मूल्यांकन वनयामक, 

PARAKH जारी केले आिे. 

● नॅशनल कौस्सल फॉर एजु्यकेशन ररसचत अँड टर ेवनंि (NCERT) ने 

िारतातील पवहले राष्ट्र ीय मूल्यांकन वनयामक, PARAKH जारी केले 

आहे, जे देशातील सित मान्यताप्राप्त शाळा मंडळांसाठी विद्यार्थ्ांचे 

मूल्यांकन आवण मूल्यमापनासाठी मानदंड, मानके आवण माितदशतक 

तते्त् ठरिण्यािर काम करेल. 

अल्पसंख्याक व्यििार मंिालयाने पढो प्रदेश योजना बंद केली. 

● अल्पसंख्याक व्यिहार मंिालयाने (MoMA) अल्पसंख्याक 

समुदायातील (पढो प्रदेश) विद्यार्थ्ांसाठी परदेशी अभ्यासासाठी 

शैिवणक कजातिरील व्याज अनुदानाची योजना बंद केली आहे. 

इंवडयन बँक्स असोवसएशनने 2022-23 पासून पढो परदेशी व्याज 

अनुदान योजना बंद करण्याबाबत सित बँकांना िेल्या मवहन्यात 

सूवचत केले होते. ही योजना आतापयंत वनयुक्त नोडल बँक 

असलेल्या कॅनरा बँकेमाफत त राबविण्यात येत होती. 

संसद खेल मिाकंुि 2022-23 च्या दुसऱ्या टप्प्याचे पंतप्रधान 

मोदीनंी उद्घाटन केले. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्व्हवडओ कॉन्फरस्संिद्वारे संसद खेळ 

महाकंुि 2022-23 च्या दुसऱ्या टप्प्याचे उद्घाटन केले. 2021 

पासून बस्तीचे खासदार हरीश वद्विेदी, उत्तर प्रदेशातील बस्ती 

वजल्ह्ात संसद खेळ महाकंुि 2022-23 चे आयोजन करण्यात 

आले आहे. 

● खेळ महाकंुिमधे्य कुस्ती, कबड्डी, खो खो, बासे्कटबॉल, फुटबॉल, 

हॉकी, व्हॉलीबॉल, हँडबॉल, बुस्द्धबळ, कॅरम, बॅडवमंटन, टेबल टेवनस 

इत्यादी इनडोअर आवण आउटडोअर दोन्ही खेळांमधील विविध 

स्पधांचा समािेश आहे. खेळ महाकंुि दरम्यान वनबंध लेखनासह  

वचिकला, रांिोळी काढणे यासारख्या अनेक स्पधात आहेत. 

िारताने पीएम मोदीिंरील वििादास्पद बीबीसी डॉ्ुमेंटरी 

मावलकेचा 'प्रचार काया' म्हणून उले्लख करून वनषेध केला. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यािरील वििादास्पद बीबीसी मावहतीपट 

मावलकेचा िारताने िुरुिारी वनरे्षध केला आवण त्याचा उले्लख 

“प्रचार कायत” म्हणून केला ज्याचा उदे्दश बदनाम प्रबंध अगे्रवर्षत 

करण्याचा आहे. परराष्ट्र  मंिालयाचे प्रिके्त अररंदम बािची यांनी 

साप्तावहक मीवडया ब्रीवफंि दरम्यान सांवितले की, यूकेच्या काही 

अंतितत अहिालांिर आधाररत असलेला हा मावहतीपट 

औपवनिेवशक मानवसकतेचे प्रदशतन करतो. 2002 च्या िुजरात 

दंिली दरम्यान, UK च्या राष्ट्र ीय प्रसारक, BBC ने दोन िािांची 

मावलका प्रसाररत केली होती  

"नारी शक्ती" िी नौदलाच्या या िषीच्या प्रजासत्ताक वदनाच्या 

झांकीची थीम असेल. 

● "नारी शक्ती" (मवहला शक्ती) ही नौदलाच्या या िर्षीच्या प्रजासत्ताक 

वदनाच्या झांकीची थीम असेल . केिळ टेबलच्या समोरच्या िािािर 

डोवनतयर विमानाची एक मवहला एअरकू्र वदसणार नाही, तर लेफ्टनंट 

कमांडर वदशा अमृत यांना त्याच्या परेड तुकडीचे नेतृत्व करण्याची 

जबाबदारी सोपिण्यात आली आहे. 

IOA ने WFI प्रमुखांविरुद्धच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी सात 

सदस्यीय सवमतीची स्थापना केली. 

• िारतीय ऑवलस्िक असोवसएशन (IOA) ने िारतीय कुस्ती 

महासंघाचे अध्यि वब्रजिूर्षण शरण वसंि यांच्यािर आघाडीच्या 

कुस्तीपटंूनी केलेल्या लैंविक छळाच्या आरोपांची चौकशी 

करण्यासाठी मेरी कोम आवण योिेिर दत्त यांच्यासह सात सदस्यीय 

सवमतीची स्थापना केली. आंदोलक कुस्तीपटंूनी आदल्या वदिशी 

IOA कडे पोहोचल्यानंतर वसंि यांच्यािरील आरोपांची चौकशी 

करण्यासाठी चौकशी सवमती स्थापन करण्याची मािणी करत, WFI 

प्रमुखाविरुद्ध अनेक एफआयआर दाखल करण्याची धमकी 

वदल्यानंतर हे घडले 

पराक्रम वदनावनवमत्त, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अंदमान आवण 

वनकोबार बेटांमधील 21 सिाात मोठ्या अनावमत बेटांना नाि 

देण्याच्या समारंिात सििागी झाले. 

● पराक्रम वदनावनवमत्त, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अंदमान आवण वनकोबार 

बेटांच्या 21 सिातत मोठ्ा अनावमत बेटांना नाि देण्याच्या समारंिात 

सहिािी झाले. या बेटांची नािे 21 परमिीर चक्र विजेत्यांच्या नािािर 

ठेिण्यात येणार आहेत. अंदमान आवण वनकोबार बेटांचे ऐवतहावसक 

महत्त् आवण नेताजी सुिार्षचंद्र बोस यांच्या स्मरणाथत, रॉस बेटांचे 

नाि बदलून नेताजी सुिार्षचंद्र बोस द्वीप असे पंतप्रधानांनी 2018 

मधे्य बेटाला िेट वदली होती. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर कनााटकात रािणाऱ्या लंबानी 

िट्ा जमातीमंधील 52,000 हून अवधक पाि लािार्थ्ांना 'िकू्क 

पि' वितररत केले. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर कनातटकात राहणाऱ्या लंबानी 

िट्ा जमातीमंधील 52,000 हून अवधक पाि लािार्थ्ांना टायटल 

डीड वकंिा 'हकू्क पि'  वितररत केले. कायतक्रमादरम्यान 50,000 

पेिा जास्त कुटंुबांपैकी ज्यांना जवमनीचे टायटल डीड वितररत 

करण्यात आले होते, त्यापैकी पाच कुटंुबे होती. कनातटकातील 

कलबुिी वजल्ह्ातील मालखेड येथे राज्याच्या महसूल वििािाने हा 

कायतक्रम आयोवजत केला होता. 
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अटल पेन्शन योजनेने 2022 मधे्य नािनोदंणीत 36 टक्क्ांच्या 

िाढीसि आतापयंतचे सिाावधक ग्रािक (1 कोटी) वमळिले. 

● अटल पेन्शन योजनेने 2022 मधे्य नोदंणीत 36 टक्क्ांच्या िाढीसह 

आतापयंतचा सिातवधक ग्राहक वमळिला. 2022 मधे्य नािनोदंणीची 

संख्या 2021 मधे्य 92 लाखािरून िरून 1.25 कोटी झाली. 2019 

च्या महामारीपूित िर्षातच्या तुलनेत 2022 मधे्य नोदंणी 81 टक्क्ांनी 

िाढली जेव्हा 69 लाख सदस्यांनी अटल पेन्शन योजनेसाठी नोदंणी 

केली होती. 

कें द्र सरकारने सािाविक लसीकरण कायाक्रम वडवजटाइज 

करण्यासाठी U-WIN लााँच केले. 

● Co-WIN पॅ्लटफॉमतच्या यशानंतर, सरकारने आता वनयवमत 

लसीकरणासाठी इलेक्ट्र ॉवनक नोदंणी सेट करण्यासाठी त्याची 

प्रवतकृती तयार केली आहे. U-WIN नािाने, िारताच्या साितविक 

लसीकरण कायतक्रमाचे (UIP) वडवजटायझेशन करण्याचा कायतक्रम 

प्रते्यक राज्य आवण कें द्रशावसत प्रदेशातील दोन वजल्ह्ांमधे्य 

प्रायोविक पद्धतीने सुरू करण्यात आला आहे. 

कें द्रीय पेटर ोवलयम मंिी यांनी मिाबाहू ब्रह्मपुिेिर लो काबान कू्रझला 

विरिा झेंडा दाखिला. 

● िारत ऊजात सप्ताह 2023 6 ते 8 फेबु्रिारी 2023 या कालािधीत 

बेंिळुरू येथे आयोवजत केला जाणार आहे. कें द्रीय पेटर ोवलयम आवण 

नैसवितक िायू, िृहवनमातण आवण शहरी व्यिहार मंिी, िारत सरकार 

हरदीप एस. पुरी यांनी द्वारे समवथतत अंतदेशीय जलिावहनीच्या डेमो 

रनचे उद्घाटन केले. 

26 जानेिारी रोजी िलिा या सोिळ्याच ेआयोजन िोणार आिे. 

● 26 जानेिारी रोजी, बजेट वनयोजन प्रवक्रया पूणत झाल्याच्या स्मरणाथत 

पारंपाररक "हलिा" या सोहळ्याचे आयोवजत केला जाईल. अथतमंिी 

वनमतला सीतारामन यांनी 1 फेबु्रिारी रोजी 2023-2024 या आवथतक 

िर्षातसाठी कें द्रीय अथतसंकल्प सादर करण्याच्या पाच वदिस आधी 

हलिा समारंि होतो. अथतसंकल्पाची िोपनीयता जपण्यासाठी वित्त 

मंिालयाचे प्रशासकीय कें द्र एक प्रकारचे "फोटत नॉक्स" मधे्य 

बदलते. मावहती लीक होण्यापासून रोखण्यासाठी, जे अवधकारी 

बजेटिर काम करत आहेत ते त्यांच्या कायातलयात “लॉक इन” 

करतात आवण कठोर माितदशतक तत्त्ांनुसार स्वतः ला िेिळे 

करतात. 

िारतीय रेले्वने 'आदशा टर ेन प्रोफाइल' लााँच केले आिे. 

● िारतीय रेले्वने िेवटंि वलस्टच्या अंतहीन समसे्यचे वनराकरण 

करण्यासाठी तयार केलेल्या कृविम बुस्द्धमत्ता कायतक्रमाची चाचणी 

यशस्वीररत्या पूणत केली आहे. िारतीय रेले्वने प्रते्यक टर ेनच्या मािणी 

पॅटनतचे वनयवमतपणे विशे्लर्षण करून आरवित मेल एके्स्प्रस 

िाड्ांमधील िमतेचा जास्तीत जास्त िापर आवण महसूल वनमातण 

करण्यासाठी आदशत टर ेन प्रोफाइल देखील सादर केले आहे. 

दवक्षण आविकेकडून िारताला 100 हून अवधक वचते्त वमळणार 

आिेत. 

● दविण आवशयाई देशात वचते्त पुन्हा आणण्याच्या महत्त्ाकांिी 

प्रकल्पाचा एक िाि म्हणून 100 हून अवधक वचत्ता िारतात 

हस्तांतररत करण्याचा करार झाला आहे. िेल्या सप्टेंबरमधे्य 

नावमवबयातून आठ वचते्त आल्यानंतर 12 वचत्यांची प्रारंविक तुकडी 

पुढील मवहन्यात िारतात आणली जाईल, असे पयातिरण मंिालयाने 

म्हटले आहे. िारत हे एकेकाळी आवशयाई वचत्ताचे घर होते परंतु 

1952 पयंत हा प्राणी तेथे नामशेर्ष झाल्याचे घोवर्षत करण्यात आले. 

Google ने वक्रएवटि डूडलसि िारताचा 74 िा प्रजासत्ताक वदन 

साजरा केला. 

● िुिलने िुजरातमधील पाहुणे कलाकार पाथत कोठेकर यांच्या 

सजतनशील कलाकृतीसह िारताचा 74 िा प्रजासत्ताक वदन साजरा 

केला. Google डूडल राष्ट्र पती ििन, इंवडया िेट, डेअरडेस्व्हल 

मोटरसायकल रायडसत आवण CRFP मावचंि दल यासारख्या काही 

प्रवतवित खुणांसह प्रजासत्ताक वदन परेडचे बारीक िणतन केले आहे. 

यावशिाय, डूडलमधे्य CRPF मावचंि तुकडी, इंवडया िेट, िारताचे 

राष्ट्र ीय पिी- मोर इत्यादी इतर घटकांचा देखील समािेश आहे. 

पयाटन मंिालयाने लाल वकल्ल्याच्या लॉनिर 6 वदिसीय मेगा इिेंट 

"िारत पिा" आयोवजत केला आिे. 

● प्रजासत्ताक वदन सोहळ्याचा एक िाि म्हणून 26 ते 31 जानेिारी 

2023 या कालािधीत िारत सरकारतफे लाल वकल्ल्यासमोरील 

लॉन आवण ज्ञान पथ येथे सहा वदिसीय मेिा इव्हेंट "िारत पित" 

कायतक्रम आयोवजत केला जाणार आहे. "िारत पित" हे पयतटन 

मंिालयाच्या अंतितत आहे आवण या कायतक्रमासाठी नोडल मंिालय 

म्हणून वनयुक्त करण्यात आले आहे. 

जल जीिन वमशनने 11 कोटी ग्रामीण कुटंुबांना नळाने पाणी 

पुरिले. 

● िारताचा 74 िा प्रजासत्ताक वदन साजरा करत असताना देशातील 

11 कोटीहंून अवधक ग्रामीण कुटंुबांना नळाच्या पाण्याची जोडणी 

उपलब्ध आहे. िारतातील 123 वजले्ह आवण 1.53 लाखाहून अवधक 

िािांनी 'हर घर जल' नोदंिले आहे, याचा अथत प्रते्यक घरात नळाद्वारे 

शुद्ध वपण्याचे पाणी उपलब्ध आहे. 2024 पयंत प्रते्यक ग्रामीण 

कुटंुबाला नळपाणी जोडणी देण्यासाठी 15 ऑिस्ट 2019 रोजी 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जल जीिन वमशनची घोर्षणा केली होती. 

पेन्वप्सको फाउंडेशन आवण केअरने 'शी फीड्स द िर्ल्ा' कायाक्रम 

सुरू केला. 

● PepsiCo आवण CARE ची परोपकारी शाखा असलेल्या PepsiCo 

फाउंडेशनने शाित प्रवशिण आवण आवथतक पाठबळाद्वारे लघु-

स्तरीय मवहला उत्पादकांची िूवमका मजबूत करण्यासाठी िारतात 

'शी फीड्स द िर्ल्त' कायतक्रम सुरू केला आहे. पविम बंिालमधील 

अलीपुरद्वार आवण कूचवबहार वजल्ह्ांमधे्य राबविण्यात येणाऱ् या या 

कायतक्रमाचे उवद्दष्ट् 48,000 पेिा जास्त मवहला, पुरुर्ष आवण 

मुलांपयंत पोहोचणे आवण 1,50,000 व्यक्तीनंा अप्रत्यिपणे लाि 

वमळिून देण्याचे आहे. 

EPFO ने 'वनधी आपके वनकट' मोठ्या प्रमाणात पोिोचण्याचा 

कायाक्रम सुरू केला. 

● कमतचारी िविष्य वनिातह वनधी संघटना (EPFO) ने सुधाररत वनधी 

आपके वनकत कायतक्रमाद्वारे देशातील सित वजल्ह्ांमधे्य एक मोठा 

वजल्हा पोहोच कायतक्रम सुरू केला आहे. प्रते्यक मवहन्याच्या 27 

तारखेला एकाच वदिशी देशातील सित वजल्ह्ांमधे्य पोहोचणे हा या 

कायतक्रमाचा उदे्दश आहे. ईपीएफओने देशातील 685 वजल्ह्ांमधे्य 

वशवबरे आयोवजत केली. 

कें द्रीय मंिी डॉ वजतेंद्र वसंि यांनी राष्ट्र ीय विज्ञान वदन 2023 ची थीम 

जािीर केली. 

● कें द्रीय विज्ञान आवण तंिज्ञान राज्यमंिी, डॉ. वजतेंद्र वसंि यांनी राष्ट्र ीय 

माध्यम कें द्र येथे “राष्ट्र ीय विज्ञान वदन 2023” ची “ग्लोबल सायस 

फॉर ग्लोबल िेलबीइंि” या थीमचे प्रकाशन केले. 
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राष्ट्रपती ििनाच ेअमृत उद्यान 31 जानेिारीपासून खुले करण्यात 

येणार आिे. 

● राष्ट्र पती ििनाच्या मुघल उद्यानाला अमृत उद्यान म्हटले जाते. 

राष्ट्र पती द्रौपदी मुमूत यांनी रवििारी उद्यान उत्सि-2023 चे उद्घाटन 

केल्यामुळे, राष्ट्र पती ििनाच्या मैदानाचे उद्घाटन, हे प्रवसद्ध उद्यान 

31 जानेिारी रोजी लोकांसाठी खुले होण्याची अपेिा आहे. उद्यान 

उत्सिादरम्यान, स्लॉट आरिणासाठी वकंिा राष्ट्र पती ििनाच्या 

उद्यानात प्रिेशासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. एकाच 

बुवकंिमधे्य, 30 लोकांपयंत आरिण केले जाऊ शकते. 

कोल इंवडया वलवमटेड व्यापक योजनांमधे्य एम-सॅण्ड प्रकल्प सुरू 

करणार आिे. 

● कोल इंवडया वलवमटेड (CIL) ने खाणीमंधे्य िाळू उत्पादनासाठी 

ओव्हरबडतन खडकांिर प्रवक्रया करण्याची कल्पना केली आहे वजथे 

खंवडत खडक वकंिा ओव्हरबडतन (OB) मटेररयलमधे्य 

व्हॉलू्यमनुसार सुमारे 60 टके्क िाळूचा खडक असतो ज्याचा िापर 

ओव्हरबडतनच्या क्रवशंि आवण प्रवक्रयेद्वारे केला जातो. ओपनकास्ट 

मायवनंि दरम्यान, कोळसा काढण्यासाठी ओव्हरलीिं माती आवण 

खडक कचरा म्हणून काढले जातात आवण ओबी डंपमधे्य ढीि केले 

जातात. 

सांसृ्कवतक मंिालय स्मारक योजनेंतगात 1,000 स्थळे खाजगी 

के्षिाकडे सुपूदा करणार आिे. 

● सांसृ्कवतक मंिालयाचे सवचि िोविंद मोहन यांनी घोर्षणा केली की 

सरकार स्मारक वमि योजनेअंतितत िारतीय पुरातत्व सिेिणाच्या 

वनयंिणाखालील सुमारे 1,000 स्मारके खाजिी िेिाकडे सुपूदत 

करणार आहे. कॉपोरेट संस्था त्यांच्या कॉपोरेट सामावजक 

जबाबदारीचा िाि म्हणून स्मारके ताब्यात घेतील. या योजनेंतितत, 

खाजिी िेिाद्वारे स्मारकाच्या सुविधांचे नूतनीकरण केले जाईल. 

श्री सबाानंद सोनोिाल यांनी नॅशनल लॉवजन्वस्टक पोटालचे उद्घाटन 

केले. 

● बंदरे, जहाजबांधणी आवण जलमाित मंिी सबातनंद सोनोिाल यांनी 

निी वदल्ली येथे नॅशनल लॉवजस्स्टक पोटतलचे (सािरी) उद्घाटन 

केले. आयटी िापरून लॉवजस्स्टक समुदायातील सित िािधारकांना 

जोडणे हा एक-स्टॉप पॅ्लटफॉमत आहे. नॅशनल लॉवजस्स्टक पोटतल 

(सािरी) (NLP) हा राष्ट्र ीय महत्त्ाचा प्रकल्प आहे. यामुळे खचत कमी 

करून कायतिमता आवण पारदशतकता सुधारेल आवण लॉवजस्स्टक 

िेिाच्या िाढीला चालना वमळेल. 
 

 

29 जानेिारी रोजी मिािा गांधी यांच्या पुण्यवतथी वनवमत्य िारतात 

शिीद वदन साजरा केल्या गेला. 

● 30 जानेिारी 2023 रोजी, िारताने देशासाठी बवलदान वदलेल्या सित 

स्वातंत्र्यसैवनकांना श्रद्धांजली अपतण करण्यासाठी शहीद वदन वकंिा 

शहीद वदिस साजरा केला. हा वदिस राष्ट्र ाचे 'बापू', महात्मा िांधी 

यांची पुण्यवतथी म्हणूनही ओळखला जातो. 1948 मधे्य या वदिशी, 

वबलात हाऊसच्या कंपाऊंडमधे्य नथुराम िोडसेने िांधीचंी हत्या 

त्यांच्या वनयवमत बहु-वििास सिांनंतर केली होती. वहंदू महासिेचे 

सदस्य िोडसे यांनी 1947 मधे्य िारताच्या फाळणीच्या िेळी 

मुस्स्लम समाजाची बाजू घेतल्याबद्दल िांधीिंर आरोप केले. असे 

म्हटले जाते की िांधीनंी उच्चारलेले शेिटचे शब्द "हे राम" होते. 

िारतीय ऐवतिावसक संशोधन पररषदेने प्रदशानात मुन्विम 

राजिंशांचा समािेश नाकारला. 

● इंवडयन कौस्सल ऑफ वहस्टोररकल ररसचत (ICHR) ने कें द्रीय 

वशिण मंिालयाच्या एका वििािाद्वारे मध्ययुिीन िारतीय 

राजिंशांिर एक प्रदशतन आयोवजत केले होते आवण प्रदशतनांमधे्य 50 

विविध राजिटी दाखिल्या होत्या. इंवडयन कौस्सल ऑफ 

वहस्टोररकल ररसचतच्या प्रदशतनात एकही मुस्स्लम राजिंश प्रदवशतत 

करण्यात आला नाही. 

संसदेचे कें द्रीय अथासंकल्पीय अवधिेशन 2023-24 31 जानेिारी 

2023 पासून सुरू झाले. 

● संसदेचे अथतसंकल्पीय अवधिेशन आजपासून सुरू झाले. 

अथतसंकल्पीय अवधिेशनाला सुरुिात करण्यासाठी राष्ट्र पती द्रौपदी 

मुमूत आज संसदेच्या दोन्ही सिािृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोवधत 

करणार आहेत. आवथतक सिेिणासोबतच कें द्रीय अथतसंकल्प 

मंिळिारी संसदेत सादर होणार आहे. 

ठळक मुदे्द 

● आवथतक सिेिणही दोन्ही सिािृहांसमोर ठेिण्यात येणार आहे. 

कें द्रीय अथतसंकल्प 2023-24 उद्या अनािरण केले जाईल. 

● यािर्षी, अथतसंकल्पीय अवधिेशन 6 एवप्रलपयंत चालणार आहे. ते 27 

बैठकांमधे्य 66 वदिस चालणार आहे. कायतशाळेचा पवहला िाि 13 

फेबु्रिारीपयंत सुरू राहणार आहे. 

● प्रते्यक वििािासाठी जबाबदार असलेल्या संसदीय स्थायी सवमत्यांना 

14 फेबु्रिारी ते 12 माचत या कालािधीत अनुदानाच्या विनंत्यांची 

समीिा करण्यासाठी आवण त्यांच्या संबंवधत मंिालये आवण 

वििािांशी संबंवधत वनष्कर्षत सादर करण्यासाठी िेळ वदला जाईल 

 

महाराष्ट्र  राज्य बातम्या 

‘मराठी वततुका मेळिािा’ विश्वसंमेलनाच े आयोजन मंुबईत 

करण्यात यणार आिे. 

● मराठी िार्षा, सावहत्य, संसृ्कती आवण कलेच्या दीघत परंपरेचा उत्सि 

साजरा व्हािा, मराठी संसृ्कतीला उजाळा वमळािा, अविजात मराठी 

सावहत्याचे श्रिण व्हािे, पारंपररक कला अविव्यक्त व्हाव्यात, 

● उद्योि कल्पनांचे आदान-प्रदान व्हािे यासाठी िारतातील आवण 

िारताबाहेरील मराठी िावर्षकांचे िव्य िेहसंमेलन संपन्न आयोवजत 

केले जाणार असल्याची मावहती मराठी िार्षा मंिी दीपक केसरकर 

● यांनी वदली.  
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जालना आवण नागपूर पोवलसांना मिाराष्ट्र ातील 'बेस्ट पोवलस 

युवनट' पुरस्कार वमळाला. 

● महाराष्ट्र ातील जालना वजल्हा पोलीस आवण नािपूर शहर पोवलसांना 

कायदा ि सुव्यिस्था राखणे, आधुवनक तंिज्ञानाचा िापर आवण 

विकवसत समुदाय पोलीवसंि आवण प्रशासन यासाठी राज्यातील 

विविध ििांतितत 2021 साठी सिोतृ्कष्ट् पोलीस युवनट पुरस्काराने 

सन्मावनत करण्यात आले आहे. जालना पोवलसांना अ िित आवण 

नािपूर पोवलसांना ब ििातत पाररतोवर्षक वमळाले. विजेत्यांची घोर्षणा 

अवतररक्त पोवलस महासंचालक (कायदा ि सुव्यिस्था) कुलिंत 

सरंिल यांनी केली. 

जी 20 पररषदेच्या वनवमत्ताने पुणे येथे सायकल फेरीच े आयोजन 

करण्यात आले िोते. 

● पुण्यात होणाऱ्या जी 20 पररर्षदेच्या पाितिूमीिर पुणे महापावलका 

सायकल िब तफे सायकल फेरीचे आयोजन करण्यात आले होते. 

या सायकल फेरीचे आयोजन जी20 बद्दल नािररकांमधे्य जािृती 

व्हािी, या उदे्दशाने करण्यात आले होते 

मंुबईच्या विशेष पोवलस आयुक्तपदी देिेन िारती यांची वनिड 

करण्यात आली. 

● िररि आयपीएस अवधकारी देिेन िारती यांची मंुबईच्या विशेर्ष 

पोलीस आयुक्तपदी वनयुक्ती करण्यात आली आहे. 1994 च्या 

बॅचच्या देिेन िारती यांनी मंुबई ि पररसरात अनेक महत्वाच्या 

पदांिर काम केले आहे. त्यांनी मंुबईत सह आयुक्त (कायदा ि 

सुव्यिस्था) पदािर सिातवधक काळ काम केले आहे. 

पविि जैन तीथादशान सवका टच ेराज्यपाल िगतवसंि कोश्यारी यांच्या 

िसे्त लोकापाण करण्यात आले. 

● राज्यातील पविि जैन तीथतिेिांच्या सुरिा तसेच तेथील सुविधांच्या 

विकासासाठी ‘पविि जैन तीथतदशतन सवकत ट’चे आज राजििन येथे 

झालेल्या कायतक्रमात राज्यपाल िितवसंह कोश्यारी ि महामंडलेिर 

श्री वििेिरानंद विरीजी यांच्या हसे्त आवण पयतटन मंिी मंिलप्रिात 

लोढा यांच्या प्रमुख उपस्स्थतीत लोकापतण करण्यात आले.  

राज्यपालांच्या िसे्त समाजसेिा, संसृ्कती ि वशक्षण के्षिातील 

योगदानाकररता ‘सावित्य गंगा’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. 

● समाजसेिा, संसृ्कती ि वशिण िेिात कायत करणाऱ्या उत्तर िारतीय 

महासंघ या संस्थेचा २८ िा िधातपन वदन तसेच संस्थेतफे देण्यात 

येणारे ‘सावहत्य िंिा’ पुरस्कार राज्यपाल िित वसंह कोश्यारी यांच्या 

प्रमुख उपस्स्थतीत आज राजििन येथे प्रदान करण्यात आले. 

● राज्यपालांच्या हसे्त ओ. पी. व्यास, पंवडत कालीनाथ वमश्र, विरीश 

वमश्रा, प्रशांत मवलक, के. पी. पांडे, कमलेश दुबे, आर. पी. व्यास, 

शैलेंद्र िरती यांसह 35 व्यक्तीनंा ‘सावहत्य िंिा’ पुरस्कार प्रदान 

करण्यात आले. 

िारतातील सिाात मोठा विद्याथी-उत्सि 'सारंग' आयआयटी मद्रास 

येथे 11 जानेिारी 2023 रोजी सुरू झाला. 

● िारतातील सिातत मोठा विद्याथी-उत्सि 'सारंि' आयआयटी मद्रास 

येथे 11 जानेिारी 2023 रोजी सुरू झाला. सारंि 2023 मधे्य 

देशिरातील 500 महाविद्यालयांच्या सहिािासह 100 हून अवधक 

कायतक्रम असतील. सारंि 2023 हा विद्यार्थ्ांनी चालिला जाणारा 

सिातत मोठा फेस्स्टव्हल आहे जो पूणतपणे वफवजकल मोडमधे्य 

आयोवजत केला जातो. महोत्सिात 80,000 हून अवधक लोक 

पाहण्याची अपेिा आहे. हा उत्सि 15 जानेिारी 2023 पयंत 

चालणार आहे. 

14 ते 28 जानेिारी दरम्यान राज्यात मराठी िाषा संिधान पंधरिडा 

साजरा करण्यात आला. 

● राज्यातील सित शासकीय, वनमशासकीय कायातलये, महामंडळे, कें द्र 

सरकारच्या अखत्यारीतील सित कायातलये, मंडळे, महामंडळे, 

साितजवनक उपक्रम, सित खासिी ि व्यापारी बँका, सित शैिवणक 

संस्था, विद्यापीठे, महाविद्यालये इ. संस्थांमधून राज्याची राजिार्षा 

असलेल्या मराठी िारे्षचा िापर जास्तीत जास्त व्हािा आवण मराठी 

िारे्षचे संिधतन व्हािे या हेतूने दरिर्षी मराठी िार्षा संिधतन पंधरिडा 

14 ते 28 जानेिारी या कालािधीमधे्य साजरा करण्यात येणार आहे. 

2023 चा मिाराष्ट्र  केसरी िा वकताब वशिराज राके्ष यांनी वमळिला. 

● यंदाचा महाराष्ट्र  केसरीचा स्खताब नांदेडच्या वशिराज रािे याने 

पटकािला. महाराष्ट्र  केसरी 2023 च्या अंवतम लढतीत वशिराजने 

सोलापूरच्या महेंद्र िाडकिाडयाचा अिघ्या 55 सेकंदात परािि 

केला आवण महाराष्ट्र  केसरीच्या मानाच्या स्खताबर नाि कोरलं. 

गोगोरो आवण बेलररस इंडस्टरीज यांनी बॅटरी सॅ्ववपंग पायािूत 

सुविधा स्थापन करण्यासाठी मिाराष्ट्र  सरकारसोबत धोरणािक 

ऊजाा िागीदारी केली आिे. 

● तैिान-मुख्यालय असलेली इलेस्क्ट्र क िाहन आवण पायािूत सुविधा 

कंपनी िोिोरो िारतात बॅटरी सॅ्ववपंि नेटिकत  तैनात करण्याच्या 

आपल्या योजनांना पुढे करत आहे. बेलररस इंडस्टर ीज (पूिी बडिे 

अवियांविकी म्हणून ओळखले जाणारे) सोबत कंपनीने बॅटरी सॅ्ववपंि 

पायािूत सुविधांची स्थापना करण्यासाठी महाराष्ट्र  सरकारसोबत 

धोरणात्मक ऊजात िािीदारी केली आहे. 

पंतप्रधान मोदीनंी मंुबईत 38,000 कोटी रुपयांच्या विकास 

प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंुबईत विविध िेिातील 38,000 कोटी 

रुपयांहून अवधक वकमतीच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आवण 

पायािरणी केली. नािरी वनिडणुकांपूिी पायािूत सुविधा, शहरी 

प्रिास आवण आरोग्य सेिेसाठी हे एक मोठे पाऊल आहे. 

महाविकास आघाडी (MVA) सरकार बदलल्यानंतर िेल्या िर्षी 

जून-अखेर महाराष्ट्र ाचे मुख्यमंिी एकनाथ वशंदे यांनी पदिार 

स्वीकारल्यानंतर पंतप्रधान मोदीचंी ही पवहलीच मंुबई िेट होती. 

मित्त्वाच ेमुदे्द 

● BKC मधील MMRDA मैदानािर आयोवजत एका समारंिात, PM 

मोदीनंी 38,000 कोटी रुपयांपेिा जास्त वकमतीच्या प्रकल्पांचे 

उद्घाटन आवण पायािरणी केली . 

● या प्रकल्पांचा उदे्दश पायािूत सुविधांचा विकास करणे, शहरी प्रिास 

सुलि करणे आवण मंुबईतील आरोग्यसेिा मजबूत करणे हे आहे. 

● त्यांनी सात सांडपाणी प्रवक्रया प्रकल्प, रसे्त काँवक्रटीकरण प्रकल्प 

आवण छिपती वशिाजी महाराज टवमतनसच्या पुनवितकासाची 

पायािरणी केली . 

● सुमारे 12,600 कोटी रुपये खचूतन बांधलेल्या मंुबई मेटर ो रेले्व लाईस 

2A आवण 7 चे पंतप्रधानांनी उद्घाटन केले. त्यामधे्य उपनिरीय 

मंुबईतील अंधेरी ते दवहसरपयंत 35 वकमी लांबीचा उन्नत कॉररडॉर 

आहे. 

● वशिसेना संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नािािर असलेल्या 

20 'आपला दिाखाना' चे उद्घाटनही पंतप्रधान मोदीनंी केले 
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पुणे वदिाणी न्यायालयात िारतातील सिाात खोल मेटर ो से्टशन येत 

आिे. 

● महाराष्ट्र  मेटर ो रेल कॉपोरेशन (महामेटर ो) ने जाहीर केले आहे की मेटर ो 

रेले्व सुरिा आयुक्त (CMRS) फेबु्रिारीमधे्य पुणे मेटर ोच्या एका 

िािाची पाहणी करतील आवण माचतमधे्य मंजुरी अपेवित आहे. या 

लाइनमधे्य िारतातील सिातत खोल िूवमित से्टशन आहे, जे काही 

मवहन्यांत वदिाणी न्यायालयात तयार होईल आवण त्याची खोली 33.1 

मीटर (108.59 फूट) असेल. 

27 ते 31 जानेिारी दरम्यान मंुबईत एससीओ वचिपट मिोत्सिाच ं

आयोजन करण्यात येणार आिे. 

● मावहती आवण प्रसारण मंिालय 27 ते 31 जानेिारी 2023 या 

कालािधीत मंुबईत एससीओ (शांघाय कोऑपरेशन ऑितनायझेशन) 

म्हणजेच शांघाय सहकायत संघटना वचिपट महोत्सिाचं, राष्ट्र ीय 

वचिपट विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आयोजन करत आहे. 

एससीओ चं िारताकडे असलेलं  अध्यिपद सुवचत करण्यासाठी, 

या एससीओ वचिपट महोत्सिाचं आयोजन केलं जात आहे. 

खादी आवण ग्रामोद्योग आयोगाचे (KVIC) अध्यक्ष श्री मनोज कुमार 

यांच्या िसे्त मविनािर चालणाऱ्या खादी मिोत्सि- 23 च ेउद्घाटन 

मंुबईत झाले. 

● खादी आवण ग्रामोद्योि आयोिाचे (KVIC) अध्यि श्री मनोज कुमार 

यांच्या हसे्त मवहनािर चालणाऱ्या खादी महोत्सि- 23 चे उद्घाटन 

मंुबईत झाले. खादी फेस्ट विलेपाले येथील KVIC मुख्यालयात 24 

फेबु्रिारी 2023 पयंत चालेल. या फेस्टमधे्य खादी, पस्िना, 

कलमकारी, फुलकरी, तुसार वसल्क इत्यादीपासून बनिलेल्या 

पोशाखांचे प्रदशतन केले जाईल तर डर ायफू्रट्स, चहा, कहिा, मध, 

बांबू उत्पादने, कापेट्स, कोरफड िेरा उत्पादने आवण इतर 

विक्रीसाठी उपलब्ध असतील. 

राज्य बातम्या 

कें द्रीय गृि आवण सिकार मंिी अवमत शिा यांनी कनााटकातील 

मंड्या येथे मेगा डेअरीच ेउद्घाटन केले. 

● कें द्रीय िृह आवण सहकार मंिी अवमत शहा यांनी कनातटकातील 

मंड्ा येथे मेिा डेअरीचे उद्घाटन केले. 260 कोटी रुपये खचूतन 

उद्घाटन करण्यात आलेल्या या मेिा डेअरीमधे्य प्रवतवदन 10 लाख 

वलटर दुधािर प्रवक्रया केली जाईल आवण ती दररोज 14 लाख 

वलटरपयंत िाढिण्याची िमता असेल. 10 लाख वलटर दुधािर 

प्रवक्रया केली जाते, लाखो शेतकऱ्यांच्या घरापयंत समृद्धी पोहोचते. 

कनातटकात 15,210 िािपातळीिर सहकारी दुग्धशाळा आहेत, 

ज्यामधे्य सुमारे 26.22 लाख शेतकरी दररोज त्यांचे दूध वितरीत 

करतात आवण 16 वजल्हास्तरीय दुग्धशाळांच्या माध्यमातून दररोज 

26 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 28 कोटी रुपये जमा केले जातात. 

कनू्नरमधे्य इंवडयन लायब्ररी कााँगे्रसच ेउद्घाटन केरळच ेमुख्यमंिी 

वपनाराई विजयन यांच्या िसे्त झाले. 

● केरळचे मुख्यमंिी वपनराई विजयन यांनी केरळमधील कनू्नर येथे 

इंवडयन लायब्ररी काँगे्रसचे उद्घाटन केले. पीपल्स वमशन फॉर 

सोशल डेव्हलपमेंट आवण लायब्ररी कौस्सलतफे इंवडयन लायब्ररी 

काँगे्रसच्या उद्घाटन कायतक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. 

विमाचल प्रदेश सरकारने मुख्यमंिी सुखाश्रय सिायता कोष लााँच 

केला. 

● वहमाचल प्रदेशचे मुख्यमंिी सुखविंदर वसंि सुखू यांनी राज्यातील 

वनराधारांसाठी 101 कोटी रुपयांचा मुख्यमंिी सुखाश्रय सहायता 

कोर्ष स्थापन करण्याची घोर्षणा केली . वहमाचल प्रदेशच्या 

मुख्यमंत्र्यांनी मावहती वदली की 40 काँगे्रस आमदारांनी त्यांच्या 

पवहल्या पिारातून प्रते्यकी एक लाख रुपये वनधीसाठी योिदान 

देण्याचे मान्य केले आवण िाजप आवण इतर पिांच्या आमदारांनाही 

योिदान देण्याची विनंती केली. 

● संकवलत केलेला वनधी वनराधार मुलांच्या उच्च वशिणािर खचत केला 

जाईल जेणेकरून त्यांना IIT, IIM, AIIMS आवण NIT सारख्या 

नामांवकत संस्थांमधून अवियांविकी, िैद्यक, व्यिस्थापन, आवण इतर 

प्रिाह यांसारखे अभ्यासक्रम करण्यासाठी प्रोत्सावहत केले जाईल. 

उत्तराखंड सरकारने मिसूल पोवलस यंिणा रद्द करण्याचा वनणाय 

घेतला आिे. 

● उत्तराखंड सरकारने राज्यातील महसूल पोलीस यंिणा रद्द 

करण्याचा वनणतय घेतला आहे. पुष्कर वसंह धामी सरकारनेही 

महसुली िािे वनयवमत पोवलवसंि व्यिस्थेखाली आणण्याची घोर्षणा 

केली आहे. मुख्यमंिी कायातलयाने वदलेल्या वनिेदनानुसार 

उत्तराखंडमधील 1,800 महसुली िािांमधील कायदा आवण 

सुव्यिस्था आता राज्य पोवलस हाताळतील. 

● सप्टेंबर 2022 मधे्य अंवकता िंडारी हत्या प्रकरणाच्या 

तपासादरम्यान उत्तराखंडमधील महसूल पोवलस यंिणा बदलण्याची 

मािणी जोर धरू लािली. अंवकता, 19 िर्षांची, जी बवहषृ्कत मुलाचा 

मुलिा पुलवकत आयतद्वारे चालिल्या जाणाऱ्या ररसॉटतमधे्य 

ररसेप्प्शवनस्ट म्हणून काम करत होती. िाजप नेते विनोद आयत हे सहा 

वदिस बेपत्ता झाल्यानंतर 24 सप्टेंबर रोजी ऋवर्षकेशमधील वचल्ला 

कालव्यात मृतािस्थेत सापडले होते. हा पररसर महसूल पोवलसांच्या 

अखत्याररत होता. महसूल पोवलसांिर िेळेिर तक्रार न नोदंिून 

आरोपीचंी बाजू घेत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. या 

आरोपांना उत्तर देताना उत्तराखंड सरकारने महसूल पोवलस यंिणा 

रद्द करण्याचा वनणतय घेतला आहे. 

िायडर ोजन वमवश्रत PNG प्रकल्प NTPC कािास गुजरात येथे सुरु 

करण्यात आला. 

● NTPC कािास, िुजरात येथे पाइप्प्ड नॅचरल िॅस (PNG) नेटिकत मधे्य 

िारतातील पवहले ग्रीन हायडर ोजन ब्लेंवडंि ऑपरेशन हा प्रकल्प 

NTPC आवण िुजरात िॅस (GCL) यांचा संयुक्त प्रकल्प आहे. 

● NTPC कािासने GCL अवधकाऱ् यांच्या मदतीने टाउनवशपच्या 

रवहिाशांसाठी एक जािरूकता कायतशाळा आयोवजत केली होती. 

30 जुलै 2022 रोजी िारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त 

प्रकल्पाची पायािरणी करण्यात आली. 

Zeliangrong समुदायाने मवणपूरमधे्य गान न्गाई उत्सि साजरा 

केला. 

● मवणपूरमधे्य झेवलयनग्रॉन्ि समुदायाचा िान न्िाई साजरा केला 

जातो. िान न्िाई सण हा मवणपूरमधील प्रमुख सणांपैकी एक आहे 

जो दरिर्षी कापणीनंतर साजरा केला जातो. हा सण िर्षातचा शेिट 

देखील करतो जेव्हा शेतकऱ्यांनी त्यांच्या अन्नधान्यांचा त्यांच्या धान्य 

कोठारात साठिणूक केली. उत्सिादरम्यान, झेवलयनग्रॉन्ि समुदाय 

सितशस्क्तमान देिाला चांिली कापणी देऊन आवण येत्या िर्षातत 

चांिले आवण समृद्ध जीिनासाठी प्राथतना करून त्यांची कृतज्ञता 

दशतवितो. 
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मवणपूरमधे्य मीतेई सांसृ्कवतक विधीचा एक िाग म्हणून इमोइनू 

वदिस साजरा केला जातो. 

● मवणपूरमधे्य मीतेई सांसृ्कवतक विधीचा एक िाि म्हणून इमोइनू 

वदिस साजरा केला जातो. इमोइनू डे हा पारंपाररक सण 

िाकवचंिच्या मेतेई चंद्र मवहन्याच्या बाराव्या वदिशी साजरा केला 

जातो. दरिर्षी या वदिशी, खोऱ्यातील लोक इमोइनू इरात्पा विधीचा 

िाि म्हणून विर्षम संखे्यने पदाथत देतात. ते इमोइनू इरात्पा यांना 

मवणपूरमधील आरोग्य, समृद्धी, विपुलता आवण घरिुतीपणाची देिी 

मानतात. 

मोपा विमानतळाला गोव्याच े वदिंगत मुख्यमंिी मनोिर परीकर 

यांचे नाि देण्यात येणार आिे. 

● माजी संरिण मंिी आवण िोव्याचे मुख्यमंिी मनोहर परीकर यांच्या 

नािािर िोव्यातील मोपा येथील ग्रीनवफर्ल् आंतरराष्ट्र ीय 

विमानतळाचे मनोहर आंतरराष्ट्र ीय विमानतळ असे नामकरण 

करण्यास कें द्रीय मंविमंडळाने मंजुरी वदली आहे. मोपा िोिा येथे 

वडसेंबर 2022 मधे्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त विमानतळाचे 

उद्घाटन करण्यात आले. आधुवनक िोव्याच्या उिारणीसाठी 

वदिंित मनोहर परीकर यांच्या योिदानाचा िौरि करण्यासाठी 

विमानतळाला त्यांचे नाि देण्यात येणार आहे. 

मुख्यमंिी ममता बॅनजी यांनी 'वददीर सुरक्षा किच' अवियान सुरू 

केले. 

● पविम बंिालच्या मुख्यमंिी ममता बॅनजी यांनी त्यांच्या पि तृणमूल 

काँगे्रससाठी “दीदीर सुखात किच” ही निीन मोहीम सुरू केली. 

एवप्रलमधे्य होणाऱ् या पंचायत वनिडणुकीपूिी "दीदीर सुखात किच" 

ही मोहीम सुरु करण्यात आली. 10 जानेिारी 2023 रोजी “दीदीर 

सुखात किच” सुरू होईल. 

5 िेळा आमदार राविलेले कुलदीपवसंग पठावनया िे विमाचल 

विधानसिेच ेपुढील स्पीकर असतील. 

● िवट्टयातचे पाच िेळा आमदार रावहलेले कुलदीप वसंि पठावनया हे 

वहमाचल प्रदेश विधानसिेचे पुढील अध्यि बनणार आहेत. 

पठावनया यांनी HPCC अध्यि प्रवतिा वसंह यांच्यासह िररि नेत्यांच्या 

उपस्स्थतीत विधानसिा सवचि यश पाल यांच्याकडे उमेदिारी अजत 

सादर केला. त्यांच्यासाठी तीन संच उमेदिारी अजत दाखल झाले. 

त्यांच्या नािाचा प्रस्ताि मुख्यमंिी सुखविंदर वसंि सुखू यांनी मांडला 

होता आवण त्याला सिािृहातील विरोधी पिनेते आवण िाजप नेते 

जय राम ठाकूर यांनी पावठंबा वदला होता. 

● पठावनया यांची सिापवतपदी औपचाररक वनिड होणार आहे. ते 

1985, 1993, 2003, 2007 आवण 2022 मधे्य विधानसिेिर 

वनिडून आले. त्यांनी 1993 आवण 2003 मधे्य अपि म्हणून 

वनिडणूक लढिली होती. 14 व्या वहमाचल प्रदेश विधानसिेचे 

पवहले अवधिेशन 4 जानेिारी 2023 रोजी राज्याची राजधानी वशमला 

येथे सुरू झाले. हे तीन वदिसांचे सि आहे.  जयिंत राम  हे वहमाचल 

प्रदेश विधानसिेचे पवहले सिापती होते. 

राज्य अन्न सुरक्षा योजनेअंतगात ओवडशा सरकार एका िषाासाठी 

मोफत तांदूळ देणार आिे. 

● ओवडशाचे मुख्यमंिी निीन पटनायक यांनी पुढील एक िर्षातसाठी 

राज्य अन्न सुरिा योजनेच्या (SFSS) लािार्थ्ांना दरमहा पाच वकलो 

तांदूळ मोफत िाटप करण्याचे वनदेश वदले. राज्य सरकारने SFSS 

अंतितत लािार्थ्ांना जानेिारी 2023 ते वडसेंबर 2023 या एक 

िर्षातच्या कालािधीसाठी 5 वकलोग्राम तांदूळ मोफत देण्याचा वनणतय 

घेतला आहे. योजनेचा एकूण खचत 185 कोटी रुपये असेल. 

मुख्यमंिी वशिराज वसंि चौिान यांनी मध्य प्रदेश वनिासी जमीन 

िक्क योजना सुरू केली. 

● मुख्यमंिी वशिराज वसंह चौहान यांनी वनिडलेल्या लािार्थ्ांना 

वनिासी जवमनीचे मोफत पटे्ट वितरीत करण्यासाठी  मध्य प्रदेश 

वनिासी जमीन हक्क योजना (मुख्यमंिी आिास िू अवधकार 

योजना)  सुरू केली. ग्रामीण िािात राहणाऱ्या िररबांना घरे 

बांधण्यासाठी मोफत िूखंड देण्याचा या योजनेचा उदे्दश आहे. 

जमीन पूणतपणे मोफत वदली जाईल आवण िूखंडासोबत इतर सित 

योजनांचे लािही वदले जातील. 

िाराणसी कॅन्ट रेले्व स्थानकाने 5-स्टार रेवटंग प्राप्त केले आिे. 

● िारतीय रेले्वच्या िाराणसी कंॅट रेले्व स्थानकाला प्रिाशांना उच्च 

दजातचे, पौवष्ट्क अन्न पुरिल्याबद्दल 5-स्टार 'इट राइट से्टशन' 

प्रमाणपि देण्यात आले आहे. हे प्रमाणन िारतीय अन्न सुरिा आवण 

मानक प्रावधकरण (FSSAI) द्वारे मानक अन्न साठिण आवण स्वच्छता 

पद्धतीचें पालन करणाऱ्या रेले्व स्थानकांना वदले जाते. FSSAI द्वारे 

प्रिाशांना सुरवित आवण पौवष्ट्क अन्न पुरिण्यासाठी बेंचमाकत  

ठरणाऱ्या रेले्व स्थानकांना 'इट राइट से्टशन' प्रमाणपि वदले जाते. 

1 ते 5 रेवटंिसह FSSAI-पॅनेल केलेल्या थडत-पाटी ऑवडट 

एजसीच्या वनष्कर्षातनंतर से्टशनला प्रमाणपि वदले जाते. 5-स्टार 

रेवटंि प्रिाशांना सुरवित आवण आरोग्यदायी अन्न उपलब्ध 

असल्याची खािी करण्यासाठी से्टशनचे पूणत पालन दशतिते. 

केरळच े मुख्यमंिी, वपनाराई विजयन यांनी केरळमधील 

वतरुअनंतपुरम येथील फोटा पररसरात नूतनीकरण केलेल्या सेंटर ल 

आकााइिज येथे आधुवनक दृकश्राव्य तंिज्ञानासि पाम लीफ 

िस्तवलन्वखत संग्रिालयाच ेउद्घाटन केले. 

● केरळचे मुख्यमंिी (CM) वपनाराई विजयन यांनी केरळमधील 

वतरुिनंतपुरम येथील फोटत पररसरात नूतनीकरण केलेल्या सेंटरल 

आकातइव्हज येथे आधुवनक दृकश्राव्य तंिज्ञानासह पाम लीफ 

हस्तवलस्खत संग्रहालयाचे उद्घाटन केले . "जिातील पवहले पाम-

लीफ मॅनु्यस्िप्ट मु्यवझयम" म्हणून प्रवसद्ध झालेले हे संग्रहालय 

केरळ मु्यवझयम ऑफ वहस्टर ी अँड हेररटेज यांच्या संयुक्त विद्यमाने 

3 कोटी रुपये खचूतन स्थापन केले आहे. 

ओवडशाच ेमुख्यमंिी पटनायक यांनी वबरसा मंुडा िॉकी से्टवडयमचे 

उद्घाटन केले. 

