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राष्ट्र ीय बातम्या 

पीक विमा पॉविसी देण्यासाठी भारत सरकार 'मेरी पॉविसी मेरे 

हाथ' िााँच करणार आहे. 

● कृषी आणि शेतकरी कल्याि मंत्रालय 'मेरी पॉणलसी मेरे हाथ' लााँच 

करिार आहे जी प्रधानमंत्री फसल णिमा योजना (PMFBY) अंतर्गत 

शेतकऱयांना पीक णिमा पॉणलसी पोहोचिण्यासाठी घरोघरी णितरि 

मोहीम आहे. या मोणहमेचे उणिष्ट सिग शेतकरी त्ांच्या धोरिांणिषयी, 

जणमनीच्या नोदंी, दाव्याची प्रणिया आणि PMFBY अंतर्गत तिार 

णनिारिाबाबत सिग माणहती जार्रूक आहेत याची खात्री करिे हा 

आहे. 

● भारत सरकारची प्रमुख योजना, PMFBY चे उणिष्ट नैसणर्गक 

आपत्ीमुंळे णपकाचे नुकसान/नुकसान सहन करिाऱया शेतकऱयांना 

आणथगक सहाय्य प्रदान करिे आहे. 4 फेबु्रिारी 2022 पयंत 

योजनेअंतर्गत 1,07,059 कोटी रुपयाांहून अणधक दाव्यांसह, 

PMFBY अंतर्गत 36 कोटीहंून अणधक शेतकरी अजांचा णिमा 

उतरिण्यात आला आहे. 

आरोग्य के्षत्रासाठी भारतािा जागवतक स्त्रोत म्हणून स्थान 

देण्यासाठी सरकार 'हीि बाय इांविया' योजना आखत आहे. 

● आरोग्य के्षत्रातील भारतातील शैक्षणिक संसथांमधे्य सुधारिा 

करण्यासाठी भारत सरकार ' हीि बाय इांविया' उपक्रमािा 

चालना देिार आहे. कें द्रीय आरोग्य मंत्रालयाने नुकतेच दोन णदिस 

'हील बाय इंणिया' या णचंतन णशणिराचे आयोजन केले होते. 'हील 

बाय इंणिया' उपिमाचा उिेश आरोग्य के्षत्रातील भारतातील 

प्रणशणक्षत व्यािसाणयकांसाठी परदेशात नोकरीच्या संधी णनमागि 

करिे आणि आरोग्य के्षत्रातील दजेदार मानिी संसाधने णिकणसत 

करण्यासाठी णशक्षि िाढििे, अशा प्रकारे त्ांना जर्ात कुठेही 

काम करण्यास पात्र होण्यास मदत करिे आहे. 

 

 

पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी इांदूरमधे्य 550 टन क्षमतेच्या गोबर-धन 

प्ाांटचे उद्घाटन केिे. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिणिओ कॉन्फरव्हसंर्द्वारे मध्य 

प्रदेशातील इंदूर येथे 550 टन क्षमतेच्या “र्ोबर-धन (बायो-सीएनजी) 

प्ांटचे” उद्घाटन केले. हा आणशयातील सिागत मोठा बायो-

सीएनजी प्ांट आहे. 150 कोटी रुपये खचूगन त्ाची उभारिी 

करण्यात आली आहे. र्ोिधगन प्ांट िेस्ट टू िेल्थ इनोिेशन या 

संकल्पनेिर आधाररत आहे. ओला शहरी घररु्ती कचरा आणि रु्रे 

आणि शेतातील कचरा हे र्ोबर धन आहे. 

िनस्पती ांचे फायदे काय आहेत? 

● हररतरृ्ह िायू उत्सजगनात घट, हररत ऊजाग प्रदान करिे; आणि 

सेंणद्रय कंपोस्ट खत म्हिून. 

● इंदूर र्ोबर धन बायो सीएनजी प्ांट दररोज सुमारे 17,000 णकलो 

सीएनजी आणि 100 टन सेंणद्रय कंपोस्ट तयार करेल. 

● असे र्ोबर धन बायो सीएनजी प्ांट येत्ा दोन िषांत 75 मोठ्या 

महानर्रपाणलका संसथांमधे्य सथापन केले जातील असा प्रस्ताि आहे. 

Corbevax िा DGCI किून 12-18 ियोगटासाठी आपत्कािीन 

मान्यता वमळािी. 

● िरग्ज कंटर ोलर जनरल ऑफ इंणिया (DCGI) ने 12 ते 18 िषे 

ियोर्टातील मुलांसाठी कोरोना लस बायोलॉणजकल ई णलणमटेिच्या 

कॉबेिॅक्सला मान्यता णदली आहे. हैदराबादव्हसथत फामागसु्यणटकल 

कंपनी बायोलॉणजकल ई णलणमटेिने सांणर्तले की त्ांची 

कोरोनािायरस लस Corbevax ही भारतातील णतसरी घररु्ती लस 

आहे. भारत बायोटेकचे कोिॅव्हक्सन 3 जानेिारीपासून 15 ते 18 िषे 

ियोर्टातील मुलांना णदले जात आहे. 

● कॉबेिॅक्सला प्रोटीन सबू्यणनट म्हटले जाते आणि सध्या, 

आमच्याकिे णहपॅटायटीस बी लसीचे उदाहरि आहे जे समान 

प्रोटीन सबू्यणनट लस आहे. कॉबेिॅक्स आणि भारतातील इतर लस, 

आमच्याकिे सीरम इव्हिटू्यटकिून कोिोिॅक्स आहे. 

भारतीय रेले्वने J&K मधीि भारताच्या पवहल्या केबि से्टि रेले्व 

पुिाची झिक वदिी. 

● भारतीय रेले्वने जमू्म आणि काश्मीरमधील ररयासी णजल्ह्यातील अंजी 

नदीिरील देशातील पणहल्या केबल-से्टि पुलाच्या निीन प्रणतमा 

शेअर केल्या आहेत. उधमपूर-श्रीनर्र-बारामुल्ला रेल णलंक 

(USBRL) प्रकल्पाचा एक भार् असलेला अंजी खड्डा पूल, कटरा 

आणि ररयासी भार्ांना रेले्व णलंकद्वारे जोिेल. हा पूल पॅररसमधील 

आयफेल टॉिरपेक्षा उंच - नदीच्या तळापासून 331 मीटर उंचीिर 

उभा राहील. पुलाची एकूि लांबी 473.25 मीटर असून त्ाला 96 

केबल्सचा आधार आहे. 

● उधमपूर-श्रीनर्र-बारामुल्ला रेले्व णलंक हा भारतीय उपखंिातील 

सिागत कठीि प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. या पुलाची रचना 

िादळ आणि जोरदार िारे सहन करण्यासाठी करण्यात आली आहे. 
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भारती एअरटेि SEA-ME-WE-6 अांिरसी केबि कन्सोवटियममधे्य 

सामीि झािी. 

● दूरसंचार ऑपरेटर, Bharti Airtel Ltd ने घोषिा केली आहे की ते 

दणक्षि-पूिग आणशया-मध्य पूिग-पणिम युरोप 6 ( SEA-ME-WE-6) 

समुद्राखालील केबल कसोणटगयममधे्य सामील झाले आहे, ज्याची 

उच्च-र्ती जार्णतक नेटिकग  क्षमता िाढिण्यासाठी आणि सेिा 

देण्यासाठी भारताची िेर्ाने िाढिारी णिणजटल अथगव्यिसथा. केबल 

णसस्टीममधील एकूि रंु्तििुकीच्या 20 टके्क ते अाँकररंर् करेल. 

SEA-ME-WE-6 द्वारे, एअरटेल त्ाच्या जार्णतक नेटिकग मधे्य 100 

TBps क्षमता जोिण्यास सक्षम असेल . टेल्को भारतात SEA-ME-

WE-6 केबल णसस्टीम मंुबई आणि चेन्नई येथील निीन लाँणिंर् 

से्टशनिर उतरिेल. एअरटेल व्यणतररक्त, कसोणटगयममधे्य इतर 12 

जार्णतक सदस्य आहेत. 

SEA-ME-WE 6 म्हणजे काय? 

● SEA-ME-WE 6 ही दणक्षिपूिग आणशया, मध्य पूिग आणि पणिम 

युरोप दरम्यान दूरसंचार िाहून नेण्यासाठी प्रस्ताणित ऑणिकल 

फायबर सबमरीन कमु्यणनकेशन केबल णसस्टम आहे . 

● SEA-ME-WE-6 हे 19,200 णकमीचे नेटिकग  आहे, जे णसंर्ापूर ते 

फ्रासपयंत धािेल. 

● त्ाची बाँिणिि्थ 120 Tbps असेल 

● ही प्रिाली 2025 मधे्य थेट होिार आहे. 

● एकदा कायागव्हित झाल्यानंतर, ती जार्णतक स्तरािर सिागत मोठ्या 

समुद्राखालील केबल प्रिालीपैंकी एक असेल. 

टाटा पॉिरने ऑफशोर पिन प्रकल्प विकवसत करण्यासाठी RWE 

सह सहकायि केिे. 

● टाटा पॉिरने भारतातील ऑफशोअर पिन प्रकल्पांच्या संयुक्त 

णिकासाच्या संभाव्यतेचा शोध घेण्यासाठी जमगनीव्हसथत RWE 

ररनु्यएबल GmbH सोबत सहकायग केले आहे. टाटा पॉिरची पूिग 

मालकीची उपकंपनी, टाटा पॉिर ररनु्यएबल एनजी णलणमटेि आणि 

ऑफशोअर णिंिमधील जर्ातील प्रमुखांपैकी एक असलेल्या RWE 

यांच्यात या संदभागत सामंजस्य करारािर स्वाक्षरी करण्यात आली. हे 

भारत सरकारच्या 2030 पयंत 30 णर्र्ािॅट्स (GW) ऑफशोअर 

णिंि इंस्टॉलेशस साध्य करण्याच्या घोषिेच्या अनुषंर्ाने आहे. 

● भारत हा सुमारे 7600 णकलोमीटरचा मोठा णकनारा असल्यामुळे 

ऑफशोअर िाऱयासाठी संधी णिकणसत करण्यासाठी एक अनपेणक्षत 

आणि अतं्त आकषगक बाजारपेठ आहे. RWE आणि टाटा पॉिर 

ररनु्यएबल एनजीमधे्य पूरक सामर्थ्ग आहे आणि ते भारतातील 

स्पधागत्मक ऑफशोअर णिंि माकेटची सथापना करण्यास सक्षम 

करतील. 

पांतप्रधान मोदी ांनी 'वकसान िर ोन याते्र'चे उद्घाटन केिे आवण 100 

'वकसान िर ोन'िा वहरिा झेंिा दाखििा. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी र्रुि एरोसे्पस प्रायिेट णलणमटेिच्या 

पुढाकाराने 'णकसान िर ोन याते्र'चे उद्घाटन केले आणि भारतातील 

राज्यांमधील शेतांमधे्य कीटकनाशकांची फिारिी करण्यासाठी 

भारतातील णिणिध शहरे आणि र्ािांमधे्य 100 'णकसान िर ोन' ला 

झेंिा दाखिला. 100 णकसान िर ोन उत्र प्रदेश, पंजाब आणि र्ोिा 

या भारतातील 16 राज्यांमधील 100 र्ािांमधे्य सोिण्यात आले. 

कें द्रीय मांत्री वगरीराज वसांह याांनी साििजवनक िोमेनमधे्य ग्रामीण 

कनेक्टिक्टिटी GIS िेटा जारी केिा. 

● णर्रीराज णसंह, जे कें द्रीय ग्रामीि णिकास आणि पंचायती राज मंत्री 

आहेत, यांनी सािगजणनक िोमेनमधे्य ग्रामीि कनेव्हिव्हिटी GIS िेटा 

जारी केला आहे. या िेटामधे्य PM-GSY योजनेसाठी णिकणसत 

केलेल्या GIS पॅ्टफॉमगचा िापर करून 8 लाखाहून अणधक ग्रामीि 

सुणिधांचा GIS िेटा समाणिष्ट आहे जो संकणलत आणि णिजीटल 

करण्यात आला आहे. णर्रीराज णसंह व्यणतररक्त, फग्गन णसंर् कुलसे्त 

आणि साध्वी णनरंजन ज्योती सारखे इतर कें द्रीय मंत्री देखील 

प्रकाशन कायगिमाला उपव्हसथत होते. 

● PMGSY अंतर्गत ग्रामीि रस्त्ांच्या बांधकामाच्या र्तीने रे्ल्या काही 

िषांमधे्य मोठ्या प्रमािात िाढ झाली आहे आणि निीन तंत्रज्ञानाच्या 

िापरािर भर देण्यात आला आहे ज्यामुळे सुमारे 5000 कोटी 

भारतीय रुपयांची बचत झाली आहे.  

● सािगजणनक िोमेनमधे्य उपलब्ध केलेला िेटा स्टाटगअप्स, उद्योजक, 

व्यिसाय, नार्री समाज, शैक्षणिक आणि इतर सरकारी णिभार्ांना 

उत्पादने तयार करण्यासाठी, संशोधन करण्यासाठी आणि 

आपत्ीच्या जलद प्रणतसादासाठी रंु्तििूकीचे णनयोजन 

करण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. 

मािदीिशी जोिण्यासाठी ररिायन्स वजओची निीन सबसी केबि 

'इांविया-एवशया-एक्सपे्रस' 

● भारतातील सिागत मोठी 4G मोबाइल ब्रॉिबाँि आणि णिणजटल सेिा 

प्रदाता, Reliance Jio Infocomm Ltd. पुढील णपढीतील मव्हि-

टेराणबट इंणिया-एणशया-एक्सपे्रस (IAX) समुद्राखालील केबल 

प्रिाली हुलहुमाले, मालदीि येथे उतरििार आहे. उच्च क्षमता आणि 

हाय-स्पीि IAX णसस्टीम Hulhumale ला भारत आणि 

णसंर्ापूरमधील जर्ातील प्रमुख इंटरनेट हबशी थेट जोिेल. 

● दुसरीकिे, इंणिया-युरोप-एक्सपे्रस (IEX) प्रिाली मंुबईला णमलानशी 

जोिते, सिोना, इटलीमधे्य उतरते आणि मध्य पूिग, उत्र आणफ्रका 

आणि भूमध्यसार्रीय भार्ात अणतररक्त लाँणिंर् समाणिष्ट करते. IAX 

2023 च्या अखेरीस सेिेसाठी सज्ज असिे अपेणक्षत असताना, IEX 

2024 च्या मध्यापयंत सेिेसाठी तयार होईल. 

अांिरसी केबि वसस्टमचे मुख्य मुदे्द: 

● िेटा कें द्रांसह समुद्राखालील केबल णसस्टीम 5G आणि णिणजटल 

अथगव्यिसथेला समथगन देतात जी भारताची णिणजटल इकोणसस्टम 

सक्षम करण्यासाठी मोठ्या एकाव्हत्मक क्षमता तयार करतात. 

● ही उच्च क्षमता आणि हाय-स्पीि णसस्टम 16,000 णकलोमीटरपेक्षा 

जास्त 100Gb/s िेर्ाने 200Tb/s पेक्षा जास्त क्षमता प्रदान करेल. 

