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ानकोश मािसक चालू घडामोडी फे ुवारी 2022 
 

रा ीय बात ा 
पंत धान मोदीनंी पंिडत जसराज क चरल फाउंडेशनचा शुभारंभ 
केला. 
 भारतीय शा ीय गायका ा 92 ा जयंतीिनिम  पंत धान नर  

मोदी यांनी पंिडत जसराज क चरल फाउंडेशन सु  केले आहे. 
पंत धान मोदी णाले की, जगाला भारतीय संगीताचा लाभ 
घे ाचा ह  आहे, ा माणे योगातून िमळतो. दुगा जसराज 
आिण पंिडत शारंग देव यांनी उ ादांचा गौरवशाली वारसा िजवंत 
ठेवला आहे. योग, भारतीय संगीताम े मानवी मनाची खोली ढवळून 
काढ ाची मता आहे आिण जगाला ाचा लाभ िमळ ाचा ह  
आहे. 

भारत सरकार नॅशनल लँड मोनेटायझेशन कॉप रेशन थापन 
करत आहे. 
 आिथक सव णानुसार, जमीन आिण इतर गैर-मु  मालम ेचे 

मु ीकरण कर ासाठी सरकार रा ीय जमीन कमाई िनगम 
(NLMC) ची थापना करत आहे. NLMC चे ारंिभक अिधकृत भाग 
भांडवल पये 5000 कोटी आिण सद ता घेतलेले भाग भांडवल 
₹150 कोटी असेल. आतापयत, CPSEs ने CPSEs कडून 
कमाईसाठी 3,400 एकर जमीन आिण इतर नॉन-कोर मालम ा 
संदिभत के ा आहेत ात MTNL, BSNL, BPCL, B&R, BEML, 
HMT Ltd, Instrumentation Ltd यांचा समावेश आहे. 

National Land Monetisation Corporation (NLMC) 
 अथसंक ातील घोषणेनुसार रा ीय जमीन मु ीकरण महामंडळ 

(NLMC) ची थापना केली जात आहे. भारत सरकार ा 100 ट े  
मालकीची सं था णून ाची थापना केली जात आहे. ारंिभक 
अिधकृत भाग भांडवल पये 5,000 कोटी असेल तर सद ता 
घेतलेले भाग भांडवल पये 150 कोटी असेल. 

िहवाळी ऑिल क ा उद्घाटन आिण समारोप समारंभावर 
भारताने राजनैितक बिह ार टाक ाची घोषणा केली. 
 2022 िहवाळी ऑिल कची सु वात 04 फे ुवारी 2022 रोजी 

बीिजंग, चीन येथे झाली आहे आिण 20 फे ुवारी 2022 पयत सु  
राहील. उद्घाटन सोहळा बीिजंग ा नॅशनल ेिडयमम े 
आयोिजत कर ात आला होता, ाला प ांचे घरटे णूनही 
ओळखले जाते. मा , भारताने बीिजंग िहवाळी ऑिल क ा 
उद्घाटन आिण समारोप समारंभावर राजनियक रावर बिह ार 
टाक ाची घोषणा केली होती. 

 बिह ारामागील कारण काय? 15 जून 2020 रोजी झाले ा 
गलवान घटनेत एका कनलसह 20 भारतीय सैिनकांचा मृ ू झाला 
होता, ाम े चीनने एका िचनी सैिनकाची ( ूई फाबाओ) 
ऑिल क मशालवाहक णून िनवड केली आहे. 

2022 िहवाळी ऑिलंिपक ब ल 
 हे चीनमधील पिहले िहवाळी ऑिलंिपक आिण चीनमधील दुसरे 

एकूण ऑिलंिपक आहे. 
 उ ाळी (2008) आिण िहवाळी ऑिल क या दो ी धाचे 

आयोजन करणारे बीिजंग हे जगातील पिहले शहर असेल. टम े 

सात खेळांमधील 15 िवषयांवरील 109 धा ा िव माचा समावेश 
असेल. 

 2022 िहवाळी ऑिलंिपकसाठी मोटो: िबंग ड्वेन ड्वेन. 
 2022 िहवाळी ऑिलंिपकसाठी अिधकृत घोषणा: “Together for 

a Shared Future”. 
पंत धान मोदीनंी हैदराबाद थत ICRISAT ा 50 ा वधापन 
िदन सोह ाचे उद्घाटन केले. 
 पंत धान नर  मोदी यांनी हैदराबादमधील येथे अध-शु  उ  

किटबंधासाठी आंतररा ीय पीक संशोधन सं थे ा (ICRISAT) 50 
ा वधापन िदन सोह ाचे उद्घाटन केले. या संगी 

पंत धानांनी ICRISAT ा दोन संशोधन सुिवधांचे उद्घाटन केले, 
ात वन ती संर णावरील हवामान बदल संशोधन सुिवधा आिण 

जलद जनरेशन अँड ा मट सुिवधा या हो ा. 
 

 
 या दोन सुिवधा आिशया आिण उप-सहारा आि केतील 

अ भूधारक शेतक यांना समिपत आहेत. पंत धानांनी ICRISAT 
ा खास िडझाइन केले ा लोगोचे अनावरण केले आिण या संगी 

जारी केले ा रणाथ ितिकटाचेही अनावरण केले. आिशया आिण 
उप-सहारा आि केत ामीण िवकासासाठी कृषी संशोधन करणे हे 

ाचे उि  आहे. 

COVID-19 DNA लस सादर करणारा भारत हा पिहला देश ठरला 
आहे. 

 COVID-19 िव  DNA लस असलेला भारत हा जगातील पिहला 
देश बनला आहे. ZyCoV -D ही जगातील पिहली ा ड DNA 
लस अहमदाबाद थत लस उ ादक Zydus Cadila ारे िनिमत 
आहे आिण ती थम पटना येथे शािसत कर ात आली. ही एक 
वेदनारिहत आिण इंजे न कर ायो  लस आहे जी 28 िदवस 
आिण 56 िदवसां ा अंतराने िदली जाते. भारत बायोटेक ा 
कोवॅ न नंतर भारतात आणीबाणीची अिधकृतता ा  करणारी 
ही दुसरी भारत-िनिमत लस आहे. 

आिथक वष 2020-21 म े पीएम केअस फंडाचा िनधी ितपटीने 
वाढून 10,990.17 कोटी पये झाला. 
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 2020-21 म े पीएम केअर फंड अंतगत एकूण िनधी 
10,990.17 कोटी पये होता. 2020-21 म े िनधीतून 
3,976.17 कोटी पये खच कर ात आले, तर PM CARES 
िनधी ा नवीनतम लेखापरीि त िवधानानुसार, 31 माच 2021 
पयत, िनधीकडे 7,013.99 कोटी पये खच न झालेली िश क 
होती. कोिवड-19 िव ा लढाईला चालना दे ासाठी सरकारने 

िटलेटरसह वै कीय उपकरणे खरेदी कर ासाठी पैशाचा काही 
भाग वापरला आहे आिण थलांत रतांना िदलासाही िदला आहे. 

 कोिवड-19 लसी ा 6.6 कोटी डोस ा खरेदीवर सवािधक णजे 
1,392.82 कोटी पये खच कर ात आले. िनधीची थापना 27 
माच 2020 रोजी कर ात आली. पीएम केअर फंड हा एक समिपत 
रा ीय िनधी आहे ाचा ाथिमक उ ेश कोिवड-19 साथी ा 
आजारामुळे उ वले ा कोण ाही आप ालीन िकंवा संकटा ा 
प र थतीला सामोरे जा ासाठी आहे.  

पीएमकेएसवाय 4,600 कोटी ं ा वाटपासह माच 2026 पयत 
वाढिव ात आला. 
 धानमं ी िकसान संपदा योजना (PMKSY)' 4,600 कोटी 

पयां ा वाटपासह माच 2026 पयत वाढव ात आली आहे. ही 
योजना अ  ि या उ ोग मं ालया ारे शािसत केली जाते. अ  

ि या े ाची सवागीण वाढ आिण िवकास हा या योजनेचा उ ेश 
आहे. मे 2017 म े, क  सरकारने 6,000 कोटी पयां ा 
वाटपासह SAMPADA (कृषी-सागरी ि या आिण कृषी- ि या 

स ा िवकासासाठी योजना) सु  केली होती. ऑग  2017 
म े योजनेचे PMKSY असे नामकरण कर ात आले. 

पंत धान आवास योजना 2022 
 धानमं ी आवास योजना (PMAY) हा भारत सरकारचा एक 

उप म आहे, ाचा उ ेश 2022 पयत शहरी ग रबांना परवडणारी 
घरे उपल  क न दे ाचे आहे. ही योजना थम 1 जून 2015 
रोजी सु  कर ात आली होती. PMAY योजनेचा ाज दर 6.50 
पासून सु  होतो. % pa आिण 20 वषापयत ा कायकाळासाठी 
िमळू शकते. आिथक ा दुबल िवभाग (EWS) आिण कमी 
उ  गट (LIG) ेणीसंाठी PMAY े िडट िलं ड सबिसडी 

ीम (CLSS) चा लाभ घे ाची अंितम तारीख 31 माच 2022 
पयत वाढव ात आली आहे. 

Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) Beneficiaries List: 

Beneficiary Annual Income 

Middle Income Group I (MIG I) Rs.6 lakh to Rs.12 
lakh 

Middle Income Group I (MIG II) Rs.12 lakh to Rs.18 
lakh 

Lower Income Group (LIG) Rs.3 lakh to Rs.6 lakh 

Economically Weaker Section 
(EWS) 

Up to Rs.3 lakh 

भारतातील शीष 10 बँका ा PMAY योजनेअंतगत कज देतात ा 
खाली सूचीब  आहेत: 
 बँक ऑफ बडोदा 
 ेट बँक ऑफ इंिडया 
 अँ स बँक 
 IDFC फ  बँक 
 बंधन बँक 
 बँक ऑफ इंिडया 
 एचडीएफसी बँक 
 IDBI बँक 
 पंजाब नॅशनल बँक 
 कॅनरा बँक 
भारतातील पिहला बायोमास-आधा रत हायडोजन ांट म  

देश येथे उभार ात येणार आहे. 
 भारतातील पिहला ावसाियक रावरील बायोमास-आधा रत 

हायडोजन ांट म  देशातील खांडवा िज ात उभार ात 
येणार आहे. दररोज हा ांट 30 टन बायोमास फीड ॉकमधून 
एक टन हायडोजन तयार करेल. हा ांट Watomo Energies 
Ltd आिण Biezel Green Energy यां ा संयु  उप मा ारे 
24 कोटी पयां ा गंुतवणुकीने उभारला जात आहे. 

 बायोमासपासून हायडोजन, िमथेन आिण बायोचार तयार क  
शकणा  या 'थमली ऍ लरेटेड ऍनेरोिबक डायजेशन (टीएडी) 
अणुभ ा'चे तं ान कंपनीकडे आहे . अ ाप नाव नसले ा 
संयु  उप मात बीझेल ीनची 50 ट े  मालकी असेल; इतर 50 
ट े  इ ु क शेतक यांकडून येतील. 

सुरतला िडसबर 2024 पयत भारतातील पिहले बुलेट टेन ेशन 
िमळेल. 
 मंुबई-अहमदाबाद बुलेट टेन क  हा भारतातील पिहला बुलेट 

टेन माग असेल. तर सुरत शहराला भारतातील पिहले बुलेट टेन 
ेशन िमळणार आहे. नॅशनल हाय- ीड रेल कॉप रेशन िलिमटेड 

(NHSRCL) हा क  िडसबर 2024 पयत पूण करणार आहे. या 
क ाची िकंमत 1 लाख कोटी पयांपे ा जा  अस ाचा अंदाज 

आहे, ापैकी 88,000 कोटी पये जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन 
एज ी (JICA). 508.7 िकलोमीटर लांबी ा मंुबई-अहमदाबाद 
बुलेट टेन क ापैकी 155.76 िकमी महारा ात, 384.04 िकमी 
गुजरातम े आिण 4.3 िकमी दादरा आिण नगर हवेलीम े आहे. 

सरकारने RYSK योजना आणखी 5 वष चालू ठेवली. 
 क  सरकारने 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत आणखी 5 

वषासाठी “रा ीय युवा श ीकरण काय म (RYSK)” योजना सु  
ठेव ाचा िनणय घेतला आहे. त णांचे म  आिण नेतृ गुण 
िवकिसत करणे आिण ांना रा  उभारणी ा कायात सहभागी 
क न घेणे. या योजनेचे लाभाथ  15 ते 29 वयोगटातील त ण 
आहेत. 

भारत ीलंकेला आधार काडची आवृ ी सु  कर ात मदत 
करेल. 
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 भारताने आधार काडवर आधा रत 'युिनटरी िडिजटल आयडिटटी 
े मवक' लागू कर ासाठी ीलंकेला अनुदान दे ाचे मा  केले 

आहे. राजप े सरकार रा ीय रावरील काय म णून 
े मवक ा अंमलबजावणीला " ाधा " देईल. िडसबर 2019 म े 

रा पती गोटाबाया राजप े आिण पंत धान नर  मोदी यां ात 
झाले ा ि प ीय चचनंतर हा उप म सु  आहे. 

 बायोमेिटक डेटावर आधा रत वैय क ओळख पडताळणी यं , 
सायबर ेसमधील ी ं ा ओळखीचे ितिनिध  क  
शकणारे िडिजटल साधन आिण दोन उपकरणे एक  क न 
िडिजटल आिण भौितक वातावरणात अचूकपणे पडताळता येणारी 
वैय क ओळख ओळखणे अपेि त आहे. 

नैसिगक शेतीला ो ाहन दे ासाठी नाबाडने 'िजवा काय म' 
सु  केला. 
 National Bank for Agriculture and Rural 

Development (NABARD) ने 11 रा ांम े िव मान पाणलोट 
आिण वाडी काय मांतगत नैसिगक शेतीला ो ाहन दे ासाठी  
'JIVA काय म' सु  केला आहे. 

 JIVA हा कृषीशा ावर आधा रत काय म आहे, जो नाबाड ा 
पाणलोट काय मांतगत अनेक क ांचे एक ीकरण आहे आिण 
पयावरणीय ा नाजूक आिण पावसावर अवलंबून असले ा पाच 
कृषी े ांचा समावेश असले ा 11 रा ांम े ाची 
अंमलबजावणी केली जाईल. 

क  सरकारने रा  पोलीस दला ा आधुिनकीकरण योजनेला 
मंजुरी िदली. 
 रा  पोलीस दलां ा आधुिनकीकरणाची योजना (MPF Scheme) 

2021-22 ते 2025-26 या पाच वषासाठी सु  ठेव ास सरकारने 
मा ता िदली आहे. पाच वषासाठी एकूण . 26,275 कोटी क ीय 
आिथक प र य आहे. ही योजना गृह मं ालय (MHA) 1969-70 
पासून राबवत आहे. 

 रा  पोिलस दलांना पुरेशा माणात सुस  क न आिण ां ा 
िश णा ा पायाभूत सुिवधांना बळकट क न अंतगत सुर ा 

आिण कायदा आिण सु व थे ा प र थतीवर िनयं ण 
ठेव ासाठी ल र आिण क ीय सश  पोिलस दलांवर रा  
सरकारांचे अवलंिब  हळूहळू कमी करणे हा या योजनेचा उ ेश 
आहे. 

क ाने टा जडर समुदाय आिण िभका यांसाठी ' ाइल' योजना 
सु  केली. 
 क ीय सामािजक ाय आिण अिधका रता मं ी, डॉ वीर  कुमार 

यांनी " ाइल" नावाची क ीय े  योजना सु  केली आहे. SMILE 
णजे उपजीिवका आिण Support for Marginalized 

Individuals for Livelihood and Enterprise. नवीन छ ी 
योजनेचा उ ेश टा जडर समुदाय आिण भीक माग ा ा कृतीत 
गंुतले ा लोकांसाठी क ाणकारी उपाय दान करणे आहे. ही 
योजना ल त गटाला आव क कायदेशीर संर ण, सामािजक 
सुर ा आिण सुरि त जीवनाचे वचन देईल. 

SMILE योजनेत दोन उप-योजना आहेत. हे आहेत: 
'टा जडर ी ं ा क ाणासाठी सवसमावेशक 
पुनवसनासाठी क ीय े  योजना'. 

1. टा जडर िव ा ासाठी िश वृ ी: IX आिण पद ु र िश ण 
घेत असले ा िव ा ाना ांचे िश ण पूण कर ासाठी िश वृ ी. 

2. कौश  िवकास आिण उपजीिवका: िवभागा ा PM-DAKSH 
योजनेअंतगत कौश  िवकास आिण उपजीिवका. 

3. संिम  वै कीय आरो : िनवडक ालयां ारे िलंग-
पुनपु ीकरण श ि यांना समथन देणारे PM-JAY सह अिभसरण 
असलेले सवसमावेशक पॅकेज. 

4. 'ग रमागृह' पात घरे: िनवारा गृह 'ग रमा गृह' जेथे अ , 
कपडे, मनोरंजना ा सुिवधा, कौश  िवकासा ा संधी, 
मनोरंजना क उप म, वै कीय सहा  इ. दान केले जातील. 

5. टा जडर ोटे न सेलची तरतूद: गु ां ा करणांवर ल  
ठेव ासाठी आिण गु ांची वेळेवर नोदंणी, तपास आिण खटला 
चालवणे सुिनि त कर ासाठी ेक रा ात टा जडर 
संर णाची थापना करणे. 

6. ई-सेवा (रा ीय पोटल आिण हे लाइन आिण जािहरात) आिण इतर 
क ाणकारी उपाय. 

FAITH ने इंिडया टु रझम जन डॉ ुमट 2035 जारी केले. 
 फेडरेशन ऑफ असोिसएशन इन इंिडयन टू रझम अँड 

हॉ टॅिलटी (FAITH) ने FAITH 2035 जन डॉ ुमट जारी 
केले आहे ाम े 2035 पयत भारतीय पयटन जगाला पसंतीचे 
आिण आवडते बनव ासाठी हा अंमलबजावणीचा माग आहे. 
भारतीय ातं  पयटनाला 'भारतासाठी सामािजक-आिथक 
नोकरी आिण पायाभूत सुिवधा िनमाण करणारे' तसेच 'शा त आिण 
सवसमावेशक इकोिस म तयार कर ासाठी एक आदश बनवणे' 
हे ाचे उि  आहे. 

 FAITH हे भारतातील संपूण पयटन, वास आिण आदराित  
उ ोगाचे ितिनिध  करणा या सव रा ीय संघटनांचे धोरण 
महासंघ आहे. पयटनाला 'भारतासाठी सामािजक-आिथक नोकरी 
आिण पायाभूत सुिवधा िनमाण करणारे' तसेच 'शा त आिण 
सवसमावेशक इकोिस म तयार कर ासाठी एक आदश बनवणे' 
हे ाचे उि  आहे. 

ौढां ा िश णासाठी सरकारने ' ू इंिडया िलटसी ो ाम' मंजूर 
केला आहे. 
 ौढ िश णा ा सव पैलंूचा समावेश कर ासाठी िश ण 

मं ालयाने आिथक वष 2022-2027 या कालावधीसाठी " ू 
इंिडया िलटसी ो ाम" नावाची नवीन योजना मंजूर केली आहे. 
रा ीय शै िणक धोरण 2020 आिण अथसंक ीय घोषणा 2021-
22 ा सव पैलंूम े ौढ िश णाचे संरेखन कर ाचे या योजनेचे 
उि  आहे. सरकारने आता " ौढ िश ण" हा श  बदलून 
'सवासाठी िश ण' असा केला आहे. 
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योजनेब ल: 
 आिथक वष 2022-27 साठी “ ू इंिडया सा रता काय म” चा 

एकूण प र य .1037.90 कोटी आहे. ( ात अनु मे . 700 
कोटी क ाचा वाटा आिण . 337.90 कोटी रा ाचा वाटा आहे). 

 देशातील सव रा े/क शािसत देशांमधील 15 वष आिण ा न 
अिधक वया ा असा रांना या योजनेत समािव  केले जाईल. 

 2011 ा जनगणनेनुसार, देशातील 15 वष आिण ावरील 
वयोगटातील असा रांची सं ा 25.76 कोटी (पु ष 9.08 कोटी, 
मिहला 16.68 कोटी) आहे. 

भारतीय रे े देशातील सवात मोठी कु ी अकादमी थापन 
करणार आहे. 

 िकशनगंज, िद ी येथे भारतीय रे ेम े अ ाधुिनक कु ी 
अकादमी थापन कर ास रे े मं ालयाने मा ता िदली आहे. 
कु ी अकादमी ही भारतातील सवात मोठी अकादमी असेल आिण 
देशातील कु ी खेळाला ो ाहन दे ासाठी गत िश ण 
सुिवधांनी सुस  असेल. हा क  30.76 कोटी पये खचून 
उभार ात येणार आहे. 