● ओवडशाचे मुख्यमंिी निीन पटनायक यांनी िुरुिारी राउरकेला येथे 

पुरुर्ष हॉकी वििचर्षक 2023 च्या आधी िारतातील सिातत मोठ्ा 

हॉकी से्टवडयमपैकी एकाचे उद्घाटन केले. 261 कोटी रुपये खचूतन 

बांधलेल्या, संुदरिढ वजल्ह्ात असलेल्या या से्टवडयमला वबरसा असे 

नाि देण्यात आले आहे. मंुडा हॉकी से्टवडयम कॉम्प्पे्लक्स हे 50 

एकरमधे्य विक्रमी 15 मवहन्यांच्या कालािधीत 20,000 

आसनिमतेसह बांधले िेले आहे. से्टवडयमला लािूनच प्रमावणत 

टफत  आवण प्रकाशयोजना असलेली सराि कें दे्र देखील आहेत. 

राज्याने नऊ मवहन्यांत एक वििचर्षक िािही तयार केले आहे, 

ज्यामधे्य खेळाडू आवण अवधकारी राहण्यासाठी 225 खोल्या आहेत. 

तवमळनाडूच्या राज्यपालांनी तंजािर येथे ऑके्टि 2023 या 

उत्सिाचे उद्घाटन केले. 

● ऑके्ट्व्ह 2023 हा ईशान्य िारतातील स्वदेशी कला आवण 

संसृ्कतीचे प्रदशतन करण्यासाठी साऊथ झोन कल्हचर सेंटर, तंजािर, 

तवमळनाडू यांच्या अंतितत आयोवजत करण्यात येणारा एक उत्सि 

आहे. ऑके्ट्व्ह 2023 या उत्सिाचे उद्घाटन तावमळनाडूचे 

राज्यपाल आर एन रिी यांच्या हसे्त करण्यात आले आहे. 
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लडाखची संसृ्कती, िाषा आवण रोजगार यांच्या संरक्षणासाठी 

सरकारने सवमती स्थापन केली. 

● िारतातील िृह मंिालयाने (MHA) लडाखची संसृ्कती, िार्षा, जमीन 

आवण रोजिाराच्या संधीचं्या संरिणाशी संबंवधत समस्यांचे 

वनराकरण करण्यासाठी एक उच्चावधकार सवमती (HPC) स्थापन 

केली आहे. िृहराज्यमंिी वनत्यानंद राय यांच्या अध्यितेखाली 17 

सदस्यीय सवमती स्थापन करण्यात आली आहे. 

देशातील पविला पपाल फेस्ट 6 ते 8 जानेिारी दरम्यान गोव्यात 

आयोवजत करण्यात आला आिे. 

● देशातील पवहला पपतल फेस्ट 6 ते 8 जानेिारी दरम्यान िोव्यात 

आयोवजत केला जाणार आहे. या कायतक्रमाचा उदे्दश िारतातील 

िेदिाि, कलंक आवण स्स्टररयोटाइप यासारखे अडथळे दूर करणे 

हा आहे. पपतल फेस्टच्या आयोजनाची तयारी पूणत झाली आहे. 

िोव्यात होणाऱ्या या फेस्टच्या आयोजकांच्या म्हणण्यानुसार, 

'आपल्या देशात खेळांना खूप महत्त् आहे आवण मोठ्ा प्रमाणािर 

वदव्यांि लोकसंख्या असल्याने या मोठ्ा समुदायासाठीही खेळांना 

प्रोत्साहन देणे आिश्यक आहे. 

मविलांना रोजगार देण्यात दवक्षण िारतातील शिरे पुढे आिे. यात 

चेन्नई अव्वल स्थानािर आिे. 

● रोजिाराच्या बाबतीत दविण िारतातील शहरे मवहलांसाठी अवधक 

चांिली आहेत. या बाबतीत चेन्नई पवहल्या क्रमांकािर आहे. या 

यादीत पुण्यानंतर बंिळुरू, हैदराबाद आवण मंुबईचा क्रमांक 

लाितो. अितारच्या एका ररपोटतमधे्य ही आकडेिारी समोर आली 

आहे. अितार कायतस्थळाची िणना करतो. या अहिालात, 

िारतातील 111 शहरांची यादी देण्यात आली आहे. 

राजस्थान िे अंधत्व वनयंिण धोरण लागू करणारे पविले राज्य बनले 

आिे. 

● वनरोिी राजस्थानच्या मोवहमेअंतितत, राजस्थानचे मुख्यमंिी अशोक 

िेहलोत यांनी 'दृष्ट्ीचा अवधकार' या उदे्दशाने अंधत्व वनयंिण धोरण 

लािू केले आहे. यासह असे धोरण असणारे राजस्थान हे पवहले राज्य 

ठरले आहे. राज्यातील 3 लाखांहून अवधक दृवष्ट्दोर्ष असलेल्या 

लोकांच्या जीिनात प्रकाश आणण्याच्या उदे्दशाने हे धोरण 

आणण्यात आले आहे. 2020 मधे्य देशात अंधत्वाचा प्रादुिाति 1.1% 

होता आवण अंधत्व वनयंिण धोरणाअंतितत पुढाकार घेतल्याने तो 0.3 

टक्क्ांपयंत खाली आणण्यात मदत होईल. 

मदुराईमधे्य जल्लीकट्टू उत्सि सुरु झाला. 

● तावमळनाडूच्या अिवनयापुरम िािात रवििारी प्रवसद्ध जल्लीकट्टू 

बैलिाडा स्पधात सुरू झाली. मदुराईचे वजल्हावधकारी अवनश शेखर 

म्हणाले की, जल्लीकट्टू यशस्वी करण्यासाठी तयारी करण्यात 

आली होती. खेळाडू आवण बैलांच्या सुरविततेची खािी करणे. 

पे्रिकांप्रमाणेच बैलांना खेळाच्या पररसरात तीन स्तरांच्या 

बॅररकेवडंिद्वारे संरवित केले जाते. 

विमाचल प्रदेश सरकारने मंविमंडळाच्या पविल्या बैठकीत जुनी 

पेन्शन योजना सुरु केली. 

● वहमाचल प्रदेश सरकारने मंविमंडळाच्या पवहल्या बैठकीत जुनी 

पेन्शन योजना बहाल केली. मंविमंडळाने सित सरकारी कमतचाऱ् यांना 

OPS प्रदान करण्याचा वनणतय घेतला जे सध्या पररिावर्षत अंशदायी 

पेन्शन योजनेत समाविष्ट् आहेत, ज्याला NPS देखील म्हटले जाते. 

या योजनेचा राज्यातील सुमारे 1.36 लाख एनपीएस कमतचाऱ्यांना 

फायदा होणार आहे. 

कोल्लम िा िारतातील पविला संविधान साक्षर वजल्हा ठरला. 

● कोल्लम हा िारतीय वजल्हा हा देशातील पवहला संविधान सािर 

वजल्हा बनला आहे. केरळचे मुख्यमंिी वपनाराई विजयन यांनी ही 

घोर्षणा केली . वजल्ह्ाचे यश हे कोल्लम वजल्हा पंचायत, वजल्हा 

वनयोजन सवमती आवण केरळ इस्िटू्यट ऑफ लोकल 

अँडवमवनस्टर ेशन (KILA) यांनी नािररकांना देशाचे कायदे आवण 

त्यांच्या हक्कांबद्दल वशवित करण्यासाठी सुरू केलेल्या सात 

मवहन्यांच्या मोवहमेचे पररणाम आहे. 

सरकारने PCICDA 2009 साठी जमू्म आवण काश्मीर 'मुक्त के्षि' 

म्हणून घोवषत केले. 

● जमू्म आवण कािीरच्या सरकारांनी प्राणी कायदा 2009 मधे्य 

संसितजन्य आवण सांसवितक रोि प्रवतबंध आवण वनयंिणाच्या उदे्दशाने 

कें द्रशावसत प्रदेशाला "मुक्त िेि" म्हणून घोवर्षत केले आहे. 

सरकारने जारी केलेल्या अवधसूचनेनुसार, ही घोर्षणा करण्यात 

आली आहे. 

● Prevention and Control of Infectious and Contagious 

Diseases in Animals (PCICDA) अवधवनयम 2009 च्या कलम 6 

च्या उप-कलम (5) द्वारे प्रदान केलेल्या अवधकाराच्या िापरात ही 

घोर्षणा करण्यात आली आहे. 

जमू्म काश्मीर िे ई-गिनास मोडमधे्य पूणापणे वशफ्ट िोणारे पविले 

िारतीय कें द्रशावसत प्रदेश बनले आिे. 

● जमू्म आवण कािीर हे िारतातील पवहले कें द्रशावसत प्रदेश बनले 

आहे ज्याने प्रशासनाच्या वडवजटल पद्धतीकडे पूणतपणे स्स्वच केले 

आहे, जे प्रशासनाच्या वडवजटल पररिततनाच्या मािातिर आहे. जमू्म 

आवण कािीरमधील सित सरकारी आवण प्रशासकीय सेिा सध्या 

फक्त वडवजटल पद्धतीने वदल्या जातात. राज्य प्रशासनाच्या 

माितदशतक तत्त्ांनुसार, कोणतीही सेिा अनुपलब्ध राहणार नाही 

आवण अजतदारांना सरकारी कायातलयात जाण्याची िरज नाही. 

NHPC ने 'अपर वसयांग मन्विपपाज स्टोरेज' साठी पूिा-संिाव्यता 

अििाल सादर केला आिे. 

● नॅशनल हायडर ोइलेस्क्ट्र क पॉिर कॉपोरेशन (NHPC) ने 'अपर 

वसयांि मल्टीपपतज स्टोरेज', िारतातील अरुणाचल प्रदेशमधे्य 

आजपयंतचा सिातत मोठा जलविद्युत प्रकल्प यासाठी कें द्रीय 

विद्युत प्रावधकरणाला पूित व्यिहायतता अहिाल सादर केला आहे. 

हा 11 वििािॅट (GW) प्रकल्प असेल. अरुणाचल प्रदेशातील 

वयंिवकओंि येथे अप्पर वसयांि बहुउदे्दशीय संचयन प्रकल्प 

उिारण्यासाठी िारत ₹1.13 वटर वलयन खचत करू शकतो, 
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छत्तीसगडमधील बस्तरच्या कांगेर िॅली नॅशनल पाका मधे्य दुवमाळ 

'ऑरेंज बॅट' आढळून आली आिे. 

● छत्तीसिडमधील बस्तरमधील कांिेर वॅ्हली नॅशनल पाकत मधील 

परळी बोदल िािात केळीच्या मळ्यात एक दुवमतळ केशरी रंिाची 

बॅट वदसली. केशरी रंिाची बॅट 'पेंटेड बॅट' म्हणून ओळखली जाते. 

याचे िैज्ञावनक नाि 'केररव्हौला वपक्ट्ा' आहे. 

केरळमधील उच्च वशक्षण मंिी आर वबंदू यांनी घोषणा केली की 18 

िषांपेक्षा जास्त ियाच्या मुलीनंा 60 वदिसांची प्रसूती रजा वमळेल. 

● केरळमधील उच्च वशिण मंिी आर वबंदू यांनी घोर्षणा केली की 18 

िर्षांपेिा जास्त ियाच्या मुलीनंा 60 वदिसांची प्रसूती रजा वमळेल. 

मवहला विद्यार्थ्ांसाठी आिश्यक उपस्स्थतीची टके्किारी मावसक 

पाळीच्या रजेसह 73 टके्क असेल. पूिी आिश्यक उपस्स्थतीची 

टके्किारी 75 टके्क होती. 

सिा आवदिासीनंा मूलिूत कागदपिे उपलब्ध करून देणारा 

िायनाड िा देशातील पविला वजल्हा ठरला आिे. 

● आधार काडत, रेशनकाडत, जन्म/मृतू्य प्रमाणपि, वनिडणूक 

ओळखपि, बँक खाती आवण आरोग्य विमा यासारखी मूलिूत 

कािदपिे आवण सुविधा पुरिणारा केरळचा िायनाड हा देशातील 

पवहला वजल्हा ठरला आहे. मूलिूत कािदपिांव्यवतररक्त, इतर सेिा 

जसे की उत्पन्न प्रमाणपि, मालकी प्रमाणपि, िय प्रमाणपि आवण 

निीन पेन्शनसाठी अजत देखील वशवबरांमधे्य प्रदान केले जातात. 

ओवडशाच े मुख्यमंिी निीन पटनायक यांनी 'इंटरनॅशनल क्राफ्ट 

सवमट'च ेउद्घाटन केले. 

● ओवडशाचे मुख्यमंिी निीन पटनायक यांनी जाजपूर येथे 

'आंतरराष्ट्र ीय क्राफ्ट सवमट'चे उद्घाटन केले. आंतरराष् टर ीय क्राफ्ट 

सवमट ही अशा प्रकारची पवहली क्राफ्ट सवमट आहे ज्यात पायवनयर 

कारािीर, संसृ्कती आवण कला पे्रमी सहिािी होतात. सीएम निीन 

पटनायक यांनी आंतरराष्ट्र ीय क्राफ्ट सवमटच्या उद्घाटन 

कायतक्रमाला अिरशः  संबोवधत केले आवण ओवडशासाठी हा एक 

ऐवतहावसक प्रसंि असल्याचे नमूद केले. 

पंजाबचे मुख्यमंिी िगिंत मान यांनी 'सू्कल ऑफ एवमनेस' 

प्रकल्पाचा शुिारंि केला. 

● पंजाबचे मुख्यमंिी िििंत मान यांनी 'सू्कल ऑफ एवमनेस' हा 

पंजाब सरकारचा महत्त्ाकांिी प्रकल्प सुरू केला. विद्यार्थ्ांचे 

उज्ज्वल िविष्य सुवनवित करण्याच्या वदशेने हे एक क्रांवतकारी 

पाऊल असल्याचे मुख्यमंिी िििंत मान यांनी नमूद केले. पंजाब 

सरकारने 'सू्कल ऑफ एवमनेस' प्रकल्पासाठी 200 कोटी रुपयांचे 

बजेट वनवित केले. 

आसामच्या मुख्यमंत्र्ांनी युनेस्कोच्या जागवतक िारसा टॅगसाठी 

चरईदेि मैदामच ेनामांकन केले. 

● आसामचे मुख्यमंिी वहमंता वबस्वा सरमा यांनी घोर्षणा केली की 

कें द्राने युनेस्कोच्या जािवतक िारसा स्थळाचा टॅि वमळिण्यासाठी 

चरैदेि येथील अहोम वकंिडमच्या मैडम्सचे नामांकन केले आहे. 

● युनेस्कोच्या जािवतक िारसा स्थळ म्हणून चरैदेि येथील अहोम 

वकंिडमच्या मैदाम्सची वनिड झाल्यास ईशान्य िारतातील 

सांसृ्कवतक िारसा शे्रणीतील पवहले जािवतक िारसा स्थळ असेल. 

सीएम वहमंता वबस्वा सरमा यांनी देखील मावहती वदली की चरईदेि 

मैडम्सचे नामांकन अशा िेळी आले आहे जेव्हा िारत लवचत 

बारफुकनची 400 िी जयंती साजरी करत आहे. 

द्रौपदी मुमूा यांनी SJVN च्या 1000 MW च्या वबकानेर सौर ऊजाा 

प्रकल्पाची पायािरणी केली 

● राष्ट्र पती द्रौपदी मुमूत यांनी सरकारी मालकीच्या ऊजात कंपनी SJVN 

च्या 1,000 MV वबकानेर सौर ऊजात प्रकल्पाची पायािरणी केली. 

जयपूर, राजस्थानमधे्य िारताच्या राष्ट्र पतीनंी हा कायतक्रम अिरशः  

केला होता. हा प्रकल्प SJVN वलवमटेड द्वारे त्याच्या मालकीच्या 

SJVN ग्रीन एनजी वलवमटेड (SGEL) माफत त राबविण्यात येत आहे. 

केरळ िे देशातील पविले संपूणा वडवजटल बाँवकंग राज्य बनले आिे. 

● केरळ हे देशातील पवहले राज्य बनले आहे वजथे बँवकंि िेि आता 

पूणतपणे वडवजटल झाले आहे. खुद्द मुख्यमंिी वपनाराई विजयन यांनी 

नुकतीच याबाबत घोर्षणा केली. 

● राज्यातील सित वजल्ह्ांमधे्य वकमान एक बचत आवण चालू खाते 

वडजीटल करणारे केरळ हे पवहले राज्य आहे. 2021 मधे्य, पूणत 

वडवजटल बँवकंि लािू करणारा विशूर हा राज्यातील पवहला वजल्हा 

ठरला. त्यानंतर कोट्टायमनेही संपूणत वडवजटल बँवकंि लािू केली. 

अिमदाबादमधे्य 8 जानेिारीपासून आंतरराष्ट्र ीय पतंग मिोत्सि 

2023 सुरू झाला. 

● अहमदाबाद येथे 8 जानेिारीपासून आंतरराष्ट्र ीय पतंि महोत्सि 

2023 सुरू झाला आहे. तब्बल दोन िर्षांनंतर आयोवजत करण्यात 

आलेल्या या महोत्सिाचे उद्घाटन मुख्यमंिी िूपेंद्र पटेल यांच्या हसे्त 

झाले. मािील आिृत्ती 2020 मधे्य 43 देशांतील 153 सहिािीसंह 

आयोवजत करण्यात आली होती. 'िन अथत, िन फॅवमली, िन फु्यचर' 

या G20 थीमिर िुजरात टुररझमतफे हा महोत्सि आयोवजत 

करण्यात आला आहे. 

केरळने MGNREGS कामगारांना पेन्शन देण्यासाठी कल्याणकारी 

मंडळाची स्थापना केली. 

● केरळ मंविमंडळाने महात्मा िांधी ग्रामीण रोजिार हमी योजनेंतितत 

(MGNREGS) वनिडणुकीच्या पाितिूमीिर कायतरत असलेल्यांना 

पेन्शन आवण िैद्यकीय सहाय्य यांसारखे फायदे वमळतील याची 

खािी करण्यासाठी एका योजनेला मंजुरी वदली. यासंदिातत 

राज्यपाल आररफ मोहम्मद खान यांनी अध्यादेश जारी करण्याची 

वशफारस केली आहे.  

उत्तरखंडमधील जोशीमठ िे वठकाण िूस्खलन के्षि (landslide-

subsidence zone) म्हणून घोवषत करण्यात आले. 

● जमीन खचल्यामुळे जोशीमठमधील अनेक रस्त्ांिर आवण घरांना 

िेिा पडणे या कारणांमुळे जोशीमठ या वठकाणाला िूस्खलन िेि 

म्हणून घोवर्षत करण्यात आले आहे. 

छत्तीसगडच ेमुख्यमंिी िूपेश बघेल यांनी रायपूर, छत्तीसगड येथील 

दुधाधारी मठात चेरचेरा उत्सि साजरा केला. 

● छत्तीसिडचा चेरचेरा उत्सि 'पौर्ष' वहंदू कॅलेंडर मवहन्याच्या 

पौवणतमेच्या रािी साजरा केला जातो. 

'िॉकी िाली सरपंच'ने राजस्थानच्या गािातील शेतकऱ्यांना मजबूत 

करण्यासाठी नाबाडाशी करार केला. 

● नीरू यादि उफत  "हॉकी िाली सरपंच" यांनी लांबी अवहर िािातील 

शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी एक निीन प्रयत्न सुरू केला आहे. 

यादि आवण नाबाडत यांनी SIIRD (सोसायटी ऑफ इंवडयन 

इस्िटू्यट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट) च्या मदतीने शेतकरी उत्पादक 

संघटना (FPO) सुरू करण्यासाठी करारािर स्वािरी केली आहे. 
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केरळ 'इयर ऑफ एंटरप्रायझेस' प्रोजेक्टला सिोतृ्कष्ट् सराि मॉडेल 

म्हणून मान्यता वमळाली. 

● सूक्ष्म लघु आवण मध्यम उद्योिांिरील राष्ट्र ीय पररर्षदेत 'इयर ऑफ 

एंटरप्रायझेस' प्रकल्पाला सिोतृ्कष्ट् पद्धतीचे मॉडेल म्हणून मान्यता 

देण्यात आली. 'इयर ऑफ एंटरप्रायझेस' चे उवद्दष्ट् 1,00,000 

एंटरप्राइजेस तयार करण्याचे होते आवण 1,18,509 उपक्रम 

यशस्वीररत्या तयार केले आवण ₹ 7,261.54 कोटी रुपयांची 

िंुतिणूक केली. 

उत्तराखंडच्या राज्यपालांनी 30 टके्क मविला आरक्षण विधेयकाला 

मंजुरी वदली. 

● उत्तराखंडचे राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल िुरुवमत वसंि (वनिृत्त) यांनी 

सरकारी नोकऱ्यांच्या विधेयकात राज्यातील अवधिावसत 

मवहलांसाठी 30 टके्क आडव्या आरिणाला मंजुरी वदली आहे. 

उत्तराखंड राज्याच्या विधानसिेने 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी 

उत्तराखंड साितजवनक सेिा विधेयक मंजूर केले. राज्यपालांच्या 

संमतीने आता या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. 

वबिार सरकारने राज्यात जातीय सिेक्षण सुरू केले आिे. 

● वबहार सरकारने राज्यातील अनेक िािात जात सिेिण सुरू केले 

आहे. वनतीश कुमार, मुख्यमंिी, यांनी स्पष्ट् केले की केिळ जाती, 

उपजाती नवे्ह, तसेच प्रते्यक कुटंुबाच्या आवथतक स्स्थतीचे ििीकरण 

केले जाईल. 

● या प्रवक्रयेसाठी राज्य सरकारच्या आकस्स्मक राखीि वनधीतून 500 

कोटी रुपये खचत होतील. 

केरळने 12 तासांत 4,500 पेनिी वकक घेत वगनीज बुक ऑफ 

िर्ल्ा रेकॉडामधे्य नाि नोदंिले आिे. 

● केरळने 12 तासांत 4,500 पेनल्टी वकक घेत विनीज बुक ऑफ िर्ल्त 

रेकॉडतमधे्य नाि नोदंिले आहे. क्रीडा आवण युिक व्यिहार वििािाने 

फुटबॉल राज्याला मांजेरी येथील पय्यानाड फुटबॉल से्टवडयमिर 

आयोवजत डर ीम िोल पेनल्टी शूटआऊटमधे्य विनीज रेकॉडत करणे 

श् झाले. 

● माजी िारतीय खेळाडू यु शराफालीने सकाळी 7.38 िाजता पवहली 

वकक घेतली. इतरांनी िेळ न िमािता त्याचे अनुसरण केले. 

दुपारपयंत, मलपु्परमने जमतनीचा विद्यमान 2,500 वककचा विक्रम 

मोडला. पण खेळ आवण युिा व्यिहार मंिी व्ही. अबु्दरवहमन यांनी 

7.38 िाजता शेिटची पेनल्टी वकक घेईपयंत ही िती कायम रावहली. 

कें द्रीय मंिी सबाानंद सोनोिाल यांनी विपुराच ेमुख्यमंिी डॉ. मावणक 

सािा यांच्यासि आगरतळा येथे लॉवजन्वस्टक, जलमागा आवण 

दळणिळणाच्या शाळेचे उद्घाटन केले. 

● कें द्रीय मंिी सबातनंद सोनोिाल यांनी विपुराचे मुख्यमंिी डॉ. मावणक 

साहा यांच्यासह आिरतळा येथे लॉवजस्स्टक, जलमाित आवण 

दळणिळणाच्या शाळेचे उद्घाटन केले. या निीन संस्थेचे उवद्दष्ट् 

प्रदेशातील प्रवतिािान व्यक्तीनंा जािवतक दजातचे वशिण आवण 

प्रवशिण प्रदान करणे आहे, ज्यामुळे त्यांना िाहतूक आवण 

लॉवजस्स्टक उद्योिात उतृ्कष्ट् कामविरी करता येईल. 

िाराणसीमधे्य सांसृ्कवतक मंिालयातफे 'सूर सररता-वसम्प्फनी ऑफ 

गंगा' या कायाक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. 

● सांसृ्कवतक मंिालयाने िाराणसी येथे जिातील सिातत लांब नदी 

कू्रझच्या प्रिेपण कायतक्रमावनवमत्त 'सूर सररता'-वसम्प्फनी ऑफ िंिा' 

या िव्य पडदा रेझर सांसृ्कवतक कायतक्रमाचे आयोजन केले आहे. 

13 जानेिारी 2023 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कू्रझला वहरिा 

झेंडा दाखिला. काशी वििनाथ कॉररडॉर येथे प्रवसद्ध िारतीय 

िायक शंकर महादेिन यांच्या नेतृत्वाखाली 'सूर सररता'-वसम्प्फनी 

ऑफ िंिा' या िव्य मैवफलीचे आयोजन करण्यात आले होते. 

िैदराबादमधील पायगाि थडग्यांच्या जीणोद्धारासाठी अमेररकेने 

समथान प्रकल्प जािीर केला. 

● युनायटेड से्टट्स प्रिारी, राजदूत बेथ जोस यांनी हैदराबादमधील 

ऐवतहावसक पायिाह थडग्यांचे संिधतन आवण जीणोद्धार 

करण्यासाठी $250,000 यूएस सरकारच्या प्रकल्पाची घोर्षणा केली. 

हा प्रकल्प 18 व्या आवण 19 व्या शतकात बांधलेल्या सहा थडग्यांचे 

संिधतन आवण जीणोद्धार करण्यात येणार आहे. हैद्राबाद येथील 

यूएस िावणज्य दूतािासाने वदलेला हा पाचिा संिधतन प्रकल्प आहे. 

आिा खान टर स्ट फॉर कल्हचरतफे हा प्रकल्प राबविण्यात येणार 

आहे. 

आसाममधे्य मु्यवझक, कल्चर आवण फूडचा मोगंीट फेन्वस्टिल 

साजरा करण्यात येणार आिे. 

● मोिंीत हा संिीत, कविता, कला, हस्तकला, खाद्यपदाथत, पाककला 

तंि, देशी और्षधी िनस्पती आवण संसृ्कतीचा उत्सि आहे जो 

माजुली, आसाममधे्य साजरा केला जातो. मोिंीत महोत्सिाची 

सुरुिात 2020 मधे्य कला आवण संिीताची चळिळ म्हणून झाली 

आवण आसामच्या आिामी संिीत कलािुणांना िाि देण्याचे उवद्दष्ट् 

आहे. 

विपुरा राज्य सरकारने "सिषा" विशेष वशक्षण कायाक्रम सुरू केला. 

● िेल्या िर्षी ऑिस्टमधे्य प्रायोविक तत्त्ािर राज्यातील 40 शाळांमधे्य 

'सहर्षत' सुरू करण्यात आला होता. यािर्षी, जानेिारीच्या दुस-या 

आठिड्ापासून विपुरातील सित सरकारी आवण अनुदावनत 

शाळांमधे्य याचा विस्तार केला जाईल. 

लेफ्टनंट गिनार आर के माथूर यांनी लडाखमधे्य युन्वल्पन लााँच केले. 

● लेफ्टनंट िव्हनतर आर के माथूर यांनी कें द्रशावसत प्रदेशात युवनक 

लँड पासतल आयडेंवटवफकेशन नंबर (ULPIN) लाँच केले, कारविल 

आवण लेह या दोन्ही वहल कौस्सलने या उपक्रमाचे स्वाित केले. 14-

अंकी ULPIN जवमनीच्या नोदंीचें वडवजटायझेशन करण्यात मदत 

करेल आवण जवमनीच्या अंवतम शीर्षतकापयंत पोहोचेल. 

जमू्म आवण काश्मीर सरकार 4 फेब्रुिारी ते 14 फेब्रुिारी 2023 या 

कालािधीत त्यांचा पविला SARAS फेअर 2023 आयोवजत करणार 

आिे. 

● जमू्म आवण कािीर सरकार 4 फेबु्रिारी ते 14 फेबु्रिारी 2023 या 

कालािधीत त्यांचा पवहला सरस मेळा 2023 आयोवजत करणार 

आहे. SARAS फेअर 2023 मधे्य, देशिरातील कारािीर आवण 

मवहला स्वयं-सहायता िट त्यांच्या हस्तकला, हस्तकला, हातमाि 

आवण खाद्यपदाथांचे प्रदशतन करतील. जमू्मतील बाि-ए-बहू येथे हा 

मेळा आयोवजत केला जाणार आहे. 

विमाचल प्रदेशने 53 िा राज्यत्व वदन साजरा केला. 

● वहमाचल प्रदेश 25 जानेिारी 2023 रोजी संपूणत राज्यात आपला 53 

िा राज्यत्व वदिस आनंदाने आवण उत्साहाने साजरा करत आहे. 

1971 मधे्य, या वदिशी वहमाचल प्रदेश िारताचे 18 िे राज्य बनले. 

पूणत राज्यत्व वदनाचा राज्यस्तरीय सोहळा हमीरपूर वजल्ह्ात 

आयोवजत करण्यात आला होता, वजथे मुख्यमंिी सुखविंदर वसंि 

सुखू यांनी राष्ट्र ध्वज फडकािला आवण विविध तुकड्ांनी सादर 

केलेल्या माचतपास्टमधून सलामी घेतली. 

उत्तर प्रदेश स्थापना वदिस प्रथमच लोकसििागाने साजरा 

करण्यात आला. 

● उत्तर प्रदेशने 24 जानेिारी रोजी उत्तर प्रदेशचा स्थापना वदिस 

साजरा केला. उत्तर प्रदेश वदिस 2018 पासून सित सरकारी 

वििािांच्या सहिािाने तीन वदिस साजरा केला जातो. 2023 मधे्य, 

उत्तर प्रदेश स्थापना वदिस 'िंुतिणूक आवण रोजिार (Investment 

and Employment)' या थीमिर लोकसहिािाने साजरा करण्यात 

आला. या थीमचा उदे्दश िंुतिणूक आवण रोजिारािर लि कें वद्रत 

करणे आहे. 
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नागालाँडच्या रुसोमा गािात दोन वदिसीय संिा मिोत्सिाच्या 

वतसऱ् या आिृत्तीच ेआयोजन करण्यात आले. 

● नािालँडच्या रुसोमा िािात दोन वदिसीय संिा महोत्सिाच्या 

वतसऱ् या आिृत्तीचे आयोजन वजल्ह्ातील सेंवद्रय संत्र्यांच्या 

कापणीसाठी करण्यात आले आहे. संिा महोत्सि 24 ते 25 जानेिारी 

2023 या कालािधीत आयोवजत करण्यात आला होता. िािातून 

काढलेली संिी प्रदवशतत करण्यासाठी संिा महोत्सि आयोवजत केला 

जातो. 

उत्तराखंडमधे्य िारतातील पविला िररत ऊजाा-आधाररत सौर पॅनेल 

वनवमाती प्रकल्प िोणार आिे. 

● Luminous Power Technologies ने उघड केले आहे की त्यांनी 

उत्तराखंडमधे्य िारतातील पवहला हररत ऊजात-आधाररत सौर पॅनेल 

वनवमतती प्रकल्प तयार करण्याची योजना आखली आहे जी या 

िर्षातच्या अखेरीस कायातस्ित होईल. निीन िारतातील पवहल्या हररत 

ऊजात-आधाररत सौर पॅनेलचे स्थान रुद्रपूर आहे जे वनिासी आवण 

व्यािसावयक दोन्ही अनुप्रयोिांसाठी िापरल्या जाणाऱ् या उच्च-

िुणिते्तच्या सौर पॅनेलचे वडझाइन आवण उत्पादन करण्यासाठी 

निीनतम तंिज्ञानाने सुसज्ज असेल. 

िोक्ससेन विद्यापीठाने तेलंगणातील मुलीसंाठी प्रकल्प आकांक्षा 

सुरू केली. 

● िोक्ससेन युवनव्हवसतटीने आपली इकोवसस्टम विकवसत करण्याच्या 

आवण कॅिसच्या आसपासच्या समुदायाला सिम बनिण्याच्या दृढ 

वििासाने प्रोजेक्ट् आकांिा सुरू केली आहे. िोक्ससेन विद्यापीठाने 

इयत्ता नििी-बारािी, तेलंिणा मॉडेल सू्कल आवण कवनि 

महाविद्यालयातील महत्त्ाकांिी मुलीसंाठी या प्रकल्पाची संकल्पना 

केली आहे. प्रोजेक्ट् एस्स्परेशन अंतितत, वडसेंबर 2022 मधे्य सुरू 

झालेल्या "टर ेन द टर ेनर" कायतशाळेत िाि घेण्यासाठी शाळेच्या 

मुख्याध्यापकांद्वारे विद्यार्थ्ांची वनिड केली जाते. 

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंिी वशिराज वसंि चौिान यांनी 'लाडली बिना' 

योजनेची घोषणा केली. 

● मुलीसंाठी लाडली लक्ष्मी योजनेच्या यशानंतर मध्य प्रदेशचे 

मुख्यमंिी वशिराज वसंह चौहान यांनी राज्यात मवहलांसाठी “लाडली 

बहना योजना” सुरू करण्याचे महत्त्पूणत विधान केले आहे. त्यांची 

जात वकंिा दजात काहीही असो, आवथतक स्वािलंबन वमळिण्यासाठी 

िंवचत मवहलांना या योजनेंतितत प्रते्यक मवहन्याला 1,000 रुपये 

वमळतील. 
 

 

आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 

इनावसओ लुला दा वसल्वा यांनी वतसऱ्यांदा ब्राझीलच े राष्ट्र ाध्यक्ष 

म्हणून शपथ घेतली. 

● लुईझ इनावसओ लुला दा वसल्वा यांनी ब्राझीलचे अध्यि म्हणून 

वतसऱ् यांदा पदिार स्वीकारला, िरीब आवण पयातिरणासाठी 

लढण्याचे आवण अवतउजिे नेते जैर बोल्सोनारो यांच्या वििाजनकारी 

प्रशासनानंतर “देशाची पुनबांधणी” करण्याचे िचन वदले. 

ढाका वलटररी फेन्वस्टिलची दिािी आिृत्ती 5-8 जानेिारी रोजी 

िोणार आिे. 

● बांिलादेशातील सिातत मोठा आंतरराष्ट्र ीय सावहत्य महोत्सि ढाका 

वलट फेस्ट (DLF) ची 10 िी आिृत्ती, जो कोविड-19 साथीच्या 

आजारामुळे सलि तीन िरे्ष पुढे ढकलण्यात आला होता, 5-8 

जानेिारी 2023 रोजी होणार आहे. ढाका येथील बांिला अकादमी 

ऐवतहावसक मैदाने कायतक्रमाचे वठकाण म्हणून काम करतील. 

क्रोएवशयाने युरोचा स्वीकार केला आवण युरोपच्या सीमाविरवित 

के्षिात प्रिेश केला. 

● क्रोएवशयाने युरोकडे स्स्वच केले आहे आवण युरोपच्या पासपोटत-

मुक्त िेिामधे्य प्रिेश केला आहे. तज्ज्ांचे म्हणणे आहे की युरोचा 

अिलंब क्रोएवशयाच्या अथतव्यिस्थेला संरिण देण्यास मदत करेल 

अशा िेळी जेव्हा रवशयाने युके्रनिर आक्रमण केल्यानंतर जििरात 

महािाई िाढत आहे तेव्हा अन्न आवण इंधनाच्या वकमती िाढल्या 

आहेत. 

● पण क्रोएवशयन लोकांमधे्य संवमश्र िािना आहेत. ते सीमा 

वनयंिणाच्या समाप्तीचे स्वाित करत असताना, काहीनंा िीती िाटते 

की युरो स्स्वचमुळे जीिन जिण्याच्या खचातत िाढ होईल. 

● तज्ज्ांचे म्हणणे आहे की युरोचा अिलंब केल्याने आवथतक अडचणीत 

कजत घेण्याची पररस्स्थती कमी होईल. क्रोएवशयाचा चलनिाढीचा दर 

नोव्हेंबरमधे्य युरोझोनमधील 10 टक्क्ांच्या तुलनेत 13.5 टक्क्ांिर 

पोहोचेल. 

वकन गाँग यांची चीनच ेनिीन आवण सिाात तरुण परराष्ट्र  मंिी म्हणून 

वनयुक्ती करण्यात आली. 

• बीवजंि आवण िॉवशंग्टन खडकाळ संबंध स्स्थर करण्याचा प्रयत्न 

करत असताना चीनने त्यांचे युनायटेड से्टट्समधील राजदूत आवण 

राष्ट्र ाध्यि शी वजनवपंि यांचे वििासू सहकारी, वकन िँि यांची निीन 

परराष्ट्र  मंिी म्हणून वनयुक्ती केली आहे. 13 व्या नॅशनल पीपल्स 

काँगे्रस (NPC) च्या स्थायी सवमतीने हा वनणतय घेतला आहे. ते 56 

िर्षीय वकन यांनी िांि यी यांची जािा घेतली, जे िेल्या दशकापासून 

परराष्ट्र  मंिी होते 

तैिानने स्थावनक वचप कंपन्यांना त्यांच्या िावषाक संशोधन आवण 

विकासासाठी वचप्स कायदा पास केला. 

● तैिानच्या कायदेकत्यांनी निीन वनयम पाररत केले आहेत जे 

स्थावनक वचप कंपन्यांना त्यांच्या िावर्षतक संशोधन आवण विकास 

खचातच्या 25% कर के्रवडट्समधे्य बदलण्याची परिानिी वदली आहे. 

अत्याधुवनक सेमीकंडक्ट्र तंिज्ञान घरी ठेिण्याच्या आवण बेटाचे 

तंिज्ञान नेतृत्व राखण्याच्या प्रयत्नांचा प्रोत्साहन म्हणून हा कायदा 

करण्यात आला आहे. 
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यूएस िाऊस ऑफ ररपे्रझेंटेशनच ेनिे स्पीकर म्हणून केविन मॅकाथी 

यांची वनयुक्ती करण्यात आली आिे. 

● युनायटेड से्टट्स संसदेने 15 फेऱ्यांच्या मतदानानंतर ररपस्ब्लकन 

पिाचे केविन मॅकाथी यांची प्रवतवनधी सिािृहाचे अध्यि म्हणून 

वनिड केली आहे. ते यूएस हाऊस ऑफ ररपे्रझेंटेवटव्हचे 55 िे 

स्पीकर आहेत. 

िारतीय िंशाच्या मनप्रीत मोवनका वसंग या अमेररकेच्या मविला 

शीख न्यायाधीश बनल्या. 

● मनप्रीत मोवनका वसंि (िारतीय िंशाची शीख मवहला) यांनी हॅररस 

काउंटी न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतल्यानंतर अमेररकेतील पवहली 

मवहला शीख न्यायाधीश बनल्या.  

ििाईच्या वकलाउआ ज्वालामुखीचा पुन्हा उदे्रक झाला. 

● हिाईचा वकलाउआ ज्वालामुखीचा पुन्हा उदे्रक झाला, लािा 

फाउंटेन आवण ज्वालामुखीची राख हिेत सोडली. युनायटेड से्टट्स 

वजऑलॉवजकल सस्व्हतस (GSGS) ने जारी केलेल्या सूचनेनुसार 

ज्वालामुखीच्या वििरात 5 जानेिारी 2022 रोजी दुपारी स्फोट सुरू 

झाला. हिाई ज्वालामुखी नॅशनल पाकत च्या बंद वििािात 

ज्वालामुखीतून वनघणारा लािा वकलाउआच्या के्रटरमधे्य आहे. 

िारत 12 आवण 13 जानेिारी रोजी 'द िॉईस ऑफ ग्लोबल साउथ' 

वशखर पररषद आयोवजत करेल. 

● िारत 12-13 जानेिारी रोजी 'द व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साउथ' वशखर 

पररर्षदेचे आयोजन करेल , असे परराष्ट्र  सवचि विनय क्वािा यांनी 

सांवितले. या पररर्षदेत तब्बल 120 देश सहिािी होणार आहेत. 

व्हचु्यतअल वशखर पररर्षद महत्त्पूणत आहे कारण सध्या िारताकडे 

G20 िटाचे अध्यिपद आहे आवण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूिी 

सूवचत केले होते की विकसनशील देशांशी सल्लामसलत करून 

प्राधान्यक्रम तयार केला जाईल. 

ऑस्टरेवलयातील शालेय विद्याथी लिकरच पंजाबी वशकणार आिेत. 

● आता पविम ऑस्टर ेवलयातील साितजवनक शाळांमधे्य पंजाबी 

वशकिले जाणार आहे. शालेय अभ्यासक्रमात ही िार्षा समाविष्ट् 

करण्यात येणार आहे. 2021 च्या जनिणनेनंतर ऑस्टर ेवलयन 

सरकार पंजाबी ही सिातत निीन िार्षा म्हणून स्वीकारत आहे. 

युनायटेड से्टट्स नू्यन्वियर पाणबुडीने वडएगो गावसाया येथील विंदी 

मिासागरातील लष्करी तळाला िेट वदली. 

● नायटेड से्टट्सने सांवितले की त्यांची बॅवलस्स्टक िेपणास्त्र पाणबुडी, 

यूएसएस िेस्ट व्हवजतवनयाने वडएिो िावसतया येथील वहंदी 

महासािरातील लष्करी तळाला िेट वदली. वडएिो िावसतया येथील 

तळाला िेट देण्यापूिी, पाणबुडी अरबी समुद्रात आली होती आवण 

वहंद महासािरातील उदयोनु्मख आवण नाविन्यपूणत रणनीती 

प्रमावणत करण्यासाठी संयुक्त, यूएस स्टर ॅटेवजक कमांड-वनदेवशत 

संपे्रर्षण सरािात िाि घेतला होता. 

ब्राझीलने स्वदेशी लोक मंिालयाच्या प्रथम मंिी म्हणून सोवनया 

गुजजारा यांची वनयुक्ती केली. 

● ब्राझीलचे वनिडून आलेले राष्ट्र ाध्यि लुईझ इनावसयो लुला दा वसल्वा 

यांनी सोवनया िुजाजारा यांना स्वदेशी लोकांच्या निीन मंिालयाच्या 

पवहल्या मंिी म्हणून घोवर्षत केले ज्याला जवमनीच्या सीमांकनापासून 

ते आरोग्य सेिेपयंतच्या धोरणांिर देखरेख करण्याचे आदेश वदले 

आहेत. Sônia Guajajara ही ब्राझीलच्या स्थावनक जमातीचं्या मुख्य 

िटाची प्रमुख म्हणून ओळखली जाते आवण Amazon Guajajara 

ची सदस्य आहे. 

COP28 ििामान चचेच्या प्रमुखपदी सुलतान अल-जाबेर यांची 

वनयुक्ती केली. 

● एवमराती अवधकाऱ्यांनी COP28 िायमेट चचेच्या प्रमुखपदी अबु 

धाबी नॅशनल ऑइल कंपनीचे CEO म्हणून काम करणारे UAE 

अध्यि शेख मोहम्मद वबन झायेद अल ना्ान यांचे वििासू सुलतान 

अल-जाबेर यांची वनयुक्ती केली. दुबईतील आिामी संयुक्त राष्ट्र ांच्या 

हिामान िाटाघाटीचं्या अध्यितेसाठी त्याच्या अिय ऊजात प्रयत्नांिर 

देखरेख करतात. अबु धाबी नॅशनल ऑइल कंपनीचे सीईओ म्हणून 

काम करणाऱ् या युएईचे अध्यि शेख मोहम्मद वबन झायेद अल 

ना्ान यांचे वििासू सुलतान अल-जाबेर यांना एवमराती 

अवधकाऱ्यांनी नामवनदेवशत केले. 

युरोवपयन युवनयनने पविल्या मेनलाँड ऑवबाटल लॉन्च कॉम्प्पे्लक्सचे 

उद्घाटन केले. 

● युरोवपयन अवधकारी आवण स्वीवडश राजा कालत XVI िुस्ताफ यांनी 

EU च्या पवहल्या मुख्य िूिािाच्या किीय प्रिेपण संकुलाचे 

उद्घाटन केले. युरोवपयन युवनयनला आस्क्ट्तक स्वीडनमधील निीन 

लॉन्चपॅडसह लहान उपग्रह अिकाशात सोडण्याची िमता 

िाढिायची आहे. युरोवपयन अवधकारी आवण स्वीवडश राजा कालत 

XVI िुस्ताफ यांनी युरोवपयन कवमशनच्या सदस्यांच्या स्वीडन 

िेटीदरम्यान EU च्या पवहल्या मुख्य िूिािाच्या किीय प्रिेपण 

संकुलाचे उद्घाटन केले. 

चेतन शमाा यांची बीसीसीआयच्या वनिड सवमतीच्या अध्यक्षपदी 

पुनवनायुक्ती करण्यात आली आिे. 

● बीसीसीआयने त्यांचे संपूणत पॅनल बरखास्त केल्यानंतर दोन 

मवहन्यांनी चेतन शमात यांची िररि वनिड सवमतीचे अध्यि म्हणून 

पुन्हा वनयुक्ती करण्यात आली. सलील अंकोला, वशि सुनार दास, 

सुब्रतो बॅनजी आवण श्रीधरन शरथ हे वनिड सवमतीचे निीन सदस्य 

आहेत. अशोक मल्होिा, जतीन परांजपे आवण सुलिणा नाईक यांचा 

समािेश असलेल्या वक्रकेट सल्लािार सवमतीने निीन सवमतीची 

वनिड केली आहे. 

सुररंदर चािलाला यांची पेटीएम बाँकेच े निीन मुख्य कायाकारी 

अवधकारी (CEO) म्हणून नेमणूक करण्यास ररजिा बाँकेने परिानगी 

वदली. 

● पेटीएम पेमेंट्स बँकेला सुररंदर चािला यांची व्यिस्थापकीय 

संचालक आवण मुख्य कायतकारी अवधकारी म्हणूनवनयुक्ती 

करण्यासाठी बँवकंि वनयामक RBI ची मंजुरी वमळाली आहे. चािला 

यांनी HDFC बँक, RBL बँक, ABN Amro बँक आवण सँ्टडडत चाटतडत 

बँक यांसारख्या संस्थांमधे्य 28 िर्षांहून अवधक काळातील ररटेल 

बँवकंिमधे्य काम केले आहे. 

अनुराग कुमार यांची इलेक्टर ॉवनक्स कॉपोरेशन ऑफ इंवडया 

वलवमटेडचे सीएमडी वनयुक्ती करण्यात आली. 

● अनुराि कुमार यांची इलेक्ट्र ॉवनक्स कॉपोरेशन ऑफ इंवडया 

वलवमटेड (ECIL) चे अध्यि आवण व्यिस्थापकीय संचालक म्हणून 

वनयुक्ती करण्यात आली. मंविमंडळाच्या वनयुक्ती सवमतीने (ACC) 

कुमार यांची त्यांच्या सेिावनिृत्तीच्या तारखेपयंत म्हणजे 31.01.2026 

पयंत या पदािर वनयुक्तीला मान्यता वदली आहे. 
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बाालाइफ नू्यवटर शन इंवडयाने सृ्मती मानधना यांना प्रायोवजत 

क्रीडापटू म्हणून स्वाक्षरी केली. 

● पोर्षण कंपनी हबातलाइफ नू्यवटरशन इंवडया प्रायवे्हट वलवमटेड ही 

आंतरराष्ट्र ीय मवहला वक्रकेटपटू सृ्मती मानधना यांच्यासोबत 'पोर्षण 

प्रायोजक' म्हणून िािीदारी करत आहे. वतने आपल्या फलंदाजीच्या 

कामविरीने वक्रकेट जिताला िादळात आणून एक अवििसनीय 

प्रिास केला आहे. 

तेलंगणाच्या पविल्या मविला मुख्य सवचिपदी शांती कुमारी यांची 

वनयुक्ती करण्यात आली. 

● िररि IAS अवधकारी ए शांती कुमारी यांची तेलंिणाच्या निीन मुख्य 

सवचिपदी वनयुक्ती करण्यात आली आहे. संती कुमारी यांनी 

बीआरके ििन येथील सवचिालयात राज्याच्या पवहल्या मवहला मुख्य 

सवचि म्हणून पदिार स्वीकारला. 

कॉविझंटने रिी कुमार एस यांची मुख्य कायाकारी अवधकारी म्हणून 

वनयुक्ती केली आिे. 

● कॉवग्नझंटने रिी कुमार यांना त्यांचे निीन मुख्य कायतकारी अवधकारी 

म्हणून घोवर्षत केले आहे. रिी कुमार ऑक्ट्ोबर 2022 पयंत Infosys 

चे अध्यि आवण COO होते. कुमार यांनी 20 िर्षांहून अवधक काळ 

इन्फोवससमधे्य काम केले आवण त्यांच्या कायतकाळातील शेिटची 

सहा िरे्ष कंपनीचे अध्यि म्हणून काम केले. त्यांनी टर ासयुवनयन 

आवण सॉफ्टिेअर सेिा पुरिठादार वडवजमाकत  कॉपोरेशनच्या 

बोडातिरही काम केले. 

UK टर ेझरी सल्लागार िेअर लोम्बाडेली यांची OECD चीफ 

इकॉनॉवमस्ट म्हणून वनयुक्ती करण्यात आली. 

● Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) ने िेअर लोम्बाडेली यांची मुख्य 

अथतशास्त्रज्ञ म्हणून वनयुक्ती केली आहे. 2018 पासून या पदािर 

असलेल्या फ्रासच्या लॉरेस बून यांच्या जािी त्या OECD च्या 

आवथतक कायातचे नेतृत्व करणार आहेत. 

चीनची लोकसंख्या 1961 नंतर प्रथमच कमी झाली. 

● चीनची लोकसंख्या सहा दशकांत प्रथमच िेल्या िर्षी घटली, एक 

ऐवतहावसक िळण ज्याने त्याच्या अथतव्यिस्थेिर िंिीर पररणामांसह 

नािररकांच्या संखे्यत दीघत कालािधीच्या घसरणीची सुरुिात 

होण्याची अपेिा आहे. 2022 च्या अखेरीस लोकसंख्या अंदाजे 

850,000 ने घटून 1.41175 अब्ज झाली. दीघतकालीन, UN तज्ञांच्या 

मते 2050 पयंत चीनची लोकसंख्या 109 दशलिने कमी होईल, 

2019 मधील त्यांच्या मािील अंदाजापेिा वतप्पट कमी होईल. 

संयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा पररषदेने (UNSC) पावकस्तानन्वस्थत दिशतिादी 

अबु्दल रिमान मक्की याला जागवतक दिशतिादी घोवषत केले. 

● संयुक्त राष्ट्र  सुरिा पररर्षदेने (UNSC) पावकस्तानस्स्थत दहशतिादी 

अबु्दल रहमान मक्की याला जािवतक दहशतिादी म्हणून यादीत 

टाकले आहे. मक्की हा लष्कर-ए-तैयबा (LeT) प्रमुख आवण 26/11 

चा मास्टरमाइंड हावफज सईदचा मेहुणा आहे. िारतात, विशेर्षतः  

जमू्म आवण कािीरमधे्य हल्ल्याची योजना आखण्यासाठी तरुणांना 

वनधी िोळा करणे, िरती करणे आवण कट्टरपंथी बनिणे यात 

िंुतलेल्या मक्कीला िारत आवण अमेररकेने आधीच दहशतिादी 

म्हणून सूचीबद्ध केले आहे. 

िारत श्रीलंकेच्या कजा पुनराचना योजनेला पावठंबा देईल 

● िारत श्रीलंकेच्या कजत पुनरतचना योजनेला पावठंबा देईल कारण बेट 

राष्ट्र  आंतरराष्ट्र ीय नाणेवनधीकडून महत्त्पूणत बेलआउटसाठी मान्यता 

वमळविण्यासाठी आपला प्रचंड साितजवनक खचत कमी करण्याचा 

विचार करीत आहे. िारताने औपचाररकपणे अवधसूवचत केले की ते 

श्रीलंकेच्या कजत पुनरतचना योजनेला समथतन देईल.  

िारताने ्ुबाला पेंटािॅलेंट लसीचं े12,500 डोस दान करण्याची 

घोषणा केली. 

● िारताने ्ुबाला पेंटावॅ्हलेंट लसीचें 12,500 डोस दान करण्याची 

घोर्षणा केली आहे. परराष्ट्र  राज्यमंिी मीनािी लेखी यांनी त्यांच्या 

्ुबा दौऱ्यात ही घोर्षणा केली. ्ुबाची ही त्यांची पवहली िेट होती. 