● ओपन णसस्टीम तंत्रज्ञान आणि निीनतम तरंर्लांबी व्हस्वच्ि 

RoADM/शाखा युणनट्सचा िापर केल्याने जलद अपगे्रि तैनाती 

आणि अनेक णठकािी लाटा जोिण्यासाठी/िर ॉप करण्याची अंणतम 

लिणचकता सुणनणित होते. 

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


साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 20 फेब्रुवारी त े26 फेब्रवुारी 2022 

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

 

पीएम केअर फॉर वचल्ड्र ेन योजना कें द्राने 28 फेब्रुिारी 2022 पयंत 

िाढििी आहे. 

• भारत सरकारच्या मणहला आणि बाल णिकास मंत्रालयाने 28 

फेबु्रिारी 2022 पयंत पीएम केअर फॉर णचल्ड्र न योजना िाढिली 

आहे. यापूिी ही योजना 31 णिसेंबर 2021 पयंत लारू् होती. 

यासंदभागत सिांना पत्र णलणहले आहे. 

• योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी, या योजनेअंतर्गत पेमेंटसाठी पात्र 

मानले जाण्यासाठी, त्ांच्या पालकांच्या मृतू्च्या िेळी मुलाचे िय 18 

िषागखालील असिे आिश्यक आहे. खालील नुकसान झालेल्या सिग 

मुलांचा या योजनेत समािेश आहे. 

पीएम केअर म्हणजे काय? 

● भारताचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 29 मे 2021 रोजी 

कोणिि-19 च्या पररिामी पालक णकंिा कायदेशीर पालक, दत्क 

पालक णकंिा हयात असलेल्या पालकांना र्मािलेल्या मुलांसाठी 

पीएम केअर फॉर णचल्ड्र ेन योजना जाहीर केली होती. 

भारत देशाबाहेर UAE मधे्य पवहिी IIT स्थापन करणार आहे. 

● स्वाक्षरी केलेल्या भारत-UAE व्यापार कराराचा भार् म्हिून भारतीय 

तंत्रज्ञान संसथा संयुक्त अरब अणमराती (UAE) मधे्य भारताबाहेर 

आपली पणहली शाखा सथापन करेल . UAE आणि भारत यांच्यात 

स्वाक्षरी केलेला सिगसमािेशक आणथगक भार्ीदारी करार (CEPA) 

सिग के्षत्रात संयुक्त धोरिात्मक सहकायागच्या निीन टप्प्याला सुरुिात 

करेल. सांसृ्कणतक प्रकल्प, परस्पर-सांसृ्कणतक देिािघेिाि आणि 

प्रदशगने सुलभ करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन्ही राष्टर े 

भारत-UAE सांसृ्कणतक पररषद देखील सथापन करतील. 

कराराबद्दि: 

● दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि रंु्तििुकीला चालना देण्यासाठी 

आणि आणथगक प्रर्तीच्या निीन युर्ाची सुरुिात करण्याच्या 

अजेंिासह आयोणजत आभासी णशखर पररषदेनंतर या करारािर 

स्वाक्षरी करण्यात आली. शेख मोहम्मद णबन झायेद अल नाहयान, 

अबू धाबीचे िाउन णप्रस आणि UAE सशस्त्र दलाचे उप सिोच्च 

कमांिर आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या णशखर पररषदेत 

सहभार्ी झाले आहेत. 
 

 

'वनदशिन सदन' चे उद्घाटन कें द्रीय मांत्री सबािनांद सोनिि याांच्या 

हसे्त करण्यात आिे. 

● भारताचे बंदरे, जहाजबांधिी आणि जलमार्ग आणि आयुषचे कें द्रीय 

मंत्री सबागनंद सोनोिाल यांनी णिशाखापट्टिम येथील DCI कॅम्पस 

येथे णनकषगि सदन”– द िर ेणजंर् मु्यणझयमचे उद्घाटन केले आहे. हे 

संग्रहालय णिझार्च्या ईस्टनग पोटग णसटीमधील णिणिध प्रकारचे िर ेजर, 

णिंटेज फोटो आणि ऐणतहाणसक टपे्प यांचे मॉिेल प्रदणशगत करते. 

● कें द्रीय मंत्री सोनोिाल यांनीही कमगचाऱयांना संबोणधत केले आणि 

सांणर्तले की िीसीआय ही सार्री के्षत्रातील एक अणतशय महत्त्वाची 

संसथा आहे. बंदराच्या अव्हस्तत्वासाठी आणि स्पधागत्मक जर्ात िर ेणजंर् 

करिे अतं्त महत्त्वाचे असल्याचेही त्ांनी सांणर्तले. 

भारताने J&K मधे्य "जनभागीदारी सबिीकरण" पोटिि िााँच केिे. 

● कें द्र सरकारने सरकारच्या णिणजटल णमशनच्या अनुषंर्ाने जमू्म 

आणि काश्मीर कें द्रशाणसत प्रदेशात “जनभार्ीदारी सक्षमीकरि”

पोटगल सुरू केले. सामान्य लोकांना सुलभ आणि तयार प्रिेशयोग्यता 

प्रदान करण्यासाठी पोटगल उच्च बाँिणिि्थसह िेर्ळ्या सिगरिर 

होस्ट केले रे्ले. 

● पोटगलशी संबंणधत मंद र्ती णकंिा बाँिणिि्थ समस्यांशी संबंणधत 

णचंतेदरम्यान हा हस्तके्षप करण्यात आला आहे. माणहती पॅ्टफॉमग 

म्हिून त्ाचे मोठे मूल्य असूनही यामुळे िापरकत्ांमधे्य असंतोष 

णनमागि झाला आहे. 

22 फेब्रुिारी 2022 पयंत सुमारे 11.78 कोटी शेतकऱयाांना पीएम 

वकसान योजनेंतगित िाभ वमळािा असून, 1.82 िाख कोटी 

रुपयाांची रक्कम वितररत करण्यात आिी आहे. 

● 22 फेबु्रिारी 2022 पयंत सुमारे 11.78 कोटी शेतकऱयांना पीएम 

णकसान योजनेचा लाभ णमळाला आहे. 1.82 लाख कोटी रुपयांची 

रक्कम णिणिध अंतराने संपूिग भारतातील पात्र लाभार्थ्ांना णितररत 

करण्यात आली आहे. सध्याच्या कोणिि 19 महामारीच्या काळात 

रु. 1.29 लाख कोटी जारी केले आहेत. 

पीएम वकसान योजनेबद्दि: 

● PM-KISAN ही कें द्र के्षत्रीय योजना आहे जी 24 फेबु्रिारी 2019 

रोजी जमीनधारक शेतकऱयांच्या आणथगक र्रजा पूिग करण्यासाठी 

सुरू करण्यात आली. 6000/- रुपयांचा आणथगक लाभ तीन समान 

हप्त्ांमधे्य, दर चार मणहन्यांनी, िषागतून 3 िेळा, तो थेट लाभ 

हस्तांतरि णकंिा DBT मोिद्वारे देशभरातील शेतकऱयांच्या 

कुटंुबांच्या बाँक खात्ात हस्तांतररत केला जातो . ही योजना 

सुरुिातीला 2 हेिर पयंत जमीनधारक असलेल्या लहान आणि 

अत्ल्प भूधारक शेतकऱयांसाठी होती परंतु नंतर 01.06.2019 

पासून सिग भूधारक शेतकऱयांना समाणिष्ट करण्यासाठी योजनेची 

व्याप्ती िाढिण्यात आली. 

िांदे भारतमची वसगे्नचर टू्यन साांसृ्कवतक राज्यमांत्र्ाांनी जारी केिी.+ 

● सांसृ्कणतक आणि परराष्टर  व्यिहार राज्यमंत्री, मीनाकाशी लेखी यांनी 

'िंदे भारतम' साठी णसगे्नचर टू्यन जारी केली आहे. गॅ्रमी पुरस्कार 

णिजेते ररकी केज आणि ऑस्कर स्पधगक णबिम घोष यांनी ही टू्यन 

तयार केली आहे. त्ाची णनणमगती िंदे भारतम, संसृ्कती मंत्रालयाच्या 

नृत् उत्सिासाठी राजपथ, निी णदल्ली येथे प्रजासत्ाक णदन 

कायगिम 2022 साठी सादर करण्यात आली होती. त्ानंतर िंदे 

भारतम र्ाण्याचे संर्ीतकार ररकी केज आणि णबिम घोष यांच्या 

आकषगक लाईि परफॉमगसने ते सादर केले. 
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वगरीराज वसांह याांनी महात्मा गाांधी नरेगासाठी िोकपाि अाँप िााँच 

केिे. 

● कें द्रीय ग्रामीि णिकास आणि पंचायती राज मंत्री, णर्रीराज णसंह यांनी 

महात्मा र्ांधी नरेर्ासाठी लोकपाल अाँप लााँच केले आहे. ग्रामीि 

णिकास मंत्रालयाने णिणिध स्त्रोतांकिून प्राप्त झालेल्या तिारीचं्या 

आधारे लोकपालकिून तिारीचें सुरळीत अहिाल आणि िर्ीकरि 

करण्यासाठी लोकपाल अाँप णिकणसत केले आहे. 

● हे अाँप मार्गदशगक तत्त्वांनुसार प्रते्क केसिर ओम्बिस्पसगनद्वारे 

पुरस्कारांचे सुलभ टर ॅणकंर् आणि िेळेिर पाणसंर् सक्षम करेल. 

लोकपाल देखील अॅपद्वारे िेबसाइटिर तै्रमाणसक आणि िाणषगक 

अहिाल सहजपिे अपलोि करू शकतात. 

● हे अाँप लोकपालला पारदशगकता आणि उत्रदाणयत्वासाठी 

णतचे/त्ाचे कतगव्य पार पािण्यासाठी मोठ्या प्रमािात मदत करेल. 

तसेच, पुढील मानिी संसाधनांच्या कमीत कमी पाणठंब्यासह 

तिारीचंा िेळेत सुरळीतपिे णनपटारा करिे अॅपद्वारे शक्य होईल. 

वसांधुदुगाित एमएसएमई तांत्रज्ञान कें द्र उभारणार 

● कें द्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योर् मंत्री (MSME), नारायि रािे 

यांनी MSME- तंत्रज्ञान कें द्राच्या सथापनेची घोषिा केली आहे. 200 

कोटी, णसंधुदुर्ग, महाराष्टर . MSME-तंत्रज्ञान कें द्र उद्योर्ांना, णिशेषत: 

MSMEs, त्ांची स्पधागत्मकता िाढिण्यासाठी आणि के्षत्रातील 

नोकरदार आणि बेरोजर्ार तरुिांना त्ांची रोजर्ारक्षमता 

िाढिण्यासाठी कौशल्य सेिा प्रदान करण्यासाठी सिोत्म तंत्रज्ञान, 

उष्मायन तसेच सल्लार्ार सहाय्य प्रदान करेल. 

● मंत्रालय सध्या देशभरातील MSMEs साठी णनयागत, उत्पादनांची 

रु्िित्ा, GDP मधे्य योर्दान आणि भारतातील सिग MSME ला 

जार्णतक दजागच्या पायाभूत सुणिधा प्रदान करण्याच्या बाबतीत 

निीन उंची र्ाठून एक बेंचमाकग  तयार करण्यािर लक्ष कें णद्रत करत 

आहे. 

भारती एअरटेि इांिस टॉिसिमधे्य िोिाफोनचा 4.7% वहस्सा 

घेणार 

● भारती एअरटेलने िोिाफोन समूहाकिून इंिस टॉिसगमधील 

अणतररक्त 4.7 टके्क भार्भांििल घेण्याचा णनिगय घेतला आहे, असे 

कंपनीने जाहीर केले. दोन्ही कंपन्यांनी िोिाफोन आयणिया (Vi) 

मधे्य रंु्तििूक करण्यासाठी िोिाफोन पैसे िापरतील आणि नंतरचे 

इंिस टॉिसगकिे प्रलंणबत असलेली थकबाकी भरतील या अटीिर 

करारािर स्वाक्षरी केली. 

● याव्यणतररक्त, एअरटेलला मयागणदत णकंमतीसह देखील संरणक्षत केले 

आहे, जे 24 फेबु्रिारी रोजी िोिाफोनने णिकल्या रे्लेल्या इंिस 

समभार्ांच्या ब्लॉकच्या णकमतीपेक्षा कमी आहे. हे एअरटेलसाठी 

िाढीि मूल्य असेल आणि इंिस टॉिसगमधील णतच्या णिद्यमान 

महत्त्वपूिग शेअरहोव्हलं्ड्र्चे संरक्षि करेल. अणधग्रहिामुळे, इंिस 

टॉिसगमधील एअरटेलची णहसे्सदारी 46.4 टक्कक्यांपयंत िाढेल. 

िोिाफोनची सध्या कंपनीमधे्य 28.1 टके्क णहसे्सदारी आहे आणि 

णतची शेअरहोव्हलं्ड्र् 21 टक्कक्यांपयंत कमी होईल. 
 

राज्य बातम्या 

भारतातीि पवहल्या बायोसेफ्टी िेिि-३ मोबाईि प्रयोगशाळेचे 

महाराष्ट्र ात उद्घाटन करण्यात आिे. 

● कें द्रीय आरोग्य आणि कुटंुब कल्याि राज्यमंत्री, भारती प्रिीि पिार 

यांनी नाणशक, महाराष्टर  येथे भारतातील पणहल्या बायोसेफ्टी लेिल-

3 कंटेनमेंट मोबाईल प्रयोर्शाळेचे उद्घाटन केले. मोबाइल 

प्रयोर्शाळा ICMR मधील णिशेष प्रणशणक्षत शास्त्रज्ञांद्वारे नव्याने 

उद्भििाऱया आणि पुन्हा उदयास येिाऱया णिषािूजन्य संसर्ागचा 

तपास करण्यात मदत करेल. नव्याने सुरू करण्यात आलेली लॅब 

देशातील दुर्गम आणि जंर्ली भार्ात प्रिेश करण्यास सक्षम असेल, 

मानि आणि प्रािी स्त्रोतांचे नमुने िापरून उदे्रकाची तपासिी करू 

शकेल. 

वहमाचि प्रदेशिा मांिी येथे पवहिे जैिविविधता उद्यान वमळािे. 

● लुप्तप्राय णहमालयीन िनौषधीचं्या संिधगनासाठी योर्दान देिारे 

पणहले जैिणिणिधता उद्यान णहमाचल प्रदेशला णमळाले आहे. हे 

उद्यान मंिीच्या भुला िॅलीमधे्य उभारण्यात येिार आहे. HP च्या 

िनणिभार्ातफे नॅशनल णमशन ऑन णहमालयन स्टिीज (NMHS) 

अंतर्गत 1 कोटी रुपये खचग करून जैिणिणिधता उद्यान उभारण्यात 

आले आहे. संशोधकांना नामशेष होण्याच्या मार्ागिर असलेल्या 

णहमालयात सापिलेल्या णिणिध औषधी िनस्पतीचें सखोल शोध 

घेण्यासाठी निीन संधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच पयगटन 

णियाकलापांना जोििे हे या उद्यानाचे उणिष्ट आहे. 

मध्य प्रदेश: 48व्या खजुराहो नृत्य महोत्सिािा सुरुिात झािी. 

