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राष्ट्र ीय बातम्या 

पंतप्रधान मोदी PM-KISAN अंतर्चत 16,800 कोटी रुपयांचा 13 वा 

िप्ता हवतररत करतील. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कनााटकातील बेलगावी येथील आठ कोटीहंून 

अधधक लाभाथी शेतकरय्ांना धमळकत समथान कायाक्रम पीएम-

धकसानचा 13 वा हप्ता धवतररत करतील, एकूण 16,800 कोटी 

रुपयांहून अधधक. हा कायाक्रम प्रते्यक पात्र जमीनधारक 

शेतकरय्ांच्या बँक खात्यात रु. 2,000 च्या तीन समान हप्त्ांमधे्य 

वाधषाक 6,000 रुपये धवतरीत करतील. 

अहमत शिा यांनी मध्य प्रदेश येथे 'कोल जनजाती मिाकंुभ'ला 

संबोहधत केले. 

● कें द्रीय गृहमंत्री आधण सहकार मंत्री अधमत शहा यांनी मध्य 

प्रदेशातील सतना येथे शबरी माता जन्म जयंतीधनधमत्त आयोधजत 

'कोल जनजाती महाक ं भ'ला संबोधधत केले. गृहमंत्री अधमत शहा 

यांनी माँ शारदा शक्तीपीठावर प्राथाना केली. मध्य प्रदेशचे म ख्यमंत्री 

धशवराज धसंह चौहान यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थथत होते. 

भारत अँग्रीकल्चर इनोवे्हशन हमशनमधे्य सामील झाला. 

● हवामान-स्माटा कृषी आधण अन्न प्रणालीच्या धवकासासाठी धनधी 

आधण सहाय्य वाढवण्यासाठी अमेररका आधण UAE द्वारे स रू 

करण्यात आलेल्या जागधतक उपक्रमात भारत सामील झाला आहे. 

नोव्हेंबर 2021 मधे्य दोन्ही देशांनी एकधत्रतपणे हवामानासाठी कृषी 

इनोवे्हशन धमशन (AIM4C) लाँच केले. 

हपलहग्रमने त्याची पहिली ESOP योजना जािीर केली. 

● D2C (डायरेक्ट टू कन्झ्य मर) पसानल केअर बँ्रड धपलधिमने आपली 

पधहली ESOP योजना जाहीर केली आहे. त्याने आपल्या 100% 

कमाचारय्ांसाठी ESOP पूलमधे्य 10% समभाग राखून ठेवले आहेत, 

असे एका धनवेदनात म्हटले आहे. कंपनीत एक वषा घालवलेल्या 

स मारे 30 कमाचारयांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. या 

घोषणेसह, धपलिीमचे उधिष्ट आहे की ज्या कमाचारयांनी गेल्या 3.5 

वषाांमधे्य बँ्रडच्या वाढीचे नेतृत्व केले आहे.. 
 

 

सवोच्च न्यायालयाने अदानी समूिावरील हिंडेनबर्च अिवाल 

पािण्यासाठी तज्ांची सहमती स्थापन केली. 

● यूएस स्थथत शॉटा-सेलर धहंडेनबगा ररसचाच्या आरोपांम ळे अलीकडेच 

झालेल्या अदानी समूहाच्या समभागांच्या कॅ्रशवर जनधहत याधचका 

दाखल केल्यानंतर सवोच्च न्यायालयाने सवोच्च न्यायालयाचे धनवृत्त 

न्यायाधीश एएम सपे्र यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ सधमती थथापन 

करण्याचे आदेश धदले. सवोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश 

न्यायमूती एएम सपे्र हे अदानी-धहंडेनबगा प्रकरणाच्या धवधवध के्षत्रांवर 

लक्ष ठेवणारया सधमतीचे नेतृत्व करणार आहेत. 

आंतरराष्ट्र ीय योर् मिोत्सव 2023 ऋहिकेशमधे्य रं्रे्च्या काठावर 

आयोहजत करण्यात आला आिे. 

● आंतरराष्टर ीय योग महोत्सव 2023 हा ऋधषकेश येथे 1 माचा ते 7 माचा 

2023 या कालावधीत होणार आहे. आंतरराष्टर ीय योग महोत्सव 2023 

हे यंदाच्या भारत पवाचे म ख्य आकषाण आहे. आंतरराष्टर ीय योग 

महोत्सव 2023 चा सहा धदवसांचा कायाक्रम राज्यातील समृद्ध 

वारसा आधण वैधवध्यपूणा नैसधगाक चमत्कारांना प्रोत्साहन देईल 

आधण लाल धकल्ल्यावर आयोधजत कायाक्रमात उत्तराखंड पयाटन 

पॅवे्हधलयनला भेट देणारयांमधे्य हा एक महत्त्वाचा म िा आहे. 

'कॅच द रेन 2023' मोिीम राष्ट्रपती मुमूच यांच्या िसे्त सुरू करण्यात 

आली. 

● 'कॅच द रेन 2023' मोधहमेची स रवात अध्यक्ष द्रौपदी म मूा यांनी नवी 

धदल्लीत केली. मोधहमेची मध्यवती कल्पना ही धपण्याच्या पाण्याच्या 

स्त्रोतांची शाश्वतता आहे. या समारंभाला संबोधधत करताना राष्टर पती 

म्हणाले की, भारताकडे जगातील फक्त 4% जलसंपत्ती असल्याने 

जल व्यवथथापन आधण संवधान ही भारतासमोरील सवाात मोठी 

आव्हाने आहेत. या प्रसंगी त्यांनी “जल शक्ती से नारी शक्ती”्या 

स्मरणाथा धतधकटाचे अनावरण केले. राष्टर पतीनंी “स्वच्छ स जल शक्ती 

की अधभव्यक्ती”् प्रकाधशत केले. स्वच्छ स जल शक्ती की 

अधभव्यक्ती हे राष्टर ीय जल धमशन, जल जीवन धमशन आधण स्वच्छ 

भारत धमशन – िामीण यांच्या केस स्टडीचा संिह आहे. 

राष्ट्र ीय युवा संसद मिोत्सव चौथा आवृत्ती राष्ट्र ीय राजधानी नवी 

हदल्ली येथे भारताच्या संसदेत आयोहजत करण्यात आली िोती. 

● राष्टर ीय य वा संसद महोत्सव चौथा आवृत्ती राष्टर ीय राजधानी नवी 

धदल्ली येथे भारतीय संसदेत आयोधजत करण्यात आली होती. 

संसदेच्या सेंटरल हॉल, नवी धदल्ली येथे राष्टर ीय य वा संसद महोत्सव 

(NYPF) फायनलच्या पधहल्या धदवशी, य वा आधण क्रीडा व्यवहार 

राज्यमंत्री श्री धनधसथ प्रामाधणक यांनी भाषण केले. पधहल्या धदवशी 

स्पधाात्मक सत्र स रू ठेवण्याचे धनयोजन करण्यात आले. 

'SWAYATT' GeM वर स्टाटच-अप्सना प्रोत्सािन देत आिे. 

● गव्हनामेंट ई-माकेटपे्लस (GeM ) ने "SWAYATT" साजरा 

करण्यासाठी एक उत्सव आयोधजत केला आहे, जो GeM वर ई-

व्यवहारांद्वारे स्टाटा-अप्स, मधहला आधण तरुणांना फायद्यासाठी 

समथान देणारा कायाक्रम आहे, जो एक मोठे यश आहे. SWAYATT 

हा एक कायाक्रम आहे जो स्टाटाअप्स, मधहला आधण तरुण 

लोकांसाठी सरकारी ई-माकेटपे्लस (GeM) वर ई-व्यवहारांचे 

फायदे वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. 
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मिाराष्ट्र  राज्य बातम्या 

एलोरा अहजंठा आंतरराष्ट्र ीय मिोत्सव 2023 मिाराष्ट्र ात आयोहजत 

करण्यात आला. 

● अधजंठा एलोरा आंतरराष्टर ीय महोत्सव 2023 महाराष्टर ातील 

औरंगाबाद येथे 25 फेब्र वारी ते 27 फेब्र वारी 2022 च्या दरम्यान 

आयोधजत करण्यात आला होता. अधजंठा एलोरा इंटरनॅशनल 

फेस्स्टव्हल 2023 हा उत्सव या प्रदेशातील सांसृ्कधतक वारसा आधण 

धवधवधतेचा उत्सव आहे आधण संवेदनांसाठी मेजवानी असल्याचे 

वचन देतो. या फेस्स्टव्हलमधे्य एलोरा आधण अधजंठा लेणीचंी 

कलाकृती आधण वास्त कला तसेच थथाधनक आधण आंतरराष्टर ीय 

कलाकारांचे सादरीकरण केले जाते. 

सुरहित इंटरनेट सुहनहित करण्यासाठी MoS IT ने तक्रार अपील 

सहमती सुरू केली. 

● आयटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी तक्रार अपील पॅनेल यंत्रणा स रू 

केली, जी सोशल मीधडया पॅ्लटफॉमाच्या धनणायांधवरुद्ध वापरकत्याांनी 

केलेल्या अपीलांवर लक्ष देईल. मेटा, सॅ्नप, ग गल आधण इतर सारख्या 

धबग टेक इंटरनेट कंपन्यांच्या प्रधतधनधीचं्या उपस्थथतीत ही घोषणा 

करण्यात आली. 

हनतीन र्डकरी यांनी मध्यप्रदेशात 7 राष्ट्र ीय मिामार्च प्रकल्ांचे 

उद्घाटन केले. 

● कें द्रीय रसे्त वाहतूक आधण महामागा मंत्री धनतीन गडकरी यांनी मध्य 

प्रदेशातील रीवा येथे एकूण 204 धकमी लांबीच्या 2,444 कोटी 

रुपयांच्या 7 राष्टर ीय महामागा प्रकल्पांचे उद्घाटन केले . च रहट 

बोगदा आधण बायपासच्या बांधकामाम ळे रेवा ते धसधी दरम्यानची 

लांबी 7 धकमीने कमी झाल्याची माधहती कें द्रीय मंत्री धनतीन गडकरी 

यांनी धदली. आता अडीच तासांऐवजी लोकांना हे अंतर ४५ धमधनटांत 

पूणा करता येणार आहे. 

IARI द्वारे नवी हदल्ली येथे पुसा कृिी हवज्ान मेळा आयोहजत केला 

आिे.  

● प सा कृषी धवज्ञान मेळा दरवषी भारतीय कृषी संशोधन संथथा (IARI) 

द्वारे आयोधजत केला जातो आधण यावषी तो 2 ते 4 माचा 2023 या 

कालावधीत नवी धदल्ली येथे आयोधजत केला जाईल. प सा कृषी 

धवज्ञान मेळ्याचे उद्घाटन प्रम ख पाहुणे, कें द्रीय मंत्री यांच्या हसे्त 

होणार आहे. कृषी आधण शेतकरी कल्याण, नरेंद्रधसंग तोमर. यावेळी 

"श्री अण्ांसोबत पोषण, अन्न आधण पयाावरण संरक्षण" ही मेळ्याची 

थीम आहे. 
 

 

हनवडक कें द्रीय सरकारी कमचचारय्ांना जुनी पेन्शन योजना 

हनवडण्यासाठी एकवेळ पयाचय हमळणार आिे. 

● काधमाक मंत्रालयाच्या आदेशान सार, एका मोठ्या हालचालीमधे्य, 

कें द्र सरकारच्या कमाचारय्ांच्या धनवडक गटाला ज न्या पेन्झ्शन 

योजनेची धनवड करण्याचा एक वेळचा पयााय देण्यात आला आहे. 

जे कमाचारी 22 धडसेंबर 2003 पूवी राष्टर ीय धनवृत्ती वेतन प्रणाली 

(NPS) अधधसूधचत झाल्याच्या आधी जाधहरात केलेल्या धकंवा 

अधधसूधचत केलेल्या पदांवर कें द्र सरकारच्या सेवेत सामील झाले, ते 

कें द्रीय नागरी सेवा (पेन्झ्शन) धनयम, 1972 अंतगात ज न्या पेन्झ्शन 

योजनेत सामील होण्यास पात्र आहेत. आता 2021), आदेशात म्हटले 

आहे. 