िेटीदरम्यान, मीनाकाशी लेखी यांनी ्ुबाचे अध्यि वमिुएल 

डायझ- कॅनेल यांच्याशी बैठक घेतली आवण वद्वपिीय महत्त् आवण 

राजकीय आवण आवथतक सहकायातच्या मुद्द्ांिर चचात केली, 

जागवतक बाँकेच्या अििालानुसार पावकस्तान िी दवक्षण 

आवशयातील सिाात कमकुित अथाव्यिस्था आिे. 

● चालू िर्षातत पावकस्तानचा आवथतक विकास आणखी दोन 

टक्क्ांपयंत घसरण्याचा अंदाज जािवतक बँकेने व्यक्त केला आहे. 

जािवतक बँकेच्या ग्लोबल इकॉनॉवमक प्रॉसे्पक््ट्स अहिालानुसार, 

जून 2022 च्या अंदाजापेिा हे दोन टके्क वबंदंूनी कमी होईल. 

UNGA ने 'एजु्यकेशन फॉर डेमोक्रसी' नािाचा ठराि स्वीकारला 

जो प्रते्यकाच्या वशक्षणाच्या अवधकाराची पुष्ट्ी करतो. 

● युनायटेड नेशस जनरल असेंब्लीने (UNGA) 'एजु्यकेशन फॉर 

डेमोक्रसी' नािाचा ठराि मंजूर केला जो प्रते्यकाच्या वशिणाच्या 

अवधकाराची पुष्ट्ी करतो. िारताने सहप्रायोवजत केलेला ठराि, 

"सिांसाठी वशिण" लोकशाहीच्या बळकटीसाठी योिदान देतो हे 

ओळखतो. ठराि सदस्य राष्ट्र ांना त्यांच्या शैिवणक दजातमधे्य 

लोकशाहीसाठी वशिण समाकवलत करण्यासाठी प्रोत्सावहत करतो. 

अरुणा वमलर मेरीलाँडच्या पविल्या िारतीय-अमेररकन लेफ्टनंट 

गिनार बनल्या आिेत. 

● अरुणा वमलर यांनी अमेररकेच्या राजधानीला लािून असलेल्या 

मेरीलँड राज्यात लेफ्टनंट िव्हनतर म्हणून शपथ घेणारी पवहली 

िारतीय-अमेररकन राजकारणी बनून इवतहास रचला आहे. मेरीलँड 

हाऊसच्या माजी प्रवतवनधी असलेल्या अरुणा, 58, जेव्हा डेमोकॅ्रट 

राज्याच्या 10 व्या लेफ्टनंट िव्हनतर बनल्या तेव्हा त्यांनी इवतहास 

घडिला. 

आंतरराष्ट्र ीय पयाटन मेळा FITUR 2023 मावद्रदमधे्य सुरू झाला. 

● FITUR हे पयतटन व्यािसावयकांसाठी जािवतक बैठकीचे वठकाण 

आहे आवण लॅवटन अमेररकेतील इनबाउंड आवण आउटबाउंड 

माकेटसाठी प्रमुख व्यापार मेळा आहे. FITUR हा जिातील दुसरा 

महत्त्ाचा पयतटन मेळा आहे. प्रते्यक आिृत्तीत सुमारे 10,000 राष्ट्र ीय 

आवण आंतरराष्ट्र ीय कंपन्या िाि घेतात आवण कायतक्रमाच्या 

िेििेिळ्या वदिसांमधे्य 50,000 हून अवधक अभ्याित आहेत. 

से्पनमधील मावद्रद येथे हा मेळा आयोवजत करण्यात आला आहे. 

िारतीय-अमेररकन िकील जननी रामचदं्रन या कलर वसटी 

कौन्वसलच्या पविल्या LGBTQ मविला बनल्या आिेत. 

● 30 िर्षीय िारतीय-अमेररकन िकील, जननी रामचंद्रन 

अमेररकेतील कॅवलफोवनतया राज्यातील ओकलँड वसटी कौस्सल 

सदस्य म्हणून शपथ घेणारी सिातत तरुण आवण रंिाची पवहली 

विवचि मवहला म्हणून उदयास आली आहे. वतने उद्घाटन 

समारंिात वजल्हा 4 साठी ओकलँड वसटी कौस्सल सदस्य म्हणून 

साडी नेसून औपचाररक शपथ घेतली. 
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िारत-बांगलादेश मैिी पाइपलाइन वडझेल पुरिठा सुरू करणार 

आिे. 

● िारत-बांिलादेश मैिी पाइपलाइन (IBFPL) या िर्षातच्या जूनमधे्य 

प्रायोविक तत्त्ािर बांिलादेशला वडझेलचा पुरिठा सुरू करेल, असे 

ऊजात राज्यमंिी नसरुल हमीद यांनी सांवितले. नसरुल हमीद यांनी 

ढाका येथील राष्ट्र ीय संसद, राष्ट्र ीय संसदेसमोर लेखी चौकशीला 

उत्तर वदले की, िारतातून इंधन आयात करण्यासाठी 131.5 

वकलोमीटर लांबीची पाइपलाइन बांधण्यात आली आहे. 5 

वकलोमीटर पाइपलाइन बांिलादेशात आहे, आवण 5 वकलोमीटर 

िारतात आहे, या पाइपलाइनद्वारे वडझेल आयात पूित-कवमशवनंि 

आधीच सुरू आहे. 

न्विएतनामचे राष्ट्र ाध्यक्ष गुयेन झुआन फुक यांनी राजीनामा देण्याची 

घोषणा केली. 

● सततच्या भ्रष्ट्ाचारविरोधी मोवहमेमुळे स्व्हएतनामचे राष्ट्र ाध्यि िुयेन 

झुआन फुक यांना राजीनामा देण्याची घोर्षणा केली. स्व्हएतनाममधे्य 

भ्रष्ट्ाचारविरोधी मोवहमेमुळे अनेक मंत्र्यांना बडतफत  करण्यात आले 

आहे. अध्यि फुक यांच्या दोन उपपंतप्रधानांनी यापूिी राजीनामा 

वदला होता 

संयुक्त अरब अवमराती िारतीय रुपयात तेलविरवित िसंू्तचा 

व्यापार करण्यासाठी िारतासोबत लिकर चचाा करत आिे. 

● संयुक्त अरब अवमराती िारतीय रुपयात तेलविरवहत िसंू्तचा व्यापार 

करण्यासाठी िारताशी लिकर चचात करत आहे, असे परराष्ट्र  

व्यापार मंिी डॉ थानी अल झेयुदी यांनी िर्ल्त इकॉनॉवमक फोरम, 

दािोस येथे सांवितले. मंिी म्हणाले की, चीनसह इतर देशांनीही 

तेलविरवहत व्यापार देयके स्थावनक चलनात सोडिण्याचा मुद्दा 

उपस्स्थत केला आहे. ते पुढे म्हणाले की UAE पवहल्या वतमाहीत 

कंबोवडयाशी व्यापार करार पूणत करण्याची आशा करत आहे. 

नू्यझीलंडच्या पंतप्रधान विस विपवकस जेवसंडा झाल्या. 

● नू्यझीलंडचे माजी कोविड-19 प्रवतसाद मंिी, विस वहपवकस 

पंतप्रधान म्हणून जॅवसंडा आडतनतची जािा घेतील. 44 िर्षीय जे्यि 

राजकारणी आडतनत यांच्या धक्कादायक राजीनाम्यानंतर देशाचे 41 

िे पंतप्रधान म्हणून कायतिार स्वीकारण्यासाठी संसदेच्या कामिार 

सदस्यांनी औपचाररकपणे पावठंबा वदला पावहजे. िव्हवनंि पाटीचे 

नेते म्हणून, आडतनत पायउतार झाल्यािर वहपवकस देखील पंतप्रधान 

होतील. 

● ऑपरेशनची वकंमत आवण बा् असुरिा कमी करते. बू्यनस 

आयसतमधील एका वशखर पररर्षदेत चचात करण्यात येणारी ही 

योजना, ब्राझीलने "सूर" (दविण) असे नाि सुचविलेले निीन चलन 

प्रादेवशक व्यापाराला कसे चालना देऊ शकते आवण अमेररकन 

डॉलरिरील अिलंवबत्व कसे कमी करू शकते यािर लि कें वद्रत 

करेल. 

ब्राझील सरकारने यानोमामीमधे्य िैद्यकीय आणीबाणी घोवषत 

केली. 

● कुपोर्षण आवण इतर आजारांमुळे मुले मरत असल्याच्या 

अहिालानंतर ब्राझीलच्या आरोग्य मंिालयाने वे्हनेझुएलाच्या 

सीमेिरील देशातील सिातत मोठे स्वदेशी आरिण असलेल्या 

यानोमामी प्रदेशात िैद्यकीय आणीबाणी घोवर्षत केली आहे. अध्यि 

लुईझ इनावसओ लुला दा वसल्वा यांच्या आिामी सरकारने प्रकावशत 

केलेल्या फमातनमधे्य म्हटले आहे की या घोर्षणेचे उवद्दष्ट् यानोमामी 

लोकांसाठी आरोग्य सेिा पुनसंचवयत करणे हे होते ज्यांना त्यांच्या 

अतं्यत उजव्या पूितिती जैर बोल्सोनारो यांनी उद्ध्वस्त केले होते. 

जेफ वझएंट्सची जो वबडेन यांनी पुढील चीफ ऑफ स्टाफ म्हणून 

वनिड केली. 

● अमेररकेचे अध्यि जो वबडेन हे माजी कोविड पॉवलसी समियक 

जेफ वझएंट्स यांची निीन चीफ ऑफ स्टाफ म्हणून वनयुक्ती 

करतील, वबडेन संिाव्य पुनवनतिडणुकीच्या मोवहमेसाठी सज्ज 

झाल्यामुळे आवण त्यांच्या ििीकृत कािदपिांच्या हाताळणीच्या 

चौकशीला सामोरे जाताना महत्त्पूणत स्थानािर पुनरुज्जीिन 

करतील. 

मक्कातील ग्राँड मन्विद रोडमधे्य आता जगातील सिाात लांब 

कॅवलग्रावफक पेंवटंग आिे, ज्याची लांबी 75 मीटर आिे. 

● मक्का येथील गँ्रड मस्िद रोडमधे्य आता जिातील सिातत लांब 

कॅवलग्रावफक पेंवटंि आहे, जे पविि शहराच्या सौदंयातच्या आकर्षतणात 

सिातत अलीकडील जोड आहे. कलाकार अमल फेलेम्बन यांनी 

तयार केलेले 75-मीटरचे विवत्तवचि, अनेक वशले्प आवण 

प्रवतिानांपैकी एक आहे जे मक्काचे सौदंयातत्मक आकर्षतण 

सुधारण्यासाठी आवण सौदी िारसा आवण संसृ्कती यािेकरंूना 

दाखिण्यासाठी स्थावनक सरकारने आयोवजत केलेल्या कायतक्रमाचा 

एक िाि म्हणून आधीच सुशोवित करतात. 

कॅनडा जगातील पविल्या फोटोवनक-आधाररत क्ांटम संगणकाचे 

व्यािसावयकीकरण करणार आिे. 

● कॅनडाचे पंतप्रधान जस्स्टन टू्रडो यांनी जिातील पवहला फोटोवनक-

आधाररत, फॉल्ट-सवहषु्ण क्वांटम कॉम्प्युटर तयार करण्यासाठी 

आवण व्यािसावयकरण करण्यासाठी निीन फेडरल िंुतिणूकीची 

घोर्षणा केली आहे. पंतप्रधानांच्या िेबसाइटिरून प्रवसद्ध झालेल्या 

िृत्तानुसार, 40 दशलि कॅनेवडयन डॉलसत ($32 दशलि) 

िंुतिणुकीमुळे टोरोटंो-आधाररत कॅनेवडयन क्वांटम कॉम्प्युवटंि 

कंपनी, Xanadu Quantum Technologies Inc. क्वांटम 

कॉम्प्युटर विकवसत करण्यास सिम करेल ज्यामधे्य िमता असेल. 

चीन िारतीय सीमेजिळ माब्जा झांगबो नदीिर धरण बांधत आिे. 

● उपग्रह प्रवतमा दशतवितात की चीन माब्जा झांिबो नदीिर एक निीन 

धरण बांधत आहे, असा दािा िूस्थावनक िुप्तचर संशोधक डॅवमयन 

सायमन यांनी केला आहे. हे धरण िारतीय-नेपाळी-चीनी सीमा 

टर ायजंक्शनच्या उत्तरेस काही वकलोमीटरिर बसेल. 2021 पासून 

वतबेटच्या बुरांि परिण्यात माब्जा झांिबो नदीिर काम सुरू 

असल्याचे सॅटेलाइट इमेजेस दाखितात. 

अमेररकेच ेराष्ट्र ाध्यक्ष वबडेन यांनी जु्यली टनार यांना उत्तर कोररयाचे 

मानिावधकार दूत म्हणून वनयुक्त केले. 

● व्हाईट हाऊसने उत्तर कोररयामधील मानिावधकारांसाठी विशेर्ष दूत 

वनयुक्त केले, योिंयांिच्या अण्वस्त्र कायतक्रमाला विरोध करण्याच्या 

प्रयत्नांमधे्य अवधकारांचे मुदे्द कसे बसतात या िादाच्या दरम्यान 

2017 पासून ररक्त असलेले पद िरण्यासाठी हलविले. राष्ट्र ाध्यि जो 

वबडेन यांनी जु्यली टनतर या दीघतकाळ मुत्सद्दी आवण बु्यरो ऑफ 

डेमोक्रसी, ह्युमन राइट्स अँड लेबर ऑफ से्टट वडपाटतमेंटमधे्य पूित 

आवशया आवण पॅवसवफकच्या कायातलयाच्या विद्यमान संचालकांना 

नामवनदेवशत केले. ही घोर्षणा युनायटेड से्टट्स आवण दविण 

कोररयाकडून योिंयांिच्या वदशेने कठोर होत असताना आली आहे, 

ज्यांचे निीन पुराणमतिादी नेते, यून सुक येओल यांनी देखील 

मानिी हक्कांच्या मुद्द्ांकडे आपले लि िळिले आहे. 
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आयएसआयएसचा िररष्ठ नेता वबलाल अल-सुदानी सोमावलयामधे्य 

अमेररकेच्या िल्ल्यात ठार झाला. 

● सोमावलयामधे्य अमेररकन सैन्याच्या हल्ल्यात इस्लावमक से्टट 

िटाचा प्रमुख प्रादेवशक नेता वबलाल अल-सुदानी ठार झाला. 

अमेररकेच्या लष्करी हल्ल्याचे आदेश राष्ट्र ाध्यि जो वबडेन यांनी वदले 

होते. वबलाल अल सुदानी उत्तर सोमावलयातील एका डोिंराळ िुहा 

संकुलात अमेररकन सैन्याने त्याला पकडण्याच्या आशेने 

उतरल्यानंतर तोफांच्या झंुजीत ठार झाला. घटनास्थळी सुदानीचे 

इस्लावमक से्टटचे 10 सहयोिी ठार झाले, परंतु अमेररकन 

जीवितहानी झाली नाही. 

मविला वक्रकेटपटंूचा सन्मान करण्यासाठी नू्यझीलंड डेबी एच. 

पदक सादर करणार आिे. 

● नू्यझीलंड वक्रकेट (NZC) ने जाहीर केले आहे की या िर्षीच्या िावर्षतक 

वक्रकेट पुरस्कार सोहळ्यात उतृ्कष्ट् मवहला वक्रकेटपटूला उद्घाटन 

डेबी हॉकले पदकाने सन्मावनत केले जाईल. डेबी, वतच्या खेळाच्या 

वदिसांमधे्य जिातील सिोत्तम फलंदाजांपैकी एक म्हणून ओळखली 

जाते आवण खेळ खेळलेल्या सिोतृ्कष्ट् खेळाडंूपैकी एक आहे, वतने 

1979 ते 2000 पयंत नू्यझीलंडसाठी 118 एकवदिसीय आवण 19 

कसोटी सामने खेळले आहेत. ती या पुरस्कारािर िैयस्क्तकररत्या 

निीन पुरस्कार प्रदान करेल. 

 

ननयुक्ती बातम्या 

इंवडयन ओिरसीज बाँकेचे एमडी आवण सीईओ म्हणून अजय 

कुमार श्रीिास्ति यांची  वनयुक्ती करण्यात आली. 

● अजय कुमार श्रीिास्ति यांची सध्याच्या कायतकारी संचालक 

पदािरून 1 जानेिारी 2023 पासून इंवडयन ओव्हरसीज बँकेचे 

व्यिस्थापकीय संचालक आवण CEO म्हणून पदोन्नती करण्यात 

आली आहे. त्यांनी 1991 मधे्य अलाहाबाद बँकेत प्रोबेशनरी 

ऑवफसर म्हणून त्यांची बँवकंि कारकीदत सुरू केली. 

जेसन मू यांची बाँक ऑफ वसंगापूरच्या सीईओपदी वनयुक्ती 

करण्यात आली. 

● ओव्हरसी-चायनीज बँवकंि कॉपोरेशन (OCBC) ची खाजिी बँवकंि 

शाखा बँक ऑफ वसंिापूर (BoS) ने जाहीर केले की त्यांनी जेसन मू 

यांची निीन सीईओ म्हणून वनयुक्ती केली आहे. 

वनिडणूक आयोगाने मैवथली ठाकूर यांची वबिार राज्य आयकॉन 

म्हणून वनयुक्ती केली. 

● लोक िावयका मैवथली ठाकूर यांची वनिडणूक आयोिाने वबहारसाठी 

राज्य आयकॉन म्हणून वनयुक्ती केली आहे. मतदारांना वनिडणूक 

प्रवक्रयेत सहिािी करून घेण्यासाठी िायक जनजािृती करणार 

आहे. या ओळखीमुळे वतला (मैवथली) वबहारचे लोकसंिीत संपूणत 

खंडांमधे्य पोहोचिण्यासाठी आवण वनिडणूक प्रवक्रयेत सहिािी 

होण्याच्या महत्त्ाबद्दल जािरूकता वनमातण करण्यासाठी अवधक 

प्रोत्साहन वमळेल. 

िारताच्या विनया प्रकाश वसंग निीन आवशयाई पॅवसवफक पोस्टल 

युवनयन सरवचटणीस पदी नेमणूक करण्यात आली. 

● विनया प्रकाश वसंि, माजी सदस्य (कावमतक), पोस्टल सेिा मंडळ, 

यांची युवनयनचे सरवचटणीस म्हणून वनिड झाली आहे आवण 13 

तारखेदरम्यान झालेल्या यशस्वी वनिडणुकांनंतर ते चार िर्षांच्या 

कालािधीसाठी या पदाची जबाबदारी स्वीकारतील. ऑिस्ट आवण 

सप्टेंबर 2022 मधे्य बँकॉकमधे्य झालेल्या APPU काँगे्रसचे आयोजन. 

एवशयन पॅवसवफक पोस्टल युवनयन (APPU), ज्याचे मुख्यालय 

बँकॉक, थायलंड येथे आहे, या मवहन्यापासून िारताचे नेतृत्व केले 

जाईल. 

कॅप्टन सुरिी जाखमोला BRO मधे्य वनयुक्त िोणाऱ् या पविल्या 

मविला अवधकारी ठरल्या आिेत. 

● िारतीय लष्कराच्या 117 अवियंता रेवजमेंटच्या कॅप्टन सुरिी 

जाखमोला या बॉडतर रोड ऑितनायझेशन (BRO) मधे्य परदेशी 

असाइनमेंटिर वनयुक्त झालेल्या पवहल्या मवहला अवधकारी 

असतील. दंतक प्रकल्पाचा िाि म्हणून या अवधकाऱ्याला िूतानला 

पाठिले जाईल. 

बीएसएफचे वनिृत्त DG पंकज कुमार वसंि यांची राष्ट्र ीय सुरक्षा 

पररषद सवचिालयात उपराष्ट्र ीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून वनयुक्ती 

करण्यात आली आिे. 

● सीमा सुरिा दलाचे (बीएसएफ) वनिृत्त महासंचालक पंकज कुमार 

वसंि यांची दोन िर्षांच्या कालािधीसाठी राष्ट्र ीय सुरिा पररर्षद 

सवचिालयात उप राष्ट्र ीय सुरिा सल्लािार म्हणून वनयुक्ती करण्यात 

आली. पंकज कुमार वसंि, राजस्थान केडरचे 1988 बॅचचे 

आयपीएस अवधकारी, यांची पुनरोजिार करारािर वनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

प्रिीण शमाा यांची राष्ट्र ीय आरोग्य प्रावधकरणाच्या संचालकपदी 

वनयुक्ती करण्यात आली. 

● प्रिीण शमात यांची आरोग्य आवण कुटंुब कल्याण मंिालयाच्या अंतितत 

राष्ट्र ीय आरोग्य प्रावधकरण (आयुष्मान िारत वडवजटल वमशन) मधे्य 

संचालक म्हणून वनयुक्ती करण्यात आली आहे. कावमतक आवण 

प्रवशिण वििािाकडून (DoPT) जारी करण्यात आलेल्या 

आदेशानुसार, शमात यांची पदाचा कायतिार स्वीकारल्यापासून वकंिा 

पुढील आदेश येईपयंत पाच िर्षांच्या कालािधीसाठी कें द्रीय 

कमतचारी योजनेअंतितत या पदािर वनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

िेदांताच्या केना ऑइल अाँड गॅसने वनक िॉकर यांची मुख्य कायाकारी 

अवधकारी म्हणून वनयुक्ती करण्यात आली. 

● वनक िॉकर यांची केनत ऑइल अँड िॅस, िेदांत वल.च्या युवनटचे मुख्य 

कायतकारी अवधकारी म्हणून घोर्षणा करण्यात आली आहे. ही 

वनयुक्ती 5 जानेिारी 2023 पासून प्रिािी आहे. वनक िॉकर यांनी 

यापूिी युरोवपयन स्वतंि E&P, Lundin Energy चे अध्यि आवण 

CEO म्हणून काम केले आहे. कंपनी त्यांनी BP, Talisman Energy 

आवण Africa Oil सह देखील काम केले आहे आवण त्यांना तांविक, 

व्यािसावयक आवण कायतकारी नेतृत्व िूवमकांमधे्य 30 िर्षांचा 

आंतरराष्ट्र ीय अनुिि आहे. 
 

 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi
https://www.adda247.com/product-testseries/11209/bombay-high-court-clerk-online-test-series-by-adda247?utm_source=marathiadda&utm_medium=article


Monthly Current Affairs PDF in Marathi |January 2023 

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

माजी न्यायाधीश ए. के. वसक्री यांची नेमबाजी विश्वचषक 2023 चे 

प्रशासक म्हणून वनयुक्ती करण्यात आली आिे. 

● सिोच्च न्यायालयातील वनिृत्त न्यायमूती अजतन कुमार वसक्री यांची 

वदल्ली उच्च न्यायालयाने 2023 मधे्य पुढील ISSF नेमबाजी 

वििचर्षक स्पधेसाठी वनधीचा िापर व्यिस्थावपत करण्यासाठी 

प्रशासक म्हणून वनयुक्ती केली आहे. 

नेटन्विक्सचे Co-CEO रीड िेन्वसं्टग्स यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा 

वदला आिे. 

● दीघतकालीन िािीदार आवण Co-CEO टेड सारंडोस आवण मुख्य 

कायतकारी अवधकारी गे्रि पीटसत यांच्याकडे चाव्या हस्तांतररत 

करण्यासाठी, Netflix Inc. सह-संस्थापक आवण CEO रीड हेस्सं्टग्स 

यांनी कंपनीच्या मुख्य कायतकारी पदाचा राजीनामा वदला. 

DGCA च ेपुढील मिासंचालक म्हणून विक्रम देि दत्त यांची वनयुक्ती 

करण्यात आली. 

● मंविमंडळाच्या वनयुक्ती सवमतीने नािरी विमान िाहतूक 

महासंचालनालयात (DGCA) पुढील महासंचालक म्हणून विक्रम 

देि दत्त यांची वनयुक्ती करण्यास मान्यता वदली आहे. ते 28 फेबु्रिारी 

2023 रोजी हिाई िाहतूक वनयामकाचे प्रमुख म्हणून पदिार 

स्वीकारतील. ते विद्यमान DGCA प्रमुख अरुण कुमार यांच्या 

उत्तरावधकारी असतील. यापूिी दत्त यांनी एअर इंवडयाचे सीएमडी 

म्हणूनही काम पावहले आहे. त्यांनी िेल्या िर्षी जानेिारीत पदिार 

स्वीकारला होता. 

शामलिाई बी पटेल यांची अमूलच्या अध्यक्षपदी वनयुक्ती करण्यात 

आली. 

● िुजरात कोऑपरेवटव्ह वमल्क माकेवटंि फेडरेशन (GCMMF) जे 

अमूल बँ्रड अंतितत दूध आवण दुग्धजन्य पदाथांचे माकेवटंि करते, 

त्याचे अध्यि म्हणून शामलिाई बी पटेल आवण उपाध्यि म्हणून 

िलमजीिाई हंुबल यांची वनयुक्ती जाहीर केली आहे. 

उपवजल्हावधकारी आनंद यांनी राज्यातील त्यांच्या वजल्हा दूध संघांचे 

प्रवतवनधीत्व करणाऱ्या 18 पैकी 17 सदस्यांच्या उपस्स्थतीत 

वनिडणूक घेतल्यािर ही घोर्षणा करण्यात आली. 

टाटा टरस्टने वसद्धाथा शमाा सीईओची वनयुक्ती केली. 

● टाटा समूहाची परोपकारी शाखा आवण समूह होस्रं्ल्ि कंपनीतील 

सिातत मोठे िािधारक, टाटा टर स्टने वसद्धाथत शमात यांची सीईओ 

म्हणून आवण अपणात उप्पलुरी यांची मुख्य कायतकारी अवधकारी 

म्हणून वनयुक्ती केली. निीन CEO आवण COO च्या वनयुक्त्या “1 

एवप्रल 2023 पासून लािू” होतील. 

RBI ने JP Morgan Chase च े निीन CEO म्हणून प्रबदेि वसंग 

यांच्या वनयुक्तीला मान्यता वदली. 

● िारताच्या सेंटरल बँकेने जेपी मॉितन चेस अँड कंपनीला प्रबदेि वसंि 

यांची देशातील कजतदाराचे मुख्य कायतकारी अवधकारी म्हणून 

वनयुक्ती करण्यास मान्यता वदली आहे. िारतीय ररझव्हत बँकेने िेल्या 

आठिड्ात प्रबदेि वसंि यांच्या तीन िर्षांच्या कायतकाळाला मंजुरी 

वदली. 

टोयोटाने निीन सीईओ म्हणून कोजी सातो यांची वनयुक्ती केली 

आिे. 

● टोयोटा कंपनी काही मोठे बदल करणार आहे. खुद्द कंपनीनेच याची 

घोर्षणा केली आहे. अवकओ टोयोडा टोयोटा मोटर कॉपोरेशन 

(TMC) च्या सीईओ पदािरून पायउतार होईल आवण कंपनीच्या 

अध्यिाची िूवमका स्वीकारेल. Lexus आवण Gazoo Racing चे 

सध्याचे अध्यि कोजी सातो यांना टोयोटाच्या सीईओपदी बढती 

वदली जाईल. 

नरेश लालिाणी यांनी मध्य रेले्वच्या मिाव्यिस्थापकपदाचा पदिार 

स्वीकारला. 

● नरेश लालिानी यांनी मध्य रेले्वचे निे महाव्यिस्थापक म्हणून 

पदिार स्वीकारला आहे. ते 1985 च्या बॅचचे िारतीय रेले्व 

अवियांविकी सेिेचे िररि अवधकारी आहेत. मध्य रेले्वचे 

महाव्यिस्थापक म्हणून पदिार स्वीकारण्यापूिी ते पविम रेले्वचे 

िररि उपमहाव्यिस्थापक आवण मुख्य दिता अवधकारी म्हणून 

कायतरत होते. पविम रेले्वचे महाव्यिस्थापक अशोक कुमार वमश्रा 

यांच्यानंतर ते मध्य रेले्वचा अवतररक्त कायतिार सांिाळत होते. 

नॉथा अटलांवटक टर ीटी ऑगानायझेशन (NATO) लष्करी सवमतीचे 

माजी अध्यक्ष पेि पािेल िे झेक प्रजासत्ताकचे निे अध्यक्ष बनले 

आिेत. 

● उत्तर अटलांवटक टर ीटी ऑितनायझेशन (NATO) लष्करी सवमतीचे 

माजी अध्यि पेटर  पािेल हे झेक प्रजासत्ताकचे निे अध्यि बनले 

आहेत. झेकचे निे अध्यि म्हणून उदयास आलेले 61 िर्षीय पािेल 

यांनी िादग्रस्त अध्यि वमलोस झेमन यांची जािा घेण्यासाठी रन-

ऑफ मतदानात अब्जाधीश आंदे्रज बावबसचा परािि केला. झेक 

सांस्ख्यकी कायातलयानुसार, माजी लष्करी जनरल, पािेल यांना 58 

टक्क्ांहून अवधक मते वमळाली. 

NMDC ने चॅन्वियन बॉक्सर वनखत जरीनला ब्राँड अाँमे्बसेडर म्हणून 

साइन केले. 

● NMDC ने जािवतक बॉस्कं्सि चॅस्ियन आवण बवमंिहॅम 2022 

कॉमनिेल्थ िेम्समधील सुिणतपदक विजेती वनखत जरीन यांच्याशी 

NMDC चे बँ्रड अँमे्बसेडर म्हणून प्रवतवनधीत्व करण्यासाठी 

करारनामा (MoA) केला आहे. NMDC ही राष्ट्र ीय खाणकाम 

करणारी आवण िारतातील सिातत मोठी लोहखवनज उत्पादक आहे. 

युवनवलिरने िेन शूमाकर यांची निीन सीईओ म्हणून वनयुक्ती 

केली. 

● युवनवलव्हरने हेन शूमाकर यांची निीन मुख्य कायतकारी अवधकारी 

म्हणून वनयुक्ती जाहीर केली आहे. हेन अँलन जोपची जािा घेतील, 

ज्यांनी सप्टेंबर 2022 मधे्य युवनवलव्हरमधून वनिृत्त होण्याचा आपला 

इरादा जाहीर केला होता. हेन सध्या जािवतक डेअरी आवण पोर्षण 

व्यिसाय रॉयल वफ्रसलँडकॅस्िना चे सीईओ आहेत आवण िेल्या िर्षी 

ऑक्ट्ोबरमधे्य युवनवलव्हरचे वबिर-कायतकारी संचालक बनले 

आहेत. एक मवहन्याच्या हँडओव्हर कालािधीनंतर ते 1 जुलै 2023 

रोजी युवनवलव्हर सीईओ म्हणून काम सुरू करतील. 

UPSC ने िारताचे डर ग्ज कंटर ोलर जनरल म्हणून राजीि वसंि रघुिंशी 

यांची वशफारस केली आिे. 

● कें द्रीय लोकसेिा आयोिाने (UPSC) डॉ. राजीि वसंह रघुिंशी यांच्या 

नािाची वशफारस िारताचे निे डर ग्ज कंटर ोलर जनरल (DCGI) 

म्हणून केली आहे. कें द्रीय लोकसेिा आयोिाने (UPSC) िारताच्या 

डर ग्ज कंटर ोलर जनरल (DCGI) च्या वनयुक्तीसाठी मुलाखती घेतल्या. 

UPSC ने DCGI च्या वनयुक्तीसाठी मुलाखती घेतल्या, ज्यात डॉ. 

व्ही.जी. सोमाणी, डॉ. राजीि वसंि रघुिंशी आवण डॉ. जय प्रकाश हे 

प्रमुख दािेदार होते. 
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अर्थव्यवस्र्ा  बातम्या 

िारतीय ररझिा बाँकेच्या इवतिासाचा पाचिा खंड प्रवसद्ध झाला 

आिे. 

● ररझव्हत बँक ऑफ इंवडयाच्या इवतहासाचा पाचिा खंड  प्रवसद्ध झाला 

आहे. या खंडामधे्य 1997 ते 2008 या 11 िर्षांच्या कालािधीचा 

समािेश आहे. या खंडासह, िारतीय ररझव्हत बँकेचा इवतहास आता 

2008 पयंत अद्ययाित करण्यात आला आहे. ररझव्हत बँकेने 2015 

मधे्य त्यांच्या माितदशतनाखाली हा खंड तयार करण्याची प्रवक्रया सुरू 

केली होती. 

2023-2025 या कालािधीसाठी ररझिा बाँक ऑफ इंवडयाची 

मध्यम-मुदतीची रणनीती िेमिका  - 'उत्कषा 2.0' लााँच करण्यात 

आला. 

● 2023-2025 या कालािधीसाठी ररझव्हत बँक ऑफ इंवडयाची 

मध्यम-मुदतीची रणनीती फे्रमिकत  - 'उत्कर्षत 2.0' - श्री शस्क्तकांत 

दास, िव्हनतर, RBI यांनी लॉन्च केला. 2019-2022 कालािधी कव्हर 

करणारी पवहली स्टर ॅटेजी फे्रमिकत  (उत्कर्षत 2022) जुलै 2019 मधे्य 

लाँच करण्यात आला होता. उत्कर्षत 2.0 मध्यिती बँकेला सामावजक-

आवथतक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी प्रवतवक्रया आवण 

सवक्रयपणे कायत करण्यास अनुमती देईल. 

उत्कषा 2.0 च ेउवद्दष्ट् 

● ररजव्हत बँकेिरील नािररकांचा आवण संस्थांचा वििास दृढ करणे; 

● राष्ट्र ीय आवण जािवतक िूवमकांमधे्य िवधतत प्रासंविकता आवण महत्त् 

प्रस्थावपत करणे 

● सिोतृ्कष्ट् शे्रणीतील आवण पयातिरणास अनुकूल वडवजटल आवण 

िौवतक पायािूत सुविधा; आवण 

● नाविन्यपूणत, िवतमान आवण कुशल मानिी संसाधने उपलब्ध करून 

देणे. 

वडसेंबरमधे्य जीएसटी संकलन 15 टक्क्ांनी िाढून 1.49 लाख 

कोटी रुपये झाले आिे. 

● एका सरकारी घोर्षणेनुसार, िारताच्या िसू्त आवण सेिा कर प्राप्ती 

वडसेंबरमधे्य िर्षातनुिरे्ष 15% िाढून रु. 1.49 लाख कोटी ($18.07 

अब्ज) पयंत पोहोचल्या, जे संपूणत सुट्टीच्या काळात मजबूत आवथतक 

वक्रयाकलाप सूवचत करतात. नोव्हेंबरमधे्य िसू्त आवण सेिा करातून 

एकूण रु. 1.46 लाख कोटी जमा झाले होते. 

इलॉन मस्क त्यांच्या एकूण संपत्तीतून $200 अब्ज गमािणारे पविले 

व्यक्ती ठरले. 

● टेस्ला आवण विटरचे सीईओ एलोन मस्क हे त्यांच्या एकूण संपत्तीतून 

$200 अब्ज िमािणारे पवहले व्यक्ती ठरले. टेस्ला शेअसतमधे्य 

नुकत्याच झालेल्या घसरणीनंतर एलोन मस्कच्या संपत्तीत $137 

अब्जपयंत घसरण झाली आहे. त्याच्या इलेस्क्ट्र क कार कंपनीचे 

शेअसत जिळपास 65 टक्क्ांनी खाली आले आहेत. इलॉन मस्क 

जानेिारी 2021 मधे्य पवहल्यांदाच $185 अब्ज पेिा जास्त 

संपत्तीसह जिातील सिातत श्रीमंत व्यक्ती बनले. 

ररजिा बाँकेने SBI, ICICI, HDFC या देशांतगात प्रणालीगत 

मित्त्वाच्या बाँका म्हणून घोवषत केल्या. 

● ररझव्हत  बँक ऑफ इंवडयाने म्हटले आहे की एसबीआय, 

आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक या देशांतितत पद्धतशीर 

महत्त्ाच्या बँका (डी-एसआयबी) आहेत. डी-एसआयबी अशा 

परस्परसंबंवधत संस्था आहेत ज्यांचे अपयश संपूणत आवथतक 

व्यिस्थेिर पररणाम करू शकते आवण अस्स्थरता वनमातण करू 

शकते. नेहमीच्या िांडिली संिधतन बफर व्यवतररक्त, D-SIBs ला 

अवतररक्त कॉमन इस्क्वटी वटयर 1 (CET1) राखणे आिश्यक आहे. 

RBI च्या ताज्या पे्रस ररलीझनुसार, SBI ला त्याच्या जोखीम-िाररत 

मालमते्तची टके्किारी म्हणून अवतररक्त 0.6 टके्क CET1 राखािे 

लािेल. त्याचप्रमाणे ICICI बँक आवण HDFC बँकेने प्रते्यकी 0.2 

टके्क अवतररक्त राखणे आिश्यक आहे. 

िारताच्या युवनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने वडसेंबरमधे्य 

एकूण INR 12.82tn ($174.6bn) वकमतीच े विक्रमी 7.82 अब्ज 

व्यििार झाले. 

● िारताच्या युवनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने वडसेंबरमधे्य एकूण 

INR 12.82tn ($174.6bn) वकमतीचे विक्रमी 7.82 अब्ज व्यिहार 

केले. हे नोव्हेंबरच्या तुलनेत व्हॉलू्यममधे्य 7.12% आवण मूल्यात 

7.73% िाढ दशतिते. 

वडसेंबर 2022 मधे्य िारतातील बेरोजगारीचा दर 8.30% िोता. 

● सेंटर फॉर मॉवनटररंि इंवडयन इकॉनॉमी (CMIE) च्या 

आकडेिारीनुसार वडसेंबर 2022 मधे्य िारतातील बेरोजिारीचा दर 

8.30 टक्क्ांिर पोहोचला. नोव्हेंबर मवहन्यात बेरोजिारी दर 8 

टके्क होता. नोव्हेंबरमधील 8.96 टक्क्ांिरून वडसेंबरमधे्य शहरी 

बेरोजिारी 10.09 टक्क्ांिर पोहोचली, तर ग्रामीण िािातील 

बेरोजिारी 7.55 टक्क्ांिरून 7.55 टक्क्ांिर आला, असे 

आकडेिारीतून समोर आले आहे. 

िारताच्या आंतरराष्ट्र ीय वित्तीय मालमते्तमधे्य (International 

Financial Assets) जुलै-सप्टेंबर 2022 या कालािधीत $56.5 

अब्जची घट झाली. 

● िारताच्या आंतरराष्ट्र ीय वित्तीय मालमते्तमधे्य (International 

Financial Assets) जुलै-सप्टेंबर 2022 या कालािधीत $56.5 

अब्जची घट झाली असून त्यात मूल्यमापन तोटा मोठा आहे. 

िारताच्या आंतरराष्ट्र ीय वित्तीय मालमते्तमधे्य राखीि मालमत्ता हा 

प्रमुख घटक (62.9% वहस्सा) रावहला. वित्तीय िर्षत 2022 च्या दुसऱ्या 

वतमाहीमधे्य िारतािरील अवनिासी लोकांचे वनव्वळ दािे $34.3 

अब्जने िाढले आवण सप्टेंबरमधे्य $389.6 वबवलयन झाले. 

2022-23 च्या पविल्या सिामािीत िारतीय अथाव्यिस्था 9.7% ने 

वाढली. 

● असा अंदाज आहे की 2022-23 च्या पवहल्या सहामाहीत िारतीय 

अथतव्यिस्था 9.7% ने िाढली, जी चीनच्या 2.2%, यूकेच्या 3.4% 

आवण यूएसएच्या 1.8% पेिा लिणीय आहे. स्थावनक बँवकंि िेि हे 

िारताच्या अथतव्यिस्थेतील टर ेंडचे प्रॉक्सी आहे. फेडरेशन ऑफ 

इंवडयन चेंबसत ऑफ कॉमसत अँड इंडस्टर ी (FICCI) आवण इंवडयन 

बँक्स असोवसएशन (IBA) यांच्या सिेिणाची निीनतम फेरी घ्या . 

2022 च्या पवहल्या सहामाहीत िारतातील 25 कजतदारांमध् ये 

आयोवजत केले िेले जे या िेिाच्या मालमते्तपैकी तीन चतुथांश िाि 

आहेत. 
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वित्तीय तुटीला लगाम घालण्यासाठी एवप्रलपासून आवथाक िषाात 

अन्न आवण खतांच्या अनुदानािरील खचा 3.7 वटर वलयन रुपये ($44.6 

अब्ज) कमी करण्याचे िारताचे उवद्दष्ट् आिे. 

● कोविड-19 महामारीच्या काळात िाढलेल्या वित्तीय तुटीला लिाम 

घालण्यासाठी एवप्रलपासून आवथतक िर्षातत अन्न आवण खतांच्या 

अनुदानािरील खचत 3.7 वटर वलयन रुपये ($44.6 अब्ज) कमी 

करण्याचे िारताचे उवद्दष्ट् आहे. खत अनुदानािरील खचत सुमारे 1.4 

लाख कोटी रुपयांपयंत घसरण्याची श्ता आहे. ते यािर्षीच्या 

जिळपास 2.3 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत आहे. 

िारतीय ररझिा बाँकेने चलनिाढीच्या अपेक्षा सिेक्षण (IESH) लााँच 

केले आिे जे चलनविषयक धोरणासाठी उपयुक्त इनपुट प्रदान 

करेल. 

● िारतीय ररझव्हत बँकेने चलनिाढीच्या अपेिा सिेिण (IESH) लाँच 

केले आहे जे चलनविर्षयक धोरणासाठी उपयुक्त इनपुट प्रदान 

करेल. जानेिारी 2023 च्या फेरीत, 19 शहरांमधे्य सिेिण केले 

जाईल. िैयस्क्तक उपिोिाच्या टोपल्यांिर आधाररत वकमतीच्या 

हालचाली आवण चलनिाढीचे व्यस्क्तवनि मूल्यांकन कॅप्प्चर करणे हे 

त्याचे उवद्दष्ट् आहे 

बंधन बाँकेने ‘जिााँ बंधन, ििााँ विश्वास’ अवियान सुरू केले. 

● बंधन बँकेने बँकेचे बँ्रड ॲमे्बसेडर सौरि िांिुली यांच्यासोबत 'जहाँ 

बंधन, िहाँ वििास' अवियान  सुरू केले आहे. 'जहाँ बंधन, िहाँ 

वििास' ही एकास्त्मक विपणन मोहीम आहे ज्यामधे्य कंपनीने सात 

िर्षांच्या कालािधीत बँक म्हणून कमािलेल्या 'वििासािर' िर वदला 

आहे. 

Zerodha-समवथात GoldenPi Technologies बाजार वनयामक 

वस्ुररटीज अाँड एक्सचेंज बोडा ऑफ इंवडया (Sebi) कडून कजा 

दलाली परिाना प्राप्त करणारी पविली ऑनलाइन बााँड पॅ्लटफॉमा 

प्रदाता बनली आिे. 

● Zerodha-समवथतत GoldenPi Technologies बाजार वनयामक 

वस्ुररटीज अँड एक्सचेंज बोडत ऑफ इंवडया (Sebi) कडून कजत 

दलाली परिाना प्राप्त करणारी पवहली ऑनलाइन बाँड पॅ्लटफॉमत 

प्रदाता बनली आहे. बेंिळुरूस्स्थत वफनटेक फमतला अपेिा आहे की 

या विकासामुळे ऑनलाइन बाँड्स आवण वडबेंचर िंुतिणुकीच्या 

जािेिर अवधक वििास वनमातण होईल. 

िारतीय ररझिा बाँकेने SBI फंड्स मॅनेजमेंटला इन्वक्टास स्मॉल 

फायनास बाँकेतील 9.99% पयंत िागिांडिल विकत घेण्यास 

मान्यता वदली. 

● िारतीय ररझव्हत बँकेने एसबीआय फंड मॅनेजमेंट वलवमटेडला 

एसबीआय मु्यचु्यअल फंडाच्या योजनांद्वारे इस्क्वटास स्मॉल 

फायनास बँकेतील 9.99% पयंत वहस्सा घेण्यास मान्यता वदली 

आहे, असे बँकेने एका एक्सचेंज फाइवलंिमधे्य म्हटले आहे. 

फँ्रकवलन टेिलटन मु्यचु्यअल फंड आवण डीएसपी मु्यचु्यअल फंड 

यांना देखील बँकेतील प्रते्यकी 9.99% वहस्सा खरेदी करण्यासाठी 

ररझव्हत बँकेची मंजुरी वमळाली आहे. 

ररजिा बाँकेच्या आकडेिारीनुसार 2022 मधे्य िारताचा परकीय 

चलन साठा $70.1 वबवलयनने घसरला. 

● 2022 मधे्य िारताचा परकीय चलन साठा $70.1 वबवलयनने 

घसरला, असे ररझव्हत बँक ऑफ इंवडया (RBI) ने जारी केलेल्या 

आकडेिारीिरून वदसून येते. 

ररझिा बाँक ऑफ इंवडया (RBI) ₹16,000 कोटी सॉिररन ग्रीन 

बााँड्स (SGrBs) दोन टप्प्यांमधे्य वललाि करेल. 

● ररझव्हत बँक ऑफ इंवडया (RBI) ₹ 16,000 कोटी सॉव्हररन ग्रीन 

बाँड्स (SGrBs) दोन टप्प्यात वललाि  करेल. RBI 25 जानेिारी 

आवण 9 फेबु्रिारी रोजी प्रते्यकी ₹ 4,000 कोटी वकमतीच्या 5 िरे्ष 

आवण 10 िर्षातच्या ग्रीन बाँडचा वललाि करेल आवण हा एकसमान 

वकंमतीचा वललाि असेल. 

ICICI प्रुडेन्वन्शयल लाइफ इन्शुरसने एका निीन मोविमेसाठी 

सूयाकुमार यादिला साईन केले. 

● ICICI पु्रडेस्न्शयल लाइफ इन्शुरसने वक्रकेटपटू सूयतकुमार यादि 

यांचा समािेश असलेले '360 वडग्री फायनास्न्शयल प्रोटेक्शन विथ 

ICICI पु्रडेस्न्शयल लाइफ इन्शुरस' या वडवजटल-फस्टत मोवहमेची 

घोर्षणा केली आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, यादि त्याच्या 

आंतरराष्ट्र ीय पदापतणापासूनच पांढऱ्या चेंडूच्या फॉमेटमधे्य 

सातत्यपूणत आवण वििासाहत फलंदाज म्हणून उदयास आला आहे.  

ररजिा बाँकांच्या िांडिल पयााप्ततेच्या उदे्दशांसाठी 6 रेवटंग 

एजसीचंी यादी तयार केली. 

● ररझव्हत बँक ऑफ इंवडया (RBI) ने सहा के्रवडट रेवटंि एजसीचंी 

यादी जारी केली ज्या बँका िांडिल पयातप्ततेच्या हेतंूसाठी बँकांच्या 

दाव्यांना जोखीम िेवटंिच्या उदे्दशाने िापरू शकतात. Acuite 

Ratings & Research Limited, Credit Analysis and 

Research Limited (CARE), CRISIL Ratings Limited, ICRA 

Limited, India Ratings and Research Private Limited 

(India Ratings) आवण INFOMERICS Valuation and Rating 

Pvt Ltd. या सहा के्रवडट रेवटंि एजसी आहेत. 

ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर म्हणून काम करण्यासाठी िारतपेला 

ररजिा बाँकेकडून तत्वतः  मान्यता वमळाली. 

● वफनटेक पॅ्लटफॉमत BharatPe ने सांवितले की, त्यांना ररझव्हत बँक 

ऑफ इंवडया (RBI) कडून ऑनलाइन पेमेंट एग्रीिेटर (PA) म्हणून 

काम करण्यासाठी तत्त्तः  अवधकृतता प्राप्त झाली आहे. कंपनीने 

सांवितले की, रेवझवलएंट पेमेंट्स प्रायवे्हट वलवमटेड, रेवसवलयंट 

इनोवे्हशस प्रायवे्हट वलवमटेड (BharatPe) ची 100 टके्क 

उपकंपनीला तत्वतः  मान्यता देण्यात आली आहे. 

िारतातील सिाात जलद पेमेंट अाँप PayRup 9 जानेिारी 2023 

रोजी िारतात लााँच करण्यात आले. 

● िारतातील सिातत जलद पेमेंट अँप PayRup 9 जानेिारी 2023 रोजी 

िारतात लाँच करण्यात आले. PayRup िेब 3.0 च्या उतृ्कष्ट् 

तंिज्ञानाने तयार करण्यात आले आहे. PayRup उतृ्कष्ट् िापरकतात 

अनुििासह प्रित वडवजटल पेमेंट अनुिि प्रदान करते.  
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वित्तीय िषा 2023 मधे्य िारताचा आवथाक विकास 6.9% पयंत 

मंदािण्याचा अंदाज जागवतक बाँकेने ितािला आिे. 

● जािवतक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, जािवतक अथतव्यिस्था आवण 

िाढती अवनवितता यांचा वनयातत आवण िंुतिणुकीच्या िाढीिर िार 

पडत असल्याने आवथतक िर्षत 2023 मधे्य िारताची िाढ 6.9 

टक्क्ांपयंत कमी होण्याची अपेिा आहे. 

वकरकोळ मिागाई वडसेंबर 2022 मधे्य 5.72 टक्क क्क यांच्या एका 

िषाातील नीचांकी पातळीिर घसरली. 

● वकरकोळ महािाई वडसेंबर 2022 मधे्य 5.72 टक्क क्क यांच्या एका 

िर्षाततील नीचांकी पातळीिर घसरली. तसेच, ते दुसऱ्या मवहन्यासाठी 

ररझव्हत बँक ऑफ इंवडयाच्या (RBI) 2 टके्क-6 टक्क्ांच्या आराम 

शे्रणीमधे्य होते, असे सांस्ख्यकी आवण कायतक्रम अंमलबजािणी 

मंिालयाने (MoSPI) जारी केलेल्या आकडेिारीिरून वदसून आले 

आहे. 

E20 (पेटर ोलमधे्य 20 टके्क इथेनॉल वमश्रण) च ेटप्प्याटप्प्याने रोल-

आउट 1 एवप्रलपासून सुरू िोईल. 

● E20 (पेटर ोलमधे्य 20 टके्क इथेनॉल वमश्रण ) चे टप्प्याटप्प्याने रोल-

आउट 1 एवप्रलपासून सुरू होईल, असे पेटर ोवलयम मंिी हरदीप वसंि 

पुरी यांनी सांवितले. इंधन वनिडक आउटलेटिर उपलब्ध असेल 

आवण कारच्या इंवजनमधे्य बदल करण्याची आिश्यकता नाही. 

प्रस्तावित रोल- आउटमुळे 2025-2026 पयंत इथेनॉल पुरिठा 

िर्षातत देशातील एकूण पेटर ोल पुरिठ्ामधे्य 20 टके्क इथेनॉल 

वमश्रणाची पातळी िाठण्याच्या सरकारच्या योजनांना आणखी 

चालना वमळेल. 

RuPay, BHIM-UPI ला प्रोत्सािन देण्यासाठी कें द्राने 2,600 कोटी 

रुपयांची योजना मंजूर केली. 

● कें द्रीय मंविमंडळाने चालू आवथतक िर्षातसाठी रुपे डेवबट काड्तस 

आवण कमी मूल्याच्या BHIM-UPI व्यिहारांच्या (व्यक्ती-ते-

व्यापारी) प्रचारासाठी प्रोत्साहन योजना मंजूर केली आहे. आवथतक 

िर्षत 2022-23 मधे्य रुपे डेवबट काड्तस आवण कमी मूल्याच्या 

BHIM-UPI व्यिहारांच्या (P2M) प्रचारासाठी मंजूर प्रोत्साहन 

योजनेचा आवथतक पररव्यय रु. 2,600 कोटी आहे. 