● मध्य प्रदेशचे राज्यपाल, मंरू् भाई पटेल यांनी ' आझादी का अमृत 

महोत्सि' णनणमत् जर्प्रणसद्ध पयगटन सथळ खजुराहो येथे 48 व्या 

'खजुराहो िास फेव्हस्टिल-2022' चे उद्घाटन केले. हा कायगिम 

26 फेबु्रिारीपयंत चालिार आहे. या िषी या कायगिमात ‘सेफ 

टुररझम प्रोजेि फॉर िुमन’या बॅनरखाली 5 णकमीची ‘णदल खेल के 

घूमो’मॅरेथॉनचेही आयोजन करण्यात आले होते. 'णहंदुस्तान के णदल 

में आप सुरणक्षत हैं' या घोषिेसह पयगटन सथळांमधे्य मणहलांमधे्य 

सुरणक्षततेची भािना णनमागि करिे हा यामार्चा उिेश आहे. 

वहमाचि प्रदेशातीि चांबा वजल्हा 100 िा 'हर घर जि' वजल्हा बनिा 

आहे. 

● जल जीिन णमशनने देशभरातील 100 णजल्ह्यांतील प्रते्क घरात 

नळाला पािी पोहोचिण्याचा महत्त्वपूिग टप्पा र्ाठला आहे. णहमाचल 

प्रदेशातील चंबा हा 100 िा 'हर घर जल' णजल्हा बनला आहे, जो 

उपिमांतर्गत समाणिष्ट होिारा पाचिा महत्त्वाकांक्षी णजल्हा आहे. 

● अिीच िषांच्या अल्प कालािधीत आणि कोणिि-19 महामारी आणि 

लॉकिाऊन व्यत्य असतानाही, 2024 पयंत देशातील प्रते्क घरात 

स्वच्छ नळाचे पािी उपलब्ध करून देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 

यांच्या संकल्पनेचे भाषांतर करण्यासाठी, जल जीिन णमशनने 

नळाला पािी पुरिठा केला आहे. 
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SAAF आवण राष्ट्र ीय क्रॉस कां टर ी ऍथिेवटक्स चॅक्टियनवशप 

नागािाँिमधे्य होणार आहे. 

● नार्ालाँि पुढील मणहन्याच्या 26 तारखेपासून कोणहमा येथे दणक्षि 

आणशयाई ऍथलेणटक फेिरेशन (SAAF) िॉस कंटर ी चॅव्हम्पयनणशप 

आणि 56 व्या राष्टर ीय िॉस-कंटर ी ऍथलेणटक्स चॅव्हम्पयनणशपचे 

यजमानपदासाठी सज्ज आहे. दरम्यान, दणक्षि आणशयाई िॉस कंटर ी 

चॅव्हम्पयनणशप आणि 56 व्या नॅशनल िॉस कंटर ीचा अणधकृत शुभंकर 

'हॉनगणबल' धािण्याचा आनंददायी आनंद आहे . शुभंकराचे नाि 

अणकमजी आहे - नार्ा जमातीच्या सुमी बोलीतून वु्यत्पन्न झालेल्या 

AMBITION या शब्दाचा अथग जो नार्ा तरुिांच्या निीन णपढीच्या 

महत्त्वाकांके्षचे उदाहरि देतो. 

 

आांतरराष्ट्र ीय बातम्या 

फ्रान्सने नऊ िर्ांनांतर मािीमधून सैन्य मागे घेण्याची घोर्णा केिी. 

● फ्रासचे अध्यक्ष, इमॅनु्यएल मॅिॉन यांनी जाहीर केले की फ्रास 

आणि त्ाचे युरोणपयन भार्ीदार णजहादी बंिखोरीशी लढा देत नऊ 

िषांहून अणधक काळ मालीमधून लष्करी माघार सुरू करतील. 

फ्रासने 2013 मधे्य समाजिादी अध्यक्ष फ्राँ कोइस ओलांद यांच्या 

नेतृत्वाखाली मालीमधे्य णजहादीणंिरुद्ध प्रथम सैन्य तैनात केले. 

देशातील सत्ाधारी जंटा सरकारसोबत फ्रासचे संबंध णबघिल्याने 

हा णनिगय घेण्यात आला आहे. या लष्करी कारिाईचे हृदय मालीहून 

नायजरला हलिण्यात येिार आहे. 

यूकेच्या सांशोधकाांना 'सी िर ॅगन'चे 180 दशिक्ष िर्ि जुने जीिाश्म 

सापििे. 

● युनायटेि णकंर्िमच्या संशोधकांना 'समुद्री िर ॅर्न' म्हिून 

ओळखल्या जािाऱया इचणथयोसॉरचे 180 दशलक्ष िषे जुने जीिाश्म 

अिशेष सापिले आहेत. युनायटेि णकंर्िममधे्य सापिलेला 

जीिाश्म हा त्ाच्या प्रकारचा सिागत मोठा आणि सिागत संपूिग 

सांर्ािा असल्याने संशोधकांनी या प्रदेशातील सिागत महत्त्वपूिग 

शोध दशगणिला. 

हा साांगािा कसा सापििा? 

● लीसेस्टरशायर आणि रुटलाँि िाइल्ड्लाइफ टरस्टचे जो िेव्हिस यांनी 

फेबु्रिारी 2021 मधे्य रुटलाँि िॉटर ररझिॉगयरमधील एका खािीच्या 

बेटाच्या णनयणमत णनचरादरम्यान याचा शोध लािला. पणहले 

इचणथयोसॉर, ज्यांना सी िर ॅर्न म्हटले जाते कारि त्ांचे दात आणि 

िोळे खूप मोठे असतात, शोधण्यात आले. 

इस्रायिने फायर 'सी-िोम' या निीन नौदि हिाई सांरक्षण 

प्रणािीची यशस्वी चाचणी घेतिी. 

● इस्रायिने इस्त्रायिी नौदिाच्या Sa'ar 6-क्लास कॉिेट्सिर 

िापरल्या जािाऱया निीन नौदल हिाई संरक्षि प्रिाली “C-Dome” 

ची यशस्वी चाचणी केिी. सी-िोम ही आयनग िोमची नौदल 

आिृत्ी आहे, जी र्ाझा पट्टीतून कमी पल्ल्याच्या रॉकेट आणि 

के्षपिास्त्रांना रोखण्यासाठी आणि नष्ट करण्यासाठी इस्रायलची सिग-

हिामान हिाई संरक्षि प्रिाली आहे. 

● सी-िोम हा इस्रायलच्या बहुस्तरीय के्षपिास्त्र संरक्षि प्रिालीचा 

भार् बनिार आहे - ज्यामधे्य लांब पल्ल्याच्या के्षपिास्त्रांपासून ते 

कमी पल्ल्याच्या रॉकेटपयंत सिग काही रोखण्यास सक्षम शसे्त्र 

समाणिष्ट आहेत. 

रवशयाचे राष्ट्र ाध्यक्ष पुवतन याांनी युके्रनचे तीन देशाांमधे्य विभाजन 

केिे. 

● रणशयन राष्टर ाध्यक्ष व्लाणदमीर पुणतन यांनी पूिग युिेन - िोनेस्तक 

आणि लुहान्स्स्कमधील फुटीरतािादी प्रदेशांचे स्वातंत्र्य मान्य केले 

आहे. पुणतन यांच्या घोषिेने मॉस्को-समणथगत बंिखोरांच्या णिरोधात 

युिेणनयन सैन्याने दीघगकाळ चाललेल्या संघषागसाठी उघिपिे सैन्य 

आणि शसे्त्र पाठिण्याचा मार्ग मोकळा केला. रणशयन-समणथगत 

बंिखोर 2014 पासून युिेणनयन सैन्याशी िोनेस्तक आणि 

लुहान्स्स्कमधे्य लढत आहेत, युद्धणिराम करार असूनही णनयणमत 

णहंसाचार करत आहेत. 

 

वनयुक्ती बातम्या 

टेबि टेवनसपटू मवनका बत्रा आवददास ब्राँि अाँमे्बसेिर झािी आहे. 

● टेबल टेणनसपटू मवनका बत्रा वहची Adidas ची ब्राँि अाँमे्बसेिर 

म्हिून णनिि करण्यात आली. भार्ीदारी मणहलांना त्ांची स्वपे्न 

साकार करण्यासाठी सक्षम बनििे, मणहलांना अिथळे दूर 

करण्यासाठी उत्साही बनििे आणि खेळांमधे्य सहभार् िाढििे 

यािर लक्ष कें णद्रत करते 

रजनीश सेठ याांची महाराष्ट्र  राज्याच्या पोिीस महासांचािकपदी 

वनयुक्ती 

● रजनीश सेठ यांची महाराष्टर  राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी 

णनयुक्ती करण्यात आली आहे. संजय पांिे यांच्याकिे या पदाचा 

अणतररक्त कायगभार होता. रजनीश सेठ 1988 च्या बॅचचे आयपीएस 

अणधकारी आहेत. आझाद मैदान दंर्लीच्या िेळी रजनीश सेठ हे 

मंुबईचे कायदा आणि सुव्यिसथा णिभार्ाचे सहपोणलस आयुक्त होते. 

रजनीश सेठ हे फोसग िन महाराष्टर ाचे प्रमुख राणहलेले आहेत. रृ्ह 

णिभार्ाचे प्रधान सणचि म्हिूनही सेठ यांनी जबाबदारी संभाळलेली 

आहे 

IOC ऍथिीट्स कवमशनच्या अध्यक्षपदी एम्मा टेहो याांची पुन्हा 

वनिि झािी. 

● आंतरराष्टर ीय ऑणलव्हम्पक सणमती (IOC) ऍथलीट्स कणमशनने 

णफनलंिची आइस हॉकीपटू एम्मा टेहो यांची अध्यक्षपदी आणि 

कोररया प्रजासत्ाकची टेबल टेणनसपटू सेयंुर् णमन यूग यांची प्रथम 

उपाध्यक्ष म्हिून पुन्हा णनिि केली. आयोर्ाने नू्यझीलंिच्या 

सायकलपटू साराह िॉकरची आयोर्ाची णद्वतीय कुलरु्रू म्हिून 

णनिि केली. 
 

 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi
https://bit.ly/3c5EXYv


साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 20 फेब्रुवारी त े26 फेब्रवुारी 2022 

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

 

ताकुया तु्समुरा याांची Honda Cars India चे निीन अध्यक्ष आवण 

CEO म्हणून वनयुक्ती 

● जपानी ऑटो प्रमुख Honda Motor Co. Ltd. ने Takuya 

Tsumura यांची Honda Cars India Ltd (HCIL) चे निीन अध्यक्ष 

आणि CEO म्हिून 1 एणप्रल 2022 पासून णनयुक्तीची घोषिा केली 

आहे. ही णनयुक्ती दरिषी जाहीर केलेल्या व्यिसथापन बदलांचा एक 

भार् म्हिून केली जाते. 

● तु्समुरा हे र्ाकू नकाणनशी यांच्याकिून पदभार स्वीकारतील, जे 

भारतातून आणशया आणि ओशणनया प्रदेशातील प्रादेणशक 

मुख्यालयात - एणशयन होिंा या प्रदेशासाठी ऑटोमोबाईल 

व्यिसायाचे महाव्यिसथापक म्हिून काम करतात. तु्समुरा 30 

िषांहून अणधक काळ होिंा मोटरशी संबंणधत आहे. त्ांनी थायलंि, 

ऑस्टर ेणलया, चीन, जपान, तुकी, युरोप आणि आणशया आणि 

ओशणनया प्रदेशांसह अनेक आंतरराष्टर ीय बाजारपेठांमधे्य काम केले 

आहे. तु्समुरा 1997 ते 2000 पयंत भारतासह दणक्षि आणशयाई 

देशांचे प्रभारी होते. 

तवनष्का कोवटया आवण वतची बहीण ररक्टिका कोवटया याांना 

हररयाणाच्या गुरुग्राम वजल्ह्यासाठी 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' 

योजनेच्या ब्राँि अाँमे्बसेिर म्हणून वनयुक्त करण्यात आिे आहे. 

● आंतरराष्टर ीय बुव्हद्धबळपटू मणहला FIDE मास्टसग, तणनष्का कोणटया 

आणि णतची बहीि ररव्हद्धका कोणटया यांना हररयािाच्या रु्रुग्राम 

णजल्ह्यासाठी 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' योजनेच्या ब्राँि अाँमे्बसेिर 

म्हिून णनयुक्त करण्यात आले आहे. तणनष्का कोणटयाने 2008 मधे्य 

सिागत तरुि बुव्हद्धबळपटू म्हिून णलम्का बुक ऑफ रेकॉिग णजंकला. 

त्ा हररयािा राज्यातील आहेत. 

● तणनष्का कोणटया 16 िषांखालील र्टात, जार्णतक बुव्हद्धबळ 

महासंघाने 2019 मधे्य जाहीर केलेल्या िमिारीत देशात णद्वतीय 

िमांकािर आहे. णतने 2013 मधे्य ASEAN बुव्हद्धबळ स्पधेत 

सुििगपदक आणि 2014 मधे्य स्कॉटलंिमधील राष्टर कुल बुव्हद्धबळ 

स्पधेत रौयपदक णजंकले. ररव्हद्धका कोणटयाने जार्णतक जु्यणनयर 

बुव्हद्धबळ चॅव्हम्पयनणशप 2020 सह अनेक प्रणतणित आंतरराष्टर ीय 

स्पधांमधे्य भारताचे प्रणतणनणधत्व केले. 

 कें द्राने सांजय मल्होत्रा याांना आरबीआयच्या कें द्रीय मांिळाचे 

सांचािक म्हणून नामवनदेवशत केिे. 

● कें द्र सरकारने णित् मंत्रालयाच्या णित्ीय सेिा (DFS) णिभार्ाचे 

सणचि संजय मल्होत्रा यांची कें द्रीय ररझिग बाँक ऑफ इंणिया (RBI) 

बोिागिर संचालक म्हिून णनयुक्ती केली आहे. राजसथान केिरचे 

1990 बॅचचे IAS अणधकारी मल्होत्रा यांचे नामणनदेशन 16 फेबु्रिारी 

2022 पासून आणि पुढील आदेशापयंत लारू् आहे. 

● DFS सणचि म्हिून त्ांची णनयुक्ती होण्यापूिी, मल्होत्रा हे REC Ltd 

चे अध्यक्ष आणि व्यिसथापकीय संचालक होते. त्ांनी देबाशीष पांिा 

यांच्यानंतर 31 जानेिारी 2022 रोजी त्ांचा कायगकाळ पूिग केला. 

सांजीि सन्याि याांची पांतप्रधानाांच्या आवथिक सल्लागार सवमतीचे 

पूणििेळ सदस्य म्हणून वनयुक्ती करण्यात आिी आहे. 

● अथग मंत्रालयाचे प्रमुख आणथगक सल्लार्ार, संजीि सन्याल यांना 

पंतप्रधानांच्या आणथगक सल्लार्ार पररषदेचे पूिगिेळ सदस्य (EAC-

PM) म्हिून समाणिष्ट करण्यात आले आहे, असे पॅनेलचे अध्यक्ष 

णबबेक देबरॉय यांनी जाहीर केले. ही णनयुक्ती दोन िषांच्या 

कायगकाळासाठी आहे. त्ांनी अथग मंत्रालयाला महामारीच्या काळात 

आणथगक धोरिे आखण्याचा सल्ला णदला होता. आणथगक बाबीिंर 

पंतप्रधानांना सल्ला देण्यासाठी कें द्र सरकारने सथापन केलेली EAC-

PM ही स्वतंत्र संसथा आहे. 

