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राष्ट्र ीय बातम्या 

जलशक्ती मंत्रालयातरे्फ स्वच्छ सुजल शक्ती सन्मान 2023 च े

आयोजन करण्यात आले. 

● जलशक्ती मंत्रालयाने ग्रामीण जल आणण स्वच्छता के्षत्रातील मणिला 

चॅम्पियन्सचा गौरव करण्यासाठी आयोणजत केलेल्या “स्वच्छ सुजल 

शक्ती सन्मान 2023” या काययक्रमाला भारताच्या राष्ट्र पती, श्रीमती. 

द्रौपदी मुममय उपम्पथित िोत्या. 

● आंतरराष्ट्र ीय मणिला णदनापमवी आयोणजत केलेला िा काययक्रम, स्वच्छ 

भारत णमशन – ग्रामीण (SBM-G), जल जीवन णमशन (JJM) च्या 

अंमलबजावणीत तळागाळात मणिलांनी केलेल्या अपवादात्मक 

आणण अनुकरणीय कायायचा सत्कार करण्यासाठी िोता. 

BSE आहि UN Women India यांनी FinEMPOWER कायचक्रम 

सुरू केला. 

● बॉमे्ब स्टॉक एक्सचेंज (BSE) येिे FINEMPOWER, BSE आणण UN 

Women India कडम न एक नवीन उपक्रम सादर करण्यात आला. 

आणियक सुरके्षसाठी मणिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी, BSE आणण 

UN Women यांनी वर्यभर चालणार् या क्षमता-णनणमयती काययक्रमात 

सिकायय केले आिे. 

MoHUA द्वारे महिलांच्या नेतृत्वाखाली 3 आठवड्ांची स्वच्छता 

मोिीम स्वच्छोत्सव सुरु करण्यात आला.  

● कें द्रीय गृिणनमायण आणण शिरी व्यविार मंत्री िरदीप णसंग पुरी यांनी 

स्वच्छ भारत णमशन (शिरी) अंतगयत तीन आठवड्ांच्या मणिलांच्या 

नेतृत्वाखालील स्वच्छता मोणिमेचा 'स्वच्छोत्सव' शुभारंभ केला. सवय 

स्तरातील मणिलांचा उत्सव साजरा करण्यासाठी शिरांमधे्य 

काययक्रम आणण उपक्रमांची माणलका आयोणजत केली जाईल. या 

मोणिमेचे उणिष्ट् स्वच्छतेतील मणिलांकडम न मणिलांच्या 

नेतृत्वाखालील स्वच्छतेकडे संक्रमण ओळखणे आणण साजरे करणे 

िा आिे. 

● सवय स्तरातील मणिलांना साजरे करण्यासाठी शिरांमधे्य काययक्रम 

आणण उपक्रमांची माणलका आयोणजत केली जाईल, जे कचरामुक्त 

शिरांचे (GFC) णमशन यशस्वी करण्यासाठी नेतृत्व प्रदान करतील. 
 

 

मिाराष्ट्र  राज्य बातम्या 

मिाराष्ट्र ातील चदं्रपूर आहि यवतमाळ हजल्ह्ांना जोडिाऱ्या 

मिामार्ाचवर जर्ातील पहिला 200 मीटर लांबीचा बांबू कॅ्रश बॅररअर 

बसवण्यात आला आिे. 

● मिाराष्ट्र ातील चंद्रपमर आणण यवतमाळ णजल्ह्ांना जोडणार्या 

मिामागायवर जगातील पणिला 200 मीटर लांबीचा बांबम कॅ्रश बॅररअर 

बसवण्यात आला आिे. 'बाहू बल्ली' नावाच्या बांबम कॅ्रश बॅररयरची 

इंदम रमधील णपिमपमर येिील नॅशनल ऑटोमोणटव्ह टेस्ट टर ॅक 

(NATRAX) सारख्या णवणवध सरकारी संथिांमधे्य "कठोर चाचणी" 

करण्यात आली. रुरकी येिील सेंटर ल णबम्पडंग ररसचय इम्पिट्यमट 

(CBRI) येिे आयोणजत केलेल्या फायर रेणटंग चाचणी दरम्यान याला 

वगय 1 म्हणमन रेट केले गेले िोते आणण णनतीन गडकरी यांच्या 

नेतृत्वाखालील रसे्त वाितमक आणण मिामागय मंत्रालयाच्या 

म्हणण्यानुसार, इंणडयन रोड कााँगे्रसनेिी याला मान्यता णदली आिे. 

अखखल भारतीय महिला लोककला संमेलन मंुबईत िोिार आिे. 

● 8 माचय 2023 रोजी, संगीत नाटक अकादमी, भारत सरकार आणण 

पु.ल. देशपांडे मिाराष्ट्र  कला अकादमी, मिाराष्ट्र  सरकार यांच्या 

संयुक्त णवद्यमाने, प्रभादेवी, मंुबई येिील रवीदं्र नाट्य मंणदरात 

अम्पखल भारतीय मणिला लोककला संमेलन आयोणजत केले जाईल. 

मिाराष्ट्र ाचा अर्चसंकल्प 2023 09 माचच 2023 रोजी सादर करण्यात 

आला. 

● मिाराष्ट्र ाचा अियसंकल्प 2023 अियमंत्री आणण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र 

फडणवीस यांनी सादर केला. त्यांनी यंदा अियसंकल्प 

सादरीकरणाची नवी पद्धत राज्यात आणली आिे. यंदा प्रिमच 

राज्याचा अियसंकल्प आयपॅडवर वाचण्यात आला. अियमंत्री देवेंद्र 

फडणवीस यांनी िी नवी प्रिा सुरू केली आिे. आगामी आणियक 

वर्ायत णवणवध कामांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीचंी घोर्णा 

फडणवीसांनी केली. मिाराष्ट्र ाचा अियसंकल्प 2023 मधील प्रमुख 

मुिे वाचण्यासाठी खाली णदलेल्या णलंक वर म्पिक करा. 

Maharashtra Budget 2023 

मिाराष्ट्र ाची आहर्चक पाििी 2022-23 हवधानसभेत सादर 

करण्यात आली. 

● मिाराष्ट्र  राज्याचा 2022-23 चा आणियक पािणी अिवाल जािीर 

करण्यात आला आिे. सन 2022-23 च्या पुवायनुमानानुसार 

राज्याच्या आणियक णवकासदरात 6.8 टक्क्ांची वाढ िोण्याचा अंदाज 

वतयवण्यात आली आिे. तर देशाच्या अियव्यवथिेत 7.0 टक्क्ांची 

वाढ अपेणक्षत आिे. म्हणजेच मिाराष्ट्र ाचा णवकासाचा दर िा देशाच्या 

णवकास दरापेक्षा कमी आिे. तसेच राज्याच्या कृर्ी आणण संलग्न काये 

के्षत्रात 10.2 टक्क्ांच्या वाढीचा अंदाज आिे. त्याचबरोबर उद्योग 

के्षत्रात 6.1 टके्क वाढ आणण सेवा के्षत्रात 6.4 टके्क वाढ अपेणक्षत 

असल्याची माणिती आणियक पािणी अिवालातमन समोर आली आिे. 

मिाराष्ट्र ाची आणियक पािणी 2022-23 मधील प्रमुख मुिे 

तपासण्यासाठी खाली णदलेल्या णलंक वर म्पिक करा. 
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मिाराष्ट्र ाची आहर्चक पाििी 2022-23 

मिाराष्ट्र  चौरे् महिला धोरि आििार आिे. 

● सवय गटांतील मणिलांच्या प्रश्ांचा णवचार करून मणिलांना अणधक 

संधी देण्यासाठी राज्य चौिे मणिला धोरण आणणार असल्याची 

माणिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिाराष्ट्र ाच्या णवधान 

पररर्देत णदली. राज्यातील प्रते्यक पोलीस ठाण्यात स्तनपान 

करणार्या मातांसाठी णिरकणी कक्ष (काक्षा) सुरू करणार 

असल्याची घोर्णा मुख्यमंत्री एकनाि णशंदे यांनी णवधानसभेत केली. 

त्यांनी असेिी जािीर केले. 

राज्य बातम्या 

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री हशवराज हसंि चौिान यांनी मौरं्जला मध्य 

प्रदेशातील 53 वा हजल्हा म्हिून घोहित केले. 

● मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री णशवराज णसंि चौिान यांनी मौगंजला मध्य 

प्रदेशातील 53 वा णजल्हा म्हणमन घोणर्त केले. मौगंज िा रेवा 

णजल्ह्ाचा एक तालुका आिे. सीएम चौिान यांनी रीवा येिे एका 

काययक्रमात मौगंज िा 53 वा खासदार णजल्हा िोणार असल्याचे 

जािीर केले. रेवा णजल्ह्ातील चार तालुके एकत्र करून ते बांधले 

जाणार आिे. 

हशवराज हसंि चौिान यांनी मध्य प्रदेशात 'लाडली बिना' योजना 

सुरू केली. 

● मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री णशवराज णसंि चौिान यांनी "लाडली बिना" 

योजनेचे अनावरण केले, ज्या अंतगयत पात्र मणिलांना मदत म्हणमन 

दरमिा 1,000 रुपये णमळतील. 5 माचय रोजी मुख्यमंत्र्ांच्या 65 व्या 

वाढणदवसाणनणमत्त लाभ काययक्रमासाठी अजय स्वीकारण्याची प्रणक्रया 

सुरू झाली. 

अहिनी वैष्णव यांनी हसक्कीमसाठी 'र्ो ग्रीन, र्ो ऑररॅ्हनक' कव्हर 

ररलीज केले. 

● कें द्रीय मंत्री अणिनी वैष्णव आणण णसक्कीमच्या चार मंत्र्ांनी 

णसक्कीमसाठी 'गो ग्रीन, गो ऑरगॅणनक' या पोस्ट णवभागाचे अनोखे 

कव्हर जारी केले. कें द्रीय मंत्र्ांनी या प्रकाशनासाठी पोस्ट णवभागाचे 

आभार मानले आणण वडय बुक ऑफ रेकॉडय (लंडन) द्वारे सेंणद्रय 

राज्य म्हणमन मान्यता णमळणवणारे जगातील पणिले राज्य बनल्याबिल 

णसक्कीम राज्याचे अणभनंदन केले. 

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री धामी यांनी एकल महिलांसाठी स्वयंरोजर्ार 

योजना सुरू करण्याची घोििा केली. 

● मणिला सक्षमीकरण आणण सुरक्षा सप्तािाच्या शेवटी उत्तराखंडचे 

मुख्यमंत्री पुष्कर णसंि धामी यांनी राज्यात मुख्यमंत्री एकल मणिला 

स्वरोजगार योजना  सुरू करण्याची घोर्णा केली आिे. राज्यातील 

दुगयम खेड्ातील मणिला बचत गटांच्या माध्यमातमन ग्रामीण 

अियव्यवथिेला चालना देत आिेत. मणिला त्यांच्या कौशल्याच्या 

जोरावर त्यांच्या कुटंुबाच्या अियव्यवथिेला बळ देत आिेत. मुख्यमंत्री 

म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मातृशक्तीच्या 

सक्षमीकरणासाठी अनेक प्रयत्न झाले आिेत. 

कॉनराड संर्मा यांनी दुसऱ्यांदा मेघालयच ेमुख्यमंत्री म्हिून शपर् 

घेतली. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपम्पथितीत कॉनरॅड कोगंकल संगमा 

यांनी सलग दुसर्यांदा मेघालयचे मुख्यमंत्री म्हणमन शपि घेतली. 

राज्यपाल फागु चौिान यांनी संगमा यांच्यासि त्यांचे दोन डेपु्यटी 

पे्रसस्टोन टायन्सॉन्ग आणण णियावभालाँड धर आणण इतर नऊ 

मंत्र्ांना पदाची शपि णदली. भारत णनवडणमक आयोगाने 2 माचय 

रोजी सामाणयक केलेल्या आकडेवारीनुसार, संगमा दणक्षण तुरा 

मतदारसंघातमन भारतीय जनता पक्षाच्या बनायडय एन मारक यांच्या 

णवरोधात 5,016 च्या फरकाने णवजयी झाले. 

माहिक सािा यांनी हत्रपुराचे 13वे मुख्यमंत्री म्हिून शपर् घेतली. 

● 16 फेबु्रवारीच्या णवधानसभा णनवडणुकीत भाजपने णवजय 

णमळवल्यानंतर माणणक सािा यांनी णत्रपुराचे मुख्यमंत्री म्हणमन 

दुसर्यांदा 13वे मुख्यमंत्री म्हणमन शपि घेतली. इतर आठ मंत्र्ांनी 

शपि घेतली. राज्यपाल सत्यदेव नारायण आयय यांनी पंतप्रधान नरेंद्र 

मोदी यांच्या उपम्पथितीत श्री सािा आणण आणखी आठ आमदारांना 

मंत्री म्हणमन पद आणण गोपनीयतेची शपि णदली. 

केरळमधील महिलांनी अट्टुकल पोरं्ला उत्सािात साजरा केला. 

● 7 माचय रोजी अट्टुकल भगवती मंणदरात िजारो मणिला भाणवक 

अट्टुकल पोगंला, वाणर्यक 10 णदवसीय मणिला-कें णद्रत उत्सवाच्या 

नवव्या णदवशी जमले िोते. दुपारी 2.30 वाजता िोणार्या 

पणवत्रीकरण सोिळ्यासाठी 300 पुरोणितांची णनयुक्ती करण्यात 

आली असमन णतरुअनंतपुरम शिरात अणतशय उत्सवी वातावरण 

आिे. 

नार्ालँडचे मुख्यमंत्री आहि NDPP नेते नेहर्फयू ररओ यांनी पदाची 

शपर् घेतली. 

● नॅशनणलस्ट डेमोकॅ्रणटक प्रोगे्रणसव्ह पाटी (NDPP) चे नेते नेणफयम ररओ 

यांनी नागालाँडचे पाचवे मुख्यमंत्री म्हणमन शपि घेतली. राज्यपाल ला 

गणेशन यांनी 72 वर्ीय खासदार यांना गोपनीयतेची शपि णदली. श्री 

ररओ िे NDPP चे नेते म्हणमन त्यांची पाचवी आणण सलग दुसरी टमय 

सेवा करत आिेत. नागालाँडचे उपमुख्यमंत्री, ताणदतुई रंगकाऊ 

झेणलयांग आणण यांिंुगो पॅटन यांनी कोणिमा येिे ररओ मंणत्रमंडळाच्या 

इतर सदस्ांसि शपि घेतली. 

महिपूरचा याओशांर् उत्सव सुरू झाला. 

● याओशांग, मणणपमरमधे्य पाच णदवस चालणार्या िोळीची आवृत्ती 

सुरू झाली आिे. मेतेई चंद्र कॅलेंडरमधे्य लामता (फेबु्रवारी-माचय) 

पौणणयमेला, िा काययक्रम दरवर्ी साजरा केला जातो. याओसांग, 

ज्याला कधीकधी बणनिंग ऑफ द स्टर ॉ िट म्हणमन संबोधले जाते, ते 

संध्याकाळनंतर सुरू िोते आणण लगेचच याओशांगच्या मागे येते. 

"नाकािेंग" म्हणमन ओळखल्या जाणार् या प्रिेमधे्य, मुले त्यांच्या 

शेजार्यांना आणियक भेटवस्तमंसाठी णवनंती करतात. 

जमू्म आहि काश्मीरच्या खडबडीत डोडा भार्ात लष्कराने सवाचत 

उंच ‘आयकॉहनक नॅशनल बॅनर’ उभारला. 

● जम्मम आणण काश्मीरच्या खडबडीत डोडा भागात लष्कराने सवायत 

उंच “आयकॉणनक नॅशनल बॅनर” उभारला. डोडा णजल्ह्ातील 

सवोच्च णतरंगा, जो 100 फम ट खांबावर उभारला गेला आिे, मेजर 

जनरल अजय कुमार, GOC डेल्टा फोसय, कमांडर 9 सेक्टर आरआर 

णब्रगेणडयर यांनी फडकवला. 
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आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 

अमीर तहमम यांनी शेख मोिम्मद यांची कतारच ेनवे पंतप्रधान झाले. 

● कतारचे अमीर शेख तमीम णबन िमाद अल िानी यांनी परराष्ट्र मंत्री 

शेख मोिम्मद णबन अबु्दलरिमान अल-िानी यांची देशाचे नवे 

पंतप्रधान म्हणमन णनयुक्ती केली आिे. माजी पंतप्रधान शेख खाणलद 

णबन खणलफा णबन अबु्दलअजीज अल िानी यांचा राजीनामा अमीरने 

स्वीकारल्यानंतर शेख मोिम्मद यांची णनयुक्ती करण्याचा णनणयय 

घेण्यात आला. शेख खाणलद यांची जानेवारी 2020 मधे्य कतारचे 

पंतप्रधान आणण अंतगयत मंत्री म्हणमन णनयुक्ती करण्यात आली. 

इंडोनेहशया आपली राजधानी जकाताचहून बोहनचओला िलवण्याच्या 

तयारीत आिे. 

● इंडोनेणशया आपली राजधानी जकातायहून बोणनयओला िलवण्याच्या 

तयारीत आिे जसे की गदी, समुद्राच्या पाण्यात बुडणे आणण 

भमकंपाचा धोका यासारख्या पयायवरणीय समस्ांवर. अणधका-यांनी 

सांणगतले की नवीन मिानगर शिर एक "शाित वन शिर" असेल, 

जे पयायवरणाला णवकासाच्या कें द्रथिानी ठेवते आणण 2045 पयिंत 

काबयन न्यमटर ल असेल. 

शी. हजनहपंर् यांनी चीनच ेअध्यक्ष म्हिून हतसरा कायचकाळ सुरू 

झाला. 