● या योजनेंतितत, चालू आवथतक िर्षत 2022 च्या आवथतक िर्षातसाठी 

पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) आवण रुपे डेवबट काडत आवण कमी-

मूल्याचे BHIM-UPI व्यिहार (P2M) िापरून ई-कॉमसत 

व्यिहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, संपादन करणाऱ्या बँकांना 

आवथतक प्रोत्साहन वदले जाईल. 

SBI ने NeSL च्या सिकायााने ई-बाँक गॅरंटी सुविधा सुरू केली. 

● से्टट बँक ऑफ इंवडया (SBI) ने नॅशनल ई-िव्हनतस सस्व्हतसेस 

वलवमटेड (NeSL) च्या सहकायातने ई-बँक िॅरंटी (e-BG) सुविधा 

सुरू केली आहे. िारतातील सिातत मोठ्ा कजतदाराने सांवितले की 

ही सुविधा बँवकंि इकोवसस्टममधे्य क्रांवतकारक बदल घडिून 

आणेल, वजथे बँक िॅरंटी मोठ्ा प्रमाणात िापरली जाते. 

िारताचा परकीय चलन साठा USD 1.268 अब्जने कमी िोऊन 

USD 561.583 अब्ज झाला. 

● 6 जानेिारी रोजी संपलेल्या आठिड्ात िारताचा परकीय चलन 

साठा USD 1.268 अब्जांनी घसरून USD 561.583 अब्ज झाला 

आहे, असे ररझव्हत बँकेने म्हटले आहे. स्लाईडच्या सलि दोन 

आठिड्ांनंतर मािील अहिाल आठिड्ात एकूण साठा USD 44 

दशलिने िाढून USD 562.851 अब्ज झाला होता. ऑक्ट्ोबर 2021 

मधे्य, देशाच्या परकीय चलनाने USD 645 अब्ज इतका उच्चांक 

िाठला. 

SMBC बाँक, Oaktree ने IDBI च्या स्टरॅटेवजक से्टक सेलसाठी EoI 

सबवमट केले. 

● जपानचा सुवमतोमो वमतु्सई बँवकंि कॉपोरेशन गु्रप (SMBC बँक) 

आवण Oaktree Capital Management यांचा समािेश आहे 

ज्यांनी IDBI बँकेतील धोरणात्मक वहसे्सदारी विक्रीसाठी स्वारस्य 

अविव्यक्ती (EoIs) सादर केली आहे. Oaktree ही एक US पयातयी 

मालमत्ता फमत आहे ज्याची स्थापना हॉिडत माक्सतने केली आहे. 

SEBI ने AIF ला के्रवडट डीफॉि सॅ्वप व्यििारांमधे्य िाग घेण्याची 

परिानगी वदली. 

● SEBI ने देशांतितत कॉपोरेट बाँड वििािाला अवधक सखोल 

बनिण्यासाठी पयातयी िंुतिणूक वनधी (AIFs) ला के्रवडट वडफॉल्ट 

सॅ्वप्स (CDS) माकेटमधे्य संरिण खरेदीदार आवण विके्रते म्हणून 

सहिािी होण्याची परिानिी वदली. निीन वनयम, जे तात्काळ 

प्रिािाने लािू होतील, व्यािसावयक संस्थांना बाँड माकेटशी संबंवधत 

जोखीम हेज करण्याची परिानिी देतात. 

वडसेंबर 2022 मधे्य घाऊक वकंमत वनदेशांक (WPI) 4.95 टके्क 

िोता. 

● वडसेंबर 2022 मधे्य, घाऊक वकंमत-आधाररत महािाई 4.95 

टक्क्ांपयंत घसरली, प्रामुख्याने अन्नपदाथत आवण कच्च्च्या तेलाच्या 

कमी वकमतीचा पररणाम म्हणून. घाऊक वकंमत वनदेशांक (WPI) 

द्वारे मोजलेली महािाई नोव्हेंबर 2022 मधे्य 5.85% आवण वडसेंबर 

2021 मधे्य 14.27% होती. 

2022-23 मधे्य राज्यांची सकल वित्तीय तूट कमी िोईल, असे ररजिा 

बाँकेने सांवगतले. 

● िारतीय ररझव्हत बँक (RBI) ने म्हटले आहे की 2022-23 मधे्य 

िारतीय राज्यांच्या आवथतक स्स्थतीत सुधारणा होण्याचा अंदाज आहे 

आवण एकवित सकल वित्तीय तूट ते सकल देशांतितत उत्पादन 

िुणोत्तर हे मािील िर्षातच्या 4.1 टक्क्ांिरून 3.4 टक्क्ांिर घसरले 

आहे. 

वित्तीय िषा 2023 साठी िारताची वित्तीय तूट अंदाजे रु. 17.5 लाख 

कोटी रािील तर, वित्तीय िषा 2024 साठी रु. 17.95 लाख कोटी 

रािण्याचा अंदाज आिे. 

● 2023-24 साठीचा आिामी िारतीय अथतसंकल्प हा कमी होत 

चाललेल्या महािाईच्या जािवतक िातािरणात वित्तीय 

एकिीकरणाचा रोडमॅप फॉलो करण्यासाठी सरकारसाठी 

आव्हानात्मक असेल, असे से्टट बँक ऑफ इंवडयाच्या एका उच्च 

अथततज्ज्ाने एका अहिालात म्हटले आहे. िारतासाठी, हे नाममाि 

सकल देशांतितत उत्पादन (जीडीपी) संख्या 10 टक्क्ांपेिा 

लिणीयररत्या जास्त सेट करणे कठीण बनिू शकते 

पेटीएम बाँकेला िारत वबल पेमेंट ऑपरेवटंग युवनट म्हणून काम 

करण्यासाठी ररजिा बाँकेकडून मंजुरी वमळाली आिे. 

● पेटीएम पेमेंट्स बँकेने सांवितले की, वतला िारत वबल पेमेंट 

ऑपरेवटंि युवनट (BBPOU) म्हणून काम करण्यासाठी िारतीय 

ररझव्हत बँकेकडून अंवतम मंजुरी वमळाली आहे . िारत वबल पेमेंट 

वसस्टम (BBPS) अंतितत, BBPOU ला िीज, फोन, DTH, पाणी, िॅस 

विमा, कजातची परतफेड, FASTag ररचाजत, वशिण शुल्क, के्रवडट 

काडत वबल आवण निरपावलका करांच्या वबल िरणा सेिा सुलि 

करण्यासाठी परिानिी आहे. 
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SBI ने इन्िा बॉण््डसद्वारे 9,718 कोटी रुपये उिारले. 

● SBI ने सांवितले की त्यांनी 15 िर्षांच्या पैशासाठी िावर्षतक 7.70 टके्क 

कूपन दराने दुसऱ् या पायािूत सुविधा बाँड जारी करून 9,718 कोटी 

रुपये उिे केले आहेत. वडसेंबरच्या सुरुिातीपासूनची ही दुसरी वनधी 

उिारणी आहे जेव्हा त्यांनी इन्फ्रा बाँड्सद्वारे रु. 10,000 कोटी जमा 

केले होते. 

EY च्या अििालानुसार 2047 पयंत िारत $26 वटर वलयन 

अथाव्यिस्था िोईल. 

● अित अँड यंि यांनी India@100: US$26 वटर वलयन 

अथतव्यिस्थेच्या संिाव्यतेची जाणीि करून देणारा अहिाल प्रवसद्ध 

केला. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 100 व्या िर्षातत 2047 पयंत िारतीय 

अथतव्यिस्था GDP US$ 26 वटर वलयन पयंत पोहोचेल. दरडोई उत्पन्न 

US$15,000 पयंत िाढण्याची अपेिा आहे. 

कॅनरा बाँक रवशयन जॉइंट िेंचर (जेिी) मधील संपूणा 40% 

शेअरिोन्वरं्ल्ग SBI ला िस्तांतररत करणार आिे. 

• कॅनरा बँकेने सांवितले की रवशयन जॉइंट व्हेंचर (जेव्ही) कमवशतयल 

इंडो बँक एलएलसी (सीआयबीएल) मधील आपला वहस्सा इतर 

उपक्रम िािीदार से्टट बँक ऑफ इंवडया (एसबीआय) ला सुमारे 

114 कोटी रुपयांना विकण्याची त्यांची योजना आहे. CIBL, 2003 

मधे्य स्थावपत, SBI (60 टके्क) आवण कॅनरा बँक (40 टके्क ) 

यांच्यातील रवशयामधील संयुक्त उपक्रम आहे. 

PhonePe ने जनरल अटलांवटकमधून $350 वमलीयन उिारले 

आवण आता PhonePe िारताच्या डेकाकॉना िबमधे्य सामील 

झाला. 

● पेमेंट्स आवण वित्तीय सेिा युवनकॉनत PhonePe  ने $350 दशलि 

वनधी उिारला आहे,  जनरल अटलांवटक, एक अग्रिण्य जािवतक 

िाढ इस्क्वटी फमत, $12 अब्ज प्री-मनी वॅ्हलु्यएशनिर, िॉलमाटत-

मालकीच्या स्टाटत- अपला सिातत मूल्यिान वित्तीय तंिज्ञान 

(वफनटेक) बनिले आहे. िारतातील खेळाडू . ही िंुतिणूक 

कंपनीच्या निीनतम वनधी उिारणीचा पवहला टप्पा आहे ज्यामधे्य 

जािवतक आवण िारतीय िंुतिणूकदारांनी वफनटेक फमतमधे्य $1 

वबवलयन पयंत िंुतिणूक केली आहे. 

िारत सरकारने ररझिा बाँक ऑफ इंवडयाकडून 2024 मधे्य 

मॅचु्यअर िोणारे बॉण््डस परत विकत घेतले. 

● िारत सरकारने ररझव्हत बँक ऑफ इंवडयाकडून 2024 मधे्य 

मॅचु्यअर होणारे बॉण््डस परत विकत घेतले, तसेच 2032 मधे्य 

मॅचु्यअर होणारे बॉण््डसही जारी केले, असे कें द्रीय बँकेने म्हटले 

आहे. व्यिहार रोखीने तटस्थ करण्यासाठी, ररझव्हत बँकेकडून 

आवथतक िर्षत 2024/25 मधे्य पररपक्व होणारी सुरिा खरेदी करणे 

आवण समतुल्य बाजार मूल्यासाठी निीन सुरिा देणे समाविष्ट् आहे. 

फायनास्न्शयल बेंचमाकत  इंवडया प्रायवे्हट वलवमटेड (FBIL) वकमती 

िापरून हा व्यिहार करण्यात आला. 

सेबीने मु्यवनवसपल बााँड्सिर माविती डेटाबेस लााँच केला. 

● माकेट रेगु्यलेटर SEBI ने मु्यवनवसपल बाँड्सिर मावहती डेटाबेस 

लाँच केला आहे. बाँड माकेट विकवसत करण्याच्या प्रयत्नांचा एक 

िाि म्हणून, राष्ट्र ीय राजधानीत SEBI द्वारे मु्यवनवसपल बॉन््डस आवण 

मु्यवनवसपल फायनासिर एक पोहोच कायतक्रम आयोवजत केला 

िेला. िृहवनमातण आवण शहरी व्यिहार मंिालय, महानिरपावलका, 

स्टॉक एक्सचेंज, के्रवडट रेवटंि एजसी, मचंट बँकसत आवण वडबेंचर 

टर स्टीसंह विविध िािधारकांचे प्रवतवनधी या कायतक्रमात सहिािी 

झाले होते. 

िारत सरकारने जारी केलेल्या सॉिररन ग्रीन बॉण््डसिर विदेशी 

गंुतिणुकीिर कोणतेिी वनबंध नािीत, असे ररझिा बाँकेने म्हटले 

आिे. 

● िारत सरकारने जारी केलेल्या सॉव्हररन ग्रीन बॉण््डसिर परदेशी 

िंुतिणुकीिर कोणतेही वनबंध नाहीत, असे ररझव्हत बँकेने म्हटले 

आहे. अशा वस्ुररटीज पूणतपणे प्रिेशयोग्य मािातअंतितत वनवदतष्ट् 

वस्ुररटीज म्हणून िणल्या जातील, असे ररजव्हत बँकेने एका 

अवधसूचनेत म्हटले आहे. ररजव्हत बँकेने या मवहन्याच्या सुरुिातीला 

160 अब्ज रुपये ($1.93 अब्ज) सॉव्हररन ग्रीन बाँड्सचा दोन 

टप्प्यांमधे्य वललाि करण्याची घोर्षणा केली होती. 

जेपी इन्िाटेकचे ₹9,234 कोटी कजा NARCL ला िस्तांतररत 

करण्यात आले. 

● कजतदारांनी संपूणत 9,234 कोटी रुपयांचे जेपी इन्फ्राटेक कजत नव्याने 

स्थापन झालेल्या नॅशनल अँसेट ररकिर क्शन कंपनीला (NARCL) 

हस्तांतररत केले आहे. सरकार-प्रोत्सावहत बॅड लोन बंॅकेचे हे पवहले 

अवधग्रहण आहे जे एका िर्षातपूिी सेट केले िेले होते. या 

व्यिस्थेअंतितत, NARCL फक्त जेपी इन्फ्राटेक कजत घेणार आहे जे 

सध्या 9 साितजवनक िेिातील बँकांकडे आहेत. 

AU बाँकेने के्रवडट काडा ऑफररंग पॅ्लटफॉमा स्वाइपअप लााँच केले. 

● AU स्मॉल फायनास बँक, िारतातील सिातत मोठी स्मॉल फायनास 

बँक, ने के्रवडट काडत उद्योिात आपल्या प्रकारचा पवहला-प्रकारचा 

पॅ्लटफॉमत - स्वाइपअप पॅ्लटफॉमत लॉन्च करण्याची घोर्षणा केली . या 

पॅ्लटफॉमतसह, AU बँक इतर बँक के्रवडट काडतधारकांना त्यांचे काडत 

AU के्रवडट काडांपैकी एकामधे्य अपगे्रड करण्याची संधी देई. 

िारताच्या वनयाात सेिा या आवथाक िषाात 300 अब्ज डॉलरच ेउवद्दष्ट् 

पार करेल. 

● सध्याच्या टर ेंडनुसार या आउटबाउंड वशपमेंटमधे्य या आवथतक िर्षातत 

सुमारे 20 टके्क िाढ होईल आवण जािवतक आवथतक अवनवितता 

असूनही USD 300 वबवलयन लक्ष्य ओलांडले जाईल, असे िावणज्य 

आवण उद्योि मंिी पीयूर्ष िोयल यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की, 

जािवतक मंदी, महािाईचा प्रचंड दबाि आवण विविध िसंू्तचा 

ओव्हरस्टॉवकंि असतानाही व्यापाराच्या आघाडीिरही वनयाततीत 

चांिली िाढ होत आहे. 

ररझव िा बाँकेने जलद ररझोलू्यशनसाठी स्टरेस्ड अाँसेट्स 

वस्ुररटायझेशन िेमिका चा प्रस्ताि वदला आिे. 

● ररझव्हत बँक ऑफ इंवडयाने अशा खात्यांच्या विक्री आवण 

वनराकरणाची िुणित्ता सुधारण्याचा एक माित म्हणून तणािग्रस्त 

मालमते्तच्या फे्रमिकत च्या वस्ुररटायझेशनिर चचात पेपर जारी 

केला . वनयामकाचा प्रस्ताि सप्टेंबर 2022 मधे्य केलेल्या घोर्षणेच्या 

आधारािर आला आहे. सप्टेंबर 2019 मधे्य, कॉपोरेट कजांसाठी 

दुय्यम बाजाराच्या विकासासाठी टास्क फोसतने अनुत्पावदत 

मालमते्तसाठी समान फे्रमिकत  तयार करण्याची सूचना केली. 

संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2023 साठी िारताच्या आवथाक िाढीचा अंदाज 

20 bps ने कमी करून 5.8% केला. 

● संयुक्त राष्ट्र संघाने 2023 िर्षातसाठी िारताचा GDP िाढीचा अंदाज 

कमी करून 5.8 टक्क्ांिर आणला आहे, कारण कडक आवथतक 

धोरण आवण कमकुित जािवतक मािणीचा प्रिाि आहे. 2022 

मधील अंदाजे 6.4 टक्क्ांपेिा वकंवचत कमी असला तरी िारतातील 

िाढ 5.8 टक्क्ांनी मजबूत राहण्याची अपेिा आहे, कारण उच्च 

व्याजदर आवण जािवतक मंदीचा िंुतिणुकीिर आवण वनयाततीिर 

पररणाम होत आहे, असे यूएनच्या जािवतक आवथतक पररस्स्थती 

आवण संिािना 2023 अहिालात प्रकावशत करण्यात आले आहे. 

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


Monthly Current Affairs PDF in Marathi |January 2023 

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

िारतीय शेअर बाजार T+1 सेटलमेंट सायकलमधे्य स्थलांतररत 

िोत आिेत. 

● 27 जानेिारीला शेिटी संक्रमण झाल्यािर T+1 (टर ेड प्लस िन) 

माकेट सेटलमेंट सायकलकडे जाणारी िारत पवहली मोठी 

अथतव्यिस्था बनेल. वचनी बाजार सध्या अंशतः  T+1 आहे. या 

हालचालीमुळे, सित स्टॉक सेटलमेंट्स दुसऱ्या वदिशी केले जातील, 

ज्यामुळे शेअर बाजारात आवथतक व्यिहार जलद होतील. 

अथामंिी वनमाला सीतारामन यांनी िारताचे िावषाक आवथाक सिेक्षण 

2022-23 संसदेत मांडले. 

● अथतमंिी वनमतला सीतारामन यांनी िारताचे िावर्षतक आवथतक सिेिण 

2022-23 संसदेत मांडले. आवथतक सिेिणाने आधारिूत 

पररस्स्थतीनुसार वित्तीय िर्षत 2024 साठी िारताच्या GDP िाढीचा 

अंदाज 6-6.8% ठेिला आहे. 2023-24 साठी नाममाि िाढ 11% 

राहण्याचा अंदाज आहे. िेल्या िर्षीच्या सिेिणात FY23 मधे्य 

िारताची अथतव्यिस्था 8-8.5% दराने िाढेल असे िाकीत केले होते.  

कें द्रीय आवथतक सिेिण 2022-23 बद्दल अवधक मावहती 

वमळिण्यासाठी खाली वदलेल्या वलंक िर िीक करा. 

 

निखर पररषद बातम्या 

31 जानेिारी रोजी पुद्दुचेरी येथे G-20 ची पविली बैठक िोणार 

आिे. 

● पुद्दुचेरीचे लेफ्टनंट िव्हनतर डॉ. तवमवलसाई सौदंयतराजन यांनी 

सांवितले की, 31 जानेिारी रोजी पुद्दुचेरी येथे G-20 ची पवहली 

बैठक होणार आहे. बीच रोड िांधी टायडल येथे आयोवजत 

कायतक्रमात लेफ्टनंट िव्हनतर डॉ. तवमवलसाई सौदंयतराजन यांच्या 

हसे्त बैठकीचा G20 लोिो जारी करण्यात आला. सित राज्यांना G-

20 बैठकीचे आयोजन करण्याची संधी वदल्याबद्दल डॉ. तावमसाई 

यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आिार मानले. 

जलशक्ती मंिालयाने "िॉटर न्विजन@2027" या थीमसि 

"पाण्यािरील पविली अन्वखल िारतीय िावषाक राज्य मंिी पररषद" 

आयोवजत केली िोती.  

● जलशक्ती मंिालयाने 5 आवण 6 जानेिारी 2023 रोजी मध्य 

प्रदेशातील िोपाळ येथे “िॉटर स्व्हजन@2047” या थीमसह 

“पवहल्या अस्खल िारतीय िावर्षतक राज्य मंिी पररर्षदेचे” आयोजन 

केले होते. 

कें द्रीय युिा व्यििार आवण क्रीडा मंिी अनुराग वसंग ठाकूर यांनी 

Y20 सवमटचा लोगो आवण िेबसाइट लााँच केले. 

● कें द्रीय युिा व्यिहार आवण क्रीडा मंिी अनुराि वसंि ठाकूर यांनी 

Y20 सवमट, लोिो आवण िेबसाइटची थीम निी वदल्ली येथे Y20 

सवमट इंवडयाच्या कटेन रेझर इव्हेंटमधे्य लॉन्च केली. िारत प्रथमच 

Y20 वशखर पररर्षदेचे आयोजन करत आहे. आजच्या कायतक्रमाच्या 

दुसऱ् या सिात “िारत आपल्या युिा लोकसंखे्यचा महासत्ता कसा 

उपयोि करू शकतो” या विर्षयािर पॅनेल चचातही झाली. 

● Y20 हा  G20 (गु्रप ऑफ 20) साठी अवधकृत युिा सहिाि िट आहे, 

जो जिातील सिातत मोठ्ा आवण प्रित अथतव्यिस्थांचा मंच आहे. 

● Y20 ही एक प्रवक्रया आहे जी जििरातील तरुण नेत्यांना एकि 

आणते, जािवतक आव्हानांिर चचात करण्यासाठी आवण िादवििाद 

करण्यासाठी आवण G20 नेत्यांना पुढे नेण्यासाठी ते पाहू इस्च्छत 

असलेल्या धोरणात्मक वशफारशीिंर सहमत होतात. 

22 ते 24 जानेिारी 2023 या कालािधीत गांधीनगरमधे्य B20 

इंवडया इनसेप्प्शन मीवटंग िोणार आिे. 

● वबझनेस 20 (B20) इंवडया इनसेप्प्शन मीवटंिच्या पवहल्या 15 बैठका 

िांधीनिरमधे्य 22 ते 24 जानेिारी 2023 दरम्यान आयोवजत केल्या 

जातील. िुजरात सरकार G20 प्रवतवनधीसंाठी वडनरचे आयोजन 

करेल आवण त्यानंतर एक वशष्ट्मंडळ दांडी कुटीरला िेट देईल. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली िारताला G20 म्हणून 

िृहीत धरण्यात आले आहे. 

चौर्थ्ा औद्योवगक क्रांतीसाठी WEF कें द्राचे यजमान म्हणून 

िैदराबादची वनिड करण्यात आली. 

● हेल्थकेअर आवण लाइफ सायसेसिर लि कें वद्रत करणारे 

िारतातील एकमेि कें द्र हैदराबादमधे्य िर्ल्त इकॉनॉवमक फोरम 

सेंटर फॉर फोथत इंडस्स्टर यल ररव्होलू्यशन (C4IR तेलंिणा) म्हणून 

तयार केले जाईल. 

● दािोस येथे मंचाच्या िावर्षतक बैठकीदरम्यान तेलंिणा प्रशासन आवण 

जािवतक आवथतक मंच यांच्यात सहकायत करारािर स्वािरी 

केल्यानंतर ही घोर्षणा करण्यात आली. 

G20 ची 'वथंक 20' बैठक िोपाळमधे्य िोणार आिे. 

● दोन वदिसीय Think-20 वशखर पररर्षद, G20 च्या नेतृत्वाखाली, 

"Global Governance with LiFE, Values, and Wellbeing." 

या विर्षयांिर चचात करण्यासाठी जििरातील प्रमुख व्यक्तीनंा एकि 

आणेल. विविध राष्ट्र ांचे 94 प्रवतवनधी या पररर्षदेला उपस्स्थत राहणार 

आहेत. िोपाळमधील कुशािाऊ ठाकरे इंटरनॅशनल कन्वे्हन्शन 

सेंटर येथे होणाऱ्या उद्घाटन समारंिाला खासदार मुख्यमंिी 

उपस्स्थत राहणार आहेत. एवशयन डेव्हलपमेंट बँक इस्िटू्यट, 

टोवकयोच्या डीन आवण सीईओ तेतु्सशी सोनोबे या उद्घाटन 

समारंिाचे प्रमुख िके्त असतील. 

वगन्विंग टू अाँम्प्प्लीफाय अथा अाँक्शन (GAEA) िर्ल्ा इकॉनॉवमक 

फोरमद्वारे सादर करण्यात आला. 

● पयातिरणाचा नाश थांबिण्यासाठी आवण जैिविविधता पुनसंचवयत 

करण्यासाठी दरिर्षी आिश्यक $3 वटर वलयन वनधी उिारण्यासाठी 

मदत करण्याच्या प्रयत्नात िर्ल्त इकॉनॉवमक फोरमद्वारे विस्वं्हि टू 

अँम्प्प्लीफाय अथत अँक्शन (GAEA) सादर करण्यात आला. HCL 

Technologies सह 45 िािीदार, वतच्या चेअरपसतन रोशनी नादर 

मल्होिा यांच्यामाफत त, निीन आवण विद्यमान साितजवनक, खाजिी 

आवण परोपकारी िािीदारी (PPPPs) वनधी आवण उिारणीसाठी 

जािवतक चळिळीला पावठंबा देत आहेत. 
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िारतीय वनिडणूक आयोगाने 'युज ऑफ टेक्नॉलॉजी अाँड इलेक्शन  

इंवटवग्रटी' या विषयािर दुसरी आंतरराष्ट्र ीय पररषद आयोवजत केली 

आिे. 

● िारतीय वनिडणूक आयोि (ECI) 23 ते 24 जानेिारी 2023 या 

कालािधीत निी वदल्ली येथे 'युज ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड इलेक्शन  

इंवटवग्रटी' या थीमिर दुसरी आंतरराष्ट्र ीय पररर्षद आयोवजत करत 

आहे. कोहॉटतची पवहली आंतरराष्ट्र ीय पररर्षद 31 ऑक्ट्ोबर ते 1 

नोव्हेंबर 2022 दरम्यान निी वदल्ली येथे 'िूवमका, फे्रमिकत  आवण 

वनिडणूक व्यिस्थापन संस्थांची िमता' या विर्षयािर आयोवजत 

करण्यात आली होती. कोहॉटतच्या पवहल्या आंतरराष्ट्र ीय पररर्षदेत, 

11 देशांतील वनिडणूक व्यिस्थापन संस्था (EMBs) च्या जिळपास 

50 प्रवतवनधीनंी िाि घेतला. 

आंतरसरकारी तांविक कायागटाच्या 12व्या सिात िारताची 

उपाध्यक्ष म्हणून वनिड करण्यात आली. 

● आंतरसरकारी तांविक कायत िटाच्या (Intergovernmental 

Technical Working Group- ITWG) 12 व्या सिात प्राणी 

अनुिांवशक संसाधनांिर (AnGR) िारताची उपाध्यि म्हणून वनिड 

झाली आवण आवशया आवण पॅवसवफक प्रदेशाचे प्रवतवनवधत्व केले. 

डॉ. बी.एन. विपाठी, उपमहासंचालक (पशु विज्ञान), ICAR, आवण 

राष्ट्र ीय समियक, यांनी सिाचे उपाध्यि म्हणून काम केले. 

● 18 जानेिारी ते 20 जानेिारी 2023 या कालािधीत अ वॅनमल 

जेनेवटक ररसोसेसिरील आंतरशासकीय तांविक कायत िटाचे 

(ITWG) 12 िे सि रोम येथे आयोवजत करण्यात आले होते. 

िारताचे G-20 शेपाा अवमताि कांत यांनी िारताच्या पविल्या 

मॉडेल G-20 वशखर पररषदेचे उद्घाटन केले. 

● िारताचे G-20 शेपात अवमताि कांत यांनी रामिाऊ म्हाळिी 

प्रबोवधनीच्या इंवडयन इस्िटू्यट ऑफ डेमोकॅ्रवटक लीडरवशपने 

आयोवजत केलेल्या िारताच्या पवहल्या मॉडेल G-20 वशखर 

पररर्षदेचे उद्घाटन केले. िारताचे अध्यिपद साजरे करण्यासाठी 

आवण G-20 ची कल्पना तरुणांपयंत पोहोचिण्यासाठी मंुबईतील 

रामिाऊ म्हाळिी प्रबोवधनीच्या उत्तन कॅिसमधे्य दोन वदिसीय 

मॉडेल G-20 वशखर पररर्षदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

 

कराराच्या  बातम्या 

एसबीआय काडा आवण पंजाब आवण वसंध बाँक को-ब्राँडेड के्रवडट 

काडा लॉन्च करण्यासाठी करार केला. 

● साितजवनक िेिातील बँक पंजाब आवण वसंध बँक (PSB) ने बँकेच्या 

ग्राहकांसाठी को-बँ्रड के्रवडट काडत सुरू करण्यासाठी SBI 

काडतसोबत िािीदारी केली आहे. या सहकायातमुळे PSB ने आपल्या 

पोटतफोवलओमधे्य निीन उत्पादन वििाि म्हणून के्रवडट काडत 

माकेटमधे्यही प्रिेश केला आहे. 

प्रगत संरक्षण तंिज्ञानासाठी IIT मद्रास आवण DRDO यांच्यात 

करार करण्यात आला. 

● IIT मद्रास सेंटर ऑफ एक्सलस DRDO सोबत कॉमॅ्बट वे्हईकल 

टेक्नॉलॉजीसह प्रित संरिण तंिज्ञानािर काम करत आहे. इंवडयन 

इस्िटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी मद्रास (IIT मद्रास) राष्ट्र ाच्या राष्ट्र ीय 

संरिण आवण सुरिा िरजांसाठी प्रित तंिज्ञान विकवसत 

करण्यासाठी संरिण संशोधन आवण विकास संघटना (DRDO) 

सोबत संयुक्तपणे संरिण तंिज्ञानासाठी समवपतत संशोधन कें द्र 

चालित आहे. त्याची स्थापना DRDO द्वारे करण्यात आली होती 

परंतु IIT मद्रासने आता ते ताब्यात घेतले आहे आवण त्याचे 

उतृ्कष्ट्तेच्या कें द्रात रूपांतर केले आहे. 

NGEL आवण HPCL यांनी िररत ऊजाा प्रकल्प विकवसत 

करण्यासाठी सामंजस्य करार केला. 

● NTPC ग्रीन एनजी वलवमटेड (NGEL) ने अिय ऊजात-आधाररत 

ऊजात प्रकल्पांच्या विकासासाठी वहंदुस्तान पेटर ोवलयम कॉपोरेशन 

वलवमटेड (HPCL) सोबत करार केला. करारानुसार, NTPC ने 

मावहती वदली की त्यांची अिय ऊजात शाखा 'NGEL' देखील HPCL 

ला 400MW चा पुरिठा चोिीस तास करेल. एनटीपीसीचे सीएमडी 

िुरदीप वसंि आवण एचपीसीएलचे बायो फू्यल्स अँड ररनू्यएबलचे 

कायतकारी संचालक शुिेंदू िुप्ता आवण इतर िररि सदस्यांच्या 

उपस्स्थतीत या सामंजस्य करारािर स्वािरी करण्यात आली. 

इस्रो आवण मायक्रोसॉफ्टने िारतीय से्पस टेक इकोवसस्टमला 

चालना देण्यासाठी सामंजस्य करार केला आिे.  

● इंवडयन से्पस ररसचत ऑितनायझेशन (ISRO) आवण मायक्रोसॉफ्ट 

यांनी िारतीय से्पस टेक स्टाटत-अप्सना तंिज्ञान टूल्स, िो-टू-माकेट 

सपोटत आवण त्यांना व्यिसायास तयार होण्याकररता मदत 

करण्यासाठी एक सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. या सामंजस्य 

कराराद्वारे, ISRO कडून  ओळखले जाणारे से्पस टेक स्टाटतअप्स हे 

मायक्रोसॉफ्ट फॉर स्टाटतअप्स फाऊंडसत हबमधे्य ऑनबोडत केले 

जातील 

पूणापणे वडवजटल चालू खाते सुरू करण्यासाठी OPEN सोबत 

अाँन्वक्सस बाँकेने िागीदारी केली. 

● Axis Bank ने SMEs (लहान आवण मध्यम उद्योि), फ्रीलांसर, 

िृहवप्रय, प्रिािक आवण बरेच काही यासह त्यांच्या ग्राहकांसाठी 

पूणतपणे नेवटव्ह वडवजटल चालू खाते प्रिास प्रदान करण्यासाठी 

OPEN सह िािीदारी केली आहे. पूणतपणे वडवजटल चालू खाते सुरू 

करण्यासाठी वफनटेक पे्लअरसह बँकेची ही पवहलीच िािीदारी 

आहे. हे खाते िापरून, ग्राहक 250+ बँवकंि सेिांचा लाि घेऊ 

शकतात आवण गॅ्रब-डीलद्वारे 50 टक्क्ांपयंत कॅशबॅकचा दािा 

करू शकतात. या िािीदारीसह, सित विद्यमान अँस्क्सस बँक 

खातेधारकांना OPEN च्या सित-इन-िन वडवजटल बँवकंि 

पॅ्लटफॉमतमधे्य प्रिेश वमळतो जो सध्या 30 लाखांहून अवधक 

व्यिसायांद्वारे िापरला जातो. 

अाँन्वक्सस बाँकेने संस्थेत गवणत आवण संगणन कें द्र स्थापन 

करण्यासाठी इंवडयन इन्विटू्यट ऑफ सायस (IISc) 

बेंगळुरूसोबत करार केला आिे. 

● अँस्क्सस बँकेने संस्थेत िवणत आवण संिणन कें द्र स्थापन 

करण्यासाठी इंवडयन इस्िटू्यट ऑफ सायस (IISc), बेंिळुरू 

सोबत करार केला आहे. Axis Bank Center for Mathematics 

and Computing हे िवणत आवण संिणनािरील िारतातील पवहले 

सितसमािेशक शैिवणक संशोधन कें द्र आहे. आवटतवफवशयल 

इंटेवलजस आवण डेटा सायस यासारख्या अनेक समकालीन आवण 

िविष्यिादी िेिे िवणत आवण संिणनाच्या पायािर अिलंबून 

असल्याने राष्ट्र ाचे िविष्य घडिण्यात ते महत्त्पूणत िूवमका बजािेल. 

िारत आवण पनामा यांनी राजनवयकांच्या प्रवशक्षणात सिकायााला 

प्रोत्सािन देण्यासाठी सामंजस्य करारािर स्वाक्षरी केली आिे. 

● कें द्रीय विज्ञान आवण तंिज्ञान राज्यमंिी, डॉ. वजतेंद्र वसंि यांनी राष्ट्र ीय 

माध्यम कें द्र येथे “राष्ट्र ीय विज्ञान वदन 2023” ची “ग्लोबल सायस 

फॉर ग्लोबल िेलबीइंि” या थीमचे प्रकाशन केले. कायतक्रमात कें द्रीय 

विज्ञान आवण तंिज्ञान राज्यमंिी, राज्य पृथ्वी विज्ञान मंिी, राज्यमंिी 

पीएमओ, कावमतक, साितजवनक तक्रारी, वनिृत्ती िेतन, अणुऊजात 

आवण अिकाश, डॉ. वजतेंद्र वसंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 

सूक्ष्म माितदशतनाबद्दल त्यांचे मनापासून आिार व्यक्त केले. 
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िारतीय उच्चायुक्तालयाने विंदी चअेर स्थापन करण्यासाठी 

सबरागामुिा विद्यापीठासोबत सामंजस्य करार केला. 

● िारतीय उच्चायुक्तालयाने वहंदी चेअर स्थापन करण्यासाठी 

श्रीलंकेच्या सबरािामुिा विद्यापीठासोबत सामंजस्य करारािर 

स्वािरी केली. या सामंजस्य करारािर उच्चायुक्त िोपाल बािले 

आवण सबरािामुिा विद्यापीठाचे कुलिुरू प्रोफेसर उदय रथनायके 

यांनी स्वािरी केली. वहंदी चेअर सबरािामुिा युवनव्हवसतटीच्या 

विद्यार्थ्ांना िारत, त्याचा इवतहास आवण संसृ्कतीशी पररवचत 

होण्यास मदत करेल.  

मध्य प्रदेश टुररझम बोडााने GOPIO च्या आठ देशांसोबत सामंजस्य 

करार केला. 

● मध्य प्रदेश पयतटन मंडळाने 17 व्या प्रिासी िारतीय वदिस 

अवधिेशनात ग्लोबल ऑितनायझेशन ऑफ पीपल ऑफ इंवडयन 

ओररवजन (GOPIO) च्या 8 देशांच्या अध्यायांसह सामंजस्य 

करारािर स्वािरी केली. इंदूरमधील वब्रवलयंट कन्वे्हन्शन सेंटर 

येथील एमपी टुररझम पॅवे्हवलयनमधे्य हा कायतक्रम पार पडला. 

● या सामंजस्य करारांिर फ्रास मेटर ोपोल पॅररस, मॉररशस, रीयुवनयन 

बेट, माटीवनक, श्रीलंका, मलेवशया आवण मॉररशस यांच्याशी स्वािरी 

करण्यात आली. या सामंजस्य करारािर पयतटन आवण संसृ्कती 

वििािाचे प्रधान सवचि आवण पयतटन मंडळाचे व्यिस्थापकीय 

संचालक शेओ शेखर शुिा यांनी पयतटन मंडळाच्या ितीने आवण 

GOPIO च्या 8 देशांच्या अध्यिांनी स्वािऱ्या केल्या. 

िखार विकास वनयामक प्रावधकरणाने SBI सोबत सामंजस्य करार 

केला. 

● िखार विकास वनयामक प्रावधकरणाने (WDRA) शेतकऱ्यांना कमी 

व्याजदरात कजत वमळिून देण्यासाठी से्टट बँक ऑफ इंवडयासोबत 

सामंजस्य करारािर स्वािरी केली आहे. E-NWRs (इलेक्ट्र ॉवनक 

वनिोवशएबल िेअरहाऊस ररसीट) विरुद्ध केिळ वनधी देण्यासाठी 

'प्रोडू्स माकेवटंि लोन' नािाच्या निीन कजत उत्पादनाबद्दल 

जािरूकता िाढिण्यासाठी सामंजस्य करारािर स्वािरी करण्यात 

आली. 

इंटरनॅशनल िॉकी फेडरेशन FIH िॉकी डेिलपमेंटसाठी JSP 

फाउंडेशन आवण पुरुषांचा विश्वचषक लॉसने, न्वस्वत्झलंडसि 

िागीदारी केली. 

● इंटरनॅशनल हॉकी फेडरेशन (FIH) ने JSP फाउंडेशन फॉर हॉकी 

डेव्हलपमेंट आवण पुरुर्ष वििचर्षक लॉसने, स्स्वत्झलंडसोबत 

िािीदारी केली . इंटरनॅशनल हॉकी फेडरेशन (FIH) ने त्याच्या 

विकास कायतक्रमांसाठी JSP फाउंडेशनसोबत िािीदारी केली आहे 

हे जाहीर करताना आनंद होत आहे. FIH येत्या काही मवहन्यांत 

हॉकीच्या विकासासाठी जेएसपी फाउंडेशनच्या काही प्रमुख 

उपक्रमांसाठी जिळून काम करेल. या िािीदारीमुळे जेएसपी 

फाउंडेशन चालू असलेल्या FIH ओवडशा हॉकी पुरुर्ष वििचर्षक 

2023 िुिनेिर-रौरकेला जािवतक िािीदार म्हणून ऑनबोडत येणार 

आहे. 

NABH आवण HSSC ने िेल्थकेअर प्रोफेशनल्सची ओळख आवण 

कौशल्य यासाठी सामंजस्य करार केला. 

● हॉस्स्पटल्स अँड हेल्थकेअर प्रोव्हायडसतसाठी राष्ट्र ीय मान्यता मंडळ 

(NABH) आवण हेल्थकेअर सेक्ट्र स्स्कल कौस्सल (HSSC) यांनी 

सामंजस्य करारािर स्वािरी केली. NABH आवण HSSC यांच्यातील 

कराराचा उदे्दश NABH मान्यतासाठी HSSC प्रमाणपि ओळखणे 

आवण आरोग्यसेिा व्यािसावयकांसाठी आिश्यक कौशल्य, 

पुनकुत शलता आवण अपस्स्कवलंिसाठी प्रवशिण कायतक्रम विकवसत 

करणे हा आहे.. 

OPPO इंवडया आवण कॉमन सन्विासेस सेंटर 10000 मविलांना 

'सायबर संवगनी' म्हणून प्रवशवक्षत करणार आिेत. 

● Oppo India आवण सरकारच्या कॉमन सस्व्हतस सेंटर (CSC) 

अकादमीने देशातील 10,000 मवहलांना सायबर सुरिा आवण 

सायबर िेलनेसचे प्रवशिण देण्याची घोर्षणा केली आहे. Oppo 

India आवण CSC यांच्यातील िािीदारीचा पुढाकार म्हणजे 'सायबर 

संविनी' कायतक्रमाद्वारे ग्रामीण आवण वनम-शहरी मवहलांना सिम 

करणे, ज्याला इलेक्ट्र ॉवनक्स आवण आयटी मंिालयाने पावठंबा वदला 

आहे. मवहलांना प्रमावणत 'सायबर संविनी' बनण्यासाठी आिश्यक 

कौशले्य आवण ज्ञानाने सुसज्ज करणे हे त्याचे उवद्दष्ट् आहे. 

NITI आयोगाच े AIM, CBSE आवण Intel India यांनी वशक्षण 

के्षिात बदल घडिून आणण्यासाठी करार केला आिे. 

● NITI आयोि, कें द्रीय माध्यवमक वशिण मंडळ -वशिण मंिालय 

आवण इंटेल इंवडया यांनी औपचाररक अभ्यासक्रमात AI आवण 

वटंकररंि सारखी िविष्यातील कौशले्य अंतिूतत करून शैिवणक 

िेिात बदल घडिून आणण्यासाठी सहकायत केले आहेतरुणांसाठी 

तंिज्ञान एकात्मतेचा िेि िाढिण्यासाठी NEP 2020 चे माितदशतन 

संरेस्खतकरणे, देशातील िविष्यातील कौशल्यांमधील अंतर िरून 

काढण्याची िरज आवण िारताला AI- तयार बनिण्याच्या वदशेने 

सध्याच्या पायािूत सुविधा (ATLs इ.) अनुकूल करणे हे मोठे उवद्दष्ट् 

आहे. 

मरीन वडझेल इंवजन तयार करण्यासाठी GRSE ने रोल्स रॉयस 

सोलु्यशससोबत करार केला. 

● वडफेस पीएसयू िाडतन रीच वशपवबर्ल्सत अँड इंवजवनअसत (GRSE) 

वलवमटेडने रांची येथील पूिीच्या प्लांटमधे्य उच्च-िुणिते्तच्या सािरी 

वडझेल इंवजनच्या वनवमततीसाठी जमतनीच्या रोल्स रॉयस 

सोलु्यशससोबत सामंजस्य करारािर स्वािरी केली आहे, असे एका 

अवधकाऱ्याने सांवितले.कंपनीच्या अवधकाऱ् याने एका वनिेदनात 

म्हटले आहे की, "एमओयू इंवजन असेंब्ली, पेंवटंि, पाटत सोवसंि आवण 

रांची येथील GRSE च्या वडझेल इंवजन प्लांटमधे्य असेंबल केल्या 

जाणाऱ् या या इंवजनांसाठी तंिज्ञानाच्या हस्तांतरणाशी संबंवधत आहे. 

 

व्यवसाय बातम्या 

अवलबाबाने ब्लॉक डीलद्वारे $125 दशलक्ष वकमतीच ेपेटीएम से्टक 

विकले. 

● चीनच्या अलीबाबा समूहाने िारतीय वडवजटल पेमेंट फमत 

पेटीएममधील 3.1% िाििांडिल ब्लॉक डीलद्वारे एकूण $125 

दशलिमधे्य विकले. दुपारच्या व्यिहारात कंपनीचे शेअसत 8.8% ते 

528 रुपयांपयंत घसरले आवण शेिटचे 5.8% खाली आले. सप्टेंबर 

अखेरीस पेटीएममधे्य 6.26% से्टक असलेल्या अलीबाबाने प्रते्यकी 

536.95 रुपयांना से्टक विकला. 

Sony Sports ने Hyundai Ioniq 5, Samsonite ला ऑस्टरेवलयन 

ओपनसाठी प्रायोजक म्हणून स्वाक्षरी केली. 

● ब्रॉडकास्टर सोनी स्पोट्तस नेटिकत  या मवहन्यात ऑस्टर ेवलयन ओपन 

त्यांच्या चॅनेल आवण OTT अँप SonyLiv िर प्रसाररत करेल. आिामी 

ओपनसाठी सह-प्रसु्तत प्रायोजक म्हणून Hyundai Ioniq 5 आवण 

Samsonite सारख्या प्रायोजकांना आवण Panasonic सह 

प्रायोजक म्हणून सहिािी केले आहे. 
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एनसीएलटीने मिीपे्लक्स ऑपरेटर पीिीआर आवण 

आयनॉक्सच्या विलीनीकरणासाठी मंजुरी वदली आिे. 

● वचिपट आवण मनोरंजन उद्योिाला मोठी चालना देण्यासाठी, PVR-

Inox विलीनीकरणाला राष्ट्र ीय कंपनी कायदा न्यायावधकरणाने 

मान्यता वदली आहे . NCLT न्यायाधीशांनी विलीनीकरणाच्या 

योजनेला तोडंी आदेशात मंजुरी वदली आहे. येत्या 15-20 वदिसांत 

लेखी आदेश वनघण्याची श्ता आहे. 27 माचत रोजी, PVR आवण 

Inox Leisure यांनी त्यांच्या विलीनीकरणाची घोर्षणा केली, ज्याला 

त्यांच्या संबंवधत िािधारक, कजतदार तसेच आघाडीच्या बाजार NSE 

आवण BSE यांनी आधीच मान्यता वदली आहे. 

Viacom18 ने पुढील 5 िषांसाठी 951 कोटी रुपयांचे मविला IPL 

मीवडया अवधकार वमळिले. 

● िारतीय वक्रकेट वनयामक मंडळाने ( बीसीसीआय ) जाहीर केले 

आहे की Viacom 18 ने आिामी मवहला IPL चे मीवडया हक्क पाच 

िर्षांसाठी तब्बल 951 कोटी रुपयांना वमळिले. Viacom18 ने IPL 

वडवजटल अवधकार रु. 23,758 कोटीमंधे्य वजंकले होते, तर वडिे 

स्टारने 2023 पासून सुरू होणाऱ् या पाच िर्षांच्या कालािधीसाठी रु. 

23,575 कोटीचें टीव्ही अवधकार जून, 2022 मधे्य आयोवजत तीन 

वदिसांच्या वललािात राखून ठेिले होते. 

अदानी एंटरप्रायझेस खाणकामासाठी िायडर ोजनिर चालणारे टर क 

िापरणार आिे. 

● अदानी एंटरप्रायझेसचा अशोक लेलँड, िारत आवण बॅलाडत पॉिर, 

कॅनडा यांच्याशी खाण लॉवजस्स्टक आवण िाहतुकीसाठी हायडर ोजन 

फु्यएल सेल इलेस्क्ट्र क टर क (FCET) विकवसत करण्यासाठी एक 

पायलट प्रकल्प सुरू करण्यासाठी करार झाला आहे. 

Amazon पुन्हा जगातील सिाात मूल्यिान ब्राँड आिे. 

● अब्जाधीश जेफ बेझोसची ई-कॉमसत कंपनी Amazon सिातत 

मूल्यिान बँ्रड बनली आहे, ज्याने Apple ला मािे टाकत, िेल्या 

िर्षीचा टॉपर बनला आहे. Amazon ने या िर्षी बँ्रड वॅ्हलू्य $350.3 

वबवलयन िरून $299.3 वबवलयनिर घसरूनही जिातील सिातत 

मौल्यिान बँ्रड म्हणून अव्वल स्थान वमळिले आहे. बँ्रड वॅ्हलू्यएशन 

कसल्टसी बँ्रड फायनासच्या अहिालानुसार, “Global 500 

2023”, अँमेझॉन पवहल्या क्रमांकािर असताना, त्याचे रेवटंि AAA+ 

िरून AAA िर घसरल्याने, त्याचे बँ्रड मूल्य यािर्षी $50 अब्ज पेिा 

जास्त घसरले आहे. 

मास्टरकाडाने िारतातील मुलीचं्या 4टेक STEM वशक्षणाचा दुसरा 

टप्पा जािीर केला. 

● मास्टरकाडतने िारतातील त्यांच्या स्वािरी िल्सत 4टेक, STEM 

(विज्ञान, तंिज्ञान, अवियांविकी आवण िवणत) वशिण कायतक्रमाचा 

विस्तार करण्याची घोर्षणा केली. Girls4Tech ला मास्टरकाडत 

इिॅक्ट् फंड आवण अमेररकन इंवडया फाउंडेशन (AIF) च्या 

िािीदारीद्वारे समवथतत आहे. 

गुगल िारतात UPI पेमेंटसाठी 'साउंडपॉड बाय  गुगल पे' ची 

चाचणी केली. 

● िुिल िारतीय बाजारपेठेसाठी एका साउंडबॉक्सिर सवक्रयपणे 

काम करत आहे, जसे की तुम्ही तुमच्या शेजारच्या दुकानात पेटीएम 

वकंिा PhonePe िर पाहता जे वडवजटल पेमेंटिर ध्वनी सूचना 

देतात. विके्रत्यांना युवनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आधाररत 

पेमेंटसाठी पुष्ट्ीकरणाची सूचना देण्यासाठी शोध जायंट देशात 

स्वतः चा साउंडबॉक्स चालित आहे. कंपनीने त्यांना 'साउंडपॉड बाय  

िुिल पे' म्हणून बँ्रड केले आहे आवण सध्या वदल्लीसह उत्तर 

िारतातील काही दुकानदारांसोबत पायलट म्हणून त्याचे वितरण 

करत आहे. 

िैदराबादमधे्य िायपरसे्कल डेटा सेंटर उिारण्यासाठी िारती 

एअरटेल 2,000 कोटी रुपयांची गंुतिणूक करणार आिे. 

● िारती एअरटेल समूहाने घोर्षणा केली की ते हैदराबादमधे्य एक 

मोठे हायपरसे्कल डेटा सेंटर उिारण्यासाठी 2,000 कोटी रुपयांची 

िंुतिणूक करणार आहेत. स्स्वत्झलंडमधील दािोस येथील तेलंिणा 

लाउंजमधे्य तेलंिणाचे आयटी आवण उद्योि मंिी केटी रामाराि 

यांच्या उपस्स्थतीत ही घोर्षणा करण्यात आली. 

एअर इंवडयाचा एअरबस, बोईगं सोबतचा मेगा जेट डील इंवजन-

कॉस्ट िादामुळे स्थवगत झाला. 

● Air India Ltd ने Airbus SE कडून 500 विमानांची ऑडतर वदली 

आहे आवण Boeing Co ने 737 Max चे पॉिर देणाऱ् या इंवजन 

वनमातत्यांनी नािरी उड्डाणाच्या इवतहासातील सिातत मोठ्ा एकल 

खरेदीपैंकी एक खरेदी रोखून धरली आहे. 

मायक्रोसॉफ्टने चॅटजीपीटी मेकर ओपनएआयमधे्य $10 

वबवलयनची गंुतिणूक केली आिे. 

● मायक्रोसॉफ्टने ChatGPT-वनमातता OpenAI सोबत निीन 

बहुिर्षीय, अब्जािधी-डॉलर िंुतिणूकीची घोर्षणा केली. 

मायक्रोसॉफ्ट कॉपोरेशन ओपनएआयमधे्य $10 अब्ज वकमतीची 

िंुतिणूक करणार आहे. 

 

अहवाल आनि ननदेिांक बातम्या 

कॉन्टर ॅक्ट वकवलंग, अाँमु्बश, िॉर झोन मृतू्य आवण प्राणघातक 

जखमांसि जगिरात मारले गेले आिेत. 