पीईए सांजीि सन्याि बद्दि: 

● णदग्गज अथगशास्त्रज्ञ 1990 च्या दशकापासून णित्ीय बाजारांसोबत 

काम करत आहेत आणि EAC-PM मधे्य त्ांचा समािेश झाल्यामुळे 

सिोच्च आणथगक सल्लार्ार संसथेला मदत होण्याची शक्यता आहे. 

● 2007 मधे्य, शहरी समस्यांिरील कामासाठी सन्याल यांना 

आयझेनहॉिर फेलोणशप देण्यात आली होती आणि णसंर्ापूर 

सरकारने िल्ड्ग णसटीज सणमट 2014 मधे्य त्ांचा सन्मानही केला 

होता. 

● सन्याल यांची फेबु्रिारी २०१७ मधे्य णित् मंत्रालयाचे प्रमुख आणथगक 

सल्लार्ार म्हिून णनयुक्ती करण्यात आली होती आणि त्ापूिी ते 

डू्यश बाँकेचे व्यिसथापकीय संचालक होते. 

HUL ने वनतीन पराांजपे याांना वबगर कायिकारी अध्यक्ष म्हणून 

वनयुक्त केिे. 

● णहंदुस्तान युणनणलिर णलणमटेि (HUL) ने मंिळाचे अध्यक्ष आणि 

कंपनीचे CEO आणि व्यिसथापकीय संचालक हे पद िेर्ळे 

करण्याची घोषिा केली आहे. णनतीन परांजपे यांची 31 माचग 2022 

पासून कंपनीचे रै्र-कायगकारी अध्यक्ष म्हिून णनयुक्ती करण्यात 

आली आहे. ते सध्या HUL ची मूळ कंपनी युणनणलिरचे मुख्य 

कायगकारी अणधकारी म्हिून कायगरत आहेत. संजीि मेहता हे 

कंपनीचे मुख्य कायगकारी अणधकारी आणि व्यिसथापकीय संचालक 

(CEO आणि MD) म्हिून कायम राहतील. 

राकेश शमाि याांची पुन्हा IDBI बाँकेचे MD आवण CEO म्हणून 

वनयुक्ती 

● इंिव्हस्टरयल िेिलपमेंट बाँक ऑफ इंणिया (IDBI बाँक) ने स्टॉक 

एक्स्चेंजला कळिले आहे की त्ांच्या बोिागने राकेश शमाग यांची 

बाँकेचे व्यिसथापकीय संचालक आणि मुख्य कायगकारी अणधकारी  

म्हिून 19 माचग 2022 पासून तीन िषांच्या कालािधीसाठी 

पुनणनगयुक्ती करण्यास मान्यता णदली आहे. शमाग यांची पुनणनगयुक्ती 

बाँकेच्या MD आणि CEO यांना बाँणकंर् णनयामक, ररझिग बाँक ऑफ 

इंणिया (RBI) ची मंजुरी णमळाली आहे. 

विश टीिीने ऋर्भ पांतिा ब्राँि अाँमे्बसेिर म्हणून वनयुक्त केिे आहे. 

● णिश टीिी इंणियाने भारतीय णिकेटपटू ऋषभ पंतची ब्राँि 

अाँमे्बसेिर म्हिून णनयुक्ती केली आहे. पंत पुढील दोन िषांसाठी 

ब्राँिच्या 360-णिग्री कमु्यणनकेशनमधे्य िैणशष्ट्ट्यीकृत असेल. D2H 

ब्राँिमधील ही रंु्तििूक आिखी मजबूत करिार आहे. ब्राँि 

अाँमे्बसेिर म्हिून D2H ब्राँि आणि ऋषभ पंत यांच्यातील घणनष्ट 

आत्मीयतेमुळे D2H ची TG सह सखोल प्रणतबद्धता सक्षम होईल. 
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विवजटि इांवियाचे मुख्य कायिकारी अवधकारी अवभरे्क वसांग याांनी 

नॅशनि ई-गिनिन्स विभाग प्रमुख म्हणून वनयुक्ती केिी. 

● 1995-बॅचचे IAS अणधकारी आणि णिणजटल इंणिया कॉपोरेशनचे 

CEO, अणभषेक णसंर् निीन राष्टर ीय ई-र्िनगस णिभार् प्रमुख म्हिून. 

नार्ालाँि केिरचे 1995 बॅचचे आयएएस अणधकारी अणतररक्त 

सणचि पदािर आणि िेतनािर काम करतील. णिणजटल इंणिया 

कंपनीचे व्यिसथापकीय संचालक आणि मुख्य सरकारी अणधकारी 

यांच्या मांििीचा अणतररक्त खचग अणधकारी पुढे नेतील. नार्ालाँि 

केिरचे 1995-बॅचचे आयएएस अणधकारी हे अणतररक्त सणचि पद 

आणि िेतनात सथान राखतील. 

 

अथिव्यिस्था बातम्या 

SBI, PNB, BoB, UBI, कॅनरा बाँक आवण BoM ने IDRCL मधीि 

वहस्सा विकत घेतिा. 

● से्टट बाँक ऑफ इंणिया (एसबीआय), पंजाब नॅशनल बाँक (पीएनबी), 

बाँक ऑफ बिोदा (बीओबी), युणनयन बाँक ऑफ इंणिया (यूबीआय), 

कॅनरा बाँक आणि बाँक ऑफ महाराष्टर  (बीओएम) यांनी भारतीय 

कजागच्या शेअसगचे सदस्यत्व जाहीर केले आहे. ररजोलू्यशन कंपनी 

णलणमटेि (IDRCL). सािगजणनक के्षत्रातील बाँका (PSBs) आणि 

सािगजणनक FIs IDRCL मधील जास्तीत जास्त 49% भार्भांििल 

ठेितील तर उिगररत भार्भांििल खाजर्ी के्षत्रातील कजगदारांकिे 

असेल. NARCL कंपनी कायद्यांतर्गत समाणिष्ट केले रे्ले आहे आणि 

सािगजणनक के्षत्रातील बाँकांचा NARCL मधे्य 51 टके्क णहस्सा असेल. 
 

Name of Bank 
Stake 

acquired 

Reduces 

stake by 

March 31, 

2022 

State Bank of India (SBI) 12.30% 5% 

Punjab National Bank 

(PNB) 
11.18% 5% 

Union Bank of India 

(UBI) 
12.30% 10% 

Canara Bank 14.90% 5% 

Bank of Maharashtra 

(BoM) 
6.21% 4% 

Bank of Baroda (BoB) 12.30% 9.90% 
 

पयाियी गुांतिणूक धोरणासाठी सेबीने सल्लागार सवमतीची पुनरिचना 

केिी. 

● णसकु्यररटीज अाँि एक्स्चेंज बोिग ऑफ इंणिया (सेबी) ने णतची पयागयी 

रंु्तििूक धोरि सल्लार्ार सणमती पुनर्गणठत केली आहे, जी 

भांििली बाजार णनयामकांना (अिरनेणटि इन्स्िेस्टमेंट फंि) AIF 

से्पसच्या पुढील णिकासािर पररिाम करिाऱया अनेक मुद्द्ांिर 

सल्ला देते. सणमतीमधे्य आता 20 सदस्य आहेत. माचग 2015 मधे्य 

सेबीने सथापन केलेल्या पॅनेलमधे्य यापूिी 22 सदस्य होते. आतापयंत 

या सणमतीने एआयएफ उद्योर्ािर तीन अहिाल सादर केले आहेत. 

सवमतीचे सदस्य: 

● या सणमतीचे अध्यक्ष इन्फोणससचे सह-संसथापक एनआर नारायण 

मूती आहेत. मूती व्यणतररक्त, सणमतीमधे्य सेबी, णित् मंत्रालय, 

एआयएफ खेळािू आणि उद्योर् संघटनांचे सदस्य आहेत. 

● र्ोपाल श्रीणनिासन, अध्यक्ष आणि व्यिसथापकीय संचालक, TVS 

कॅणपटल फंि; र्ोपाल जैन, सह-संसथापक आणि व्यिसथापकीय 

भार्ीदार, र्जा कॅणपटल; णिपुल रंुर्टा, व्यिसथापकीय संचालक 

आणि मुख्य कायगकारी अणधकारी, एचिीएफसी कॅणपटल 

अॅििायझसग; आणि रेिुका रामनाथ, अध्यक्ष, इंणियन प्रायिेट 

इव्हिटी अाँि िेंचर कॅणपटल असोणसएशन (IVCA) या पॅनेलच्या 

सदस्यांपैकी आहेत. 

● इतर सदस्यांमधे्य िाईट ओक कॅणपटल मॅनेजमेंटचे संसथापक आणि 

भार्ीदार प्रशांत खेमका यांचा समािेश आहे; र्ौतम मेहरा, 

पीिबू्ल्यसीचे भार्ीदार; सुब्रमण्यम कृष्णन, अिग अाँि यंर्; दीपक 

रंजन, उपसंचालक, DEA, णित् मंत्रालय; महािीर लुनाित, उपाध्यक्ष, 

असोणसएशन ऑफ इन्स्िेस्टमेंट बाँकसग ऑफ इंणिया (AIBI); आणि 

सेबीचे कायगकारी संचालक सुणजत प्रसाद. 

इांविया रेवटांग्सने 2021-22 साठीचा GDP िाढीचा अांदाज 8.6 

टक्क्ाांपयंत सुधारिा आहे. 

● इांविया रेवटांग्सने 2021-22 साठीचा GDP िाढीचा अंदाज 8.6 

टक्क्ाांपयंत सुधारला आहे जो आधीच्या अंदाजानुसार 9.2 टके्क 

होता. भारताच्या रेणटंर् णिशे्लषिानुसार, नॅशनल सॅ्टणटव्हस्टकल 

ऑर्गनायझेशन (NSO) FY22 िास्तणिक सकल देशांतर्गत उत्पादन 

िाढ 147.2 लाख कोटी रुपये ठेिण्याची शक्यता आहे. हे 7 जानेिारी 

2022 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या पणहल्या आर्ाऊ 

अंदाजानुसार 9.2 टक्कक्यांपेक्षा कमी, 8.6 टके्क GDP िाढीचा दर 

आहे. 

विवजटि पेमेंट इन्फ्फ्रास्टरक्चरिा चािना देण्यासाठी SBI 

पेमेंट्ससोबत मास्टरकािि टायअप 

● मास्टरकािग, त्ाच्या प्रमुख मोणहमेचा णिस्तार म्हिून 'टीम कॅशलेस 

इंणिया' आणि से्टट बाँक ऑफ इंणिया पेमेंट्सने णिणजटल पेमेंट 

पायाभूत सुणिधांना चालना देण्यासाठी लखनौ, रु्िाहाटी आणि 

िारािसीमधे्य भार्ीदारी केली. या व्यस्ततेदरम्यान, मास्टरकािग टीम 

कॅशलेस इंणिया स्वयंसेिक आणि एसबीआय पेमेंट्स यांनी 

णिणजटल पेमेंट स्वीकारण्याच्या सुणिधा, सुरणक्षतता आणि इतर 

फायद्यांणिषयी सूक्ष्म-व्यापारीनंा सांणर्तले. 
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पेटीएम पेमेंट्स बाँक आता ई-RUPI िाउचरसाठी अवधकृत 

भागीदार आहे. 

● Paytm Payments Bank Limited ने जाहीर केले आहे की ते 'e-

RUPI िाउचर' साठी अणधकृत अणधग्रहि भार्ीदार आहे . e-RUPI, 

हा एक सरकारी उपिम आहे, हा कॅशलेस प्रीपेि िाउचर आहे जो 

लाभाथी SMS णकंिा QR कोिद्वारे सादर करू शकतात. पेटीएमचे 

व्यापारी भार्ीदार नंतर सॅ्कन करू शकतात, देय रक्कम प्रणिष्ट 

करू शकतात आणि थेट त्ांच्या बाँक खात्ात पेमेंट प्राप्त करू 

शकतात. याचा फायदा लाभार्थ्ांना (िापरकते) होईल, अर्दी ज्यांना 

औपचाररक बाँणकंर् सेिा णकंिा स्माटगफोनपयंत प्रिेश नाही त्ांना 

णिणजटल पेमेंटच्या सुणिधेचा लाभ णमळेल. 

फायदे: 

● यासह, व्यापाऱयांना आिखी एका णिणजटल पेमेंट कलेक्शन 

पद्धतीसह सशक्त केले जाईल ज्यामुळे त्ांना त्ांचे णिणजटल 

पाऊलखुिा िाढणिण्यात आणि अणधक ग्राहकांना ऑनबोिग 

करण्यात मदत होईल. 

● PPBL व्यापाऱयांना ई-RUPI िाउचर स्वीकारण्याचे सक्षम बनित 

आहे, ज्यामुळे या उपिमाचा लाभाथी असलेल्या मोठ्या 

िापरकत्ांना टॅप करण्याची संधी णमळते. यामुळे अणधक 

व्यापाऱयांना कॅशलेस व्यिहार स्वीकारण्यास प्रोत्साहन णमळेल, 

ज्यामुळे णिणजटल पेमेंटमधे्य िाढ होईल. 

ररझिि बाँक ऑफ इांवियाने (RBI) िोकाांना कारपूविांग अाँप sRide 

विरुि सािध केिे आहे. 

● ररझिग बाँक ऑफ इंणियाने (RBI) लोकांना कारपूणलंर् अाँप sRide 

णिरुद्ध सािध केले आहे. पेमेंट अाँि सेटलमेंट णसस्टम्स अॅि, 2007 

अंतर्गत, सेंटर ल बाँकेकिून अणधकृतता न घेता, फमग अधग-बंद प्रीपेि 

इिुमेंट चालित असल्याचे णनदशगनास आले आहे. 

● sRide Tech Private Limited ही नोदंिीकृत कंपनी आहे, णतचे 

नोदंिीकृत कायागलय रु्िर्ाि, हररयािा येथे आहे. ही कंपनी णतच्या 

'sRide' कारपूणलंर् अाँपद्वारे सेमी-क्लोज्ड (नॉन-क्लोज्ड) प्री-पेि 

इिुमेंट (िॉलेट) चालित आहे. 

मूिीजने CY2022 मधे्य भारताच्या िाढीचा अांदाज सुधाररत 9.5% 

केिा. 

● 2020 मधे्य लॉकिाऊन आणि 2021 मधे्य कोणिि-19 च्या िेिा 

लाटेनंतर अपेणक्षत पुनप्रागप्ती पेक्षा अणधक मजबूत झाल्यामुळे 

मूिीजने चालू िषग 2022 मधे्य भारताच्या आणथगक िाढीचा अंदाज 7 

टक्कक्यांिरून 9.5 टक्कक्यांपयंत सुधारला आहे. त्ाने 5.5 टके्क 

िाढीचा अंदाज कायम ठेिला आहे. CY2023. ग्लोबल मॅिो 

आउटलुक 2022-23 च्या आजच्या अपिेटमधे्य, मूिीजने णििी 

कर संकलन, णकरकोळ णियाकलाप आणि खरेदी व्यिसथापक 

णनदेशांक ठोस र्ती दशगणितात. 