● शी णजनणपंग यांनी 2,977 सदस्ीय नॅशनल पीपल्स कााँगे्रस (NPC) 

कडम न एकमताने मान्यता णदल्यानंतर चीनचे अध्यक्ष म्हणमन अभमतपमवय 

णतसरा काययकाळ सुरू केला. शी िे पुढच्या पाच वर्ािंत देश-

णवदेशातील आव्हानांमधमन जगातील दुसर्या क्रमांकाच्या 

अियव्यवथिेला चालना देण्याचे काम िाती घेतलेल्या पक्षाचे आणण 

सरकारी संघाचे प्रमुख असतील. 

नेपाळच्या हनवडिूक आयोर्ानुसार राम चदं्र पौडेल यांची नेपाळचे 

नवे राष्ट्र ाध्यक्ष म्हिून हनवड झाली आिे. 

● रामचंद्र पौडेल यांची नेपाळचे नवे अध्यक्ष म्हणमन णनवड झाली आिे. 

नेपाळच्या णनवडणमक आयोगाच्या मते, त्यांना 33,800 इलेक्टोरल 

मते णमळाली, तर त्यांचे णवरोधक सुभार् चंद्र नेम्बवांग यांना 15,500 

मते णमळाली. रामचंद्र पौडेल यांना प्रांतीय असेंब्लीच्या 352 आणण 

संसदेच्या 214 सदस्ांची मते णमळाली. नेपाळचे नवे राष्ट्र ाध्यक्ष 

म्हणमन ते णवद्यादेवी भंडारी यांच्याकडम न पदभार स्वीकारतील. 
 

 

कोलंहबयाने 25 विाांत प्रर्मच महिलांसाठी लष्करी सेवा सुरू केली 

आिे. 

● कोलंणबयाने 25 वर्ािंत प्रिमच मणिलांसाठी लष्करी सेवा सुरू केली 

आिे. फेबु्रवारी मणिन्यात कोलंणबयाच्या सैन्यात 1,296 मणिलांची 

भरती झाली आिे. कोलंणबयाच्या सैन्यात सुमारे 200,000 सैणनक 

आिेत. सुमारे 1% म्पिया आिेत, ज्या आतापयिंत लष्करी 

णवद्यापीठांमधे्य णशक्षण घेतल्यानंतर णकंवा प्रशासकीय नोकर्यांसाठी 

अजय केल्यानंतर सामील झाल्या िोत्या. 

हनयुक्ती बातम्या 

Pramerica Life Insurance च े MD आहि CEO म्हिून पंकज 

रु्प्ता यांची हनयुक्ती करण्यात आली. 

● Pramerica Life Insurance Limited ने पंकज गुप्ता यांची 

व्यवथिापकीय संचालक आणण मुख्य काययकारी अणधकारी म्हणमन 

णनयुक्ती केली आिे. या णनयुक्तीला भारतीय णवमा णनयामक आणण 

णवकास प्राणधकरण (IRDAI) आणण Pramerica Life Insurance 

मंडळाने मान्यता णदली आिे.  

एस. एस. दुबे यांनी नवीन मिालेखा हनयंत्रक म्हिून पदभार 

स्वीकारला. 

● एसएस दुबे यांनी नवीन णनयंत्रक जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) 

म्हणमन पदभार स्वीकारला. CGA पदावर णवराजमान िोणारे ते 28 वे 

अणधकारी आिेत. त्याआधी, दुबे यांनी गृिणनमायण आणण शिरी 

व्यविार मंत्रालय, औद्योणगक धोरण आणण प्रोत्सािन णवभाग इत्यादी 

णवभागांमधे्य मुख्य लेखा णनयंत्रक म्हणमन आणण पयायवरण आणण वन 

मंत्रालय, परराष्ट्र  व्यविार मंत्रालय, णवभागाचे णनयंत्रक/उपणनयंत्रक 

म्हणमन काम केले आिे. 

इंडो-अमेररकन महिला न्यायाधीश तेजल मेिता यांनी अमेररकेतील 

हजल्हा न्यायालयाच्या पहिल्या न्यायमूतीची हनयुक्ती केली. 

● भारतीय-अमेररकन मणिला न्यायाधीश तेजल मेिता, ज्यांनी 

समाजावर खरा प्रभाव पाडण्याचे आणण लोकांशी सिानुभमतीने 

वागण्याचे वचन णदले िोते, त्यांनी अमेररकेतील मॅसॅचु्यसेट्स 

राज्यातील णजल्हा न्यायालयाचे पणिले न्यायममती म्हणमन शपि घेतली 

आिे. मेिता िे आयर णजल्हा न्यायालयाचे पणिले न्यायममती म्हणमन 

काम पाितील. णतने त्याच न्यायालयात सियोगी न्यायममती म्हणमन 

काम केले आिे आणण णजल्हा न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, 

न्यायाधीश से्टसी फोट्यस यांनी सवायनुमते त्यांची णनवड केली आणण 

शपि घेतली. 

सॅव्हलॉन इंहडयाने सहचन तेंडुलकरची जर्ातील पहिला 'िँड 

अँमे्बसेडर' म्हिून हनयुक्ती केली आिे. 

● सॅव्हलॉनने आपल्या स्वथि भारत णमशनसाठी णक्रकेटचा देव सणचन 

तेंडुलकर िा जगातील पणिला 'िाँड अाँमे्बसेडर' म्हणमन णनयुक्ती केली. 

ITC चे Savlon Swasth India Mission अग्रथिानी आिे, 

नाणवन्यपमणय अनुभव आणण उपक्रमांद्वारे िाताच्या स्वच्छतेसाठी 

वतयणुकीत बदल घडवमन आणत आिे. 2016 मधे्य सुरू झालेला, 

सावलॉन स्वथि इंणडया णमशन काययक्रम ITC णलणमटेडद्वारे चालवला 

जातो 
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अरुि सुब्रमण्यन िे नू्ययॉकच  न्यायालयात पहिले भारतीय-अमेररकन 

न्यायाधीश झाले आिेत. 

● अरुण सुब्रमण्यन, वकील, यांची न्यमयॉकय मधील मॅनिॅटन फेडरल 

णजल्हा न्यायालयाचे पणिले भारतीय अमेररकन न्यायाधीश म्हणमन 

णनयुक्ती करण्यात आली आिे. न्यमयॉकय च्या दणक्षणी णजल्ह्ासाठी 

युनायटेड से्टट्स णजल्हा न्यायालयासाठी श्री. सुब्रमण्यन यांचे 

नामांकन सप्टेंबर 2022 मधे्य अमेररकेचे अध्यक्ष जो णबडेन यांनी 

पणिल्यांदा सावयजणनक केले िोते. णसनेटने 58-37 मतांनी सुब्रमण्यन 

यांच्या नामांकनाची पुष्ट्ी केली. 

अँखिस मु्यचु्यअल रं्फडाच े एमडी आहि सीईओ म्हिून बी 

र्ोपकुमार यांची हनयुक्ती करण्यात आली. 

● अाँम्पक्सस णस्ुररटीजचे व्यवथिापकीय संचालक आणण सीईओ बी 

गोपकुमार यांची अाँम्पक्सस अाँसेट मॅनेजमेंट कंपनीने प्रणसद्ध फंड 

िाउस अाँम्पक्सस मु्यचु्यअल फंडचे नवीन सीईओ म्हणमन णनयुक्ती 

केली आिे. गोपकुमार यांच्या जागी कंपनीचे पमवीचे सीईओ चंदे्रश 

णनगम आले आिेत. जुलै 2009 पासमन इम्पिटीचे प्रमुख म्हणमन, णनगम 

मे 2013 मधे्य MD आणण CEO बनले आणण एकम ण दिा वर्ािंसाठी 

फंड िाऊसची देखरेख केली. 

HUL च े नवे MD आहि CEO म्हिून यूकेखथर्त मूळ कंपनी 

युहनहलव्हरचे वररष्ठ कायचकारी रोहित जावा यांची हनवड कंपनीच्या 

बोडाचने मंजूर केली आिे. 

● णिंदुस्तान युणनणलव्हर णलणमटेडचे (HUL) नवे MD आणण CEO 

म्हणमन यमकेम्पथित ममळ कंपनी युणनणलव्हरचे वररष्ठ काययकारी रोणित 

जावा यांची णनवड कंपनीच्या मंडळाने मंजमर केली आिे. FMCG 

behemoth ने स्टॉक एक्स्चेंजला माणिती णदली की, णनयुक्ती, जी 

पाच वर्ािंच्या कालावधीसाठी आिे, 27 जमन 2023 पासमन सुरू 

िोईल. संजीव मेिता, 2013 पासमन णिंदुस्तान युणनणलव्हरचे णवद्यमान 

MD आणण CEO, जावा यांच्या जागी िोणार आिेत. 

अर्चव्यवथर्ा बातम्या 

2014-15 पासून नरेंद्र मोदीचं्या नेतृत्वाखालील NDA सते्तवर 

आल्यापासून भारताच ेदरडोई उत्पन्न दुप्पट िोऊन 1,72,000 रुपये 

झाले आिे. 