सौभा  योजना: राज थान अ ल सौर िवद्युतीकरण योजना 

 सौभा  योजनतगत, राज थानम े सौर-आधा रत ँडअलोन 
णाली ारे सवािधक घरांचे िवद्युतीकरण केले जाते. िहमाचल 
देश आिण िस ीम या डोगंराळ रा ांम े आिण क शािसत 
देश ज ू आिण का ीरम े या उप मांतगत लाभाथ  शू  

होते. सौभा  योजनतगत, गे ा वष  31 माचपयत 2.817 कोटी 
कुटंुबांचे िवद्युतीकरण कर ात आले, ात 4.16 लाख सौर-
आधा रत ँडअलोन िस ीम ारे होते. 

 सौभा  योजनतगत, राज थानम े सौर-आधा रत तं  
णाली ारे 1,23,682 घरांचे िवद्युतीकरण कर ात आले, ानंतर 

छ ीसगड (65,373), उ र देश (53,234), आसाम (50,754), 
िबहार (39,100,354), महारा  (39,100,353), ओिडशा (13,735), 
म  देश (12,651), आहे असे ऊजा मं ी आर के िसंह यांनी 
लोकसभेत सांिगतले. 

डाबर ही पिहली भारतीय ा क कचरा ुटल FMCG कंपनी 
ठरली. 
 डाबर इंिडया ही पिहली भारतीय ाहकोपयोगी व ू कंपनी बनली 

आहे जी पूणपणे ा क कचरा ुटल बनली आहे. 21-22 या 
आिथक वषात सुमारे 27,000 मेिटक टन पो - ाहक ा क 
कचरा गोळा, ि या आिण पुनवापर क न हे केले आहे. डाबरने 
रीसायकिलंगसह ॅ क पॅकेिजंगचा वापर मागे टाक ाचा 
मह ाचा ट ा गाठला आहे. ॅ क कचरा व थापन (PWM) 
िनयमाचा भाग णून डाबरचा ा क कचरा व थापन 
उप म 2017-18 म े सु  कर ात आला. 

िव मं ी सीतारामन यांनी 'पंचतं ' वर पिहले रंगीत रिणका नाणे 
लॉ  केले. 
 िस ु रटी ि ंिटंग अँड िमंिटंग कॉप रेशन ऑफ इंिडया िलिमटेड 

(SPMCIL) ा 17 ा थापना िदनािनिम  अथमं ी, िनमला 
सीतारामन यांनी 'पंचतं ' वर पिहले रंगीत रिणका नाणे लॉ  
केले. अथमं ांनी आप ा भाषणात तं ानावर आधा रत 
अथ व थेची पूतता कर ासाठी कौश  वाढवणे आिण नवीन 
कौश े आ सात करणे आिण अप ेडेशन यावर भर िदला. पुढे, 
ितने उ ादनांची गुणव ा वाढव ावर आिण SPMCIL ला चलन 
आिण इतर सावभौम उ ादनांचे मुख उ ादक णून ँड 
कर ावर भर िदला. 

भारत सरकारने िचनी मूळ ा 54 अँ वर बंदी घातली आहे. 
 भारत सरकारने सुर े ा कारणा व िचनी वंशा ा 54 अँ वर 

बंदी घातली आहे. अँ म े Sea Ltd.चा माक  गेम ी फायर 
आिण Tencent, Alibaba आिण NetEase सार ा टेक फमशी 
संबंिधत इतर अँ चा समावेश आहे. इले ॉिन  आिण मािहती 
तं ान मं ालयाने या अँ वर बंदी घातली होती ती 2020 म े 
भारताने ितबंिधत केले ा अँ ची री- ँडेड आवृ ी आहेत. ी 
फायरची तुलना अनेकदा PUBG शी केली जाते. हा जगातील सवात 
लोकि य मोबाईल गेमपैकी एक आहे. 

 मािहती तं ान (IT) कायदा, 2000 ा कलम 69A अंतगत, 
कोण ाही संगणक संसाधना ारे कोण ाही मािहतीचा सावजिनक 

वेश अवरोिधत कर ासाठी िनदश जारी कर ाचा सरकारी 
अिधकार दान करतो. 

भारताचे G20 अ पद ल ात घेऊन, क  सरकारने G20 
सिचवालय तयार करते केले. 
 भारत 1 िडसबर 2022 ते 30 नो बर 2023 या कालावधीत G20 

चे अ पद भूषवेल आिण G20 िशखर प रषद 2023 म े 
(18 वी आवृ ी) भारतात होणार आहे. ा ा तयारीसाठी, 
सरकारने G20 सिचवालय आिण ाची अहवाल रचना थापन 
कर ास मा ता िदली आहे. 

 G20 सिचवालयाला पंत धानां ा अ तेखालील सव  सिमती 
मागदशन करेल आिण ात खालील सद  असतील. 

1. अथमं ी: िनमला सीतारामन, 
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2. गृहमं ी: अिमत शहा, 

3. पररा  मं ी: एस. जयशंकर, आिण 

4. G20 शेपा: िपयुष गोयल 

G20 सिचवालयाची जबाबदारी काय आहे? 

 G20 सिचवालय संपूण धोरणा क िनणयां ा अंमलबजावणीसाठी 
आिण भारता ा आगामी G20 अ पदासाठी आव क 
असले ा व थांसाठी जबाबदार असेल. 2021 म े, G20 िशखर 
प रषद रोम, इटली येथे आयोिजत कर ात आली होती. 2022 म े 
G20 िशखर प रषद बाली, इंडोनेिशया येथे होणार आहे तर 2023 
म े ती नवी िद ी, भारत येथे होणार आहे. 

सामािजक ाय मं ालयाने DNTs ा आिथक स मीकरणासाठी 
योजना सु  केली. 

 क ीय सामािजक ाय आिण स मीकरण मं ी डॉ वीर  कुमार 
यांनी डॉ आंबेडकर इंटरनॅशनल सटर, नवी िद ी येथे Scheme 
for Economic Empowerment for DNTs (SEED) नावाची 
क ीय े  योजना सु  केली आहे. 2021-22 ते 2025-26 या 
आिथक वषापासून 5 वषा ा कालावधीत SEED योजनेसाठी एकूण 
आिथक प र य अंदाजे 200 कोटी पये आहे. 

 SEED चे उि  िवमु , भट ा िवमु  आिण अध भट ा 
आिदवासी समुदायांचे (DNT/NT/SNT) क ाण आहे. 

 
योजनेत खालील चार घटक असतील: 
 DNT/NT/SNT उमेदवारांना धा क परी ांम े बस ास 

स म कर ासाठी ांना चांग ा दजाचे कोिचंग दान करणे. 
 DNT/NT/SNT समुदायांना आरो  िवमा दान करणे. 
 DNT/NT/SNT सामुदाियक सं थांचे छोटे र तयार आिण 

बळकट कर ासाठी समुदाय रावर उपजीिवका उप म सुलभ 
करणे. 

 DNT/NT/SNT समुदायातील सद ांना घरे बांध ासाठी आिथक 
सहा  दान करणे. 

िजओ ॅटफॉ ने यूएस-आधा रत टेक ाटअप टू ॅटफॉमम े 
25% िह ा घेतला. 
 Jio Platforms ने US-आधा रत डीप-टेक ाटअप कंपनी TWO 

Platforms मधील 25% ेक $ 15 दशल  म े घेतला आहे. टू 
ॅटफॉम ही एक कृि म वा व कंपनी आहे जी पर रसंवादी 

आिण इमिस  एआय अनुभव तयार कर ावर ल  कि त करते. 
नवीन तं ानाचा अवलंब कर ासाठी आिण AI, metaverse 
आिण िमि त वा िवकता यासार ा िवघटनकारी तं ानाची 
िनिमती कर ासाठी दो ी कंप ांनी हातिमळवणी केली आहे. 

िबकानेरम े क रअर समुपदेशन कायशाळा ‘ मश 2022’ सु  
कर ात आली 
 सां ृ ितक आिण संसदीय कामकाज रा मं ी, अजुन राम मेघवाल 

यांनी राज थानमधील िबकानेर िज ातील िव ा ासाठी ‘ मश 

2022’ ही एक मेगा क रअर समुपदेशन कायशाळा सु  केली 
आहे. 

 या कायशाळेत िबकानेर िज ातील आिण ामु ाने ामीण 
भागातील हजारो खाजगी व सरकारी शाळांमधील एक लाखा न 
अिधक िव ाथ  सहभागी झाले होते. एका कायशाळेत 1 लाखां न 
अिधक िव ा ानी क रअर समुपदेशनात भाग घेत ाची 
भारतातील ही पिहलीच घटना आहे. 

अिमत शाह यांनी िद ी पोिलसांचे ‘शा  ॲप’ आिण ‘ ाट काड 
श  परवाना’ लाँच केले. 
 क ीय गृहमं ी अिमत शहा यांनी िद ी पोिलसां ा 75 ा वधापन 

िदनािनिम  िद ी पोिलसांचे ‘ ाट काड श  परवाना’ आिण 
‘शा  ॲप’ लॉ  केले. 

 िद ी पोिलसां ा ण ानुसार, अंतिनिहत सुर ा वैिश ांसह 
ाट काड हाताळ ास सोपे आहे. श  परवाना धारकां ा 

डेटाची पडताळणी के ानंतर काड इन हाऊस ि ंट केले जाईल. 
ाट काड श  परवा ाब ल: 

 स ा ा मो ा श  परवाना पु का बदल ासाठी िद ी 
पोिलस परवाना युिनटने ‘ ाट काड श  परवाना’ सादर केला 
आहे. 

 यासह अशा कारची ाट काड सेवा सु  करणारे िद ी पोिलस 
हे देशातील पिहले पोिलस दल ठरले आहे. 

शा  मोबाईल ॲप ब ल: 
 भावी पोिलिसंगसाठी ‘शा  मोबाइल ॲप’ ारे िद ी पोिलसां ा 

‘ई-बीट बुक’सोबत काड देखील जोडले गेले आहे. 
 शा  ॲप दैनंिदन या क तपासणी दर ान कधीही श  

परवानाधारकांची ओळख पटिव ात अिधका यांना मदत करेल. 
पीक िवमा पॉिलसी दे ासाठी भारत सरकार 'मेरी पॉिलसी मेरे 
हाथ' लाँच करणार आहे. 
 कृषी आिण शेतकरी क ाण मं ालय 'मेरी पॉिलसी मेरे हाथ' लाँच 

करणार आहे जी धानमं ी फसल िवमा योजना (PMFBY) अंतगत 
शेतक यांना पीक िवमा पॉिलसी पोहोचव ासाठी घरोघरी िवतरण 
मोहीम आहे. या मोिहमेचे उि  सव शेतकरी ां ा धोरणांिवषयी, 
जिमनी ा नोदंी, दा ाची ि या आिण PMFBY अंतगत त ार 
िनवारणाबाबत सव मािहती जाग क आहेत याची खा ी करणे हा 
आहे. 

 भारत सरकारची मुख योजना, PMFBY चे उि  नैसिगक 
आप ीमुंळे िपकाचे नुकसान/नुकसान सहन करणा  या शेतक  यांना 
आिथक सहा  दान करणे आहे. 4 फे ुवारी 2022 पयत 
योजनेअंतगत 1,07,059 कोटी पयां न अिधक दा ांसह, 
PMFBY अंतगत 36 कोटी ं न अिधक शेतकरी अजाचा िवमा 
उतरव ात आला आहे. 

आरो  े ासाठी भारताला जागितक ोत णून थान 
दे ासाठी सरकार 'हील बाय इंिडया' योजना आखत आहे. 
 आरो  े ातील भारतातील शै िणक सं थांम े सुधारणा 

कर ासाठी भारत सरकार ' हील बाय इंिडया' उप माला 
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चालना देणार आहे. क ीय आरो  मं ालयाने नुकतेच दोन िदवस 
'हील बाय इंिडया' या िचंतन िशिवराचे आयोजन केले होते. 'हील 
बाय इंिडया' उप माचा उ ेश आरो  े ातील भारतातील 

िशि त ावसाियकांसाठी परदेशात नोकरी ा संधी िनमाण 
करणे आिण आरो  े ातील दजदार मानवी संसाधने िवकिसत 
कर ासाठी िश ण वाढवणे, अशा कारे ांना जगात कुठेही 
काम कर ास पा  हो ास मदत करणे आहे. 

पंत धान नर  मोदी यांनी इंदूरम े 550 टन मते ा गोबर-धन 
ांटचे उद्घाटन केले. 

 पंत धान नर  मोदी यांनी िडओ कॉ र ंग ारे म  
देशातील इंदूर येथे 550 टन मते ा “गोबर-धन (बायो-सीएनजी) 
ांटचे” उद्घाटन केले. हा आिशयातील सवात मोठा बायो-

सीएनजी ांट आहे. 150 कोटी पये खचून ाची उभारणी 
कर ात आली आहे. गोवधन ांट वे  टू वे  इनो ेशन या 
संक नेवर आधा रत आहे. ओला शहरी घरगुती कचरा आिण गुरे 
आिण शेतातील कचरा हे गोबर धन आहे. 

वन तीचें फायदे काय आहेत? 
 ह रतगृह वायू उ जनात घट, ह रत ऊजा दान करणे; आिण 

सि य कंपो  खत णून. 
 इंदूर गोबर धन बायो सीएनजी ांट दररोज सुमारे 17,000 िकलो 

सीएनजी आिण 100 टन सि य कंपो  तयार करेल. 
 असे गोबर धन बायो सीएनजी ांट ये ा दोन वषात 75 मो ा 

महानगरपािलका सं थांम े थापन केले जातील असा ाव आहे. 
Corbevax ला DGCI कडून 12-18 वयोगटासाठी आप ालीन 
मा ता िमळाली. 
 ड  कंटोलर जनरल ऑफ इंिडया (DCGI) ने 12 ते 18 वष 

वयोगटातील मुलांसाठी कोरोना लस बायोलॉिजकल ई िलिमटेड ा 
कॉबवॅ ला मा ता िदली आहे. हैदराबाद थत फामा ुिटकल 
कंपनी बायोलॉिजकल ई िलिमटेडने सांिगतले की ांची 
कोरोना ायरस लस Corbevax ही भारतातील ितसरी घरगुती लस 
आहे. भारत बायोटेकचे कोवॅ न 3 जानेवारीपासून 15 ते 18 वष 
वयोगटातील मुलांना िदले जात आहे. 

 कॉब ॅ ला ोटीन स ूिनट टले जाते आिण स ा, 
आम ाकडे िहपॅटायटीस बी लसीचे उदाहरण आहे जे समान 

ोटीन स ूिनट लस आहे. कॉबवॅ  आिण भारतातील इतर लस, 
आम ाकडे सीरम इ ूटकडून कोवो ॅ  आहे. 

भारतीय रे ेने J&K मधील भारता ा पिह ा केबल ेड रे े 
पुलाची झलक िदली. 

 भारतीय रे ेने ज ू आिण का ीरमधील रयासी िज ातील अंजी 
नदीवरील देशातील पिह ा केबल- ेड पुला ा नवीन ितमा 
शेअर के ा आहेत. उधमपूर- ीनगर-बारामु ा रेल िलंक 
(USBRL) क ाचा एक भाग असलेला अंजी ख ा पूल, कटरा 
आिण रयासी भागांना रे े िलंक ारे जोडेल. हा पूल पॅ रसमधील 
आयफेल टॉवरपे ा उंच - नदी ा तळापासून 331 मीटर उंचीवर 

उभा राहील. पुलाची एकूण लांबी 473.25 मीटर असून ाला 96 
केब चा आधार आहे. 

 उधमपूर- ीनगर-बारामु ा रे े िलंक हा भारतीय उपखंडातील 
सवात कठीण क ांपैकी एक मानला जातो. या पुलाची रचना 
वादळ आिण जोरदार वारे सहन कर ासाठी कर ात आली आहे. 

भारती एअरटेल SEA-ME-WE-6 अंडरसी केबल क ोिटयमम े 
सामील झाली. 

 दूरसंचार ऑपरेटर, Bharti Airtel Ltd ने घोषणा केली आहे की ते 
दि ण-पूव आिशया-म  पूव-पि म युरोप 6 ( SEA-ME-WE-6) 
समु ाखालील केबल क ोिटयमम े सामील झाले आहे, ाची 
उ -गती जागितक नेटवक मता वाढव ासाठी आिण सेवा 
दे ासाठी भारताची वेगाने वाढणारी िडिजटल अथ व था. केबल 
िस ीममधील एकूण गंुतवणुकी ा 20 ट े  ते अँक रंग करेल. 
SEA-ME-WE-6 ारे, एअरटेल ा ा जागितक नेटवकम े 100 
TBps मता जोड ास स म असेल . टे ो भारतात SEA-ME-
WE-6 केबल िस ीम मंुबई आिण चे ई येथील नवीन लँिडंग 

ेशनवर उतरवेल. एअरटेल ित र , क ोिटयमम े इतर 12 
जागितक सद  आहेत. 

 
SEA-ME-WE 6 णजे काय? 
 SEA-ME-WE 6 ही दि णपूव आिशया, म  पूव आिण पि म 

युरोप दर ान दूरसंचार वा न ने ासाठी ािवत ऑि कल 
फायबर सबमरीन क ुिनकेशन केबल िस म आहे . 

 SEA-ME-WE-6 हे 19,200 िकमीचे नेटवक आहे, जे िसंगापूर ते 
ा पयत धावेल. 

 ाची बँडिवड्थ 120 Tbps असेल 
 ही णाली 2025 म े थेट होणार आहे. 
 एकदा काया त झा ानंतर, ती जागितक रावर सवात मो ा 

समु ाखालील केबल णालीपैंकी एक असेल. 
टाटा पॉवरने ऑफशोर पवन क  िवकिसत कर ासाठी RWE 
सह सहकाय केले. 
 टाटा पॉवरने भारतातील ऑफशोअर पवन क ां ा संयु  

िवकासा ा संभा तेचा शोध घे ासाठी जमनी थत RWE 
र ुएबल GmbH सोबत सहकाय केले आहे. टाटा पॉवरची पूण 
मालकीची उपकंपनी, टाटा पॉवर र ुएबल एनज  िलिमटेड आिण 
ऑफशोअर िवंडमधील जगातील मुखांपैकी एक असले ा RWE 
यां ात या संदभात सामंज  करारावर ा री कर ात आली. हे 
भारत सरकार ा 2030 पयत 30 िगगावॅट्स (GW) ऑफशोअर 
िवंड इं ॉलेश  सा  कर ा ा घोषणे ा अनुषंगाने आहे. 

 भारत हा सुमारे 7600 िकलोमीटरचा मोठा िकनारा अस ामुळे 
ऑफशोअर वा यासाठी संधी िवकिसत कर ासाठी एक अनपेि त 
आिण अ ंत आकषक बाजारपेठ आहे. RWE आिण टाटा पॉवर 
र ुएबल एनज म े पूरक साम  आहे आिण ते भारतातील 

धा क ऑफशोअर िवंड माकटची थापना कर ास स म 
करतील. 
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पंत धान मोदीनंी 'िकसान डोन या े'चे उद्घाटन केले आिण 100 
'िकसान डोन'ला िहरवा झडा दाखवला. 
 पंत धान नर  मोदी यांनी ग ड एरो ेस ाय ेट िलिमटेड ा 

पुढाकाराने 'िकसान डोन या े'चे उद्घाटन केले आिण भारतातील 
रा ांमधील शेतांम े कीटकनाशकांची फवारणी कर ासाठी 
भारतातील िविवध शहरे आिण गावांम े 100 'िकसान डोन' ला 
झडा दाखवला. 100 िकसान डोन उ र देश, पंजाब आिण गोवा 
या भारतातील 16 रा ांमधील 100 गावांम े सोड ात आले. 

क ीय मं ी िगरीराज िसंह यांनी सावजिनक डोमेनम े ामीण 
कने टी GIS डेटा जारी केला. 
 िगरीराज िसंह, जे क ीय ामीण िवकास आिण पंचायती राज मं ी 

आहेत, यांनी सावजिनक डोमेनम े ामीण कने टी GIS डेटा 
जारी केला आहे. या डेटाम े PM-GSY योजनेसाठी िवकिसत 
केले ा GIS ॅटफॉमचा वापर क न 8 लाखा न अिधक ामीण 
सुिवधांचा GIS डेटा समािव  आहे जो संकिलत आिण िडजीटल 
कर ात आला आहे. िगरीराज िसंह ित र , फ न िसंग कुल े 
आिण सा ी िनरंजन ोती सारखे इतर क ीय मं ी देखील 

काशन काय माला उप थत होते. 
 PMGSY अंतगत ामीण र ां ा बांधकामा ा गतीने गे ा काही 

वषाम े मो ा माणात वाढ झाली आहे आिण नवीन तं ाना ा 
वापरावर भर दे ात आला आहे ामुळे सुमारे 5000 कोटी 
भारतीय पयांची बचत झाली आहे.  

 सावजिनक डोमेनम े उपल  केलेला डेटा ाटअ , उ ोजक, 
वसाय, नागरी समाज, शै िणक आिण इतर सरकारी िवभागांना 

उ ादने तयार कर ासाठी, संशोधन कर ासाठी आिण 
आप ी ा जलद ितसादासाठी गंुतवणूकीचे िनयोजन 
कर ासाठी फायदेशीर ठ  शकतो. 