PC Financial Services िा जारी केिेिे CoR RBI ने रद्द केिे आहे. 

● 24 फेबु्रिारी 2022 रोजी, ररझिग बाँक ऑफ इंणिया (RBI) ने घोषिा 

केली की त्ांनी कजग देण्याच्या ऑपरेशस करण्यासाठी Cashbean 

नािाचे अॅप िापरिाऱया PC Financial ला जारी केलेले नोदंिी 

प्रमािपत्र रि केले आहे. एकाणधक णिणजटल सािकारांच्या व्याज 

आणि अन्यायकारक िसुलीच्या रिनीतीबंिल तिारीमंधे्य िाढ 

झाल्यामुळे एखाद्या संसथेिर णनयामक कारिाई करण्याची ही 

पणहलीच िेळ आहे. 

● “भारतीय ररझिग बाँकेने मेससग पीसी फायनाव्हन्स्शयल सव्हिगसेस 

प्रायिेट णलणमटेि, निी णदल्लीला जारी केलेले नोदंिी प्रमािपत्र 

(CoR) ररझिगच्या कलम 45-IA (6) (iv) अंतर्गत प्रदान केलेल्या 

अणधकारांचा िापर करून रि केले आहे. बाँक ऑफ इंणिया कायदा, 

1934. पररिामी, सेंटर ल बाँकेच्या एका णिधानानुसार, मेससग पीसी 

फायनाव्हन्स्शयल सव्हिगसेस प्रायिेट णलणमटेिने “नॉन-बाँणकंर् णित्ीय 

संसथा (NBFI) च्या व्यिसायाचा व्यिहार करू नये , जसे की कलम 

45-I च्या खंि (अ) मधे्य णनणदगष्ट केले आहे. 

भारताचे NIUA आवण WEF शाश्वत शहर विकास कायिक्रमासाठी 

सहयोग करतीि. 

● िल्ड्ग इकॉनॉणमक फोरम (WEF) आणि नॅशनल इव्हिटू्यट ऑफ 

अबगन अफेअसग (NIUA) यांनी संयुक्तपिे णिझाइन केलेल्या 

'ससे्टनेबल णसटीज इंणिया प्रोग्राम' िर सहयोर् करण्यासाठी 

सामंजस्य करारािर स्वाक्षरी केली आहे. ऊजाग, िाहतूक आणि णबि 

पयागिरि के्षत्रांमधे्य िीकाबोनायझेशन सोलू्यशस णनमागि 

करण्यासाठी शहरांसाठी सक्षम िातािरि तयार करिे हा 

कायगिमाचा उिेश आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● 'ससे्टनेबल णसटीज इंणिया प्रोग्राम' शहरांना व्यिव्हसथत आणि शाश्वत 

पद्धतीने िीकाबोनाइज करण्यास सक्षम बनिण्याचा मानस आहे 

ज्यामुळे उत्सजगन कमी होईल आणि लिणचक आणि समान शहरी 

पररसंसथा णितरीत होईल. 

● फोरम आणि NIUA दोन िषांत पाच ते सात भारतीय शहरांच्या 

संदभागत फोरमची णसटी व्हरंट प्रणिया आणि 

िीकाबोनायझेशनसाठी टूलबॉक्स ऑफ सोलू्यशसचे रुपांतर 

करतील. 

● णसटी व्हरंट प्रणिया ही बहु-के्षत्रीय, बहु-से्टकहोल्ड्र कायगशाळांची 

माणलका आहे ज्यामधे्य व्यिसाय, सरकार आणि नार्री समाजाच्या 

नेत्ांचा समािेश आहे, 

युवनयन बाँकेने 'Union MSMERuPay के्रविट कािि' िााँच केिे. 

● युणनयन बाँक ऑफ इंणियाने नॅशनल पेमेंट कॉपोरेशन ऑफ इंणिया 

(NPCI) च्या सहकायागने 'Union MSME RuPay िेणिट कािग' लााँच 

केले आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योर्ांना (एमएसएमई) त्ांच्या 

व्यिसायाशी संबंणधत पररचालन खचागची पूतगता करण्यासाठी, 

फायनासची सोपी आणि णिणजटल णिणलिरी प्रदान करण्याचा हा 

उद्योर्ातील अशा प्रकारचा पणहलाच उपिम आहे. 

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


साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 20 फेब्रुवारी त े26 फेब्रवुारी 2022 

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

 

Brickworks रेवटांगने FY22 मधे्य भारताचा GDP 8.3% पयंत कमी 

केिा. 

● णब्रकिक्सग रेणटंर्ने चालू आणथगक िषग 2021-22 (FY22) मधे्य 

भारताच्या GDP िाढीचा अंदाज 8.3 टक्कक्यांपयंत खाली आिला 

आहे. यापूिी जानेिारी 2022 मधे्य, रेणटंर् एजसीने हा अंदाज 8.5-

9 टक्कक्यांच्या दरम्यान ठेिला होता. णब्रकिकग  रेणटंर् ही सात सेबी-

नोदंिीकृत िेणिट रेणटंर् एजसी (CRA) पैकी एक आहे. 

 

कराराच्या बातम्या 

एमएसएमई ग्राहक वशक्षण कायिक्रमासाठी टर ान्सयुवनयन टायअप 

वफक्की 

● TransUnion CIBIL ने MSME ला पाणठंबा देण्यासाठी एक 

अणद्वतीय राष्टरव्यापी MSME ग्राहक णशक्षि कायगिम सुरू 

करण्यासाठी फेिरेशन ऑफ इंणियन चेंबसग ऑफ कॉमसग अाँि 

इंिस्टर ी (FICCI) सोबत भार्ीदारी केली आहे. हा कायगिम महाराष्टर , 

आसाम आणि णत्रपुरामधील एमएसएमई क्लस्टसगसह सुरू होईल 

आणि भारतातील प्रमुख एमएसएमई क्लस्टसगमधील हजारो 

एमएसएमईंपयंत पोहोचण्याचे उणिष्ट आहे. 

कायिक्रमाचे उवद्दष्ट्: 

● या कायगिमाचा उिेश एमएसएमईंना चांर्ला िेणिट इणतहास कसा 

तयार करायचा आणि CIBIL राँक कसा बनिायचा याच्या ज्ञानाने 

सक्षम करिे हा आहे. TransUnion CIBIL बाँका आणि पतसंसथांना 

त्ांच्या MSME पोटगफोणलओच्या शाश्वत िाढीसाठी सहाय्य 

करण्यासाठी िचनबद्ध आहे आणि MSMEs साठी णित्पुरिठ्याची 

पोहोच सुधारत आहे. 

● MSME कजगदारांना CIBIL राँक आणि चपखल कजग देण्यासाठी 

व्यािसाणयक िेणिट अहिाल यांसारखे उपाय ऑफर 

करण्याव्यणतररक्त, TransUnion CIBIL SIDBI आणि अलीकिील 

इमजगसी िेणिट लाइन रॅ्रंटी स्कीम (ECLGS) णिशे्लषि आणि 

पॉणलसी णनमागत्ाच्या अहिालास समथगन देण्यासाठी MSME पल्स 

सारखे अंतर्दगष्टी अहिाल देखील प्रकाणशत करते. एमएसएमई 

के्षत्रािरील बाजारातील अंतर्दगष्टी असलेले उद्योर्. 
 

 

REWARD प्रकल्पाच्या अांमिबजािणीसाठी भारताने, जागवतक 

बाँकेने $115 दशिक्ष कजि करारािर स्वाक्षरी केिी. 

● भारत सरकार, कनागटक आणि ओणिशा राज्य सरकारे आणि 

जार्णतक बाँकेने नाणिन्यपूिग णिकास (REWARD) कायगिमाद्वारे 

कृषी लिणचकतेसाठी $115 दशलक्ष (INR 869 कोटी) पुनजीणित 

पािलोटांिर स्वाक्षरी केली आहे. हा कायगिम राष्टर ीय आणि राज्य 

संसथांना सुधाररत पािलोट व्यिसथापन पद्धतीचंा अिलंब करण्यास 

मदत करेल ज्यामुळे हिामान बदलासाठी शेतकऱयांची लिणचकता 

िाढेल, उच्च उत्पादकता आणि चांर्ले उत्पन्न िाढेल. 

$115 दशिक्ष कजािच्या रकमेचे विभाजन खािी वदिे आहे: 

● कनागटक सरकार- $60 दशलक्ष (INR 453.5 कोटी) 

● ओणिशा सरकार- $49 दशलक्ष (INR 370 कोटी) 

● कें द्र सरकार- $6 दशलक्ष (INR 45.5 कोटी) 

भारत आवण फ्रान्सने बू्ल इकॉनॉमीच्या रोिमॅपिर स्वाक्षरी केिी. 

● भारत आणि फ्रासने बू्ल इकॉनॉमी आणि महासार्र प्रशासनािर 

त्ांचे णद्वपक्षीय देिािघेिाि िाढणिण्यासाठी एका रोिमॅपिर 

स्वाक्षरी केली आहे. िॉ. एस जयशंकर 22 फेबु्रिारी रोजी णनयोणजत 

इंिो-पॅणसणफकमधील सहकायागसाठी EU मंत्रीस्तरीय मंचाला 

उपव्हसथत राहण्यासाठी 20 ते 22 फेबु्रिारी 2022 या तीन णदिसांच्या 

फ्रास दौऱयािर आहेत. 'बू्ल इकॉनॉमी अाँि ओशन र्िनगसिर 

रोिमॅप' या करारािर भारताचे परराष्टर  मंत्री िॉ. एस. जयशंकर 

आणि त्ांचे फ्रें च समकक्ष जीन-यिेस ले णिर यान यांच्यात स्वाक्षरी 

झाली. 

● रोिमॅपच्या व्याप्तीमधे्य सार्री व्यापार, नौदल उद्योर्, मत्स्यपालन, 

सार्री तंत्रज्ञान आणि िैज्ञाणनक संशोधन, एकाव्हत्मक णकनारपट्टी 

व्यिसथापन, सार्री पयागिरि पयगटन, अंतदेशीय जलमार्ग आणि 

नार्री सार्री समस्यांिरील सक्षम प्रशासनांमधील सहकायग यांचा 

समािेश असेल. 

● भारत आणि फ्रासने अधोरेव्हखत केले की मत्स्यव्यिसाय हे एक 

महत्त्वपूिग आणथगक के्षत्र आहे आणि अन्न सुरक्षा आणि उपजीणिकेच्या 

सुरके्षत, णिशेषतः णकनारपट्टीिरील लोकांसाठी णनिागयक भूणमका 

बजािते. 

केरळच्या स्टाटिअप वमशनने स्टाटिअपसाठी Google सह 

भागीदारी करून जागवतक दुिे िाढििे. 

● 'हिल ग्लोबल 2022' दरम्यान, केरळ स्टाटगअप णमशन (KSUM) ने 

तंत्रज्ञान के्षत्रातील प्रमुख Google सोबत सहकायग केले आहे जे 

राज्यातील स्टाटग-अप्सना मार्गदशगन आणि प्रणशक्षि प्रदान करिाऱया 

व्यापक जार्णतक नेटिकग मधे्य सामील होण्यास सक्षम करेल. हे 

णिस्तीिग नेटिकग  सथाणनक स्टाटगअप्सना Google च्या कायगिमाचा 

लाभ घेण्यास सक्षम करते ज्यामधे्य मार्गदशगन आणि स्टाटगअप 

संघांचे प्रणशक्षि यांचा समािेश होतो आणि त्ांचे समाधान 

िाढणिण्यात मदत होते. 
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स्टाँििि चाटिििने एअरिाइन उद्योगासाठी पेमेंट पॅ्टफॉमिसाठी 

IATA सोबत करार केिा आहे. 

● ग्लोबल बाँणकंर् गु्रप स्टाँििग चाटगिगने भारतातील एअरलाइन 

उद्योर्ासाठी पेमेंट पॅ्टफॉमग सुरू करण्यासाठी इंटरनॅशनल एअर 

टर ासपोटग असोणसएशन (IATA) सोबत भार्ीदारी केली आहे. IATA 

Pay हा निीन पेमेंट पयागय असेल जो सहभार्ी णिमान कंपन्यांना 

UPI सॅ्कन आणि पे आणि UPI कलेि (पेमेंट करण्याची णिनंती) 

सारखे झटपट पेमेंट पयागय ऑफर करण्यास सक्षम करेल. स्टाँििग 

चाटगिग इतर माकेटमधे्य देखील IATA पेच्या रोलआउटला समथगन 

देईल. 

 

पुरस्कार बातम्या 

दादासाहेब फाळके आांतरराष्ट्र ीय वचत्रपट महोत्सि पुरस्कार 2022 

● दादासाहेब फाळके इंटरनॅशनल णफल्म फेव्हस्टिल अिॉि्गस २०२२ 

चा प्रणतिेचा सोहळा २० फेबु्रिारीला पार पिला. हा कायगिम मंुबईत 

पार पिला आणि यािेळी र्तिषी सिोतृ्कष्ट कामणर्री करिाऱयांना 

सन्माणनत करण्यात आले. यािषी दादासाहेब फाळके इंटरनॅशनल 

णफल्म फेव्हस्टिल अिॉि्गस 2022 ने भारतीय णसनेमाच्या ऐश्वयागचा 

उत्सि साजरा केला आणि स्वातंत्र्याची 75 िषे णकंिा आझादी का 

अमृत महोत्सि देखील साजरा केला. 