 

राज्य बातम्या 

पयचटन िेत्रात महिलांना सिम करण्यासाठी केरळने यूएन 

वुमनसोबत करार केला. 

● केरळ सरकार आधण यूएन व मन यांनी राज्याच्या पयाटन उद्योगात 

मधहलांचे स्वागत करणारया उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी करार 

केला. केरळ पयाटन आधण यूएन व मन इंधडया यांनी सामंजस्य 

करारावर (एमओयू) स्वाक्षरी करून राज्यभरातील धलंग-समावेशक 

पयाटन थथळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. 

कनाचटकने बयंदूर येथे देशातील पहिल्या मरीनाची योजना आखली 

आिे. 

● कनााटकातील धकनारी पयाटनाला चालना देण्यासाठी कनााटक 

सरकार देशातील पधहले मरीना धकंवा डॉकेज देणारे बोट बेधसन, 

उड पी धजल्ह्यातील बाइंदूर येथे बांधणार आहे. धकनारी भागात 

सम द्रधकनारा पयाटन आधण तीथाके्षत्र पयाटनासाठी कोस्टल रेग्य लेशन 

झोन (CRZ) धशधथल करण्यासाठी सरकार कें द्राकडून परवानगी 

मागणार आहे. सरकार प रातत्व धवभागाकडून गंगा, कदंब, राष्टर कूट, 

चाल क्य आधण होयसाळ या महान राजवंशांचा इधतहास संकधलत 

करेल आधण राज्यातील पयाटनाचा इधतहास धवकधसत करेल. याम ळे 

पयाटनाचा धवकास तर होईलच धशवाय लोकांना राज्याचा समृद्ध 

इधतहास समजण्यास मदत होईल. 

आसामच्या मुख्यमंत्र्ांनी नॉथच ईस्टच्या पहिल्या कॉमे्प्रस्ड बायोरॅ्स 

प्ांटचे अनावरण केले. 

● कामरूप (महानगर) धजल्ह्यातील सोनापूर येथील डोमोरा पाथर येथे 

ईशान्य भारतातील पधहल्या कॉमे्प्रथड बायोगॅस प्रकल्पाचा 

पायाभरणी समारंभ झाला आधण प्रम ख पाहुणे म ख्यमंत्री धहमंता 

धबस्वा सरमा होते. पंकज गोगोई आधण राकेश डोले या उद्योजकांनी 

रेडलेमन टेक्नॉलॉजीज या नावाने बांधलेला हा प्लांट नोव्हेंबर 2023 

मधे्य स रू होण्याची अपेक्षा आहे आधण पाधलकेच्या 

घनकचरासारख्या कच्च्च्या मालापासून संक धचत बायोगॅसची 

प्रधतधदन 5 टन उत्पादन क्षमता असेल. 

केरळ मंहदर हवधी कतचव्ांसाठी रोबोहटक ित्ती समाहवष्ट् करणारे 

भारतातील पहिले मंहदर आिे. 

● केरळच्या धत्रशूर धजल्ह्यातील इररन्झ्जादस्िल्ली श्रीकृष्ण मंधदर 

मंधदरातील धाधमाक धवधीसंाठी यांधत्रक, सजीव हत्ती वापरणारे 

देशातील पधहले मंधदर बनले आहे. मंधदराच्या प जारयांनी 

'नदाधयरुथल' धकंवा इररंजादस्िल्ली रामन, एक भव्य, सजीव 

यांधत्रक धकंवा "रोबोधटक" हत्ती या देवतेला समारंभपूवाक अपाण 

केले. 
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ओहडशाच्या तीन हजल््ांमधे्य वेर्वेर्ळ्या हठकाणी सोन्याचे साठे 

सापडले. 

● पोलाद आधण खाण मंत्री प्रफ ल्ल क मार मस्ल्लक यांनी राज्य 

धवधानसभेत माधहती धदली की देवगड, केओंझार आधण 

मयूरभंजसह ओधडशातील तीन धजल्ह्यांमधे्य वेगवेगळ्या धठकाणी 

सोन्याचे साठे सापडले आहेत. धवज्ञान संचालनालय आधण भारतीय 

भूवैज्ञाधनक सवेक्षण (जीएसआय) यांनी प्राथधमक सवेक्षण केले आधण 

देवगड, गोपूर, गाझीपूर, क साकला, अडाल, सालीकाना, 

धदधमरम ंडा, आडस आधण केओंझरचा कराडंगा पररसरात सोन्याचे 

साठे आढळून आले. 

फॉक्सकॉन बेंर्ळुरूमधे्य जवळपास 1 अब्ज डॉलसचची रंु्तवणूक 

करणार आिे. 

● बंगळ रूच्या आंतरराष्टर ीय धवमानतळाला लागून असलेला 300 एकर 

भूखंड Foxconn, iPhones असेंबल करणारी तैवानची कंपनी, 

भारतातील सवाात मोठ्या तंत्रज्ञान उत्पादन कॅम्पससाठी थथान 

म्हणून मान्य करण्यात आली आहे. Foxconn कंपनीने एकूण $1 

धबधलयन पेक्षा कमी वाढीव ग ंतवणूक करण्याची योजना आखली 

आहे, ज्याम ळे दधक्षणेकडील राज्य इलेक्टर ॉधनक उत्पादनाचे कें द्र 

म्हणून प्रथथाधपत होण्यास आधण प रवठादारांसाठी चीनला प्रधतस्पधी 

म्हणून थथान देण्यास मदत करेल. प ढील काही वषाांमधे्य, असा 

अंदाज आहे की धवत्तप रवठा 100,000 अधतररक्त रोजगार धनमााण 

करेल. 

 

आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 

पाहकस्तान, अफर्ाहणस्तानने तोरखाम क्रॉहसंर् पुन्हा उघडल्याने 

व्ापार पुन्हा सुरू झाला. 

● पाधकस्तानची राजधानी इस्लामाबादमधील अफगाण दूतावासाने 

तोरखाम सीमा प न्हा उघडण्याची घोषणा केली. पाधकस्तानी 

अधधकारी आधण अफगाधणस्तानच्या नांगरहार प्रांतातील 

अफगाधणस्तानच्या ताधलबान-धनय क्त प्रशासकाने देखील प ष्टी केली 

की सीमा ओलांडणे प्रवासी आधण व्यापारासाठी ख ले आहे. 

अफगाधणस्तानच्या ताधलबान शासक, अडकलेले लोक आधण अन्न 

आधण जीवनावश्यक वसू्त वाहून नेणारे हजारो टरक यांनी 

जवळजवळ एक आठवड्यापूवी बंद केलेले प्रम ख सीमा क्रॉधसंग 

दोन्ही बाजंूनी प न्हा उघडल्यानंतर पाधकस्तान आधण 

अफगाधणस्तानमधील लोकांचा सामान्य व्यापार आधण हालचाल 

पूणापणे प न्हा स रू झाली. 

चीनने Zhongxing-26 उपग्रि मोहिमेसि किीय प्रिेपण पुन्हा 

सुरू केले. 

● चीनने 23 फेब्र वारी रोजी झोगंस्संग-26 कम्य धनकेशन उपिह 

कके्षत पाठवला, जो चीनी नववषााच्या धवरामानंतर प न्हा स रू होणारा 

कक्षीय प्रके्षपण धचन्हांधकत करतो. लाँग माचा 3B रॉकेटने सकाळी 

6:49 वाजता पूवा (1149 UTC) Xichang, नैऋत्य चीन येथून उड्डाण 

केले, Zhongxing-26 (ChinaSat-26) यशस्वीररत्या 

धजओधसंक्रोनस टर ान्सफर ऑधबाटमधे्य (GTO) पाठवले. चायना 

एरोसे्पस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कॉपोरेशन (CASC) ने तासाभरात 

प्रके्षपण यशस्वी झाल्याची प ष्टी केली. 

रहशयन सोयुझ अंतराळयानाने ISS वर अडकलेल्या कू्रला परत 

आणण्यासाठी मोिीम सुरू केली. 

● एक रधशयन सोय झ अंतराळयान पृथ्वीवर परतण्याच्या मोधहमेवर 

प्रके्षधपत झाले जे त्यांच्या मागील ररटना कॅपू्सलमधे्य कूधलंग धसस्टम 

लीक झाल्याम ळे आंतरराष्टर ीय अंतराळ थथानकावर (ISS) अडकून 

पडले होते. टास वृत्तसंथथेन सार, मानवरधहत सोय झ MS-23 

कझाकस्तानच्या बायकोनूर अंतराळ कें द्रातून प्रके्षधपत करण्यात 

आले आधण यशस्वीररत्या कके्षत पाठवण्यात आले. ISS सोबत डॉक 

केले जाणार होते. 

श्रीलंकेने अदानी ग्रीनच्या $442 दशलि पवन ऊजाच प्रकल्ाला 

मंजुरी हदली. 

● संकटिस्त अमेररकन शॉटा-सेलर धहंडेनबगाच्या समूहावरील 

नकारात्मक अहवालाम ळे भारतीय बहुराष्टर ीय समूहाचे शेअसा कॅ्रश 

झाल्यानंतर केवळ एक मधहन्यानंतर, श्रीलंकेने अदानी िीन एनजीचा 

$442 दशलक्ष पवन ऊजाा प्रकल्प स्वीकारला आहे. बँक ऑफ 

इंधडयाच्या मंज रीम ळे, अदानी समूहाची बेट राष्टर ातील एकूण 

ग ंतवणूक आता $1 अब्जच्या प ढे गेली आहे. 

हब्रटन, युरोहपयन युहनयनमधे्य उत्तर आयलंडच्या बे्रक्झझटनंतरच्या 

व्ापारावर करार झाला. 

● धब्रटन आधण य रोधपयन य धनयन (EU) ने उत्तर आयलांडसाठी नवीन 

व्यापार व्यवथथेवर सहमती दशाधवली, ज्याचा उिेश बे्रस्झझटम ळे 

धनमााण झालेला अनेक वषाांचा संघषा संपवणे आधण रधशयाच्या 

य द्धाम ळे य रोपला भू-राजकीय जोखीम वाढवण्याच्या वेळी दोन्ही 

बाजंूना अधधक सहकाया करण्याची परवानगी देणे हा आहे. 

पाहकस्तान सरकारने IMF बेलआउटसाठी धोरणात्मक व्ाजदर 

200 bps ने वाढवले. 

● गंभीर आधथाक संकटादरम्यान, पाधकस्तान सरकारने धोरण दर 19 

टके्क धकंवा 200 बेधसस पॉइंटपयांत वाढवण्याचा धनणाय घेतला आहे, 

जो 2 टझक्यांनी वाढेल. सध्या तो 17 टझक्यांवर आहे. 
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युनायटेड नेशन्स नू्यक्ियर वॉचडॉर्च्या हनरीिकांना इराणच्या 

भूहमर्त फोडो अणु साइटवर युरेहनयमच ेकण 83.7 टझ्ांपयंत 

समृद्ध झाल्याच ेआढळले. 

● य नायटेड नेशन्स नू्यस्ियर वॉचडॉगच्या धनरीक्षकांना इराणच्या 

भूधमगत फोडो आस्िक साइटवर य रेधनयमचे कण 83.7% पयांत 

समृद्ध झाल्याचे आढळले. स्व्हएन्ना-आधाररत आंतरराष्टर ीय अण ऊजाा 

एजन्सीच्या गोपनीय तै्रमाधसक अहवालाम ळे सदस्य राष्टर ांना धवतररत 

केले गेले आहे, ज्याम ळे इराण आधण पधिम यांच्यातील 

अण कायाक्रमावरून तणाव आणखी वाढेल. 