मालदीवशी जोड ासाठी रलाय  िजओची नवीन सबसी केबल 
'इंिडया-एिशया-ए ेस' 
 भारतातील सवात मोठी 4G मोबाइल ॉडबँड आिण िडिजटल सेवा 

दाता, Reliance Jio Infocomm Ltd. पुढील िपढीतील म -
टेरािबट इंिडया-एिशया-ए ेस (IAX) समु ाखालील केबल 

णाली ल माले, मालदीव येथे उतरवणार आहे. उ  मता आिण 
हाय- ीड IAX िस ीम Hulhumale ला भारत आिण 
िसंगापूरमधील जगातील मुख इंटरनेट हबशी थेट जोडेल. 

 दुसरीकडे, इंिडया-युरोप-ए ेस (IEX) णाली मंुबईला िमलानशी 
जोडते, सवोना, इटलीम े उतरते आिण म  पूव, उ र आि का 
आिण भूम सागरीय भागात अित र  लँिडंग समािव  करते. IAX 
2023 ा अखेरीस सेवेसाठी स  असणे अपेि त असताना, IEX 
2024 ा म ापयत सेवेसाठी तयार होईल. 

अंडरसी केबल िस मचे मु  मु े : 

 डेटा क ांसह समु ाखालील केबल िस ीम 5G आिण िडिजटल 
अथ व थेला समथन देतात जी भारताची िडिजटल इकोिस म 
स म कर ासाठी मो ा एका क मता तयार करतात. 

 ही उ  मता आिण हाय- ीड िस म 16,000 िकलोमीटरपे ा 
जा  100Gb/s वेगाने 200Tb/s पे ा जा  मता दान करेल. 

 ओपन िस ीम तं ान आिण नवीनतम तरंगलांबी ड 
RoADM/शाखा युिनट्सचा वापर के ाने जलद अप ेड तैनाती 
आिण अनेक िठकाणी लाटा जोड ासाठी/डॉप कर ाची अंितम 
लविचकता सुिनि त होते. 

पीएम केअर फॉर िच ेन योजना क ाने 28 फे ुवारी 2022 पयत 
वाढवली आहे. 

 भारत सरकार ा मिहला आिण बाल िवकास मं ालयाने 28 
फे ुवारी 2022 पयत पीएम केअर फॉर िच न योजना वाढवली 
आहे. यापूव  ही योजना 31 िडसबर 2021 पयत लागू होती. 
यासंदभात सवाना प  िलिहले आहे. 

 योजनेसाठी पा  हो ासाठी, या योजनेअंतगत पेमटसाठी पा  
मानले जा ासाठी, ां ा पालकां ा मृ ू ा वेळी मुलाचे वय 18 
वषाखालील असणे आव क आहे. खालील नुकसान झाले ा सव 
मुलांचा या योजनेत समावेश आहे. 

पीएम केअर णजे काय? 

 भारताचे माननीय पंत धान नर  मोदी यांनी 29 मे 2021 रोजी 
कोिवड-19 ा प रणामी पालक िकंवा कायदेशीर पालक, द क 
पालक िकंवा हयात असले ा पालकांना गमावले ा मुलांसाठी 
पीएम केअर फॉर िच ेन योजना जाहीर केली होती. 

भारत देशाबाहेर UAE म े पिहली IIT थापन करणार आहे. 
 ा री केले ा भारत-UAE ापार कराराचा भाग णून भारतीय 

तं ान सं था संयु  अरब अिमराती (UAE) म े भारताबाहेर 
आपली पिहली शाखा थापन करेल . UAE आिण भारत यां ात 

ा री केलेला सवसमावेशक आिथक भागीदारी करार (CEPA) 
सव े ात संयु  धोरणा क सहकाया ा नवीन ट ाला सु वात 
करेल. सां ृ ितक क , पर र-सां ृ ितक देवाणघेवाण आिण 

दशने सुलभ कर ासाठी आिण ो ाहन दे ासाठी दो ी रा े 
भारत-UAE सां ृ ितक प रषद देखील थापन करतील. 

कराराब ल: 
 दो ी देशांमधील ापार आिण गंुतवणुकीला चालना दे ासाठी 

आिण आिथक गती ा नवीन युगाची सु वात कर ा ा 
अजडासह आयोिजत आभासी िशखर प रषदेनंतर या करारावर 
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ा री कर ात आली. शेख मोह द िबन झायेद अल नाहयान, 
अबू धाबीचे ाउन ि  आिण UAE सश  दलाचे उप सव  
कमांडर आिण भारताचे पंत धान नर  मोदी या िशखर प रषदेत 
सहभागी झाले आहेत. 

'िनदशन सदन' चे उद्घाटन क ीय मं ी सबानंद सोनवल यां ा 
ह े कर ात आले. 
 भारताचे बंदरे, जहाजबांधणी आिण जलमाग आिण आयुषचे क ीय 

मं ी सबानंद सोनोवाल यांनी िवशाखाप णम येथील DCI कॅ स 
येथे िनकषण सदन” – द डेिजंग ुिझयमचे उद्घाटन केले आहे. हे 
सं हालय िवझाग ा ई न पोट िसटीमधील िविवध कारचे डेजर, 
िवंटेज फोटो आिण ऐितहािसक ट े यांचे मॉडेल दिशत करते. 

 क ीय मं ी सोनोवाल यांनीही कमचा यांना संबोिधत केले आिण 
सांिगतले की डीसीआय ही सागरी े ातील एक अितशय मह ाची 
सं था आहे. बंदरा ा अ ासाठी आिण धा क जगात डेिजंग 
करणे अ ंत मह ाचे अस ाचेही ांनी सांिगतले. 

भारताने J&K म े "जनभागीदारी सबलीकरण" पोटल लाँच केले. 
 क  सरकारने सरकार ा िडिजटल िमशन ा अनुषंगाने ज ू 

आिण का ीर क शािसत देशात “जनभागीदारी स मीकरण” 
पोटल सु  केले. सामा  लोकांना सुलभ आिण तयार वेशयो ता 

दान कर ासाठी पोटल उ  बँडिवड्थसह वेग ा स रवर 
हो  केले गेले. 

 पोटलशी संबंिधत मंद गती िकंवा बँडिवड्थ सम ांशी संबंिधत 
िचंतेदर ान हा ह ेप कर ात आला आहे. मािहती ॅटफॉम 

णून ाचे मोठे मू  असूनही यामुळे वापरक ाम े असंतोष 
िनमाण झाला आहे. 

22 फे ुवारी 2022 पयत सुमारे 11.78 कोटी शेतक यांना पीएम 
िकसान योजनतगत लाभ िमळाला असून, 1.82 लाख कोटी 

पयांची र म िवत रत कर ात आली आहे. 
 22 फे ुवारी 2022 पयत सुमारे 11.78 कोटी शेतक यांना पीएम 

िकसान योजनेचा लाभ िमळाला आहे. 1.82 लाख कोटी पयांची 
र म िविवध अंतराने संपूण भारतातील पा  लाभा ाना िवत रत 
कर ात आली आहे. स ा ा कोिवड 19 महामारी ा काळात 

. 1.29 लाख कोटी जारी केले आहेत. 
पीएम िकसान योजनेब ल: 
 PM-KISAN ही क  े ीय योजना आहे जी 24 फे ुवारी 2019 

रोजी जमीनधारक शेतक यां ा आिथक गरजा पूण कर ासाठी 
सु  कर ात आली. 6000/- पयांचा आिथक लाभ तीन समान 
ह ांम े, दर चार मिह ांनी, वषातून 3 वेळा, तो थेट लाभ 
ह ांतरण िकंवा DBT मोड ारे देशभरातील शेतक यां ा 
कुटंुबां ा बँक खा ात ह ांत रत केला जातो . ही योजना 
सु वातीला 2 हे र पयत जमीनधारक असले ा लहान आिण 
अ  भूधारक शेतक  यांसाठी होती परंतु नंतर 01.06.2019 
पासून सव भूधारक शेतक  यांना समािव  कर ासाठी योजनेची 

ा ी वाढव ात आली. 
वंदे भारतमची िस ेचर ून सां ृ ितक रा मं ांनी जारी केली.+ 
 सां ृ ितक आिण पररा  वहार रा मं ी, मीनाकाशी लेखी यांनी 

'वंदे भारतम' साठी िस ेचर ून जारी केली आहे. ॅमी पुर ार 

िवजेते रकी केज आिण ऑ र धक िब म घोष यांनी ही ून 
तयार केली आहे. ाची िनिमती वंदे भारतम, सं ृ ती मं ालया ा 
नृ  उ वासाठी राजपथ, नवी िद ी येथे जास ाक िदन 
काय म 2022 साठी सादर कर ात आली होती. ानंतर वंदे 
भारतम गा ाचे संगीतकार रकी केज आिण िब म घोष यां ा 
आकषक लाई  परफॉम ने ते सादर केले. 

िगरीराज िसंह यांनी महा ा गांधी नरेगासाठी लोकपाल अँप लाँच 
केले. 
 क ीय ामीण िवकास आिण पंचायती राज मं ी, िगरीराज िसंह यांनी 

महा ा गांधी नरेगासाठी लोकपाल अँप लाँच केले आहे. ामीण 
िवकास मं ालयाने िविवध ोतांकडून ा  झाले ा त ारी ं ा 
आधारे लोकपालकडून त ारीचें सुरळीत अहवाल आिण वग करण 
कर ासाठी लोकपाल अँप िवकिसत केले आहे. 

 हे अँप मागदशक त ांनुसार ेक केसवर ओ ड सन ारे 
पुर ारांचे सुलभ टॅिकंग आिण वेळेवर पािसंग स म करेल. 
लोकपाल देखील अॅप ारे वेबसाइटवर ैमािसक आिण वािषक 
अहवाल सहजपणे अपलोड क  शकतात. 

 हे अँप लोकपालला पारदशकता आिण उ रदािय ासाठी 
ितचे/ ाचे कत  पार पाड ासाठी मो ा माणात मदत करेल. 
तसेच, पुढील मानवी संसाधनां ा कमीत कमी पािठं ासह 
त ारीचंा वेळेत सुरळीतपणे िनपटारा करणे अॅप ारे श  होईल. 

िसंधुदुगात एमएसएमई तं ान क  उभारणार 
 क ीय सू , लघु आिण म म उ ोग मं ी (MSME), नारायण राणे 

यांनी MSME- तं ान क ा ा थापनेची घोषणा केली आहे. 200 
कोटी, िसंधुदुग, महारा . MSME-तं ान क  उ ोगांना, िवशेषत: 
MSMEs, ांची धा कता वाढव ासाठी आिण े ातील 
नोकरदार आिण बेरोजगार त णांना ांची रोजगार मता 
वाढव ासाठी कौश  सेवा दान कर ासाठी सव म तं ान, 
उ ायन तसेच स ागार सहा  दान करेल. 

 मं ालय स ा देशभरातील MSMEs साठी िनयात, उ ादनांची 
गुणव ा, GDP म े योगदान आिण भारतातील सव MSME ला 
जागितक दजा ा पायाभूत सुिवधा दान कर ा ा बाबतीत 
नवीन उंची गाठून एक बचमाक तयार कर ावर ल  कि त करत 
आहे. 

भारती एअरटेल इंडस टॉवसम े ोडाफोनचा 4.7% िह ा 
घेणार 
 भारती एअरटेलने ोडाफोन समूहाकडून इंडस टॉवसमधील 

अित र  4.7 ट े  भागभांडवल घे ाचा िनणय घेतला आहे, असे 
कंपनीने जाहीर केले. दो ी कंप ांनी ोडाफोन आयिडया (Vi) 
म े गंुतवणूक कर ासाठी वोडाफोन पैसे वापरतील आिण नंतरचे 
इंडस टॉवसकडे लंिबत असलेली थकबाकी भरतील या अटीवर 
करारावर ा री केली. 

 या ित र , एअरटेलला मयािदत िकंमतीसह देखील संरि त केले 
आहे, जे 24 फे ुवारी रोजी ोडाफोनने िवक ा गेले ा इंडस 
समभागां ा ॉक ा िकमतीपे ा कमी आहे. हे एअरटेलसाठी 
वाढीव मू  असेल आिण इंडस टॉवसमधील ित ा िव मान 
मह पूण शेअरहो ंगचे संर ण करेल. अिध हणामुळे, इंडस 
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टॉवसमधील एअरटेलची िह ेदारी 46.4 ट ांपयत वाढेल. 
ोडाफोनची स ा कंपनीम े 28.1 ट े  िह ेदारी आहे आिण 

ितची शेअरहो ंग 21 ट ांपयत कमी होईल. 
यु े नमधून नाग रकांना बाहेर काढ ासाठी भारताने ऑपरेशन 
गंगा नावाचे िमशन सु  केले. 
 रि या-यु े न तणावामुळे यु े नमधून भारतीय नाग रकांना बाहेर 

काढ ासाठी भारत सरकारने ऑपरे न गंगा नावाची िनवासन 
मोहीम सु  के ी आहे. यु े न आिण रि याम े सु  अस े ् या 
तणावामुळे, रा ां ा सुर ेसाठी अिधका यांनी यु े न ा नो- ाय 
झोन णून घोिषत के े  आहे. ामुळे अनेक भारतीय नाग रक 
यु े नम े अडकून पड े  होते. भारतीय नाग रकांना दे ात परत 
ये ास मदत कर ासाठी, भारत सरकारने ऑपरे न गंगा नावाची 
िव ेष िनवासन मोहीम राबिव ाचा िनणय घेत ा. सरकार भारतीय 
नाग रकांना िवमाना ारे परत आणणार आहे. 

मनसुख मांडिवया यांनी बायोमेिडक  इनो े नवर “ICMR/ 
DHR पॉि सी ाँच के ी. 
 वै कीय, दंत आिण पॅरामेिडक  सं थांमधी  वै कीय 

ावसायीक, ा  आिण तं ांसाठी, क ीय आरो  मं ा याने 
बायोमेिडक  इनो े न आिण उ ोजकतेवर  ICMR/DHR धोरण 
सु  के े  आहे. भारत सरकार ा मेक-इन-इंिडया, ाट-अप-
इंिडया आिण आ िनभर भारत उप मांना ो ाहन देऊन, ते ब -
अनु ासना क सहकायाची हमी देई , ाट-अप सं ृ ती ा 
चा ना देई  आिण दे भराती  वै कीय सं थांम े एक 
नािव पूण प रसं था थापन करे .” 

 "हे धोरण ब -अनु ासना क सहयोग सुिन चत करे , ाट-अप 
सं ृ ती ा ो ाहन देई  आिण मेक-इन-इंिडया, ाट-अप-
इंिडया आिण आ िनभर भारत उप मांना ो ाहन देऊन 
दे भराती  वै कीय सं थांम े एक नािव पूण प रसं था 
िवकिसत करे ," डॉ. मनसुख मांडिवया, क ीय आरो  आिण 
कुटंुब क ् याण मं ी, पॉि सी ॉ  संगी बो त होते. हे धोरण 
पंत धान हापर यां ा “नवीनीकरण, पेटंट, उ ादन आिण समृ ी” 
या ीदवा ा ी सुसंगत आहे. 

ि ण मं ा याने भाषा माणप  से ् फी मोहीम सु  के ी. 

 ि ण मं ा याने 'भाषा माणप  से ् फी' नावाची मोहीम 
सु  के ी आहे . या मोिहमेचे उि  सां ृ ितक िविवधते ा 

ो ाहन दे ासाठी आिण ब भािषकते ा ो ाहन दे ासाठी 
मं ा याने एक भारत े  भारत ा अंतगत सु  
के े ् या भाषा संगम मोबाइ  अँप ा ो ाहन देणे आहे. 
भाषा संगम मोबाई  अँप 31 ऑ ोबर 2021 रोजी ि ण आिण 
कौ ् य िवकास मं ी ी धम  धान यांनी भारतीय भाषां ा 
संवधनावर भर दे ासाठी ाँच के े . 

 हे अँप ि ण मं ा य आिण MyGov India ारे िवकिसत के े  
गे े  आहे आिण वापरक ाना 22 अनुसूिचत भारतीय भाषांम े 
दैनंिदन वापराती  100+ वा े ि क ाची परवानगी देते. 'भाषा 

माणप  से ् फी' उप म ोकांना #BhashaCertificateSelfie 
हॅ टॅग वाप न माणप ासह से ् फी अप ोड कर ास 

ो ािहत करत आहे. 

रा  बात ा 

महारा ात SC उ ोजकांची सं ा सवािधक आहे. 

 96,805 उ ोगांसह अनुसूिचत जातीतील उ ोजकां ा मालकी ा 
सू , लघु आिण म म उ ोगां ा (MSME) सं ेत महारा  
भारता ा यादीत अ ल आहे. क ीय एमएसएमई मं ालयातील 
िवकास आयु  कायालयाने सादर केले ा आकडेवारीनुसार 
42,997 उप मांसह तािमळनाडू आिण 38,517 युिनट्ससह 
राज थान दुस या आिण ितस या मांकावर आहे. 

 चौथा, पाचवा आिण सहावा ॉट अनु मे उ र देश (36,913 

युिनट), कनाटक (28,803 उप म) आिण पंजाब (24,503 युिनट्स) 

यांचा आहे. साधारणपणे, MSMEs ा एकूण रा ीय टॅलीम े 

अनुसूिचत जाती ा उ ोजकां ा मालकी ा उ ोगांचे माण 6% 

आहे. 

लडाख 2022 म े टुक ग र उ व साजरा केला. 

 टुक ग र फे ल, 30 आिण 31 जानेवारी 2022 रोजी लेह 

आिण लडाख क शािसत देशात साजरा होणारा लडाखी सं ृ ती 

आिण पारंपा रक वारशाचा दोन िदवसीय वािषक उ व आहेत. 

रंगीबेरंगी उ वाचे सा ीदार हो ासाठी, भ  दरवष  टुक 

मठात येतात आिण थािनक "चा " नावा ा रंगीबेरंगी मुखवटा 

नृ ाला उप थत राहतात. टुक मठ लेहपासून 8 िकमी अंतरावर 

आहे. हा शांतता आिण समृ ीचा उ व आहे जो लेह आिण लडाख 

क शािसत देशातील टुक मठात साजरा केला जातो. 

 महाकाल (गोबंो), प न ामो ( ीदेवी), पांढरी महाकाल, संर क 

देवता अशा िविवध देवतांचे िच ण करणारे मठातील िभ ूंनी ां ा 

उ ृ  पोशाखात सादर केलेले थािनक रंगीत मुखवटा नृ  हे 

उ वाचे मु  आकषण होते. 

पंजाब ा मु  िनवडणूक अिधका यांनी 'शेरा' नावा ा 

शुभंकराचे अनावरण केले. 

 पंजाब ा मु  िनवडणूक अिधका या ा कायालयाने “शेरा” 

(िसंह) या िनवडणूक शुभंकराचे अनावरण केले. 20 फे ुवारी 2022 

रोजी होणा  या पंजाब िवधानसभा िनवडणुकीत मतदार जाग कता 

वाढवणे, सहभाग वाढवणे आिण नैितक मतदानाला ो ाहन देणे 

हे ाचे उि  आहे. िसंहाचे िच ण करणारा शुभंकर “शेरा” हे 

पंजाब ा समृ  सां ृ ितक वारशाचे ितिनिध  करते. भारतीय 

िनवडणूक आयोगा ा (ECI) प तशीर मतदार िश ण आिण 

िनवडणूक सहभाग (SVEEP) क ांतगत याचा चार केला जातो. 

मतदार िश णासाठी ECI चा मुख काय म णून SVEEP क  

2009 म े सु  कर ात आला. 
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भारतातील पिहले िजओलॉिजकल पाक म  देशातील जबलपूर 
येथे बांधले जाणार आहे. 
 भारतातील पिहले िजओलॉिजकल पाक म  देशातील जबलपूर 

येथील ल ेटा येथे बांधले जाणार आहे. खाण मं ालया ा 
अख ारीतील भारतीय भूवै ािनक सव ण िवभागाने उ ानासाठी 
मंजुरी िदली होती. पाच एकर जागेवर 35 कोटी पयां ा 
गंुतवणुकीतून हे उ ान उभार ात येणार आहे. ल ेटा येथे 
िजओलॉिजकल पाक बांधले जाणार आहे, कारण हे िठकाण 
भूवै ािनक ि कोनातून जगातील मह ा ा िठकाणांपैकी एक 
आहे. 

 1928 म े िव म हे ी ीमन यांनी या भागात डायनासोरचे 
जीवा  शोधले होते. युने ोनेही ल ेटाला भौगोिलक वारसा थळ 

णून मा ता िदली आहे. लॅमेटा फॉमशनला इ ाटॅिपयन बेड्स 
देखील णतात. ही म  देश, महारा  आिण गुजरातम े 
आढळणारी गाळाची भूवै ािनक रचना आहे. ाचा संबंध डे न 
टॅ शी आहे. हे मा िचयन युगाचे आहे आिण डायनासोर 
जीवा ांसाठी ओळखले जाते. 