दादासाहेब फाळके आांतरराष्ट्र ीय वचत्रपट महोत्सि पुरस्कार 2022 

च्या विजेत्याांची सांपूणि यादी येथे आहे: 

● णफल्म ऑफ द इयर पुरस्कार: पुष्पा: द राइज 

● सिोतृ्कष्ट णचत्रपट पुरस्कार: शेरशाह 

● सिोतृ्कष्ट अणभनेत्ाचा पुरस्कार: 83 णचत्रपटासाठी रििीर णसंर् 

● सिोतृ्कष्ट अणभनेत्रीचा पुरस्कार: णिती सेनन णचत्रपटासाठी 

● णचत्रपटातील उतृ्कष्ट योर्दान: आशा पारेख 

● समीक्षक सिोतृ्कष्ट अणभनेत्ाचा पुरस्कार: णसद्धाथग मल्होत्रा 

● समीक्षक सिोतृ्कष्ट अणभनेत्री पुरस्कार: णकयारा अििािी 

● सिोतृ्कष्ट सहाय्यक अणभनेता पुरस्कार: सतीश कौणशक कार्ज 

णचत्रपटासाठी 

● सिोतृ्कष्ट सहाय्यक अणभनेत्री पुरस्कार: बेल-बॉटम णचत्रपटासाठी 

लारा दत्ा 

● नकारात्मक भूणमकेतील सिोतृ्कष्ट अणभनेता पुरस्कार: आयुष शमाग 

णचत्रपट अाँणटम: द फायनल टु्रथसाठी 

● पीपल्स चॉईस सिोतृ्कष्ट अणभनेता पुरस्कार: अणभमनू्य दासानी 

● पीपल्स चॉईस सिोतृ्कष्ट अणभनेत्री पुरस्कार: राणधका मदान 

● सिोतृ्कष्ट पदापगि पुरस्कार: तिप णचत्रपटासाठी अहान शेट्टी 

● सिोतृ्कष्ट पाश्वगर्ायक पुरूष पुरस्कारः णिशाल णमश्रा 

● सिोतृ्कष्ट पाश्वगर्ाणयका मणहला पुरस्कार: कणनका कपूर 

● समीक्षक सिोतृ्कष्ट णचत्रपट पुरस्कार: सरदार उधम णसंर् 

● सिोतृ्कष्ट णदग्दशगक पुरस्कार: से्टट ऑफ सीज: टेम्पल अटॅक या 

णचत्रपटासाठी केन घोष 

● सिोतृ्कष्ट णसनेमॅटोग्राफर पुरस्कार: जयकृष्ण रु्म्मािी यांना हणसना 

णदलरुबा णचत्रपटासाठी 

● सिोतृ्कष्ट आंतरराष्टर ीय फीचर णफल्म पुरस्कार: आिखी एक फेरी 

● सिोतृ्कष्ट लघुपट पुरस्कार: पाउली 

● िेब णसरीजमधील सिोतृ्कष्ट अणभनेता पुरस्कारः द फॅणमली मॅन २ 

साठी मनोज बाजपेयी 

● िेब णसरीजमधील सिोतृ्कष्ट अणभनेत्री पुरस्कार: अरण्यकसाठी 

रिीना टंिन 

● सिोतृ्कष्ट िेब णसरीज पुरस्कार: काँ िी 

● दूरणचत्रिािी माणलकेतील सिोतृ्कष्ट अणभनेता पुरस्कार: कुछ रंर् 

यार के ऐसे भी साठी शाहीर शेख 

● दूरणचत्रिािी माणलकेतील सिोतृ्कष्ट अणभनेत्री पुरस्कार: कंुिली 

भाग्यासाठी श्रद्धा आयाग 

● दूरणचत्रिािी माणलका ऑफ द इयर पुरस्कार: अनुपमा 

पोविओ वनमूििनासाठी वबि गेट्स याांना वहिाि-ए-पावकस्तान 

सन्मान 

● मायिोसॉफ्टचे संसथापक णबल रे्ट्स यांना णहलाल-ए-पाणकस्तान, 

पाणकस्तानमधील पोणलओ णनमूगलनासाठी त्ांच्या प्रयत्ांसाठी, 

देशातील दुसरा सिोच्च नार्री सन्मान प्रदान करण्यात आला आहे. 

रे्ट्स एक णदिसाच्या पाणकस्तान दौऱयािर असून त्ांनी 

पाणकस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांची भेट घेतली आहे. 

● णिधानानुसार, रे्ट्स यांनी संसाधनांची कमतरता आणि सािगजणनक 

आरोग्य सुरके्षसाठी पुढाकार आणि उपाययोजना असूनही कोणिि-

19 णिरुद्ध पाणकस्तानच्या यशाचे कौतुक केले. णबल आणि मेणलंिा 

रे्ट्स फाऊंिेशनचे जर्भरातील पोणलओ णनमूगलनात र्िी, लस 

युतीद्वारे मोठे योर्दान आहे. रे्ट्स यांनी णनयोजन आणि णिकास मंत्री 

आणि NCOC प्रमुख असद उमर आणि पंतप्रधानांचे णिशेष 

सहाय्यक (एसएपीएम) आरोग्य िॉ फैसल सुलतान यांचीही भेट 

घेतली. 

कोि इांवियािा 'इांवियाज मोस्ट टर से्टि पक्टब्लक सेिर कां पनी' 

पुरस्कार वमळािा. 

● भारत सरकारच्या महारत् कंपनी कोल इंणिया णलणमटेिला 

'इंणियाज मोस्ट टर से्टि सािगजणनक के्षत्रातील कंपनी' पुरस्काराने 

सन्माणनत करण्यात आले आहे. कोलकाता येथील इंिस्टर ी चेंबर 

“ASSOCHAM” द्वारे आयोणजत “एनजी मीट अाँि एक्सलस 

अिॉिग”कायगिमात कोल इंणियाला हा सन्मान णमळाला. कंपनीला 

हा सन्मान अशा िेळी णमळाला आहे जेिा कोल इंणियाने ऊजाग 

के्षत्रासाठी कोळशाची िाढलेली मार्िी पूिग करण्यासाठी रे्ल्या 

काही मणहन्यांत कोळशाचे उत्पादन आणि पुरिठ्यात लक्षिीय िाढ 

करून देशात िीज संकटाची पररव्हसथती णनमागि होऊ णदली नाही. 

मीराबाई चानूने वसांगापूर िेटविक्टफ्टांग इांटरनॅशनिमधे्य सुिणिपदक 

वजांकिे. 

● भारतीय िेटणलफ्टर आणि 2020 टोणकयो ऑणलंणपक रौय-पदक 

णिजेती, मीराबाई चानूने 25 फेबु्रिारी 2022 रोजी णसंर्ापूर 

िेटणलव्हफं्टर् इंटरनॅशनल 2022 मधे्य 55kg िजन र्टात  

सुििगपदक णजंकले. चानूने 191kg (86kg+105kg) पोणियम िर 

उचलले. 

● या णिजयासह, 27 िषीय चानूने 2022 मधे्य बणमंर्हॅम येथे होिाऱया 

राष्टर कुल िीिा स्पधेसाठी (CWG) 55 णकलो िजनी र्टात पात्रता 

णमळिली आहे. णतने णतच्या राष्टर कुल िमिारीच्या आधारे 49 णकलो 

िजनी र्टात CWG साठी देखील पात्रता णमळिली आहे. 
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सांरक्षण बातम्या 

भारत आवण ओमानने इस्टनि वब्रज-VI हिाई सराि सुरू केिा. 

● भारतीय िायुसेना (IAF) आणि रॉयि एअर फोसि ऑफ ओमान 

(RAFO) यांनी 21 ते 25 फेबु्रिारी 2022 दरम्यान राजसथानमधील 

जोधपूर एअर फोसग से्टशन येथे इस्टनि वब्रज-VI नािाचा णद्वपक्षीय 

हिाई सराि आयोणजत केला आहे. ईस्टनग णब्रज-VI ही सरािाची 

सहािी आिृत्ी आहे. या सरािामुळे दोन्ही हिाई दलांमधील 

ऑपरेशनल क्षमता आणि इंटरऑपरेणबणलटी िाढिण्याची संधी 

णमळेल. 

● या सरािात IAF आणि RAFO च्या सहभार्ामुळे दोन्ही देशांमधील 

णद्वपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासोबतच व्यािसाणयक संिाद, 

अनुभिांची देिािघेिाि आणि ऑपरेशनल ज्ञान िाढण्यास 

प्रोत्साहन णमळेल. या सरािादरम्यान णिणिध जे्यि मान्यिर 

एअरफोसग से्टशन जोधपूरला भेट देण्याचे णनयोजन करत आहेत. 

कोब्रा िॉररयर 22: भारत माचिमधे्य बहु-राष्ट्र ीय सरािात सहभागी 

होणार आहे. 

● भारतीय हिाई दल युनायटेि णकंर्िममधील िॉणिंग्टन येथे 06 ते 

27 माचग 2022 या कालािधीत 'एक्सरसाइज कोब्रा िॉररयर 22' 

नािाच्या बहुराष्टर ीय हिाई सरािात सहभार्ी होिार आहे. आयएएफ 

लाइट कॉमॅ्बट एअरिाफ्ट (एलसीए) तेजस फायटरसह या सरािात 

सहभार्ी होिार आहे. यूके आणि इतर प्रमुख हिाई दलांची णिमाने. 

पाच तेजस णिमाने युनायटेि णकंर्िमला जािार आहेत. IAF C-17 

णिमान इंिक्शन आणि िी-इंिक्शनसाठी आिश्यक िाहतूक 

सहाय्य प्रदान करेल. 

US Boeing ने भारतािा 12िे P-8I सागरी गस्ती विमान वदिे 

● भारतीय नौदिािा यूएस व्हसथत एरोसे्पस कंपनी बोईांगकिून 12िे 

पाणबुिीविरोधी युि विमान P-8I णमळाले आहे. चार अणतररक्त 

णिमानांपैकी हे चौथे णिमान आहे, ज्यासाठी 2016 मधे्य करार 

करण्यात आला होता. संरक्षि मंत्रालयाने 2009 मधे्य आठ P-8I 

णिमानांसाठी करार केला होता. तथाणप, नंतर 2016 मधे्य, चार 

अणतररक्त P-8I साठी करारािर स्वाक्षरी केली. 

P-8I सागरी गस्ती विमानाविर्यी: 

● P-8I हे एक लांब पल्ल्याचे सार्री टोपि आणि पािबुिीणिरोधी युद्ध 

णिमान आहे, आणि यूएस नौदलाद्वारे िापरल्या जािाऱया P-8A 

पोसेिॉनचा एक प्रकार आहे. या णिमानासाठी भारत बोइंर्चा पणहला 

आंतरराष्टर ीय ग्राहक होता. भारतीय नौदलाने 2013 मधे्य पणहले P-

8I णिमान समाणिष्ट केले. P-8I णिमान हे P-8A पोसायिॉन णिमानाचे 

एक प्रकार आहे जे बोईंर्ने यूएस नौदलाच्या िृद्धत्वाच्या P-3 

फ्लीटला बदली म्हिून णिकणसत केले. 

भारतािा फ्रान्सकिून आणखी तीन राफेि फायटर जेट वमळािे 

आहेत. 

● भारतीय णिणशष्ट सुधारिांसह आिखी तीन राफेल लढाऊ णिमाने 

फ्रासमधून भारतात दाखल झाली. तीन जेट णिमानांच्या या निीन 

आर्मनाने, भारतीय हिाई दल (IAF) सोबत एकूि राफेल ताफा 35 

िर पोहोचला आहे. 36 िे आणि अंणतम णिमान फ्रासमधून माचग-

एणप्रल 2022 पयंत भारतात येईल आणि ते टर ेनर णिमान असेल. 

भारत-फ्रान्स राफेि करार: 

● सिेंबर 2016 मधे्य भारताने फ्राससोबत 36 राफेल लढाऊ 

णिमानांसाठी 59000 कोटी रुपयांचा करार केला. रे्ल्या िषी 29 

जुलै रोजी पाच राफेल णिमानांची पणहली तुकिी भारतात आली 

होती. भारत आणि फ्रासने 2016 मधे्य आंतर-सरकारी करारािर 

स्वाक्षरी केली होती, ज्या अंतर्गत पॅररसने निी णदल्लीला 36 राफेल 

लढाऊ णिमाने देण्याचे मान्य केले होते. 

भारतीय नौदिाचा बहुपक्षीय सराि वमिान 2022 

● भारतीय नौदलाच्या बहुपक्षीय सराि MILAN 2022 ची निीनतम 

आिृत्ी 25 फेबु्रिारी 22 पासून 'णसटी ऑफ िेव्हस्टनी', 

णिशाखापट्टिम येथे सुरू होत आहे. णमलान 22 हाबगर टप्पा 25 ते 

28 फेबु्रिारी आणि सार्री टप्पा 01 ते 04 माचग दरम्यान दोन टप्प्यात 

9 णदिसांच्या कालािधीत आयोणजत केला जात आहे. 

● MILAN 2022 सरािाची थीम 'Camaraderie - Cohesion - 

Collaboration' आहे ज्याचा उिेश भारताला एक जबाबदार 

सार्री शक्ती म्हिून जर्ासमोर मांििे आहे. 

िष्करप्रमुख एमएम नरिणे याांनी चार पॅराशूट बटावियनिा 

पे्रवसिेंवशयि किसि प्रदान केिे. 

● लष्करप्रमुख जनरल एमएम नरििे यांनी बेंर्ळुरू येथील पॅराशूट 

रेणजमेंट प्रणशक्षि कें द्रात चार पॅराशूट बटाणलयसना पे्रणसिेंणशयल 

कलसग सादर केले. 11 पॅरा (से्पशल फोसग), 21 पॅरा (से्पशल फोसग), 

23 पॅरा आणि 29 पॅरा बटाणलयन या चार बटाणलयन आहेत. 

राष्टर पतीचंा कलसग णकंिा 'णनशान' हा पुरस्कार युद्धादरम्यान आणि 

शांतता या दोन्ही काळात राष्टर ासाठी केलेल्या अपिादात्मक 

सेिेसाठी लष्करी युणनटला णदला जािारा सिोच्च सन्मान आहे. 

वतसरा भारत-जपान सांयुक्त सराि 'EX DHARMA Guardian-

2022' 

● भारत आणि जपान यांच्यातील "EX DHARMA Guardian-2022" 

या संयुक्त लष्करी सरािाची णतसरी आिृत्ी 27 फेबु्रिारी ते 10 माचग 

2022 दरम्यान कनागटकातील बेळर्ािी येथे आयोणजत केली जाईल. 

12 णदिस चालिाऱया या संयुक्त सरािात भारतीय लष्कराची 15 िी 

बटाणलयन मराठा लाईट इनं्फटर ी रेणजमेंट आणि जपानी ग्राउंि सेल्फ 

णिफेस फोसेस (JGSDF) ची 30 िी इनं्फटर ी रेणजमेंट सहभार्ी होत 

आहे. 
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सवमट आवण कॉन्फरन्स बातम्या 

जी वकशन रेड्डी याांनी भारतीय मांवदर स्थापत्य 'देिायतनम' या 

पररर्देचे उद्घाटन केिे. 

● भारत सरकारच्या संसृ्कती मंत्रालयाचे पुरातत्व सिेक्षि (ASI) 25 ते 

26 फेबु्रिारी 2022 रोजी कनागटकातील हंपी येथे 'देिायतनम - 

भारतीय मंणदर िासु्तकलेची एक ओणिसी' ही दोन णदिसीय 

आंतरराष्टर ीय पररषद आयोणजत करत आहे. कें द्रीय सांसृ्कणतक, 

पयगटन आणि DoNER मंत्री जी णकशन रेड्डी यांनी पररषदेचे 

उद्घाटन केले. 

पररर्देचे उवद्दष्ट् काय आहे? 

● मंणदराच्या ताव्हत्वक, धाणमगक, सामाणजक, आणथगक, तांणत्रक, िैज्ञाणनक, 

कला आणि िासु्तशास्त्रीय पैलंूिर णिचारमंथन करण्याचा या 

पररषदेचा उिेश आहे. नर्ारा, िेसारा, द्रणिि, कणलंर् आणि इतर 

मंणदर िासु्तकलेच्या णिणिध शैलीचं्या उत्क्ांती आणि णिकासािर 

संिाद सुरू करण्याचाही त्ाचा मानस आहे. 

 

क्रीिा बातम्या 

मुांबई 2023 मधे्य आांतरराष्ट्र ीय ऑविक्टिक सवमतीच्या सत्राचे 

आयोजन करणार आहे. 