● 2014-15 पासमन नरेंद्र मोदीचं्या नेतृत्वाखालील NDA सते्तवर 

आल्यापासमन भारताचे दरडोई उत्पन्न दुप्पट िोऊन 1,72,000 रुपये 

झाले, परंतु असमान उत्पन्न णवतरण िे एक आव्हान राणिले आिे. 

राष्ट्र ीय सांम्पख्यकी कायायलय (NSO) नुसार, सध्याच्या णकमतीनुंसार 

वाणर्यक दरडोई (णनव्वळ राष्ट्र ीय उत्पन्न) 2022-23 मधे्य 1,72,000 

रुपये असा अंदाज आिे, जो 2014-15 मधे्य 86,647 रुपये िोता, 

ज्यामधे्य सुमारे 99 ची वाढ समणचत िोते. 

ररजव्हच बँक ऑर्फ इंहडयाने प्रते्यक नार्ररकाला हडहजटल पेमेंटचा 

वापरकताच बनवण्याचे हमशन सुरू केले आिे. 

● गेल्या कािी वर्ािंमधे्य णडणजटल पेमेंटने गगनाला णभडले असताना, 

लोकसंखे्यचा एक मित्त्वपमणय भाग अजमनिी दैनंणदन व्यविारांसाठी 

णडणजटल पेमेंटचा वापर करत नािी. िी दरी भरून काढण्यासाठी, 

ररझव्हय बाँक ऑफ इंणडया (RBI) चे गव्हनयर शक्तीकांत दास यांनी 

णडणजटल पेमेंट जागरूकता सप्तािाचा भाग म्हणमन देशातील प्रते्यक 

नागररकाला णडणजटल पेमेंटचा वापरकताय बनवण्याच्या उिेशाने एक 

णमशन – “िर पेमेंट णडणजटल” सुरू केले. 

कोटक महिंद्रा अँसेट मॅनेजमेंट कंपनी ने 'हडहजटॉल: हलंर् 

समानतेसाठी नवोपक्रम आहि तंत्रज्ञान' नावाची हडहजटल मोिीम 

सुरू केली आिे. 

● कोटक मणिंद्रा अाँसेट मॅनेजमेंट कंपनी (कोटक मु्यचु्यअल फंड) ने 

'णडणजटल: इनोवे्हशन आणण टेक्नॉलॉजी फॉर जेंडर इिॅणलटी' 

नावाची एक णडणजटल मोिीम सुरू केली आिे, ज्यामधे्य 

#IncludeAll िॅशटॅगसि सवािंचा णडणजटल समावेश करण्याचे 

आवािन करण्यात आले आिे. 

UPI द्वारे पेमेंट रे्ल्या 12 महिन्यांत झपाट्याने वाढले असून दैनंहदन 

व्यविार 36 कोटीचं्या पुढे रे्ले आिेत. 

● ररझव्हय बाँक ऑफ इंणडयाचे गव्हनयर शक्तीकांत दास म्हणाले की, 

UPI (युणनफाइड पेमेंट इंटरफेस) द्वारे देयके गेल्या 12 मणिन्यांत 

झपाट्याने वाढली आिेत आणण दैनंणदन व्यविार 36 कोटी ओलांडले 

आिेत, जे फेबु्रवारी 2022 मधे्य 24 कोटीवंरून 50 टक्क्ांनी वाढले 

आिेत. 

कराराच्या बातम्या 

NADA आहि NCERT यांनी शालेय मुले आहि हशक्षकांमधे्य मूल्य-

आधाररत क्रीडा हशक्षि मजबूत करण्यासाठी सामंजस्य करारावर 

स्वाक्षरी केली. 

● नॅशनल अाँटी डोणपंग एजन्सी (NADA) युवा व्यविार आणण क्रीडा 

मंत्रालयाच्या अंतगयत; आणण नॅशनल कौम्पन्सल ऑफ एजु्यकेशनल 

ररसचय अाँड टर ेणनंग (NCERT) ने शालेय मुले आणण णशक्षकांमधे्य 

ममल्य-आधाररत क्रीडा णशक्षण मजबमत करण्यासाठी सामंजस् करार 

केला. 

● या सामंजस् कराराद्वारे िाती घेण्यात येणार् या प्रमुख उपक्रमांमधे्य 

क्रीडा ममले्य आणण नैणतकतेवर सुलभ स्वरूपात ई-सामग्री णवकणसत 

करणे समाणवष्ट् आिे. सामंजस् करारांतगयत प्रते्यक वगायत युनेस्को 

ममल्य-आधाररत क्रीडा णशक्षण टम लणकटचा प्रचारिी केला जाईल. 

सावचजहनक आरोग्य सेवा पायाभूत सुहवधांसाठी जार्हतक बँकेने 

भारताला $1 अब्ज देण्याचे वचन हदले आिे. 

● कें द्र आणण जागणतक बाँकेने देशाच्या आरोग्य के्षत्राच्या णवकासाला 

पाणठंबा देण्यासाठी आणण वाढणवण्यासाठी प्रते्यकी $500 दशलक्ष 

डॉलसयच्या दोन पमरक कजािंवर स्वाक्षरी केली आिे. $1 णबणलयनच्या 

या एकणत्रत णवत्तपुरवठ्याद्वारे, जागणतक बाँक ऑक्टोबर 2021 मधे्य 

सुरू करण्यात आलेल्या भारताच्या प्रमुख प्रधानमंत्री-आयुष्मान 

भारत आरोग्य पायाभमत सुणवधा अणभयानाला (PM-ABHIM) 

समियन देईल. 

राष्ट्र ीय सीमांच्या बािेर असलेल्या जर्ातील मिासार्रांच े संरक्षि 

करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र ांनी 'िाय सीज टर ीटी' वर स्वाक्षरी केली. 

● संयुक्त राष्ट्र ांनी (यमएन) जगातील मिासागरांचे संरक्षण करण्यासाठी 

पणिल्या 'िाय सीज टर ीटी' स्वाक्षरी केली जी राष्ट्र ीय सीमांच्या बािेर 

आिेत आणण जगातील मिासागरांपैकी जवळजवळ दोन तृतीयांश 

आिेत. 

● या करारामुळे सागरी जीवांचे संरक्षण व्यवथिाणपत करण्यासाठी 

आणण उंच समुद्रात सागरी संरणक्षत के्षते्र थिापन करण्यासाठी एक 

नवीन संथिा तयार केली जाईल. याला 'पॅररस करार फॉर द ओशन' 

असेिी संबोधले जाते. 
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क्लायंटसाठी क्ांटम कॉम्प्युहटंर् आिण्यासाठी एचसीएल 

टेक्नॉलॉजीज मायक्रोसॉफ्टला भार्ीदार करते. 

● घरगुती माणिती तंत्रज्ञान (IT) सेवा फमय, HCL Technologies ने 

Azure Quantum, Microsoft च्या िांटम िाउड संगणन सेवा 

सि भागीदारीची घोर्णा केली. या भागीदारीद्वारे, एचसीएलटेक 

तंत्रज्ञान सॅ्टक म्हणमन मायक्रोसॉफ्टच्या पॅ्लटफॉमयचा वापर करून 

व्यवसायांना िाउड-आधाररत िांटम संगणन सेवा प्रदान करेल. 

भारत आहि अमेररका सेमीकंडक्टसचच्या सामंजस्य करारावर 

स्वाक्षरी केली. 

● युनायटेड से्टट्स आणण भारत अधयसंवािकांच्या सामंजस् करारावर 

स्वाक्षरी करतील कारण दोन्ही देश गंुतवणुकीच्या समन्वयावर चचाय 

करतील आणण खाजगी गंुतवणुकीला चालना देण्यासाठी 

धोरणांबिल संवाद सुरू ठेवतील, असे यमएस वाणणज्य सणचव जीना 

रायमोडंो यांनी सांणगतले. णक्रणटकल अाँड इमणजिंग टेक्नॉलॉजी (iCET) 

वरील उपक्रमाच्या उद्घाटनाच्या वेळी िा संवाद जवळ आला. 

ऑस्ट्रेहलया आहि भारत या दोन्ही देशांनी आहर्चक, संरक्षि संबंध 

मजबूतकरण्यावर सिमती दशचवली आिे. 

● ऑस्टर ेणलया आणण भारताने व्यापक आणियक भागीदारीला गती 

देण्यावर आणण त्यांच्या संरक्षण संबंधांना चालना देण्याचे मान्य केले 

आिे, असे ऑस्टर ेणलयाचे पंतप्रधान अाँिनी अल्बानीज यांनी नवी 

णदल्लीत सांणगतले. गेल्या वर्ी दोन्ही देशांनी आणियक सिकायय आणण 

व्यापार करार (ECTA) नावाच्या मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी 

केली, जो एका दशकात भारताने णवकणसत देशासोबत केलेला 

पणिला करार िोता. 