ऑस्टरेहलयाचे डीहकन हवद्यापीठ हर्फ्ट हसटीमधे्य कॅम्पस उभारणार 

आिे. 

● भारतात कॅम्पस थथापन करणारे पधहले परदेशी धवद्यापीठ 

ऑस्टर ेधलयाचे डीधकन धवद्यापीठ असेल . स्वायत्त कॅम्पस ग जरात 

इंटरनॅशनल फायनास्न्झ्शयल टेक-धसटी (GIFT) धसटीमधे्य बांधला 

जाईल . अहमदाबादला भेट देताना, ऑस्टर ेधलयाचे पंतप्रधान अँथनी 

नॉमान अल्बानीज अधधकृत घोषणा करतील अशी अपेक्षा आहे. 

नायजेररयाचे नवे राष्ट्र ाध्यि म्हणून बोला हटनुबू यांची हनवड झाली 

आिे. 

● नायजेररयन धनवडणूक अधधकारय्ांनी 1 माचा 2023 रोजी जाहीर 

केले की राष्टर पतीपदाच्या धनवडण कीत सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार 

बोला धटन बू यांची देशाचे नवीन अध्यक्ष म्हणून धनवड झाली आहे. 

बोला धटन बू हे 'ऑल प्रोिेधसव्ह काँिेस पाटी'शी संबंधधत आहेत 

ज्यातून ते धनवडण का धजंकत आहेत. 1999 मधे्य देशात लोकशाही 

राजवट परत आल्यापासून ते नायजेररयाचे पाचवे अध्यक्ष बनतील, 

जपान, अमेररका, दहिण कोररया, तैवानने पुरवठा साखळीसाठी 

'हचप 4' चचाच सुरू केली. 

● जपान, य नायटेड से्टट्स, दधक्षण कोररया आधण तैवान यांनी 

सेमीकंडक्टरचा स्थथर प रवठा स धनधित करण्यात मदत 

करण्यासाठी अमेररकेच्या नेतृत्वाखालील नवीन फे्रमवका  अंतगात 

वररष्ठ अधधकारयांची पधहली बैठक घेतली आहे, असे जपानच्या 

उद्योग मंत्रालयाने सांधगतले.  
 

 

POTS कोहवड नंतर 1 दशलि अमेररकन लोकांना प्रभाहवत 

करणारा आजार आिे. 

● पोथयूरल ऑथोसॅ्टधटक टाकीकाधडाया धसंडर ोमने कोधवड-19 पूवी 

स मारे तीस लाख अमेररकन आधण साथीच्या रोगानंतर धकमान दहा 

लाख नवीन रुग्ांना. बरेच लोक अजूनही या आजाराशी पररधचत 

नाहीत. एका अभ्यासात असे धदसून आले आहे की कोधवड 

असलेल्या स मारे 2% ते 14% लोकांमधे्य POTS धवकधसत होते. 

"पोिरल ऑथोसॅ्टहटक टाकीकाहडचया हसंडर ोम" च्या प्रते्यक शब्दाचा 

अथच आिे: 

● पोस्टरल : त मच्या शरीराच्या स्थथतीशी संबंधधत. 

● ऑथोसॅ्टधटक : सरळ उभे राहण्याशी संबंधधत. 

● टाकीकाधडाया : 100 बीट्स प्रधत धमधनटापेक्षा जास्त हृदय गती. 

● धसंडर ोम : लक्षणांचा समूह जो एकत्र होतो. 

क्व्हएतनामच्या संसदेने व्हो वॅ्हन थुओरं् यांची नवीन अध्यि म्हणून 

हनवड केली. 

● भ्रष्टाचारधवरोधी मोहीम स रू ठेवल्याने देश आपले सवोच्च नेतृत्व 

बदलत आहे. सोशधलस्ट ररपस्िक ऑफ स्व्हएतनामच्या नॅशनल 

असेंिी (एनए) ने स्व्हएतनामच्या कम्य धनस्ट पक्षाच्या पॉधलटबू्यरोचे 

सदस्य Vo Van Thuong (Võ Văn Thưởng) (वय 52 वषे) यांची 

स्व्हएतनामच्या नवीन अध्यक्षपदी धनवड केली. 

नोबेल पाररतोहिक हवजेते अँलेस हबहलयात्स्की यांना बेलारूसमधे्य 

10 विांच्या तुरंुर्वासाची हशिा झाली. 

● बेलारूसमधील मानवाधधकारांचे अिगण्य रक्षक आधण 2022 च्या 

नोबेल शांतता प रस्काराचे उमेदवार अँलेस धबधलयात्स्की यांना 

बेलारूसची राजधानी धमन्झ्स्क येथे 10 वषाांच्या त रंुगवासाची धशक्षा 

स नावण्यात आली. एलेस धबधलयात्स्की आधण त्यांनी तयार केलेल्या 

धवआस्ना मानवाधधकार संघटनेचे इतर तीन प्रम ख सदस्य 

सरकारच्या धवरोधात रॅलीसाठी धनधी प रवल्याबिल दोषी आढळले. 

 

हनयुक्ती बातम्या 

लेफ्टनंट जनरल आरएस रेन यांनी मिासंचालक रु्णवत्ता आश्वासन 

म्हणून कायचभार स्वीकारला. 

● लेफ्टनंट जनरल आरएस रेन यांनी महासंचालक ग णवत्ता आश्वासन 

म्हणून पदभार स्वीकारला. 1986-बॅचचे अधधकारी, लेफ्टनंट जनरल 

रीन हे इंधडयन धमधलटरी अकादमी, डेहराडूनचे माजी धवद्याथी 

आहेत. त्यांनी श्रीनगरच्या नॅशनल इस्ियूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून 

बीई (इलेस्क्टरकल), रेधडओ इंधजधनअररंगमधील से्पशलायझेशन 

आधण एमसी ईएमई, धसकंदराबाद येथून कम्य धनकेशन 

इंधजधनअररंगमधे्य पदव्य त्तर धशक्षण पूणा केले. ते धडफेन्स इस्ियूट 

ऑफ क्वाधलटी अँश्य रन्स, बेंगळ रू येथे वररष्ठ प्राध्यापक होते. 
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शैलेश पाठक यांची FICCI सरहचटणीस म्हणून हनयुक्ती करण्यात 

आली. 

● शैलेश पाठक यांची फेडरेशन ऑफ इंधडयन चेंबसा ऑफ कॉमसा 

अँड इंडस्टर ी (FICCI) चे नवीन सरधचटणीस म्हणून धनय क्ती करण्यात 

आली आहे. 1 माचा रोजी ते पदभार स्वीकारतील. 37 वषाांच्या 

कारधकदीत पाठक यांनी सरकारमधे्य आयएएस अधधकारी म्हणून 

काम केले आहे तसेच खाजगी के्षत्रातील मोठ्या कंपन्यांचे नेतृत्व केले 

आहे. 

पेप्सीने रणवीर हसंर्ला बँ्रड अँमे्बसेडर म्हणून हनयुक्त केले. 

● PepsiCo India ने आपल्या आघाडीच्या शीतपेय बँ्रड पेप्सीला 

मान्यता देण्यासाठी अधभनेता रणवीर धसंगला जोडले आहे. धसंग 

पेप्सीच्या सेधलबे्रटी समथाकांच्या वाढत्या लीगमधे्य सामील झाले. 

2019 मधे्य, बँ्रडने अधभनेता सलमान खानला थथान धदले. 

जानेवारीमधे्य पेप्सीने कन्नड अधभनेता यशला बँ्रड अँमे्बसेडर म्हणून 

धनय क्त केल्याची घोषणा केली होती. 

हवशाल शमाच यांची र्ोदरेज इंडस्टरीजच्या केहमकल्स व्वसायाचे 

सीईओ-हनयुक्त म्हणून हनयुक्ती करण्यात आली आिे. 

● धवशाल शमाा यांची GIL- केधमकल्स धबझनेसचे म ख्य कायाकारी 

अधधकारी-धनय क्त (सीईओ-धनय क्त) म्हणून धनय क्ती करण्यात 

आली आहे, जो 1 माचा 2023 पासून लागू झाला आहे, गोदरेज 

इंडस्टर ीज धलधमटेडच्या धनवेदनान सार धनतीन नाबर, कायाकारी 

संचालक आधण अध्यक्ष (रसायन) कंपनीच्या घोषणेन सार, गोदरेज 

इंडस्टर ीज धलधमटेड, धवशालचे ररपोधटांग प्राधधकरण असेल. 

राजेश मल्होत्रा यांची पीआयबीच े प्रमुख मिासंचालक म्हणून 

हनयुक्ती करण्यात आली आिे. 

● माधहती आधण प्रसारण मंत्रालयान सार, वररष्ठ भारतीय माधहती सेवा 

(IIS) अधधकारी, राजेश मल्होत्रा यांची पे्रस इन्फॉमेशन ब्य रो (PIB) 

चे प्रम ख महासंचालक म्हणून धनय क्ती करण्यात आली आहे. ते 

भारत सरकारचे प्रम ख प्रवके्त असतील. ते सत्येंद्र प्रकाश यांची जागा 

घेतील, ज्यांनी ऑगस्ट 2022 मधे्य PIB चे प्रम ख DG म्हणून पदभार 

स्वीकारला. 
 

 

IPS अहधकारी रश्मी शुिा यांची SSB च े मिासंचालक म्हणून 

हनयुक्ती झाली आिे. 

● वररष्ठ भारतीय पोलीस सेवा (IPS) अधधकारी, रश्मी श िा यांची 

सशस्त्र सीमा बल (SSB) चे महासंचालक म्हणून धनय क्ती करण्यात 

आली आहे. एसएसबी हे नेपाळ आधण भूतानच्या सीमेवर तैनात 

असलेले सीमा रक्षक दल आहे. रश्मी श िा या 1988 च्या बॅचच्या 

महाराष्टर  केडरच्या IPS अधधकारी होत्या, त्या कें द्रीय राखीव पोलीस 

(CRPF) मधे्य तैनात होत्या. 

हजषू्ण बरुआ ऊजाच हनयामक कें द्रीय हवद्युत हनयामक आयोर्ाच े

(CERC) नवे अध्यि बनले आिेत. 

● धजषू्ण बरुआ ऊजाा धनयामक कें द्रीय धवद्य त धनयामक आयोगाचे 

(CERC) नवे अध्यक्ष बनले आहेत. बरुआ यांची 27 फेब्र वारी 2023 

रोजी सीईआरसीच्या अध्यक्षपदी धनय क्ती करण्यात आली आहे. 

बरुआ हे ऑक्टोबर 2020 ते ऑगस्ट 2022 या कालावधीत 

आसामचे म ख्य सधचव होते. 

 

अथचव्वस्था बातम्या 

2022-23 मधे्य आउटबाउंड हशपमेंट USD 300 अब्ज पार करेल. 

● देशाची सेवा धनयाात "अतं्यत चांगली" करत आहे आधण सध्याच्या 

टर ेंडन सार या आउटबाउंड धशपमेंटमधे्य या आधथाक वषाात स मारे 20 

टके्क वाढ होईल आधण जागधतक आधथाक अधनधितता असूनही 

USD 300 धबधलयन लक्ष्य ओलांडले जाईल, असे वाधणज्य आधण 

उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटले आहे. 

हवत्तीय विच 2023 मधे्य आतापयंत एकूण रु. 5.5 हटर हलयन थेट लाभ 

िस्तांतररत झाले आिेत. 

● थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे प्राप्तकत्याांना हस्तांतररत केलेल्या 

धवधवध सबधसडी आधण सवलतीचंी रक्कम चालू आधथाक वषा, FY23 

मधे्य आतापयांत जवळपास 5.5 धटर धलयन रुपयांवर पोहोचली आहे. 

RBL बँकेने एक्झझम बँकेसोबत टर ेड फायनान्ससाठी करार केला. 