● मंुबई, भारत 2023 मधे्य आंतरराष्टर ीय ऑणलव्हम्पक सणमतीच्या सत्राचे 

आयोजन करेल. 2023 चे IOC सत्र मंुबईतील णजओ िल्ड्ग कन्स्िेन्स्शन 

सेंटर येथे आयोणजत केले जाईल. भारताने अशा प्रकारचे शेिटचे सत्र 

1983 मधे्य निी णदल्ली येथे आयोणजत केले होते. 2022 मधे्य, IOC 

सत्र बीणजंर्, चीन  येथे आयोणजत करण्यात आले होते. नीता अंबानी 

या सणमतीत भारताच्या प्रणतणनधी आहेत. बीणजंर् येथे झालेल्या 

अणधिेशनात मंुबईला 75 सदस्यांनी या प्रणियेत भार् घेतलेल्या 

प्रणतणनधीकंिून भारताच्या बाजूने ऐणतहाणसक 99% मते णमळाली. 

आांतरराष्ट्र ीय ऑविक्टिक सवमतीचे सत्र काय असते? 

● IOC सत्र हे 101 मतदान सदस्य आणि 45 मानद सदस्यांची िाणषगक 

बैठक आहे णजथे ते ऑणलव्हम्पक चाटगर, IOC सदस्य आणि 

पदाणधकाऱयांच्या णनििी आणि इतर र्ोष्टीिंर णनिगय घेण्यासाठी 

एकत्र येतात. 

वबहारचा सावकबुि गनी प्रथम शे्रणी पदापिणात वतहेरी शतक 

ठोकणारा पवहिा खेळािू ठरिा. 

● णबहारचा साणकबुल र्नी हा खेळाच्या इणतहासात प्रथम शे्रिी 

पदापगिात णत्रशतक झळकाििारा पणहला खेळािू ठरला आहे. त्ाने 

405 चेंिूत 56 चौकार आणि दोन षटकारांसह 341 धािा केल्या, 

णमझोराम णिरुद्ध जादिपूर णिद्यापीठ कॅम्पस मैदान, जादिपूर, 

बंर्ाल येथे पे्ट गु्रप रिजी टर ॉफी सामन्यात. र्नी याआधी णलस्ट ए 

णिकेट खेळला असून त्ाने 14 सामन्यांत शतकासह 377 धािा 

केल्या आहेत. 11 देशांतर्गत टी-20 मधे्य त्ाने 192 धािा केल्या 

आहेत. 

से्पनच्या कािोस अल्काराझने इवतहास रचिा, सिाित तरुण ATP 

500 विजेता ठरिा. 

● 18 िषीय सॅ्पणनयािग कालोस अल्काराझने ब्राझीलमधील ररओ णद 

जानेरो येथे णिएर्ो श्वाटगझमनचा पराभि करून ररओ ओपन टेणनस 

स्पधेचे जेतेपद पटकािले आहे. सातव्या मानांणकत अल्काराझने 

णतसऱया मानांणकत श्वाटगझमनचा 6-4, 6-2 असा पराभि केला आणि 

2009 मधे्य ही शे्रिी तयार केल्यापासून सिागत तरुि एटीपी 500 

चॅव्हम्पयन बनला . र्तिषी उमर्मधे्य त्ाने णमळिलेल्या यशानंतर 

णकशोरच्या कारणकदीतील हे दुसरे टूर-स्तरीय णिजेतेपद आहे. 

भारताचा आर प्रग्नानांध हा जागवतक क्रमिारीत अव्वि क्रमाांकािर 

असिेल्या मॅग्नस काििसनिा हरिणारा सिाित तरुण खेळािू ठरिा 

आहे. 

● भारताचा णकशोर बुव्हद्धबळ ग्राँिमास्टर, रमेशबाबू प्रज्ञनंधाने इणतहास 

रचला आहे कारि त्ाने ऑनलाइन बुव्हद्धबळ स्पधेत जार्णतक 

िमिारीत नंबर िन बुव्हद्धबळ चॅव्हम्पयन नॉिेच्या मॅग्नस कालगसनचा 

पराभि केला आहे. 2022 मेििॉटर चॅव्हम्पयस चेस टूरच्या नऊ 

स्पधांपैकी एअरणथंर् मास्टसग हा पणहला कायगिम आहे, जो फेबु्रिारी 

ते नोिेंबर 2022 दरम्यान आयोणजत केला जात आहे. 

● 16 िषीय प्रार्ने एअरणथंग्ज मास्टसग या ऑनलाइन जलद बुव्हद्धबळ 

स्पधेच्या आठव्या फेरीत काळ्या तुकड्यांसह 39 चालीमंधे्य ही 

कामणर्री केली. णिश्वनाथन आनंद आणि पेंटाला हररकृष्णाणशिाय 

मॅग्नस कालगसनणिरुद्ध णजंकिारा प्रार् हा णतसरा भारतीय ग्राँिमास्टर 

आहे. 

बीवजांगमधीि वहिाळी ऑविांवपक गेम्स 2022 ची साांगता झािी. 

● 2022 बीवजांग वहिाळी ऑविांवपक खेळाांचा समारोप सोहळा 20 

फेबु्रिारी 2022 रोजी बीणजंर्मधील नॅशनि से्टवियम (बि्िस नेस्ट 

म्हणून ओळखिा जाणारा) येथे आयोवजत करण्यात आिा 

होता. बीणजंर्, चीन येथे 2022 णहिाळी ऑणलंणपक, 4 ते 20 फेबु्रिारी 

2022 या कालािधीत आयोणजत करण्यात आले होते. या खेळांमधे्य 

7 खेळांमधील 15 णिभार्ांमधे्य णििमी 109 स्पधांचा समािेश होता. 

खेळांची णठकािे बीणजंर्, यानणकंर् आणि झांर्णजयाकौ या तीन 

झोनमधे्य णितरीत करण्यात आली होती. 2026 वहिाळी 

ऑविांवपकचे आयोजन करण्यासाठी या खेळांचे अध्यक्षपद 

औपचाररकपिे इटलीतील णमलान आणि कोणटगना िी'अाँपेझो 

यांच्याकिे सोपिण्यात आले. 

बीवजांग मधीि वहिाळी ऑविांवपक 2022 मधे्य अव्वि देश: 

● नॉिेने सलर् दुसऱया णहिाळी ऑणलव्हम्पकमधे्य 16 सुििांसह एकूि 

37 पदके णजंकून पदकताणलकेत अव्वल सथान पटकािले आहे. 

एका णहिाळी ऑणलव्हम्पकमधे्य सिागणधक सुििगपदक णजंकण्याचा हा 

निा णििम आहे. 

● जमगनीने एकूि 27 पदकांसह दुसरे, तर यजमान राष्टर  चीन 15 

पदकांसह णतसऱया सथानािर आहे. 

2022 वहिाळी ऑविांवपकमधे्य भारत: 

● खेळातील भारतीय संघाचे प्रणतणनणधत्व एक पुरुष अल्पाइन स्कीयर 

आररफ खान याने केले. 

● उद्घाटन समारंभात ते देशाचे ध्वजिाहक होते, दरम्यान, समारोप 

समारंभात एक स्वयंसेिक ध्वजिाहक होता. या स्पधेत भारताला 

एकही पदक णजंकता आले नाही. 
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विज्ञान बातम्या 

भारत सरकार आठििाभराचे 'विज्ञान सिित्र पूज्यते' विज्ञान प्रदशिन 

आयोवजत करते. 

● भारत सरकारने आझादी का अमृत महोत्सि स्मरिाथग 22 ते 28 

फेबु्रिारी 2022 या कालािधीत 'णिज्ञान सिगत्र पूज्यते' नािाचे 

आठििाभर चालिारे णिज्ञान प्रदशगन आयोणजत केले आहे. हायब्रीि 

मॉिेलद्वारे देशभरात 75 णठकािी एकाच िेळी आयोणजत केले 

जाईल. 22 फेबु्रिारी रोजी णिज्ञान भिन, निी णदल्ली येथे उद्घाटन 

कायगिम पार पिला. 

● हे प्रदशगन णिज्ञान आणि तंत्रज्ञान (S&T) साजरा करेल आणि देशाचा 

िैज्ञाणनक िारसा आणि तंत्रज्ञानाचा परािम प्रदणशगत करेल. 28 

फेबु्रिारी 2022 रोजी प्रदशगनाचा समारोप होईल, जो राष्टर ीय णिज्ञान 

णदनासोबत असेल. 

प्रदशिनाची प्रमुख िैवशष्ट्टे्य: 

● या प्रदशगनात 75 प्रदशगने, 75 व्याख्याने, 75 णचत्रपट, 75 रेणिओ 

चचाग, 75 णिज्ञान साणहव्हत्क उपिम आणि बरेच काही असेल. 

● या कायगिमाचे चार प्रमुख थीममधे्य िर्ीकरि करण्यात आले 

आहे 

● णिज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या इणतहासाच्या इणतहासातून 

● आधुणनक भारतीय णिज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे टपे्प 

● स्वदेशी परंपरीक आणिष्कार आणि निकल्पना, णिज्ञान आणि 

तंत्रज्ञान 

● भारताचा कायापालट 

IIT रुरकीने उत्तराखांिमधे्य 'वकसान' मोबाईि अाँप िााँच केिे. 

● इंणियन इव्हिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी रुरकीने 'ग्रामीि कृषी मौसम 

सेिा' (GKMS) प्रकल्पाचा भार् म्हिून प्रादेणशक शेतकरी 

जार्रुकता कायगिम आयोणजत केला आहे आणि शेतकऱयांसाठी 

KISAN मोबाईल ऍव्हप्केशन लााँच केले आहे. अाँप शेतकऱयांना 

कृषी-हिामानणिषयक सेिा प्रदान करेल. कायगिमात हररद्वार, 

िेहरािून आणि पौरी र्ढिाल णजल्ह्यातील शेतकरी सहभार्ी झाले 

होते. 
 

 

सायबर हल्ल्यािा तो ांि देण्यासाठी IBM ने बेंगळुरूमधे्य निीन 

सायबर सुरक्षा हबचे अनािरण केिे. 

● इंटरनॅशनल णबझनेस मणशस कॉपोरेशन (IBM) ने आणशया 

पॅणसणफक (APAC) प्रदेशातील ग्राहकांच्या णचंता दूर करण्यासाठी 

बेंर्ळुरूमधे्य एक सायबर सुरक्षा कें द्र सुरू केले आहे. कोट्यिधी 

िॉलसगचे IBM सुरक्षा कमांि सेंटर कनागटकातील बेंर्ळुरू येथील 

IBM कायागलयात असेल. या भार्ातील ही अशा प्रकारची पणहलीच 

सुणिधा आहे. 2022 साठी IBM जार्णतक णिशे्लषि अहिालात असे 

नमूद केले आहे की आणशया हा सायबर हल्ल्यांसाठी सिागणधक 

लव्हित प्रदेश म्हिून उदयास आला आहे, जे 2021 मधे्य णिशे्लणषत 

झालेल्या हल्ल्यांपैकी 26% प्रणतणनणधत्व करते. 
 

महत्वाचे वदिस 

21 फेब्रुिारी रोजी आांतरराष्ट्र ीय मातृभार्ा वदन साजरा केिा जातो. 

● आंतरराष्टर ीय मातृभार्ा वदिस (IMLD) दरिषी 21 फेब्रुिारी रोजी 

साजरा केिा जातो. भाणषक आणि सांसृ्कणतक णिणिधतेबिल 

जार्रूकता िाढििे आणि बहुभाणषकतेला प्रोत्साहन देिे हा या 

णदिसाचा उिेश आहे. 2022 ची थीम "Using technology for 

multilingual learning: Challenges and 

opportunities" आहे. UN ने आपल्या णनिेदनात नमूद केले आहे 

की या िषीची थीम बहुभाणषक णशक्षिाची प्रर्ती करण्यासाठी आणि 

सिांसाठी दजेदार अध्यापन आणि णशक्षिाच्या णिकासास समथगन 

देण्यासाठी तंत्रज्ञानाची संभाव्य भूणमका मांिते. 

वमझोराम आवण अरुणाचि प्रदेश स्थापना वदिस: 20 फेब्रुिारी 

● उत्र राजे्य णमझोराम आणि अरुिाचल प्रदेश 1987 पासून 20 

फेबु्रिारी रोजी त्ांचा सथापना णदिस साजरा करतात. अरुिाचल 

प्रदेश हा देशाचा अतं्त उत्रेकिील भार् आहे, ज्याला  'उर्ित्ा 

सूयागची भूमी' म्हिूनही ओळखले जाते. णहमालयाच्या काठािर 

असलेल्या राज्याला पहाटेची आणि प्रकाशमय पिगतांची भूमी 

म्हिण्यात अणभमान आहे. अरुिाचल प्रदेश हे  भारतातील 24 िे 

राज्य बनले. 

● णमझोराम हे 1972 मधे्य ईशान्य के्षत्र (पुनर्गठन) कायदा, 1971 

अंतर्गत स्वतंत्र कें द्रशाणसत प्रदेश म्हिून घोणषत करण्यात आले. 

भारतीय संणिधान, 1986 च्या 53 व्या दुरुस्तीनंतर ते भारताचे 23 िे 

राज्य बनले. 

22 फेब्रुिारी रोजी िल्ड् वथांवकां ग िे साजरा केिा जातो. 

● िल्ड् वथांवकां ग िे, मूलतः णिचार णदिस म्हिून ओळखला जातो, 

दरिषी 22 फेब्रुिारी रोजी जर्भरातील सिग र्लग स्काउट्स, र्लग 

र्ाईि आणि इतर मुलीचं्या र्टांद्वारे साजरा केला जातो. जर्भरातील 

सहकारी बंधू-भणर्नीचंा णिचार करण्यासाठी, त्ांच्या णचंता दूर 

करण्यासाठी आणि मार्गदशगनाचा खरा अथग समजून घेण्यासाठी हा 

णदिस पाळला जातो. जार्णतक णिचार णदन 2022 ची थीम Our 

World, Our Equal Future ही आहे. 
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कें द्रीय उत्पादन शुल्क वदिस 2022: 24 फेब्रुिारी 2022 

● भारताचा कें द्रीय उत्पादन शुल्क णदिस दरिषी 24 फेबु्रिारी रोजी 

साजरा केला जातो. कें द्रीय अबकारी आणि कस्टम बोिागच्या 

(CBEC) देशाच्या सेिेचा र्ौरि करण्यासाठी हा णदिस साजरा केला 

जातो. CBEC शी संबंणधत अणधकारी आणि त्ांच्या सेिांचा सन्मान 

करण्यासाठी हा णदिस साजरा केला जातो. 24 फेबु्रिारी 1944 रोजी 

कें द्रीय उत्पादन शुल्क आणि मीठ कायद्याच्या स्मरिाथग हा णदिस 

साजरा केला जातो. 

 

वनधन बातम्या 

जे्यष्ठ पत्रकार रविश वतिारी याांचे वनधन 

● जे्यि पत्रकार रिीश णतिारी यांचे णनधन झाले. इंणियन एक्सपे्रसचे ते 

राष्टर ीय बु्यरो चीफ होते. राजकीय बातम्यांसाठी ते लोकणप्रय होते. 

याआधी त्ांनी इकॉनॉणमक टाइम्समधे्य िररि सहाय्यक संपादक, 

इंणिया टुिेमधे्य सहयोर्ी संपादक आणि इंणियन एक्सपे्रसमधे्य 

िररि सहाय्यक संपादक म्हिूनही काम केले आहे. त्ांनी 

आयआयटी बॉमे्बमधून पदिी आणि ऑक्सफिग णिद्यापीठातून 

पदवु्यत्र णशक्षि घेतले होते. 