पंजाब नॅशनल बँक आहि सेंटर ल वेअरिाउहसंर् कॉपोरेशनने e-

NWR अंतर्चत हवत्तपुरवठा सुलभ करण्यासाठी सामंजस्य करारावर 

स्वाक्षरी केली आिे. 

● पंजाब नॅशनल बाँक, देशाची सावयजणनक के्षत्रातील बाँक आणण सेंटरल 

वेअरिाऊणसंग कॉपोरेशन यांनी e-NWR (इलेक्टर ॉणनक 

णनगोणशएबल वेअरिाउणसंग पावती) अंतगयत णवत्तपुरवठा सुलभ 

करण्यासाठी सामंजस् करारावर स्वाक्षरी केली आिे. कृर्ी िे 

देशाच्या अियव्यवथिेतील एक मित्त्वाचे के्षत्र आिे आणण या 

णवभागाला चालना देणार्या शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर सरकार 

भर देत आिे. शेतीचे उत्पन्न वाढवण्यातील एक मुख्य अडचण 

म्हणजे शेतकर्यांची त्रासदायक णवक्री. यावर अंकुश ठेवण्याच्या 

उिेशाने बाँकेने िा नवीन सामंजस् करार केला आिे. 
 

 

हशखर पररिद बातम्या 

5 वी आहसयान-इंहडया हबझनेस सहमट 6 माचच 2023 रोजी 

क्ालालंपूर येरे् झाली. 

● 5 वी आणसयान-इंणडया णबझनेस सणमट 6 माचय 2023 रोजी 

िालालंपमर येिे झाली . आणसयान आणण भारतातील वके्त आणण 

सिभागीनंी आणसयान-भारत सिकायायच्या माध्यमातमन व्यावसाणयक 

संबंध, कनेम्पक्टम्पव्हटी आणण पुरवठा साखळीतील लवणचकता कशी 

वाढवता येईल यावर चचाय करण्यासाठी बोलावले. इलेक्टर ॉणनक्स 

आणण माणिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री 5 व्या ASEAN-भारत व्यापार 

णशखर पररर्देला संबोणधत केले. 

साउर्-साउर् सिकायाचवर मंत्रीस्तरीय बैठक आयोहजत करण्यात 

आली आिे. 

● LDC5 दरम्यान दणक्षण-दणक्षण सिकायायवर मंणत्रस्तरीय बैठक 

आयोणजत केली गेली आिे ज्याचा उिेश जागणतक दणक्षण आणण 

पारंपाररक णवकास भागीदारांच्या बहु-भागधारकांच्या सिभागाद्वारे 

DPoA च्या णवतरणाच्या समियनािय ठोस, नाणवन्यपमणय आणण कृती 

करण्यायोग्य उपाय शोधणे आिे. 

● OHRLLS, कतार राज्य (यजमान देश) आणण मलावी (एलडीसीचे 

अध्यक्ष) यांनी दणक्षण-दणक्षण सिकायायसाठी संयुक्त राष्ट्र  

कायायलयाच्या सिकायायने िी बैठक आयोणजत केली आिे. 

23 वी कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फरन्स र्ोव्यात सुरु आिे. 

● 23 व्या राष्ट्र कुल कायदा पररर्देचे उद्घाटन गोव्याचे राज्यपाल 

पीएस श्रीधरन णपल्लई यांच्या िसे्त झाले. 5 ते 9 माचय 2023 या 

कालावधीत आयोणजत करण्यात आलेल्या या पाच णदवसीय 

पररर्देला कें द्रीय कायदा व न्याय मंत्री णकरेन ररणजजम आणण गोव्याचे 

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत िे देखील उपम्पथित िोते . या पररर्देत 

52 देशांतील 500 प्रणतणनधी उपम्पथित आिेत. 

पुरस्कार बातम्या 

हवनोद कुमार शुक्ला यांना साहित्यातील आजीवन कामहर्रीसाठी 

आंतरराष्ट्र ीय साहित्यातील कामहर्रीसाठी पेन/नाबोकोव्ह पुरस्कार 

हमळाला आिे. 

● णवनोद कुमार शुिा यांनी नौकर की कमीज (1979) सारख्या 

प्रशंणसत कादंबरी आणण सब कुछ िोना सारख्या काव्यसंग्रिांची 

अनेक दशके रचल्यानंतर, साणित्यातील जीवनगौरव कामणगरीसाठी 

आंतरराष्ट्र ीय साणित्यातील कामणगरीसाठी पेन/नाबोकोव्ह पुरस्कार 

णजंकला, जो जगभरातील सवायत प्रणतणष्ठत साणित्य पुरस्कारांपैकी 

एक आिे. बचा रिेगा (1992). िा पुरस्कार दरवर्ी पेन अमेररका 

तफे णदला जातो. 

हदल्ली आंतरराष्ट्र ीय हवमानतळ आहशया-पॅहसहर्फकमधील सवाचत 

स्वच्छ आिे. 

● एअरपोटय कौम्पन्सल इंटरनॅशनल (ACI) च्या वाणर्यक सेवा गुणवत्ता 

पुरस्काराचा भाग म्हणमन णदल्ली णवमानतळाला आणशया-

पॅणसणफकमधील सवायत स्वच्छ णवमानतळांमधे्य थिान देण्यात आले 

आिे. DIAL द्वारे संचाणलत इंणदरा गांधी आंतरराष्ट्र ीय णवमानतळ 

(IGIA), 40 दशलक्ष प्रवासी प्रणतवर्य (MPPA) शे्रणीमधे्य 2022 साठी 

णवमानतळ सेवा गुणवत्ता (ASQ) सवोत्तम णवमानतळासाठी पुरस्कार 

प्राप्त झाला आिे. 
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मीराबाई चानू यांना बीबीसी इंहडयन स्पोट्चसवुमन ऑर्फ द इयर 

म्हिून घोहित करण्यात आले आिे. 

● टोणकयो ऑणलम्पिक खेळांची रौप्य पदक णवजेती वेटणलफ्टर 

मीराबाई चानम णिने सावयजणनक मतदानानंतर 2022 चा 'बीबीसी 

इंणडयन स्पोट्यसवुमन ऑफ द इयर' पुरस्कार पटकावला आिे. 

मणणपमरचा 28 वर्ीय वेटणलफ्टर 2021 मधे्यिी सलग दोनदा िा 

पुरस्कार णजंकणारा पणिला ऍिलीट ठरला. BBC इंणडयन 

स्पोट्यसवुमन ऑफ द इयर अवॉडय 2019 मधे्य जागणतक मंचावर 

आपला ठसा उमटवणार्या भारतातील क्रीडा मणिलांचा गौरव 

करण्यासाठी सुरू करण्यात आला. 

BHEL ने 'सौर ऊजेतील सवोतृ्कष्ट् योर्दान' साठी CBIP पुरस्कार 

2022 हजंकला. 

● भारत िेवी इलेम्पक्टर कल्स णलणमटेड (BHEL) ला 'सौर ऊजेतील 

सवोतृ्कष्ट् योगदान' साठी सेंटरल बोडय ऑफ इररगेशन अाँड पॉवर 

(CBIP) पुरस्कार 2022 प्रदान करण्यात आला आिे. िा पुरस्कार 

डॉ. नणलन णशंघल, सीएमडी, भेल, सुश्री रेणुका गेरा, संचालक 

(आयएस अाँड पी), भेल यांनी श्री. आर के णसंि, माननीय कें द्रीय 

ऊजाय मंत्री आणण नवीन आणण नवीकरणीय ऊजाय, CBIP 

णदनाणनणमत्त. CBIP पुरस्कार पाणी, उजाय आणण अक्षय ऊजाय के्षत्राच्या 

णवकासात उले्लखनीय योगदानासाठी प्रदान केले जातात. 

कें द्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुर्न यांनी 8 व्या राष्ट्र ीय छायाहचत्रि 

पुरस्कार प्रदान केले. 

● कें द्रीय माणिती आणण प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी नवी 

णदल्ली येिे 8 व्या राष्ट्र ीय छायाणचत्रण पुरस्कार प्रदान केले. आजच्या 

समारंभात व्यावसाणयक आणण िौशी शे्रणीतील प्रते्यकी 6 

पुरस्कारांसि एकम ण तेरा पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. 

व्यावसाणयक शे्रणीसाठी िीम “लाईफ अाँड वॉटर” िोती, तर िौशी 

शे्रणीमधे्य “भारताचा सांसृ्कणतक वारसा” िी िीम िोती. 