● कॉन्ट्र ॅक्ट् वकवलंि, अँमु्बश, िॉर झोन मृतू्य आवण प्राणघातक 

जखमांसह जििरात मारले िेले आहेत. 2003 ते 2022 या दोन 

दशकांत या पिकारांची त्यांच्या कामाच्या संदिातत हत्या करण्यात 

आली आहे. अहिालानुसार दरिर्षी सरासरी 80 हून अवधक पिकार 

मारले जात आहेत. 

पीई सिेक्षण 2021-22 मधे्य पॉिर ग्रीड सेिा के्षिात प्रथम 

क्रमांकािर आिे. 

● पॉिर वग्रड कॉपोरेशन ऑफ इंवडया वलवमटेड (POWERGRID) ने 

सेिा िेिात ग्रॉस ब्लॉक, वॅ्हलू्य अँवडशन, नेट प्रॉवफट, नेट िथत, 

वडस्व्हडंड वडिेरेशन आवण कें द्रीय वतजोरीत योिदान या शे्रणीमंधे्य 

प्रथम क्रमांक पटकािला आहे आवण टॉप 10 नफ्यांमधे्य वतसरे स्थान 

वमळिले आहे. 
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2022 मधे्य वदल्ली िारतातील सिाावधक प्रदूवषत शिर आिे. 

● कें द्रीय प्रदूर्षण वनयंिण मंडळाच्या डेटाच्या विशे्लर्षणानुसार, वदल्ली 

हे 2022 मधे्य िारतातील सिातत प्रदूवर्षत शहर होते, ज्यामधे्य PM 

2.5 पातळी सुरवित मयातदेच्या दुप्पट आवण PM10 पातळीपेिा 

वतसऱ्या क्रमांकािर होती. राष्ट्र ीय राजधानीतील PM2.5 प्रदूर्षण चार 

िर्षांत 7 टक्क्ांहून कमी झाले आहे, 2019 मधे्य 108 मायक्रोगॅ्रम 

प्रवत घनमीटर ते 2022 मधे्य 99.71 मायक्रोग्राम प्रवत घनमीटर झाले 

आहे. 

िेन्ले पासपोटा इंडेक्स 2023 प्रवसद्ध झाला. 

● निीनतम हेन्ले पासपोटत वनदेशांकानुसार, जपानने जिातील सिातत 

अनुकूल पासपोटत म्हणून आपले स्थान कायम ठेिले आहे, ज्यामुळे 

193 जािवतक िंतव्यस्थानांमधे्य स्व्हसा-मुक्त प्रिेश वमळतो. 

ज्यामधे्य देश सलि पाचव्या िर्षी अव्वल आहे. वसंिापूर आवण 

दविण कोररया या क्रमिारीत संयुक्त दुसऱ्या क्रमांकािर आहेत, 

त्यानंतर जमतनी आवण से्पन आवण त्यानंतर अनेक युरोपीय राष्ट्र े 

आहेत. जििरातील 59 िंतव्यस्थानांना स्व्हसा-मुक्त प्रिेश देत 

िारतीय पासपोटत 85 व्या क्रमांकािर आहे. 

2022 मधील जागवतक स्तरािर पविल्या पाच ECM बाजारपेठांमधे्य 

िारताचा समािेश आिे. 

● उिारलेल्या वनधीचे प्रमाण 43 टक्क्ांनी घसरले असूनही, इस्क्वटी 

वनधी उिारणीच्या बाबतीत िारत जािवतक स्तरािर पवहल्या पाच 

बाजारपेठांपैकी एक होता. कोटक इन्वे्हस्टमेंट बँवकंिच्या 

अहिालानुसार, 2022 मधे्य िारतात इस्क्वटी कॅवपटल माकेट 

(ECM) वक्रयाकलापांद्वारे $16.4 अब्ज डॉलसतचे व्यिहार झाले. 

ऑक्सफॅम इंवडयाच्या अििालानुसार, सिाात श्रीमंत एक टके्क 

िारतीयांकडे तळाच्या 50 टक्क्ांपेक्षा 13 पट जास्त संपत्ती आिे. 

● ऑक्सफॅम इंवडयाच्या अहिालानुसार सिातत श्रीमंत एक टके्क 

िारतीयांकडे तळाच्या 50 टक्क्ांपेिा 13 पट जास्त संपत्ती आहे. 

शीर्षत पाच टक्क्ांकडे एकूण संपत्तीच्या 61.7 टके्क आहे, जे 

खालच्या अध्यात लोकांच्या मालकीच्या 3 टक्क्ांपेिा जिळपास 20 

पट जास्त आहे. 

जगातील सिाात श्रीमंत अविनेत्यांच्या यादीत शािरुख खानने टॉम 

कू्रझला मागे टाकले आिे. 

● बॉलीिूड अविनेता शाहरुख खानने वचिपट उद्योिात तीन 

दशकांहून अवधक काळ केलेल्या कामामुळे जििरात लाखो चाहते 

आवण ₹627 दशलि ($770 दशलि) अंदाजे वनव्वळ संपत्ती 

वमळिली आहे, ज्यामुळे तो आवशयातील सिातत श्रीमंत अविनेता 

आवण चौथा श्रीमंत अविनेता बनला आहे. 

ग्लोबल फायर पॉिर इंडेक्स प्रवसद्ध झाला ज्यात टॉप 4 वमवलटरी 

राँ वकंगमधे्य कोणतािी बदल नािी. 

● ग्लोबल फायरपॉिर इंडेक्स देशांना त्यांच्या संिाव्य लष्करी 

सामर्थ्ातिर आधाररत क्रमिारी लाितो . या वनदेशांकात िारत चौर्थ्ा 

क्रमांकािर आहे. ग्लोबल फायरपॉिर वनदेशांकाने 145 देशांना 

स्थान वदले आहे. 

स्थान देश स्कोअर 

1 अमेररका 0.0453 

2 रवशया 0.0501 

3 चीन 0.0511 

4 िारत 0.1214 

5 जपान 0.1195 

6 कोररया 0.1261 

7 फ्रास 0.1283 

8 युनायटेड वकंिडम 0.1382 

9 पावकस्तान 0.1572 

10 ब्राझील 0.1695 

ब्राँड फायनासनुसार TCS, Infosys शीषा तीन जागवतक IT 

ब्राँड्समधे्य समािेश आिे. 

● िर्षत 2023 साठी यूके-आधाररत सल्लािार बँ्रड फायनासने तयार 

केलेल्या 'IT सस्व्हतसेस 25' यादीनुसार, टाटा कसल्टसी सस्व्हतसेस 

आवण इन्फोवससने दुसरे आवण वतसरे सिातत मौल्यिान IT सेिा बँ्रड 

म्हणून त्यांचे स्थान कायम ठेिले आहे. 

● TCS चे बँ्रड वॅ्हलू्य 2 टक्क्ांनी िाढून $17.2 वबवलयन झाले आहे. 

बँ्रड फायनास अहिालात असे म्हटले आहे की, िायंट विविध 

हायब्रीड कायत पद्धतीकंडे स्थलांतररत झाल्यामुळे TCS ने अनेक 

अनुकूल पररिततन कायतक्रम वितररत केले आहेत. 

ब्राँड गावडायनवशप इंडेक्समधे्य मुकेश अंबानी िारतीयांमधे्य पविल्या 

क्रमांकािर आवण जागवतक स्तरािर दुसऱ्या क्रमांकािर आिेत. 

● अब्जाधीश मुकेश अंबानी यांनी मायक्रोसॉफ्टचे सत्या नाडेला आवण 

Google चे संुदर वपचाई यांना मािे टाकत बँ्रड िावडतयनवशप इंडेक्स 

2023 मधे्य िारतीयांमधे्य क्रमांक 1 आवण जािवतक स्तरािर दुसरा 

क्रमांक वमळिला आहे. Nvidia चे CEO जेसेन हुआंि जािवतक 

स्तरािर या यादीत अव्वल, मायक्रोसॉफ्टचे सत्या नाडेला वतसऱ्या 

स्थानािर आहेत. 

Jio िा िारतातील सिाात मजबूत ब्राँड आिे आवण जागवतक स्तरािर 

निव्या क्रमांकािर आिे. 

● बँ्रड फायनासने प्रकावशत केलेल्या 'ग्लोबल 500 – 2023' या ताज्या 

अहिालानुसार, Reliance Jio ला िारतातील सिातत मजबूत बँ्रड 

म्हणून स्थान देण्यात आले आहे आवण जिातील सिातत मजबूत 

बँ्रडमधे्य निव्या स्थानािर आहे . EY, Coca Cola, Accenture 

आवण Porsche सारख्या बँ्रड्सच्या पुढे आवण Google, YouTube, 

Deloitte आवण Instagram च्या मािे 'Jio' जिातील सिातत मजबूत 

बँ्रड्समधे्य निव्या स्थानािर आहे. बँ्रड फायनास सूचीनुसार, 90.2 

च्या बँ्रड स्टर ेंथ इंडेक्ससह, जिातील सिातत मजबूत 25 बँ्रडमधे्य Jio 

हा िारतातील एकमेि बँ्रड आहे. 

2020 मधे्य सेंवद्रय शेतीखालील के्षिाचा सिाावधक विस्तार झालेल्या 

जगातील पविल्या तीन देशांपैकी एक म्हणून िारत उदयास आला 

आिे. 

● 2020 मधे्य सेंवद्रय शेतीखालील िेिाचा सिातवधक विस्तार झालेल्या 

जिातील पवहल्या तीन देशांपैकी िारत एक म्हणून उदयास आला 

आहे. 2020 मधे्य जािवतक स्तरािर सेंवद्रय शेतीखालील एकूण िाढ 

3 दशलि हेक्ट्र (mh) होती. त्यापैकी अजेंवटनाचा 7,81,000 हेक्ट्र 

(21 टक्क्ांनी िाढ), त्यानंतर उरुगे्व 5,89,000 हेक्ट्र (28 टके्क) 

आवण िारत 3,59,000 हेक्ट्र एिढा  िाटा होता, 

विंडेनबगा अििालाने फोर्ब्ाच्या श्रीमंतांच्या यादीत गौतम अदानी 

यांना वतसऱ्या स्थानािरून सातव्या स्थानािर नेले आिे. 

● वहंडेनबित अहिालात िौतम अदानी आवण त्यांच्या कुटंुबातील 

सदस्यांचे नाि कॉपोरेट इवतहासातील सिातत मोठी फसिणूक 

असल्याचे म्हटले आहे. अहिालाने अदानी समुहाकडून जोरदार 

शब्दबद्ध प्रवतवक्रयांना चालना वदली, वजथे त्याने वहंडेनबितचे वनष्कर्षत 

पुरािे आवण त्याचे दािे दुिातिनापूणत असल्याचे म्हटले. परंतु यामुळे 

अदानीच्या स्टॉकच्या आसपासच्या बाजारातील िािनांना मदत 

झाली नाही, कारण तो आतापयंत 20 टक्क्ांनी कॅ्रश झाला आहे 

आवण कंपनीच्या माकेट कॅपमधून 80,000 कोटीहंून अवधक 

रुपयांचे नुकसान झाले आहे. 
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नवज्ञान आनि तंत्रज्ञान  बातम्या 

इस्रो, आंध्र विद्यापीठ ररप करंट्सचा अंदाज लािण्यासाठी 

समुद्रवकना-यािर उपकरणे उिारणार आिेत. 

● इंवडयन से्पस अँड ररसचत ऑितनायझेशन (इस्रो), नॅशनल सेंटर फॉर 

अथत सायसेस (एनसीईएस), आवण आंध्र विद्यापीठ (एयू) यांनी 

संशोधन केले आहे आवण वनष्कर्षत काढला आहे की वनळ्या ध्वज-

प्रमावणत रुशीकोडंा समुद्रवकनारा आवण आरके बीच येथे सतत ररप 

करंट झोन हे धो्ाचे बनले आहेत. 

अाँस्टरोसॅटिरील अिरािायोलेट इमेवजंग टेवलस्कोप (UVIT) इमेज 

िापरून शास्त्रज्ञांनी ओमेगा सेंटॉरी या गोलाकार िस्टरमधे्य 

विवचि गरम तारे शोधले आिेत. 

● इंवडयन इस्िटू्यट ऑफ अँस्टर ोवफवजक्सच्या ओमेिा सेंटॉरी 

शास्त्रज्ञांच्या नेतृत्वाखालील खिोलशास्त्रज्ञांच्या चमूने आवण त्यांच्या 

आंतरराष्ट्र ीय सहकायांनी आपल्या आकाशिंिेतील सिातत मोठ्ा 

ग्लोबु्यलर िस्टर वसस्टमचा अभ्यास करण्याचा वनणतय घेतला. 

त्यांनी अँस्टर ोसॅटिरील अल्टर ाव्हायोलेट इमेवजंि टेवलस्कोप (UVIT) 

प्रवतमा िापरून िस्टरमधे्य विवचि िरम तारे शोधले आहेत. 

ISRO साठी 2023 िे िषा मित्वाचे आिे कारण ISRO द्वारे 2023 

मधे्य आवदत्य L1, गगनयान आवण चांद्रयान-3 या तीन मित्वाच्या 

मोविमा आखण्यात येणार आिे. 

● 2022 मधे्य, िारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) ने निीन उंची 

िाठली कारण त्यांनी आपल्या मानिी अंतराळ उड्डाण मोवहमेची पुष्ट्ी 

करण्यासाठी निीन चाचण्यांचा प्रयोि करून आपल्या 

अंतराळिीरांना प्रवशवित करण्यासाठी निीन सुविधा वनमातण केल्या 

आवण िारताचे पवहले खाजिीररत्या तयार केलेले रॉकेट टाकून 

खाजिी िेिाशी एक निीन संबंध वनमातण केला. 

● ििनयान मोवहमेची पवहली चाचणी ज्याद्वारे देशाची पवहली 

अंतराळिीर मोहीम जी िारतीयांना ग्रहाबाहेर देशी बनािटीच्या 

तंिज्ञानात पाठविल्या जाणार आहे, हा िारतीय अंतराळ संस्थेने 

आतापयंत हाती घेतलेला सिातत धाडसी उपक्रम आहे. 

● 2023 मधे्य, आवदत्य L1 वमशन पवहल्या Lagrange पॉइंट (L1) ला 

प्रिेवपत होईल. NASA मधील सौर आवण हेवलओसे्फररक िेधशाळा 

उपग्रह SOHO आता पृथ्वी-सूयत प्रणालीच्या L1 वबंदूिर आधाररत 

आहे, जे सूयातचे सतत दृश्य देते. 

● नासाने आटेवमस-1 मोवहमेचे पवहले प्रिेपण पूणत केल्यानंतर िारत 

आपल्या सिातत यशस्वी चंद्र पररभ्रमण तपासणीचा उत्तरावधकारी 

प्रिेवपत करण्यास तयार आहे. या िर्षातच्या जूनमधे्य चांद्रयान-3, 

GSLV Mk-III द्वारे प्रिेवपत होणार आहे 

DRDO ने विमालयीन सीमेिरील ऑपरेशससाठी मानिरवित 

ििाई िािन विकवसत केले. 

● संरिण संशोधन आवण विकास संस्था (DRDO) ने वहमालयाच्या 

सीमेिर लॉवजस्स्टक ऑपरेशस करण्यासाठी मानिरवहत हिाई 

िाहन (UAV) विकवसत केले आहे. DRDO-विकवसत UAV 

वहमालयीन िातािरणात 5 वकलो पेलोडसह उड्डाण करण्यास आवण 

आिश्यक िािात बॉम्ब टाकण्यास सिम आहे. 

ISRO द्वारे 750 शालेय मुलीनंी बनिलेला Space Kidz India 

उपग्रि प्रके्षवपत केला जाणार आिे. 

● िारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) चे प्रिेपण िाहन 

देशिरातील सरकारी शाळांमधे्य वशकणाऱ्या 750 मुलीनंी तयार 

केलेला उपग्रह घेऊन जाईल. 

● स्कायरूट एरोसे्पसच्या विक्रम-एस प्रिेपण िाहनाने से्पस वकड्झचे 

पेलोड िाहून नेले. 

● AzaadiSAT उपग्रहाची लक्ष्य प्रिेपण तारीख 16 जानेिारी आहे, 

तथावप ही तारीख विविध कारणांमुळे बदलू शकते. 

अजुान राम मेघिाल, संसृ्कती राज्यमंिी यांनी खगोल पयाटनाचे 

उद्घाटन केले. 

● नॅशनल कौस्सल ऑफ सायस मु्यवझयम्सने नेहरू मेमोररयल 

मु्यवझयम आवण लायब्ररी यांच्या सहकायातने वदल्लीच्या इंवडया िेट 

येथे खिोल पयतटन – एक स्काय िेवटंि कायतक्रम आयोवजत केला 

होता. सांसृ्कवतक राज्यमंिी अजुतन राम मेघिाल यांनी कायतक्रमाचे 

उद्घाटन केले. 

नासाने िारतीय-अमेररकन अंतराळ तज्ज्ञ एसी चरवनया यांची 

मुख्य तंिज्ञ म्हणून वनयुक्ती केली आिे. 

● िारतीय-अमेररकन एरोसे्पस उद्योि तज्ञाची से्पस एजसीच्या 

मुख्यालयात तंिज्ञान धोरण आवण कायतक्रमांिर प्रशासक वबल 

नेल्सन यांचे प्रमुख सल्लािार म्हणून काम करण्यासाठी NASA चे 

निीन मुख्य तंिज्ञ म्हणून वनयुक्ती करण्यात आली आहे. AC चरवनया 

3 जानेिारी रोजी त्यांच्या निीन िूवमकेत अंतराळ एजसीमधे्य 

सामील झाले. त्यांनी दुसरे िारतीय-अमेररकन शास्त्रज्ञ िव्य लाल 

यांची जािा घेतली, ज्यांनी पूिीच्या वनयुक्तीपूिी मुख्य तंिज्ञ म्हणून 

काम केले होते. 

CMPDIL ने फु्यवजवटि मटेररअल्स तयार करणाऱ् या साइट्ससाठी 

निीन धूळ वनयंिण तंिज्ञानाचा शोध लािला आिे. 

● सेंटर ल माइन पॅ्लवनंि अँड वडझाईन इस्िटू्यट वलवमटेड (CMPDIL) 

ने फु्यवजवटव्ह डस्टची वनवमतती आवण धूलकणांच्या हालचाली 

वनयंवित करण्यासाठी प्रणाली शोधून काढली आहे आवण वडसेंबर 

2022 मधे्य त्याचे पेटंट प्राप्त केले आहे. 

● ही प्रणाली खाणी, थमतल पॉिर प्लांट, रेले्व साइवडंग्स, बंदरे आवण 

बांधकाम साइट्समधे्य िापरण्यासाठी विकवसत केली िेली आहे. 

बाह्य सौरमालेतील एक 'विरिा' धूमकेतू या मविन्यात 50,000 

िषांत प्रथमच आपल्या अंतराळ के्षिातून जाईल. 

● बा् सौरमालेतील एक 'वहरिा' धूमकेतू या मवहन्यात 50,000 िर्षांत 

प्रथमच आपल्या अंतराळ िेिातून जाईल. हे आकाश पाहणाऱ्यांना 

पृथ्वी आवण सूयातजिळ येताना ही खिोलीय घटना पाहण्याची 

आयुष्यात एकदाच संधी देते. धूमकेतू, औपचाररकपणे C/2022 E3 

(ZTF) म्हणून ओळखला जातो. 

स्टाटाअप फमा IG Drones ने िारतातील पविले 5G-सक्षम डर ोन, 

Skyhawk विकवसत केले. 

● ओवडशाच्या संबलपूर येथील िीर सुरेंद्र साई युवनव्हवसतटी ऑफ 

टेक्नॉलॉजी (VSSUT) कॅिसमधून जन्मलेल्या स्टाटतअप फमत IG 

Drones ने 5G- सिम डर ोन विकवसत केले आहे जे उभ्या टेक ऑफ 

आवण लँवडंि करण्यास सिम आहे. हे VTOL (व्हवटतकल टेक-ऑफ 

आवण लँवडंि) असल्याने, ते कोणत्याही िूप्रदेशातून पारंपाररक 

धािपट्टीची आिश्यकता न घेता ऑपरेट केले जाऊ शकते. 

OneWeb ने SpaceX लााँचरिर 40 उपग्रि यशस्वीररत्या प्रके्षवपत 

केले. 

• OneWeb ने SpaceX लाँचरिर40 उपग्रह यशस्वीररत्या प्रिेवपत 

केले आवण तैनात केलेयूके-आधाररत सॅटेलाइट नेटिकत  प्रदात्याचे हे 

16 िे यशस्वी प्रिेपण होते, ज्यामुळे त्याच्या लो-अथत ऑवबतट (LEO) 

नििातील उपग्रहांची एकूण संख्या 542 पयंत पोहोचली 
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कें द्र सरकार मिापावलका आवण ULB साठी राष्ट्र ीय नागरी तंिज्ञान 

अवियान सुरू करणार आिे. 

● कें द्र पाच िर्षांचे राष्ट्र ीय शहरी तंिज्ञान अवियान सुरू करणार आहे 

ज्यामुळे निरपावलका आवण देशातील 4,500 शहरी स्थावनक 

संस्थांच्या पायािूत सुविधांमधे्य तांविक सुधारणा होणार आहेत. 

िृहवनमातण आवण शहरी व्यिहार मंिालयाच्या नेतृत्वाखालील हा 

उपक्रम राबविल्या जाईल. यासाठी 15 हजार कोटी खचत येणार आहे. 

इस्रोच े'शुक्रयान I' वमशन शुक्र ग्रिािर 2031 पयंत लांबणीिर गेले 

आिे. 

● पी. श्रीकुमार, इंवडयन से्पस ररसचत ऑितनायझेशन (इस्रो) मधील 

सतीश धिन प्रोफेसर आवण त्याच्या से्पस सायस प्रोग्रामचे 

सल्लािार, म्हणाले की संस्थेला अद्याप व्हीनस वमशनसाठी िारत 

सरकारकडून मान्यता वमळालेली नाही आवण पररणामी, वमशन 

2031 पयंत लांबणीिर पडू शकते. 

2025 पयंत संपूणा िारत डॉपलर िेदर रडार नेटिका द्वारे किर 

केला जाईल. 

● 2025 पयंत संपूणत देश डॉपलर िेदर रडार नेटिकत ने कव्हर केला 

जाईल, ज्यामुळे हिामानातील तीव्र घडामोडीचंा अवधक अचूक 

अंदाज लािता येईल, असे कें द्रीय मंिी वजतेंद्र वसंह यांनी िारतीय 

हिामान वििािाच्या स्थापना वदनाप्रसंिी बोलताना सांवितले. 

नुकतेच चार निीन रडार जोडण्यात आले आहेत ज्यांची संख्या 33 

िरून 37 िर आली आहे. 

नासाच्या जेम्स िेब से्पस टेवलस्कोपने LHS 475b नािाचे निीन 

एक्सोपॅ्लनेट शोधले. 

● नॅशनल एरोनॉवटक्स अँड से्पस अँडवमवनस्टर ेशन (NASA) ने जाहीर 

केले की जेम्स िेब से्पस टेवलस्कोपने त्याचा पवहला निीन 

एक्सोपॅ्लनेट शोधला आहे. संशोधकांनी या ग्रहाला LHS 475 b असे 

लेबल केले आहे आवण तो अंदाजे पृथ्वीसारखाच आहे. फक्त 41 

प्रकाश-िर्षत दूर स्स्थत, ग्रह लाल बटू ताऱ् याच्या अिदी जिळ 

पररभ्रमण करतो आवण फक्त दोन वदिसात पूणत किा पूणत करतो. 

संशोधकांना आशा आहे की येत्या काही िर्षांत, िेब दुवबतणीच्या प्रित 

िमतेमुळे, ते पृथ्वीच्या आकाराचे अवधक ग्रह शोधण्यात सिम 

होतील. 

MSN गु्रपने पालबोरेस्ट या ब्राँड अंतगात बे्रस्ट बे्रस्ट कॅसर 

थेरपीसाठी जगातील पविले जेनेररक पॅलबोवसन्विब टॅबे्लट लॉन्च 

केले. 

● MSN गु्रपने पालबोरेस्ट या बँ्रड अंतितत बे्रस्ट बे्रस्ट कॅसर थेरपीसाठी 

सूवचत 'जिातील पवहले' जेनेररक पॅलबोसीस्िब टॅबे्लट लॉन्च केले. 

Palbociclib ला USFDA, EMA आवण CDSCO ने संपे्ररक ररसेप्टर 

पॉवझवटव्ह, ह्युमन एवपडमतल ग्रोथ फॅक्ट्र ररसेप्टर वनिेवटव्ह स्थावनक 

पातळीिर प्रित वकंिा मेटासॅ्टवटक स्तनाचा ककत रोि असलेल्या 

रुग्णांसाठी हामोनल थेरपीचं्या संयोिाने मान्यता वदली आहे. 

कॅनेवडयन आवण IISc खगोलशास्त्रज्ञ GMRT िापरून दूरच्या 

आकाशगंगेतील रेवडओ वसिल शोधला. 

● कॅनडातील मॅकविल युवनव्हवसतटी आवण बंिळुरूमधील इंवडयन 

इस्िटू्यट ऑफ सायस (IISc) मधील खिोलशास्त्रज्ञांनी अतं्यत 

दूरच्या आकाशिंिेतील अणू हायडर ोजनपासून उद्भिणारे रेवडओ 

वसग्नल शोधण्यासाठी पुण्यातील जायंट मेटर ोिेव्ह रेवडओ टेवलस्कोप 

(GMRT) मधीलडेटा िापरला आहे. 

● GMRT डेटा िापरून, संशोधकाने रेडवशफ्ट z=1.29 िर दूरच्या 

आकाशिंिेत अणु हायडर ोजनमधून रेवडओ वसग्नल शोधला आहे. 

संघाने शोधलेले वसग्नल या आकाशिंिेतून उत्सवजतत झाले जेव्हा विि 

केिळ 4.9 अब्ज िर्षांचे होते. 

SpaceX ने कॅवलफोवनायामधून 51 स्टारवलंक उपग्रि प्रके्षवपत केले. 

● से्पसएक्स  फाल्कन 9 रॉकेटने कॅवलफोवनतयाच्या वकनाऱ् यािरून 

प्रिेपणात चार डझनहून अवधक  स्टारवलंक उपग्रह लो-अथत 

ऑवबतटमधे्य नेले. कॅवलफोवनतयाच्या िेळेनुसार सकाळी 7:43 िाजता 

सांता बाबतरा च्या िायवे्यस असलेल्या िॅन्डनबित से्पस फोसत बेस येथून 

रॉकेट उचलण्यात आले. 51 स्टारवलंक उपग्रह जहाजािर होते. 

जहाजािरील कॅमेऱ्यांनी समुद्रवकनाऱ्यािरील िाउड बंॅकमधून 

रॉकेट फुटल्याचे दाखिले. 

ChatGPT च्या िाढत्या लोकवप्रयतेच्या दरम्यान Google आपला AI 

चॅटबॉट लॉन्च करणार आिे. 

● Google चे CEO संुदर वपचाई यांनी वडसेंबरमधे्य Google च्या AI 

चॅटबॉटच्या विकासाची योजना करण्यासाठी Google येथे कोड रेड 

घोवर्षत केला. नू्य यॉकत  टाईम्सच्या मते, Google ने त्यांचे दोन सिातत 

प्रवसद्ध अवियंते, लॅरी पेज आवण सेिे वब्रन यांची मदत घेतली आहे, 

जे यापुढे कंपनीच्या दैनंवदन कामकाजात िाि घेत नाहीत. 

ओपनएआयच्या चॅटजीपीटीच्या िाढत्या लोकवप्रयतेला तोडं 

देण्यासाठी आवण त्याचप्रमाणे स्पधातत्मक असलेला िुिल एआय 

चॅटबॉट तयार करण्याच्या मािांिर चचात करण्यासाठी ही बैठक 

वनयोवजत होती. 

NASA 2027 पयंत अणुऊजेिर चालणाऱ्या रॉकेटची चाचणी करेल 

ज्यामुळे अंतराळ प्रिास जलद िोईल. 

● युनायटेड से्टट्स से्पस एजसी NASA ने म्हटले आहे की देशाने 

2027 पयंत आस्ण्वक विखंडनसह शक्ती असलेल्या अंतराळ यान 

इंवजनची चाचणी घेण्याची योजना आखली आहे, ही प्रिती मंिळािर 

मानिाच्या प्रिासासह लांब पल्ल्याच्या मोवहमांसाठी महत्त्ाची 

म्हणून पावहली जाते. अणु थमतल प्रोपल्हशन इंवजन विकवसत 

करण्यासाठी आवण ते अंतराळात प्रिेवपत करण्यासाठी नासा 

अमेररकन सैन्याच्या संरिण प्रित संशोधन प्रकल्प एजसी 

(DARPA) सोबत िािीदारी करेल, असे नासाचे प्रशासक वबल 

नेल्सन यांनी सांवितले. 

िारतीय आवण ऑस्टरेवलयन शास्त्रज्ञांनी मेंदूसारख्या संगणकासाठी 

कृविम वसनॅप्स विकवसत केले. 

● बंिळुरूच्या जिाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर अँडव्हान्स्ड सायंवटवफक 

ररसचत (JNCASR), िारत सरकारच्या विज्ञान आवण तंिज्ञान 

वििािाची स्वायत्त संस्था, जे नायटर ाइड-आधाररत सामग्रीिर काम 

करत होते, शास्त्रज्ञांच्या एका चमूने नू्यरोमॉवफत क कॉम्प्युवटंिसाठी 

हाडतिेअर विकवसत करण्यासाठी त्यांची पाितिूमी िापरली आहे. 

वसग्नल टर ासवमशन वनयंवित करणारे तसेच वसग्नल लिात ठेिणाऱ्या 

सायनॅप्सची नक्कल करणारे उपकरण विकवसत करण्यासाठी त्यांनी 

ScN चा िापर केला. 

िारतातील पविली इंटर ानासल कोविड लस iNNCOVACC लााँच 

झाली. 

● कोविड-19 विरुद्ध िारतात प्रथम अनुनावसक लसीकरण, 

iNCOVACC, विज्ञान आवण तंिज्ञान मंिी वजतेंद्र वसंह आवण कें द्रीय 

आरोग्य मंिी डॉ. मनसुख मांडविया यांनी सादर केले. िारत 

बायोटेकने ही लस तयार केली आहे. मांडविया यांच्या घरी, िारतात 

उत्पावदत झालेली पवहली इंटर ानासल लस जिासमोर आणली िेली. 
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● मौलाना आझाद नॅशनल इस्िटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी (MANIT) 

येथे आयोवजत IISF च्या “फेस-टू-फेस विथ नू्य फं्रवटयसत इन सायस” 

कायतक्रमात कंपनीचे अध्यि आवण मुख्य कायतकारी अवधकारी 

कृष्णा एला यांनी िाि घेतला. 

युरोवपयन से्पस वमशन JUICE एवप्रल 2023 मधे्य प्रके्षवपत केले 

जाईल. 

● युरोवपयन से्पस एजसीचे जु्यवपटर बफातच्छावदत चंद्र एक्सप्लोरर 

वकंिा जू्यस हा मानितेचा बा् सूयतमालेतील पुढील उपक्रम आहे. 

आपल्या सौरमालेतील सिातत मोठा ग्रह, िुरू आवण त्याचे तीन चंद्र, 

ज्यामधे्य िॅवनमेड, कॅवलस्टो आवण युरोपा यांचा समािेश आहे, याचे 

सखोल परीिण केले जाईल. युरोपच्या से्पसपोटतसाठी एवप्रल 2023 

ला प्रिेपण करण्यासाठी टुलुझ, फ्रासला रिाना होण्यापूिी अंतराळ 

यानाने नुकत्याच अंवतम चाचण्या पूणत केल्या आहेत. 

IIT मद्रास-इन्ुबेटेड फमाने BharOS नािाची स्वदेशी मोबाइल 

ऑपरेवटंग वसस्टम विकवसत केली आिे. 

● IIT मद्रास -इन््ुबेटेड फमतने BharOS नािाची स्वदेशी मोबाइल 

ऑपरेवटंि वसस्टम विकवसत केली आहे जी कठोर िोपनीयता आवण 

सुरिा आिश्यकता असलेल्या संस्थांना प्रदान केली जात आहे आवण 

जेथे िापरकते संिेदनशील मावहती हाताळतात. अशा िापरकत्यांना 

खाजिी 5G नेटिकत द्वारे खाजिी िाउड सेिांमधे्य प्रिेश आिश्यक 

आहे. 

सूयााचा अभ्यास करण्यासाठी िारताच ेपविले वमशन, आवदत्य-L1, 

जून-जुलैपयंत प्रके्षवपत केले जाईल. 

● इंवडयन इस्िटू्यट ऑफ अँस्टर ोवफवजक्स (IIA) ने ISRO कडे सुपूदत 

केले, दृश्यमान रेर्षा उत्सजतन कोरोनाग्राफ (VELC), बोडत िरील 

प्राथवमक पेलोड आवदत्य- L1, जे सूयातचा अभ्यास करण्यासाठी 

िारताचे पवहले समवपतत िैज्ञावनक वमशन आहे. जून वकंिा जुलैपयंत 

लॉन्च केले जाईल. IIA च्या सेंटर फॉर ररसचत अँड एजु्यकेशन इन 

सायस अँड टेक्नॉलॉजी (CREST) कॅिसमधे्य ISRO चे अध्यि एस 

सोमनाथ यांच्या उपस्स्थतीत सुपूदत सोहळा पार पडला. IIA ने 

सांवितले की त्यांनी VELC चे संयोजन, चाचणी आवण कॅवलबे्रट करणे 

यशस्वीररत्या पूणत केले आहे. 

 

पुरस्कार बातम्या 

17 िा प्रिासी िारतीय सन्मान पुरस्कार 2023 जािीर करण्यात 

आले. 

● 17 िा प्रिासी िारतीय सन्मान पुरस्कार: परदेशात राहणाऱ् या 27 

िारतीयांची िारत सरकारने प्रिासी िारतीय सन्मान पुरस्कार 

(PBSA) साठी वनिड केली आहे, िारत आवण परदेशातील उतृ्कष्ट् 

कामविरीसाठी. हा पुरस्कार परदेशात राहणाऱ् या िारतीयांना वदला 

जाणारा सिोच्च सन्मान आहे, ज्यामधे्य अवनिासी िारतीय (NRI), 

िारतीय िंशाच्या व्यक्ती (PIOs) वकंिा त्यांच्याद्वारे स्थापन केलेल्या 

आवण चालिलेल्या संस्था/संस्था यांचा समािेश आहे. 

ओवडशाने त्यांच्या JAGA वमशनसाठी िर्ल्ा िॅवबटॅट अिॉडा 2023 

वजंकला. 

● ओवडशाने राज्याचा 5T उपक्रम, जिा वमशनसाठी UN -Habitat's 

World Habitat Awards 2023 वजंकला. पुरस्कार जििरातील 

नाविन्यपूणत, उतृ्कष्ट् आवण क्रांवतकारी िृहवनमातण कल्पना, प्रकल्प 

आवण कायतक्रम ओळखतात आवण हायलाइट करतात. जिा वमशन 

हा लँड टाइटवलंि आवण झोपडपट्टी अपगे्रवडंि प्रोग्राम आहे ज्याचा 

उदे्दश झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांचे जीिन सिम करणे आहे. 

लेखक अंवबकासुतन मंगड यांची प्राणिायू या लघुकथा संग्रिासाठी 

ओडकुझल पुरस्कार 2022 साठी वनिड झाली आिे. 

● लेखक अंवबकासुतन मंिड यांची प्राणिायू या लघुकथा संग्रहासाठी 

ओडकुझल पुरस्कार 2022 साठी वनिड झाली आहे. 30,000 रुपये, 

सन्मानपि आवण सन्मानवचन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. 

िुरुिायुरप्पन टर स्टने स्थापन केलेला हा पुरस्कार मल्याळममधील 

सिोतृ्कष्ट् लघुकथा संग्रहासाठी वदला जात आहे. िुरुिायुरप्पन 

टर स्टची स्थापना करणारे महाकिी जी. शंकरा कुरूप यांच्या 45 व्या 

पुण्यवतथीवनवमत्त 2 फेबु्रिारी रोजी येथील एनातकुलम समस्थ केरळ 

सावहत्य पररर्षदेच्या इमारतीत हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार 

आहे. सावहत्य समीिक डॉ. एम. लीलािती अंवबकासुतन मानिड 

यांना हा पुरस्कार प्रदान करतील. 

आसाम सरकारने 2022-23 साठी आसामच्या सिोच्च नागरी 

पुरस्कार प्राप्तकत्यांची घोषणा केली आिे. 

● आसामचे मुख्यमंिी वहमंता वबस्वा सरमा यांनी आसाम सरकारतफे 

देण्यात येणारे असम िैिि, असम सौरि आवण असम िौरि या 

शे्रणीमंधील पुरस्कारप्राप्त व्यक्तीचंी नािे जावहर केली. 

● डॉ. तपन सैवकया यांना आसाम सरकार तफे वदला जाणारा सिोच्च 

नािरी सन्मान असम िैिि जाहीर झाला आहे. 

● डॉ. शवशधर फुकन, कृष्णा रॉय, विल्बटत संिमा आवण डॉ. वबनॉय 

कुमार सैवकया या चार व्यक्तीचंी असम सौरि पुरस्कारासाठी वनिड 

करण्यात आली आहे. 

● डॉ. देबावजत बमतन, मांजे ला, रुस्तम बासुमातारी, वबनंदा 

हाथीबरुआ, अतुल च बरुआ, वशला िोिाला, डॉ. जोिेश देउरी, 

पंकज लाल िोिोई, सिेिर बसुमतरी मंथंि हमर, दयाल िोस्वामी, 

डॉ. सय्यद इफ्तीकार अहमद, आवण धु्रबज्योती शमात यांची असम 

िौरि पुरस्कारासाठी वनिड करण्यात आली आहे. 

विधी व्यिसायािरील िािाडा लॉ सू्कल सेंटरने िारताचे 

सरन्यायाधीश डॉ. डीिाय चंद्रचूड यांना 2022 चा "अिॉडा फॉर 

ग्लोबल लीडरवशप" प्राप्तकताा म्हणून घोवषत केले आिे. 

● हाितडत लॉ सू्कल सेंटर ऑन द लीिल प्रोफेशन (एचएलएस सीएलपी) 

ने िारताचे सरन्यायाधीश डॉ. डीिाय चंद्रचूड यांना 2022 चा 

“अिॉडत फॉर ग्लोबल लीडरवशप” प्राप्तकतात म्हणून घोवर्षत केले 

आहे. जि 11 जानेिारी 2023 रोजी एका आिासी कायतक्रमात त्यांना 

हा पुरस्कार प्रदान केला जाईल. धनंजया यशिंत चंद्रचूड हे सध्या 

िारताचे 50 िे सरन्यायाधीश म्हणून कायतरत आहेत. 
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केरळ विद्यापीठाने युिा मिोत्सिात 'ओिरऑल चॅन्वियनवशप' 

वजंकली. 

● केरळ विद्यापीठाने वतरुपती येथील श्री पद्मािती मवहला विि 

विद्यालय (SPMVV) येथील 36 व्या आंतरविद्यापीठ दविण वििािीय 

युिा महोत्सि पद्मा तरंि येथे 'ओव्हरऑल चॅस्ियनवशप' वजंकली. 

कोट्टायम येथील महात्मा िांधी विद्यापीठ उपविजेते ठरले. 

‘RRR' या वसनेमातील 'नाटू नाटू' या गाण्याला गोर्ल्न ग्लोब 

पुरस्कार 2023 मधे्य सिोतृ्कष्ट् गाणे या शे्रणीत पुरस्कार वमळाला. 

● संिीतकार एम.एम. कीरािानी, िायक काला िैरि आवण राहुल 

वसपलीिंुज यांच्या RRR ” मधील “नाटू नाटू” या िाण्यासाठी 

सिोतृ्कष्ट् िोर्ल्न ग्लोब पुरस्कार 2023 वमळाला आहे. 

गोर्ल्न ग्लोब पुरस्कार 2023 जािीर झाले. 

● 2023 च्या िोर्ल्न ग्लोब शोची 80 िी आिृत्ती, जेरॉड कामातइकल 

यांनी होस्ट केली. NBC आवण Peacock या प्रसारण िावहन्यांिर 

याचे थेट प्रिेपण दाखिण्यात आले. 

गोर्ल्न ग्लोब पुरस्कार 2023 विजेत्यांची यादी  

Category Winners 
Best TV Series, Musical or 

Comedy 
“Abbott Elementary” 

Best Performance by an 
Actor in a TV Series, Drama 

Kevin Costner, 
“Yellowstone” 

Best Director, Motion 
Picture 

Steven Spielberg, “The 
Fabelmans” 

Best Screenplay, Motion 
Picture 

Martin McDonagh, “The 
Banshees of Inisherin” 

Best Motion Picture, Non-
English Language 

“Argentina, 1985” 

Best Performance by an 
Actress in a Motion Picture, 

Drama 
Cate Blanchett, “Tár” 

Best Performance by an 
Actress in a TV Series, 

Drama 
Zendaya, “Euphoria” 

Best Performance by an 
Actor in a Motion Picture, 

Drama 
Austin Butler, “Elvis” 

Best Motion Picture, 
Animated 

“Guillermo del Toro’s 
Pinocchio” 

Best Performance by an 
Actress in a Motion Picture, 

Musical or Comedy 

Michelle Yeoh, 
“Everything Everywhere 

All at Once” 
Best Performance by an 

Actor in a Motion Picture, 
Musical or Comedy 

Colin Farrell, “The 
Banshees of Inisherin” 

Best Performance by an 
Actress in a TV Series, 

Musical or Comedy 

Quinta Brunson, “Abbott 
Elementary” 

Best Performance by an 
Actor in a TV Series, Musical 

or Comedy 

Jeremy Allen White, 
“The Bear” 

Best Original Song, Motion 
Picture 

“Naatu Naatu,” “RRR” 

Best Original Score, Motion 
Picture 

Justin Hurwitz, 
“Babylon” 

e-NAM ने वडवजटल इंवडया पुरस्कार 2022 वजंकला. 

● e-NAM, कृर्षी आवण शेतकरी कल्याण मंिालयाचा एक प्रमुख 

उपक्रम,निी वदल्ली येथे आयोवजत वडवजटल इंवडया पुरस्कार 2022 

मधे्य नािररकांच्या वडवजटल सिमीकरण शे्रणीमधे्य पॅ्लवटनम 

पुरस्कार वजंकला आहेिारताच्या राष्ट्र पती श्रीमती. कायतक्रमाचे 

प्रमुख पाहुणे म्हणून द्रौपदी मुमूत यांनी वडवजटल इंवडया पुरस्कार, 

2022 प्रदान केले. 

जयपूर वफल्म फेन्वस्टिलमधे्य अपणाा सेन यांना जीिनगौरि 

पुरस्काराने सन्मावनत करण्यात आले. 

● जयपूर आंतरराष्ट्र ीय वचिपट महोत्सिाच्या 15 व्या आिृत्तीच्या 

उद्घाटन समारंिात अविनेिी अपणात सेन वहला जीिनिौरि 

पुरस्काराने सन्मावनत करण्यात आले. उद्घाटन समारंिात गॅ्रमी 

पुरस्कार विजेते ररकी केज, वचिपटाचे पटकथा लेखक कमलेश 

पांडे, पटकथा लेखक-वचिपट वनमातता हैदर हेल आवण इतर 

उपस्स्थत होते. या कायतक्रमात 63 देशातील 282 वचिपट दाखिले 

जाणार आहेत. 

वििेक अवििोिीचा 'द काश्मीर फाइल्स' ऑस्कर 2023 साठी 

वनिडला गेला. 

● वििेक अवग्नहोिीचा 'द कािीर फाइल्स' हा वचिपट ऑस्कर २०२३ 

साठी वनिडला िेला आहे. म्हणजेच आता हा वचिपट ऑस्करसाठी 

पाि ठरला आहे. अविनेते अनुपम खेर, वमथुन चक्रिती, दशतन कुमार 

आवण पल्लिी जोशी यांनाही सिोतृ्कष्ट् अविनेत्याच्या शे्रणीसाठी 

वनिडण्यात आले आहे. कािीर फाइल्सची कथा 1990 मधे्य 

पावकस्तान समवथतत दहशतिाद्यांनी समुदायातील लोकांच्या 

पद्धतशीरपणे हत्या केल्यानंतर कास्िरी पंवडतांच्या सामूवहक 

वनितमनिोिती वफरते. हा वचिपट माचत 2022 मधे्य वथएटरमधे्य 

प्रदवशतत झाला होता. 

युनायटेड से्टट्सच्या आर'बोनी गॅवब्रएलने 71 िी वमस युवनिसा 

2022 चा ताज वजंकला. 

● नू्य ऑलीस, मेस्क्सको येथे आयोवजत समारंिात युनायटेड से्टट्स 

उमेदिार आर'बोनी िॅवब्रएलने वमस युवनव्हसत 2022 चा मुकुट 

पटकािला आहे. 2021 चे विजेतेपद वजंकणाऱ्या िारताच्या हरनाज 

कौर संधूने वतला हा मुकुट प्रदान केला. वतला 71 व्या वमस युवनव्हसत 

स्पधेत रंिमंचािर फुलांचा िुच्छ देण्यात आला, विजेत्याच्या स्खंडीत 

बांधलेला आवण मुकुट घालण्यात आला. 

वक्रवटक्स चॉइस अिॉडा 2023 मधे्य RRR ला दोन पुरस्कार वमळाले. 

● 28 व्या वक्रवटक्स चॉइस अिॉडत 2023 मधे्य RRR ला Naatu Naatu 

साठी सिोतृ्कष्ट् िाण्याचा, तसेच सिोतृ्कष्ट् परदेशी िारे्षतील 

वचिपटाचा पुरस्कार वमळाला. RRR ला सिोतृ्कष्ट् वदग्दशतक, 

सिोतृ्कष्ट् वचि आवण सिोतृ्कष्ट् स्व्हजु्यअल इफेक््ट्ससाठीही 

नामांकन वमळाले होते. वक्रवटक्स चॉइस अिॉडत 2023 पुरस्कारांची 

यादी पाहण्यासाठी खाली वदलेल्या वलंक िर स्िक करा. 

लेखक के िेणू यांना फेडरल बाँक वलटररी अिॉडा 2023 वमळाला. 

● प्रख्यात लेखक के िेणू यांना त्यांच्या आत्मचररि 'ओरानिेशानंवथंते 

कथा' साठी फेडरल बँक वलटररी अिॉडत 2022 ने सन्मावनत 

करण्यात आले. केरळ वलटरेचर फेस्स्टव्हलचा एक िाि म्हणून 

आयोवजत एका विशेर्ष कायतक्रमात फेडरल बँकेचे अध्यि आवण 

स्वतंि संचालक बालिोपाल चंद्रशेखर यांच्याकडून िेणूने हा 

पुरस्कार स्वीकारला. 
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अवजंठा-एलोरा वफल्म फेन्वस्टिलमधे्य 'नानेरा'ला 'गोर्ल्न कैलाशा' 

पुरस्कार वमळाला. 

● दीपांकर प्रकाश वदग्दवशतत राजस्थानी वचिपट नानेरा याने अवजंठा-

एलोरा वचिपट महोत्सिात सिोतृ्कष्ट् वचिपटाचा 'िोर्ल्न कैलाशा' 

पुरस्कार पटकािला. 

● FIPRESSCI इंवडया जु्यरी एन विद्याशाकर यांनी सिोतृ्कष्ट् वचिाचा 

पुरस्कार जाहीर केला. टर ॉफी आवण एक लाख रुपये रोख असे या 

पुरस्काराचे स्वरूप होते. अवजंठा-एलोरा वफल्म फेस्स्टव्हल सध्या 

आठव्या आिृत्तीत आहे आवण तो 11 ते 15 जानेिारी 2023 या 

कालािधीत औरंिाबादमधे्य झाला. 

तावमळनाडू मकंटाइल बाँक वलवमटेडला सिोतृ्कष्ट् बाँक पुरस्काराने 

सन्मावनत करण्यात आले. 

● तावमळनाडू मकंटाइल बँक वलवमटेड (TMB) ला 2022 सालच्या 

सिोतृ्कष्ट् बँक सिेिणात सिोतृ्कष्ट् लघु बँक पुरस्कार वमळाला आहे. 

सिोतृ्कष्ट् बँकांचे सिेिण वबझनेस टुडे- KPMG (BT-KPMG Best 

Banks Survey) द्वारे केले िेले. 13 जानेिारी 2023 रोजी मंुबईत हा 

पुरस्कार सोहळा पार पडला. टीएमबीच्या ितीने एमडी आवण 

सीईओ श्री एस कृष्णन यांनी कें द्रीय मंिी वनतीन िडकरी 

यांच्याकडून पुरस्कार स्वीकारला आहे. 

गोव्यातील मनोिर आंतरराष्ट्र ीय विमानतळाला सिोतृ्कष्ट् शाश्वत 

ग्रीनवफर्ल् विमानतळ पुरस्कार वमळाला. 

● GMR Airports Infrastructure Limited ची उपकंपनी असलेल्या 

GMR Goa International Airport Ltd (GGIAL) द्वारे वनवमतत नू्य 

िोिा मनोहर आंतरराष्ट्र ीय विमानतळ (MIA), ASSOCHAM 14 

व्या आंतरराष्ट्र ीय पररर्षदेत विमानचालन शाितता आवण पयातिरण 

अंतितत प्रवतवित "सिोतृ्कष्ट् शाित ग्रीनफीर्ल् विमानतळ" पुरस्कार 

वजंकला . निी वदल्ली येथे नािरी विमान िाहतूक 2023 साठी -कम-

पुरस्कार. हा पुरस्कार GGIAL द्वारे शािततेची मूलिूत संकल्पना 

राबविण्यासाठी घेतलेल्या "उतृ्कष्ट् उपक्रमांसाठी" प्रदान करण्यात 

आला. पररर्षदेदरम्यान, कें द्रीय नािरी विमान िाहतूक मंिी 

ज्योवतरावदत्य वसंवधया यांनी उद्योि िेिातील मान्यिर आवण 

सहिािीचं्या उपस्स्थतीत GGIAL मधील िररि अवधकाऱ् यांना 

पुरस्कार प्रदान केले. 

नेपाळी डॉ. संदुक रुईत यांनी मानितेच्या सेिेसाठी बिरीनचा ISA 

पुरस्कार वजंकला. 

● वहमालयन मोतीवबंदू प्रकल्पाचे सह-संस्थापक डॉ. संदुक रुईत यांना 

सेिा टू ह्युमॅवनटीसाठी आयएसए पुरस्कार वमळाला आहे, जो 

बहरीनचा सिोच्च नािरी पुरस्कार आहे. पुरस्कारामधे्य USD 1 

दशलि रोख , िुणित्ता प्रमाणपि आवण सुिणत पदक आहे. दूरस्थ 

डोळ्यांच्या वशवबरांमधे्य उच्च-िुणिते्तच्या मायक्रोसवजतकल प्रवक्रया 

वितररत करण्यात ते अग्रणी आहेत. त्यांनी आधुवनक डोळ्यांची 

काळजी आवशया, आवफ्रका आवण लॅवटन अमेररकेतील देशांमधे्य 

परिडणारी आवण उपलब्ध करून वदली. 

IPA आवण RIS यांनी सागरी अथाव्यिस्था आवण कनेन्वक्टन्विटीसाठी 

कें द्र स्थापन करण्यासाठी करारािर स्वाक्षरी केली. 

● इंवडयन पोट्तस असोवसएशन (IPA) आवण विकसनशील देशांसाठी 

संशोधन आवण मावहती प्रणाली (RIS) यांनी बंदरे, जहाज आवण 

जलमाित मंिी आवण आयुर्ष श्री सबातनंद सोनोिाल यांच्या उपस्स्थतीत 

सािरी अथतव्यिस्था आवण कनेस्क्ट्स्व्हटीसाठी कें द्र स्थापन 

करण्यासाठी करारािर स्वािरी केली. कायतक्रमादरम्यान, 

MoPSW, RIS आवण IPA च्या िररि अवधकाऱ्यांसह इतर अनेक 

मान्यिर देखील उपस्स्थत होते. 