● RBL बँक, खाजगी सावकाराने सांधगतले की, सीमापार व्यावसाधयक 

ऑपरेशन्स स लभ करण्यासाठी त्यांनी व्यापार सहाय्य कायाक्रम 

(TAP) अंतगात एसपोटा-इम्पोटा बँक ऑफ इंधडया (इंधडया एस्झझम 

बँक) सोबत करार केला आहे. 

ऑक्टोबर-हडसेंबर हतमािीत भारताचा GDP वाढ 4.4% ने घसरली. 

● भारताचा सकल देशांतगात उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर 

ऑक्टोबर-धडसेंबर कालावधीत सलग द सरया धतमाहीत घसरला 

असून तो 4.4 टझक्यांवर आला आहे, असे सांस्ख्यकी आधण कायाक्रम 

अंमलबजावणी मंत्रालयाने म्हटले आहे. 

हतसरया हतमािीत बँक पत वाढ 16.8% पयंत मंदावली. 

● ऑक्टोबर-धडसेंबर 2022 या कालावधीत बँक पत वाढ एका वषााच्या 

आधीच्या त लनेत 16.8% पयांत कमी झाली, RBI डेटा दशाधवते. ररझव्

हा बँकेने जारी केलेल्या बँक ठेवी आधण पत यावरील तै्रमाधसक 

आकडेवारीन सार, मागील धतमाहीत 17.2% ची त लना केली जाते. 

एक वषाापूवी, पत वाढ 8.4% होती. 

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/21084/mahatait-2023-bilingual-online-test-series-by-adda247?utm_source=marathiadda&utm_medium=article


साप्ताहिक चालू घडामोडी 26 फेब्रवुारी ते 04 माचच 2023 

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

भारताचा UPI UAE, मॉररशस, इंडोनेहशया पयंत हवस्तारण्याची 

श्ता आिे. 

● भारताचा य धनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लवकरच इंडोनेधशया, 

मॉररशस आधण संय क्त अरब अधमराती (UAE) मधील त लनात्मक 

नेटवका शी जोडला जाणार आहे. 

मूडीजला 2023 मधे्य भारताची वास्तहवक GDP वाढ 5.5% 

रािण्याची अपेिा आिे. 

● मूडीजने आता 2023 मधे्य भारताची वास्तधवक GDP वाढ 5.5% 

राहण्याची अपेक्षा केली आहेजी आधीच्या 5% च्या अंदाजापेक्षा 

जास्त आधण 2024 मधे्य 6.5% असेल. भारतासाठी वरच्या 

स धारणांमधे्य भांडवली खचााच्या बजेटमधे्य ₹10् लाख एवढी 

लक्षणीय वाढ देखील समाधवष्ट आहे. 

फेब्रुवारी 2023 मधे्य 1,49,577 कोटी GST मिसूल जमा झाला. 

● फेब्र वारी 2023 मधे्य एकूण वसू्त आधण सेवा कर (GST) महसूल 

संकलन 1,49,577 कोटी रुपये होते, जे वाधषाक आधारावर स मारे 

12% जास्त होते. यासह, माधसक जीएसटी महसूल सलग 12 

मधहन्यांत 1.4 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त राधहला, असे धवत्त 

मंत्रालयाने एका धनवेदनात म्हटले आहे. फेब्र वारी 2022 मधे्य 

भारताचा GST महसूल 1,33,026 कोटी रुपये होता. 

HDFC बँक, IRCTC ने भारतातील सवाचत फायदेशीर सि-बँ्रडेड 

टर ॅव्हल के्रहडट काडच लॉन्च केले. 

● इंधडयन रेले्व केटररंग अँड ट ररझम कॉपा धलधमटेड (IRCTC) आधण 

HDFC बँक, सह-बँ्रडेड टर ॅव्हल के्रधडट काडा लॉन्च करण्याची घोषणा 

केली. IRCTC HDFC बँक के्रधडट काडा म्हणून ओळखले जाणारे, 

नवीन लाँच केलेले को-बँ्रडेड काडा केवळ NPCI च्या रुपे नेटवका वर 

उपलब्ध आहे. 

Axis Bank ने Citibank चा भारतातील ग्रािक व्वसाय खरेदी 

करण्याचा करार पूणच केला. 

● अँस्सस बँकेने धसटी बँकेच्या िाहक व्यवसायाचे संपादन पूणा केले. 

माचा 2022 मधे्य जाहीर झालेल्या या करारात भारतातील धतसरी 

सवाात मोठी खाजगी के्षत्रातील बँक धसटीबँकच्या िाहक व्यवसायांना 

शोषून घेणारी, कजे, के्रधडट काडा, संपत्ती व्यवथथापन आधण 

भारतातील ररटेल बँधकंग ऑपरेशन्स कव्हर करणारी धदसेल. 2021 

मधे्य धसटीि पने जागधतक व्यापार धोरणाचा भाग म्हणून भारतासह 

13 देशांमधील ररटेल बँधकंग ऑपरेशन्स बंद करण्याचा धनणाय 

जाहीर केल्यानंतर हा करार झाला. . 

कॉईन व्हेंहडंर् मशीनवर RBI चा नवीन पायलट प्रोजेक्ट आिे. 

● अलीकडे, RBI गव्हनार शक्तीकांत दास यांनी सवाात अलीकडील  

चलनधवषयक धोरण सधमती (MPC)  संबोधनादरम्यान सांधगतले 

होते की सवोच्च बँधकंग धनयामक, बँकांच्या सहकायााने, QR-कोड 

आधाररत नाणे वेंधडंग मशीनच्या ऑपरेशनचे मूल्यांकन 

करण्यासाठी एक पायलट प्रकल्प स रू करेल. 

CMIE च्या आकडेवारीनुसार, भारताचा बेरोजर्ारीचा दर 

फेब्रुवारीमधे्य 7.45% पयंत वाढला. 

● CMIE अस्खल भारतीय बेरोजगारीचा दर फेब्र वारी 2023 मधे्य 

मोजल्याप्रमाणे बेरोजगारी वाढला आधण मागील मधहन्यात 7.14% 

वरून 7.45% वर गेला. 

ररजव्हच बँकेने चलनहवियक धोरणासाठी 'युजफुल इनपुट' र्ोळा 

करण्यासाठी दोन सवेिणे सुरू केली. 

● भारतीय ररझव्हा बँकेने दोन प्रम ख सवेक्षणे स रू केली, ज्याचे 

पररणाम कें द्रीय बँकेच्या धद्व-माधसक चलनधवषयक धोरणासाठी 

"य जफ ल इनप ट" प्रदान करतात. हे सवेक्षण घरांच्या महागाईच्या 

अपेक्षांचे मोजमाप करण्यासाठी आधण िाहकांच्या धवश्वासाचे 

मोजमाप करण्यासाठी होणार आहे. सवेक्षण तीन मधहन्यांत तसेच 

एक वषााच्या कालावधीत धकमतीतील बदलांवर (सामान्य धकंमती 

तसेच धवधशष्ट उत्पादन गटांच्या धकंमती) क ट ंबांकडून ग णात्मक 

प्रधतसाद आधण वतामान, तीन-मधहने प ढे आधण एक वषााच्या 

कालावधीत पररमाणात्मक प्रधतसाद शोधतो. 

से्टट बँक ऑफ इंहडयाने ने $1 हबहलयन हसंहडकेटेड सोशल लोन 

सुहवधा पूणच केल्याची घोिणा केली. 

● से्टट बँक ऑफ इंधडया (SBI) ने $1 अब्ज धसंधडकेटेड सामाधजक 

कजा स धवधा पूणा करण्याची घोषणा केली. हे आधशया 

पॅधसधफकमधील व्यावसाधयक बँकेचे सवाात मोठे पयाावरण, 

सामाधजक आधण प्रशासन (ESG) कजा आहे आधण जागधतक 

स्तरावर द सरया क्रमांकाचे सामाधजक कजा आहे, असे बँकेने म्हटले 

आहे. 

ररझव्हच बँक ऑफ इंहडयाने मुहसरी अबचन को-ऑपरेहटव्ह बँकेवर 

हनबंध लादले आिेत. 

● ररझव्हा बँक ऑफ इंधडयाने ताधमळनाडूस्थथत म धसरी अबान को-

ऑपरेधटव्ह बँकेकडून वैयस्क्तक िाहकांकडून पैसे काढण्यावर रु. 

5,000 ची मयाादा लागू केली आहे कारण कजादाराच्या धबघडलेल्या 

आधथाक स्थथतीम ळे कजादारावर अनेक धनबांध लादण्यात आले 

आहेत. 

आहदत्य हबलाच सन लाइफ इन्शुरन्सने ABSLI हनहित आयुि योजना 

लाँच केली. 

● आधदत्य धबलाा कॅधपटल धलधमटेड (ABCL) ची जीवन धवमा उपकंपनी, 

आधदत्य धबलाा सन लाइफ इन्झ्श रन्स (ABSLI) ने नवीन-य ग बचत 

उपाय ABSLI धनधित आय ष योजना स रू केली आहे, ज्याचा उिेश 

पॉधलसीधारकांना आधथाक स रक्षा प्रदान करणे आधण दीघाकालीन 

बचत लाभ प्रदान करणे आहे. 
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कराराच्या बातम्या 

जपान उत्तर प्रदेशमधे्य ₹7,200्कोटीचंी रंु्तवणूक करणार आिे. 

● जपानमधील प्रख्यात हॉस्स्पटॅधलटी ि प हॉटेल मॅनेजमेंट इंटरनॅशनल 

कंपनी धलधमटेड (HMI) संपूणा उत्तर प्रदेशमधे्य 30 नवीन मालमत्ता 

उघडणार आहे. कंपनीने यूपी ग्लोबल इन्झ्वे्हस्टसा सधमटमधे्य 7200 

कोटी रुपयांची ग ंतवणूक करण्यासाठी यूपी सरकारसोबत 

सामंजस्य करार केला आहे. 

र्ोदरेज आहण बॉयस, रेनमाक्च यांनी भारतीय रेले्वसाठी 'मेक-इन-

इंहडया' मूल्य साखळी हवकहसत करण्यासाठी सामंजस्य करार 

केला. 

● गोदरेज सम हाची प्रम ख कंपनी, गोदरेज आधण बॉयस , ने घोषणा 

केली की त्यांचा व्यवसाय गोदरेज टूधलंगने रेनमाक्च सोबत 

भागीदारी केली आहे, ज्याने रेले्व आधण मेटर ो रेले्वसाठी मधशनरी 

आधण प्लांट (M&P) प्रकल्पांमधे्य सहयोग केला आहे, जे 'मेड इन 

इंधडया'ची जागधतक दजााची उपकरणे ऑफर करते. 

भारत आहण ऑस्टरेहलया यांनी पात्रता ओळखण्यासाठी एक 

फे्रमवकच  यंत्रणेवर स्वािरी केली. 

● भारत आधण ऑस्टर ेधलयाने पात्रतेच्या परस्पर ओळखीसाठी फे्रमवका  

यंत्रणेवर स्वाक्षरी केली ज्याम ळे दोन्ही देशांमधील धवद्याथी आधण 

व्यावसाधयकांची गधतशीलता स लभ करण्यात मदत होईल. दोन्ही 

देश पदवी ओळखतील, अधभयांधत्रकी, वैद्यक आधण कायदा पास-

आऊटची व्यावसाधयक नोदंणी या चौकटीच्या कके्षबाहेर राहतील. 

कें द्रीय धशक्षण मंत्री धमेंद्र प्रधान आधण त्यांचे ऑस्टर ेधलयन समकक्ष 

जेसन िेअर यांच्यात येथे धद्वपक्षीय बैठकीनंतर या करारावर 

स्वाक्षरी करण्यात आली. 

स्वच्छ इंधन हमळहवण्यासाठी टाटा स्टील मायहनंर्ने GAIL सोबत 

सामंजस्य करार केला. 