8व्या राष्ट्र ीय छायाहचत्रि पुरस्कारांच ेहवजेतेजीवनर्ौरव पुरस्कार 

● सुश्री णसप्रा दास 

प्रोरे्फशनल र्फोटोग्रार्फर ऑर्फ द इयर पुरस्कार 

● श्री शसी कुमार रामचंद्रन 
 

 

व्यावसाहयक शे्रिीतील हवशेि उले्लख पुरस्कार 

● श्री णदपज्योती बणनक 

● मनीर्कुमार चौिान 

● श्री आर एस गोपकुमार 

● श्री सुदीप्तो दास 

● श्री उमेश िररशं्चद्र णनकम 

िौशी छायाहचत्रकार ऑर्फ द इयर पुरस्कार 

● Shri Arun Saha 

िौशी शे्रिीतील हवशेि उले्लख पुरस्कार 

● श्री सीएस श्रीरंज 

● डॉ मोणित वाधवन 

● श्री रणवशंकर एस.एल 

● श्री सुभादीप बोस 

● श्री िारुण अदुरुगतला 

सर डेखव्हड हचपरहर्फल्ड यांची हप्रत्झकर आहकच टेक्चर पुरस्काराचे 

2023 हवजेते म्हिून हनवड करण्यात आली. 

● नागरी वासु्तणवशारद, शिरी णनयोजक आणण काययकते, सर डेम्पव्हड 

अाँलन णचपरणफड यांची 2023 सालच्या द णप्रत्झकर आणकय टेक्चर 

पुरस्कारासाठी णनवड झाली आिे, िा पुरस्कार आंतरराष्ट्र ीय स्तरावर 

आणकय टेक्चरचा सवोच्च सन्मान मानला जातो. णचपरफीडची मजली 

कारकीदय 40 वर्ािंहून अणधक काळ आिे आणण त्यात नागरी, 

सांसृ्कणतक आणण शैक्षणणक इमारतीपंासमन ते आणशया, युरोप आणण 

उत्तर अमेररकेतील णनवासी आणण शिरी मास्टरपॅ्लणनंगपयिंतचे 100 

हून अणधक प्रकल्प समाणवष्ट् आिेत. 

हवज्ञान आहि तंत्रज्ञान बातम्या 

शास्त्रज्ञांनी पृथ्वीच्या र्ाभ्यामधे्य पाचव्या र्राच्या अखस्तत्वाची पुष्ट्ी 

केली आिे. 

● पृथ्वीच्या भमगभयशािातील रिसे् उलगडण्याचा प्रयत्न करणार्या 

संशोधकांनी ग्रिाचा पाचवा िर उघड केला आिे. भमकंपामुळे णनमायण 

झालेल्या भमकंपाच्या लाटांमुळे पृथ्वीच्या आतील गाभ्याच्या सवायत 

खोल भागांबिल नवीन अंतर्दयष्ट्ी उघड झाली आिे. पाचवा िर लोि 

आणण णनकेलचा बनलेला आिे, त्याच सामग्रीमधे्य उवयररत आतील 

गाभा समाणवष्ट् आिे. 

अमेररकेने हनसार िा उपग्रि इस्रोकडे सुपूदच केला. 

● भारतीय अंतराळ संशोधन संथिेला (ISRO) अमेररकेच्या अंतराळ 

संथिेकडम न NASA-ISRO SAR (NISAR) उपग्रि प्राप्त झाला आिे. 

NASA-ISRO णसंिेणटक अपचयर रडार (NISAR) घेऊन जाणारे US 

िवाई दलाचे C-17 णवमान बेंगळुरूमधे्य उतरले आिे. 

● NISAR ची कल्पना NASA आणण ISRO द्वारे आठ वर्ािंपमवी 2014 

मधे्य णवज्ञान साधन म्हणमन रडारच्या क्षमतेचे एक शम्पक्तशाली 

प्रात्यणक्षक म्हणमन केली िोती आणण आम्हाला पृथ्वीच्या गणतमान 

जमीन आणण बफायच्या पृष्ठभागाचा पमवीपेक्षा अणधक तपशीलवार 

अभ्यास करण्यात मदत िोते. 
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ररलायन्स लाइर्फ सायने्ससला IIT कानपूरकडून जीन रे्रपी 

तंत्रज्ञान परवाना हमळाला आिे. 

● Reliance Life Sciences Pvt Ltd ला भारतीय तंत्रज्ञान संथिा 

कानपमर कडम न जनुक िेरपी पद्धतीसाठी परवाना प्राप्त झाला 

आिेज्यामधे्य णवणवध अनुवांणशक डोळ्यांच्या आजारांवर उपचार 

करण्याची क्षमता आिे. ररलायन्स लाइफ सायने्सस आयआयटी 

कानपमरकडम न जीन उपचार तंत्रज्ञानाचा थिाणनक उत्पादनात णवकास 

करेल. आम्पिक और्धाच्या णवज्ञानाने अलीकडेच जनुक िेरपीचा 

उदय पाणिला आिे ज्यात णवर्ाणम वािकांना एक शम्पक्तशाली साधन 

म्हणमन णनयुक्त केले आिे. 

संरक्षि बातम्या 

INS हत्रकंदने आंतरराष्ट्र ीय सार्री सराव 2023 मधे्य भार् घेतला. 

● भारतीय युद्धनौका आयएनएस णत्रकंद िे 34 देशांच्या नौदल गटाच्या 

अमेररकेच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त सागरी दलाने आयोणजत 

केलेल्या आंतरराष्ट्र ीय सागरी सरावात णतच्या पणिल्या सिभागासाठी 

बिरीनमधे्य दाखल झाले आिे. INS णत्रकंदने फ्रें च नौदलाचे ररअर 

अाँडएम जीन णमशेल माणटयनेट यांचे आयोजन केले िोते, जे IMX23 

आणण कमांडर टास्क फोसय (पमवय) चे व्हाईस कमांडर देखील आिेत. 

आयएनएस णत्रकंद क्रम ने सरावात सिभागी िोणार्या मैत्रीपमणय 

नौदलाच्या णनयोजन संघ आणण जिाजांशीिी संवाद साधला. 

FRINJEX-23 भारत-फ्रान्स संयुक्त लष्करी सराव हतरुअनंतपुरम 

येरे् सुरू िोिार आिे. 

● 7 आणण 8 माचय 2023 रोजी, भारतीय लष्कर आणण फ्रें च सैन्य त्यांचा 

पणिला संयुक्त लष्करी सराव, FRINJEX-23, केरळमधील 

णतरुवनंतपुरम येिील पांगोडे णमणलटरी से्टशनवर आयोणजत 

करतील. दोन्ही लष्कर प्रिमच या स्वरूपामधे्य सिभागी िोत 

आिेत, प्रते्यक तुकडीमधे्य फ्रें च 6व्या लाइट आमयडय णब्रगेडमधील 

कंपनी गट आणण णतरुअनंतपुरममधे्य तैनात भारतीय लष्कराचे 

जवान यांचा समावेश आिे. 

गु्रप कॅप्टन शाहलजा धामी या पहिल्या महिला आयएएर्फ कॉमॅ्बट 

युहनटचे नेतृत्व करिार आिेत. 

● भारतीय िवाई दल (IAF) मधे्य एका मणिला अणधकार्यासाठी 

पणिल्या कमांड णनयुक्तीमधे्य, गु्रप कॅप्टन शाणलजा धामी यांची पणश्चम 

के्षत्रातील आघाडीच्या लढाऊ युणनटची कमांड घेण्यासाठी णनवड 

करण्यात आली आिे. IAF च्या इणतिासात प्रिमच, एका मणिला 

अणधकार्याला फं्रटलाइन कॉमॅ्बट युणनटची कमान देण्यात आली 

आिे. 

54 वा CISF थर्ापना हदवस 10 माचच रोजी देशभरात साजरा 

करण्यात आला. 

● 1969 मधे्य CISF ची थिापना झाल्याबिल दरवर्ी 10 माचय रोजी 

कें द्रीय औद्योणगक सुरक्षा दल (CISF) थिापना णदवस साजरा केला 

जातो. गृि मंत्रालयाचे सवोच्च-स्तरीय कें द्रीय सशि पोणलस दल, 

CISF, सुरक्षा संरक्षण प्रदान करण्याची जबाबदारी सांभाळते. अनेक 

सावयजणनक के्षत्रातील संथिा, णवमानतळ, बंदरे, वीज प्रकल्प आणण 

देशभरातील इतर मित्त्वाच्या पायाभमत सुणवधा प्रकल्पांसाठी. या 

वर्ी, कें द्रीय औद्योणगक सुरक्षा दलाच्या प्रयत्नांची आणण योगदानाची 

प्रशंसा करण्यासाठी 54 वा CISF थिापना णदवस साजरा करण्यात 

आला. 

भारतीय नौदलाने मोठा सराव TROPEX-23 आयोहजत केला आिे. 

● नोव्हेंबर 2022 ते माचय 2023 पयिंत चार मणिने चालल्यानंतर 

“णिएटर लेव्हल ऑपरेशनल रेणडनेस एक्सरसाइज फॉर 2023” 

(TROPEX-23) नावाचा भारतीय नौदलाचा सराव अरबी समुद्रात 

संपला. TROPEX-23 मधे्य सुमारे 70 भारतीय नौदलाचा सिभाग 

िोता. शांतताकाळापासमन शतु्रत्वापयिंत नौदलाच्या संक्रमणाची 

चाचणी घेण्यासाठी TROPEX अनेक टप्पप्यांत आयोणजत केले जात 

आिे. 