अ णाचल देश 2022 म े तोर ा उ व साजरा केला. 
 अ णाचल देशातील मोनपा आिदवासी समुदायाचा तीन िदवसांचा 

तोर ा उ व अ णाचल देशातील तवांग मठ येथे साजरा केला 
जातो. उ वाचे मु  आकषण णजे 'शा-ना छम', चो ाल याप 
आिण यम ा-मंुडे देवतेचे दशन कर ासाठी िभ ूंनी केलेले 
धािमक नृ  करत आहे. 

 या वष  'डंु ुर तोर ा' उ व आहे, जो दर 3 या वष  एक िवशेष 
संग णून ओळखला जातो, हा उ व डंु ुर फे ल नावाने 
ापक रावर आयोिजत केला जातो ा दर ान दलाई लामा 

इतर लामांना आशीवाद देतात ( े-बूम देखील णतात) फे ुवारी 
जुम पाठवून, जी धािमक िवधीमं े वापरली जाणारी एक पिव  व ू 
आहे. 

गुजरात, उ र देशमधील अभयार े रामसर साइट्स णून 
सूचीब  आहेत. 
 गुजरातमधील जामनगरजवळील खजािडया प ी अभयार  आिण 

उ र देशातील ब खरा व जीव अभयार  रामसर 
अिधवेशना ारे आंतररा ीय मह ाची पाणथळ जागा णून 
सूचीब  कर ात आले आहे. यासह, भारतातील रामसर 
साइट्सची एकूण सं ा 49 वर पोहोचली आहे. खजािडया हे 
रामसर टॅग िमळवणारे गुजरातचे चौथे पाणथळ िठकाण ठरले आहे. 
नळसरोवर प ी अभयार , ठोळ व जीव अभयार  आिण 
वाधवना पाणथळ जागा ही रा ातील इतर रामसर थळे आहेत. 
गे ा वष  एि लम े शेवट ा दोघांचा समावेश कर ात आला 
होता. 

खजािडया प ी अभयार ाब ल: 
 खजािडया व जीव अभयार , क ा आखाता ा 

िकना याजवळील  आ भूमी, 1920 म े पूव ा नवानगर 
सं थाना ा त ालीन शासकाने शेतजिमनीचें संर ण कर ासाठी 
बंधारा (डाइक) तयार के ानंतर तयार झाला. हे देशातील पिहले 
सागरी रा ीय उ ान आहे. 

ब खरा व जीव अभयार ाब ल: 
 दुसरीकडे, ब खरा व जीव अभयार  (साइट . 2465), संत 

कबीर नगर िज ातील गो ा पा ाचे दलदल, पूव उ र 
देशातील सवात मोठे नैसिगक पूर े  आहे. अभयार ाची 
थापना 1980 म े झाली आिण व जीव संर ण कायदा (1972) 

अंतगत संरि त आहे, 
उ र देशने जास ाक िदन परेड 2022 मधील सव ृ  रा  
झांकी िजंकली. 
 २६ जानेवारी २०२२ रोजी जास ाक िदना ा परेडम े सहभागी 

झाले ा १२ रा े/क शािसत देशांम े उ र देशची झांकी 
सव ृ  झांकी णून िनवडली गेली. उ र देश ा झांकीची थीम 
होती 'एक िज ा एक उ ादन आिण काशी िव नाथ धाम'. 26 
जानेवारी रोजी जास ाक िदना ा परेडम े एकूण 12 रा े 
आिण क शािसत देशांनी भाग घेतला होता. 'पारंपा रक 
ह कले ा पाळणा'वर आधा रत झांकी दाखव ासाठी 
कनाटकला दुसरे थान िमळाले. 
 

 
जास ाक िदन परेड 2022 चे इतर िवजेते: 

 तीन सेवांमधील सव म मािचग तुकडी: भारतीय नौदल 
 CAPF/इतर सहा क दलांम े सव म मािचग तुकडी: क ीय 

औ ोिगक सुर ा दल (CISF) 
 क ीय मं ालये आिण िवभागां ा ेणीम े िश ण मं ालय आिण 

नागरी उ यन मं ालया ा झलकांना संयु  िवजेते णून घोिषत 
कर ात आले आहे. िश ण मं ालय आिण कौश  िवकास आिण 
उ ोजकता मं ालया ा झांकीची थीम 'रा ीय शै िणक धोरण' 
होती. नागरी िवमान वाहतूक मं ालयाची झांकी 'उडे देश का आम 
नाग रक' या थीमवर आधा रत होती. 

भारत सरकारने म  देशातील तीन िठकाणां ा नामांतराला 
मंजुरी िदली. 
 भारत सरकारने (GoI) म  देशातील 3 िठकाणांचे नामकरण, 

होशंगाबाद नगरचे “नमदापुरम”, िशवपुरीचे “कंुडे र धाम” 
आिण बबईचे “माखन नगर” असे नामांतर कर ास मा ता 
िदली आहे.  
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 2021 म े, िशवराज िसंह चौहान यां ा नेतृ ाखालील खासदार 
सरकारने म  देशातील 3 िठकाणांचे नाव बदल ाचा ाव 
ठेवला आहे. नामांतराला मंजुरी गृह मं ालयाने (MHA) िदली. 

 म  भारतातील माळवा स नतचा पिहला औपचा रकपणे 
िनयु  केलेला सुलतान होशंग शाह यां ा नावाव न होशंगाबाद 
नगरचे नामकरण नमदापुरम असे कर ात आले. 

ज ू-का ीरम े कांचोथ उ व साजरा केला जातो. 
 कांचोथचा ाचीन सण दरवष , ामु ाने नाग अनुयायांकडून, माघ 

मिह ा ा शु  प ादर ान साजरा केला जातो जो सामा तः  
जानेवारी िकंवा फे ुवारीम े येतो. ज ू आिण का ीर (J&K) ा 
िचनाब खो यात हा सण धािमक उ ाहाने साजरा केला जातो. 

 3 िदवसांचा हा सण िववािहत मिहलांनी साजरा केला ा ां ा 
पती ा दीघायु ासाठी ाथना करतात. 
 ऊजा तं ान िवकिसत कर ासाठी केरळने सोशल 

अ ासोबत सामंज  करार केला. 
 केरळमधील नािव पूण आिण  ऊजा तं ान काय मांना 

समथन दे ासाठी केरळ सरकारने सोशल अ ा एनज  लॅब – 
“ ीन एनज  इंटरनॅशनल इन ूबेशन सटर (CEIIC)” सोबत एक 
सामंज  करार केला आहे. केरळ सरकारने केरळ डे लपमट 
अँड इनो ेशन ॅटेजी कौ ल (KDISC) आिण एनज  मॅनेजमट 
सटर (EMC) माफत या करारावर ा री केली. 

गुजरातने 1 लाख थेट नोक या िनमाण कर ासाठी नवीन 
IT/ITeS धोरणाचे अनावरण केले. 
 गुजरातचे मु मं ी भूप  पटेल यांनी पुढील पाच वषासाठी नवीन 

IT/ITeS धोरण जाहीर केले आहे. हे धोरण भांडवली खच क  
इ णा या सं थांना 200 कोटी पयांपयत आिथक ो ाहन 
देईल. यातून सुमारे 1 लाख त णांना रोजगारही िमळणार आहे. 
तसेच आयटी-आयटीईएस िनयात स ा ा 3000 कोटी 

पयांव न पुढील पाच वषात 25,000 कोटीपंयत वाढव ाचा 
य  करते. ाचा ऑपरेिट  कालावधी अिधसूचने ा 

िदवसापासून 31 माच 2027 पयत सु  होईल. 
धोरणाब ल: 
 गांधीनगरमधील GIFT िसटी येथील एका बम े औपचा रक 

काय मात लॉ  कर ात आलेले धोरण 2016-21 ा धोरणाची 
जागा घेते ाने िनयात दोन अ  ( . १३,००० कोटी), आयटी 
उलाढाल USD 15 अ  ( . 75000) पयत वाढव ाचे 
मह ाकां ी ल  ठेवले होते. कोटी) आिण 10 लाख थेट नोक या 
िनमाण करा. पॉिलसी भांडवली (CAPEX) आिण प रचालन (OPEX) 
दो ी खचासाठी समथन दान करते. “हे एक अि तीय मॉडेल आहे 
जे उ ोगांना ां ा खचाचे िनयोजन कर ासाठी लविचकता देते 
आिण वहायते ा सम ांचे िनराकरण करते. 

संयु  रा  पयावरण काय म (UNEP) ने ां ा 'माझी वसंुधरा' 
मोिहमेला पािठंबा दे ासाठी महारा  सरकारसोबत सामंज  
करार केला आहे. 
 संयु  रा  पयावरण काय म (UNEP) ने ां ा 'माझी 

वसंुधरा' मोिहमेला पािठंबा दे ासाठी महारा  सरकारसोबत 

सामंज  करार केला आहे. ऊजचा शा त वापर आिण पयावरणीय 
िवकासासाठी हा एक उप म आहे. 'माझी वसंुधरा' चा शा क 
अथ 'माय वसंुधरा' असा आहे. हा महारा  शासना ा पयावरण 
आिण हवामान बदल िवभागाचा एक उप म आहे. 

 माझी वसंुधरा' हा महारा  सरकार ा पयावरण आिण हवामान 
बदल िवभागाचा एक उप म आहे ामुळे नाग रकांना हवामान 
बदल आिण पयावरणीय सम ांब लचे ान आिण पयावरणा ा 
सुधारणेसाठी जाणीवपूवक य  कर ास ो ािहत करणे. 
नाग रकांना हवामान बदल आिण पयावरणीय सम ांवरील 
प रणामांब ल ान देऊन स म करणे आिण पयावरणा ा 
सुधारणेसाठी जाणीवपूवक य  कर ास ो ािहत करणे. 

NSWS सह समाकिलत होणारा J&K हा पिहला क शािसत देश 
बनला आहे. 
 नॅशनल िसंगल िवंडो िस ीम (NSWS) सह समाकिलत 

करणारा ज ू आिण का ीर हा पिहला क शािसत देश 
बनला आहे ाने UT म े वसाय सुलभतेम े (EoDB) 
मोठी झेप घेतली आहे. J&K चे ले नंट ग नर मनोज िस ा यांनी 
NSWS सह एकि त J&K िसंगल िवंडो अर  िस ीम लाँच 
केली. NSWS हे इंिडया इंड यल लँड बँक (IILB) शी जोडलेले 
आहे जे J&K मधील 45 औ ोिगक उ ानांचे आयोजन करते जे 
गंुतवणूकदारांना J&K म े उपल  जमीन शोध ात मदत करेल. 

तेलंगणा सरकारने उ  िश णाचा िव ार कर ासाठी ि िटश 
कौ लशी करार केला आहे. 
 तेलंगणा सरकार आिण ि िटश कौ ल, शै िणक संधी आिण 

सां ृ ितक देवाणघेवाणीसाठी एक आंतररा ीय सं था, यांनी 
िश ण, इं जी आिण कला े ातील भागीदारीचे नूतनीकरण 
कर ासाठी 3 वषा ा सामंज  करारावर ा री केली आहे. 

फोकस े े 
 RICH आिण UK उ  िश ण सं थांमधील भागीदारी एरो ेस, 

संर ण, जीवन िव ान आिण फामा, अ  आिण कृषी आिण 
िटकाऊपणा या े ांम े असेल. 

 तेलंगणातील त णांम े संबंिधत कौश े िवकिसत कर ासाठी 
सव ृ  प तीचंी देवाणघेवाण आिण िकंवा बे ोक 
अ ास मांचा िवकास यासार ा संयु  नवोप म िकंवा 
उ ोजकता उप मांम े दो ी भागीदार भाग घेतील. 

 2018 म े ा री केले ा सामंज  करारानुसार ि िटश 
कौ ल आिण तेलंगणा ेट कौ ल ऑफ हायर ए ुकेशन यांनी 
गे ा दशकापासून रा ा ा ान आिण रोजगारा ा मह ाकां ा 
सा  कर ासाठी भागीदारी केली आहे. 

45 वा आंतररा ीय कोलकाता पु क मेळा 28 फे ुवारीपासून 
सु  होणार आहे. 
 45 वा आंतररा ीय कोलकाता पु क मेळा 28 फे ुवारीपासून सु  

होणार आहे आिण 13 माचपयत चालणार आहे. या वष  फोकल 
थीम देश बांगलादेश आहे. बंगबंधंूची ज शता ी आिण 
बांगलादेश ा ातं ाची 50 वष या दो ीमुंळे यावष ची थीम 
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बांगलादेश आहे. 3 आिण 4 माच रोजी बांगलादेश िदन साजरा केला 
जाईल. 28 फे ुवारी रोजी मु मं ी ममता बॅनज  यां ा ह े या 
मे ाचे उद्घाटन होईल. 

िनतीन गडकरी यां ा ह े िबहारम े गंगा नदीवरील लांबी ा 
रेल-कम-रोड-ि ज पुलाचे उद्घाटन 
 क ीय र े वाहतूक आिण महामाग मं ी िनतीन गडकरी आिण 

िबहारचे मु मं ी िनतीश कुमार यांनी संयु पणे िबहारम े 14.5 
िकलोमीटर लांबी ा 'रेल-कम-रोड- ि ज'चे उद्घाटन केले. 
िबहार ा मंुगेर देशातील NH 333B वर गंगा नदीवर ब िति त 
पूल बांध ात आला आहे. 'रेल-कम-रोड-ि ज' क ाची िकंमत 
696 कोटी पये आहे. नवीन पुलामुळे वासाचा वेळ कमी होईल, 
पयटन, शेतीला चालना िमळेल तसेच रोजगारा ा संधी िनमाण 
होतील. 

कॅ रपासून बचाव कर ासाठी महारा ा ा आरो मं ांनी 
“होप ए ेस” ची घोषणा केली. 
 कॅ र रोख ासाठी रा ात “होप ए ेस” सु  कर ात येणार 

अस ाची घोषणा महारा ाचे आरो मं ी राजेश टोपे यांनी केली 
आहे. भारतातील अशा कारचे हे पिहलेच मशीन आहे. 
को ापुरातील एका खासगी ालयात अ ाधुिनक मोझॅक-3डी 
रेिडएशन मशीन ा लोकापण संगी ते बोलत होते. िज ा 
िनयोजनातून रा ातील ेक िज ात होप ए ेस सु  
कर ासाठी पुढाकार घे ाचे आ ासनही रा ा ा 
आरो मं ांनी िदले. 

मंुबईत वॉटर टॅ ी सेवा सु  झाली. 
 क ीय बंदरे, जहाजबांधणी आिण जलमाग आिण आयुष मं ी, 

सबानंद सोनोवाल यांनी मंुबई, महारा ातील नाग रकांसाठी 'मो  
अवेटेड' वॉटर टॅ ीला अ रशः  िहरवा झडा दाखवला. वॉटर टॅ ी 
सेवा डोमे क ू झ टिमनल (DCT) पासून सु  होईल आिण 
ने ळ, बेलापूर, एिलफंटा बेट आिण जेएनपीटी येथील जवळपास ा 
िठकाणांनाही जोडेल. ही सेवा आरामदायी, तणावमु  वासाचे 
आ ासन देते, वेळेची बचत करते आिण पयावरणपूरक वाहतुकीला 

ो ाहन देते.” 
तेलंगणा ा मेदारम जतारा महो व 2022 साठी भारत 
सरकारकडून 2.26 कोटी पयांची तरतूद 
 भारत सरकार ा आिदवासी वहार मं ालयाने तेलंगणातील 

मेदारम जतारा 2022 महो वासाठी 2.26 कोटी . िदले. 2022 
म े हा महो व 16 फे ुवारी ते 19 फे ुवारी 2022 या कालावधीत 
आयोिजत कर ात आला आहे. मेदारम जटारा ही 
कंुभमे ानंतरची भारतातील दुसरी सवात मोठी ज ा आहे. मेदारम 
जटारा सम ा आिण सरला ा या देवी ं ा स ानाथ आयोिजत 
केला जातो. 1998 म े हा रा  उ व णून घोिषत कर ात 
आला. 

 चार िदवसांचा आिदवासी सण दोन वषातून एकदा “माघा” 
(फे ुवारी) पौिणमे ा िदवशी, तेलंगणातील मुलुगु िज ातील 
मेदारम गावात साजरा केला जातो. तेलंगणा सरकार ा आिदवासी 

क ाण िवभागा ा सहकायाने तेलंगणातील दुस या मांकाचा 
आिदवासी समुदाय, कोया जमातीने हा महो व आयोिजत केला 
आहे. 

राज थानम े मा  महो व िकंवा जैसलमेर वाळवंट उ व 
साजरा केला जातो.. 
 िस  जैसलमेर डेझट फे ल, ाला गो न िसटीचा 

मा  महो व णूनही ओळखले जाते, 13 ते 16 फे ुवारी 2022 
दर ान राज थानमधील जैसलमेर येथील पोकरण गावात सु  
झाले. हा चार िदवस चालणारा वािषक काय म असून ाची 
सु वात एका रंगीत भ  िमरवणुकीने झाली आिण ानंतर िमस 
पोकरण आिण िम र पोखरण धा. कालबेिलया, क ी घोडी, गैर 
ही ादेिशक लोकनृ े सादर होतील. 

भारतातील पिह ा बायोसे ी ले ल-३ मोबाईल योगशाळेचे 

महारा ात उद्घाटन कर ात आले. 

 क ीय आरो  आिण कुटंुब क ाण रा मं ी, भारती वीण पवार 

यांनी नािशक, महारा  येथे भारतातील पिह ा बायोसे ी ले ल-

3 कंटेनमट मोबाईल योगशाळेचे उद्घाटन केले. मोबाइल 

योगशाळा ICMR मधील िवशेष िशि त शा ां ारे न ाने 

उ वणा या आिण पु ा उदयास येणा या िवषाणूज  संसगाचा 

तपास कर ात मदत करेल. न ाने सु  कर ात आलेली लॅब 

देशातील दुगम आिण जंगली भागात वेश कर ास स म असेल, 

मानव आिण ाणी ोतांचे नमुने वाप न उ ेकाची तपासणी क  

शकेल. 

िहमाचल देशला मंडी येथे पिहले जैविविवधता उ ान िमळाले. 

 लु ाय िहमालयीन वनौषधी ं ा संवधनासाठी योगदान देणारे 

पिहले जैविविवधता उ ान िहमाचल देशला िमळाले आहे. हे 

उ ान मंडी ा भुला ॅलीम े उभार ात येणार आहे. HP ा 

वनिवभागातफ नॅशनल िमशन ऑन िहमालयन डीज (NMHS) 

अंतगत 1 कोटी पये खच क न जैविविवधता उ ान उभार ात 

आले आहे. संशोधकांना नामशेष हो ा ा मागावर असले ा 

िहमालयात सापडले ा िविवध औषधी वन तीचें सखोल शोध 

घे ासाठी नवीन संधी उपल  क न दे ाबरोबरच पयटन 

ि याकलापांना जोडणे हे या उ ानाचे उि  आहे. 

म  देश: 48 ा खजुराहो नृ  महो वाला सु वात झाली. 

 म  देशचे रा पाल, मंगू भाई पटेल यांनी ' आझादी का अमृत 

महो व' िनिम  जग िस  पयटन थळ खजुराहो येथे 48 ा 

'खजुराहो डा  फे ल-2022' चे उद्घाटन केले. हा काय म 

26 फे ुवारीपयत चालणार आहे. या वष  या काय मात ‘सेफ 

टु रझम ोजे  फॉर वुमन’ या बॅनरखाली 5 िकमीची ‘िदल खेल के 

घूमो’ मॅरेथॉनचेही आयोजन कर ात आले होते. 'िहंदु ान के िदल 

म आप सुरि त ह' या घोषणेसह पयटन थळांम े मिहलांम े 

सुरि ततेची भावना िनमाण करणे हा यामागचा उ ेश आहे. 
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िहमाचल देशातील चंबा िज ा 100 वा 'हर घर जल' िज ा बनला 
आहे. 

 जल जीवन िमशनने देशभरातील 100 िज ांतील ेक घरात 
नळाला पाणी पोहोचव ाचा मह पूण ट ा गाठला आहे. िहमाचल 

देशातील चंबा हा 100 वा 'हर घर जल' िज ा बनला आहे, जो 
उप मांतगत समािव  होणारा पाचवा मह ाकां ी िज ा आहे. 

 अडीच वषा ा अ  कालावधीत आिण कोिवड-19 महामारी आिण 
लॉकडाऊन य असतानाही, 2024 पयत देशातील ेक घरात 

 नळाचे पाणी उपल  क न दे ा ा पंत धान नर  मोदी 
यां ा संक नेचे भाषांतर कर ासाठी, जल जीवन िमशनने 
नळाला पाणी पुरवठा केला आहे. 

SAAF आिण रा ीय ॉस कंटी ऍथलेिट  चॅ यनिशप 
नागालँडम े होणार आहे. 