● आपल्या कामकाजात काबान फूटधपं्रट कमी करण्यासाठी, टाटा 

स्टील मायधनंग धलधमटेडने ओधडशाच्या कटक धजल्ह्यातील अठगढ 

येथील फेरो धमश्रधातू प्रकल्पाला नैसधगाक वायूचा प रवठा 

करण्यासाठी GAIL (इंधडया) धलधमटेडसोबत सामंजस्य करारावर 

स्वाक्षरी केली आहे. सामंजस्य करारान सार, गेल ग जरात ते 

अठगढपयांत पाइपलाइनद्वारे मान्य प्रमाणात नैसधगाक वायूचा 

प रवठा करेल. 
 

 

हशखर पररिद बातम्या 

ओम हबलाच यांनी हसक्कीममधे्य 19 व्ा वाहिचक CPA पररिदेचे 

उद्घाटन केले. 

● 19 व्या वाधषाक कॉमनवेल्थ पालामेंटरी असोधसएशन (CPA) , इंधडया 

झोन-3 पररषदेचे उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम धबलाा यांच्या 

हसे्त 23 फेब्र वारी रोजी गंगटोक, धसक्कीम येथे होणार आहे . 

धसक्कीमचे राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचाया, धसक्कीमचे म ख्यमंत्री, 

पे्रमधसंग तमांग, राज्यसभेचे उपाध्यक्ष, हररवंश, भारतातील धवधान 

मंडळांचे पीठासीन अधधकारी, संसद सदस्य, धसक्कीम 

धवधानमंडळाचे सदस्य आधण इतर मान्यवर सहभागी होणार आहेत. 

नवी हदल्ली जार्हतक पुस्तक मेळा 2023 तीन विांच्या अंतरानंतर 

परतला. 

● नवी धदल्ली येथे जागधतक प स्तक मेळा स रू झाला धजथे म लांपासून 

ते मोठ्यांपयांत सवा शैलीतील प स्तके सवाांसाठी प्रदधशात केली 

जातात. वर्ल्ा ब क फेअरमधे्य, 30 हून अधधक देश आधण स मारे 

1000 प्रकाशक आधण प्रदशाकांचा सहभाग आहे, नवी धदल्ली वर्ल्ा 

ब क फेअर (NDWBF) तीन वषाांच्या अंतरानंतर पूणा भौधतक 

स्वरूपात परत येत आहे. 

मिाराजा सयाजीराव हवद्यापीठ, रु्जरात द्वारे युथ 20 इंहडया सहमट 

आयोहजत करण्यात आला. 

● ग जरातमधील महाराजा सयाजीराव य धनव्हधसाटी वडोदरा येथे य थ 

20 इंधडया सधमट आयोधजत केली जाईल ज्यामधे्य 62 देशांतील 600 

हून अधधक प्रधतधनधी उपस्थथत होते. द यूथ 20 इंधडया सधमटच्या 

आंतरराष्टर ीय पररषदेचे उद्घाटन ग जरातचे म ख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 

यांच्या हसे्त झाले. भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या उत्सवाधनधमत्त 

भारत सरकारच्या य वा व्यवहार आधण क्रीडा मंत्रालयाने य वा 20 

इंधडया सधमटचे आयोजन केले आहे, ज्यामधे्य 'हवामान बदल आधण 

आपत्ती जोखीम कमी करणे: शाश्वततेला जीवनाचा मागा बनवणे' 

यावर लक्ष कें धद्रत केले जाईल. 

पंतप्रधान मोदी नवी हदल्लीत 3 हदवसीय रायसीना संवादाच े

उद्घाटन करणार आिेत.  

● वाधषाक रायसीना डायलॉगची आठवी आवृत्ती, धजओपॉधलधटस 

आधण धजओसे्टटजी या धवषयावरील प्रम ख पररषद, नवी धदल्लीत 

स रू होत आहे. वाधषाक रायसीना संवादाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र 

मोदी यांच्या हसे्त होणार आहे. परराष्टर  मंत्रालय ऑब्झव्हार ररसचा 

फाउंडेशनच्या सहकायााने 2 माचा ते 4 माचा 2023 या कालावधीत 

या कायाक्रमाचे आयोजन करत आहे. इटाधलयन पंतप्रधान जॉधजाया 

मेलोनी या उद्घाटन सत्रात प्रम ख पाहुणे आधण प्रम ख वके्त 

असतील. 

सबाचनंद सोनोवाल यांनी पारंपाररक औिधांवरील जार्हतक पररिद 

आहण एक्सपोच ेउद्घाटन केले. 

● कें द्रीय आय ष आधण बंदरे, जहाज आधण जलमागा मंत्री, सबाानंद 

सोनोवाल यांनी ग वाहाटी येथे शांघाय कोऑपरेशन ऑगानायझेशन 

(SCO) अंतगात पारंपाररक औषधांवरील पधहल्या B2B ग्लोबल 

कॉन्फरन्स आधण एसपोचे उद्घाटन केले. 
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● कें द्रीय आय ष आधण मधहला आधण बाल धवकास राज्यमंत्री, डॉ. 

महेंद्रभाई म ंजपारा यांनी माधहती धदली की, भारत आय वेद, योग, 

य नानी, धसद्ध, सोवा-ररग्पा आधण होधमओपॅथी (आय ष) च्या धशक्षण 

आधण पद्धतीचं्या ग णवते्तची हमी देण्यावर खूप भर देतो. 

राष्ट्रपती मुमूच यांनी 7 व्ा आंतरराष्ट्र ीय धमच धम्म पररिदेचे उद्घाटन 

केले. 

● राष्टर पती द्रौपदी म मूा यांनी भोपाळ, मध्य प्रदेश येथे 7 व्या 

आंतरराष्टर ीय धमा धम्म पररषदेचे उद्घाटन केले. तीन धदवसीय 

पररषदेत 15 हून अधधक देश सहभागी होणार आहेत. 

● पररषदेच्या 7 व्या आवृत्तीची “Eastern Humanism for the New 

Era”्ही थीम आहे आधण सांची य धनव्हधसाटी ऑफ ब स्द्धस्ट-इंधडक 

स्टडीजच्या सहकायााने धनयोधजत करण्यात आली आहे, ज्याचे 

क लग रू डॉ नीरजा ग प्ता देखील अध्यक्ष म मूा यांच्यासोबत सामील 

झाल्या आहेत. 

 

पुरस्कार बातम्या 

संर्णक शास्त्रज् िरी बालकृष्णन यांना 2023 चा माकोनी पुरस्कार 

हमळाला. 

● संगणक शास्त्रज्ञ हरी बालकृष्णन यांना 2023 चा माकोनी प रस्कार 

जाहीर झाला आहे . डॉ. बालकृष्णन यांना "वायडा आधण वायरलेस 

नेटवधकां ग, मोबाइल सेस्नं्सग आधण धवतररत प्रणालीमंधे्य मूलभूत 

योगदानासाठी (fundamental contributions to wired and 

wireless networking, mobile sensing, and distributed 

systems) " उद्धृत करण्यात आले आहे. माकोनी पाररतोधषक हा 

संगणक शास्त्रज्ञांसाठी सवोच्च सन्मान आहे. 

ऑस्कर 2023 मधे्य 'RRR' मधील 'नाटू नाटू' र्ाणे सादर िोणार 

आिे. 

● एसएस राजामौली यांच्या 'RRR' धचत्रपटातील 'नाटू नाटू' हे लोकधप्रय 

गाणे 'सवोतृ्कष्ट मूळ गाणे' शे्रणीत नामांकन धमळालेले गायक राहुल 

धसपलीगंज आधण काला भैरव त्यांच्या ऑस्कर पदापाणात 95 व्या 

अकादमी प रस्कार धकंवा ऑस्कर प रस्कारांमधे्य सादर करतील. 

गाण्याचे संगीत एमएम कीरावानी यांनी धदले आहे, तर गीते चंद्रबोस 

यांनी धलधहली आहेत. 

भारताने GSMA र्व्हनचमेंट लीडरहशप अवॉडच 2023 हजंकला. 

● ि प से्पशल मोबाईल असोधसएशन (GSMA) ने दूरसंचार धोरण 

आधण धनयमनातील सवोत्तम पद्धती लागू केल्याबिल भारताला 

गव्हनामेंट लीडरधशप अवॉडा 2023 प्रदान केला आहे . GSMA, जे 

टेधलकॉम इकोधसस्टममधील 750 हून अधधक मोबाइल ऑपरेटर 

आधण 400 कंपन्यांचे प्रधतधनधधत्व करते, दरवषी एका देशाला 

मान्यता देते. मोबाईल वर्ल्ा काँिेस बाधसालोना येथे झालेल्या 

समारंभात भारताला धवजेता घोधषत करण्यात आले. 

HDFC बँकेचे शशीधर जर्दीशन 'बीएस बँकर ऑफ द इयर 2022' 

म्हणून हनवड झाली आिे. 

● एचडीएफसी बँकेचे व्यवथथापकीय संचालक (एमडी) आधण म ख्य 

कायाकारी अधधकारी (सीईओ) शधशधर जगदीशन यांची 2022 

सालातील धबझनेस सँ्टडडा बँकर म्हणून धनवड करण्यात आली आहे. 

हा प रस्कार त्यांना तंत्रज्ञानाशी संबंधधत आव्हानांना यशस्वीपणे 

हाताळल्याबिल देण्यात आला आहे. 

कें द्रीय आरोग्य आहण कुटंुब कल्याण मंत्रालयाला COVID-19 च े

व्वस्थापन करण्यासाठी पोटचर पुरस्कार 2023 हमळाला. 

● कें द्रीय आरोग्य आधण क ट ंब कल्याण मंत्रालयाला पोटार पाररतोधषक 

2023 प्राप्त झाले आहे. त्यात कोधवड-19 चे व्यवथथापन 

करण्यासाठी सरकारची रणनीती, दृष्टीकोन आधण PPE धकट तयार 

करण्यासाठी उद्योगातील आशा कामगारांचा सहभाग आधण धवधवध 

भागधारकांचा सहभाग ओळखला गेला. सॅ्टनफोडा य धनव्हधसाटीच्या 

द इंधडया डायलॉग दरम्यान या प रस्काराची घोषणा करण्यात आली. 

 

संरिण बातम्या 

भारताचा स्वदेशी LCA तेजस यूएईमधे्य त्याच्या पहिल्याच हवदेशी 

िवाई सरावात भार् घेण्यासाठी उतरला. 

● प्रथमच, भारताचे स्वदेशी बनावटीचे हलके लढाऊ धवमान तेजस 

य एईमधे्य आंतरराष्टर ीय बहुपक्षीय हवाई सराव - एसरसाइज डेझटा 

फॅ्लग VIll - मधे्य सहभागी होणार आहे, जे जागधतक स्तरावर जेटचे 

प्रदशान करण्यासाठी भारताच्या वाढत्या प्रयत्नांचे प्रधतधबंधबत करते. 

110 हवाई वॉररयसाचा समावेश असलेला भारतीय हवाई दलाचा 

त कडा या सरावात सहभागी होण्यासाठी संय क्त अरब अधमरातीच्या 

अल दहफ्रा एअरबेसवर पोहोचला, ज्यामधे्य पाच LCA तेजस आधण 

दोन C-17 ग्लोबमास्टर III धवमाने भाग घेतील, असे IAF ने सांधगतले. 

भारतीय सैन्य 310 स्वदेशी प्रर्त टोवेड आहटचलरी र्न हसस्टम 

खरेदी करणार आिे.  

● संरक्षण मंत्रालयाला भारतीय लष्कराकडून चीन आधण 

पाधकस्तानच्या सीमेवर तैनात करण्यासाठी 310 Advanced 

Towed Towed Artillery Gun Systems (ATAGS) खरेदी 

करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला , जो संरक्षण के्षत्रातील 'मेक-इन-

इंधडया' च्या धदशेने एक महत्त्वपूणा पाऊल आहे. भारतीय लष्कराने 

USD पेक्षा जास्त धकमतीचा प्रस्ताव सादर केला आहे 

भारताने 70 HTT-40 बेहसक टर ेनर हवमानांच्या खरेदीला मंजुरी 

हदली आिे. 