SBI जनरल इन्शुरस कंपनीने विमाचल प्रदेश पोवलसांना रस्ता 

अपघातांची संख्या कमी करण्यासाठी Doers NGO सोबत 

िागीदारी केली. 

● SBI जनरल इन्शुरस, िारतातील एक अग्रिण्य सामान्य विमा 

कंपनी, वहमाचल प्रदेश पोवलसांना रसे्त अपघातांची संख्या कमी 

करण्यासाठी मदत करण्यासाठी Doers NGO सोबत िािीदारी 

केली आहे. त्याच्या CSR कायतक्रमाचा एक िाि म्हणून, SBI जनरल 

ने मंडी वजल्ह्ातील रसे्त अपघातग्रस्तांना "िोर्ल्न अिर" मधे्य 

तात्काळ िैद्यकीय सेिेसाठी एक सुसज्ज रुग्णिावहका उपलब्ध 

करून वदली आहे. 

ESAF बाँकेने Inclusive Finance India पुरस्कार 2022 वजंकला. 

● ESAF स्मॉल फायनास बँकेने आवथतक समािेशनाचे उवद्दष्ट् पुढे 

नेण्यात आवण सितसमािेशक िाढीला पावठंबा देण्यासाठी केलेल्या 

योिदानासाठी प्रवतवित Inclusive Finance India पुरस्कार 2022 

ने सन्मावनत केले आहे. हा पुरस्कार ESAF च्या ESAF धनश्री, ESAF 

उद्योि ज्योती, LSEDP (स्थावनक शाित आवथतक विकास प्रकल्प), 

ESAF बालज्योती, ESAF िायुज्योती आवण ESAF Garshom या 

आवथतक समािेशन प्रकल्पांच्या अवद्वतीय से्पक्ट्र मची ओळख आहे. 

ओवडशाच्या आस्का पोलीस से्टशनला िारतातील सिोतृ्कष्ट् 

पोलीस से्टशन म्हणून गौरविण्यात आले. 

● कें द्रीय िृहमंिी अवमत शहा यांनी ओवडशातील िंजम वजल्ह्ातील 

आस्का पोवलस से्टशनला देशातील प्रथम क्रमांकाचे पोवलस से्टशन 

म्हणून सन्मावनत केले. 2022 च्या पोवलस से्टशनच्या िावर्षतक 

क्रमिारीत आस्का पोवलस से्टशनला सन्मावनत करण्यात आले. 

आस्का पोवलस से्टशनला कें द्रीय मंिी अवमत शाह यांच्याकडून 

कौतुक प्रमाणपिासह प्रवतवित पुरस्कार प्राप्त झाला. 

21 व्या ढाका आंतरराष्ट्र ीय वचिपट मिोत्सिात (DIFF) आवशयाई 

वचिपट स्पधाा वििागात दोन िारतीय वचिपटांना सिोतृ्कष्ट् 

पटकथा लेखक आवण सिोतृ्कष्ट् अविनेिीचे पाररतोवषक वमळाले. 

● बांिलादेशच्या 21 व्या ढाका आंतरराष्ट्र ीय वचिपट महोत्सिात 

(DIFF) आवशयाई वचिपट स्पधात वििािात दोन िारतीय वचिपटांना 

सिोतृ्कष्ट् पटकथा लेखक आवण सिोतृ्कष्ट् अविनेिीचे पाररतोवर्षक 

वमळाले. अवनक दत्ता वदग्दवशतत अपरावजतो (द अपरावजत) या 

वचिपटाला सिोतृ्कष्ट् पटकथालेखनाचा पुरस्कार वमळाला तर 

केतकी नारायणला कृष्णेंदू कलेश वदग्दवशतत प्रप्प्प्प्दा (हॉक्स मवफन) 

वचिपटातील िूवमकेसाठी सिोतृ्कष्ट् अविनेिीचा पुरस्कार वमळाला. 

'नाटू नाटू' िे गाणे आवण िारतातील दोन मावितीपट यंदाच्या 

ऑस्करसाठी नामांकन झाले आिेत. 

● िारतातील ब्लॉकबस्टर वचिपट RRR मधील 'नाटू नाटू' हे िाणे 

आवण देशातील दोन मावहतीपट 'ऑल दॅट बे्रथ्स' आवण 'द एवलफंट 

स्व्हस्परसत' यांनी अकादमी पुरस्कारांच्या 95 व्या आिृत्तीत अंवतम 

नामांकन यादीत स्थान वमळिले आहे.  तथावप, िारताची अवधकृत 

एंटर ी छेल्लो शो (शेिटचा वचिपट शो), िुजराती िारे्षतील आिामी 

काळातल्या नाटकाला 95 व्या अकादमी पुरस्कारांमधे्य सिोतृ्कष्ट् 

आंतरराष्ट्र ीय िैवशष्ट्य शे्रणीमधे्य नामांकन वमळाले नाही. 

डॉ. प्रिा अिे यांना पं िररप्रसाद चौरवसया जीिनगौरि पुरस्काराने 

सन्मावनत करण्यात आले. 

● वहंदुस्थानी िावयका पद्मवििूर्षण, डॉ. प्रिा अिे यांना महाराष्ट्र ाचे 

मुख्यमंिी एकनाथ वशंदे यांच्या हसे्त पंवडत हररप्रसाद चौरवसया 

जीिनिौरि पुरस्काराने सन्मावनत करण्यात आले. मंुबईजिळील 

ठाणे येथे महाराष्ट्र ाचे मुख्यमंिी एकनाथ वशंदे यांच्या हसे्त त्यांना हा 

पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. राम िणेश िडकरी रंिायतन येथे 

झालेल्या कायतक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हसे्त डॉ.अिे यांचा सत्कार 

करण्यात आला. 
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राष्ट्रपती द्रौपदी मुमूा यांनी 412 शौया पुरस्कारांना मंजुरी वदली. 

● िारताच्या राष्ट्र पती, द्रौपदी मुमूत यांनी सशस्त्र दलातील जिानांना 

आवण इतरांना 412 शौयत पुरस्कार आवण इतर संरिण सन्मान मंजूर 

केले आहेत. यामधे्य चार मरणोत्तरासह सहा कीती चके्र आवण दोन 

मरणोत्तरांसह 15 शौयत चक्रांचा समािेश आहे. यामधे्य एक बार टू 

सेना पदक (शौयत), चार मरणोत्तर, एक नौसेना पदक (शौयत), सात 

िायु सेना पदक (शौयत) आवण 29 परम विवशष्ट् सेिा पदकांसह 92 

सेना पदकांचा समािेश आहे.शौयत पुरस्कारांची यादी पाहण्यासाठी 

खाली वदलेल्या वलंक िर स्िक करा. 

Gallantry Awards 2023 

आंतरराष्ट्र ीय वक्रकेट पररषद (ICC) ने ICC पुरस्कार 2022 मधे्य 

प्रथम िैयन्वक्तक पुरस्कार विजेत्यांची घोषणा केली आिे. 

● इंटरनॅशनल वक्रकेट कौस्सल (ICC) ने आयसीसी अिॉड्तस 2022 

मधे्य प्रथम िैयस्क्तक पुरस्कार विजेत्यांची घोर्षणा केली आहे, 

ज्यामधे्य मीवडया प्रवतवनधीचं्या तज्ञ पॅनेल, ICC व्होवटंि अकादमी 

आवण आयसीसी व्होवटंि अकादमी यांच्यामधे्य आयोवजत केलेल्या 

जािवतक मतदानानंतर असोवसएट, इमवजंि आवण T20I शे्रणीमंधे्य 

सन्मावनत केलेल्या ताऱ्यांची नािे वदली आहेत. जािवतक चाहते 

ज्यांनी त्यांच्या आिडत्या तारेला मतदान केले. 13 िैयस्क्तक 

शे्रणीतील विजेते संपूणत कॅलेंडर िर्षाततील एकूण कामविरी आवण 

यशांिर आधाररत होते, ज्यात विजेत्यांची घोर्षणा ICC वडवजटल 

चॅनेलिर करण्यात आली होती. 

2022 साठी ICC पुरस्कार विजेते 

● सर िारवफर्ल् सोबसत टर ॉफी: बाबर आझम (पावकस्तान) 

● रॅचेल हेहो स्लंट टर ॉफी: नॅट सायव्हर (इंगं्लड) 

● पुरुर्ष कसोटी वक्रकेटपटू: बेन स्टोक्स (इंगं्लड) 

● पुरुर्षांचा एकवदिसीय वक्रकेटपटू: बाबर आझम 

● मवहला िनडे वक्रकेटर ऑफ द इयर: नॅट सायव्हर 

● पुरुर्षांचा T20 आंतरराष्ट्र ीय वक्रकेटपटू: सूयतकुमार यादि (िारत) 

● मवहला T20 आंतरराष्ट्र ीय वक्रकेटपटू: ताहवलया मॅकग्रा (ऑस्टर ेवलया) 

● पुरूर्षांचा उदयोनु्मख वक्रकेटपटू: माको जॅनसेन (दविण आवफ्रका) 

● मवहला उदयोनु्मख वक्रकेटपटू: रेणुका वसंि (िारत) 

● पुरूर्ष सहकारी वक्रकेटर ऑफ द इयर: िेहातडत इरास्मस (नावमवबया) 

● मवहला असोवसएट वक्रकेटर ऑफ द इयर: ईशा ओझा (िारत) 

● डेस्व्हड शेफडत टर ॉफी: ररचडत इवलंििथत (इंगं्लड) 

● स्स्पररट ऑफ वक्रकेट पुरस्कार: आवसफ शेख (नेपाळ) 
 

 

पद्म पुरस्कार 2023 जािीर करण्यात आले. 

● प्रजासत्ताक वदनाच्या पूित संधे्यला कें द्रीय िृह वििािाने पद्म पुरस्कार 

2023 ची घोर्षणा केली. 2023 मधे्य 6 पद्मवििूर्षण, 9 पद्मिूर्षण 

आवण 91 पद्मश्री पुरस्कारांचा समािेश आहे. पुरस्कार विजेत्यांपैकी 

19 मवहला आहेत आवण या यादीत परदेशी / NRI / PIO / OCI या 

शे्रणीतील 2 व्यक्ती आवण 7 मरणोत्तर पुरस्कारप्राप्त व्यक्तीचंाही 

समािेश आहे.  

पद्मवििूषण विजेत्याची यादी 

नाि के्षि राज्य/देश 

श्री बाळकृष्ण दोशी 

(मरणोत्तर) 

इतर - 

आवकत टेक्चर 
िुजरात 

श्री झाकीर हुसेन कला महाराष्ट्र  

श्री एस एम कृष्णा 
साितजवनक 

घडामोडी 
कनातटक 

श्री वदलीप महलनवबस 

(मरणोत्तर) 
और्षध पविम बंिाल 

श्री. श्रीवनिास िधतन 
विज्ञान आवण 

अवियांविकी 

युनायटेड से्टट्स 

ऑफ अमेररका 

श्री मुलायम वसंह यादि 

(मरणोत्तर) 

साितजवनक 

घडामोडी 
उत्तर प्रदेश 

पद्मिूषण विजेत्याची यादी 

नाि फीर्ल् राज्य/देश 

श्री एस एल िैरप्पा 
सावहत्य आवण 

वशिण 
कनातटक 

श्री कुमार मंिलम वबलात 
व्यापार आवण 

उद्योि 
महाराष्ट्र  

श्री दीपक धर 
विज्ञान आवण 

अवियांविकी 
महाराष्ट्र  

कु.िाणी जयराम कला तावमळनाडू 

स्वामी वचन्ना जेयर 
इतर - 

अध्यात्मिाद 
तेलंिणा 

कु.सुमन कल्याणपूर कला महाराष्ट्र  

श्री कवपल कपूर 
सावहत्य आवण 

वशिण 
वदल्ली 

सुधा मूती समाजकायत कनातटक 

श्री कमलेश डी पटेल 
इतर - 

अध्यात्मिाद 
तेलंिणा 

पद्मश्री विजेत्याची यादी 

नाि के्षि राज्य/देश 

सुकामा आचायत डॉ 
इतर - 

अध्यात्मिाद 
हररयाणा 

कु.जोधाईबाई बेिा कला मध्य प्रदेश 

श्री पे्रमजीत बाररया कला 

दादरा आवण 

निर हिेली 

आवण दमण 

आवण दीि 

कु.उर्षा बारले कला छत्तीसिड 
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नाि के्षि राज्य/देश 

श्री मुनीिर चांदिार और्षध मध्य प्रदेश 

श्री हेमंत चौहान कला िुजरात 

श्री िानुिाई वचतारा कला िुजरात 

कु. हेमोप्रोिा चुवटया कला आसाम 

श्री नरेंद्र चंद्र देबबमात 

(मरणोत्तर) 

साितजवनक 

व्यिहार 
विपुरा 

सुिद्रा देिी कला वबहार 

श्री खादर िल्ली दुडेकुला 
विज्ञान आवण 

अवियांविकी 
कनातटक 

श्री हेमचंद्र िोस्वामी कला आसाम 

कु.वप्रवतकाना िोस्वामी कला पविम बंिाल 

श्री राधाचरण िुप्ता 
सावहत्य आवण 

वशिण 
उत्तर प्रदेश 

श्री मोददुिु विजय िुप्ता 
विज्ञान आवण 

अवियांविकी 
तेलंिणा 

श्री अहमद हुसेन आवण 

श्री मोहम्मद हुसेन * ( 

जोडी) 

कला राजस्थान 

श्री वदलशाद हुसेन कला उत्तर प्रदेश 

श्री विकू रामजी इदाते समाजकायत महाराष्ट्र  

श्री सी.आय.इसाक 
सावहत्य आवण 

वशिण 
केरळा 

श्री रतन वसंि जग्गी 
सावहत्य आवण 

वशिण 
पंजाब 

श्री वबक्रम बहादूर 

जमावतया 
समाजकायत विपुरा 

श्री रामकुईिांिबे जेणे समाजकायत आसाम 

श्री राकेश राधेश्याम 

झुनझुनिाला (मरणोत्तर) 

व्यापार आवण 

उद्योि 
महाराष्ट्र  

श्री रतनचंद्र कर और्षध 
अंदमान आवण 

वनकोबार बेटे 

श्री मवहपत किी कला िुजरात 

श्री एम एम कीरािानी कला आंध्र प्रदेश 

श्री आरीस खंबाट्टा 

(मरणोत्तर) 

व्यापार आवण 

उद्योि 
िुजरात 

श्री परशुराम कोमाजी 

खुणे 
कला महाराष्ट्र  

श्री िणेश नािप्पा 

कृष्णराजनिरा 

विज्ञान आवण 

अवियांविकी 
आंध्र प्रदेश 

श्री मािुनी चरण कंुर कला ओवडशा 

श्री आनंद कुमार 
सावहत्य आवण 

वशिण 
वबहार 

श्री अरविंद कुमार 
विज्ञान आवण 

अवियांविकी 
उत्तर प्रदेश 

नाि के्षि राज्य/देश 

श्री डोमरवसंि कंुिर कला छत्तीसिड 

श्री रायवझंिबोर कुरकलंि कला मेघालय 

कु.वहराबाई लोबी समाजकायत िुजरात 

श्री मूळचंद लोढा समाजकायत राजस्थान 

कु.राणी मचाय्या कला कनातटक 

श्री अजयकुमार मांडिी कला छत्तीसिड 

श्री प्रिाकर िानुदास मांडे 
सावहत्य आवण 

वशिण 
महाराष्ट्र  

श्री िजानन जिन्नाथ माने समाजकायत महाराष्ट्र  

श्री अंतयातमी वमश्रा 
सावहत्य आवण 

वशिण 
ओवडशा 

श्री नाडोजा 

वपंडीपापनहल्ली 

मुवनिेंकटप्पा 

कला कनातटक 

प्रा.(डॉ.) महेंद्र पाल 
विज्ञान आवण 

अवियांविकी 
िुजरात 

श्री उमाशंकर पांडे समाजकायत उत्तर प्रदेश 

श्री रमेश परमार आवण 

कु.शांती परमार* (वद्वतीय) 
कला मध्य प्रदेश 

नवलनी पाथतसारथी डॉ और्षध पुद्दुचेरी 

श्री हनुमंतराि पसुपुलेती और्षध तेलंिणा 

श्री रमेश पतंिे 
सावहत्य आवण 

वशिण 
महाराष्ट्र  

कु.कृष्णा पटेल कला ओवडशा 

श्री के कल्याणसंुदरम 

वपल्लई 
कला तावमळनाडू 

श्री व्हीपी अपु्पकुट्टन 

पोडुिल 
समाजकायत केरळा 

श्री कवपल देि प्रसाद कला वबहार 

श्री एसआरडी प्रसाद खेळ केरळा 

श्री शाह रशीद अहमद 

कादरी 
कला कनातटक 

श्री सी व्ही राजू कला आंध्र प्रदेश 

श्री बिी राम 
विज्ञान आवण 

अवियांविकी 
हररयाणा 

श्री चेरुिायल के रमण इतर - शेती केरळा 

सुजाता रामदोराई 
विज्ञान आवण 

अवियांविकी 
कॅनडा 

श्री अब्बारेड्डी नािेिर राि 
विज्ञान आवण 

अवियांविकी 
आंध्र प्रदेश 

श्री परेशिाई राठिा कला िुजरात 

श्री बी रामकृष्ण रेड्डी 
सावहत्य आवण 

वशिण 
तेलंिणा 

श्री मंिला कांती रॉय कला पविम बंिाल 
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नाि के्षि राज्य/देश 

कु.के.सी. धािरेमसंिी कला वमझोराम 

श्री िवडिेल िोपाल आवण 

श्री मासी सदैयान * ( 

जोडी) 

समाजकायत तावमळनाडू 

श्री.मनोरंजन साहू और्षध उत्तर प्रदेश 

श्री पतयत साहू इतर - शेती ओवडशा 

श्री ऋस्त्वक सन्याल कला उत्तर प्रदेश 

श्री कोटा सस्च्चदानंद 

शास्त्री 
कला आंध्र प्रदेश 

श्री संकुरथरी चंद्रशेखर समाजकायत आंध्र प्रदेश 

श्री के शनाथोईबा शमात खेळ मवणपूर 

श्री नेकराम शमात इतर - शेती वहमाचल प्रदेश 

श्री िुरचरण वसंि खेळ वदल्ली 

श्री लक्ष्मण वसंह समाजकायत राजस्थान 

श्री मोहन वसंि 
सावहत्य आवण 

वशिण 

जमू्म आवण 

कािीर 

श्री थुनोजम चौबा वसंि 
साितजवनक 

व्यिहार 
मवणपूर 

श्री प्रकाशचंद्र सूद 
सावहत्य आवण 

वशिण 
आंध्र प्रदेश 

सुश्री नेइहुनुओ सोरी कला नािालँड 

जनुम वसंि सोय यांनी डॉ 
सावहत्य आवण 

वशिण 
झारखंड 

श्री कुशोक वठकसे निांि 

चंबा सॅ्टनवझन 

इतर - 

अध्यात्मिाद 
लडाख 

श्री एस सुब्बरामन इतर - पुरातत्व कनातटक 

श्री मोआ सुबोिं कला नािालँड 

श्री पालम कल्याणा 

संुदरम 
समाजकायत तावमळनाडू 

कु. रिीना रिी टंडन कला महाराष्ट्र  

श्री वििनाथ प्रसाद वतिारी 
सावहत्य आवण 

वशिण 
उत्तर प्रदेश 

श्री धवनराम तोटो 
सावहत्य आवण 

वशिण 
पविम बंिाल 

श्री तुला राम उपे्रती इतर - शेती वसक्कीम 

िोपालसामी िेलुचामी डॉ और्षध तावमळनाडू 

ईिर चंदर िमात डॉ और्षध वदल्ली 

सुश्री कुमी नररमन 

िावडया 
कला महाराष्ट्र  

श्री कमात िांिचू 

(मरणोत्तर) 
समाजकायत 

अरुणाचल 

प्रदेश 

श्री िुलाम मुहम्मद झळ कला 
जमू्म आवण 

कािीर 

74 व्या प्रजासत्ताक वदनाच्या परेडमधे्य राज्याच्या िन्यजीि आवण 

धावमाक स्थळांचे प्रदशान करणाऱ् या उत्तराखंडच्या झांकीला सिोच्च 

पाररतोवषक वमळाले आिे. 

● 74 व्या प्रजासत्ताक वदनाच्या परेडमधे्य राज्याचे िन्यजीि आवण 

धावमतक स्थळांचे प्रदशतन करणाऱ्या उत्तराखंडच्या झांकीला सिोच्च 

पाररतोवर्षक वमळाले आहे. 26 जानेिारी रोजी कततव्य पथ येथे पार 

पडलेल्या समारंिाच्या िेळी उत्तराखंडच्या झांकीने राज्यातील 

िन्यजीि आवण धावमतक स्थळांचे प्रदशतन केले होते. त्या झलकच्या 

अग्रिािी, जिप्रवसद्ध कॉबेट नॅशनल पाकत मधे्य रेनवडयर, हरीण 

आवण विविध पिी वफरताना दाखिले होते. 

िारताच े राष्ट्रपतीनंी RPF/RPSF जिानांना जीिन रक्षा पदक 

पुरस्काराने सन्मावनत केले. 

● िारताच्या राष्ट्र पती द्रौपदी मुमूत यांनी RPF/RPSF जिानांना जीिन 

रिा पदक पुरस्काराने जयपाल वसंि, हेड कॉिेबल/उत्तर रेले्व, 

सुरेंद्र कुमार, कॉिेबल/उत्तर रेले्व, आवण िूदा राम सैनी, 

कॉिेबल/7 िी BN/RPSF यांना सन्मावनत केले आहे. 

Awards Name Designation 

Jeevan Raksha 

Padak 
Jaipal Singh, 

Head Constable/ 

Northern Railway 

Jeevan Raksha 

Padak 
Surendra Kumar 

Constable/North

ern Railway 

Jeevan Raksha 

Padak 
Bhuda Ram Saini 

Constable/7th 

BN/RPSF 

 

क्रीडा बातम्या 

िररयाणाच्या िॉकी मविला संघाने खेलो इंवडया युथ गेम्स 2022 

वजंकला. 

● हॉकी हररयाणाच्या मवहला संघाने खेलो इंवडया युथ िेम्स 2022 च्या 

18 िर्षांखालील मवहला पािता फेरीत िुिनेिर येथे अंवतम फेरीत 

मध्य प्रदेशचा (2-0) परािि करून वजंकले. अंवतम सामन्यात, पूजा 

आवण िुरमेल कौर यांनी प्रते्यकी एक िोल करत हररयाणाच्या बाजूने 

सामना संपिला. ओवडशाने वतसऱ्या आवण चौर्थ्ा स्थानासाठी 

झालेल्या सामन्यात हॉकी झारखंडला 2-1 ने परािूत करून वतसरे 

स्थान पटकािले. 

पुरस्कारांची यादी. 

● सिोतृ्कष्ट् िोलकीपर : कविता (हररयाणा); 

● सिोतृ्कष्ट् वडफें डर: योविता िमात (मध्य प्रदेश); 

● सिोतृ्कष्ट् वमडवफर्ल्र: मनीर्षा (हररयाणा); 

● सिोतृ्कष्ट् स्टर ाईकर: िूवमका साहू (मध्य प्रदेश) 

मध्य प्रदेशने ओवडशाचा 6-5 ने परािि करून खेलो इंवडया युथ 

गेम्स 2022 च े िुिनेश्वर येथे 18 िषााखालील पुरुष पािता स्पधेचे 

विजेतेपद पटकािले. 

● हॉकीमधे्य, मध्य प्रदेशने ओवडशाचा 6-5 ने परािि करून खेलो 

इंवडया युथ िेम्स 2022 चे िुिनेिर येथे पुरुर्षांच्या 18 िर्षांखालील 

पािता स्पधेचे विजेतेपद पटकािले. रोमहर्षतक फायनलमधे्य जमीर 

मोहम्मदने हॅवट्टर क नोदंिून अंवतम फेरीत धडक मारली, तर मध्य 

प्रदेशकडून अली अहमद, मोहम्मद झैद खान आवण कणतधार 

अंवकत पाल यांनी प्रते्यकी एक िोल केला. दुसरीकडे, 

ओवडशाकडून अनमोल एक्का, पॉलस लाक्रा, दीपक वमंज आवण 

आकाश सोरेंि यांनी प्रते्यकी एक िोल केला. हररयाणाने झारखंडचा 

2-0 असा परािि करत स्पधेतील वतसरे स्थान वनवित केले. 
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पुरस्कारांची यादी. 

● सिोतृ्कष्ट् िोलकीपर: रिी (हररयाणा) 

● सिोतृ्कष्ट् वडफें डर: संुदरम राजाित (मध्य प्रदेश) 

● सिोतृ्कष्ट् वमडवफर्ल्र: पे्रमदयाल विरी (ओवडशा) 

● सिोतृ्कष्ट् स्टर ाईकर: अली अहमद (मध्य प्रदेश) 

कोनेरू ििीने जागवतक बुन्वद्धबळ न्वब्लट्झ चनॅ्वियनवशपमधे्य 

रौयपदक वजंकले. 

● माजी जािवतक जलद चॅस्ियन के. हिीने अल्माटी, कझाकस्तान 

येथे संपन्न झालेल्या जािवतक स्ब्लट्झ बुस्द्धबळ स्पधेत िारताचे 

पवहले रौय पदक वजंकण्यासाठी उतृ्कष्ट् कामविरी केली. हिीने 

17व्या आवण अंवतम फेरीत चीनच्या झोिंयी टॅनचा परािि करत 

रौयपदक वजंकले. चौर्थ्ा मानांवकत हिीने 12.5 िुण वमळिले, जे 

कझावकस्तानच्या सुिणतपदक विजेत्या वबवबसारा बालाबायेिापेिा 

अधात िुण मािे आहे. वििनाथन आनंद यांच्यानंतर जािवतक 

स्ब्लट्झमधे्य पदक वजंकणारा हिी ही दुसरी िारतीय आहे. 

कौस्ति चटॅजी िारताचा 78िा ग्राँडमास्टर ठरला आिे. 

● कोलकाता स्स्थत एकोणीस िर्षीय बुस्द्धबळपटू कौस्ति चॅटजी 

िारताचा 78िा गँ्रडमास्टर बनला. ते पविम बंिालचे दहािे जीएम 

देखील आहेत. कौस्तिने ऑक्ट्ोबर 2021 मधे्य बांिलादेशमधील 

गँ्रडमास्टसत बुस्द्धबळ स्पधेत पवहला GM नॉमत वमळिला. नोव्हेंबर 

2022 च्या पवहल्या आठिड्ात आवशयाई चॅस्ियनवशपमधे्य त्याला 

त्याचा दुसरा GM नॉमत वमळाला. त्याने ऑिस्टमधे्य FIDE रेवटंि 

2500 ओलांडली. राष्ट्र ीय िररि बुस्द्धबळ स्पधेत 10 फेऱ्यांनंतर 

8/10 िुणांसह कौस्ति GM अविजीत िुप्तासोबत संयुक्त 

आघाडीिर आहे. 

● हॉकी हररयाणाच्या मवहला संघाने खेलो इंवडया युथ िेम्स 2022 च्या 

18 िर्षांखालील मवहला पािता फेरीत िुिनेिर येथे अंवतम फेरीत 

मध्य प्रदेशचा (2-0) परािि करून वजंकले. अंवतम सामन्यात, पूजा 

आवण िुरमेल कौर यांनी प्रते्यकी एक िोल करत हररयाणाच्या बाजूने 

सामना संपिला. ओवडशाने वतसऱ्या आवण चौर्थ्ा स्थानासाठी 

झालेल्या सामन्यात हॉकी झारखंडला 2-1 ने परािूत करून वतसरे 

स्थान पटकािले. 

पुरस्कारांची यादी. 

● सिोतृ्कष्ट् िोलकीपर : कविता (हररयाणा); 

● सिोतृ्कष्ट् वडफें डर: योविता िमात (मध्य प्रदेश); 

● सिोतृ्कष्ट् वमडवफर्ल्र: मनीर्षा (हररयाणा); 

● सिोतृ्कष्ट् स्टर ाईकर: िूवमका साहू (मध्य प्रदेश) 

सौराष्ट्रच्या जयदेि उनाडकटने रणजी टर ॉफीचा इवतिास रचला 

आवण पविल्या षटकात िॅवट्टरक घेणारा पविला गोलंदाज ठरला. 

● सौराष्ट्रच्या जयदेि उनाडकटने रणजी टर ॉफीचा इवतहास रचला 

आवण पवहल्या र्षटकात हॅवट्टर क घेणारा पवहला िोलंदाज ठरला. 

राजकोट येथील एवलट गु्रप बी सामन्यात कारवकदीतील सिोतृ्कष्ट् 

आठ विकेट्स घेत पुढील र्षटकात आणखी दोन जोडून डािखुरा 

िेििान िोलंदाजाने वदल्लीचा नाश केला. उनाडकटच्या हॅवट्टर क 

बळीमंधे्य सलामीिीर धु्रि शोरे, िैिि रािल आवण वदल्लीचा युिा 

कणतधार यश धुल यांचा समािेश होता. 

ऑस्टरेवलयाची बेवलंडा िाका  िी पविली मविला वक्रकेटपटू बनली 

आिे वजने वतच्या सन्मानाथा पुतळा बसविण्यात आला. 

● ऑस्टर ेवलयाची बेवलंडा िाकत  ही पवहली मवहला वक्रकेटपटू बनली 

आहे वजने वतच्या सन्मानाथत पुतळा टाकला आहे, वसडनी वक्रकेट 

ग्राउंडच्या बाहेर अनािरण केलेल्या माजी कणतधाराच्या कांस्य 

वशल्पाचे अनािरण करण्यात आले आहे. िाकत ने 1991-2005 

दरम्यान 15 कसोटी आवण 100 पेिा जास्त मयातवदत र्षटकांचे सामने 

खेळले आवण 1997 मधे्य डेन्माकत  विरुद्ध नाबाद 229 धािांची खेळी 

करताना िन-डेत वद्वशतक झळकािणारी ती पवहली वक्रकेटर 

बनली. 

प्रणेश एम िारताचा 79 िा ग्राँडमास्टर ठरला आिे.  

● प्रणेश एम हा िारताचा 79 िा गँ्रडमास्टर बनला आहे, त्याने या 

स्पधेपूिी त्याचे तीन वनयम पूणत केले आहेत. प्रणेश एम हा ररल्टन 

चर्षक, FIDE सवकत टच्या पवहल्या स्पधेचा विजेता म्हणून उदयास 

आला. िारताच्या 16 िर्षीय प्रणेशने स्टॉकहोममधील मैदानात िीन 

स्वीप केले, त्याने आठ िेम वजंकले आवण पूणत िुण प्राप्त करून IM 

कान कुकुकसारी (स्वीडन) आवण GM वनवकता मेश्कोव्ह 

(लाटविया) क्रमिारीत यांच्या पुढे िेला. 

युिा खेळांच्या पाचव्या आिृत्तीसाठी एंथम, शुिंकर आवण 'स्माटा 

टॉचा' च ेिोपाळमधे्य अनािरण करण्यात आले. 

● खेळो ं इंवडयाच्या पाचव्या आिृत्तीसाठी राष्ट्र िीत, शुिंकर आवण 

'स्माटत टॉचत' चे अनािरण मुख्यमंिी वशिराज वसंह चौहान, कें द्रीय 

क्रीडा राज्यमंिी वनवसथ प्रामावनक आवण राज्याचे क्रीडा मंिी यांच्या 

हसे्त शवनिारी संध्याकाळी िोपाळ येथे एका शानदार कायतक्रमात 

करण्यात आले. .ठळक िैवशष्ट्य म्हणजे िोपाळच्या रािीच्या 

आकाशात शेकडो डर ोनच्या मदतीने एक धािणारा वचत्ता, िारत 

आवण मध्य प्रदेशचे नकाशे आवण 'खेलो इंवडया युथ िेम्स 2022' या 

खेळांचे आयोजन 30 जानेिारीपासून मध्य प्रदेशातील आठ 

वजल्ह्ांमधे्य होणार आहे. 

िारताची टेवनस स्टार सावनया वमझााने वनिृत्ती जािीर केली. 

● िारताची टेवनसपटू सावनया वमझातने व्यािसावयक टेवनसमधून 

वनिृत्तीची पुष्ट्ी केली आहे. वतने जाहीर केले की दुबई टेवनस 

चॅस्ियनवशप, फेबु्रिारी 2023 मधे्य दुबई येथे मवहला टेवनस 

असोवसएशन (WTA) 1000 स्पधात हा वतचा शेिटचा सामना असेल. 

● सावनया वमझातने सहा गँ्रडसॅ्लम दुहेरी विजेतेपदे वजंकली आहेत. वतने 

2009 मधे्य महेश िूपतीसह ऑस्टर ेवलयन ओपन वमश्र दुहेरीचे 

विजेतेपद वजंकून वतचे पवहले गँ्रडसॅ्लम वजंकले. 

गॅरेथ बेलने ियाच्या 33 व्या िषी व्यािसावयक फुटबॉलमधून वनिृत्ती 

जािीर केली आिे. 

● िॅरेथ बेलने ियाच्या 33 व्या िर्षी व्यािसावयक फुटबॉलमधून 

वनिृत्तीची घोर्षणा केली आहे. मे 2006 मधे्य विवनदाद आवण 

टोबॅिोविरुद्धच्या मैिीपूणत सामन्यात िेल्समधे्य पदापतण करणाऱ्या 

बेलने इयान रशने सेट केलेला 28 िोलचा पूिीचा िेल्सचा विक्रम 

मोडला. त्याने सहा िेळा िेल्सचा िर्षाततील सिोत्तम खेळाडूचा 

पुरस्कार पटकािला आहे. 

विराट कोिलीने 45 िे एकवदिसीय शतक नोदंिले. 

● िारतीय वक्रकेटपटू विराट कोहलीने 2023 मधे्य िुिाहाटी येथील 

बारसपारा वक्रकेट से्टवडयमिर पवहल्या एकवदिसीय आंतरराष्ट्र ीय 

सामन्यात श्रीलंकेविरुद्धच्या पवहल्या शतकाची नोदं केली आहे. त्याने 

87 चेंडूत 113 धािा केल्या. कोहलीच्या 45व्या एकवदिसीय 

शतकामुळे त्याला सवचन तेंडुलकरच्या िनडे वक्रकेटमधे्य घरच्या 

मैदानािर सिातवधक शतके करण्याच्या विक्रमाची बरोबरी करण्यात 

मदत झाली. 
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अनाित वसंगने वब्रवटश जु्यवनयर ओपन टूनाामेंटमधे्य मुलीचं्या 

अंडर-15 स्क्वॉशचे विजेतेपद पटकािले. 

● अनाहत वसंिने वब्रवटश जु्यवनयर ओपन टूनातमेंटमधे्य मुलीचं्या अंडर-

15 स्क्वॉशचे विजेतेपद पटकािले. अनाहत वसंि 2022 च्या 

कॉमनिेल्थ िेम्समधील सिातत तरुण खेळाडंूपैकी एक होती. 

अनाहत वसंिने वब्रवटश जु्यवनयर ओपन टूनातमेंटमधील मुलीचं्या 

अंडर-15 स्क्वॉश विजेतेपदाच्या अंवतम फेरीत इवजप्तच्या सोहेला 

हाझेमचा 3-1 ने परािि केला. 

दवक्षण आविकेचा वक्रकेटर ड्िेन वप्रटोररयसने आंतरराष्ट्र ीय 

वनिृत्तीची घोषणा केली. 

● वक्रकेट दविण आवफ्रका (CSA) ने पुष्ट्ी केली आहे की प्रोटीज 

अष्ट्पैलू ड्िेन वप्रटोररयसने तत्काळ प्रिािाने आंतरराष्ट्र ीय 

वक्रकेटमधून वनिृत्ती घेतली आहे. 2016 मधे्य आंतरराष्ट्र ीय पदापतण 

केल्यापासून, 33 िर्षीय खेळाडूने 30 T20 आंतरराष्ट्र ीय (T20I), 27 

एकवदिसीय आंतरराष्ट्र ीय (ODI) आवण तीन कसोटी सामन्यांमधे्य 

दविण आवफ्रकेचे तीनही फॉरमॅटमधे्य प्रवतवनवधत्व केले आहे. 

नोिाक जोकोविचने चॅन्वियनवशप पॉइंट िाचिून कोडााला िरिून 

अाँडलेडच ेजेतेपद पटकािले. 

● नोव्हाक जोकोविचने अमेररकेच्या सेबॅस्स्टयन कोडातचा परािि 

करून अँडलेड आंतरराष्ट्र ीय पुरुर्ष एकेरीचे विजेतेपद पटकािले. 

जोकोविचने ओपन एरामधे्य राफेल नदालच्या 92 एटीपी एकेरी 

विजेतेपदांची बरोबरी केली. वजमी कॉनसत (109), रॉजर फेडरर 

(103) आवण इव्हान लेंडल (94) यांच्यानंतर नदाल आवण जोकोविच 

या यादीत संयुक्त चौर्थ्ा क्रमांकािर आहेत. 

सूया कुमार यादि T20I मधे्य सिाात जलद 1,500 धािा करणारा 

खेळाडू ठरला आिे. 

● सूयत कुमार यादि T20I मधे्य सिातत जलद 1,500 धािा करणारा 

खेळाडू ठरला आहे. 45 सामने आवण 43 डािांमधे्य सूयतकुमारने 

46.41 च्या सरासरीने 1,578 धािा केल्या आहेत. त् याच्च् या फॉमेटमध् ये 

तीन शतके आवण 13 अधतशतके आहेत, त् यामध् ये 117 च्च् या सिोत् तम 

िैयस्क्तक स्कोअर आहेत. 

खेलो इंवडया राष्ट्र ीय मविला खो-खो लीग तीन टप्प्यात िोणार 

आिेत. 

● खेलो इंवडया िररि मवहला राष्ट्र ीय खो खो लीि चंदीिड विद्यापीठ, 

पंजाब येथे होणार आहे. खेलो इंवडया सीवनयर मवहला राष्ट्र ीय खो खो 

लीि 10 ते 13 जानेिारी 2023 या कालािधीत होणार असून ती तीन 

टप्प्यांत होणार आहे. 

● खेलो इंवडया सीवनयर मवहला राष्ट्र ीय खो खो लीिचे आयोजन 

िारतीय खो-खो फेडरेशनने क्रीडा वििाि, युिा व्यिहार मंिालय 

आवण क्रीडा मंिालयाच्या संपूणत आवथतक पावठंब्याने केले आहे. 

● कें द्रीय मंिालयाने या स्पधेसाठी एकूण 32.25 लाख रुपये खचूतन तीन 

टप्प्यांत मंजुरी वदली आहे. 

● मंिालयाने 3 टप्प्यांमधील शीर्षत 4 पदांसाठी एकूण 18 लाख रुपयांची 

बिीस रक्कम देण्यास सहमती दशतिली आहे. 

KKCL ने िारतीय वक्रकेट संघाचा अवधकृत प्रायोजक म्हणून MPL 

ची जागा घेतली. 

● िारतीय वक्रकेट वनयामक मंडळाने (बीसीसीआय) टीम इंवडयाच्या 

दोन जसी प्रायोजकांपैकी एकाची बदली शोधली आहे. वक्रकेट 

संस्थेने वकलर जीसचा वनमातता केिल वकरण िोवदंिला िारतीय 

वक्रकेट संघाचा अवधकृत िािीदार म्हणून पाच मवहन्यांसाठी (31 मे 

2023 पयंत) स्वािरी केली आहे.  

िासचा कणाधार ियु्गो लॉररसने आंतरराष्ट्र ीय फुटबॉलमधून 

वनिृत्तीची घोषणा केली. 

● फ्रास संघाचा कणतधार ह्यूिो लॉररसने ियाच्या 36 व्या िर्षी 

आंतरराष्ट्र ीय फुटबॉलमधून वनिृत्ती घेण्याचा वनणतय जाहीर केला 

आहे. लॉररसने चार वििचर्षक आवण तीन युरोमधे्य फ्रासचे 

प्रवतवनवधत्व केले आवण लेस बू्लजचे नेतृत्व 2018 मधे्य वििचर्षक 

टर ॉफीपयंत केले. 

● लॉररसने नोव्हेंबर 2008 मधे्य लेस बू्लजसाठी पदापतण केले. त्याच्या 

आंतरराष्ट्र ीय पदापतणानंतर दोन िर्षांनी त्याला आमतबँड देण्यात 

आला आवण तो 121 सामन्यांमधे्य फ्रासचा कणतधार बनणार होता. 

िॉकी इंवडयाने मेटािसाच्या जगात प्रिेश केला. 

● हॉकी इंवडयाने 13-29 जानेिारी दरम्यान िुिनेिर आवण राउरकेला 

येथे होणाऱ्या पुरुर्ष वििचर्षक स्पधेच्या यजमानपदासाठी एक निीन 

मेटाव्हसत उत्पादन "हॉकीव्हसत" लाँच केले आहे. हॉकी इंवडयाचा 

दािा आहे की राष्ट्र ीय क्रीडा महासंघासाठी प्रथम वचन्हांवकत केले 

िेले आहे, हे प्रशासकीय मंडळाच्या सोशल मीवडया पॅ्लटफॉमतिर 

लॉन्च केले िेले आहे आवण जििरातील चाहत्यांसाठी स्पधेचा 

अनुिि िाढिण्यासाठी वडझाइन केलेले आहे. 

िॅरी बू्रक आवण अाँशले गाडानर यांना वडसेंबरसाठी ICC पे्लयसा ऑफ 

द मंथ घोवषत करण्यात आले. 

● हॅरी बू्रकला ICC पुरूर्ष खेळाडूचा मवहना पुरस्कार वमळाला, 

ज्यामुळे इंगं्लडने पावकस्तानमधे्य ऐवतहावसक िर्ल्त टेस्ट 

चॅस्ियनवशप (WTC) मावलका विजयाचा दािा केला. दुसरीकडे, 

िारताविरुद्धच्या T20I मावलकेत बॅट आवण चेंडूने केलेल्या 

योिदानाबद्दल ऑस्टर ेवलयाच्या ऍशले िाडतनरला ICC मवहला 

खेळाडूचा मवहना पुरस्कार वमळाला. 

FIH पुरुष िॉकी विश्वचषक 2023 कटक येथे सुरू िोत आिे. 

● पुरुर्ष हॉकी वििचर्षक, 2023 ची सुरुिात कटक येथील नयनरम्य 

बाराबती से्टवडयमिर एका नेिदीपक उद्घाटन सोहळ्याने झाली, 

ज्याला देश-विदेशातील हजारो हॉकीपे्रमी उपस्स्थत होते. या 

शानदार सोहळ्याला कें द्रीय क्रीडा मंिी अनुराि ठाकूर, ओवडशाचे 

मुख्यमंिी निीन पटनायक, आंतरराष्ट्र ीय हॉकी महासंघाचे अध्यि 

तय्यब इकराम आवण हॉकी इंवडयाचे अध्यि वदलीप वतकी उपस्स्थत 

होते. 
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11 िषीय फलक मुमताजने 23 व्या राष्ट्र ीय स्काय चनॅ्वियनवशपमधे्य 

सुिणापदक वजंकले. 

● जमू्म-कािीरमधील फलक मुमताज या 11 िर्षीय मुलीने राष्ट्र ीय 

स्काय चॅस्ियनवशपमधे्य सुिणतपदक पटकािले आहे. फलक 

मुमताजने जमू्म येथे झालेल्या राष्ट्र ीय स्काय चॅस्ियनवशपमधे्य 

सुिणतपदक वमळिले आहे. ती सध्या कुलिाम येथील आयशा अली 

अकादमीमधे्य सहािीत वशकत आहे. 

िारताने वतसऱ्या िनडेत श्रीलंकेिर विक्रमी 317 धािांनी विजय 

वमळिला. 

● केरळमधील वतरुअनंतपुरम येथे झालेल्या वतसऱ्या आवण अंवतम 

एकवदिसीय सामन्यात िारताने श्रीलंकेचा आतापयंतच्या सिातत 

मोठ्ा 317 धािांनी परािि करून इवतहास रचला. यासह िारताने 

मावलका 3-0 ने िीन स्वीप केली. याआधी सिातत मोठ्ा फरकाने 

विजयाचा विक्रम नू्यझीलंडच्या नािािर होता, 2008 मधे्य 

आयलंडिर 290 धािांनी विजय वमळिला होता. विराट कोहली 

आवण शुिमन विल यांनी शानदार शतके झळकािून यजमानांना 

पाच बाद 390 धािांपयंत मजल मारली. 

विराट कोिली िनडे वक्रकेटमधे्य सिाावधक धािा करणारा पाचिा 

खेळाडू ठरला आिे. 

● स्टार वक्रकेटर विराट कोहली एकवदिसीय वक्रकेटच्या इवतहासात 

सिातवधक धािा करणारा पाचिा खेळाडू बनला, त्याने श्रीलंकेचा 

वदग्गज महेला जयिधतनेला मािे टाकून पवहल्या पाचमधे्य प्रिेश 

केला. सिातवधक धािा करणारा पाचव्या क्रमांकािर विराटने 268 

एकवदिसीय सामन्यांमधे्य 57.78 च्या सरासरीने 45 शतके आवण 

65 अधतशतकांसह 12,652 धािा केल्या होत्या. त्याची फॉरमॅटमधील 

सिोत्तम धािसंख्या 183 आहे. 

अकाने यामागुची आवण न्विक्टर एके्सलसेन यांनी अनुक्रमे 

मलेवशया ओपन सुपर 1000 मविला आवण पुरुष एकेरीच ेविजेतेपद 

वजंकले. 

● अकाने यामािुची आवण स्व्हक्ट्र एके्सलसेन यांनी मलेवशयातील 

क्वालालंपूर येथे झालेल्या मलेवशया ओपन सुपर 1000 मवहला आवण 

पुरुर्ष एकेरीचे विजेतेपद वजंकले. यामािुची, विद्यमान जिजे्जत्याने, 

जािवतक क्रमिारीत क्रमांकािर विजय नोदंिला. 4 एन से यंि सुपर 

सीरीज प्रीवमयर विजेतेपद वजंकण्यासाठी. यामािुचीने 2017 मधे्य 

चायना ओपनमधे्य वतचे पवहले सुपर सीररज प्रीवमयर विजेतेपद 

वजंकले. 

बावसालोनाने 2023 च्या सॅ्पवनश सुपर कप फायनलमधे्य ररयल 

मावद्रदचा परािि केला. 

● बावसतलोनाने सॅ्पवनश सुपर चर्षक प्रथमच वजंकला आहे जेव्हा स्पधात 

सुधाररत करण्यात आली होती आवण ररयल मावद्रदिर 3-1 असा 

विजय वमळिून सौदी अरेवबयाला हलिले होतेरॉबटत लेिांडोव्स्स्की, 

िेिी आवण पेद्री यांनी ररयाधमधील वकंि फहद से्टवडयमिर प्रते्यकी 

एक िोल करून बावसतलोनाला 2018 नंतरची पवहली सुपर कप 

टर ॉफी वमळिून वदली. 

िारताचा सलामीिीर शुिमन वगलने 149 चेंडूत वद्वशतक ठोकले. 

● िारत विरुद्ध नू्यझीलंड: िारतीय फलंदाज शुिमन विलने तीन 

र्षटकार ठोकून त्याचे वद्वशतक पूणत केले आहे (4s-19 आवण 6s-9 

सह 149 चेंडूत 208) आवण तो िनडे इवतहासातील केिळ आठिा 

आवण सिातत तरुण खेळाडू (23 िरे्ष) बनला आहे. 2009 मधे्य सवचन 

तेंडुलकर (175) याने ऑस्टर ेवलयाविरुद्ध राजीि िांधी आंतरराष्ट्र ीय 

से्टवडयमिर रचलेल्या सिोच्च धािसंखे्यचा विक्रमही विलने मोडला. 

दवक्षण आविकेच्या िावशम आमलाने वनिृत्ती जािीर केली. 

● दविण आवफ्रकेच्या हावशम आमलाने वनिृत्ती जाहीर केली. 2012 

मधे्य इंगं्लडमधे्य मावलका वजंकून कसोटी चॅस्ियनवशपची िदा 

वजंकली तेव्हा आमला दविण आवफ्रकेच्या सिातत शस्क्तशाली 

संघांपैकी एक होता. अमलाने लंडनमधील ओव्हल येथे पवहल्या 

कसोटीत नाबाद 311 धािा केल्या. वडसेंबर 1999 मधे्य त्याने 16 

िर्षांच्या ियोिटात, दौरा करणाऱ्या इंगं्लड संघाविरुद्ध क्वा-झुलु-

नताल संघासाठी प्रथम शे्रणी पदापतण केले आवण पाच िर्षांनंतर 

कोलकाता येथे िारताविरुद्ध कसोटी पदापतण केले. 

आयसीसीने बेकायदेशीर गोलंदाजी प्रकरणी रिांडाच्या 

वजओिावनस उिासेला वनलंवबत केले. 

● रिांडाची िेििान िोलंदाज वजओव्हावनस उिासे वहला अंडर -19 

मवहला टी-20 वििचर्षकात वतची कृती बेकायदेशीर 

आढळल्यानंतर तत्काळ प्रिािाने आंतरराष्ट्र ीय वक्रकेटमधे्य 

िोलंदाजी करण्यापासून आयसीसीने वनलंवबत केले आहे. आयसीसी 

पॅनेल ऑफ ह्यूमन मूव्हमेंट से्पशवलस्टच्या सदस्यांचा समािेश 

असलेल्या इव्हेंट पॅनेलने हा वनणतय घेतला आहे. 

िॉकी विश्वचषक 2023 मधे्य नेदरलाँड्सने िॉकी विश्वचषक 

इवतिासातील सिाात मोठा विजय नोदंिला. 

● तीन िेळच्या चॅस्ियन नेदरलँडने वचलीच्या निोवदत खेळाडंूचा 

विक्रमी 14-0 असा परािि करून FIH पुरुर्ष हॉकी वििचर्षक 

स्पधेच्या उपांत्यपूित फेरीसाठी पवहला संघ म्हणून पाि ठरले. 

नेदरलँड्सने अनेक िेममधे्य तीन विजय वमळिून सिातवधक नऊ 

िुणांसह पूल सी मधे्य अव्वल स्थान पटकािले. 

● वििचर्षक स्पधेतील सिातत मोठ्ा फरकाने वतसऱ्या क्रमांकाच्या 

नेदरलँड्सने वदिसाच्या दुसऱ्या खेळात 23 व्या क्रमांकाच्या 

वचलीविरुद्ध विजय नोदंिला. 

रोवित शमााने िारतातील एकवदिसीय वक्रकेटमधे्य सिाावधक 

षटकार मारण्याचा एमएस धोनीचा विक्रम मोडीत काढला. 

● िारतीय कणतधार रोवहत शमातने एकवदिसीय वक्रकेटच्या इवतहासात 

िारताचा सिातवधक र्षटकार मारणारा एमएस धोनीचा दीघतकाळचा 

विक्रम मोडीत काढला आहे. हैदराबादच्या राजीि िांधी 

से्टवडयममधे्य िारत आवण नू्यझीलंड यांच्यातील पवहल्या 

एकवदिसीय सामन्यात रोवहतने ही उले्लखनीय कामविरी केली. 

िारतीय कणतधाराच्या खेळीत दोन जास्तीत जास्त खेळीचंा समािेश 

होता, ज्याने एमएस धोनीचा दीघतकालीन विक्रम मोडला. रोवहत 

आता एकवदिसीय वक्रकेटच्या इवतहासात िारताकडून सिातवधक 

र्षटकार मारणारा खेळाडू आहे, त्याच्या नािािर एकूण 125 र्षटकार 

आहेत. 