भारतीय नौदलाला पाण्याखालील अँटी-सबमरीन वॉररे्फअर रॉकेट 

RGB-60 साठी पहिले पूिचतः  स्वदेशी फू्यज YDB-60 प्राप्त झाले 

आिे. 

● संरक्षण के्षत्रातील “मेक इन इंणडया” उपक्रमाचे मोठे यश म्हणमन 

भारतीय नौदलाला पाणबुडीणवरोधी युद्ध (एएसडब्ल्यम) अंडरवॉटर 

रॉकेटसाठी पमणयपणे स्वदेशी फ्यमज णमळाले आिे, जे पणिल्यांदाच 

एका खाजगीद्वारे तयार केले गेले आिे. भारतीय उद्योग. भारतीय 

नौदलाने भारतीय खाजगी के्षत्रातील उद्योगास पाण्याखालील 

दारूगोळा फ्यमजसाठी पुरवठा ऑडयर देण्याची िी पणिलीच वेळ 

असेल. 

लडाखमधे्य कनचल र्ीता रािा या आमी बटाहलयनच े नेतृत्व 

करिाऱ्या पहिल्या महिला आिेत. 

● कॉर्प्य ऑफ इलेक्टर ॉणनक्स अाँड मेकॅणनकल इंणजणनअसयच्या कनयल 

गीता राणा यांनी भारतीय लष्कराने अलीकडेच कमांड पोस्टसाठी 

मणिला अणधकार्यांना मान्यता णदल्यानंतर चीनसि पमवय लडाख 

प्रदेशात स्वतंत्र फीड वकय शॉपची कमान िाती घेतली आिे. अशी 

कामणगरी करणार्या त्या पणिल्या मणिला अणधकारी आिेत. द कॉर्प्य 

ऑफ इलेक्टर ॉणनक्स अाँड मेकॅणनकल इंणजणनअसयच्या कनयल गीता 

राणा या पमवय लडाखमधील दुगयम आणण अगे्रणर्त भागात स्वतंत्र 

फीड वकय शॉपचे णनयंत्रण स्वीकारणार्या पणिल्या मणिला अणधकारी 

आिेत. 

गु्रप कॅप्टन शाहलजा धामी या पहिल्या महिला आयएएर्फ कॉमॅ्बट 

युहनटचे नेतृत्व करिार आिेत. 

● भारतीय वायुसेनेतील (IAF) मणिला अणधकार्यासाठी पणिल्या 

कमांड णनयुक्तीमधे्य, गु्रप कॅप्टन शाणलजा धामी यांची पणश्चम के्षत्रातील 

आघाडीच्या लढाऊ युणनटची कमांड िाती घेण्यासाठी णनवड 

करण्यात आली आिे. IAF च्या इणतिासात प्रिमच, शाणलजा धामी 

या मणिला अणधकार्याला फं्रटलाइन कॉमॅ्बट युणनटची कमांड देण्यात 

आली आिे. 
 

 

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 05 ते 11 माचच 2023 

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

संरक्षि मंत्रालयाने 6 डॉहनचयर हवमाने खरेदी करण्यासाठी HAL 

सोबत करार केला. 

● संरक्षण मंत्रालयाने णिंदुस्तान एरोनॉणटक्स णलणमटेड (एचएएल) 

सोबत भारतीय िवाई दलासाठी 667 कोटी रुपयांची सिा डॉणनययर 

णवमाने खरेदी करण्याचा करार केला. या सिा णवमानांच्या 

समावेशामुळे दुगयम भागात भारतीय वायुसेनाची पररचालन क्षमता 

आणखी वाढेल, असे संरक्षण मंत्रालयाने कराराची घोर्णा करताना 

सांणगतले. 

व्यवसाय बातम्या 

भारताच ेहडहजटल पेमेंट माकेट 2026 पयांत हतप्पट $10 हटर हलयन 

िोईल. 

● वेगवान णवकासाचा साक्षीदार असलेल्या देशात, िे आश्चययकारक 

नािी की भारतामधे्य जगातील सवायत वेगाने वाढणारी णफनटेक 

लाँडसे्कप देखील आिे, जी प्रामुख्याने णडणजटल पेमेंट णवभागातील 

प्रगतीमुळे पे्रररत आिे. बोस्टन कन्सम्पलं्टग गु्रप (BCG) ने PhonePe 

या भारतातील आघाडीच्या णडणजटल पेमेंट कंपनीच्या सिकायायने 

आज “भारतातील णडणजटल पेमेंट: US$10 णटर णलयनची संधी” या 

शीर्यकाच्या अिवालाचे अनावरण केले. 

क्रीडा बातम्या 

कनाचटकने संतोि टर ॉर्फी हजंकली. 

● सौदी अरेणबयाच्या राजधानीतील णकंग फिद इंटरनॅशनल 

से्टणडयमवर पार पडलेल्या अंणतम सामन्यात कनायटकने मेघालयचा 

3-2 असा पराभव करत संतोर् टर ॉफी राष्ट्र ीय फुटबॉल चॅम्पियनणशप 

णजंकण्याची 54 वर्ािंची प्रतीक्षा संपवली. सम्पव्हयसेसने पे्लऑफमधे्य 

पंजाबचा 2-0 असा पराभव करत णतसरे थिान पटकावले. पीपी 

शफील आणण णक्रस्टोफर कामी यांनी दोन्ही िाफमधे्य गोल केले. 

अिवाल आहि हनदेशांक बातम्या 

ILO-UNICEF अिवालानुसार 31 भारतीय राज्यांनी 'पीएम केअर 

र्फॉर हचल्डर ेन' योजना लारू् केली आिे. 

● मुलांसाठी सामाणजक संरक्षणावरील ILO-UNICEF च्या अिवालात 

म्हटले आिे की 31 भारतीय राज्यांनी 10,793 पमणय अनाि (आई-

वडील दोन्ही गमावलेली मुले) आणण 151,322 अधय-अनाि (ज्या 

मुलं) सािीच्या आजारादरम्यान राष्ट्र ीय 'पीएम केअर फॉर णचडर न' 

योजना लागम केली आिे. 

इलेक्टोरल डेमोक्रसी इंडेि 2023 मधे्य भारत 108 व्या थर्ानावर 

आिे. 

● भारत आता णनवडणमक लोकशािीसाठी जागणतक स्तरावर 108 व्या 

थिानावर आिे, टांझाणनया, बोणलम्पव्हया, मेम्पक्सको, णसंगापमर आणण 

अगदी नायजेररया सारख्या राष्ट्र ांच्या मागे आिे, जे V-Dem संथिेने 

2023 च्या णनवडणमक लोकशािी अिवालात 91 व्या थिानावर आिे. 

िे राँ णकंग अनेकांना धक्कादायक ठरेल, पण ते टांझाणनया, 

बोणलम्पव्हया, मेम्पक्सको, णसंगापमर आणण अगदी भारतासारख्या 

राष्ट्र ांपेक्षािी खमप खाली आिे. 

इस्रोने र्ोळा केलेल्या सॅटेलाइट डेटानुसार उत्तराखंडमधील 

रुद्रप्रयार् आहि हटिरी या दोन हजल्ह्ांना भूस्खलनाचा सवाचहधक 

धोका आिे. 

● उत्तराखंडमधील रुद्रप्रयाग आणण णटिरी िे दोन णजले्ह भमस्खलनाचा 

सवायणधक धोका पत्करत आिेत, गेल्या दोन दशकांतील उपग्रि 

डेटानुसार. भारतीय अंतराळ संशोधन संथिा (ISRO) द्वारे गोळा 

केलेल्या डेटावरून असे णदसमन आले आिे की रुद्रप्रयाग आणण 

णटिरी गढवाल यांना भमस्खलनाचा सवायणधक धोका आिे, गेल्या 20 

वर्ािंत भमस्खलनाच्या सवायणधक घटना घडल्या आिेत. 

पुस्तके आहि लेखक बातम्या 

उपाध्यक्ष जर्दीप धनखर यांनी "मंुडका उपहनिद: द रे्टवे टू 

इटहनचटी" या पुस्तकाचे प्रकाशन केले. 

● उपाध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी “मंुडका उपणनर्द: द गेटवे टम  

इटणनयटी” या पुस्तकाच्या प्रकाशनाची घोर्णा केली. माजी संसद 

सदस् डॉ. करण णसंि यांनी नवी णदल्लीतील उपराष्ट्र पती णनवास येिे 

िे पुस्तक णलणिले. ते भारतातील तत्त्वज्ञ आणण राजकारणी आिेत. 

केएम चदं्रशेखर यांनी हलहिलेले “अँज रु्ड अँज माय वडच” नावाच े

पुस्तक प्रकाहशत झाले. 