आांध्र प्रदेशचे उद्योगमांत्री मेकापती गौतम रेड्डी याांचे वनधन 

● आंध्र प्रदेशचे उद्योर्मंत्री मेकापती र्ौतम रेड्डी यांचे णनधन झाले आहे. 

आंध्र प्रदेशातील नेल्लोर णजल्ह्यातील आत्मकूर णिधानसभा 

मतदारसंघातून दोन िेळा आमदार होते. ते आंध्र प्रदेश सरकारमधे्य 

उद्योर्, िाणिज्य आणि माणहती तंत्रज्ञान मंत्री होते. 

स्वातांत्र्सैवनक आवण गाांधीिादी समाजसेविका शकुां तिा चौधरी 

याांचे वनधन 

● प्रख्यात स्वातंत्र्यसैणनक आणि र्ांधीिादी समाजसेणिका शकंुतला 

चौधरी यांचे णनधन झाले. त्ा 102 िषांच्या होत्ा. त्ा 'शकंुतला 

बायदेि' या नािाने प्रणसद्ध होत्ा. त्ांना भारत सरकारने 2022 मधे्य 

पद्मश्री पुरस्काराने सन्माणनत केले होते. ती आसाममधील कामरूप 

येथील रणहिासी होती आणि र्ांधीिादी जीिनशैलीच्या 

लोकणप्रयतेसाठी णतच्या िचनबद्धतेसाठी आणि भक्तीसाठी 

ओळखली जात होती. णतने र्ािकऱयांच्या, णिशेषतः मणहला आणि 

लहान मुलांच्या कल्यािासाठी काम केले. 

प्रवसि मल्याळम अवभनेत्री केपीएसी िविता याांचे वनधन 

● जे्यि मल्याळम णचत्रपट आणि रंर्मंच अणभनेत्री, KPAC िविता 

यांचे 74 व्या िषी णनधन झाले. पाच दशकांच्या कारणकदीत त्ांनी 

मल्याळम आणि तणमळ भाषेतील 550 हून अणधक णचत्रपटांमधे्य 

भूणमका केल्या. अलापु्पझाच्या कायमकुलममधे्य माहेश्वरी अम्मा 

म्हिून जन्मलेली, ही अणभनेत्री KPAC (केरळ पीपल्स आट्गस क्लब) 

मधे्य सामील झाली होती, ही केरळमधील एक प्रमुख नाटक मंिळी 

होती. 

ओविशाचे पवहिे आवदिासी मुख्यमांत्री हेमानांद वबस्वाि याांचे वनधन 

● ओणिशाचे पणहले आणदिासी मुख्यमंत्री तसेच राज्याचे शेिटचे 

कााँगे्रसचे मुख्यमंत्री हेमानांद वबस्वाि यांचे णनधन झाले. ते 82 िषांचे 

होते. झारसुरु्िा णजल्ह्यातील भुयान आणदिासी णबस्वाल यांनी 1989 

ते 1990 आणि 1999 ते 2000 या कालािधीत दोनदा मुख्यमंत्री 

म्हिून काम पाणहले. णिसेंबर 1999 मधे्य माजी मुख्यमंत्री णर्रीधारी 

र्मंर् यांच्या जार्ी अपयशी ठरल्यानंतर त्ांना पुन्हा मुख्यमंत्री 

करण्यात आले.  
 

पुस्तके आवण िेखक बातम्या  
वप्रयम गाांधी मोदी याांनी विवहिेिे 'ए नेशन टू प्रोटेि' नािाचे 

पुस्तक 

● णप्रयम र्ांधी मोदी यांनी णलणहलेल्या “ए नेशन टू प्रोटेि”या पुस्तकाचे 

कें द्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांिणिया यांच्या हसे्त लोकापगि 

करण्यात आले. या पुस्तकात कोणिि संकटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 

यांची रे्ल्या दोन िषांतील भूणमका अधोरेव्हखत करण्यात आली आहे. 

या अभूतपूिग काळात कें द्राचे नेतृत्व आणि त्ांनी देशाला संकटातून 

कसे सोििले याचे दस्तऐिजीकरि या पुस्तकात आहे. 

उमा दास गुप्ता विक्टखत रिी ांद्रनाथ टागोर याांच्यािरीि पुस्तकाचे 

प्रकाशन 

● "अ णहस्टर ी ऑफ श्रीणनकेतन: रिीदं्रनाथ टार्ोरचे ग्रामीि 

बांधकामातील पायणनयररंर् िकग " हे पुस्तक उमा दास रु्प्ता यांनी 

णलणहलेले आणि णनयोर्ी बुक्स 'पेपर णमसाइल' अंतर्गत प्रकाणशत 

झाले. पुस्तकात नोबेल पाररतोणषक णिजेते रिीदं्रनाथ टार्ोर यांनी 

1922 मधे्य शांणतणनकेतन येथे त्ांच्या णिश्व भारती आंतरराष्टर ीय 

णिद्यापीठाची शाखा 'श्रीणनकेतन' ची सथापना करून 'र्ाि पुनरगचना' 

मधे्य केलेल्या कायागचा समािेश आहे, जे णिद्यापीठ शहर म्हिूनही 

प्रणसद्ध आहे. हे पणिम बंर्ालमधे्य िसलेले आहे. 

वजमी सोनी याांनी 'द फाऊां िसि: द स्टोरी ऑफ पेपि' नािाचे पुस्तक 

विवहिे आहे. 

● लेखक णजमी सोनी यांनी णलणहलेले आणि सायमन अाँि शुस्टर यांनी 

प्रकाणशत केलेले ''द फाऊंिसग: द स्टोरी ऑफ पेपल अाँि द 

एंटरपे्रनु्यअसग हू शेप्प्ि णसणलकॉन िॅली'' नािाचे निीन पुस्तक 

लिकरच प्रकाणशत होिार आहे. हे बहुराष्टर ीय णिणजटल-पेमेंट 

कंपनी PayPal ची कहािी हायलाइट करते आणि स्टाटग-अपचा 

प्रिास कसा किर करते, जी आजपयंतच्या USD 70 अब्ज पेक्षा 

जास्त णकमतीची, आतापयंतची सिागत यशस्वी कंपनी बनली आहे. 

हे एलोन मस्क, पीटर थील आणि रीि हॉफमन सारख्या प्रणसद्ध 

लोकांबिल रंर्ीत णकसे्स देखील देते. 

अवनरुि सुरी याांनी विवहिेिे 'द गे्रट टेक गेम' या पुस्तकाचे शीर्िक 

● भारतीय लेखक, अणनरुद्ध सुरी यांनी "द गे्रट टेक रे्म: शेणपंर् 

णजओपॉणलणटक्स अाँि द िेव्हस्टनीज ऑफ नेशस' हे त्ांचे निीन 

पुस्तक प्रकाणशत केले आहे. हापगरकॉणलस इंणियाने ते प्रकाणशत 

केले आहे. या पुस्तकात, लेखकाने या तंत्रज्ञान-प्रबळ युर्ात यशस्वी 

होण्यासाठी कोित्ाही देशाने स्वतःची धोरिात्मक योजना कशी 

णिकणसत केली पाणहजे याचा रोिमॅप मांिला आहे. 

● अणनरुद्ध सुरी हे तंत्रज्ञान उद्यम भांििलदार आणि उद्योजक आहेत 

आणि पूिी ते धोरि सल्लार्ार आणि व्यिसथापन सल्लार्ार होते. ते 

इंणिया इंटरनेट फंिचे व्यिसथापकीय भार्ीदार आहेत, जो भारत 

आणि यूएस मधे्य आधाररत तंत्रज्ञान-कें णद्रत उद्यम भांििल णनधी 

आहे 

 

अहिाि आवण वनदेशाांक बातम्या  
हुरुन इांविया िेल्थ ररपोटि: भारतातीि िक्षाधीश कुटुांबे 2021 मधे्य 

11% िाढिी. 

● निीनतम हुरुन इंणिया िेल्थ ररपोटग 2021 नुसार, 2020 च्या तुलनेत 

2021 मधे्य भारतातील िॉलर- दशलक्ष कुटंुबांची संख्या 11 

टक्कक्कयांनी िाढून 4,58,000 कुटंुबांिर पोहोचली आहे. णकमान INR 

7 कोटी संपत्ी असलेले कुटंुब ($1 दशलक्ष), िॉलर-लक्षपती कुटंुब 

म्हिून संबोधले जाते. अहिालात असा अंदाज आहे की देशातील 

िॉलर-दशलक्ष कुटंुबांची संख्या पुढील पाच िषांत 30% िाढून 

2026 मधे्य 6,00,000 कुटंुबांपयंत पोहोचेल. 
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अहिािातीि महत्त्वाचे मुदे्द: 

● दरम्यान, सिागणधक करोिपती असलेल्या शहरांच्या यादीत 20,300 

लक्षाधीश कुटंुबांसह मंुबई पणहल्या िमांकािर आहे. मंुबईनंतर 

अनुिमे 17,400 आणि कोलकाता 10,500 लक्षाधीश कुटंुबांसह 

णदल्ली आहे. 

● हा अहिाल 350 भारतीय 'millionaires' ($1 दशलक्ष िैयव्हक्तक 

संपत्ी असलेल्या व्यक्ती) यांच्या सिेक्षिािर आधाररत आहे. 

आांतरराष्ट्र ीय IP वनदेशाांक 2022: भारताचा क्रमाांक 43 िा आहे. 

● भारताने आपला एकूि IP स्कोअर 38.4 टक्कक्यांिरून 38.6 

टक्कक्यांिर सुधारला आहे आणि आंतरराष्टर ीय बौव्हद्धक संपदा 

णनदेशांक 2022 मधे्य देश 55 देशांपैकी 43 व्या िमांकािर आहे. 

हा णनदेशांक यूएस चेंबर ऑफ कॉमसगच्या ग्लोबल इनोिेशन 

पॉणलसी सेंटरने जारी केला आहे. 

क्रमिारीत अव्वि पाच देश आहेत: 

● राँक 1- युनायटेि से्टट्स 

● राँक 2- युनायटेि णकंर्िम 

● राँक 3- जमगनी 

● राँक 4- स्वीिन 

● राँक 5- फ्रास 

 

विविध बातम्या  

िॅिेंिरिा जमू्म आवण काश्मीरच्या िोिा वजल्ह्याचे ब्राँि उत्पादन 

म्हणून वनयुक्त केिे आहे. 

● कें द्रीय णिज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री, िॉ णजतेंद्र णसंह यांनी अलीकिेच 

जमू्म आणि काश्मीरमधील अनेक णजल्ह्यांच्या णजल्हा णिकास 

समिय आणि देखरेख सणमतीच्या (DISHA) बैठकांचे अध्यक्षसथान 

केले. मोदी सरकारच्या 'िन णिव्हस्टरि, िन प्रोिि' या 

उपिमांतर्गत लैिेंिरला प्रोत्साहन देण्यासाठी िोिा ब्राँि उत्पादन 

म्हिून लॅिेंिरची णनयुक्ती करण्याचा महत्त्वपूिग णनिगय बैठकीत 

घेण्यात आला. 

● जमू्म आणि काश्मीर मधील िोिा णजल्हा हे भारताच्या जांभळ्या 

िांतीचे णकंिा लॅिेंिरच्या लार्ििीचे जन्मसथान आहे. तथाणप, जमू्म 

आणि काश्मीरमधील जिळपास सिग 20 णजल्ह्यांमधे्य लैिेंिरची 

लार्िि केली जाते. 

SPMCIL वदल्ली मुख्याियाने वनवर्ि वठकाण घोवर्त केिे. 

● रृ्ह मंत्रालयाने णसकु्यररटी णपं्रणटंर् अाँि णमंणटंर् कॉपोरेशन ऑफ 

इंणिया णलणमटेि (SPMCIL) चे णदल्ली मुख्यालय अणधकृत रु्प्त 

कायदा, 1923 च्या कलम 2 अंतर्गत 'णनणषद्ध णठकाि' म्हिून घोणषत 

केले आहे. यामुळे त्ात अनणधकृत व्यक्तीचंा प्रिेश रोखला जातो. 

2016 मधे्य 2,000 आणि 500 रुपयांच्या नोटांची निीन माणलका 

छापिारी ही भारतातील एकमेि चलन आणि नोटा उत्पादक कंपनी 

आहे. 
 

सिि स्पधाि परीक्षाांसाठी महत्त्वाचे मुदे्द: 
● मायिोसॉफ्टची सथापना: 4 एणप्रल 1975, अलु्बककग , नू्य मेव्हक्सको, 

युनायटेि से्टट्स; 

● मायिोसॉफ्ट मुख्यालय: रेिमंि, िॉणशंग्टन, युनायटेि से्टट्स; 

● मायिोसॉफ्ट सीईओ: सत्ा नािेला; 

● मायिोसॉफ्ट चेअरपसगन: जॉन िबू्ल्य. थॉम्पसन. 

● जार्णतक बाँकेचे मुख्यालय: िॉणशंग्टन, िीसी, युनायटेि से्टट्स. 

● जार्णतक बाँकेची सथापना: जुलै 1944. 

● जार्णतक बाँकेचे अध्यक्ष: िेव्हिि मालपास. 

● FICCI ची सथापना: 1927; 

● FICCI मुख्यालय: निी णदल्ली; 

● FICCI अध्यक्ष: संजीि मेहता; 

● FICCI सरणचटिीस: अरुि चािला. 

● माली राजधानी: बामाको; चलन: CFA फ्राँ क; 

● नायजर राजधानी: णनयामी; चलन: पणिम आणफ्रकन CFA फ्राँ क. 

● IBM CEO: अरणिंद कृष्णा; 

● IBM मुख्यालय: नू्ययॉकग , युनायटेि से्टट्स; 

● IBM संसथापक: चाल्सग रॅनलेट व्हफं्लट; 

● IBM ची सथापना: 16 जून 1911. 

● IDBI बाँकेचे मुख्यालय:  मंुबई. 

● णहंदुस्तान युणनणलिर णलणमटेि मुख्यालय: मंुबई; 

● णहंदुस्तान युणनणलिर णलणमटेि सथापना: 17 ऑिोबर 1933. 

● Bharti Airtel CEO: र्ोपाल णिट्टल; 

● Bharti Airtel संसथापक: सुनील भारती णमत्ल; 

● Bharti Airtel ची सथापना: 7 जुलै 1995, भारत. 

● युणनयन बाँक ऑफ इंणिया मुख्यालय: मंुबई; 

● युणनयन बाँक ऑफ इंणिया सीईओ: राजणकरि राय जी.; 

● युणनयन बाँक ऑफ इंणियाची सथापना: 11 नोिेंबर 1919, मंुबई. 

● स्टाँििग चाटगिग सीईओ: णबल णिंटसग (10 जून 2015) 

● स्टाँििग चाटगिगची सथापना:  1969, लंिन, युनायटेि णकंर्िम. 

● इंटरनॅशनल एअर टर ासपोटग असोणसएशन मुख्यालय:  मॉव्हरर यल, 

कॅनिा; 

● इंटरनॅशनल एअर टर ासपोटग असोणसएशन िीजी:  णिली िॉल्ह्श; 

● इंटरनॅशनल एअर टर ासपोटग असोणसएशनची सथापना:  19 एणप्रल 

1945, हिाना, कु्यबा. 
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