विराट कोिली एकवदिसीय क्रमिारीत पविल्या पाचमधे्य परतला 

आिे. 

● श्रीलंकेविरुद्धच्या तीन सामन्यांत दोन शतके आवण 283 धािा 

करणारा िारताचा माजी कणतधार विराट कोहली याने आपल्या 

विंटेज सिोत्तम कामविरीिर परत, ताज्या ICC एकवदिसीय 

क्रमिारीत दोन स्थानांनी झेप घेत अव्वल पाचमधे्य स्थान पटकािले. 

कोहलीचे आता 750 िुण आहेत आवण दुसऱ्या स्थानािर असलेल्या 

रॅसी वॅ्हन डर डु्सेन (766) आवण वतसऱ्या क्रमांकािर असलेल्या 

स्कं्वटन डी कॉक (759) त्याच्या नजरेत आहेत, तर पावकस्तानचा 

कणतधार बाबर आझम 887 िुणांसह आघाडीिर आहे 
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आंतरराष्ट्र ीय वक्रकेट पररषदेला ऑनलाइन घोटाळ्यात $2.5 

दशलक्ष तोटा झाला. 

● वक्रकेटची जािवतक प्रशासकीय संस्था, आंतरराष्ट्र ीय वक्रकेट पररर्षद 

(ICC), िेल्या िर्षी ऑनलाइन घोटाळ्यात सुमारे $2.5 दशलि 

िमािले. अमेररकेत उिम पािलेल्या वफवशंिची घटना िेल्या िर्षी 

घडली होती. अहिालानुसार, घोटाळेबाजाकडून आयसीसीची 

एकिेळ, दोनदा नवे्ह तर चार िेळा फसिणूक झाली. आश् चयातची 

िोष्ट् म्हणजे, आयसीसीच्या दुबईतील कायातलयातील अवधकाऱ्यांना 

आपली फसिणूक होत असल्याचा सुिािा लािला नाही. 

लक्ष्मण राितने नॅशनल स्पोट्ास िब ऑफ इंवडया िूकर ओपन 

क्राउन 2023 वजंकला. 

● PSPB च्या लक्ष्मण राितने 17-फे्रमच्या फायनलमधे्य सहकारी 

PSPB चॅलेंजर आवदत्य मेहतािर 9-6 अशी मात केली. PSPB च्या 

लक्ष्मण राितने 'बॉलकलाइन' NSCI ऑल इंवडया िूकर ओपनमधे्य 

विजय वमळिला. यापूिी, लक्ष्मण राितने अस्खल िारतीय िूकर 

ओपनच्या शेिटच्या आिृत्तीत अंवतम फेरीत सौरि कोठारीला हरिून 

उपविजेतेपद पटकािले होते. या विजयामुळे लक्ष्मण राितचे 2 ते 3 

िर्षांनंतरचे पवहले मोठे विजेतेपद आहे. 

इंवडया ओपन बॅडवमंटन चॅन्वियनवशपमधे्य एक सेयंुगने मविला 

एकेरीची फायनल वजंकली. 

● निी वदल्लीतील डी. जाधि इनडोअर से्टवडयमिर झालेल्या इंवडया 

ओपन बॅडवमंटन चॅस्ियनवशपमधे्य कोररयन सनसनाटी एन सेयंुिने 

मवहला एकेरीची अंवतम फेरी वजंकली. एन सेयंुिने इंवडया ओपन 

बॅडवमंटन चॅस्ियनवशपमधे्य जािवतक क्रमिारीत अव्वल स्थानािर 

असलेल्या जपानच्या अकाने यामािुचीचा 15-21, 21-16 आवण 

21-12 असा परािि केला. 

ICC पुरुष आवण मविला T20I टीम ऑफ द इयर 2022 जािीर 

झाली. 

● िर्षाततील आंतरराष्ट्र ीय वक्रकेट पररर्षद संघ 11 उतृ्कष्ट् व्यक्तीनंा 

ओळखतो ज्यांनी सिांना प्रिावित केले आहे - मि ते बॅटने, चेंडूने 

वकंिा त्यांच्या अष्ट्पैलू कामविरीने कॅलेंडर िर्षातत. येथे, आम्ही 11 

खेळाडंूिर एक नजर टाकू ज्यांनी पुरुर्ष वक्रकेटसाठी खेळाच्या 

सिातत लहान फॉरमॅटमधे्य कट केला. यामधे्य विराट कोहली, 

सूयतकुमार यादि आवण सृ्मती मानधना यांच्यासह िारताचे स्टार 

खेळाडू होते. पुरुर्ष ि मवहला खेळाडंूची यादी पाहण्यासाठी खाली 

वदलेल्या वलंक िर स्िक करा. 

थायलंडचा शटलर कुनलािुत विवटडसनाने इंवडया ओपन 

बॅडवमंटनच ेविजेतेपद पटकािले. 

● थायलंडचा शटलर कुनलािुत विवटडसनतने पुरुर्ष एकेरीत 

डेन्माकत च्या स्व्हक्ट्र एके्सलसेनचा 22-20, 10-21 आवण 21-12 

असा परािि करून इंवडया ओपन बॅडवमंटन चॅस्ियनवशप 2023 

वजंकली. मवहला एकेरी िटात दविण कोररयाच्या एन सेयंुिने 

जपानच्या अकाने यामािुचीचा 15-21, 21-16 आवण 21-12 असा 

परािि करून विजेतेपद पटकािले. 

िारताने इंगं्लडिर मात करून उद्घाटनाचा मविला U19 T20 

विश्वचषक वजंकला. 

● दविण आवफ्रकेतील पॉचेफसू्टम येथे झालेल्या पवहल्या-िवहल्या ICC 

U-19 मवहला T20 वििचर्षक फायनलमधे्य िारताने इंगं्लडचा 

परािि केला. िारताने इंगं्लडला 68 धािांिर बाद केले आवण 7 

विकेट्सने विजय वमळिला. मवहला वक्रकेटमधे्य िारताने वजंकलेली 

ही पवहली ICC टर ॉफी आहे. 

िॉकी विश्वचषक 2023 मधे्य जमानीने अंवतम फेरीत बेन्वियमचा 5-

4 असा परािि केला. 

● िारतातील िुिनेिर येथील कवलंिा से्टवडयमिर FIH पुरुर्ष हॉकी 

वििचर्षक 2023 चे विजेतेपद जमतनीने पेनल्टी शूटआऊटमधे्य 

बेस्ियमिर 5-4 ने वजंकले. वनयमन िेळेअखेर स्कोअर 3-3 असा 

बरोबरीत होता. 2002 आवण 2006 मधे्य वजंकल्यानंतर जमतनीचे हे 

वतसरे हॉकी वििचर्षक विजेतेपद आहे. यासह त्यांनी नेदरलँड्स 

आवण ऑस्टर ेवलयाशी बरोबरी साधली. वििचर्षकाच्या फायनलमधे्य 

मािे-पुढे विजय नोदंिणारा जमतनी हा चौथा संघ ठरला. 

मुरली विजयने आंतरराष्ट्र ीय वक्रकेटच्या सिा प्रकारातून वनिृत्तीची 

घोषणा केली. 

● िारताचा अनुििी सलामीिीर मुरली विजयने सित प्रकारच्या 

आंतरराष्ट्र ीय वक्रकेटमधून वनिृत्तीची घोर्षणा केली आहे. वडसेंबर 

2018 मधे्य ऑस्टर ेवलयाविरुद्धच्या बॉडतर-िािस्कर कसोटी 

मावलकेदरम्यान तो िारताकडून शेिटचा खेळला होता. 2008 मधे्य 

सुरू झालेल्या त्याच्या आंतरराष्ट्र ीय कारवकदीत मुरलीने िारतासाठी 

61 कसोटी, 17 एकवदिसीय आवण नऊ टी-20 सामने खेळले, जेव्हा 

तो नािपूर येथे ऑस्टर ेवलयाविरुद्धच्या बॉडतर-िािस्कर कसोटी 

मावलकेतील अंवतम कसोटी सामन्यात िौतम िंिीरसाठी खेळला 

होता. 

डच खेळाडू अवनश वगरी, पाच िेळा विजेक आन झी मधील 

उपविजेत्याने टाटा स्टील चसेची 85 िी आिृत्ती वजंकली आिे. 

● Wijk aan Zee मधील पाच िेळा उपविजेता असलेला डच खेळाडू 

अवनश विरी याने ररचडत रॅपपोटतच्या चुकीिर झटपट मारून टाटा 

स्टील चेसची 85 िी आिृत्ती वजंकली आहे तर जॉडतन वॅ्हन फॉरेस्टने 

दीघतकालीन नेता नोवदरबेक अबु्दसत्तोरोव्हचा परािि केला आहे. 

मॅग्नस कालतसनने अजुतन एररिाईसीला नॉवदरबेकला दुसऱ्या 

स्थानासाठी बरोबरीत पकडण्याच्या मािणीिर मात वदली, तर िेस्ली 

सो चौर्थ्ा स्थानािर रावहला. 

खेलो इंवडया युथ गेम्समधे्य 6,000 खेळाडू 27 खेळांमधे्य सििागी 

िोणार आिे. 

● खेलो इंवडया युथ िेम्स (KIYG) च्या पाचव्या आिृत्तीचे उद्घाटन मध्य 

प्रदेशचे मुख्यमंिी वशिराज वसंह चौहान यांनी खेलो इंवडया युथ 

िेम्सची सुरुिात करण्यासाठी एका मेिा फंक्शनमधे्य केले ज्यामधे्य 

27 विर्षयांमधे्य देशिरातील सुमारे 6,000 खेळाडू सहिािी होतील. 

मुख्यमंत्र्यांनी राज्याची राजधानी िोपाळ येथील तात्या टोपे 

से्टवडयमिर खेळ खुले झाल्याचे घोवर्षत केले. खेलो इंवडया युिा 

क्रीडा स्पधात मध्य प्रदेशात ऐवतहावसक ठरणार आहे. 
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पुस्तके आनि लेखक बातम्या 

माजी आयएएस काकी माधिराि यांनी “बे्रवकंग बॅररयसा” िे निीन 

पुस्तक वलविले आिे. 

● माजी आयएएस अवधकारी काकी माधिराि यांनी “बे्रवकंि बॅररयसत: 

द स्टोरी ऑफ अ दवलत चीफ सेके्रटरी” नािाचे निीन पुस्तक 

वलवहले आहे जे जवमनीच्या पातळीिर नािरी सेिांच्या 

िवतशीलतेबद्दल तपशील संबोवधत करते आवण सूक्ष्म 

धोरणांबद्दलच्या ज्ञानातील अंतर देखील िरते. शासन हे पुस्तक 

एमेस्को बुक्स प्रायवे्हट वलवमटेडने प्रकावशत केले आहे. के 

माधिराि हे 1962 च्या बॅचचे िारतीय प्रशासकीय सेिा (IAS) 

अवधकारी आहेत, जे आंध्र प्रदेश (AP) चे मुख्य सवचि म्हणून 

सेिावनिृत्त झाले. त्यांचा जन्म 1939 मधे्य कृष्णा वजल्ह्ातील 

पेदामद्दली िािात झाला. त्यांनी ररझव्हत बँक ऑफ इंवडया (RBI) मधे्य 

संचालक म्हणून आवण आवथतक पयतिेिण मंडळाच्या उप-सवमतीचे 

सदस्य म्हणून काम केले. 

मध्य प्रदेशचे राज्यपाल श्री मंगुिाई पटेल यांच्या िसे्त विंदीतील 

मानि शारीर रचना विज्ञान या िैद्यकीय पुस्तकाच े प्रकाशन 

करण्यात आले. 

● मध्य प्रदेशचे राज्यपाल श्री मंिुिाई पटेल यांच्या हसे्त वहंदीतील 

मानि शरीरशास्त्र या िैद्यकीय पुस्तकाचे प्रकाशन समारंिात 

करण्यात आले जे डॉ. ए.के. वद्विेदी यांनी वलवहलेल्या िैद्यकीय 

वशिणाशी संबंवधत सित अभ्यासक्रमांच्या िैद्यकीय विद्यार्थ्ांसाठी 

अवतशय उपयुक्त पुस्तक आहे. डॉ ए के वद्विेदी हे इंदूरचे 

होवमओपॅवथक डॉक्ट्र आहेत प्रोफेसर आवण एचओडी 

वफवजयोलॉजी SKRP िुजराती होवमओपॅवथक मेवडकल कॉलेज 

इंदौर आवण कें द्रीय आयुर्ष मंिालय (िारत सरकार) होवमओपॅथी 

संशोधन पररर्षदेच्या िैज्ञावनक सल्लािार मंडळाचे सदस्य आहेत. 

संजीि सन्याल यांचे िारताच्या स्वातंत्र्लढ्यातील िूवमकेिरील 

'क्रांतीकारी' िे निीन पुस्तक प्रकावशत करण्यात आले. 

● क्रांवतकारक, संजीि सन्याल यांचे निीन पुस्तक: इवतहासाविर्षयी 

असंख्य दृवष्ट्कोन आहेत आवण त्यापैकी बरेच लेखक आवण त्याच्या 

िैचाररक धे्ययांिर प्रिाि टाकतात. त्यांचे पुस्तक केिळ कोरडा 

इवतहास न राहता वकस्सा आवण इतर बारकाव्यांद्वारे या क्रांतीची 

मानिी बाजू अधोरेस्खत करते. 

िारताच े माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या िसे्त चीफ 

वमवनस्टसा डायरी नंबर 1 या पुस्तकेच ेप्रकाशन करण्यात आले. 

● िारताचे माजी सरन्यायाधीश आवण राज्यसिेचे सदस्य रंजन िोिोई 

यांनी आसामचे मुख्यमंिी वहमंता वबस्वा सरमा यांच्या कायातलयातील 

पवहल्या िर्षाततील घडामोडीचंा लेखाजोखा असलेले 'चीफ वमवनस्टसत 

डायरी नंबर 1' या पुस्तकाचे प्रकाशन केले. या पुस्तकात त्यांनी 

मुख्यमंिी असताना केलेल्या दैनंवदन कामांचा लेखाजोखा आहे. 

तमल बंदोपाध्याय यांच े"रोलर कोस्टर: अाँन अफेअर विथ बाँवकंग" 

िे पुस्तक प्रकावशत झाले. 

● पिकार तमल बंदोपाध्याय यांनी त्यांचे निीनतम पुस्तक "रोलर 

कोस्टर: अँन अफेअर विथ बँवकंि" प्रकावशत केले आहे. जैको 

पस्ब्लवशंि हाऊसच्या परिानिीने. रोलर कोस्टर ही देशातील 

आघाडीच्या बँवकंि पिकाराच्या उद्योिाशी संबंधातील अशा कथा 

आवण खुलासे आहेत. 

एमएस धोनीने प्रो. के. के. अबु्दल गफ्फार यांचे आिचररि 

प्रकावशत केले. 

● टेक्नो-शैिवणक, प्रोफेसर केके अबु्दल िफ्फार यांचे आत्मचररि, 

'नजान सािी' (मी सािीदार म्हणून), वक्रकेट वदग्गज महेंद्रवसंि धोनी 

यांच्या हसे्त प्रकावशत झाले. या पुस्तकाचे पररचय जे्यि पिकार टी. 

ए. शफी यांनी केले. पवहली प्रत दुबई हेल्थ अथॉररटी (DHA) चे 

सीईओ मारिान अल मुल्ला यांना एमएस धोनीकडून वमळाली होती. 

यािेळी उपस्स्थत अविनेते टोविनो थॉमस यांच्यासह इतर 

मान्यिरांनाही त्यांनी पुस्तकाच्या प्रती िेट वदल्या. 

जे्यष्ठ लेखक-गीतकार जािेद अख्तर यांच्या जीिनािर अरविंद 

मंडलोई यांनी वलविलेले "जादुनामा" िे पुस्तक प्रकावशत झाले. 

● जे्यि लेखक-िीतकार जािेद अख्तर यांच्यािर अरविंद मंडलोई 

यांनी वलवहलेल्या जादूनामा या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. 

जािेदची पत्नी, अविनेिी शबाना आझमी आवण मुलं झोया आवण 

फरहान अख्तर पुस्तक लाँचच्या िेळी उपस्स्थत होते. फरहानची 

पत्नी, अविनेिी वशबानी दांडेकरनेही या कायतक्रमाला हजेरी लािली 

होती. 

वप्रस िॅरीने "से्पअर" नािाचे त्यांचे संस्मरण (memoir) प्रकावशत 

केले. 

● वप्रस हॅरी, डू्क ऑफ ससेक्स, वब्रटीश राजघराण्यातील सदस्य, 

"से्पअर" नािाचे त्यांचे संस्मरण प्रकावशत केले आहे. हे पुस्तक 

अमेररकन कादंबरीकार जे.आर. मोहररंिर यांच्या मदतीने वलवहले 

िेले. पेंस्ग्वन रँडम हाऊसच्या वििाि टर ासिर्ल्त पस्ब्लशसत 

वलवमटेडने हे पुस्तक प्रकावशत केले आहे. 

आवशष चांदोरकर यांच े “बे्रन्विंग अ िायरल स्टॉमा: इंवडयाज 

कोविड-19 िॅक्सीन स्टोरी” िे पुस्तक प्रकावशत झाले. 

● आरोग्य आवण कुटंुब कल्याण मंिी मनसुख मांडविया यांनी निी 

वदल्ली येथे “बे्रस्वं्हि अ व्हायरल स्टॉमत: इंवडयाज कोविड-19 िॅक्सीन 

स्टोरी” या पुस्तकाचे अवधकृतपणे प्रकाशन केले. पुस्तकाचे 

सहलेखक आवशर्ष चांदोरकर आवण सूरज सुधीर आहेत. जानेिारी 

2021 मधे्य िारताच्या कोविड-19 लसीकरण मोवहमेला सुरुिात 

करण्याच्या दुसऱ् या िधातपन वदनापूिी हे पुस्तक लॉन्च करण्यात आले 

आहे. 

अवमत शाि यांच्या िसे्त 'ररिोलु्यशनरीज - द अदर स्टोरी ऑफ 

िाऊ इंवडया िॉन इट्स िीडम' या पुस्तकाच ेप्रकाशन करण्यात 

आले. 

● कें द्रीय िृहमंिी अवमत शहा यांच्या हसे्त निी वदल्लीतील एका 

कायतक्रमात “रेव्होलु्यशनरीज- द अदर स्टोरी ऑफ हाऊ इंवडया 

िॉन इट्स फ्रीडम” या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. पुस्तकाचे 

लेखक अथतशास्त्रज्ञ संजीि सन्याल आहेत जे पंतप्रधानांच्या आवथतक 

सल्लािार सवमतीचे सदस्य देखील आहेत. पूिी सिातवधक विक्री 

करणारे लेखक, संजीि सन्याल यांनी जिळपास दोन दशके आवथतक 

िेिात काम केले आहे. संजीि सन्याल हे 2015 पयंत डू्श बँकेचे 

ग्लोबल स्टर ॅटेवजक आवण व्यिस्थापकीय संचालक होते. 
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“इरफान खान: अ लाइफ इन मूिीज” नािाचे निीन पुस्तक 

प्रकावशत झाले. 

● "इरफान खान: अ लाइफ इन मूव्हीज" हे निीन पुस्तक प्रवतवित 

नॅशनल सू्कल ऑफ डर ामा (NSD) मधील प्रवतवित अविनेता इरफान 

खानच्या जीिनाचा आवण त्याच्या कामविरीचा एक आकर्षतक 

लेखाजोखा सादर करतो. "पान वसंि तोमर" (2012) या 

वचिपटासाठी त्यांना सिोतृ्कष्ट् अविनेत्यासाठी राष्ट्र ीय वचिपट 

पुरस्कार वमळाला होता. एवप्रल 2020 मधे्य ककत रोिाच्या दुवमतळ 

स्वरूपामुळे या अविनेत्याचे वनधन झाले. 

तावमळनाडूच्या आरोग्य मंत्र्ांनी वलविलेले Come! Let’s Run िे 

पुस्तक ररलीज झाले. 

● तावमळनाडूचे आरोग्य आवण कुटंुब कल्याण मंिी, मा सुब्रमण्यन 

यांचे िारतीय वक्रकेट संघाचे माजी कणतधार कृष्णमाचारी श्रीकांत 

यांच्या हसे्त Come! Let’s Run या पुस्तकचे प्रकाशन करण्यात 

आले. त्याच पुस्तकाची ‘ओडलम िंिा’ नािाची तावमळ आिृत्ती 8 

माचत 2021 रोजी प्रवसद्ध झाली होती. हे पुस्तक एमरार्ल् पस्ब्लशसतने 

प्रकावशत केले होते आवण जे. जॉयसी आवण शेरॉन यांच्यासह िीता 

पद्मनाबन (वशविका) यांनी इंग्रजी अनुिाद केला होता. 

आर. कौवशक आवण आर. श्रीधर यांनी वलविलेले 'COACHING 

BEYOND: My Days with the Indian Cricket Team' नािाच े

पुस्तक प्रकावशत झाले. 

● आर. कौवशक आवण आर. श्रीधर यांनी वलवहलेले 'COACHING 

BEYOND: My Days with the Indian Cricket Team' नािाचे 

पुस्तक प्रकावशत झाले. हे पुस्तक प्रामुख्याने आर. श्रीधर यांच्या 

िारतीय वक्रकेट संघाचे िेिरिण प्रवशिक म्हणून सात िर्षांच्या 

कोवचंि कायतकाळािर प्रवतवबंवबत करते. हे पुस्तक जेिढे तांविक 

आहे तेिढे ते वकसे्सही नाही. उदाहरणाथत, विराट कोहलीने 2014 

मधे्य इंगं्लडमधील वनराशाजनक कसोटी मावलकेिर कशी मात 

केली आवण ऑस्टर ेवलयात त्याच्या पुढच्या परदेशी दौऱ्यात चार शतके 

झळकािली. 

डॉ अवश्वन फनांवडस वलन्वखत “इंवडयाज नॉलेज सुप्रीमसी: द नू्य 

डॉन” िे पुस्तक प्रकावशत झाले. 

● आंतरराष्ट्र ीय िारतीय प्रिासी, डॉ अविन फनांवडस यांनी वलवहलेले 

“इंवडयाज नॉलेज सुप्रीमसी: द नू्य डॉन” हे पुस्तक जािवतक स्तरािर 

प्रवसद्ध झाले आहे. िारताचे माननीय वशिण मंिी श्री धमेंद्र प्रधान 

यांच्या हसे्त डॉ आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर येथे एका कायतक्रमात 

या पुस्तकाचे लोकापतण करण्यात आले. 

निटीश अर्थशास्त्रज्ञ मेघनाद देसाई यांनी “द पॉव्हटी ऑफ 

पॉनलनटकल इकॉनॉनमक्स ” हे नवीन पुस्तक नलनहले आहे. 

• भारतात जन्मलेले नैसर्गिक र्िर्िश अर्िशास्त्रज्ञ मेघनाद देसाई याांनी 

“द पॉव्हिी ऑफ पॉर्लर्िकल इकॉनॉमी: हाऊ इकॉनॉर्मक्स 

अबॅन्डड द पुअर” नावाचे एक नवीन पुस्तक र्लर्हले आहे जे 18 व्या 

शतकाच्या उत्तरार्ािपासून र्वकर्सत झालेल्या काळापासून 

अर्िशास्त्राची र्शस्त कशी पद्धतशीरपणे र्हतसांबांर् ठेवते यावर 

प्रकाश िाकते. पररघातील गरीबाांची. हे पुस्तक हापिरकॉर्लन्स 

पब्लिशसि इांर्डयाने प्रकार्शत केले आहे. 

संरक्षि बातम्या  

सीआरपीएफने श्रीनगरमधे्य विद्यार्थ्ांसोबत 'जश्न- ए- वचल्लई- 

कलान' िा कायाक्रम साजरा केला. 

● कािीर खोऱ्यातील वचल्लई कलानच्या वनवमत्ताने, 44 Bn CRPF ने 

26 वडसेंबर 2022 रोजी HMT कॉम्प्पे्लक्स, जैनाकोट, श्रीनिर येथे 

“जश्न-ए-वचल्लई कलान” या कायतक्रमाचे आयोजन केले होते. या 

स्पधेदरम्यान, शाळा/महाविद्यालये आवण इतर शैिवणक 

संस्थांमधील 54 स्पधतक (12 मवहला स्पधतकांसह) त्यांच्या पालक 

आवण वशिकांसह उपस्स्थत होते. सित सहिािी स्पधतकांना 

प्रशस्तीपि, बविसे देऊन िौरविण्यात आले तसेच प्रते्यक स्पधेतील 

विजेते ि उपविजेत्याला टर ॉफी देऊन िौरविण्यात आले. प्रते्यक 

इव्हेंटमधील पुढील विजेते आवण उपविजेते यांना नंतर आयोवजत 

केलेल्या िव्य स्पधेसाठी नामांकन केले जाईल. 

संरक्षण संशोधन आवण विकास संस्थेचा (DRDO) 65 िा स्थापना 

वदिस साजरा 01 जानेिारी 2023 रोजी साजरा करण्यात आला. 

● संरिण संशोधन आवण विकास संस्थेचा (DRDO) 65 िा स्थापना 

वदिस साजरा 01 जानेिारी 2023 रोजी साजरा करण्यात आला. 

डीआरडीओचे अध्यि डॉ. एसव्ही कामत यांनी यािेळी डीआरडीओ 

बांधिांना संबोवधत केले. त्यांनी R&D उतृ्कष्ट्तेसाठी DRDO च्या 

िचनबद्धतेची पुष्ट्ी केली आवण संरिण िेिात स्वािलंबी होण्यासाठी 

अत्याधुवनक तंिज्ञानाच्या विकासाबद्दल मावहती वदली. 

● त्या वदिशी, डॉ. कमल नैन चोप्रा, माजी DRDO शास्त्रज्ञ, यांनी 

वलवहलेल्या DRDO मोनोग्राफ 'इन्फ्रारेड वसगे्नचर, सेससत अँड 

टेक्नॉलॉजीज' चे प्रकाशनही करण्यात आले. DRDO कॅलेंडर 2023 

देखील प्रवसद्ध करण्यात आले. 

कॅप्टन वशिा चौिान या वसयाचीनमधे्य कायारत असलेल्या पविल्या 

मविला अवधकारी ठरल्या आिेत. 

● कॉप्सत ऑफ इंवजनीअसतमधील कॅप्टन वशिा चौहान यांची वसयाचीन 

गे्लवशयरमधील फं्रटलाइन पोस्टिर वनयुक्ती करण्यात आली आहे, 

जिातील सिातत उंच युद्धिूमीिर मवहला आमी ऑवफसरच्या अशा 

पवहल्या ऑपरेशनल तैनातीमधे्य त्या पवहला मवहला आहे. 

वसयाचीनमधे्य सुमारे 15,600 फूट उंचीिर असलेल्या कुमार 

पोस्टिर सोमिारी तीन मवहन्यांच्या कायतकाळासाठी कठोर प्रवशिण 

घेतल्यानंतर कॅप्टन वशिा चौहान यांची नेमणूक करण्यात आली. 

िारत सरकारने आणखी 100 K9-िज्र टंॅक खरेदी करण्याची 

प्रवक्रया सुरू केली. 

● संरिण मंिालयाने 100 आणखी K9-िज्र टंॅक केलेल्या स्व-चावलत 

हॉवित्झरच्या खरेदीसाठी प्रवक्रया सुरू केली आहे. लासतन अँड टुब्रो 

(L&T) ने दविण कोररयाच्या संरिण िेिातील कंपनी हानव्हा 

वडफेसकडून हस्तांतररत केलेल्या तंिज्ञानाचा िापर करून 

िारतात K9-िज्र टंॅक तयार केले. 2020 मधे्य पूित लडाखमधे्य 

तणािाच्या वशखरािर, चीनने मोठ्ा प्रमाणािर सैन्य उिारल्याच्या 

पाितिूमीिर लष्कराने के-9 िज्र टर ॅक केलेल्या स्वयंचलीत 

हॉविट्झसतची एक रेवजमेंट तेथे तैनात केली. त्यांच्या कामविरीने खूश 

होऊन, लष्कर अखेरीस 200 अवतररक्त तोफा खरेदी करण्याचा 

विचार करत आहे 
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िारताने सुदानमधील यूएन वमशनमधे्य मविला शांती सैवनकांची 

सिाात मोठी एकल तुकडी" तैनात केली. 

● िारत हा सुदानमधील यूएन वमशनमधे्य मवहला शांतीरिकांची एक 

पलटण तैनात करेल. 2007 मधे्य लायबेररयात पवहल्यांदाच सित 

मवहलांची तुकडी तैनात केल्यापासून यूएन वमशनमधे्य मवहला 

शांतीरिकांची ही िारतातील सिातत मोठी एकल तुकडी असेल. दोन 

अवधकारी आवण 25 इतर रँक यांचा समािेश असलेली िारतीय 

तुकडी एंिेजमेंट प्लाटूनचा िाि बनेल. अबेई मधील तैनातीमुळे 

शांतीरिकांच्या दलातील िारतीय मवहलांची संख्या लिणीयरीत्या 

िाढिण्याच्या िारताच्या उदे्दशालाही सूवचत केले जाईल. या 

तुकडीला उत्तर आवण दविण दरम्यानच्या लॅशपॉईंट सीमेिर लि 

ठेिण्याचे आवण मानितािादी मदत वितरण सुलि करण्याचे काम 

देण्यात आले आहे आवण अबेईमधील नािररक ि  मानितािादी 

कामिारांच्या संरिणाकररता शक्ती िापरण्यासाठी अवधकृत केले 

आहे. 

SPRINT योजनेअंतगात िारतीय नौदलाला स्वायत्त शस्त्रास्त्रयुक्त 

बोटीचंा ताफा वमळणार आिेत. 

● iDEX ने िारतीय नौदलासाठी स्वायत्त शस्त्रासे्त्र असलेल्या बोटीचं्या 

ताफ्यासाठी सािर संरिण सोबत 50 व्या SPRINT करारािर 

स्वािरी केली आहे. 2022 मधे्य आझादी का अमृत महोत्सिांतितत 

िारतीय नौदलाने 75 आव्हानांपैकी स्वायत्त शस्त्रास्त्रयुक्त बोट 

सादर केलेल्या तंिज्ञानांपैकी एक आहे. वडफेस इंवडया स्टाटत-अप 

चॅलेंज (DISC 7) SPRINT उपक्रमाच्या िारतीय नौदलाच्या 

प्रकल्पांतितत करारािर स्वािरी करण्यात आली. 

सुखोई फायटर जेटची पायलट करणारी िारताची पविली मविला 

पायलट अिनी चतुिेदी आिे. 

● Su-30MKI पायलट स्क्वाडर न लीडर चतुिेदी यांना जपानमधील िीर 

िावडतयन 2023 मधे्य वनयुक्त केले जाईल. िारतीय हिाई दल (IAF) 

मधील पवहली मवहला लढाऊ िैमावनक, स्क्वाडर न कमांडर अिनी 

चतुिेदी, उद्घाटन हिाई सराि िीर िावडतयन 2023 मधे्य सहिािी 

होतील. जपान आवण िारत यांच्यातील हिाई संरिण सहकायत 

सुधारणे हे या सरािाचे उवद्दष्ट् आहे. 

DRDO द्वारे तयार करण्यात येत असलेल्या VSHORAD के्षपणास्त्र 

प्रणालीला DAC ने मंजुरी वदली. 

● संरिण अवधग्रहण पररर्षदेने (DAC) संरिणाद्वारे वडझाइन आवण 

विकास अंतितत VSHORAD (IR Homing) िेपणास्त्र प्रणालीच्या 

खरेदीच्या प्रस्तािाला मंजुरी वदली. संशोधन आवण विकास संस्था 

(DRDO). उत्तर सीमेिर (चीन) अलीकडील घडामोडी लिात घेता 

प्रिािी हिाई संरिण (एडी) शस्त्रास्त्र प्रणालीिंर लि कें वद्रत करणे 

आिश्यक आहे. 

संरक्षण मंिालयाने अाँटी-टाँक, एअर वडफेस वमसाईल वसस्टमसाठी 

4,276 कोटी रुपयांच्या प्रस्तािांना मंजुरी वदली. 

● वडफेस अँस्क्ववझशन कौस्सल (DAC) ने देशाची प्रवतकारशक्ती 

आवण लढाऊ तयारी मजबूत करण्यासाठी 4,276 कोटी रुपयांचे 

तीन प्रस्ताि मंजूर केले. संरिण मंिालयाने सांवितले की, संरिण 

मंिी राजनाथ वसंह यांच्या अध्यितेखाली संरिण अवधग्रहण 

पररर्षदेची बैठक झाली. DAC ने हेवलना अँटी-टँक िाईडेड 

िेपणासे्त्र, लाँचसत आवण संबंवधत सपोटत उपकरणे खरेदी करण्यास 

मान्यता वदली आहे. 

जपान ििाई दल आवण िारतीय ििाई दल संयुक्त ििाई सराि 

"िीर गावडायन-2023" मधे्य सििागी िोणार आिेत. 

● जपानमधील हयाकुरी हिाई तळािर 12 जानेिारीपासून सुरू 

होणाऱ् या "िीर िावडतयन-2023" या संयुक्त हिाई सरािात जपान 

एअर सेल्फ वडफेस फोसत (JASDF) आवण िारतीय हिाई दल 

सहिािी होणार आहेत. 

आवदिासी नृत्य मिोत्सि आवण लष्करी टॅटू निी वदल्ली येथे िोणार 

आिे. 

● या मवहन्याच्या 23 तारखेला निी वदल्लीतील जिाहरलाल नेहरू 

से्टवडयमिर आवद शौयत – पित पराक्रम का आवदिासी नृत्य महोत्सि 

आवण वमवलटरी टॅटू वदसेल. संरिण मंिालयाच्या म्हणण्यानुसार, 

दोन वदिसीय उत्सि सशस्त्र दलांची ताकद आवण िारताच्या 

आवदिासी संसृ्कतीचें सांसृ्कवतक सौदंयत प्रदवशतत करेल. 

िारतीय शांती सैवनकांना अनुकरणीय सेिेसाठी UN पदक देऊन 

गौरविण्यात आले. 

● दविण सुदानमधील संयुक्त राष्ट्र  वमशन (UNMISS) मधे्य सेिा 

करणाऱ् या 1,000 हून अवधक िारतीय शांती सैवनकांना एका 

पुरस्कार समारंिात प्रवतवित UN पदकांनी सन्मावनत करण्यात 

आले आहे जेथे परेडचे नेतृत्व प्रथमच िारतीय लष्कराच्या एका 

मवहला अवधकाऱ्याने केले होते. 

ICG जिाज 'कमला देिी', FPV मावलकेतील पाचिे आवण शेिटचे 

जिाज कोलकाता येथे कायाान्वित करण्यात आले. 

● इंवडयन कोस्ट िाडत (ICG) जहाज 'कमला देिी' फास्ट पेटर ोल वे्हसेल 

(FPV) जे िाडतन रीच वशपवबर्ल्सत अँड इंवजवनयसत (GRSE) वलवमटेड 

द्वारे िारतीय तटरिक दलाला वडझाइन केलेले, बांधलेले आवण 

वितररत केले िेले आहे ते कोलकाता, पविम बंिाल येथे कायातस्ित 

करण्यात आले. िारतीय तटरिक जहाज कमला देिी हे िारतीय 

तटरिक दलाच्या िैवशष्ट्यांनुसार GRSE द्वारे वडझाइन केलेले आवण 

बांधलेले FPV च्या मावलकेतील अवधकृतपणे पाचिे आवण शेिटचे 

जहाज आहे 

िारत आवण िास यांच्यातील 21 व्या िरुणा नौदल सरािाला 

सुरुिात झाली. 

● संरिण मंिालयाच्या म्हणण्यानुसार, िारत आवण फ्रास यांच्यातील 

वद्वपिीय नौदल सराि "िरुणा" च्या 21 व्या आिृत्तीला पविम 

समुद्रवकनारी सुरुिात झाली. सरािाच्या या आिृत्तीत स्वदेशी 

माितदवशतत िेपणास्त्र से्टल्थ विनाशक INS चेन्नई, माितदवशतत 

िेपणास्त्र वफ्रिेट INS Teg, सािरी िस्ती विमान P-8I आवण 

डॉवनतयर, अवििाज्य हेवलकॉप्टर आवण MiG29K लढाऊ विमानांचा 

सहिाि असेल. 

िारतीय लष्कराने सायबर थे्रट सेवमनार कम िका शॉप "सयान्या रण 

के्षिम 2.0" च ेआयोजन केले. 

● मुख्यालय आमी टर ेवनंि कमांड (ARTRAC) च्या नेतृत्वाखाली 

िारतीय सैन्याने ऑक्ट्ोबर 2022 ते जानेिारी 2023 या कालािधीत 

“वमवलटरी बॅटलफीर्ल् 2.0” नािाच्या हॅकाथॉनची दुसरी आिृत्ती 

आयोवजत केली आहे. "वमवलटरी बॅटलवफर्ल् 2.0" चे उवद्दष्ट् 

ऑपरेशनल सायबर आव्हानांना संबोवधत करणे आवण सायबर 

सुरिेच्या िेिात नाविन्यपूणत उपायांसाठी विकास िेळ काढून टाकणे 

आहे. 
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Tata Boeing Aerospace ने िारतीय लष्कर AH-64 Apache 

साठी पविले फू्यजलेज वितररत केले. 

● Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL) ने हैदराबादमधील 

त्यांच्या अत्याधुवनक सुविधेतून िारतीय लष्कराने माििलेल्या सहा 

AH-64 अपाचे अटॅक हेवलकॉप्टरसाठी पवहले फू्यजलेज वितररत 

केले आहे. 

● बोईंि AH-64 अपाचे हे अमेररकन विन-टबोशाफ्ट अटॅक 

हेवलकॉप्टर आहे ज्यामधे्य टेलव्हील-प्रकारची लँवडंि वियर व्यिस्था 

आहे आवण दोन कू्रसाठी एक टँडम कॉकवपट आहे. यात लक्ष्य 

संपादन आवण नाईट स्व्हजन वसस्टमसाठी नाक-माउंटेड सेसर सूट 

आहे. 

िारतीय आवण इवजन्वप्प्शयन सैन्याच्या विशेष दलांमधील पविला 

संयुक्त सराि, 'अभ्यास चक्रीिादळ' या सरािाची सुरिात झाली. 

● िारतीय आवण इवजस्प्प्शयन सैन्याच्या विशेर्ष दलांमधील पवहला 

संयुक्त सराि, 'अभ्यास चक्रीिादळ - I' 14 जानेिारी रोजी 

राजस्थानमधील जैसलमेर येथे सुरू झाला, असे संरिण मंिालयाने 

सांवितले. या सरािाचे उवद्दष्ट् दोन्ही देशांमधील संरिण सहकायत 

िाढिणे आवण िाळिंटी प्रदेशात दहशतिादविरोधी, टोपण शोधणे, 

छापे मारणे आवण इतर विशेर्ष ऑपरेशस करत असताना 

व्यािसावयक कौशले्य आवण विशेर्ष दलांच्या परस्पर कायतिमतेिर 

लि कें वद्रत करणे आहे. 

पाचिी कलिरी शे्रणीची पाणबुडी “िगीर” िारतीय नौदलात दाखल 

िोणार आिे. 

● िारतीय नौदल 23 जानेिारी 2023 रोजी पाचिी कलिरी शे्रणीची 

पाणबुडी ििीर कायातस्ित करणार आहे. या समारंिासाठी नौदल 

प्रमुख Adm आर हरी कुमार हे प्रमुख पाहुणे असतील. या 

पाणबुड्ा िारतात Mazagon Dock Shipbuilders Limited 

(MDL) मंुबई द्वारे मेससत नेव्हल गु्रप, फ्रासच्या सहकायातने तयार 

केल्या जात आहेत. कलिरी ििातच्या चार पाणबुड्ा यापूिीच 

िारतीय नौदलात दाखल झाल्या आहेत. 

िारतीय नौदलाने आंध्रप्रदेश मधे्य "AMPHEX 2023" मेगा सराि 

आयोवजत केला आिे. 

● िारतीय नौदलाने आंध्र प्रदेशातील काकीनाडाजिळ िारतीय 

लष्कर आवण िारतीय हिाई दलासह सहा वदिसांचा मेिा लष्करी 

सराि केला17 ते 22 जानेिारी दरम्यान “सिातत मोठा” वद्विावर्षतक वि-

सेिा उियचर सराि AMPHEX 2023 आयोवजत करण्यात आला. 

हा सराि युद्ध, राष्ट्र ीय आपत्ती आवण वकनारी सुरिा अंमलबजािणी 

दरम्यान िारतीय नौदल आवण लष्कराच्या सज्जतेचा आढािा 

घेण्यासाठी आहे. काकीनाडा वकनाऱ् यािरील काकीनाडा ग्रामीण 

मंडळातील सूयतरािपेटा िािातील नेव्हल एन्िेव्हजिळ हा सराि 

सुरू आहे. 

िारतीय ििाई दल िारताच्या ईशान्य िागात 'प्रलय' सराि करणार 

आिे. 

● िारतीय िायुसेना (IAF) िारताच्या ईशान्य सेक्ट्रमधे्य PRALAY 

सराि आयोवजत करण्यासाठी सज्ज आहे. या सरािात नुकत्याच 

तैनात केलेल्या डर ोन स्क्वॉडर न व्यवतररक्त ईशाने्यकडील IAF च्या 

प्रमुख हिाई तळांचा समािेश असेल. िारत -चीन सीमेिर IAFs च्या 

बचािात्मक पवििा दरम्यान पुढील काही वदिसांत प्रलय सराि 

होणार आहे. LAC च्या बाजूने S-400 हिाई संरिण प्रणालीच्या 

सवक्रयतेद्वारे हे सूवचत केले जाते. S-400 400 वकलोमीटर 

अंतरािरून लक्ष्यािर मारा करण्यास सिम आहे. 

िारत-पावकस्तान सीमेिर सुरक्षा िाढिण्यासाठी बीएसएफने 

'ऑप्स अलटा' सराि आयोवजत केला आिे. 

● सीमा सुरिा दल (BSF) ने जाहीर केले की प्रजासत्ताक वदनाच्या 

उत्सिाच्या तयारीसाठी, त्यांच्या सैन्याने िुजरातमधील कच्छ प्रदेश 

आवण राजस्थानमधील बारमेरमधील पावकस्तानसह आंतरराष्ट्र ीय 

सीमेिर (IB) सुरिा िाढिण्याच्या उदे्दशाने "ऑप अलटत" सुरू केले 

आहे. 

िारत आवण जपान यांचा "िीर गावडायन 2023" ििाई सरािाचा 

समारोप झाला. 

● िारतीय हिाई दल आवण जपान हिाई स्व-संरिण दल यांच्यातील 

16 वदिसीय वद्वपिीय हिाई सरािाच्या उद्घाटन आिृत्तीचा 

जपानमधे्य समारोप झाला. 'िीर िावडतयन 2023' या सरािात दोन्ही 

हिाई दलांनी अचूक वनयोजन आवण कुशलतेने अंमलबजािणी 

केली. JASDF ने आपल्या F-2 आवण F-15 विमानांसह सरािात िाि 

घेतला, तर IAF दलाने Su-30 MKI विमानांसह िाि घेतला. IAF 

लढाऊ तुकडी एक IL-78 लाइट इंधन िरणारे विमान आवण दोन 

C-17 ग्लोबमास्टर स्टर ॅटेवजक एअरवलफ्ट टर ासपोटत एअरक्राफ्टने 

पूरक होते. 

आयएसआयएसचा िररष्ठ नेता वबलाल अल-सुदानी सोमावलयामधे्य 

अमेररकेच्या िल्ल्यात ठार झाला. 

● सोमावलयामधे्य अमेररकन सैन्याच्या हल्ल्यात इस्लावमक से्टट 

िटाचा प्रमुख प्रादेवशक नेता वबलाल अल-सुदानी ठार झाला. 

अमेररकेच्या लष्करी हल्ल्याचे आदेश राष्ट्र ाध्यि जो वबडेन यांनी वदले 

होते. वबलाल अल सुदानी उत्तर सोमावलयातील एका डोिंराळ िुहा 

संकुलात अमेररकन सैन्याने त्याला पकडण्याच्या आशेने 

उतरल्यानंतर तोफांच्या झंुजीत ठार झाला. घटनास्थळी सुदानीचे 

इस्लावमक से्टटचे 10 सहयोिी ठार झाले, परंतु अमेररकन 

जीवितहानी झाली नाही. 

PM मोदीचं्या िसे्त वदल्ली NCC कायाक्रमात विशेष ₹ 75 ची नाणी 

जारी करण्यात आली. 

● वदल्ली NCC इव्हेंटमधे्य राष्ट्र ीय कॅडेट कॉप्सत (NCC) ची 75 िरे्ष पूणत 

झाल्याच्या वनवमत्ताने PM मोदीनंी विशेर्ष ₹ 75 ची नाणी जारी केली. 

वदल्ली एनसीसी कायतक्रमात संरिण मंिी राजनाथ वसंह आवण 

िारताचे चीफ ऑफ वडफेस स्टाफ (CDS) लेफ्टनंट जनरल अवनल 

चौहान हे देखील उपस्स्थत होते. NCC मेळाव्यात िक्तव्य करणाऱ्या 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मते, िारताची युिा शक्ती ही देशाच्या 

प्रितीला चालना देत आहे. 
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एअर माशाल ए. पी. वसंग िे िारतीय ििाई दलाच े निे उपप्रमुख 

असतील. 

● एअर माशतल एपी वसंि यांची िारतीय हिाई दलाचे निीन उपप्रमुख 

म्हणून वनयुक्ती करण्यात आली आहे. ते सेिेतून वनिृत्त होणारे एअर 

माशतल संदीप वसंि यांची जािा घेतील. एअर माशतल एपी वसंि हे 

सध्या सेंटर ल एअर कमांडचे एअर ऑवफसर कमांवडंि-इन-चीफ 

म्हणून काम पाहत आहेत. ते 01 फेबु्रिारी 2023 रोजी उपप्रमुख 

म्हणून कायतिार स्वीकारतील. त्यांना 21 वडसेंबर 1984 रोजी IAF 

च्या फायटर स्टर ीममधे्य वनयुक्त करण्यात आले. 

 

महत्वाचे नदवस  

िारत सरकारने आंतरराष्ट्र ीय बाजरी िषा (International Year of 

Millets- IYM) 2023 साठीचा प्रस्ताि प्रायोवजत केला िोता जो 

संयुक्त राष्ट्र  मिासिेने (UNGA) स्वीकारला िोता. 

● िारत सरकारने आंतरराष्ट्र ीय बाजरी िर्षत (IYM) 2023 साठीचा 

प्रस्ताि प्रायोवजत केला होता जो संयुक्त राष्ट्र  महासिेने (UNGA) 

स्वीकारला होता. आंतरराष्ट्र ीय बाजरी िर्षत (IYM) साजरा करण्यात 

िारत सरकार आघाडीिर राहण्यासाठी ही घोर्षणा महत्त्पूणत ठरली 

आहे. PM नरेंद्र मोदी यांनी IYM 2023 ला 'लोक चळिळ' 

बनिण्यासोबतच िारताला 'वमलेटसाठी ग्लोबल हब' म्हणून स्थान 

देण्याचे त्यांचे स्व्हजन शेअर केले आहे. 

जागवतक कुटंुब वदन दरिषी 1 जानेिारी रोजी साजरा केला जातो. 

● जािवतक कुटंुब वदन दरिर्षी 1 जानेिारी रोजी साजरा केला जातो. 

हा वदिस कुटंुबांच्या कल्पनेतून राष्ट्र  आवण संसृ्कतीमंधे्य एकता, 

समुदाय आवण बंधुत्वाची िािना वनमातण करतो. हा वदिस इतर 

संसृ्कती, राष्ट्र ांबद्दल अिास्ति नकारात्मक िृत्तीनंा परािृत्त 

करण्यासाठी साजरा केला जातो. 

सावििीबाई फुले यांची 192 िी जयंती 03 जानेिारी 2023 रोजी 

साजरा करण्यात आली. 

● सावििीबाई फुले या महाराष्ट्र ीयन किवयिी, वशिणतज्ज् आवण 

समाजसुधारक होत्या. त्यांनी आवण त्यांचे पती मा. ज्योवतबा फुले 

यांनी महाराष्ट्र ात आवण िारतात मवहलांच्या हक्कांच्या प्रितीसाठी 

महत्त्पूणत योिदान वदले. िारतातील स्त्रीिादी चळिळीची स्थापना 

करण्याचे शे्रय वतला जाते. पुण्यात, विडे िाड्ाजिळ, सावििीबाई 

आवण त्यांचे पती यांनी 1848 मधे्य पवहली आधुवनक िारतीय मुलीचंी 

शाळा स्थापन केली. त्यांनी जाती आवण वलंििेद आवण व्यक्तीिंरील 

अन्याय दूर करण्यासाठी मोहीम चालिली. 

जागवतक बे्रल वदिस दरिषी 4 जानेिारी रोजी साजरा केला जातो. 

● 4 जानेिारी रोजी साजरा केला जाणारा जािवतक बे्रल वदिस, अधतिट 

दृष्ट्ी असलेल्या आवण अंधांसाठी संिादाचा एक प्रकार म्हणून 

बे्रलच्या महत्त्ािर िर देतो. युनायटेड नेशस 2019 पासून हा वदिस 

साजरा करत आहे. जािवतक बे्रल वदन 4 जानेिारी 1809 रोजी 

जन्मलेल्या लुई बे्रलच्या जयंती वनवमत्त देखील साजरा केला जातो. 

बालपणात दृष्ट्ी िमािल्यानंतर, फ्रें च वशिकाने बे्रल तंि तयार केले. 

युद्धातील अनाथ मुलांबद्दल जागरुकता वनमााण करण्याच्या 

उदे्दशाने दरिषी 6 जानेिारी रोजी जागवतक युद्ध अनाथ वदिस 

पाळल्या जातो. 

● युद्धातील अनाथ मुलांबद्दल जािरुकता वनमातण करण्याच्या उदे्दशाने 

दरिर्षी 6 जानेिारी रोजी जािवतक युद्ध अनाथ वदिस पाळला जातो. 

या मुलांना त्यांच्या काळजीिाहू िमािल्यानंतर शारीररक दुलति 

करण्यापेिा जास्त िास सहन करािा लाितो. 

● हा वदिस साजरा करण्याचे सिातत महत्त्ाचे कारण म्हणजे युद्धाच्या 

कमकुित पररणामांिर प्रकाश टाकणे. विशेर्षत: अनाथ आवण त्यांची 

दुदतशा यािर लि कें वद्रत केले जाते. ज्या मुलांचा युद्धात प्रत्यि 

सहिाि नसतो, त्यांना बहुतेकदा सिातत जास्त िास सहन करािा 

लाितो. युदे्ध वकती विधं्वसक असू शकतात आवण त्यामुळे होणारे 

नुकसान याचा संपूणत पररणाम समजून घेणे हे या वदिसाचे उवद्दष्ट् 

आहे. 

17 िा प्रिासी िारतीय वदिस 09 जानेिारी 2023 रोजी साजरा 

करण्यात येत आिे. 

● प्रिासी िारतीय वदिस वकंिा एनआरआय वदिस औपचाररकपणे 9 

जानेिारी रोजी महात्मा िांधी दविण आवफ्रकेतून मंुबई, िारतात 

परतलेत्या वदिशी साजरा केला जातोदेशाच्या विकासात अवनिासी 

िारतीय समुदायाच्या योिदानाची कबुली देण्यासाठी हा वदिस 

साजरा केला जातो. 

विश्व विंदी वदिस दरिषी 10 जानेिारी रोजी साजरा केला जातो. 