 नागालँड पुढील मिह ा ा 26 तारखेपासून कोिहमा येथे दि ण 
आिशयाई ऍथलेिटक फेडरेशन (SAAF) ॉस कंटी चॅ यनिशप 
आिण 56 ा रा ीय ॉस-कंटी ऍथलेिट  चॅ यनिशपचे 
यजमानपदासाठी स  आहे. दर ान, दि ण आिशयाई ॉस कंटी 
चॅ यनिशप आिण 56 ा नॅशनल ॉस कंटीचा अिधकृत शुभंकर 
'हॉनिबल' धाव ाचा आनंददायी आनंद आहे . शुभंकराचे नाव 
अिकमजी आहे - नागा जमाती ा सुमी बोलीतून ु  झाले ा 
AMBITION या श ाचा अथ जो नागा त णां ा नवीन िपढी ा 
मह ाकां ेचे उदाहरण देतो. 

कोचीन िवमानतळ नवीन सौर क ामुळे पॉवर पॉिझिट  होणार 
आहे. 

 कोचीन इंटरनॅ न  एअरपोट ि िमटेड (CIAL) केरळमधी  
क ूर िज ् ाती  पय ूर जवळ 6 माच रोजी 12 MWp सौर 
ऊजा क ् प सु  करणार आहे. नवीन सौर ऊजा क ् प 
काया त झा ् यामुळे, CIAL ा पॉवर पॉिझिट  िवमानतळाचा 
दजा ा  होई , पॉवर- ूट  िवमानतळा ा स ा ा 

थतीव न. 2015 म े, CIAL संपूणपणे सौर ऊजने चा णारे 
जगाती  पिह े  िवमानतळ बन े . 

आंतररा ीय बात ा 
िशओमारा कॅ ो यांनी होडुंरास ा पिह ा मिहला रा ा  

णून शपथ घेतली. 
 होडुंरासम े, ीडम अँड रफाऊंडेशन पाट  (िल े) सद  

िझओमारा कॅ ो यांनी देशा ा पिह ा मिहला रा पती णून 
शपथ घेतली. 62 वष य कॅ ो यांनी होडुंरासचे 56 वे रा ा  

णून रा ा  जुआन ओरलँडो हनाडेझ यांची जागा घेतली. 
हनाडेझ यांनी 27 जानेवारी 2014 ते 27 जानेवारी 2022 पयत आठ 
वष या पदावर काम केले आहे. कॅ ो यांनी गु वारी ां ा 
मंि मंडळाचा एक भाग जाहीर केला. 

 ायाधीश काला रोमेरो यां ासमोर शपथ घे ात आली, ात 
कॅ ो यांनी काँ ेसचे अ , लुईस रेडोडंो यांची िनवड केली होती. 

उ र को रयाने सवात श शाली ासाँग-12 ेपणा ाची 
यश ी चाचणी घेतली. 
 उ र को रयाने जगांग ांत प रसरातून ा ा Hwasong-12 

म म- ेणी ा बॅिल क ेपणा ाची यश ी चाचणी केली. 
2017 पासून देशाने घेतलेली ही पिहली आ क-स म ेपणा  
चाचणी होती. Hwasong-12 ची अंदाजे रज 4,500 km (2,800 
miles) आहे. उ र को रया ा ेपणा  चाचणी-अ ीचंी मािलका, 

ाम े म वत - ेणी ा बॅिल क ेपणा ांचा समावेश आहे, 
आम ासाठी थेट आिण गंभीर धोका आहे आिण आंतररा ीय 
शांतता आिण थरतेसाठी एक गंभीर आ ान आहे. 

अँटोिनयो को ा पोतुगाल ा पंत धानपदी पु ा िनवडून आले. 
 पोतुगालचे पंत धान, अँटोिनयो कॉ ो यांची 2022 ा पोतुगीज 

िवधानसभे ा िनवडणुकीत ां ा म -डा ा समाजवादी प ाने 
चंड िवजय िमळव ानंतर ांची पु ा िनवड झाली. 230 

जागां ा संसदेत समाजवादी प ाला 117 जागा िमळा ा. 
चुरशी ा शयतीचा अंदाज असूनही, मु  िवरोधी क -उज ा 
PSD प ाला 71 जागांसाठी 27.8 ट े  िमळाले. अँटोिनयो कॉ ो 
26 नो बर 2015 पासून पोतुगालचे 119 वे पंत धान णून काम 
करत आहेत. 

दुबई जगातील पिहली हायडोजनवर चालणारी ाइंग बोट 'द जेट' 
लाँच करणार आहे. 
 दुबई फम, JET ZeroEmission ने दुबई, संयु  अरब अिमराती 

येथे जगातील पिहली हायडोजनवर चालणारी ाइंग बोट 'द जेट' 
लॉ  कर ाची घोषणा केली. 'जेईटी'म े अ ाधुिनक वैिश े 
आिण तं ान आहेत, ामुळे ते पा ावर 40 नॉट्स ा वेगाने 
उ ाण कर ास स म बनते आिण 8-12 वासी वा न ने ाची 

मता देखील आहे. 
 ही घोषणा स ाटअप THE JET ZeroEmission, UAE-

आधा रत Zenith Marine Services आिण US-आधा रत DWYN 
यां ात दुबईम े 'जेट' िनिमती आिण ऑपरेट कर ासाठी 
झाले ा करारा ा प रणामी आली आहे. 2023 म े दुबई, UAE 
येथे होणा  या COP28 दर ान जेटचे उद्घाटन होणार आहे. 

चीन वसंतो व साजरा करत आहे, हा सवात मह ाचा वािषक 
उ व आहे. 
 चीन ंग फे ल साजरा करत आहे, हा सवात मह ाचा 

वािषक सण आहे कारण ाने चं ा ा नवीन “Year of the 
Tiger” वेश केला आहे. गतवष हे बैलांचे चं  वष णून साजरे 
कर ात आले. चीनी रािशच  कॅलडरनुसार, बैलांचे वष संपले 
आहे आिण वाघाचे वष 1 फे ुवारी 2022 पासून सु  झाले आहे 
आिण 21 जानेवारी 2023 रोजी संपेल. 

 िचनी सं ृ तीत, वाघ शौय, जोम आिण साम  यांचे तीक आहे 
आिण असे मानले जाते की तो लोकांना संकटातून बाहेर काढू 
शकतो आिण अंितम शुभ आिण शांतता आणू शकतो. 

नाटोचे मुख जे  ो नबग नॉव ा म वत  बँकेचे मुख 
 नॉव अटलांिटक टीटी ऑगनायझेशन (NATO) चे मुख, जे  

ो नबग हे वषा ा अखेरीस नॉव ा म वत  बँकेचे ग नर 
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णून कायभार ीकारतील. पि म आिण रिशया यां ातील 
वाढ ा तणावा ा पा भूमीवर ही िनयु ी झाली आहे. 

राणी एिलझाबेथ II िहने ित ा राजवटीला 70 वा वधापन िदन 
साजरा केला. 
 युनायटेड िकंगडमने राणी एिलझाबेथ II ा राजवटीचा 70 वा 

वधापन िदन साजरा केला आहे, राणीने राजेशाही ा भिव ाकडे 
पािहले. ितने ा ा लुई चौदा ाला मागे टाकले आिण 
सावभौम रा ावर सवात जा  काळ रा  करणारा स ाट बनला. 
21 िडसबर 2007 रोजी ती सवात जा  काळ जगणारी ि टीश 
स ाट बनली. 2017 म े, ती नीलम जयंती साजरी करणारी पिहली 
ि िटश स ाट बनली. एिलझाबेथ II ही युनायटेड िकंगडम आिण 
इतर 14 रा कुल रा ांची राणी आहे. 6 फे ुवारी 1952 रोजी, 
एिलझाबेथ ितचे वडील िकंग जॉज सहावा यां ा िनधनानंतर राणी 
बनली. 

इ ा ाम लोकांना सोशल मीिडयाव न ' ेक घे ास' ो ािहत 
करते. 
 इं ा ामने भारतासह सव देशांम े 'टेक अ ेक' लॉ  

कर ाची घोषणा केली आहे , ामुळे लोकांना ते ांचा वेळ कसा 
घालवत आहेत याब ल मािहतीपूण िनणय घे ास स म बनवतात. 
' ेक ज री है'  नावा ा 'वी द यंग' ा भागीदारीत एका 
मोिहमे ारे भारतात या वैिश ाचा चार केला जाईल. 'टेक अ 

ेक' थम यूएस, यूके, आयलड, कॅनडा, ूझीलंड आिण 
ऑ ेिलयाम े लाँच कर ात आले आिण ते आता जागितक 

रावर ेकासाठी उपल  आहे. 
 टेक अ ेक' हे एक वैिश  आहे जे लोकांसाठी दशिवले जाईल, 

कारण ते ठरािवक वेळेसाठी ोल करत आहेत. ांना Instagram 
मधून िव ांती घे ास सांिगतले जाईल आिण ांना भिव ात 
अिधक िव ांती घे ासाठी रणप े सेट कर ास सांिगतले 
जाईल. 

 ांना ितिबंिबत कर ात आिण रीसेट कर ात मदत 
कर ासाठी ांना त -समिथत िटपा देखील दशिव ा जातील. 
त णांना या वैिश ाची जाणीव आहे याची खा ी कर ासाठी, 

ांना हे रणप े चालू कर ाची सूचना देणा  या सूचना दाखव ा 
जातील. 

 

पॉल-हे ी सँडाओगो दािमबा यांची बुिकना फासोचे अंत रम अ  
णून िनयु ी कर ात आली आहे. 

 बुिकना फासोम े, ल री बंडानंतर ल री सै ाने ले नंट 
कनल पॉल-हे ी सँडाओगो दािमबा यांना देशाचे अंत रम अ  

णून िनयु  केले आहे. 2022 बुिकना फासो ल री उठाव 24 
जानेवारी 2022 रोजी झाला, ाचे नेतृ  दािमबा यांनी केले. अ  
रॉच माक ि न काबोरे आिण पंत धान लिसना झब  यांना ां ा 
पदाव न हटव ात आले आिण संसद, सरकार आिण संिवधान 
िवसिजत कर ात आले. 

जमनीचे रा ा  ँ क-वॉ र ेनमेयर यांची दुस या टमसाठी 
पु ा िनवड झाली. 
 जमनीचे अ , ँ क-वॉ र ेनमायर यांची िवशेष संसदीय 

अस ी ारे पाच वषा ा दुस या टमसाठी पु ा िनवड झाली आहे. 
ीनमेयरची ही अंितम मुदत आहे, जी ांनी 71% मतांनी 

िजंकली. िवशेष अस ी किन  सभागृहा ा संसदेचे सद  आिण 
जमनी ा 16 रा ां ा ितिनधीनंी बनलेली होती. 12 फे ुवारी 
2017 रोजी 74% मतांसह ीनमेयर थम अ  णून िनवडून 
आले. 

 2017 म े थम अ  हो ापूव , 66 वष य ीनमेयर यांनी 
चांसलर अँजेला मकल यांचे पररा  मं ी णून दोन कायकाळ 
काम केले आिण ापूव  चांसलर गेहाड ोडर यांचे मु  कमचारी 
होते. जमनी ा अ ांना थोडे कायकारी अिधकार आहेत परंतु 

ांना एक मह पूण नैितक अिधकार मानले जाते. 2017 मधील 
गोधंळले ा संसदीय िनवडणुकी ा िनकालानंतर, ीनमेयरने 
नवीन मतासाठी य  कर ाऐवजी नवीन युती सरकार थापन 
कर ात राजकार ांना मदत केली. 

नागरी हवाई े ात डोनला परवानगी देणारा इ ायल हा पिहला 
देश ठरला. 
 नागरी हवाई े ात डोन उ ाणांना परवानगी देणारा इ ायल हा 

पिहला देश ठरला आहे. इ ायली नागरी उ यन ािधकरणा ारे 
हम स ारलाइनर मानवरिहत णालीला हे माणप  जारी 
कर ात आले होते आिण इ ायली संर ण इले ॉिन  कंपनी 
ए ट िस ने ते तयार आिण िवकिसत केले होते. UAV चा 
उपयोग कृषी, पयावरण, सावजिनक क ाण, आिथक ि याकलाप 
आिण गु ेगारी िव ा फाय ासाठी केला जाईल. सुर े ा 
कारणा व, आंतररा ीय िवमान वाहतूक िनयमांनी अ मािणत 
िवमानांना नागरी हवाई े ात उ ाण कर ास मनाई केली आहे. 

कॅनडाचे पंत धान ज न डो यांनी थमच आप ालीन कायदा 
लागू केला. 
 कॅनडाचे पंत धान, ज न डो यांनी तथाकिथत “ ातं  

कािफला” मधील सहभागी ं ा हातून 18 िदवसांपासून ओटावाला 
वेठीस धरले ा नाकेबंदी आिण सावजिनक अ व था 
संपव ासाठी ांतांना पािठंबा दे ासाठी यापूव  कधीही न 
वापरले ा आणीबाणी ा अिधकारांची मागणी केली आहे. कॅनडा 
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आिण युनायटेड ेट्समधील मु  आिथक कॉ रडॉर 13 फे ुवारी 
रोजी पु ा उघड ापूव  सहा िदवसांसाठी िनदशनांनी बंद केले. 

 बँका आिण िव ीय सं था ायालया ा आदेशािशवाय, नाकेबंदीला 
पािठंबा िद ाचा संशय असले ांची खाती ता ुरती गोठवू 
शकतील. आंदोलनात वापर ा जाणा या वाहनांचा िवमाही िनलंिबत 
केला जाऊ शकतो. 

 सव ाउडफंिडंग ॅटफॉम आिण पेमट दाते ते वापरतात ांनी 
कॅनडा ा मनी लाँड रंग िवरोधी एज ी, FINTRAC कडे नोदंणी 
करणे आव क आहे आिण संशया द ि याकलापांची त ाळ 

भावीपणे त ार करणे आव क आहे. 
रिशया-यु े न सीमा संघषाब ल अ यावत मािहती 
 िशया-यु े न सीमा संघषाला, दोन मिह ां न अिधक काळ झाला 

आहे, या सम ेचे िनराकरण कर ा ा राजनैितक य ांमुळे 
गतीचे फारसे िच  िदसत नाही. रिशयाचे यु े न ा सीमेवर 

100,000 न अिधक सै  आहे. नॉथ अटलांिटक टीटी 
ऑगनायझेशन (NATO), सरिचटणीस जे  ो नबग, दर ान, 
रिशया बेला ससह यु े न ा सीमेवर सै ाची सं ा वाढवत आहे 
यावर िचंता  होत आहे. 

रिशया-यु े न सीमा संघषाची पा भूमी 
 यु े नमधील सीमा संघषाची सु वात नो बर 2013 म े राजधानी 

कीवम े यु े नचे अ  र यानुकोिवच यां ा युरोिपयन 
युिनयनसह मो ा आिथक एका तेसाठी करार नाकार ा ा 
िनणयािवरोधात िनदशने क न झाली. रा  सुर ा दलां ा िहंसक 
ॅ कडाऊनने अनावधानाने आणखी मो ा सं ेने आंदोलकांना 

आकिषत के ानंतर आिण संघष वाढिव ानंतर, अ  
यानुकोिवच फे ुवारी 2014 म े देशातून पळून गेले. ते ापासून हा 
संघष वाढतच आहे. 

जागितक आरो  संघटनेने ट टोबॅको अँप लाँच केले. 
 व  हे  ऑगनायझेशन (WHO) दि ण-पूव आिशया े  (SEAR) 

ने ' ट टोबॅको अँप' लाँच केले आहे. हा ऍ केशन लोकांना 
तंबाखूचा वापर सोडून दे ास मदत करतो, ाम े धूररिहत 
आिण इतर नवीन उ ादनांचा समावेश आहे. WHO ा वषभर 
चालले ा 'किमट टू ट' या मोिहमेदर ान WHO-SEAR ा 

ादेिशक संचालक डॉ पूनम खे पाल िसंग यांनी हे अँप लॉ  केले 
होते, हा WHO दि ण-पूव आिशया िवभागाचा नवीनतम तंबाखू 
िनयं ण उप म आहे. 

 तंबाखू हे ितबंध कर ायो  मृ ूचे जगातील मुख कारण आहे 
आिण दरवष  सुमारे 8 दशल  लोकांचा मृ ू होतो. हे WHO 
दि ण-पूव आिशया देशात 1.6 दशल  लोक तंबाखू उ ादनां ा 
सवात मो ा उ ादक आिण ाहकांपैकी एक आहे. 

भारताचे UPI ॅटफॉम अवलंब करणारा नेपाळ हा पिहला देश 
बनेल 
 भारता ा UPI णालीचा अवलंब करणारा नेपाळ हा पिहला देश 

असेल, जो शेजारील देशा ा, नॅशनल पेमट्स कॉप रेशन ऑफ 
इंिडया (NPCI) ा िडिजटल अथ व थेत प रवतन कर ात 
मह ाची भूिमका बजावेल. 

 NPCI इंटरनॅशनल पेमट्स िलिमटेड (NIPL), NPCI ची आंतररा ीय 
शाखा, ने सेवा दान कर ासाठी गेटवे पेमट्स स स (GPS) 
आिण मनम इ ोटेक यां ाशी हातिमळवणी केली आहे. 

 GPS नेपाळमधील अिधकृत पेमट िस म ऑपरेटर आहे. मनम 
इ ोटेक नेपाळम े युिनफाइड पेमट्स इंटरफेस (UPI) तैनात 
करेल. 

 हे सहकाय नेपाळमधील मो ा िडिजटल सावजिनक भ ासाठी 
सेवा देईल आिण शेजार ा देशात इंटरऑपरेबल रअल-टाइम 
पसन-टू-पसन (P2P) आिण ी-टू- ापारी (P2M) वहारांना 
चालना देईल. 

ा ने नऊ वषानंतर मालीमधून सै  मागे घे ाची घोषणा केली. 
 ा चे अ , इमॅ ुएल मॅ ॉन यांनी जाहीर केले की ा  

आिण ाचे युरोिपयन भागीदार िजहादी बंडखोरीशी लढा देत नऊ 
वषा न अिधक काळ मालीमधून ल री माघार सु  करतील. 

ा ने 2013 म े समाजवादी अ  ँ कोइस ओलांद यां ा 
नेतृ ाखाली मालीम े िजहादीिंव  थम सै  तैनात केले. 
देशातील स ाधारी जंटा सरकारसोबत ा चे संबंध िबघड ाने 
हा िनणय घे ात आला आहे. या ल री कारवाईचे दय माली न 
नायजरला हलव ात येणार आहे. 

यूके ा संशोधकांना 'सी डॅगन'चे 180 दशल  वष जुने जीवा  
सापडले. 
 युनायटेड िकंगडम ा संशोधकांना 'समु ी डॅगन' णून 

ओळख ा जाणा  या इचिथयोसॉरचे 180 दशल  वष जुने जीवा  
अवशेष सापडले आहेत. युनायटेड िकंगडमम े सापडलेला 
जीवा  हा ा ा कारचा सवात मोठा आिण सवात संपूण 
सांगाडा अस ाने संशोधकांनी या देशातील सवात मह पूण 
शोध दशिवला. 

हा सांगाडा कसा सापडला? 
 लीसे रशायर आिण टलँड वाइ लाइफ ट चे जो डे स यांनी 

फे ुवारी 2021 म े टलँड वॉटर रझ ॉयरमधील एका खाडी ा 
बेटा ा िनयिमत िनचरादर ान याचा शोध लावला. पिहले 
इचिथयोसॉर, ांना सी डॅगन टले जाते कारण ांचे दात आिण 
डोळे खूप मोठे असतात, शोध ात आले. 

इ ायलने फायर 'सी-डोम' या नवीन नौदल हवाई संर ण 
णालीची यश ी चाचणी घेतली. 

 इ ायलने इ ायली नौदला ा Sa'ar 6- ास कॉवट्सवर 
वापर ा जाणा  या नवीन नौदल हवाई संर ण णाली “C-Dome” 
ची यश ी चाचणी केली. सी-डोम ही आयन डोमची नौदल 
आवृ ी आहे, जी गाझा प ीतून कमी प ा ा रॉकेट आिण 

ेपणा ांना रोख ासाठी आिण न  कर ासाठी इ ायलची सव-
हवामान हवाई संर ण णाली आहे. 

 सी-डोम हा इ ायल ा ब रीय ेपणा  संर ण णालीचा 
भाग बनणार आहे - ाम े लांब प ा ा ेपणा ांपासून ते 
कमी प ा ा रॉकेटपयत सव काही रोख ास स म श े 
समािव  आहेत. 

रिशयाचे रा ा  पुितन यांनी यु े नचे तीन देशांम े िवभाजन 
केले. 
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 रिशयन रा ा  ािदमीर पुितन यांनी पूव यु े न - डोने क 
आिण लुहा मधील फुटीरतावादी देशांचे ातं  मा  केले 
आहे. पुितन यां ा घोषणेने मॉ ो-समिथत बंडखोरां ा िवरोधात 
यु े िनयन सै ाने दीघकाळ चालले ा संघषासाठी उघडपणे सै  
आिण श े पाठव ाचा माग मोकळा केला. रिशयन-समिथत 
बंडखोर 2014 पासून यु े िनयन सै ाशी डोने क आिण 
लुहा म े लढत आहेत, यु िवराम करार असूनही िनयिमत 
िहंसाचार करत आहेत. 