● कें द्रीय मंधत्रमंडळाने धहंद स्तान एरोनॉधटस धलधमटेड ( HAL ) कडून 

70 HTT-40 बेधसक टर ेनर धवमाने खरेदी करण्यास मंज री धदली . 

भारतीय हवाई दलाला (IAF) मान्यता देण्यात आली. खरेदीसाठी 

स मारे 6,828 कोटी रुपये खचा येणार आहे. सहा वषाांच्या कालावधीत 

या धवमानाचा प रवठा केला जाईल. 
 

 

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/21285/mpsc-non-gazetted-services-combine-prelims-2023-online-test-series-by-adda247?utm_source=marathiadda&utm_medium=article


साप्ताहिक चालू घडामोडी 26 फेब्रवुारी ते 04 माचच 2023 

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

भारतीय िवाई दलाने जपानच्या िवाई स्वसंरिण दलासोबत 

हशनु्यउ मैत्री या सरावात भार् घेतला. 

● भारतीय वाय सेनेने (IAF) जपान हवाई स्व-संरक्षण दल (JASDF) 

सोबत धशन्य उ मैत्री या सरावात भाग घेतला. 13 फेब्र वारी 2023 ते 

02 माचा 2023 या कालावधीत कोमात्स , जपान येथे आयोधजत 

करण्यात आलेल्या भारत-जपान संय क्त सैन्य सराव, धमाा 

गाधडायनच्या बाजूला धशन्य उ मैत्री व्यायामाचे आयोजन करण्यात 

आले आहे. 

 

व्वसाय बातम्या 

नोहकयाने त्यांचा लोर्ो अपडेट केला आिे. 

● नोधकया याप ढे धनळा रंग वापरणार नाही आधण त्याऐवजी 

पररस्थथतीन सार जे अधधक योग्य असेल ते वापरेल, म्हणून कोणतीही 

धवधशष्ट रंग योजना वाटप केलेली नाही. नोधकया आता फक्त 

स्माटाफोन बनवणारी कंपनी न राहता ल ंडमाका च्या मते “एंटरप्राइझ 

तंत्रज्ञान कंपनी ”्आहे. 

70 अब्ज डॉलरच्या यादीतील हकंमतीला 470 जेट्ससाठी एअर 

इंहडयाची ऑडचर आिे. 

● टाटा समूहाच्या मालकीच्या एअर इंधडयाची एअरबस आधण बोईंग 

कंपनीकडून धवक्रमी 470 धवमानांची ऑडार 70 अब्ज डॉलरच्या 

यादीत असेल, म ख्य कायाकारी कॅम्पबेल धवल्सन म्हणाले, कारण 

एअरलाइन लांब पल्ल्याच्या आंतरराष्टर ीय के्षत्रात धवस्तार करण्याच्या 

संधी शोधत आहे. 

एअर इंहडयाच्या हवहलनीकरणामुळे हवस्तारा बँ्रड बंद िोणार आिे. 

● टाटा समूहाच्या मालकीची एअर इंधडया, धवस्तारा एअरलाइनचे 

ऑपरेटर, टाटा एसआयए एअरलाइन्स धलधमटेडमधे्य धवलीनीकरण 

पूणा झाल्यावर धवस्तारा बँ्रड बंद करेल, असे म ख्य कायाकारी आधण 

व्यवथथापकीय संचालक कॅम्पबेल धवल्सन यांनी सांधगतले. 

धवस्तारामधे्य टाटा समूहाचा 51 टके्क आधण धसंगापूर 

एअरलाइन्सचा उवाररत धहस्सा आहे. 

हसंर्ापूर एअरलाइन्सला $267 दशलि रंु्तवल्यानंतर एअर इंहडया 

समूिातील 25.1% हिस्सा हमळाला. 

● धसंगापूर एअरलाइन्स एअर इंधडयाला अधतररक्त SGD 360 दशलक्ष 

(USD 267 दशलक्ष) देईल. टाटा द्वारे त्याचे अधधिहण आधण 

धवस्तारा एअरलाइन्समधे्य धवलीनीकरण केल्याने, ते SIA ला 

फमामधे्य 25.1% व्याज देईल. या कराराद्वारे, SIA टाटा सोबतचे 

आपले संबंध मजबूत करेल आधण आकाराच्या बाबतीत धवस्तारा 

पेक्षा चार ते पाच पट मोठ्या असलेल्या कंपनीमधे्य त्वररत 

धोरणात्मक थथान प्राप्त करेल. 

 

क्रीडा बातम्या 

ऑस्टरेहलयाने 6व्ा महिला T20 हवश्वचिकाचे हवजेतेपद पटकावले. 

● ऑस्टर ेधलयाने नू्यलँड्स येथे झालेल्या फायनलमधे्य दधक्षण आधफ्रकेचा 

19 धावांनी पराभव करून सहाव्यांदा मधहला T20 धवश्वचषक 

धजंकला. सलामीवीर बेथ म नीने सहा बाद 15६ धावा करत नाबाद 

74 धावा करत ऑस्टर ेधलयाच्या डावाला स रुवात केली. मधहला T20 

धवश्वचषकाच्या इधतहासातील ऑसीजचा धवजय हा त्यांचा सहावा 

धवजय आहे. 

मध्यप्रदेशने वररष्ठ महिला राष्ट्र ीय िॉकी चॅक्म्पयनहशप हजंकली. 

● आंध्र प्रदेशातील काकीनाडा येथे झालेल्या चॅस्म्पयनधशप गेममधे्य 

हॉकी महाराष्टर ाचा 5-1 असा पराभव करून 2023 मधील 13व्या 

हॉकी इंधडया सीधनयर मधहला राष्टर ीय अधजंक्यपद हॉकी मध्य 

प्रदेशला धवजेते म्हणून घोधषत करण्यात आले. दरम्यान, हॉकी 

झारखंडने हॉकी हररयाणाधवरुद्धचा धतसरा क्रमांकाचा गेम धजंकून 

धतसरे थथान पटकावले. 

डॅहनल मेदवेदेवने अँडी मरेचा पराभव करून कतार ओपनचे 

हवजेतेपद पटकावले. 

● डॅधनल मेदवेदेवने त्याच्या व्यावसाधयक टेधनस पदापाणात दोन माजी 

नंबर 1 मधील अंधतम गेममधे्य अँडी मरेचा 6-4, 6-4 असा पराभव 

करून कतार ओपन धजंकले. प्रते्यक सेटमधे्य, मेदवेदेवने झटपट 

स रुवात केली. पधहल्यामधे्य त्याला 4-1, तर द सरयामधे्य त्याला 3-1 

अशी बरोबरी धमळाली. 
 

कतार ओपन शे्रणीनुसार सवच हवजेते खालीलप्रमाणे आिेत: 

कतार ओपन 

हवजेता शे्रणी 
हवजेता धावपटू 

प रुष एकेरी डॅधनल मेदवेदेव अँडी मरे 

मधहला एकेरी इगा स्स्वयातेक जेधसका पेग ला 

प रुष द हेरी 
रोहन बोपण्ा 

आधण मॅथू्य एबडेन 

कॉिंट लेस्स्टन आधण बी. 

वॅ्हन डी झांडशल्प 

मधहला द हेरी 
जेधसका पेग ला 

आधण कोको गॉफ 

ल्य डधमला धकचेनोक 

आधण जेलेना ओस्टापेन्को 
 

हलओनेल मेस्सीने पॅररस सेंट जमेनच्या मासेलीवर 3-0 असा हवजय 

हमळवत कारहकदीतील 700 वा िब र्ोल केला आिे. 

● सवाकालीन महान धलओनेल मेस्सीने पॅररस सेंट जमेनच्या मासेलीवर 

3-0 असा धवजय धमळवत कारधकदीतील 700 वा िब गोल केला 

आहे. या गोलसह, IFFHS (इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ फ टबॉल 

धहस्टर ी अँड सॅ्टधटस्स्टस) न सार, 700 कररअर िब गोल करणारा 

मेस्सी इधतहासातील द सरा खेळाडू ठरला. 
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अजेंहटनाच्या हलओनेल मेस्सीला 2022 चा सवोतृ्कष्ट् हफफा पुरुि 

खेळाडूचा पुरस्कार हमळाला आिे. 

● अजेंधटनाच्या धलओनेल मेस्सीने 2022 चा सवोतृ्कष्ट FIFA प रुष 

खेळाडूचा प रस्कार पटकावला आहे. मेस्सीने पॅररसमधील सॅले्ल 

पे्लएल येथे प्रधसद्ध टर ॉफी धजंकण्यासाठी त्याचा पॅररस सेंट जमेन 

(PSG) सहकारी कायधलयन एमबािे आधण ररयल माधद्रदचा 

कणाधार करीम बेंझेमा यांना मागे टाकले. 

मँचसे्टर युनायटेडने काराबाओ कप 2023 च ेहवजेतेपद पटकावले. 

● मँचेस्टर य नायटेडने नू्यकॅसल य नायटेडचा 2-0 असा पराभव करून 

वेम्बली येथील काराबाओ कप धजंकूनत्यांचा 6 वषाांचा टर ॉफीचा 

द ष्काळ संपवलाअंधतम लढत मँचेस्टर य नायटेड आधण नू्यकॅसल 

यांच्यात झाली. मँचेस्टर य नायटेड सहा वषाांनंतर टर ॉफी धजंकत आहे. 

नू्यकॅसल हा सौदी अरेधबया समधथात िब आहे. 

आहशयाई बुक्द्धबळ मिासंघाने डी रु्केशला विाचतील सवोत्तम 

खेळाडूचा पुरस्कार प्रदान केला. 

● भारतीय िँडमास्टर डी ग केशला महाबलीप रम येथील 44 व्या 

ब स्द्धबळ ऑधलस्म्पयाडमधे्य 9/11 च्या धवक्रमी स्कोअरसह 

स वणापदक धजंकल्याबिल आधशयाई ब स्द्धबळ महासंघाने (ACF) 

वषाातील सवोत्तम खेळाडू प रस्काराने सन्माधनत केले आहे. ग केश 

2700 एलो-रेधटंग माका  मोडणारा केवळ सहावा भारतीय ठरला 

आधण 2700 पेक्षा जास्त रेधटंग असलेला देशातील सवाात तरुण 

िँडमास्टर ठरला. 

भारताच्या हटरपल जम्पर ऐश्वयाच बाबूवर NADA ने चार विांची बंदी 

घातली आिे. 

● प्रधतबंधधत अँनाबॉधलक स्स्टरॉइड वापरल्याबिल भारताची अव्वल 

धटर पल जम्पर ऐश्वयाा बाबूवर राष्टर ीय उते्तजक धवरोधी एजन्सी 

(NADA) च्या धशस्तपालन सधमतीने चार वषाांची बंदी घातली आहे. 

25 वषाांची ऐश्वयाा बाबू, 2022 च्या बधमांगहॅम राष्टरक ल क्रीडा स्पधेतून, 

स्रंटर एस धनलक्ष्मीसह स्स्टरॉइडसाठी सकारात्मक चाचणी 

घेतल्यानंतर वगळण्यात आली होती, जी जागधतक उते्तजक धवरोधी 

एजन्सी (WADA) च्या प्रधतबंधधत यादीत आहे. 
 

 

जेक्स्वन ऑक्ररनने AFI राष्ट्र ीय जंप स्पधेत राष्ट्र ीय हवक्रम मोडला. 