● 2007 ते 2011 या काळात कॅणबनेट सणचव म्हणमन काम केलेल्या 

के.एम. चंद्रशेखर यांनी णलणिलेले “अाँज गुड अाँज माय वडय” िे 

आत्मचररत्र प्रकाणशत झाले. िे पुस्तक यमपीएच्या काळातील भारतीय 

राजकारण आणण नोकरशािीला आघाडीवर बसवते. चंद्रशेखर यांनी 

त्यांच्या पुस्तकात यमपीए प्रशासनाच्या सवायत कठीण काळात एक 

संपमणय णविंगावलोकन णदलेला आिे आणण अनेक संकटांमधमन 

भारताला मागयक्रमण करण्यात स्वतः च्या भमणमकेबिल बोलतो. 

मित्वाच ेहदवस 

हनः शस्त्रीकरि आहि अप्रसार जार्रूकता साठी आंतरराष्ट्र ीय 

हदवस 05 माचच 2023 रोजी साजरा करण्यात आला. 

● 5 माचय रोजी साजरा केला जाणारा आंतरराष्ट्र ीय णनः शिीकरण 

आणण अप्रसार जागरुकता णदवस िा जागणतक लोकांच्या समजुतीला 

प्रगल्भ करण्यात भमणमका बजावतो की णनः शिीकरण प्रयत्न शांतता 

आणण सुरणक्षतता वाढणवण्यास, सशि संघर्य रोखण्यासाठी आणण 

समाप्त करण्यासाठी आणण शिांमुळे िोणारे मानवी दुः ख कमी 

करण्यासाठी योगदान देतात. णनः शिीकरण आणण अप्रसार 

जागरुकता णदन सावयजणनक, णवशेर्तः  तरुण लोकांमधे्य 

णनः शिीकरण समस्ांबिल चांगली जागरूकता आणण समज 

वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. 

7 माचच 2023 रोजी 5 वा जि औिध हदन साजरा केला जातो. 

● आरोग्य आणण कुटंुब कल्याण मंत्रालय (MoHFW) भारतीय 

फामायसु्णटकल्स अाँड मेणडकल णडव्हायसेस बु्यरो (PMBI), 

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔर्धी योजना (PMBJP) आणण राजे्य आणण 

कें द्रशाणसत प्रदेशांची अंमलबजावणी करणारी संथिा यांच्या 

सिकायायने पाचवा जनऔर्धी णदवस 2023 अंतगयत साजरा करत 

आिे 
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दरविी 8 माचच रोजी आंतरराष्ट्र ीय महिला हदन साजरा केल्या जातो. 

● दरवर्ी 8 माचय रोजी जागणतक मणिला णदन िा मणिलांच्या 

िक्कांसाठीच्या मोणिमेचा कें द्रणबंदम  म्हणमन साजरा केला जातो. 

आंतरराष्ट्र ीय मणिला णदन 2023 णलंग समानता, गभयपाताचा प्रवेश 

आणण मणिलांवरील णिंसा आणण अत्याचार यासि णवर्यांबिल 

जागरूकता वाढवतो. आंतरराष्ट्र ीय मणिला णदन िा मणिलांच्या 

समानतेच्या प्रगतीसाठी एक रॅलीगं पॉइंट म्हणमन काम करतो. िा 

णदवस मणिलांच्या समानतेला गती देण्यासाठी कृती करण्याचे 

आवािन देखील करतो. 

8 माचच रोजी धूम्रपान हनिेध हदवस 2023 साजरा करण्यात आला. 

● दरवर्ी माचय मणिन्याच्या दुसर्या बुधवारी धमम्रपान णनरे्ध णदवस 

साजरा केला जातो. तो या वर्ी 8 माचय रोजी येतो. धुम्रपान िे आपल्या 

आरोग्यासाठी वाईट आिे िे आपणा सवािंना मािीत असमनिी, िी 

सवय सोडणे अवघड काम आिे. या वर्ीची िीम Stopping 

smoking improves your brain health िी आिे. 

जार्हतक हकडनी हदवस 09 माचच 2023 रोजी साजरा करण्यात 

आला. 

● जागणतक णकडनी णदवस दरवर्ी माचय मणिन्याच्या दुसर्या गुरुवारी 

जगभरात साजरा केला जातो. या वर्ी जागणतक णकडनी णदवस 09 

माचय 2023 रोजी साजरा केला जात आिे. दरवर्ी जागणतक णकडनी 

णदवस एक अनोखी िीम घेऊन साजरा केला जातो. जागणतक 

णकडनी णदवस िी एक जागणतक मोिीम आिे ज्याचा उिेश आपल्या 

णकडनीच्या मित्त्वाणवर्यी जागरूकता णनमायण करणे आिे.  

● Kidney Health for All – Preparing for the unexpected, 

supporting the vulnerable! (अनपेणक्षत तयारी, असुरणक्षतांना 

आधार!) िी जागणतक णकडनी णदवस 2023 ची िीम आिे. 

10 माचच रोजी आंतरराष्ट्र ीय महिला न्यायाधीश हदन साजरा केला 

जातो. 

● मणिला न्यायाधीशांचा आंतरराष्ट्र ीय णदवस, जो दरवर्ी 10 माचय रोजी 

साजरा केला जातो, सामाणजक अन्यायाणवरुद्धच्या लढ्यात पुढाकार 

घेतलेल्या सवय मणिला न्यायाधीशांचा सन्मान केला जातो. 

न्यायव्यवथिेच्या सवय स्तरांवर मणिलांच्या पमणय आणण समान 

सिभागाला प्रोत्सािन देण्यासाठी, आतापयिंतच्या कामणगरीचा 

उत्सव साजरा करण्यासाठी आणण जागरूकता वाढवण्यासाठी 

“णवमेन इन जम्पस्टस, वुमन फॉर जम्पस्टस” या मोणिमेसि िा 

आंतरराष्ट्र ीय मणिला न्यायाधीश णदन साजरा केला जात आिे. 

आव्हाने जी अजमनिी समोर आिेत. 

 

हनधन बातम्या 

प्रहसद्ध बंर्ाली साहिखत्यक थर्ापीदा चट्टोपाध्याय यांचे हनधन झाले. 

● प्रणसद्ध बंगाली कादंबरीकार आणण लघुकिा लेखक र्ष्ठीपाद 

चट्टोपाध्याय यांचे णनधन झाले. प्रणसद्ध 'पांडव गोएंदा' (पाच गुप्तिेर) 

माणलकेचे णनमायते 82 वर्ािंचे िोते. 9 माचय 1941 रोजी िावडा 

णजल्ह्ातील खुरुत येिे चट्टोपाध्याय यांनी त्यांची पणिली साणित्यकृती 

'कामाख्या भ्रमन' (कामाख्याची भेट) 'दैणनक बसुम'मधे्य प्रकाणशत 

केली. 

जे्यष्ठ अहभनेते-हदग्दशचक सतीश कौहशक यांचे वयाच्या 67 व्या विी 

हनधन झाले. 

● जे्यष्ठ अणभनेते-लेखक-णदग्दशयक सतीश कौणशक यांचे वयाच्या 67 

व्या वर्ी णनधन झाले. त्यांचा जन्म 13 एणप्रल 1965 रोजी िररयाणा 

येिे झाला, कौणशक िे NSD आणण FTII चे माजी णवद्यािी िोते आणण 

त्यांनी 1980 च्या दशकाच्या सुरुवातीला त्यांच्या णचत्रपट 

कारणकदीला सुरुवात केली. तो एक भारतीय अणभनेता, णवनोदकार, 

पटकिा लेखक, णदग्दशयक आणण णनमायता िोते. त्यांनी श्रीदेवीचा 

णचत्रपट णदग्दणशयत केला, “रूप की रानी, चोरो ंका राजा” आणण नंतर 

“पे्रम”, दोन्ही आपत्ती, परंतु “िम आपके णदल मे रिते िैं” आणण “तेरे 

संग” यासि इतर अनेक णचत्रपटांसि त्यांन मोठा णिट णमळाला. 

 

सवच स्पधाच परीक्षांसाठी मित्त्वाच ेमुदे्द: 

• भारतीय लष्कराचे मुख्यालय:  नवी णदल्ली; 

• भारतीय सैन्याची थिापना: 1 एणप्रल 1895 

• जनरल मनोज पांडे िे सध्याचे लष्करप्रमुख आिेत. 

• YouTube संथिापक:  जावेद करीम, चाड िले, स्टीव्ह चेन; 

• YouTube ची थिापना 14 फेबु्रवारी 2005 

• YouTube मुख्यालय: सॅन बु्रनो, कॅणलफोणनयया, युनायटेड से्टट्स; 

• YouTube पालक संथिा: Google 

• टाटा मोटसयची थिापना: 1945, मंुबई 

• टाटा मोटसय मुख्यालय: मंुबई 

• टाटा मोटसयचे संथिापक: जे.आर.डी. टाटा 

• मध्य प्रदेशचे राज्यपाल: मंगुभाई पटेल 

• मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री: णशवराज णसंि चौिान 

• मध्य प्रदेशची राजधानी: भोपाळ 

• णिंदुस्तान युणनणलव्हर णलणमटेड मुख्यालय: मंुबई 

• णिंदुस्तान युणनणलव्हर णलणमटेड थिापना: 17 ऑक्टोबर 1933 
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