कॅनडाने जगातील पिहली वन ती- ु  COVID-19 लस मंजूर 
केली आहे. 
 वन ती-आधा रत COVID-19 स वापर ास अिधकृत 

करणारा कॅनडा हा जगाती  पिह ा दे  बन ा आहे. Medicago 
Inc. (िम ुिब ी केिमक  आिण िफि प मॉ रस यां ा मा कीची 
बायोफामा कंपनी) ची दोन-डोस स 18 ते 64 वयोगटाती  

ौढांना िद ी जाऊ कते, परंतु 65 आिण ा न अिधक वया ा 
ोकांना िमळा े ् या ॉट्सवर फारसा डेटा उप  नाही. 

 स अिधकृत कर ाचा िनणय 24,000 ौढांवर के े ् या 
अ ासावर आधा रत होता ाने द िव े  की सीचा 
प रणामकारकता दर COVID-19 रोख ासाठी 71% आहे - जरी 
omicron कार समोर ये ापूव  चाच ा घे ात 
आ ् या. Covifenz हे या सी ा िद े े  नाव आहे. कॅनडाने 56 
द  अित र  डोस खरेदी कर ा ा पयायासह या वन ती-
आधा रत सीचे 20 द  डोस खरेदी कर ाचे मा  के े . 

िग  िसटीम े कायालय उघड ासाठी ू डे लपमट बँक 
पिहली ब प ीय एज ी 
 ू डे पमट बँक (NDB) ही गुजरात इंटरनॅ न  फायना  टेक 

िसटी (िग ) म े काया य उघडणारी पिह ी ब प ीय एज ी 
बने . ू डे पमट बँक (NDB) ा यासाठी मंजुरी िमळा ी आहे 
आिण मे 2022 म े GIFT िसटीम े काया य उघडे . भारतीय 
काया य यो  क ् प ओळख ात मदत करे  आिण बँकेसाठी 
संभा  िव पुरव ाची पाइप ाइन तयार कर ाचा य  
करे . NDB ने भारताती  मह पूण पायाभूत सुिवधा क ् पांना 
समथन दे ासाठी न ाने सु  के े ् या नॅ न  बँक फॉर 
फायना ंग इ ा र अँड डे पमट (NBFID) सोबत 
भागीदारी कर ाची अपे ा आहे. 

 NDB ची थापना BRICS दे ांनी ( ाझी , रि या, भारत, चीन 
आिण दि ण आि का) 2014 म े BRICS तसेच इतर उदयो ुख 
बाजारपेठांमधी  पायाभूत सुिवधा आिण ा वत िवकास 

क ् पांसाठी संसाधने एकि त कर ा ा उ े ाने के ी होती. ते 
2015 म े काया त झा े . आिण मु ा य ांघाय, चीन येथे 
आहे. सव सं थापक सद  बँकेचे समान मा क आहेत. 

िनयु ी बात ा 
ले नंट जनरल जीए ी रे ी यांची नवीन संर ण गु चर सं था 

मुख णून िनयु ी कर ात आली आहे. 

 संर ण गु चर सं थेचे नवे मुख णून ले नंट जनरल जीए ी 
रे ी यांची िनयु ी कर ात आली आहे. जनरल रे ी हे ले नंट 
जनरल केजेएस िध न यां ानंतर पदभार सांभाळतील. ले नंट 
जनरल केजेएस िढ न भारतीय सै ातील ां ा 39 वषा ा 
कारिकद त िविवध धोरणा क पदांवर सेवा के ानंतर िनवृ  
झाले. 

 संर ण गु चर सं थेचे महासंचालक हे सं थेचे मुख आहेत आिण 
ते संर ण मं ी आिण संर ण कमचारी मुख यां ा गु चर 
स ागारांपैकी एक आहेत. महासंचालक पद तीन सश  सेवांम े 
रोटेशन आधारावर आयोिजत केले जाते. DIA चे पिहले 
महासंचालक ले नंट जनरल कमल दावर हे भारतीय ल रा ा 
यांि की दलाचे माजी महासंचालक होते. 

आरबीआयचे माजी ग नर उिजत पटेल यांनी ि टािनया ा 
अित र  संचालकपदाचा राजीनामा िदला. 
 रझ  बँक ऑफ इंिडया (RBI) चे माजी ग नर, उिजत पटेल यांनी 

पुढील मिह ात सु  होणा  या पूणवेळ कामाचा हवाला देत 
ि टािनया इंड ीज िलिमटेड ा गैर-कायकारी आिण तं  
संचालक पदाचा राजीनामा िदला आहे. तो कंपनी ा बोडाचा एक 
भाग होता. माजी रा पालांनी देखील पु ी केली की राजीना ामागे 

ां ा नवीन क ािशवाय दुसरे कोणतेही कारण नाही. 
 बीिजंग थत एिशयन इ ा र इ े मट बँक (AIIB) म े 

दि ण आिशयातील गंुतवणूक ऑपरेश साठी पटेल यांची नुकतीच 
उपा  णून िनयु ी कर ात आली. ांची िनयु ी 1 
फे ुवारीपासून लागू होणार आहे. 

डॉ. मदन मोहन ि पाठी महासंचालक, NIELIT णून जू झाले. 
 डॉ. मदन मोहन ि पाठी नॅशनल इ ूट ऑफ 

इले ॉिन  अँड इ ॉमशन टे ॉलॉजी (NIELIT) चे 
महासंचालक णून जू झाले आहेत. NIELIT म े सामील 
हो ापूव , डॉ मदन मोहन ि पाठी िद ी तं ान िव ापीठ (DTU), 
नवी िद ी येथे ा ापक णून कायरत होते. DTU म े ांनी 
अंतगत गुणव ा हमी क  (IQAC) संचालक आिण बौ क संपदा 
अिधकार सेलचे सम यक णूनही काम केले. 

रवी िम ल यांची भारतीय िदवाळखोरी आिण िदवाळखोरी 
मंडळाचे नवीन अ  णून िनयु ी कर ात आली आहे. 
 कॉप रेट वहार मं ालयाने जारी केले ा अिधसूचनेनुसार , माजी 

सिचव, ीडा िवभाग, रवी िम ल यांची भारतीय िदवाळखोरी आिण 
िदवाळखोरी बोड (IBBI) चे अ  णून िनयु ी कर ात आली 
आहे. ते िबहार केडरचे 1986 ा बॅचचे आयएएस अिधकारी 
आहेत. ते IBBI चे अ  णून पाच वषा ा कालावधीसाठी िकंवा 
वयाची 65 वष पूण होईपयत, यापैकी जे लवकर असेल ते काम 
करतील. 

े  शा  जीए ीिनवास मूत  यांची DRDL ा संचालकपदी 
िनयु ी 
 े  शा  जी.ए. ीिनवास मूत  यांची हैदराबादमधील संर ण 

संशोधन आिण िवकास सं था (DRDO) ा संर ण संशोधन आिण 
िवकास योगशाळे ा (DRDL) संचालकपदी िनयु ी कर ात 
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आली आहे. ते 1987 म े DRDL म े सामील झाले आिण 
ेपणा  संकुला ा िविवध क ांसाठी रल डायनॅिम , 
ाउंड रेझोना  टे ंग, इले कल इंिट ेशन आिण चेकआउट 

या े ात मह पूण योगदान िदले. 
 ीिनवास मूत  यांनी 1986 म े आं  िव ापीठातून इले ॉिन  

आिण क ुिनकेशन अिभयांि कीम े बीई पूण केले आिण 
हैदराबादमधील उ ािनया िव ापीठातून िडिजटल िस मम े 
एमई केले. 

जेएनयूचे कुलगु  एम जगदेश कुमार यांची यूजीसीचे नवे अ  
णून िनयु ी कर ात आली आहे. 

 भारत सरकारने JNU (जवाहरलाल नेह  िव ापीठ) चे कुलगु  
एम जगदेश कुमार यांची िव ापीठ अनुदान आयोग (UGC) चे नवीन 
अ  णून िनयु ी केली आहे. ांची िनयु ी पाच वषा ा 
कालावधीसाठी िकंवा वयाची 65 वष पूण होईपयत, यापैकी जे 
लवकर असेल ते कर ात आले आहे. ो डीपी िसंग यांनी वयाची 
65 वष पूण के ावर राजीनामा िद ानंतर 07 िडसबर 2021 
पासून UGC चे अ पद र  होते. 

 तेलंगणातील नलगोडंा िज ातील मिमडाला गावचे राहणारे, 60 
वष य कुमार यांनी आयआयटी-म ासमधून पद ु र पदवी आिण 
पीएचडी केली आहे. कॅनडातील ओटंा रयो येथील वॉटरलू 
िव ापीठातील इले कल आिण संगणक अिभयांि की िवभागात 

ांनी पो -डॉ रेट संशोधन देखील पूण केले. 
भारत सरकारने सोनाली िसंग यांची िनयं क जनरल ऑफ 
अकाउंट्स (CGA) चा अित र  कायभार सांभाळ ासाठी 
िनयु ी केली आहे. 
 भारत सरकारने सोनाली िसंग यांची 01 फे ुवारी 2022 पासून िव  

मं ालया ा खच िवभागांतगत िनयं क जनरल ऑफ अकाउंट्स 
(CGA) चा अित र  कायभार सांभाळ ासाठी िनयु ी केली 
आहे. दीपक दश यां ा जागी ितची िनयु ी कर ात आली आहे, 
जे 31 जानेवारी 2022 रोजी सेवािनवृ  झाले. 

 सोनाली िसंग भारतीय नागरी लेखा सेवा (ICAS) ा 1987 ा 
बॅच ा अिधकारी आहेत . ा ऑ ोबर 2019 पासून अित र  
िनयं क महालेखा णून काम करत आहेत. ापूव  ांनी क ीय 
द ता आयोगात अित र  सिचव णूनही काम केले होते. 

इंिडगोचे सह-सं थापक रा ल भािटया यांना कंपनीचे पिहले एमडी 
णून िनयु  केले आहे. 

 कमी िकमतीची भारतीय िवमान कंपनी, IndiGo ने ितचे सह-
सं थापक आिण वतक रा ल भािटया यांची कंपनीचे 

व थापकीय संचालक (MD) णून ता ाळ भावाने िनयु ी 
केली आहे. ते इंिडगोचे पिहलेच एमडी आहेत, कारण याआधी 
कंपनीचे व थापकीय संचालक न ते. रोनोजॉय द ा हे इंिडगोचे 
सीईओ आहेत. 

 संचालक मंडळाने, ां ा बैठकीत, भागधारकां ा मा ते ा 
अधीन रा न, ता ाळ भावाने व थापकीय संचालक णून 
भािटया यांची िनयु ी एकमताने मंजूर केली 

जेएनयू ा पिह ा मिहला कुलगु  णून संत ी धुलीपुडी पंिडत 
यांची िनवड 

 िश ण मं ालयाने (MoE) संत ी धुलीपुडी पंिडत यांची जवाहरलाल 
नेह  िव ापीठ (JNU) चे नवीन कुलगु  णून िनयु ी केली 
आहे. जेएनयू ा ा पिह ा मिहला कुलगु  आहेत. 59 वष य 
पंिडत यांची पाच वषा ा कालावधीसाठी िनयु ी कर ात आली 
आहे. पंिडत यांनी एम जगदेश कुमार यांची जागा घेतली, ांची 
िव ापीठ अनुदान आयोग (UGC) चे अ  णून िनयु ी 
कर ात आली आहे. या िनयु ीपूव  पंिडत हे महारा ातील 
सािव ीबाई फुले िव ापीठाचे कुलगु  णून कायरत होते. 

SR नरिसंहन यांनी CMD POSOCO 2022 णून अित र  
कायभार ीकारला. 
 SR नरिसंहन, संचालक (िस म ऑपरेशन) यांनी 1 फे ुवारी 2022 

पासून नवी िद ी येथे पॉवर िस म ऑपरेशन कॉप रेशन िलिमटेड 
(POSOCO) चे अ  आिण व थापकीय संचालक (CMD) 
पदाचा अित र  कायभार ीकारला आहे. ांनी इले कल 
इंिजनीअ रंगम े बॅचलर िड ी आिण फायना म े िबझनेस 
अँडिमिन ेशन (एमबीए) म े पद ु र पदवी ा  केली आहे. 
BHEL सह ारंिभक कायकाळानंतर ांना CEA, POWERGRID 
आिण POSOCO म े पसरले ा पॉवर िस म ऑपरेशनचा तीन 
दशकां न अिधक अनुभव आहे. 

 
अिमताभ ब न यांना MediBuddy चे ँड अँ ेसेडर णून 
िनयु  केले आहे. 
 MediBuddy, भारतातील सवात मो ा िडिजटल हे केअर 

ॅटफॉमपैकी एक, ने महान बॉलीवुड ार अिमताभ ब न यांना 
अिधकृत ँड अँ ेसेडर णून ा री केली आहे. कराराचा एक 
भाग णून, ब न ॅटफॉमवर उपल  असले ा िविवध सेवांचे 
समथन करताना, एखा ा ा आरो ाला ाधा  दे ाची गरज 
अधोरे खत करताना िदसतील. 

िदशा पटानीची बाटा इंिडयाची ँड अँ ेसेडर णून िनयु ी 
कर ात आली आहे. 
 बाटा इंिडया िलिमटेडने बॉलीवूड अिभने ी िदशा पटानीची ँड 

अॅ ेसेडर णून िनयु ी केली आहे. ती ँडचा चार करेल आिण 
ां ाम े पाद ाणे फॅशन वाढव ासाठी युवकांचे कने न 

मजबूत करेल. यापूव , Bata ने Bata अंतगत िविवध लेब चा चार 
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कर ासाठी ि ती सॅनन, सुशांत िसंग राजपूत आिण ि केटपटू 
ृती मानधना यां ासह सेिलि टीशंी संबंध जोडले आहेत. 

 पुढ ा िपढीतील बॉिलवूडचा चेहरा णून ओळखले जाणारे पटानी 
स ा देशातील सवात लोकि य अिभने ांपैकी एक आहेत. ित ा 
अपवादा क फॅशन से  आिण िफटनेससाठी ओळखली जाणारी, 
ितला टडसेटर णून मो ा माणावर ओळखले जाते.  

जागितक बँकेचे माजी स ागार दीप शाह यांची फायझर 
इंिडया ा अ पदी िनयु ी 
 आर. ए. शाह यां ा राजीना ानंतर Pfizer India ने िदप शाह 

यांची बोडा ा अ पदी िनयु ी केली आहे. ते माजी 
व थापकीय संचालक आिण ि िसलचे सं थापक सद  

आहेत. ि िसलची थापना कर ापूव , ांनी 1977 म े 
एचडीएफसी ा थापनेत मदत केली. ांनी USAID, जागितक 
बँक आिण आिशयाई िवकास बँकेचे स ागार णूनही काम केले 
आहे. 

 दीप हे अनेक नामांिकत कंप ां ा संचालक मंडळावर आहेत. ते 
िविवध िति त सिम ा/ आयोगांचे सद  देखील आहेत. ते स ा 
इंडेिशया फंड अँड ायझसचे अ  आहेत. 

संजय म ो ा यांची अथ मं ालयात डीएफएस सिचव णून 
िनयु ी कर ात आली आहे. 
 संजय म ो ा यांची िव  मं ालयातील िव ीय सेवा िवभागा ा 

सिचवपदी िनयु ी कर ात आली आहे. ते राज थान केडरचे 
1990 ा बॅचचे आयएएस अिधकारी आहेत. याआधी संजय 
म ो ा, REC Ltd चे अ  आिण व थापकीय संचालक होते. 

ांनी देबाशीष पांडा यां ानंतर डीएफएस सिचव णून 31 
जानेवारी 2022 रोजी कायकाळ पूण केला. 

 म ो ा यांना उजा े ाचा संपूण अनुभव आहे. 2025-26 पयत 
लागू होणा  या सुधारणा-आधा रत प रणाम-संबंिधत वीज िवतरण 

े  योजनेचे उि  भारताचा AT&C तोटा 12-15% पयत कमी 
करणे आिण िवजेची िकंमत आिण ती ा दराने पुरवठा केला जातो 

ामधील तूट हळूहळू कमी करणे हे आहे. 
Staff Selection Commission 2022: व र  नोकरशहा एस. 
िकशोर यांची SSC चे नवीन अ  णून िनयु ी 
 व र  नोकरशहा एस. िकशोर यांची ाफ िसले न किमशन 

(SSC) चे अ  णून िनयु ी कर ात आली आहे. कािमक 
आिण िश ण िवभागाने (डीओपीटी) जारी केले ा आदेशानुसार, 
मंि मंडळा ा िनयु ी सिमतीने िकशोर यांना भारत सरकार ा 
सिचव पदावर ता ुरते ेणीसुधा रत क न पदावर िनयु ी 
कर ास मा ता िदली आहे. पदभरतीचे िनयम थिगत. स ा ते 
वािण  आिण उ ोग मं ालया ा वािण  िवभागाचे िवशेष सिचव 

णून काम पाहत आहेत. 
मुनी रनाथ भंडारी म ास उ  ायालयाचे नवे मु  ायाधीश 
 कायदा मं ालयाने िदले ा मािहतीनुसार, ायमूत  मुनी र नाथ 

भंडारी यांची म ास उ  ायालया ा मु  ायाधीशपदी 
िनयु ी कर ात आली आहे. गे ा वष  नो बरम े ायमूत  

संजीब बॅनज  यांची मेघालय उ  ायालयात बदली झा ानंतर 
ायमूत  भंडारी यांनी म ास उ  ायालयाचे हंगामी मु  
ायाधीश णून पदभार ीकारला होता . कायदा मं ालयाने 

आं  देश, ओ रसा आिण म  देश उ  ायालयांचे 
ायाधीश णून एकूण 13 वकील आिण तीन ाियक 

अिधका यांची िनयु ी देखील अिधसूिचत केली आहे. 
एन चं शेखरन यांची टाटा स ा अ पदी पुनिनयु ी 
 टाटा स  ाय ेट िलिमटेड ा संचालक मंडळाने एन चं शेखरन 

यांची दुस या पाच वषा ा मुदतीसाठी कंपनीचे कायकारी अ  
णून पुनिनयु ी कर ास मा ता िदली आहे. चं शेखरन यांचा 

अ  णून स ाचा कायकाळ फे ुवारी 2022 ा अखेरीस 
संपणार होता. ते 2016 म े टाटा स ा बोडात सामील झाले 
आिण २०१७ म े ांनी अ पदाची जबाबदारी ीकारली. 

चार धाम क ावरील सव  ायालया ा सिमतीचे अ  रवी 
चो ा यांचा राजीनामा 
 े  पयावरणवादी रवी चो ा यांनी चार धाम क ावरील 

सव  ायालया ा उ ािधकार सिमती ा (एचपीसी) 
अ पदाचा राजीनामा िदला आहे. एचपीसी या नाजूक 
(िहमालयीन) पयावरणाचे र ण क  शकते या ां ा िव ासाला 
तडा गेला आहे. सु ीम कोटाने 14 िडसबर रोजी “सुर े ा 
कारणा व” या क ासाठी र ां ा दुपदरी ं दीकरणाला 
परवानगी िदली. 

 27 जानेवारी रोजी सव  ायालया ा सरिचटणीसांना िदले ा 
राजीनामा प ात चो ा यांनी सव  ायालया ा िडसबर 2021 

ा आदेशाचा संदभ िदला ाम े HPC ने िशफारस केले ा 
आिण SC ने ीकार ाऐवजी संर ण गरजा पूण कर ासाठी 
िव ृत र े संरचना ीकार ा. 

देबािशस िम ा यांनी ICAI चे अ पद ीकारले. 
 देबािशस िम ा यांची सन 2022-23 साठी द इ ूट ऑफ 

चाटड अकाउंटंट ऑफ इंिडया (ICAI) चे अ  णून िनवड 
झाली आहे. ICAI कौ लम े ितस  यांदा काम करत असलेले िम ा 
हे 34 वषा न अिधक काळ लेखा वसायात आहेत. चाटड 
अकाउंटंट अस ासोबतच ते कॉ  अकाउंटंट आिण कंपनी 
से े टरी देखील आहेत. ा ाकडे वािण  िवषयात पद ु र 
पदवी आहे आिण तो कायदा पदवीधर तसेच एक पा  मािहती 

णाली ऑिडटर देखील आहे. 
 अिनकेत सुनील तलाटी यांची ३.४० लाखां न अिधक सद  आिण 

७ लाखां न अिधक िव ाथ  असले ा सं थे ा उपा पदी िनवड 
झाली आहे. 

कृषी नेटवक अँपने पंकज ि पाठी यांना ँड अँ ेसेडर णून 
िनयु  केले आहे. 
 अँ ीटेक अँप कृषी नेटवक चालवणा या क नो अँ ोटेक 

ाय ेट िलिमटेडने आप ा अँपपयत शेतक यांपयत 
पोहोच ा ा उ ेशाने िच पट अिभनेता पंकज ि पाठी यांना ँड 
अँ ेसेडर णून िनयु  केले आहे. हे अँप स ा िहंदी, मराठी, 
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पंजाबी आिण इं जीम े उपल  आहे आिण लवकरच इतर 
भाषांम ेही लॉ  कर ाची योजना आहे. 