● ताधमळनाडूच्या जेस्स्वन ऑस्र्ल्र नने द सरया एएफआय राष्टर ीय उडी 

स्पधेत प रुषांच्या लांब उडीत राष्टर ीय धवक्रम मोडला. 21 वषीय 

जेस्स्वन ऑस्र्ल्र नने 8.42 मीटर झेप घेत एधप्रल 2022 मधे्य 

कोधझकोड येथे झालेल्या फेडरेशन कपमधे्य भारताचा सहकारी एम 

श्रीशंकरने सेट केलेला 8.36 मीटरचा मागील ग ण घेतला. ऑस्र्ल्र नने 

यापूवी गेल्या मधहन्यात अस्ताना येथे झालेल्या आधशयाई इनडोअर 

चॅस्म्पयनधशपमधे्य रौप्यपदक धजंकले होते. 7.97 मीटर उडी मारून 

आधण राष्टर ीय धवक्रम मोडण्यासाठी स्पधाात्मक फे्रममधे्य राहून 

कमाल केली. 

 

हवज्ान बातम्या 

मेटा ने LLaMA मॉडेल लाँच केले, LLaMA िे OpenAI च्या GPT-

3 पेिा अहधक शक्क्तशाली आिे. 

● Facebook सह-संथथापक माका  झ केरबगा यांनी LLaMA (लाजा 

लँगे्वज मॉडेल मेटा AI) नावाच्या नवीन मोठ्या भाषेच्या मॉडेलच्या 

संशोधकांसाठी मेटा पॅ्लटफॉर्म्ाच्या आगामी प्रकाशनाची घोषणा 

केली. चॅटबॉट्सचा पाऊस पडत आहे. OpenAI च्या ChatGPT ने 

क्रांती घडवून आणल्यानंतर, Google ने त्याचे BARD सादर केले 

आधण इतर अनेकांनी त्याचे अन करण केले. मेटाच्या फंडामेंटल 

एआय ररसचा (एफएआयआर) टीमने धवकधसत केलेले हे मॉडेल 

एआय ऍस्प्लकेशन्स आधण प्रश्ांची उत्तरे देणे आधण दस्तऐवजांचा 

सारांश देणे यासारख्या कायाांमधे्य वैज्ञाधनक आधण अधभयंत्यांना 

मदत करण्यासाठी आहे. 

इस्रोने चदं्र मोहिमेसाठी आपल्या रॉकेटच्या क्रायोजेहनक इंहजनची 

यशस्वी चाचणी घेतली. 

● CE -20 क्रायोजेधनक इंधजन, जे धतसरय्ा चंद्र मोधहमेसाठी, चांद्रयान-

3 साठी देशाच्या रॉकेटला सामथ्या देईल, ची उड्डाण स्वीकृती हॉट 

चाचणी घेण्यात आली जी यशस्वीररत्या पूणा झाली, असे भारतीय 

अंतराळ संशोधन संथथा (ISRO) ने म्हटले आहे. 

SpaceX ने NASA Crew-6 हमशन लाँच केले. 

● SpaceX ने NASA च्या कू्र-6 मोधहमेला आंतरराष्टर ीय अंतराळ 

थथानकाच्या प्रदधक्षणा घालण्यासाठी प्रके्षधपत केले, एक रधशयन 

अंतराळवीर आधण संय क्त अरब अधमरातीतील अंतराळवीर NASA 

च्या दोन कू्र मेटांसह उड्डाणासाठी सामील झाले. 

● SpaceX लाँच वे्हईकल, ज्यामधे्य फाल्कन 9 रॉकेट आहे, ज्यामधे्य 

एने्डव्हर नावाच्या स्वायत्तपणे चालवल्या जाणारय्ा कू्र डर ॅगन 

कॅपू्सलचा समावेश आहे, केप कॅनवेरल, फ्लोररडा येथील NASA 

च्या केनेडी से्पस सेंटर येथून सकाळी 12:34 वाजता EST (0534 

GMT) वर धनघाले. 
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मित्वाच ेहदवस 

जार्हतक NGO हदन 27 फेब्रवुारी रोजी साजरा केला जातो. 

● जागधतक एनजीओ धदन हा 27 फेब्र वारी रोजी गैर-सरकारी 

संथथांच्या (एनजीओ) योगदानांना ओळखण्यासाठी वाधषाक 

आंतरराष्टर ीय साजरा केला जातो. हा धदवस पधहल्यांदा 2010 मधे्य 

साजरा करण्यात आला आधण तेव्हापासून जगभरातील स्वयंसेवी 

संथथांच्या कायाावर प्रकाश टाकणारा वाधषाक कायाक्रम बनला आहे. 

जागधतक NGO धदनाचा उिेश या के्षत्राधवषयी जागरूकता धनमााण 

करणे आधण चांगल्या कारणासाठी या के्षत्रात काम करणारया 

जगभरातील लोकांना प्रोत्साधहत करणे हा आहे. 

राष्ट्र ीय हवज्ान हदन 28 फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जातो. 

● दरवषी 28 फेब्र वारी रोजी राष्टर ीय धवज्ञान धदन चंद्रशेखर वेंकट रमण 

यांना "रमण इफेक्ट" शोधल्याबिल भारतीय शास्त्रज्ञ आधण 

धचधकत्सक सी. व्ही रमण म्हणून सन्माधनत करते. दरवषी, 

धवज्ञानाच्या मूल्याचा सन्मान करण्यासाठी आधण मानवजातीच्या 

जीवनपद्धतीवर त्याचा प्रभाव पडल्याचे स्मरण म्हणून साजरा केला 

जातो. भारताच्या G20 नेतृत्वाच्या सन्मानाथा, या वषीच्या 

कायाक्रमाची थीम “ग्लोबल सायन्स फॉर ग्लोबल वेलनेस”्आहे. 

जार्हतक नार्री संरिण हदन 01 माचच रोजी साजरा केला जातो. 

● नैसधगाक आपत्ती, अपघात आधण इतर आपत्कालीन पररस्थथतीपंासून 

लोक आधण त्यांच्या मालमते्तचे संरक्षण करण्यासाठी नागरी संरक्षण 

उपायांच्या महत्त्वाबिल जागरूकता धनमााण करण्यासाठी 1 माचा 

रोजी जागधतक नागरी संरक्षण धदन साजरा केला जातो. 

जार्हतक सीग्रास हदवस 1 माचच रोजी साजरा केला जातो. 

● सागरी पररसंथथेतील सागरी गवत आधण त्याच्या महत्त्वाच्या 

कायाांबिल जागरुकता धनमााण करण्यासाठी दरवषी 1 माचा रोजी 

जागधतक सीिास धदवस साजरा केला जातो. सीिासेस गवत सारखी 

वनस्पती आहेत जी सम द्राच्या जवळ राहतात. 

शून्य भेदभाव हदवस 1 माचच रोजी साजरा केला जातो. 

● शून्य भेदभाव धदन, 1 माचा, आम्ही प्रते्यकाचा पूणा आधण उत्पादक 

जीवन जगण्याचा आधण सन्मानाने जगण्याचा अधधकार साजरा 

करतो. धझरो धडस्िधमनेशन डे हे अधोरेस्खत करतो की लोकांना 

कसे माधहती धमळू शकते आधण समावेशन, करुणा, शांतता आधण 

सवाात महत्त्वाचे म्हणजे बदलाची चळवळ कशी वाढवता येईल. शून्य 

भेदभाव धदन सवा प्रकारचे भेदभाव संपवण्यासाठी एकतेची 

जागधतक चळवळ धनमााण करण्यास मदत करत आहे. 

भारतीय नार्री लेखा सेवा (ICAS) च्या 47 व्ा स्थापना 

हदनाहनहमत्त 1 माचच रोजी नार्री लेखा हदन साजरा करण्यात आला. 

● भारतीय नागरी लेखा सेवा (ICAS) च्या 47 व्या थथापना धदनाधनधमत्त 

1 माचा रोजी नागरी लेखा धदन साजरा करण्यात आला. भारतीय 

नागरी लेखा सेवेची थथापना 1976 मधे्य करण्यात आली, त्यानंतर 

कें द्र सरकारच्या खात्यांची देखरेख ऑधडटपासून वेगळी करण्यात 

आली. पररणामी, भारताचे धनयंत्रक आधण महालेखा परीक्षक यांना 

ही जबाबदारी देण्यात आली. 

जार्हतक वन्यजीव हदन 3 माचच रोजी साजरा केला जातो. 

● प्रते्यक 3 माचा रोजी, संपूणा जगभरात जागधतक वन्यजीव धदन साजरा 

केला जातो. 1973 मधे्य स्वाक्षरी झालेल्या वन्य प्राणी आधण 

वनस्पतीचं्या ल प्तप्राय प्रजातीमंधील आंतरराष्टर ीय व्यापारावरील 

अधधवेशन CITES चा वाढधदवस असल्याने ही तारीख धनवडली गेली. 

1973 मधे्य Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 

अधधवेशनाचा अवलंब करण्याची तारीख देखील धचन्हांधकत करते. 

राष्ट्र ीय सुरिा हदवस 04 माचच रोजी साजरा करण्यात आला. 

● स रधक्षत कामकाजाच्या वातावरणास प्रोत्साहन देण्यासाठी आधण 

सवा पैलंूमधे्य लोकांची स रक्षा स धनधित करण्याच्या उिेशाने दरवषी 

4 माचा रोजी राष्टर ीय स रक्षा धदवस साजरा केला जातो. राष्टर ीय स रक्षा 

धदवस 2023 हा स रक्षा उपाय आधण प्रोटोकॉलबिल जागरुकता 

वाढवण्यासाठी धचन्हांधकत करण्यात आला आहे जेणेकरून 

कोणत्याही प्रकारची अन धचत घटना टाळता येईल. 

● Our Aim – Zero Harm ही राष्टर ीय स रक्षा धदन 2023 ची थीम आहे. 

जार्हतक लठ्ठपणा हदवस 04 माचच रोजी जर्भरात साजरा केला 

जातो. 

● व्यावहाररक उपायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आधण योग्य उपचार घेत 

असताना लोकांना धनरोगी वजन धमळधवण्यात आधण राखण्यात 

मदत करण्यासाठी दरवषी 4 माचा रोजी जागधतक लठ्ठपणा धदवस 

पाळला जातो. लठ्ठपणा ही एक जागधतक समस्या आहे जी प्रते्यकाला 

प्रभाधवत करते. जगभरात, अंदाजे 800 दशलक्ष लोक या आजाराने 

जगत आहेत तर लाखो लोकांना बाधधत होण्याचा धोका आहे. 

नॅशनल से्ुररटी डे 04 माचच 2023 रोजी साजरा केल्या जातो. 

● भारत दरवषी 4 माचा रोजी नॅशनल सेक्य ररटी डे साजरा करतो. 

नॅशनल सेक्य ररटी डे चा उिेश आपल्या देशाच्या स रक्षा दलांबिल 

कृतज्ञता व्यक्त करणे हा आहे, ज्यात पोलीस, धनमलष्करी त कड्या, 

रक्षक, कमांडो, सैन्य अधधकारी आधण आपल्या नागररकांची स रक्षा 

आधण स रक्षा जपण्यात ग ंतलेल्या इतर त कड्यांचा समावेश आहे. 

Nurture young minds – Develop safety culture ही नॅशनल 

सेक्य ररटी डे 2023 ची थीम आहे. 
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हनधन बातम्या 

भारताच े माजी राजनीतीज् आहण पद्मभूिण पुरस्कार हवजेते 

चंद्रशेखर दासरु्प्ता यांच ेहनधन झाले. 

● चंद्रशेखर दासग प्ता, माजी भारतीय म त्सिी आधण पद्मभूषण 

प रस्कार धवजेते (2008), वयाच्या 82 व्या वषी धनधन झाले. त्यांचा 

जन्म 2 मे 1940 रोजी कोलकाता, पधिम बंगाल येथे झाला. चंद्रशेखर 

दासग प्ता यांना 2008 मधे्य नागरी सेवेसाठी (धदल्ली) 3रा-सवोच्च 

नागरी सन्मान, पद्मभूषण, प्रदान करण्यात आला. 