● विि वहंदी वदिसजििरातील िारे्षबद्दल जािरूकता िाढिण्यासाठी 

दरिर्षी 10 जानेिारी रोजी साजरा केला जातो.संयुक्त राष्ट्र ांच्या 

आमसिेत पवहल्यांदाच िारताची राष्ट्र िार्षा वहंदी बोलली िेली तो 

वदिस आहे. 

● Hindi – Traditional Knowledge to Artificial Intelligence 

ही विि वहंदी वदिस 2023 ची थीम आहे. 

DPIIT 10 ते 16 जानेिारी 2023 दरम्यान स्टाटाअप इंवडया 

इनोिेशन िीक आयोवजत करणार आिे. 

● िावणज्य आवण उद्योि मंिालयाच्या उद्योि आवण अंतितत व्यापार 

प्रोत्साहन वििाि (DPIIT), िारतीय स्टाटतअप इकोवसस्टम तसेच 

राष्ट्र ीय स्टाटतअप वदिस (16 जानेिारी 2023) साजरा करण्यासाठी 

10 जानेिारी 2023 ते 16 जानेिारी 2023 दरम्यान स्टाटतअप इंवडया 

इनोवे्हशन िीक आयोवजत करत आहे. 

राष्ट्र ीय मानिी तस्करी जागृती वदिस दरिषी 11 जानेिारीला 

साजरा केल्या जातो. 

● अमेररकेत दरिर्षी 11 जानेिारी रोजी राष्ट्र ीय मानिी तस्करी 

जािरूकता वदिस पाळला जातो. हा वदिस मानिी तस्करीबद्दल 

जािरूकता िाढिण्यासाठी समवपतत आहे. जरी संपूणत जानेिारी 

मवहना राष्ट्र ीय िुलामविरी आवण मानिी तस्करी प्रवतबंध मवहना 

म्हणून ओळखला िेला असला तरीही, 11 जानेिारीचा विशेर्ष उदे्दश 

बेकायदेशीर प्रथा रोखण्यासाठी आहे. 

स्वामी वििेकानंद यांच्या जयंतीवनवमत्त दरिषी 12 जानेिारीला 

राष्ट्र ीय युिा वदन साजरा केला जातो. 

● स्वामी वििेकानंद यांच्या जयंतीवनवमत्तदरिर्षी 12 जानेिारीला राष्ट्र ीय 

युिा वदन साजरा केला जातो. दरिर्षी या प्रसंिी, सरकार 12 

जानेिारी ते 16 जानेिारी या कालािधीत यजमानपदासाठी इचु्छक 

असलेल्या एका राज्याच्या सहकायातने राष्ट्र ीय युिा महोत्सिाचे 

आयोजन करते. यािर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कनातटकातील 

हुबल्ली येथे 12 जानेिारी रोजी महोत्सिाचे उद्घाटन केले. 

● विकवसत युिा – विकवसत िारत ही राष्ट्र ीय युिा वदन 2023 ची थीम 

आहे. 

11 ते 17 जानेिारी दरम्यान राष्ट्र ीय रस्ता सुरक्षा सप्ताि 2023 

साजरा केला जातो. 

● रसे्त िाहतूक आवण महामाित मंिालय, िारत सरकार 11 ते 17 

जानेिारी 2023 या कालािधीत "स्वच्छता पखिाडा " अंतितत रस्ता 

सुरिा सप्ताह पाळत आहे. 
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14 जानेिारी 2023 रोजी 7 िा सशस्त्र सेना िेटरस डे साजरा केला 

जातो. 

● िारतीय सैन्याचे पवहले िारतीय कमांडर इन चीफ 1947 च्या 

युद्धात िारतीय सैन्याला विजय वमळिून देणारे फीर्ल् माशतल केएम 

कररअप्पा यांनी 14 जानेिारी रोजी सशस्त्र सेना िेटरस डे 1953 

पासून साजरा केला जातो. 

15 जानेिारी रोजी 75 िा िारतीय लष्कर वदन साजरा करण्यात 

आला.. 

● 15 जानेिारी 2023 रोजी िारतीय सैन्य वदनाचा 75 िा िधातपन वदन 

म्हणून साजरा केला िेला. दरिर्षी 15 जानेिारीला फीर्ल् माशतल 

कोडंदेरा एम. कररअप्पा (तेव्हा लेफ्टनंट जनरल) यांनी 1949 मधे्य 

िारताचे शेिटचे वब्रवटश कमांडर-चीफ जनरल फ्रास्सस बुचर 

यांच्याकडून िारतीय लष्कराचे पवहले कमांडर-चीफ म्हणून पदिार 

स्वीकारला. 

16 जानेिारी रोजी राष्ट्र ीय स्टाटाअप वदिस साजरा केला जातो. 

● 16 जानेिारी रोजी राष्ट्र ीय स्टाटतअप वदिस म्हणून साजरा केला जातो. 

हा कायतक्रम 2022 पासून साजरा केला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र 

मोदी यांनी िेल्या िर्षी स्टाटतअप्सना निीन िारताचा कणा म्हणून 

संबोधून घोर्षणा केली होती. आझादी का अमृत महोत्सिाचा िाि 

म्हणून देशिरात राष्ट्र ीय स्टाटतअप वदिस साजरा करण्यासाठी कें द्र 

सरकारने यािर्षी अनेक कायतक्रमांचे वनयोजन केले आहे. 

नॅशनल वडझास्टर ररस्पॉस फोसा वदिस 19 जानेिारी 2023 रोजी 

साजरा करण्यात आला. 

● राष्ट्र ीय आपत्ती प्रवतसाद दल (NDRF) द्वारे 19 जानेिारी 2023 रोजी 

18 िा राष्ट्र ीय आपत्ती प्रवतसाद दल वदिस साजरा केला जातो  2006 

पासून जेव्हा NDRF ची अवधकृत स्थापना झाली तेव्हापासून हा 

वदिस साजरा केला जातो. 

दरिषी 23 जानेिारी रोजी पराक्रम वदिस नेताजी सुिाषचंद्र बोस 

यांची जयंती म्हणून साजरा केला जातो. 

● नेताजी सुिार्ष चंद्र बोस जयंती वकंिा नेताजी जयंती हा प्रख्यात 

िारतीय स्वातंत्र्यसैवनक नेताजी सुिार्षचंद्र बोस यांच्या जन्मावनवमत्त 

23 जानेिारी रोजी पराक्रम वदिस म्हणून िारतात साजरा केला 

जाणारा राष्ट्र ीय कायतक्रम आहे. या िर्षी देश नेताजी सुिार्षचंद्र बोस 

यांची 126 िी जयंती साजरी करत आहे. 

दरिषी 24 जानेिारी रोजी आंतरराष्ट्र ीय वशक्षण वदन साजरा केला 

जातो. 

● शांतता आवण विकासासाठी वशिणाची िूवमका साजरी करण्यासाठी 

संयुक्त राष्ट्र ांच्या आमसिेने 24 जानेिारी हा आंतरराष्ट्र ीय वशिण 

वदन म्हणून घोवर्षत केला आहे. शांततामय आवण समृद्ध जिाच्या 

वनवमततीसाठी सिांसाठी दजेदार वशिण देणे अतं्यत महत्त्ाचे आहे. 

वशिाय, वशिण लोकांना ज्ञान आवण कौशले्य देते जे त्यांना माणूस 

म्हणून विकवसत होण्यासाठी आिश्यक आहे. युनायटेड नेशस 

जनरल असेंब्लीने 3 वडसेंबर 2018 रोजी एक ठराि मंजूर केला. 

दरिषी 24 जानेिारी रोजी राष्ट्र ीय बावलका वदन साजरा केला जातो. 

● 24 जानेिारी रोजी देश राष्ट्र ीय बावलका वदन साजरा करतो. हा वदिस 

2008 मधे्य मवहला आवण बाल विकास मंिालयाने स्थापन केला. 

राष्ट्र ीय मवहला बाल वदनाचे उवद्दष्ट् हे आहे की, मुलीिंर होणारे पूितग्रह 

आवण अन्याय अधोरेस्खत करणे. िारतीय समाजात मुलीनंा होत 

असलेल्या अन्यायाविर्षयी जािरुकता वनमातण करण्यासाठी, मवहला 

आवण बाल विकास मंिालय आवण िारत सरकारने 2008 मधे्य याची 

सुरुिात केली. 

13 िा राष्ट्र ीय मतदार वदिस 25 जानेिारी 2023 रोजी साजरा केला 

जातो. 

● िारत वनिडणूक आयोि 25 जानेिारी 2023 रोजी 13 िा राष्ट्र ीय 

मतदार वदिस साजरा करत आहे. हा वदिस 25 जानेिारी रोजी 

िारतीय वनिडणूक आयोिाच्या स्थापना वदनावनवमत्त साजरा केला 

जातो. मतदार वदन हा तरुणांना त्यांच्या देशात मतदानाच्या 

महत्त्ाबद्दल जािरूक करण्यासाठी समवपतत आहे. Nothing Like 

Voting, I Vote for Sure ही 13 िा राष्ट्र ीय मतदार वदिसाची थीम 

आहे. 

26 जानेिारी 2023 रोजी िारताने 74 िा प्रजासत्ताक वदन साजरा 

केला. 

● िारताने या िर्षी आपला 74 िा प्रजासत्ताक वदन साजरा केला. 1950 

मधे्य या वदिशी िारताने पूणत स्वतंि देश बनून आपली राज्यघटना 

औपचाररकपणे स्वीकारली. 26 जानेिारी 1950 रोजी िारतीय 

राज्यघटना लािू झाली. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सिेने 

संविधानाचा स्वीकार केला. िारताची राज्यघटना 2 िर्षत, 11 मवहने 

आवण 18 वदिसात तयार झाली. 

27 जानेिारी रोजी आंतरराष्ट्र ीय िोलोकॉस्ट स्मरण वदन साजरा 

केला जातो. 

● दरिर्षी, अँडॉल्फ वहटलरने केलेल्या अत्याचारांचे प्रवतवबंवबत 

करण्यासाठी 27 जानेिारी रोजी आंतरराष्ट्र ीय होलोकॉस्ट स्मरण वदन 

साजरा केला जातो, ज्यामुळे अंदाजे 6 दशलि जू्य लोकांचा मृतू्य 

झाला. जानेिारी 1945 मधे्य ऑशविट्झ-वबरकेनाऊची नाझीचं्या 

वनयंिणातून सुटका झाल्याची आठिण म्हणून हा वदिस साजरा 

केला जातो. 

डेटा संरक्षण वदिस वकंिा डेटा गोपनीयता वदिस 28 जानेिारी रोजी 

साजरा केला जातो. 

● डेटा संरिण वदिस वकंिा डेटा िोपनीयता वदिस, 28 जानेिारी रोजी 

साजरा केला जातो. डेटा संरिणाच्या अवधकाराबद्दल आवण लोक 

त्यांचा डेटा अवधक सुरवित ठेिू शकतील अशा विविध मािांबद्दल 

अवधक जािरूकता वनमातण करणे हा यामािचा उदे्दश आहे. प्रथम 

इवतहास आवण महत्त् समजून घेऊ. जि हळूहळू पण स्स्थरपणे 

वडवजटायझेशनकडे िाटचाल करत आहे, परंतु याचा अथत असाही 

होतो की आपला डेटा अवधक असुरवित होत आहे. या िर्षातची थीम 

'वथंक प्रायव्हसी फस्टत' अशी आहे. 

जागवतक कुष्ठरोग वदन 29 जानेिारी रोजी साजरा केला जातो. 

● जािवतक कुिरोि वदन (World Leprosy Day-WLD) 

जानेिारीच्या शेिटच्या रवििारी साजरा केला जातो. 2023 मधे्य, 

जािवतक कुिरोि वदन 29 जानेिारी रोजी साजरा केला जातो. हा 

आंतरराष्ट्र ीय वदिस म्हणजे कुिरोिाचा अनुिि घेतलेल्या लोकांना 

साजरे करण्याची, रोिाबद्दल जािरुकता िाढिण्याची आवण 

कुिरोिाशी संबंवधत कलंक आवण िेदिाि संपुष्ट्ात आणण्याचे 

आिाहन करण्याची संधी आहे. ही तारीख फ्रें च मानितािादी, राउल 

फोलेरो यांनी महात्मा िांधीचं्या जीिनाला श्रद्धांजली म्हणून वनिडली 

होती, ज्यांनी कुिरोिाने बावधत व्यक्तीसंाठी बरेच काम केले आवण 

जानेिारीच्या शेिटी 1948 मधे्य त्यांचे वनधन झाले. 
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जागवतक दुलावक्षत उष्णकवटबंधीय रोग वदिस 30 जानेिारी रोजी 

साजरा केला जातो. 

● जािवतक उपेवित उष्णकवटबंधीय रोि वदिस (World Neglected 

Tropical Diseases Day) दरिर्षी 30 जानेिारी रोजी साितजवनक 

आरोग्यासाठी एक िंिीर आव्हान म्हणून दुलतवित उष्णकवटबंधीय 

रोिांबद्दल (NTDs) जािरुकता िाढिण्यासाठी साजरा केला जातो 

जेणेकरून आपण त्यांच्या वनमूतलनाकडे प्रिती करू शकू. 2023 ची 

थीम "आता कायत करा. एकि कृती करा. दुलतवित उष्णकवटबंधीय 

रोिांमधे्य िंुतिणूक करा”. हा वदिस ओळखण्याचा प्रस्ताि संयुक्त 

अरब अवमरातीने मांडला होता. 

 

ननधन बातम्या 

माजी पोप बेनेवडक्ट 16 यांच ेियाच्या 95 व्या िषी वनधन झाले. 

● माजी पोप बेनेवडक्ट् यांचे वॅ्हवटकनमधील मेटर इिेवसया मठात 

वनधन झाले आहे. ते 95 िर्षांचे होते. कॅथोवलक चचतचे प्रमुख, माजी 

पोप बेनेवडक्ट्, राजीनामा देणारे 600 िर्षांतील पवहले पोप होते. 

2013 मधे्य त्यांनी राजीनामा वदला आवण त्यांची जािा सध्याचे पोप 

फ्रास्सस यांनी घेतली. पोप बेनेवडक्ट् हे 1000 िर्षातत पोप बनणारे 

पवहले जमतन होते. 19 एवप्रल 2005 ते 28 फेबु्रिारी 2013 रोजी 

राजीनामा देईपयंत ते वॅ्हवटकन वसटीचे प्रमुख होते. 

ऑस्स्टर याजिळील दविण जमतन िािात 16 एवप्रल 1927 रोजी 

जोसेफ अलॉइवसयस रॅट्वझंिर म्हणून त्यांचा जन्म झाला. 

रतन टाटा यांच े जिळच े विश्वासू आवण समूिातील वदग्गज आर 

कृष्णकुमार यांचे वनधन झाले. 

● रतन टाटा यांचे जिळचे वििासू आवण समूहातील वदग्गज आर 

कृष्णकुमार यांचे वनधन झाले. केरळमधे्य जन्मलेले कृष्णकुमार, 

ज्यांनी समूहातील अनेक पदांिर काम केले होते, ज्यात त्याच्या 

हॉस्स्पटॅवलटी शाखा इंवडयन हॉटेल्सचे प्रमुख होते, ते 84 िर्षांचे होते. 

कायतकारी िूवमकांमधून वनिृत्तीनंतर ते टाटा टर स्टमधे्य सवक्रय होते 

आवण ते काम करणाऱ्या टीमचा एक िाि होते. सायरस वमस्त्री 

हकालपट्टी प्रकरणामधे्य रतन टाटा सोबत. 2009 मधे्य कृष्णकुमार 

यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मावनत करण्यात आले होते. 

अपोलो 7 च ेअंतराळिीर िॉिर कवनंगिॅम यांचे वनधन झाले. 

● अमेररकेची अंतराळ संस्था, नासाच्या अपोलो या पवहल्या यशस्वी 

अंतराळ मोवहमेमधले अंतराळिीर िॉल्टर कवनंिहॅम यांच ियाच्या 

90 व्या िर्षी वनधन झालं. कवनंिहॅम हे शोधक होते, त्यांच्या कायातनं 

नासाच्या निीन आटेवमस चांद्रमोवहमेची पायािरणी केल्याचं नासाचे 

प्रशासक वबल नेल्सन यांनी म्हटलं आहे. कवनंिहॅम हे अपोलो- 7 

मोवहमांमधल्या तीन अंतराळिीरांपैकी एक होते. 
 

 

इटली आवण चले्सीच े माजी स्टरायकर वजयानलुका न्वियाली यांचे 

वनधन झाले. 

● इटली आवण चेल्सीचा माजी स्टर ायकर वजयानलुका स्व्हयाली, 

स्वादुवपंडाच्या ककत रोिाशी दीघतकाळ लढा वदल्यानंतर ियाच्या 58 

व्या िर्षी वनधन झाले. Gianluca Vialli हा एक इटावलयन फुटबॉल 

खेळाडू आवण व्यिस्थापक होता जो स्टर ायकर म्हणून खेळला होता. 

विअल्लीने 1980 मधे्य त्याच्या मूळ इटलीमधे्य के्रमोनीस येथे िब 

कारवकदीची सुरुिात केली वजथे त्याने 105 लीि सामने खेळले 

आवण 23 िोल केले. त्याच्या कामविरीने सॅिडोररयाला प्रिावित 

केले ज्याने त्याला 1984 मधे्य करारबद्ध केले आवण ज्यांच्यासोबत 

त्याने 85 लीि िोल केले, त्याने तीन इटावलयन कप, सेरी ए आवण 

युरोवपयन कप विजेते चर्षक वजंकले. 

पविम बंगालचे माजी राज्यपाल केशरीनाथ विपाठी यांच े वनधन 

झाले. 

● िारतीय जनता पिाचे (िाजप) जे्यि नेते आवण पविम बंिालचे माजी 

राज्यपाल, केशरीनाथ विपाठी यांचे 88 व्या िर्षी वनधन झाले. 10 

नोव्हेंबर 1934 रोजी अलाहाबाद येथे जन्मलेले विपाठी हे 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयातही जे्यि िकील होते. 

पद्म पुरस्कार विजेते डॉ. तेिेमटन ई उडिावडया "लॅप्रोस्कोवपक 

शस्त्रवक्रयेच ेजनक" यांच ेवनधन झाले. 

● पद्म पुरस्कार विजेते डॉ. तेहेमटन एराच उदिावडया, िारतीय सजतन 

आवण िॅस्टर ोएने्ट्रोलॉवजस्ट, ज्यांना 'िारतातील लॅपरोस्कोवपक 

शस्त्रवक्रयेचे जनक' म्हणून ओळखले जाते, त्यांचे ियाच्या 88 व्या 

िर्षी वनधन झाले. त्यांचा जन्म 15 जुलै 1934 रोजी बॉमे्ब पे्रवसडेसी, 

वब्रवटश इंवडया (वब्रवटश इंवडया) येथे झाला होता. 

काश्मीरच ेपविले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते रिमान रािी यांच ेवनधन 

झाले. 

● प्रख्यात किी आवण कािीरचे पवहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते 

प्रोफेसर रहमान राही यांनी 09 जानेिारी रोजी पहाटे कािीरमधील 

नौशेरा िािातील त्यांच्या राहत्या घरी अखेरचा िास घेतला. ते 98 

िर्षांचे होते. 6 मे 1925 रोजी जन्मलेल्या राहीने अनेक कविता संग्रह 

वलवहले आवण इतर िार्षांमधील काही नामांवकत किीचं्या 

कास्िरीमधे्य अनुिावदत केले. 

● 2007 मधे्य त्यांना ‘वसयाह रूद ज़रीन मंज़’ (इन बॅ्लक वडर झल) या 

काव्यसंग्रहासाठी देशातील सिोच्च सावहस्त्यक सन्मान- ज्ञानपीठ 

पुरस्कार वमळाला. 

ग्रीसचा माजी आवण शेिटचा राजा कॉिंटाईन दुसरा यांच ेवनधन 

झाले. 

● 1974 मधे्य देश प्रजासत्ताक होण्यापूिी ग्रीसचा माजी आवण शेिटचा 

राजा कॉिंटाइन दुसरा, ग्रीसच्या अथेस येथे 82 व्या िर्षी वनधन 

झाले. त्यांचा जन्म ग्रीसमधील अथेसजिळील वसस्खको येथे 2 जून 

1940 रोजी झाला. कॉिंटाईन लहान असताना, दुसऱ्या 

महायुद्धातील जमतन आक्रमणादरम्यान राजघराण्याने ग्रीस सोडून 

अलेक्कझांवडर या (इवजप्त), दविण आवफ्रका येथे स्थलांतर केले. ते 

1946 मधे्य ग्रीसला परतले. 

समाजिादी वदग्गज आवण जेडीयूचे माजी अध्यक्ष शरद यादि यांचे 

वनधन झाले. 

● समाजिादी वदग्गज आवण जेडीयूचे माजी अध्यि शरद यादि यांचे 

वनधन झाले. ते 75 िर्षांचे होते. त्यांच्या पिात पत्नी, मुलिी आवण 

मुलिा असा पररिार आहे. 7-टमत लोकसिा आवण 4-टमत राज्यसिा 

सदस्य, माजी कें द्रीय मंिी यादि यांची काही काळापासून प्रकृती 

ठीक नव्हती. 
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● 1 जुलै 1947 रोजी मध्य प्रदेशातील होशंिाबाद वजल्ह्ातील बबई 

येथे जन्मलेले यादि जबलपूर अवियांविकी महाविद्यालयातून 

अवियांविकीमधे्य सुिणतपदक विजेते होते. समाजिादी नेते राम 

मनोहर लोवहया यांच्या प्रिािाखाली ते लिकरच युिा राजकारणात 

सवक्रय झाले. 

द्रविडीयन िाषांमधे्य पारंगत असलेले वब्रटीश िाषाशास्त्रज्ञ रोनार्ल् 

ई आशर यांचे वनधन झाले. 

● एक वब्रवटश िार्षाशास्त्रज्ञ आवण द्रविडीयन िार्षांमधे्य तज्ञ असलेले 

वशिक, रोनार्ल् ई. आशर यांचे ियाच्या 96 व्या िर्षी वनधन झाले. 

रॉयल एवशयावटक सोसायटी, लंडनचे सहकारी, आशर यांनी 1983 

मधे्य केरळ सावहत्य अकादमी, विचूर येथून सुिणतपदक वजंकले 

आवण त्यांना सन्मावनत करण्यात आले. रॉयल सोसायटी, एवडनबित 

द्वारे 1991 मधे्य. ते 1970 मधे्य कॉलेज डी फ्रास, पॅररस कडून 

पदक प्राप्तकतात देखील होते. 

िॉंगकॉंग रेवडओिर सिा दशकांच्या कारवकदीत बीटल्ससि संगीत 

कृतीचंी मुलाखत घेणारे रे कॉडेरो यांचे वनधन झाले. 

● हॉंिकॉंि रेवडओिर सहा दशकांच्या कारवकदीत बीटल्ससह संिीत 

कृतीचंी मुलाखत घेणारे रे कॉडेरो यांचे वनधन झाले आहे. त्यांना 

जिातील सिातत जास्त काळ काम करणारा वडस्क जॉकीचा वकताब 

वमळाला आहे. त्यांचा "ऑल द िे विथ रे" सोया ऐकण्याजोिा 

संिीताचा शो त्यांच्या वनिृत्तीपयंत 51 िरे्ष RTHK रेवडओ 3 िर होता. 

िैदराबादचा शेिटचा वनजाम मुकराम जिा बिादूर यांच ेवनधन झाले. 

● हैदराबादचे शेिटचे वनजाम, मुकरतम जहा बहादूर, ज्यांचे शवनिारी 

रािी तुकीमधे्य वनधन झाले, त्यांना मक्का मवशदीच्या अंिणात 

कौटंुवबक वतजोरीत दफन केले जाईल. 1724 पासून हैदराबादिर 

राज्य करणाऱ्या वनजामाच्या कुटंुबातील इतर सदस्यांना दफन 

करण्यात आलेल्या वतजोरीच्या तयारीची वनजाम टर स्टच्या 

प्रवतवनधीनंी देखरेख केली होती. 

इटावलयन वचिपट वदग्गज जीना लोलोवब्रवगडा यांच ेियाच्या 95 व्या 

िषी वनधन झाले. 

● 1950 च्या दशकात वद्वतीय विियुद्धानंतर इटलीच्या दोलायमान 

पुनजतन्माचे प्रवतवनवधत्व करण्यासाठी आलेल्या वदिा इटावलयन 

वचिपट वलजेंड जीना लोलोवब्रविडा यांचे ियाच्या 95 व्या िर्षी वनधन 

झाले आहे. त्यांना "जिातील सिातत संुदर स्त्री" म्हणून संबोधण्यात 

आले होते. 1947 च्या वमस इटावलया सौदंयत स्पधेत वतसरे स्थान 

वमळिल्यानंतर वतला वचिपट जितात बे्रक वमळाला 

प्रख्यात शास्त्रज्ञ ए. डी. दामोदरन यांचे वनधन झाले. 

● ए. डी. दामोदरन, CSIR-National Institute for 

Interdisciplinary Science and Technology (NIIST) चे माजी 

संचालक, ियाच्या 87 व्या िर्षी वतरुिनंतपुरम येथे वनधन झाले. 

त्यांनी केरळ राज्य विज्ञान, तंिज्ञान आवण पयातिरण पररर्षदेचे अध्यि 

म्हणूनही काम केले. 

जगातील सिाात ियोिृद्ध व्यक्ती लुवसल राँडन यांचे ियाच्या 118 व्या 

िषी वनधन झाले. 

● जिातील सिातत ियोिृद्ध व्यक्ती, फ्रें च नन लु्यवसल रँडन यांचे 

ियाच्या 118 व्या िर्षी वनधन झाले आहे. रँडन, ज्यांना वसस्टर आंदे्र 

म्हणूनही ओळखले जाते, त्यांचा जन्म 11 फेबु्रिारी 1904 रोजी 

दविण फ्रासमधे्य झाला होता. वतला सिातत ियस्कर युरोवपयन 

म्हणून ओळखले जात होते. पण िेल्या िर्षी ियाच्या 119 व्या िर्षी 

जपानच्या केन तनाकाच्या मृतू्यमुळे त्या जिातील सिातत ियोिृद्ध 

व्यक्ती बनल्या होत्या. 

पद्मश्री पुरस्कार विजेत्या प्रिाबेन शोिागचदं शाि यांच े92 व्या िषी 

वनधन झाले 

● पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त प्रिाबेन शोिािचंद शाह यांचे ियाच्या 92 व्या 

िर्षी 18 जानेिारी 2023 रोजी वनधन झाले. प्रिाबेन शोिािचंद शाह 

या दादरा आवण निर हिेली, दमण आवण दीि या कें द्रशावसत 

प्रदेशातील सामावजक कायतकत्यात होत्या. प्रिाबेन शोिािचंद शाह 

यांना "दमन की वदव्या" म्हणूनही ओळखले जात असे. 

अमेररकन लोक-रॉकचे जनक डेन्विड क्रॉसबी यांचे ियाच्या 81 व्या 

िषी वनधन झाले. 

● अमेररकन फोक-रॉकचे जनक डेस्व्हड क्रॉसबी यांचे ियाच्या 81 व्या 

िर्षी वनधन झाले. ते 1960 आवण 1970 च्या दशकातील प्रिािशाली 

संिीत प्रिततक होते ज्यांनी बायड्तस आवण नंतर क्रॉसबी, स्स्टल्ससह 

लोक-रॉकचा एक विवशष्ट् अमेररकन बँ्रड तयार केला. नॅश आवण 

यंि. डेस्व्हड वॅ्हन कॉटतलँड क्रॉस्बी यांचा जन्म 14 ऑिस्ट 1941 

रोजी लॉस एंजेवलस येथे झाला. त्याचे िडील "हाय नून" फेम ऑस्कर 

विजेते वसनेमॅटोग्राफर लॉइड क्रॉसबी होते. 

प्रवसद्ध आसामी किी आवण ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नीलमणी 

फुकन यांच ेवनधन झाले. 

● प्रवसद्ध आसामी किवयिी आवण ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नीलमणी 

फुकन यांचे वनधन झाले. ते 89 िर्षांचे होते. फुकन हे आसाममधील 

सिातत प्रवसद्ध किी आहेत आवण त्यांना देशातील सिोच्च सावहस्त्यक 

पुरस्कार, िर्षाततील 56 िा ज्ञानपीठ आवण 'द िल्फ कम्स लग्न' या 

पुरस्काराने सन्मावनत करण्यात आले आहे. 

िारतातील आधुवनक िासु्तकलेच े प्रणेते बाळकृष्ण दोशी यांचे 

वनधन झाले. 

● स्थापत्य िेिातील योिदानाबद्दल सिति आदरणीय असलेले डॉ 

बाळकृष्ण विठ्ठलदास दोशी यांचे वनधन झाले. ते 95 िर्षांचे होते. 

स्थापत्य िेिातील त्यांच्या अतुलनीय योिदानासाठी, त्यांना 2018 

मधे्य वप्रत्झकर पुरस्कार आवण 1976 मधे्य प्रवतवित पद्मश्रीने 

सन्मावनत करण्यात आले. रॉयल इस्िटू्यट ऑफ वब्रवटश 

आवकत टेक््ट्स (RIBA) ने घोवर्षत केले आहे की िारतीय िासु्तविशारद 

बाळकृष्ण दोशी हे प्राप्तकते असतील. 

'आयनामॅन ऑफ इंवडया' साबीर अली यांच ेियाच्या 67 िषी वनधन 

झाले. 

● टोवकयो येथे 1981 च्या आवशयाई ऍथलेवटक्स चॅस्ियनवशपमधे्य 

डेकॅथलॉनमधे्य सुिणतपदक वजंकणारा 'आयनतमॅन ऑफ इंवडया' 

साबीर अली यांचे वनधन झाले. ते 67 िर्षांचे होते. रेले्वतून वनिृत्त 

झालेल्या अलीने जपानच्या राजधानीत 7,253 िुणांसह जपानच्या 

नोबुया सैतो (7,078) आवण चीनच्या झु वकवलन (7,074) यांचा 

परािि करून विजेतेपद पटकािले. काठमांडू आवण ढाका येथे 

झालेल्या दविण आवशयाई फेडरेशन िेम्समधे्यही त्याने दोन 

रौयपदके वजंकली. 

जे्यष्ठ तेलुगू अविनेिी जे. जमुना यांचे ियाच्या 86 व्या िषी वनधन 

झाले. 

● जे्यि तेलुिू वचिपट अविनेिी आवण माजी संसदपटू जे. जमुना यांचे 

ियाच्या 86 व्या िर्षी वनधन झाले. वतचा जन्म हिी येथे 30 ऑिस्ट 

1936 रोजी झाला, जमुना यांनी ियाच्या 16 व्या िर्षी प्रजा येथील 

िररकापती राजा राि यांनी बनिलेल्या पुट्टीलू्ल (1952) वचिपटातून 

वचिपटसृष्ट्ीत पदापतण केले. नाट्य मंडळी, िारतीय कमु्यवनस्ट 

पिाची (CPI) सांसृ्कवतक शाखा. त्यापूिी वतने राजा राि यांनी प्रवसद्ध 

केलेल्या इंवडयन पीपल्स वथएटर असोवसएशनच्या ितीने अनेक 

रंिमंचािर काम केले. 
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नवनवध बातम्या 

संरक्षण मंिी राजनाथ वसंि यांनी अरुणाचल प्रदेशातील वसयोम 

पुलाच ेउद्घाटन केले. 

● बॉडतर रोड ऑितनायझेशन (BRO) द्वारे पूणत केलेल्या 27 इतर 

पायािूत सुविधा प्रकल्पांसह अरुणाचल प्रदेशमधील वसयोम पुलाचे 

उद्घाटन संरिण मंिी राजनाथ वसंह यांनी केले.724 कोटी रुपये 

खचूतन बांधलेले, हे प्रकल्प लडाखपासून अरुणाचलपयंतच्या चीनच्या 

सीमेिर असलेल्या िारताच्या सीमा पायािूत सुविधांमधे्य मोठ्ा 

प्रमाणािर िाढ करतील. अरुणाचल प्रदेश, जमू्म-किीर, लडाख, 

उत्तराखंड, वसक्कीम, पंजाब आवण राजस्थानमधील 21 इतर पूल, 

तीन रसे्त आवण तीन अवतररक्त पायािूत सुविधा प्रकल्पांचे उद्घाटन 

राजनाथ वसंह यांच्या हसे्त वसयोम पुलािरून करण्यात आले. 

FAME इंवडया फेज II योजनेंतगात वदल्लीत 50 इलेन्वक्टर क बसेस 

सुरू करण्यात आल्या. 

● अिजड उद्योि मंिालयाच्या FAME इंवडया फेज II योजनेंतितत 

समथतनासह 50 इलेस्क्ट्र क बसेस वदल्लीत सुरू करण्यात आल्या. 

2019 मधे्य, सरकारने तीन िर्षांच्या कालािधीसाठी 10,000 कोटी 

रुपये मंजूर केले. एकूण अथतसंकल्पीय मदतीपैकी सुमारे 86 टके्क 

वनधीची तरतूद प्रोत्साहनांसाठी करण्यात आली आहे जेणेकरून 

इलेस्क्ट्र क िाहनांना मािणी वनमातण होईल. ही इलेस्क्ट्र क िाहने ही 

अशी िाहने आहेत जी अधतिट वकंिा पूणतपणे इलेस्क्ट्र क पॉिरिर 

चालतात. त्यांचा चालण्याचा खचत कमी आहे आवण ते पयातिरणास 

अनुकूल देखील आहेत कारण ते कमी वकंिा कोणतेही जीिाि 

इंधन (पेटर ोल वकंिा वडझेल) िापरत नाहीत. या िाहनांमुळे िाढते 

प्रदूर्षण, ग्लोबल िॉवमंि, नैसवितक संसाधनांचा ऱ्हास इत्यादी समस्या 

सोडिता येतात. 

TRF LeT प्रॉक्सीला दिशतिादी संघटना म्हणून घोवषत केले आिे. 

● TRF 2019 मधे्य लष्कर-ए-तैयबा या प्रवतबंवधत दहशतिादी 

संघटनेची प्रॉक्सी संघटना म्हणून अस्स्तत्वात आली होती. िृह 

मंिालयाने सांवितले आहे की, TRF ही दहशतिादी कारिायांना 

चालना देण्यासाठी ऑनलाइन माध्यमातून तरुणांची िरती करत 

आहे. कें द्राने बेकायदेशीर वक्रयाकलाप (प्रवतबंध) कायदा, UAPA 

अंतितत द रेवझस्टस फं्रट (TRF) ला दहशतिादी संघटना म्हणून 

घोवर्षत केले आहे. 

संसृ्कती मंिालयाने 50 ASI-संरवक्षत डेटा गिाळ झाल्याचा अििाल 

वदला आिे. 

● कें द्र सरकारने संरवित केलेली 50 स्मारके देशात िायब झाली 

आहेत. कें द्र सरकारने यासंदिातत संसदेत मावहती वदली आहे. 

कें द्रीय सांसृ्कवतक मंिालयाने वदलेल्या मावहतीत असे म्हटले आहे 

की, देशातील 3,693 कें द्रीय संरवित स्मारकांपैकी 50 स्मारके 

िायब आहेत. स्मारके िायब होणे ही िंिीर वचंतेची बाब असल्याचे 

कें द्र सरकारने म्हटले आहे. हरिलेल्या स्मारकांमधे्य उत्तर 

प्रदेशातील 11 स्मारकांचा समािेश आहे. यासोबतच वदल्ली आवण 

हररयाणामधे्य प्रते्यकी दोन स्मारके बेपत्ता झाल्याची नोदं आहे. 

आसाम, उत्तराखंडसह इतर अनेक राज्यांतील स्मारकांचाही या 

यादीत समािेश आहे. 

पुरुषोत्तम रुपाला यांच्या िसे्त 29 मोबाईल पशुिैद्यकीय युवनट्स 

आवण कॉल सेंटसाचे उद्घाटन केले. 

● कें द्रीय मत्स्यव्यिसाय, पशुसंिधतन आवण दुग्धव्यिसाय मंिी 

पुरुर्षोत्तम रुपाला यांनी 05 जानेिारी रोजी वतरुिनंतपुरममधे्य 29 

मोबाईल पशुिैद्यकीय युवनट (Mobile Veterinary Units- MVU) 

आवण कें द्रीकृत कॉल सेंटरचे उद्घाटन केले. हे MVU एकसमान 

हेल्पलाइन क्रमांक 1962 सह कें द्रीकृत कॉल सेंटरद्वारे चालिले 

जातील. यामधे्य, पशुपालक/पशुपालक मालकांकडून कॉल प्राप्त 

केले जातील. 

2022 मधे्य िारतातील िावषाक सरासरी जवमनीच्या पृष्ठिागािरील 

ििेचे तापमान दीघाकालीन सरासरीपेक्षा +0.51 अंश सेन्वल्सअस 

जास्त िोते. 

● 2022 मधे्य िारतातील िावर्षतक सरासरी जवमनीच्या पृििािािरील 

हिेचे तापमान दीघतकालीन सरासरीपेिा (1981-2010 कालािधी) 

+0.51 अंश सेस्ल्सअस जास्त होते. 1901 मधे्य देशव्यापी नोदंी सुरू 

झाल्यापासून 2022 हे िर्षत रेकॉडतिरील पाचिे सिातत उष्ण िर्षत होते. 

तथावप, हे 2016 मधे्य िारतात आढळलेल्या सिोच्च 

तापमानिाढीपेिा कमी आहे (+0.710C ची विसंिती) आवण मािील 

िर्षत 2021 पेिा जास्त आहे. 

गरुड एरोसे्पसने द्रोणी नािाचे पाळत ठेिणारे डर ोन लॉन्च केले. 

● िारतीय वक्रकेट संघाचा माजी कणतधार महेंद्रवसंि धोनी आवण डर ोन 

माकेट िरुड एरोसे्पसने 'द्रोणी' नािाचे पाळत ठेिणारे डर ोन लॉन्च 

केले आहे. ' धोनी कमी वकमतीच्या डर ोन वनमातत्यामधे्य अँमे्बसेडर-

कम-िंुतिणूकदार आहे. धोनीने िेल्या िर्षी चेन्नईतील ग्लोबल डर ोन 

एक्सपोमधे्य डर ोन नािाच्या कॅमेरा डर ोनचे अनािरण केले होते. 

अत्याधुवनक 5G तंिज्ञांचा िापर करणारा विवदशा िा पविला 

िारतीय वजल्हा ठरला आिे. 

● अत्याधुवनक 5G तंिज्ञांचा िापर करणारा विवदशा हा पवहला 

िारतीय वजल्हा ठरला आहे. वडपाटतमेंट ऑफ टेवलकमु्यवनकेशस 

(DoT) संिाव्य िापरकतात समुदायांसाठी वडवजटल कमु्यवनकेशन 

टेक-स्टाटतअप आवण SMEs च्या िािीदारीला प्रोत्साहन देत आहे. 

दूरसंचार स्टाटतअप्स आवण MSME वमशन (TSuM) आवण 5G 

िवटतकल एंिेजमेंट पाटतनरवशप प्रोग्राम (VEPP) द्वारे राज्य सरकारे, 

स्माटत शहरे, आकांिी वजले्ह, अनुलंब उद्योि इ. सामावजक-आवथतक 

अनुलंबांमधे्य वडवजटल पररिततनाला िती देण्यासाठी याचा िापर 

होणार आहे. 
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अजुान राम मेघिाल यांनी वचतोडगड वकल्ल्यातील 9 व्या ते 10 व्या 

शतकातील नटराज मूती अवधकाऱ् यांना सुपूदा केली. 

● कें द्रीय सांसृ्कवतक राज्यमंिी अजुतन राम मेघिाल यांच्या हसे्त 

राजस्थानमधील वचत्तोडिड वकल्ल्यात पुरातत्व वििािाच्या 

अवधकाऱ्याच्या 9व्या ते 10व्या शतकातील नटराज मूती सुपूदत 

करण्यात आली. कें द्रीय मंिी अजुतन राम मेघिाल यांनी नमूद केले 

की, 2023 पयंत केिळ 13 प्राचीन मूती िारतात आणल्या जाऊ 

शकतात परंतु 2014 नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 229 मूती 

िारतात आणल्या. 

प्रादेवशक िािक िायवबगने इटानगर ते गुिािाटी अशी 

विमानसेिा सुरू केली. 

● प्रादेवशक िाहक लायवबिने इटानिर ते िुिाहाटीपयंत आपली 

सेिा सुरू केली. लायवबि िाहकाने अरुणाचल प्रदेशातील होलोिंी 

ते आसाममधील िुिाहाटीपयंत उड्डाणे सुरू केली आहेत. यासह, 

इटानिर हे लायवबि नेटिकत िरील 10 िे िंतव्यस्थान बनले आहे 

तर एकट्या अरुणाचल प्रदेशातील वतसरे िंतव्यस्थान आहे. 

इटावलयन व्यक्ती वमशेल साँटेवलयाने 'वमरर टायवपंग' पुस्तके तयार 

करून वगनीज िर्ल्ा रेकॉडा स्थावपत केला. 

● विनीज िर्ल्त रेकॉड्तस (GWR) च्या अहिालानुसार, 63 िर्षीय 

इटावलयन व्यक्ती, वमशेल सँटेवल याने 81 पुस्तकांच्या प्रती मािे 

टाईप करून जािवतक विक्रम केला आहे, या तंिाला वमशेल सँटेवल 

'वमरर रायवटंि' म्हणतात. या रेकॉडतच्या उदे्दशासाठी, पुस्तके 'वमरर 

रायवटंि' िापरून टाईप केली जाणे आिश्यक आहे. 

पयाािरण मंिालयाने संरवक्षत िनस्पतीचं्या यादीत नीलकुररंजीचा 

समािेश केला आिे. 

● पयातिरण, िन आवण हिामान बदल मंिालयाने (MoEF) िन्यजीि 

(संरिण) कायदा, 1972 च्या अनुसूची III अंतितत नीलकुररन्जीला 

संरवित िनस्पतीचं्या यादीत समाविष्ट् केले आहे. 

ASI पाटणा सका लने नालंदा येथे 1200 िषे जुने दोन लघु सू्तप 

शोधले. 

● पाटणा ितुतळातील िारतीय पुरातत्व सिेिण (ASI) ने नालंदा 

वजल्ह्ातील “नालंदा महाविहार” मैदानािरील सराई वटळा 

टेकडीजिळ 1200 िरे्ष जुने दोन लघु व्होवटव्ह सू्तप शोधून काढले 

आहेत. नालंदामधे्य सापडलेले सू्तप दिडांिर कोरलेले आहेत आवण 

बुद्धाच्या आकृत्या दशतितात. 

115 िषीय ब्रान्यास मोरेरा जगातील सिाात िृद्ध व्यक्ती ठरल्या 

आिे. 

● युनायटेड से्टट्समधे्य जन्मलेल्या सॅ्पवनश पणजोबांनी विनीज िर्ल्त 

रेकॉडतमधे्य 115 िर्षांची जिातील सिातत िृद्ध व्यक्ती बनली आहे. 

माररया ब्रान्यास मोरेरा नािाच्या मवहलेचा जन्म माचत 1907 मधे्य 

यूएसमधे्य झाला होता आवण सध्या ती से्पनमधे्य राहते. 19 जानेिारी 

2023 रोजी श्रीमती मोरेरा यांचे िय 115 िरे्ष 321 वदिस आहे. 

ओवडशा से्टट एड्स कंटर ोल सोसायटीने NACO च्या नेतृत्वाखाली 

क्रीडा आवण युिा सेिा वििाग आवण िॉकी इंवडया यांच्या 

समियाने एचआयिी एड्स विषयी जागरूकता कायाक्रम 

आयोवजत केला िोता. 

● ओवडशा से्टट एड्स कंटर ोल सोसायटीने 19 जानेिारी 2023 रोजी 

राष्ट्र ीय एड्स कंटर ोल ऑितनायझेशन (नॅको) च्या नेतृत्वाखाली क्रीडा 

आवण युिा सेिा वििाि आवण हॉकी इंवडया यांच्या समियाने 

एचआयव्ही एड्स विर्षयी जािरूकता कायतक्रम आयोवजत केला. 

िॅलरीत 4,800 विद्यार्थ्ांचा समािेश होता. या कायतक्रमाने िुिनेिर, 

ओवडशा येथील कवलंिा से्टवडयमच्या पूित िॅलरीमधे्य 'सिातत मोठी 

मानिी लाल ररबन साखळी' तयार केली. 

अमेररकन इंवडया फाउंडेशनने चेन्नई येथे पविले STEM इनोिेशन 

आवण लवनंग सेंटरच ेउद्घाटन केले. 

● अमेररकन इंवडया फाउंडेशन (AIF) ने शालेय वशिण मंिी, वथरू 

अनवबल महेश पोय्यामोझी यांच्या उपस्स्थतीत िारतातील पवहल्या 

STEM इनोवे्हशन अँड लवनंि सेंटर (SILC) चे उद्घाटन केले. 

शासकीय उच्च माध्यवमक विद्यालय, MMDA कॉलनी, चेन्नई येथे 

िनविल मंद्रम योजनेअंतितत STEM इनोवे्हशन आवण लवनंि सेंटरचे 

उद्घाटन करण्यात आले. 

बनिारीलाल पुरोवित यांनी चंदीगडमधे्य उत्तर िारतातील सिाात 

मोठ्या तरंगत्या सौर प्रकल्पाच ेउद्घाटन केले. 

● कें द्रशावसत प्रदेशाचे प्रशासक, बनिारीलाल पुरोवहत यांनी 

िॉटरिक्सत, सेक्ट्र 39, चंदीिड येथे 11.70 कोटी रुपयांच्या 

2000kWp िमतेच्या उत्तर िारतातील सिातत मोठ्ा तरंित्या सौर 

ऊजात प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. खासदार वकरण खेर यांच्या 

उपस्स्थतीत उद्घाटन झाले. धनस तलाि येथे कारंजे असलेल्या 

500kWp िमतेच्या तरंित्या सौर प्रकल्पाचे उद्घाटनही त्यांनी केले. 

विशाखापट्टणम रेले्व स्थानकाला 'ग्रीन रेले्व से्टशन प्रमाणपि' 

प्रदान करण्यात आले आिे. 

● ईस्ट कोस्ट रेले्वच्या विशाखापट्टणम रेले्व स्थानकाला सिोच्च 

पॅ्लवटनम रेवटंिसह प्रवतवित 'ग्रीन रेले्व से्टशन प्रमाणपि' प्राप्त झाले 

आहे. इंवडयन ग्रीन वबस्रं्ल्ि कौस्सल (IGBC) कडून हररत संकल्पना 

स्वीकारल्याबद्दल प्रमाणपि प्रदान करण्यात आले आहे. सहा 

पयातिरणीय शे्रणीमंधे्य 100 पैकी 82 िुण वमळाले. 

स्वातंत्र्सैवनक लाला लजपत राय यांची 158 िी जयंती िारताने 

साजरी केली. 

● पंजाब केसरी म्हणून प्रवसद्ध असलेले स्वातंत्र्यसेनानी लाला लजपत 

राय यांची 158 िी जयंती देश साजरी करत आहे. लाला लजपत राय 

यांचा जन्म 28 जानेिारी 1865 रोजी धुडीके येथे आजी-आजोबांच्या 

घरी झाला. स्वातंत्र्यसेनानी लाला लजपत राय यांच्या 158 व्या 

जयंतीवनवमत्त कॅवबनेट मंत्र्यांनी ग्रामस्थांच्या मािणीनुसार 12 लाख 

रुपयांचे अनुदान देण्याची घोर्षणा केली. 

 

सवथ स्पधाथ परीक्षांसाठी महत्त्वाचे मुदे्द : 

● ब्राझीलची राजधानी: ब्रावसवलया 

● चलन: ब्रावझवलयन ररअल 

● इंवडयन ओव्हरसीज बँकेची स्थापना: 10 फेबु्रिारी 1937, चेन्नई; 

● इंवडयन ओव्हरसीज बँकेचे संस्थापक: एम. सीटी. एम. वचदंबरम 

चेट्टीयार; 

● इंवडयन ओव्हरसीज बँकेचे मुख्यालय: चेन्नई 

● DRDO स्थापना तारीख: 1958; 

● DRDO कायतकारी अध्यि: डॉ समीर व्ही कामथ 

● DRDO मुख्यालय: DRDO ििन, निी वदल्ली 

● उत्तराखंचे मुख्यमंिी: पुष्कर वसंि धामी 

● उत्तराखंचे राज्यपाल: िुरमीत वसंि 

● उत्तराखंडच्या राजधानी: डेहराडून (वहिाळा), िैरसेन (उन्हाळा). 

● वहमाचल प्रदेशचे मुख्यमंिी: सुखविंदर वसंि सुखू; 

● वहमाचल प्रदेश राज्य प्राणी:  वहम वबबट्या; 

● वहमाचल प्रदेश राजधानी: वशमला (उन्हाळा), धमतशाला (वहिाळा) 
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● बँक ऑफ वसंिापूरची स्थापना: 29 जानेिारी 2010; 

● बँक ऑफ वसंिापूर पालक संस्था: ओव्हरसी-चायनीज बँवकंि 

कॉपोरेशन, वलवमटेड 

● वबहारचे राज्यपाल: फािु चौहान; 

● वबहारचे मुख्यमंिी: वनतीशकुमार; 

● वबहार राजधानी: पाटणा 

● चीफ ऑफ वडफेस स्टाफ: जनरल अवनल चौहान 

● लष्करप्रमुख: जनरल मनोज पांडे 

● हिाई दल प्रमुख: चीफ माशतल वििेक राम चौधरी 

● नौदल प्रमुख: अँडवमरल आर.  हरी कुमार 

● OECD मुख्यालय: पॅररस, फ्रास; 

● OECD ची स्थापना: 30 सप्टेंबर 196. 

● पाचिे आवण सध्याचे राष्ट्र ीय सुरिा सल्लािार (NSA): अवजत कुमार 

डोिाल 

● केरळ राजधानी: वतरुिनंतपुरम; 

● केरळचे राज्यपाल: आररफ मोहम्मद खान; 

● केरळचे मुख्यमंिी: वपनाराई विजयन. 

● िर्ल्त इकॉनॉवमक फोरमचे संस्थापक: िॉस िाब 

● िर्ल्त इकॉनॉवमक फोरमचे मुख्यालय: कॉलोनी, स्स्वत्झलंड 

● िर्ल्त इकॉनॉवमक फोरमचे अध्यि: Borge Brende 

● स्व्हएतनाम राजधानी: हनोई 

● स्व्हएतनाम चलन: स्व्हएतनामी डोिं 

● से्पन सरकार: एकात्मक संसदीय घटनात्मक राजेशाही 

● से्पनची राजधानी: मावद्रद 

● से्पनचा राजा: से्पनचा फेवलप सहािा 

● से्पनचे पंतप्रधान: पेडर ो सांचेझ 

● आंतरराष्ट्र ीय हॉकी फेडरेशनचे मुख्यालय: लॉसने, स्स्वत्झलंड 

● आंतरराष्ट्र ीय  हॉकी फेडरेशनचे सीईओ: वथयरी िेइल 

● आंतरराष्ट्र ीय हॉकी फेडरेशनची स्थापना: 7 जानेिारी 1924, पॅररस, 

फ्रास 

● आंतरराष्ट्र ीय हॉकी फेडरेशनचे संस्थापक: पॉल लेउटे 

● आंतरराष्ट्र ीय हॉकी फेडरेशनचे ब्रीदिा्: फेअरपे्ल फ्रें डवशप 

फॉरेव्हर 

● टोयोटा मोटर कॉपोरेशनची स्थापना: 28 ऑिस्ट 1937, जपान; 

● टोयोटा मोटर कॉपतचे संस्थापक: वकवचरो टोयोडा. 
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