जी अशोक कुमार यांना भारताचे पिहले रा ीय सागरी सुर ा 
सम यक णून िनयु  केले आहे. 
 िनवृ  ाइस अँडिमरल, जी अशोक कुमार यांची सरकारने 

भारताचे पिहले रा ीय सागरी सुर ा सम यक णून िनयु ी 
केली आहे. भारत सरकारने सुर ेवर िव ासाहता सुिनि त 
कर ासाठी आिण देशाची सागरी सुर ा मजबूत कर ा ा 
उ ेशाने िनणायक पाऊल उचलले आहे. माजी नौदलाचे उप मुख 
जी अशोक कुमार यांची िनयु ी 14 वषापूव  26/11 ा मंुबई 
दहशतवादी ह ानंतर सागरी सुर ा बळकट कर ा ा 
भारता ा सात पूण य ांचा एक भाग होते. 

 NMSC (रा ीय सागरी सुर ा सम यक) NSA अिजत डोवाल 
यां ा अ तेखालील रा ीय सुर ा प रषद सिचवालयाशी 
सम य साधून काम करेल. 

शाह ख खानला गेिमंग अँप A23 चा ँड अँ ेसेडर णून िनयु  
केले आहे. 
 हेड िडिजटल व ा मालकी ा A23, गेिमंग ऍ केशनने 

बॉलीवूड अिभनेता शाह ख खान ँड अँ ेसेडर बनला. शाह ख 
खान A23 ा 'चलो साथ खेले' मोिहमेत सहभागी होणार आहे, 
तसेच अशा कार ा पिह ा जबाबदार गेिमंग मोिहमेसह, जे A23 
चे सव म ी-गेिमंग ॅटफॉम जसे की कॅरम, फॅ सी ोट्स, पूल 
आिण र ी यांचे दशन करते. 

इ र आयसी यांची एअर इंिडयाचे MD आिण CEO णून 
िनयु ी 
 Ilker Ayci यांची एअर इंिडयाचे नवीन CEO आिण MD णून 

िनयु ी कर ात आली आहे. ते 1 एि ल 2022 रोजी िकंवा 
ापूव  ांची जबाबदारी ीकारतील. इ र आयसी हे तुक  

एअरलाइ चे माजी अ  आहेत. इ र हे िवमान वाहतूक 
उ ोगाचे नेते आहेत ांनी तुक  एअरलाइ ला ां ा 
कायकाळात स ा ा यशापयत नेले. 

इ र आयसी ब ल: 
 आयसीचा ज  1971 म े इ ंबूल येथे झाला. िब ट 

िव ापीठातील रा शा  आिण सावजिनक शासन िवभागातून 
पदवी घेत ानंतर, ांनी यूकेमधील लीड्स िव ापीठातील 
रा शा  िवभागाम े संशोधक णून काम केले. 

 1994 म े ां ा कारिकद ची सु वात क न, ांना अनु मे 
कुतसन इला ार एएस, इ ंबूल मेटोपॉिलटन ुिनिसपािलटी, 
युिन सल िडस िटकरेट एएस म े अनेक पदे िनयु  कर ात 
आली आिण ानंतर ांनी 2005-2006 दर ान बासाक िसगोटा 
एएस म े सर व थापक णून काम केले. 

गीता िम ल यांची TTFI चालव ासाठी शासकीय सिमती ा 
अ पदी िनयु ी कर ात आली आहे. 
 िद ी उ  ायालयाने ज ू आिण का ीर उ  ायालया ा 

माजी मु  ायाधीश गीता िम ल यांची भारतीय टेबल टेिनस 
फेडरेशन (TTFI) चालवणा या शासक सिमती ा अ पदी 

िनयु ी केली आहे. ायालयाने आदेश िदला की TTFI ा वतीने 
कोण ाही खेळाडू िकंवा आंतररा ीय ीडा सं थांसोबतचे सव 
सं ेषण आता केवळ शासकां ा सिमतीमाफतच होतील आिण 
िव मान पदािधका यांना यापुढे कोणतेही काय पूण कर ाचा 
अिधकार राहणार नाही. 

आयएएस अिधकारी िवनीत जोशी यांची सीबीएसई ा अ पदी 
िनवड 

 IAS िवनीत जोशी यांची क ीय मा िमक िश ण मंडळाचे 
(CBSE) नवे अ  णून िनयु ी कर ात आली आहे . ांनी 
IAS मनोज आ जा यांची जागा घेतली, ांची कृषी आिण शेतकरी 
क ाण िवभागात िवशेष कत  अिधकारी (OSD) णून िनयु ी 
कर ात आली आहे. मिणपूर केडरचे 1992 ा बॅचचे IAS 
अिधकारी ी जोशी हे िश ण मं ालया ा अंतगत उ  िश ण 
िवभागाचे अित र  सिचव आहेत. ते नॅशनल टे ंग एज ी (NTA) 
चे महासंचालक देखील आहेत. 2010 म े ांना CBSE चेअरमन 

णूनही जबाबदारी िमळाली. 
िबहारने खादीचे ँड अँ ेसेडर णून मनोज ितवारीची िनवड 
केली. 
 भोजपुरी गायक आिण भाजप खासदार मनोज ितवारी हे िबहार ा 

खादी आिण इतर ह कलेचे ँड अँ ेसेडर असतील. ते खादी 
आिण िबहार ा इतर ह कलेचे “ ँड अँ ेसेडर” असतील, अशी 
घोषणा रा मं ी स द शाहनवाझ सेन यांनी केली. भारता ा 

ातं  चळवळीदर ान महा ा गांधीनंी लोकि य केले ा खादी 
फॅि क ा वापराला मनोज ितवारी ो ाहन देतील. ितवारी, ाने 
“गँ  ऑफ वासेपूर” चाटब र “िजया हो िबहार के लाला” यासह 
असं  पाय-टॅिपंग नंबसना आपला आवाज िदला आहे. 

इ ूट ऑफ इकॉनॉिमक ोथने (आिथक िवकास सं था) चेतन 
घाटे यांची वृ संचालक (News Director) णून िनयु ी केली 
 ते 2016-2020 दर ान भारतीय रझ  बँके ा पिह ा 

चलनिवषयक धोरण सिमतीचे सद  होते, 45 वषाखालील 
देशातील सव ृ  संशोधन अथशा ासाठी 2014 ा 
महालनोिबस मेमो रयल सुवणपदक िवजेते आहेत. 

 आिथक िवकास सं था मॅ ो इकॉनॉिम , म, आंतररा ीय 
ापार, सावजिनक आरो , पयावरण, कृषी, लोकसं ाशा , 

समाजशा  आिण औ ोिगक संघटना यासार ा िविवध े ांम े 
आिथक आिण सामािजक िवकासावर गत संशोधन करते. 

टेबल टेिनसपटू मिनका ब ा आिददास ँड अँ ेसेडर झाली आहे. 
 टेबल टेिनसपटू मिनका ब ा िहची Adidas ची ँड अँ ेसेडर 

णून िनवड कर ात आली. भागीदारी मिहलांना ांची े 
साकार कर ासाठी स म बनवणे, मिहलांना अडथळे दूर 
कर ासाठी उ ाही बनवणे आिण खेळांम े सहभाग वाढवणे 
यावर ल  कि त करते 

रजनीश सेठ यांची महारा  रा ा ा पोलीस महासंचालकपदी 
िनयु ी 
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 रजनीश सेठ यांची महारा  रा ा ा पोलीस महासंचालकपदी 
िनयु ी कर ात आली आहे. संजय पांडे यां ाकडे या पदाचा 
अित र  कायभार होता. रजनीश सेठ 1988 ा बॅचचे आयपीएस 
अिधकारी आहेत. आझाद मैदान दंगली ा वेळी रजनीश सेठ हे 
मंुबईचे कायदा आिण सु व था िवभागाचे सहपोिलस आयु  होते. 
रजनीश सेठ हे फोस वन महारा ाचे मुख रािहलेले आहेत. गृह 
िवभागाचे धान सिचव णूनही सेठ यांनी जबाबदारी संभाळलेली 
आहे 

IOC ऍथलीट्स किमशन ा अ पदी ए ा टेह  यांची पु ा 
िनवड झाली. 
 आंतररा ीय ऑिल क सिमती (IOC) ऍथलीट्स किमशनने 

िफनलंडची आइस हॉकीपटू ए ा टेह  यांची अ पदी आिण 
को रया जास ाकची टेबल टेिनसपटू सेयंुग िमन यू यांची थम 
उपा  णून पु ा िनवड केली. आयोगाने ूझीलंड ा 
सायकलपटू साराह वॉकरची आयोगाची ि तीय कुलगु  णून 
िनवड केली. 

ताकुया ुमुरा यांची Honda Cars India चे नवीन अ  आिण 
CEO णून िनयु ी 
 जपानी ऑटो मुख Honda Motor Co. Ltd. ने Takuya 

Tsumura यांची Honda Cars India Ltd (HCIL) चे नवीन अ  
आिण CEO णून 1 एि ल 2022 पासून िनयु ीची घोषणा केली 
आहे. ही िनयु ी दरवष  जाहीर केले ा व थापन बदलांचा एक 
भाग णून केली जाते. 

 ुमुरा हे गाकू नकािनशी यां ाकडून पदभार ीकारतील, जे 
भारतातून आिशया आिण ओशिनया देशातील ादेिशक 
मु ालयात - एिशयन होडंा या देशासाठी ऑटोमोबाईल 

वसायाचे महा व थापक णून काम करतात. ुमुरा 30 
वषा न अिधक काळ होडंा मोटरशी संबंिधत आहे. ांनी थायलंड, 
ऑ ेिलया, चीन, जपान, तुक , युरोप आिण आिशया आिण 
ओशिनया देशांसह अनेक आंतररा ीय बाजारपेठांम े काम केले 
आहे. ुमुरा 1997 ते 2000 पयत भारतासह दि ण आिशयाई 
देशांचे भारी होते. 

तिन ा कोिटया आिण ितची बहीण र का कोिटया यांना 
ह रयाणा ा गु ाम िज ासाठी 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' 
योजने ा ँड अँ ेसेडर णून िनयु  कर ात आले आहे. 
 आंतररा ीय बु बळपटू मिहला FIDE मा स, तिन ा कोिटया 

आिण ितची बहीण र का कोिटया यांना ह रयाणा ा गु ाम 
िज ासाठी 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' योजने ा ँड अँ ेसेडर 

णून िनयु  कर ात आले आहे. तिन ा कोिटयाने 2008 म े 
सवात त ण बु बळपटू णून िल का बुक ऑफ रेकॉड िजंकला. 

ा ह रयाणा रा ातील आहेत. 
 तिन ा कोिटया 16 वषाखालील गटात, जागितक बु बळ 

महासंघाने 2019 म े जाहीर केले ा मवारीत देशात ि तीय 
मांकावर आहे. ितने 2013 म े ASEAN बु बळ धत 

सुवणपदक आिण 2014 म े ॉटलंडमधील रा कुल बु बळ 
धत रौ पदक िजंकले. र का कोिटयाने जागितक ुिनयर 

बु बळ चॅ यनिशप 2020 सह अनेक िति त आंतररा ीय 
धाम े भारताचे ितिनिध  केले. 

 क ाने संजय म ो ा यांना आरबीआय ा क ीय मंडळाचे 
संचालक णून नामिनदिशत केले. 
 क  सरकारने िव  मं ालया ा िव ीय सेवा (DFS) िवभागाचे 

सिचव संजय म ो ा यांची क ीय रझ  बँक ऑफ इंिडया (RBI) 
बोडावर संचालक णून िनयु ी केली आहे. राज थान केडरचे 
1990 बॅचचे IAS अिधकारी म ो ा यांचे नामिनदशन 16 फे ुवारी 
2022 पासून आिण पुढील आदेशापयत लागू आहे. 

 DFS सिचव णून ांची िनयु ी हो ापूव , म ो ा हे REC Ltd 
चे अ  आिण व थापकीय संचालक होते. ांनी देबाशीष पांडा 
यां ानंतर 31 जानेवारी 2022 रोजी ांचा कायकाळ पूण केला. 

संजीव स ाल यांची पंत धानां ा आिथक स ागार सिमतीचे 
पूणवेळ सद  णून िनयु ी कर ात आली आहे. 
 अथ मं ालयाचे मुख आिथक स ागार, संजीव स ाल यांना 

पंत धानां ा आिथक स ागार प रषदेचे पूणवेळ सद  (EAC-
PM) णून समािव  कर ात आले आहे, असे पॅनेलचे अ  
िबबेक देबरॉय यांनी जाहीर केले. ही िनयु ी दोन वषा ा 
कायकाळासाठी आहे. ांनी अथ मं ालयाला महामारी ा काळात 
आिथक धोरणे आख ाचा स ा िदला होता. आिथक बाबीवंर 
पंत धानांना स ा दे ासाठी क  सरकारने थापन केलेली EAC-
PM ही तं  सं था आहे. 

पीईए संजीव स ाल ब ल: 
 िद ज अथशा  1990 ा दशकापासून िव ीय बाजारांसोबत 

काम करत आहेत आिण EAC-PM म े ांचा समावेश झा ामुळे 
सव  आिथक स ागार सं थेला मदत हो ाची श ता आहे. 

 2007 म े, शहरी सम ांवरील कामासाठी स ाल यांना 
आयझेनहॉवर फेलोिशप दे ात आली होती आिण िसंगापूर 
सरकारने व  िसटीज सिमट 2014 म े ांचा स ानही केला 
होता. 

 स ाल यांची फे ुवारी २०१७ म े िव  मं ालयाचे मुख आिथक 
स ागार णून िनयु ी कर ात आली होती आिण ापूव  ते 

ूश बँकेचे व थापकीय संचालक होते. 
HUL ने िनतीन परांजपे यांना िबगर कायकारी अ  णून 
िनयु  केले. 
 िहंदु ान युिनिल र िलिमटेड (HUL) ने मंडळाचे अ  आिण 

कंपनीचे CEO आिण व थापकीय संचालक हे पद वेगळे 
कर ाची घोषणा केली आहे. िनतीन परांजपे यांची 31 माच 2022 
पासून कंपनीचे गैर-कायकारी अ  णून िनयु ी कर ात 
आली आहे. ते स ा HUL ची मूळ कंपनी युिनिल रचे मु  
कायकारी अिधकारी णून कायरत आहेत. संजीव मेहता हे 
कंपनीचे मु  कायकारी अिधकारी आिण व थापकीय संचालक 
(CEO आिण MD) णून कायम राहतील. 

राकेश शमा यांची पु ा IDBI बँकेचे MD आिण CEO णून 
िनयु ी 
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 इंड यल डे लपमट बँक ऑफ इंिडया (IDBI बँक) ने ॉक 
ए चजला कळवले आहे की ां ा बोडाने राकेश शमा यांची 
बँकेचे व थापकीय संचालक आिण मु  कायकारी अिधकारी  

णून 19 माच 2022 पासून तीन वषा ा कालावधीसाठी 
पुनिनयु ी कर ास मा ता िदली आहे. शमा यांची पुनिनयु ी 
बँके ा MD आिण CEO यांना बँिकंग िनयामक, रझ  बँक ऑफ 
इंिडया (RBI) ची मंजुरी िमळाली आहे. 

िडश टी ीने ऋषभ पंतला ँड अँ ेसेडर णून िनयु  केले आहे. 
 िडश टी ी इंिडयाने भारतीय ि केटपटू ऋषभ पंतची ँड 

अँ ेसेडर णून िनयु ी केली आहे. पंत पुढील दोन वषासाठी 
ँड ा 360-िड ी क ुिनकेशनम े वैिश ीकृत असेल. D2H 
ँडमधील ही गंुतवणूक आणखी मजबूत करणार आहे. ँड 

अँ ेसेडर णून D2H ँड आिण ऋषभ पंत यां ातील घिन  
आ ीयतेमुळे D2H ची TG सह सखोल ितब ता स म होईल. 

िडिजटल इंिडयाचे मु  कायकारी अिधकारी अिभषेक िसंग यांनी 

नॅशनल ई-ग न  िवभाग मुख णून िनयु ी केली. 

 1995-बॅचचे IAS अिधकारी आिण िडिजटल इंिडया कॉप रेशनचे 

CEO, अिभषेक िसंग नवीन रा ीय ई-ग न  िवभाग मुख णून. 

नागालँड केडरचे 1995 बॅचचे आयएएस अिधकारी अित र  

सिचव पदावर आिण वेतनावर काम करतील. िडिजटल इंिडया 

कंपनीचे व थापकीय संचालक आिण मु  सरकारी अिधकारी 

यां ा मांडणीचा अित र  खच अिधकारी पुढे नेतील. नागालँड 

केडरचे 1995-बॅचचे आयएएस अिधकारी हे अित र  सिचव पद 

आिण वेतनात थान राखतील. 

सेबी ा पिह ा मिहला मुख णून माधबी पुरी बुच यांची 

िनयु ी 

 माजी ICICI बँकर, माधबी पुरी बुच यांची अजय ागी यां ा जागी 

नवीन िस ु रटीज अँड ए चज बोड ऑफ इंिडया (SEBI) चे 

अ  णून िनयु ी कर ात आ ी आहे. ा सेबी ा पिह ् या 

मिह ा मुख आहेत आिण िनयामक सं थे ा मुख अस े ् या 

पिह ् या नॉन-आयएएस देखी  आहेत. ित ा िव ीय 

बाजारपेठेती  तीन द कां न अिधक अनुभव आहे आिण 5 एि  

2017 ते 4 ऑ ोबर 2021 या का ावधीत ा सेबी ा पूणवेळ 

सद  (WTM) हो ा. SEBI मधी  ित ा कायकाळात ितने पाळत 

ठेवणे, सामूिहक गंुतवणूक योजना आिण यासारखे पोटफोि ओ 

हाताळ े . 

एि  2022 म े जनर  मनोज मुकंुद नरवणे भारतीय रा ा 

27 ा मुख पदाव न िनवृ  होणार आहेत. 

 एि  2022 म े जनर  मनोज मुकंुद नरवणे भारतीय रा ा 

27 ा मुख पदाव न िनवृ  होणार आहेत. जनर  एम.एम. 

नरवणे आप ् या मागे एक भ म वारसा सोडणार आहेत हे 

का ांतराने  होई . आगामी काळात रा ा ीकोनाचे 

प बद णारे अनेक मह ाचे धोरणा क िनणय आिण डावपेच 

यासाठी थेट जबाबदार असतानाही ांनी कोणताही िदखावा िकंवा 

िस ी न करता र मुख णून काम के े . 

अथ व था  बात ा 

टाटा समूहाने एअर इंिडया ा जु ा कजासाठी िव पुरवठा 

कर ासाठी SBI, BoB आिण HDFC बँकेची िनवड केली. 

 टाटा समूहाने ेट बँक ऑफ इंिडया, बँक ऑफ बडोदा आिण 

एचडीएफसी बँक एअर इंिडयासाठी पसंतीचे बँकर णून िनवडले 

आहे. अलीकडेच टाटा समूहाने एअर इंिडया सरकारकडून ता ात 

घेतली आहे. 18.6% माकट शेअरसह एअर इंिडया ही 

भारताबाहेरील सवात मोठी आंतररा ीय वाहक कंपनी आहे. टाटा 

स ने एसबीआयकडून 10,000 कोटी पयांचे कज आिण BoB 

कडून 5,000 कोटी पयांचे कज घेतले आहे. 

 टाटा स - वितत टॅलेसने एअर इंिडयाचे अिध हण केले आहे, 
18,000 कोटी पयांची ऑफर िदली आहे ात वाहका ा 
िव मान कजासाठी 15,300 कोटी पये आिण सरकारला 2,700 
कोटी पये रोख िदले जातील. 

पेटीएम मनीने “पॉ ” नावाचा “भारतातील पिहला” बु मान 
मेसजर लाँच केला. 
 Paytm Money ने “ Pops” नावाचा “भारतातील पिहला” बु मान 

मेसजर सादर केला आहे. कंपनीने 'पॉ ' लाँच केले आहे, ा ारे 
वापरकत ां ा ॉकशी संबंिधत िविश  मािहती, ां ा 
पोटफोिलओचे िव ेषण, बाजारातील बात ा आिण मह ा ा 
बाजारातील हालचाली या सव गो ी एकाच िठकाणी वापर ास 
सो ा पात ा  क  शकतात. ॅटफॉम अ ाधुिनक ॉक 
िशफारसी, बात ा अंत ी आिण इतर सेवा ऑफर कर ासाठी 
बाजारपेठ णून देखील काम करेल. 

 
SBI ने इंिडया INX वर $300 दशल  फॉम सा बाँडचा पिहला इ ू 

सूचीब  केला. 