भारताच ेमाजी सरन्यायाधीश ए. एम. अिमदी यांच ेवयाच्या 90 व्ा 

विी हनधन झाले. 

● भारताचे माजी सरन्यायाधीश ए.एम. अहमदी यांचे वयाच्या 90 व्या 

वषी धनधन झाले आहे. अहमदी हे 1994 ते 1997 या काळात म ख्य 

न्यायाधीश होते. अहमदाबाद येथील शहर धदवाणी आधण सत्र 

न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची न्यायालयीन कारकीदा , ते 

भारताचे एकमेव म ख्य न्यायाधीश होते ज्यांनी स रुवात केली. 

 

पुस्तके आहण लेखक बातम्या  

अभय के. यांचा लघुकथा संग्रि "बुक ऑफ हबिारी हलटर ेचर " 

प्रकाहशत झाले. 

● धबहारचे उद्योग मंत्री, समीर क मार महासेठ यांनी धबहारमधील 

पाटणा येथे आयोधजत िँड टर ंक रोड इधनधशएधटव्हज 3.0 (GTRi 3.0) 

दरम्यान भारतीय कवी अभय क मार यांनी संपाधदत केलेल्या “ब क 

ऑफ धबहारी धलटर ेचर या प स्तकाचे प्रकाशन केले. हापारकॉधलन्सने 

प्रकाधशत केलेले हे प स्तक 2600 वषाांच्या कालावधीत धलधहलेल्या 

लघ कथा आधण कधवतांचा संिह आहे. 

 

अिवाल आहण हनदेशांक बातम्या  

आंतरराष्ट्र ीय IP हनदेशांक: 55 देशांमधे्य भारत 42 व्ा क्रमांकावर 

आिे. 

● यूएस चेंबसा ऑफ कॉमसाने जारी केलेल्या आंतरराष्टर ीय आयपी 

धनदेशांकात 55 आघाडीच्या जागधतक अथाव्यवथथांमधे्य भारत 42 

व्या क्रमांकावर आहे. 2023 धनदेशांकात य नायटेड से्टट्स पधहल्या 

थथानावर आहे, त्यानंतर यूके आधण फ्रान्सचा क्रमांक लागतो. 

अहवालान सार, जागधतक स्तरावर भारताचा आकार आधण आधथाक 

प्रभाव वाढत आहे. 
 

 

बू्लमबर्च अब्जाधीश हनदेशांकाच्या अिवालानुसार, टेस्लाच ेसीईओ 

इलॉन मस्क जर्ातील सवाचत श्रीमंत व्क्ती आिेत. 

● िूमबगा धबधलयनेअसा इंडेसच्या अहवालान सार, 28 फेब्र वारी रोजी 

टेस्लाचे सीईओ इलॉन मस्क यांनी प न्हा एकदा जगातील सवाात 

श्रीमंत व्यक्तीच्या थथानाला मागे टाकले. द सरय्ा क्रमांकावर असलेले 

फ्रें च धबझनेस टायकून बनााडा अनॉाल्ट यांची संपत्ती $185 अब्ज 

आहे, टेस्लाचे सीईओ एलोन मस्क $187 अब्जने मागे आहेत. 

भारताचा मॅनु्यफॅक्चररंर् पीएमआय फेब्रुवारीमधे्य 4 महिन्यांच्या 

नीचांकी 55.3 वर घसरला. 

● S&P ग्लोबल इंधडया मॅन्य फॅक्चररंग PMI अहवालान सार, इनप ट 

खचाात वाढ झाल्याम ळे भारताचा खरेदी व्यवथथापक धनदेशांक 

(PMI) फेब्र वारीमधे्य 4 मधहन्यांच्या नीचांकी पातळीवर 55.3 वर 

घसरला. जानेवारीमधे्य, उत्पादन पीएमआय 55.4 होता. हेडलाइन 

आकृती, तथाधप, त्याच्या दीघाकालीन सरासरी 53.7 वर राधहली. 50 

वरील वाचन मागील मधहन्याच्या त लनेत उत्पादनात एकूण वाढ 

दशावते. 

ररलायन्स हजओ जर्ातील दुसरा सवाचत मजबूत टेहलकॉम बँ्रड आिे. 

● ररलायन्स धजओ जगातील शीषा 10 मजबूत टेधलकॉम बँ्रडच्या यादीत 

- गेल्या वषी पाचव्या थथानावरून - क्रमांक दोनवर पोहोचला आहे. 

स्स्वसकॉमने बँ्रड वॅ्हलू्य 5 टझक्यांनी वाढवून $6.3 अब्ज केली आधण 

बँ्रड स्टर ेंथ इंडेस (BSI) स्कोअर 92 सह सवाात मजबूत टेधलकॉम 

बँ्रड आहे. 

लझझरी िाऊहसंर्मधील हकमती वाढीमधे्य मंुबई जार्हतक स्तरावर 

37 व्ा स्थानावर आिे. 

● 2022 कॅलेंडर वषाात शहरामधे्य 6.4 टके्क वाढ झाल्याम ळे 

आधलशान घरांच्या धकंमतीचं्या जागधतक यादीत म ंबईने 92 वरून 

37 व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. मालमत्ता सल्लागार नाइट फँ्रक 

यांनी 'द वेल्थ ररपोटा 2023' अक्षरशः  जारी केला ज्यामधे्य म ंबई 37 

व्या क्रमांकावर आहे. 

जार्हतक बँकेच्या महिला, व्वसाय आहण कायदा अिवाल 2023 

नुसार, लैंहर्क समानतेमुळे आहथचक वाढ आहण सामर्थ्च वाढले आिे. 

● जागधतक बँकेच्या मधहला, व्यवसाय आधण कायदा अहवाल 2023 

न सार आधथाक वाढ आधण सामथ्या लैंधगक समानतेद्वारे चालना 

धमळते. याम ळे श्रमशक्तीचा सहभाग वाढतो आधण पररणामी 

संसाधनांचे अधधक प्रभावी वाटप होते. स्स्त्रया अथाव्यवथथेत अधधक 

पूणापणे ग ंतून राहू शकतात आधण त्यांच्या पूणा क्षमतेची जाणीव 

करून देऊ शकतात जेव्हा त्यांना आधथाक संधीमंधे्य समान प्रवेश 

असतो, ज्याम ळे उत्पादकता आधण वृद्धी वाढते 

 

हवहवध बातम्या  

इंहडयन ऑइल कॉपोरेशन सवच ररफायनरीजमधे्य ग्रीन िायडर ोजन 

प्ांटची स्थापना करेल. 

● भारतातील सवोच्च तेल कंपनी इंधडयन ऑइल कॉपोरेशन (IOC) 

धतच्या सवा ररफायनरीजमधे्य िीन हायडर ोजन प्लांट्स उभारणार 

आहे कारण ती 2046 पयांत धतच्या ऑपरेशन्समधून धनव्वळ-शून्य 

उत्सजान साध्य करण्यासाठी 2-लाख कोटी रुपयांची हररत संक्रमण 

योजना आखत आहे. इंधडयन ऑइल कॉपोरेशन (IOC) इंधन 

व्यवसायातील अस्थथरता हेज करण्यासाठी पेटर ोकेधमकल्सवर वाढीव 

लक्ष कें धद्रत करून प न्हा मॉडेधलंग व्यवसाय करत आहे. 
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बंजारा समाजाचे आध्याक्त्मक आहण धाहमचक व्क्क्तमत्व असलेले 

संत सेवालाल मिाराज यांचा जन्म 284 विांपूवी 26 फेब्रवुारी रोजी 

झाला िोता. 

● बंजारा समाजाचे अध्यास्त्मक आधण धाधमाक व्यस्क्तमत्व असलेले संत 

सेवालाल महाराज यांचा जन्म 284 वषाांपूवी 26 फेब्र वारी रोजी झाला 

होता, जो वषाभराच्या स्मरणाची स रुवात आहे. कें द्रीय गृहमंत्री अधमत 

शहा आधण कें द्रीय परराष्टर  व्यवहार आधण सांसृ्कधतक राज्यमंत्री 

मीनाक्षी लेखी यांनी नवी धदल्लीत या उत्सवाचे नेतृत्व केले. 

सहचन तेंडुलकरचा भारतासाठी शेवटचा सामना खेळलेल्या 

प्रहतहष्ठत वानखेडे से्टहडयममधे्य त्याच्या आकाराचा पुतळा 

बसवण्याची योजना आिे. 

● त्याच्या धनवृत्तीच्या दशकानंतर, सधचन तेंड लकरचा भारतासाठी 

शेवटचा सामना खेळलेल्या प्रधतधष्ठत वानखेडे से्टधडयममधे्य त्याच्या 

आकाराचा प तळा बसवण्याची योजना आहे. या प तळ्याचे 23 एधप्रल 

रोजी अनावरण होणार आहे. या महाप रुषाचा 50 वा वाढधदवस 

असेल. अशी अटकळ आहे की जर सवाकाही व्यवस्थथत झाले नाही 

तर या वषााच्या शेवटी धनयोधजत 50 षटकांच्या धवश्वचषकापयांत 

प तळ्याचे उद्घाटन लांबणीवर पडू शकते. 

दोन ऑस्टरेहलयन हवद्यापीठे रु्जरातच्या हर्फ्ट हसटीमधे्य कॅम्पस 

स्थापन करणार आिेत.  

● कें द्रीय धशक्षण मंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी घोषणा केली की दोन 

ऑस्टर ेधलयन धवद्यापीठे वोलोगंॉन्झ्ग आधण डीधकन ग जरातच्या 'धगफ्ट 

धसटी'मधे्य कॅम्पस थथापन करणार आहेत. प ढील आठवड्यात 

ऑस्टर ेधलयाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्या पधहल्या भारत 

भेटीदरम्यान दोन्ही धवद्यापीठे त्यांच्या कॅम्पसच्या थथापनेबाबत 

करारावर स्वाक्षरी करतील . 
 

सवच स्पधाच परीिांसाठी मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● मध्य प्रदेशचे म ख्यमंत्री: धशवराज धसंह चौहान 

● मध्य प्रदेशचे राज्यपाल: मंगूभाई छगनभाई पटेल 

● मध्य प्रदेशची राजधानी: भोपाळ 

● कनााटक राजधानी: बेंगळ रू (कायाकारी शाखा); 

● कनााटकचे राज्यपाल: थावर चंद गहलोत 

● कनााटकचे म ख्यमंत्री : बसवराज बोम्मई. 

● मेटा थथापना: फेब्र वारी 2004 

● मेटा सीईओ: माका  झ करबगा 

● मेटा म ख्यालय: मेनलो पाका , कॅधलफोधनाया, य नायटेड से्टट्स. 

● अँस्सस बँकेची थथापना: 1993, अहमदाबाद 

● अँस्सस बँकेचे: अधमताभ चौधरी 

● अँस्सस बँकेचे म ख्यालय: म ंबई 

● GSMA चेअरपसान: से्टफेन ररचडा; 

● GSMA म ख्यालय: लंडन, इंगं्लड, यूके; 

● GSMA ची थथापना: 1995 

● स्व्हएतनामचे पंतप्रधान: फाम धमन्ह धचन्ह; 

● स्व्हएतनाम राजधानी: हनोई; 

● स्व्हएतनाम चलन: स्व्हएतनामी डोगं 

● सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) थथापना: 1963 

● सशस्त्र सीमा बल (SSB) म ख्यालय: नवी धदल्ली 

● आधशयाई ब स्द्धबळ महासंघाचे म ख्यालय: अल ऐन, संय क्त अरब 

अधमराती; 

● आधशयाई ब स्द्धबळ महासंघाचे अध्यक्ष: स लतान धबन खधलफा अल 

नाहयान 

● वर्ल्ा वाइड फंडची थथापना: 29 एधप्रल 1961, मॉगेस, स्स्वत्झलांड; 

● वर्ल्ा वाइड फंड संचालक: माको लॅम्बधटानी 
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