 ेट बँक ऑफ इंिडया (SBI) ने $300 दशल  फॉम सा बॉ  

जारी केले आहेत आिण जारी करणे भारत INX GIFT IFSC वर 

सूचीब  केले आहे. फॉम सा बाँड ारे पैसे उभारणारी कजदाता ही 
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पिहली भारतीय सं था आहे, जो तैवानम े जारी केलेला बाँड आहे. 

SBI ही पिहली जारीकता होती ांचे ीन बॉ ्स नो बर 2021 

म े दो ी ए चजेसने केले ा MOU ारे ल झबग ॉक 

ए चजम े दुहेरी सूचीब  केले गेले होते. 

भारतीय मकटाइल कोऑपरेिट  बँक िलिमटेडवर RBI ने िनबध 

लादले आहेत. 

 भारतीय रझ  बँकेने इंिडयन मकटाइल कोऑपरेिट  बँक 

िलिमटेड, लखनौ वर अनेक िनबध लादले आहेत, ात पैसे 

काढ ावर 1 लाख पयांची मयादा आहे. हे िनबध 28 जानेवारी 

2022 रोजी वसायाचे तास बंद झा ापासून लागू झाले. RBI ने 

सांिगतले की, लखनौ- थत सहकारी बँक, ित ा पूव 

परवानगीिशवाय, कोणतेही कज आिण अि म अनुदान िकंवा 

नूतनीकरण करणार नाही िकंवा कोणतीही गंुतवणूक करणार नाही. 

िनबध सहा मिह ांसाठी लागू राहतील आिण पुनरावलोकना ा 

अधीन असतील. 

टाटा समूहाने नीलाचल इ ात िनगम िलिमटेडला 12100 कोटी 

पयांना िवकत घेतले. 

 Tata Group कंपनी, Tata Steel Long Products Ltd's 

(TSLP) ने ओिडशा थत नीलाचल इ ात िनगम िलिमटेड 

(NINL) 12,100 कोटी पयांना िवकत घेतले आहे. नीलाचल 

इ ात िनगम िलिमटेड (NINL) हा ओिडशातील किलंगनगर येथे 

थत एक पोलाद कारखाना आहे आिण सतत तो ामुळे माच 

2020 म े बंद कर ात आला. ाची वषभरात 1.1 दशल  टन 

मता आहे. भारतातील सावजिनक े ातील पोलाद उ ादन 

उ ोगाचे खाजगीकरण कर ाची ही पिहली घटना आहे. 

 NINL ही चार क ीय सावजिनक े ातील कंप ांची संयु  
उप म आहे - िमनर  अँड मेटल टेिडंग कॉप रेशन (MMTC), 
नॅशनल िमनरल डे लपमट कॉप रेशन (NMDC), भारत हेवी 
इले क  िलिमटेड (BHEL) आिण ओिडशा सरकारी सं था 
OMC आिण IPICOL. NINL चा ांट माच 2020 पासून बंद आहे. 
ओिडशा सरकारचा NINL म े IPICOL आिण OMC माफत 
32.47 ट े  िह ा आहे, तर MMTC कडे 49.78 ट े  िह ा 
आहे. 

क ीय अथसंक  2022-23 
 क ीय अथमं ी  िनमला सीतारामन  सलग चौ ांदा क ीय 

अथसंक  2022-23) सादर केला. ांनी 2022-23 (एि ल 2022 
ते माच 2023) या आिथक वषाची आिथक िववरणे आिण कर ाव 
सादर केला आहे. क ीय अथमं ी िनमला सीतारामन यांनी 
अथसंक  सादर कर ासाठी संसदेत जा ासाठी िव  
मं ालया ा कायालयातून बाहेर पड ाने पारंपा रक 'बही खाता' 
ची जागा मेड इन इंिडया टॅबलेटने घेतली आहे. 

 आिथक सव ण 2021-22 31 जानेवारी 2022 रोजी भारताचे मु  
आिथक स ागार  ी. अनंत नागे रन यांनी िस  केले. 2022-

23 (FY23)  या आिथक वषात  भारतीय अथ व था 8-8.5 
ट ांनी वाढेल असे सरकारचे मत आहे. 

अथसंक  आिण घटना क तरतुदी 
 क ीय अथसंक  हा शा त वाढ आिण िवकासासाठी सरकार ारे 

ीकार ा जाणा  या भिव ातील धोरणांची परेषा तयार 
कर ासाठी सादर केलेला उ  आिण खचाचा अंदाज लावणारा 
वािषक आिथक अहवाल आहे. 

 भारतीय रा घटने ा कलम 112 नुसार, एका वषा ा क ीय 
अथसंक ाला  वािषक िव ीय िववरण (Annual Financial 
Statement-AFS) असे संबोधले जाते. 

 हे एका  आिथक वषातील सरकार ा अंदाजे ा ी आिण खचाचे 
िववरण आहे  (जे चालू वषा ा 1 एि ल रोजी सु  आिण पुढील 
वषा ा  31 माच रोजी संपते.) 

 अथ मं ालयातील आिथक वहार िवभागाचा अथसंक  िवभाग 
हा अथसंक  तयार कर ासाठी जबाबदार असलेली नोडल सं था 
आहे. 

  तं  भारताचा पिहला अथसंक  1947 म े सादर कर ात 
आला. 

क ीय अथसंक  2022-23 मधील मुख ठळक मु े  
 अथमं ी िनमला सीतारामन यांनी अथसंक  सादर करताना 

सांिगतले की, देशाचा िवकास दर 9.27 ट े  असेल. 
 पुढील 25 वषासाठी दोन समांतर टॅक पायाभूत सुिवधांम े 

सावजिनक गंुतवणूक आिण सवसमावेशक आिण भिव वादी बजेट 
आहे. 

 7 फोकस े े: PM गित श ी, सवसमावेशक िवकास, उ ादकता 
वाढ, Sunrise Opportunities, ऊजा सं मण, हवामान कृती 
आिण गंुतवणूकीसाठी िव पुरवठा. 

 हा क ीय अथसंक  पुढील 25 वषा ा 'अमृत काल' वर 
अथ व थेचा पाया घाल ाचा आिण ू ि ंट दे ाचा य  करतो. 

 60 लाख नवीन नोक  या आिण 30 लाख कोटी पयांचे अित र  
नवीन उ ादन िनमाण कर ाची मता असले ा 14 े ांम े 
उ ादन िलं ड ो ाहन योजना. 

 डोनला सेवा बनव ासाठी डोन श ीची सुिवधा दे ासाठी 
ाटअ ना ो ाहन िदले जाईल. सव रा ांतील िनवडक 

आयटीआयम े अ ास म सु  केले जातील. 
 इमज ी े िडट लाइन गॅरंटी ीम माच 2023 पयत वाढवली 

जाईल, गॅरंटीड क र आणखी 50,000 कोटीनंी वाढवले जाईल. 
योजनतगत एकूण संर ण आता 5 लाख कोटी पये आहे. 
हॉ टॅिलटी े ासाठी अित र  र म राखून ठेव ात आली 
आहे. 

 44,605 कोटी पयां ा केन बेटवा नदी जोडणी क ाची घोषणा 
भांडवली व ू कंप ांसाठी फायदेशीर ठरेल. 

 सरकार िडिजटल बँिकंगला सतत ो ाहन देत आहे. यालाच पुढे 
नेत, 75 िज ांम े 75 िडिजटल बँिकंग युिनट्सची थापना 
कर ात येणार आहे. 
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 ईशा ेसाठी पंत धान मोदी ं ा िवकास उप मांची अंमलबजावणी 
नॉथ ई न कौ ल ारे केली जाईल. यामुळे त ण आिण मिहलांना 
उपजीिवकेची कामे करता येतील. ही योजना स ा ा क  िकंवा 
रा ा ा योजनांना पयाय नाही. 

 नाग रकांना सुलभ कर ासाठी ई-पासपोट जारी करणे 2022-23 
म े लागू केले जाईल. 

 Ease of business 2.0 लाँच होईल. 
 FY22-23 म े सेवा सु  करणे स म कर ासाठी 5G े म 

िललाव कॅलडर 2022 म े केले जातील. 
 अ ॅिनमेशन, ुअल इफे ्स, गेिमंग आिण कॉिम  े ात 

त णांना रोजगार दे ाची चंड मता आहे. सव भागधारकांसह 
एक AVGC मोशन टा  फोसची थापना केली जाईल जे हे 
ल ात घे ा ा मागाची िशफारस कर ासाठी आिण आम ा 
बाजारपेठेसाठी आिण जागितक मागणीसाठी देशांतगत मता 
िनमाण करेल. 

 एंटर ाइजेस आिण हब ा िवकासासाठी िवशेष आिथक े  
कायदा नवीन काय ाने बदलला जाईल. हे िव मान औ ोिगक 
ए े  समािव  करेल आिण िनयातीची धा कता वाढवेल. 

 क  सरकारचा भावी भांडवली खच 2022-23 म े 10.68 लाख 
कोटी पयांचा अंदाज आहे, जीडीपी ा सुमारे 4.1% असेल. 

 2030 पयत थािपत सौर मते ा 280 िगगावॅटचे देशांतगत 
उ ादन सुलभ कर ासाठी, उ -काय मते ा मॉ ू ा 
उ ादनासाठी PLI साठी 19,500 कोटी पयांचे अित र  वाटप, 
उ ादन युिनट्सना सौर PV मॉ ू म े पूणपणे एकि त 
कर ासाठी ाधा  िदले जाईल. 

 ॉकचेन आिण इतर तं ानाचा वापर क न िडिजटल पया 
(Digital rupee) जारी केला जाईल आिण RBI 2022-23 पासून 
जारी करेल. यामुळे अथ व थेला मोठी चालना िमळणार आहे. 
यामुळे अथ व थेला मोठी चालना िमळणार आहे. िडिजटल 
अथ व थेला चालना दे ासाठी म वत  बँक िडिजटल चलनाचा 
प रचय, आिण सावजिनक िडिजटल चलन अस ासाठी सरकारची 
ठोस योजना मांडते. 

 2022-23 साठी, अथ व थेतील एकूण गंुतवणूक उ ेरक 
कर ासाठी रा ांना मदत कर ासाठी 1 लाख कोटी पयांची 
तरतूद कर ात आली आहे. ही 50 वषाची ाजमु  कज रा ांना 
परवानगी असले ा सामा  कजापे ा जा  आहेत. याचा उपयोग 
पीएम गित श ीशी संबंिधत आिण रा ां ा इतर उ ादक 
भांडवली गंुतवणुकीसाठी केला जाईल. 

 कंप ांचे वाइंड अप स ा 2 वषाव न 6 मिह ांपयत कमी 
कर ाचे उि  आहे. 

 
कर ाव 
 िनमला सीतारामन यांनी करदा ांसाठी एक नवीन कर िनयम 

जाहीर केला ाम े करदाते संबंिधत मू ांकन वषा ा 
समा ीपासून दोन वषा ा आत कर भर ावर अ तिनत रटन 
दाखल क  शकतात . 

 रा  सरकारी कमचा यां ा सामािजक सुर ा लाभांना मदत 
कर ासाठी आिण ांना क  सरकारी कमचा यां ा बरोबरीने 
आण ासाठी क  आिण रा  सरकारी कमचा यांची कर 
कपातीची मयादा 10% व न 14% पयत वाढवली जाईल. 

 िडिजटल मालम े ा (ि ोकर ी) ह ांतरणातून िमळणा या 
उ ावर 30% कर, तसेच वहारावर 1% कर आकारला जाईल. 

 ाटअ साठी िव मान कर लाभ, ांना सलग 3 वष करांची 
पूतता कर ाची ऑफर िदली गेली होती, ती आणखी 1 वषाने 
वाढवली जातील. 

 दीघकालीन भांडवली न ावर 15% कर आकारला जाईल, असे 
अथमं ांनी सांिगतले. 

 जानेवारी 2022 ा मिह ासाठी एकूण GST संकलन . 
1,40,986 कोटी आहे - जो कर सु  झा ापासून सवािधक आहे. 

 इले  टॉिन  स उ ादन, अंगावर घालता ये ाजोगे आिण ऐकता 
ये ाजोगे उपकरणे यांचा समावेश कर  यासाठी ुटी सवलती 
िद ा जात आहेत. (कॅमेरा मॉ ुलसह मोबाईल फोनचे भाग 
इ ादीनंा ुटी सवलती) 

 पॉिल ड िहरे, र ांवरील सीमाशु  5% पयत कमी केले. फ  
कापले ा िह यांना सूट िदली जाईल. ई-कॉमस ारे दािग ांची 
िनयात सुलभ कर ासाठी, या वष  जूनपयत सरलीकृत िनयम लागू 
केले जातील. 

 NPS म े िनयो ा ा योगदानाची वजावट क  सरकारी 
कमचा यां ा बरोबरीने रा  सरकारी कमचा  यांसाठी पूव ा 
10% व न 14% पयत वाढली आहे. 

 इतर उ ा ा िव  सेट ऑफची परवानगी नाही. 
 सहकारी सं थांसाठी पयायी िकमान कर 15% पयत कमी केला 

जाईल. या ावामुळे सहकारी सं थांवरील अिधभार 12% व न 
7% पयत कमी केला जाईल, ांचे उ  1 कोटी ते 10 कोटी 

पयां ा दर ान आहे. 
 ऑ  टोबर 2022 पासून अिमि त इंधनावर (Unblended fuel) 

ित िलटर 2 पये अित र  शु  िमळेल. 
 अनिल ेड शेअसवरील अिधभार 28.5 ट ांव न 23 ट ांवर 

आण ाची घोषणा अथमं ांनी केली. 
आिथक समावेश 
 1.5 लाख पो  ऑिफसपैकी 100% कोअर बँिकंग णालीवर 

येतील, नेट बँिकंग, मोबाइल बँिकंग, एटीएम ारे आिथक समावेश 
आिण खा ांम े वेश स म करेल आिण पो  ऑिफस खाती 
आिण बँक खाती यां ाम े ऑनलाइन िनधी ह ांतरण दान 
करेल. 

 हे िवशेषतः  ामीण भागातील शेतकरी आिण े  नाग रकांसाठी, 
पर र काय मता आिण आिथक समावेशन स म कर ासाठी 
उपयु  ठरेल. 

रा ीय टेिलहे  काय म 
 सीतारामन यांनी 2022 ा अथसंक ात रा ीय टेिलहे  

काय माची घोषणा केली. नॅशनल िडिजटल हे  इकोिस मसाठी 
खुले ासपीठ आणले जाईल. याम े आरो  पुरवठादार आिण 
आरो  सुिवधां ा िडिजटल नोदंणी, आरो ाची अनोखी ओळख 
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आिण आरो  सुिवधांम े सावि क वेश यांचा समावेश असेल या 
महामारीमुळे सव वयोगटातील लोकांम े मानिसक आरो ा ा 
सम ा वाढ ा आहेत. 

क ीय अथसंक  2022-23: िश ण े  
 नैसिगक, शू -बजेट आिण सि य शेती, आधुिनक काळातील 

शेती ा गरजा पूण कर ासाठी कृषी िव ापीठां ा अ ास मात 
सुधारणा कर ासाठी रा ांना ो ािहत केले जाईल. PM 
eVIDYA चा एक वग, एक टी ी चॅनल' काय म 12 व न 200 
टी ी चॅनेलवर वाढवला जाईल. हे सव रा ांना इय ा 1 ते 12 पयत 

ादेिशक भाषांम े पूरक िश ण दान कर ास स म करेल. 
क ीय अथसंक  2022-23: भारतीय रे े 
 पीएम गित श ी िवकासा ा चार ंभांपैकी एक योजना आखत 

आहे. 2022-23 म े 25,000 िकमी रा ीय महामाग बांधले जातील. 
 400 नवीन िपढी ा वंदे भारत गा ा पुढील तीन वषात उ  

काय मता आिण वाशांसाठी चांग ा सुिवधांसह िवकिसत के ा 
जातील. सुर ा आिण मता वाढीसाठी 2,000 िकमी न अिधक 
रे े नेटवक देशी जागितक दजाचे तं ान कवाच अंतगत 
आणले जाईल. 

भारतातील शेतकरी 
 र ी हंगाम 2021-22 मधील ग ाची खरेदी आिण खरीप हंगाम 

2021-22 मधील धानाची अंदाजे खरेदी 163 लाख शेतक यांकडून 
1,208 लाख मेिटक टन ग  आिण धान क र करेल आिण 2.37 
लाख कोटी पये ां ा एमएसपी मू ाचे थेट पेमट ांचा खा ात 
जमा केले जाईल. 

 भारतात रसायनमु  नैसिगक शेतीला चालना िदली जाईल. 
 पीक मु ांकन, जिमनी ा नोदंीचें िडिजटायझेशन, कीटकनाशके 

आिण पोषक त ांची फवारणी यासाठी डोनचा वापर करणे. शेती 
आिण ामीण उ ोगांसाठी ाट अ ना िव पुरवठा कर ासाठी 
नाबाड ा मा मातून िनधी उपल  क न िदला जाईल जे कृषी 
उ ादन मू  साखळीसाठी संबंिधत आहेत. 

पायाभूत सुिवधा: पंत धान आवास योजना 
 2022-23 म े, पंत धान आवास योजने ा ओळख ा गेले ा 

लाभा ासाठी 80 लाख घरे पूण केली जातील. ामीण आिण शहरी 
भागात PM आवास योजनेसाठी 60,000 घरे लाभाथ  णून 
ओळखली जातील. 

 3.8 कोटी कुटंुबांना नळाचे पाणी उपल  क न दे ासाठी 
60,000 कोटीचंी तरतूद. 2022-23 म े परवडणा या घरां ा 
योजनेसाठी 80 लाख कुटंुबांची ओळख पटवली जाईल. 

क ीय अथसंक  2022-23: संर ण 
 आ िनभरताला चालना दे ासाठी आिण आयातीवरील अवलंिब  

कमी कर ासाठी संर णासाठी भांडवली खरेदी बजेट ा 68% 
र म देशांतगत उ ोगासाठी राखून ठेवली जाईल. 

 गे ा आिथक वषा ा तुलनेत हे माण 58 ट ांनी अिधक आहे. 
संर ण R&D हे संर ण R&D बजेट ा 25% सह उ ोग, ाटअप 
आिण शै िणक सं थांसाठी खुले केले जाईल.  

रा ीय रोपवे िवकास काय म 

 रा ीय रोपवे िवकास काय म, पवतमाला PPP मोडवर हाती 
घे ात येणार आहे. 

 60 िकमी लांबी ा 8 रोपवे क ांसाठी 2022-23 म े कं ाटे 
िदली जाणार आहेत. 

 
कौश  िवकास 
 कौश  आिण उपजीिवकेसाठी िडिजटल इकोिस म  (DESH-

Stack e-portal) लाँच केले जाईल जेणेक न नाग रकांना 
ऑनलाइन िश णा ारे कौश , री ल िकंवा अप ल 
कर ासाठी स म केले जाईल. 

 ' डोन श ी ' आिण  डोन-एज-ए-स स  (DrAAS) साठी 
ाटअपला ो ाहन िदले जाईल. 

HPCL ने नॉन- ुएल रटेल ोअर 'HaPpyShop' लाँच केले. 
 िहंदु ान पेटोिलयम कॉप रेशन िल. (HPCL) ने आप ा ाहकांना 

ां ा सोयीनुसार दैनंिदन गरजेची उ ादने उपल  क न 
दे ासाठी HaPpyShop या ँड नावाखाली रटेल ोअरचे 
उद्घाटन क न इंधनिवरिहत रटेिलंग े ात वेश केला आहे. 
पिहले रटेल ोअर एचपीसीएलने स बर 2021 म े मंुबईत 
नेिपयन सी रोड येथे असले ा कंपनी ा रटेल आउटलेटम े 
सु  केले होते. 

 या ित र , HPCL ने मदुराई येथे ऑनलाइन ोअर उघडून हे 
ॅटफॉम पूणपणे ऑनलाइन पात सु  केले आहे. 

Paani@Club HP या नावाने देशभरातील ां ा रटेल 
आउटलेट्सवर ँडेड पॅके  िप ा ा पा ाचे िवपणन देखील 
करत आहे. 

PNB ने पतंजलीसह को- ँडेड कॉ ॅ लेस े िडट काड लॉ  
केले. 
 पंजाब नॅशनल बँक (PNB) आिण पतंजली आयुवद िलिमटेड (PAL) 

ने नॅशनल पेमट्स कॉप रेशन ऑफ इंिडया (NPCI) ा भागीदारीत 
सह- ँडेड कॉ ॅ लेस े िडट काड लॉ  केले आहेत. सह- ँडेड 
े िडट काड NPCI ा RuPay ॅटफॉमवर ऑफर केली जातात 

आिण ती PNB RuPay Platinum आिण PNB RuPay िसले  या 
दोन कारांम े उपल  आहेत. 

 दो ी को- ँडेड काड कॅश बॅक, लॉय ी पॉइंट्ससह दैनंिदन 
पतंजली उ ादने खरेदी कर ासाठी ास-मु  े िडट सेवा 
देतात. PNB RuPay ॅिटनम आिण PNB RuPay िसले  
काडधारकांना सि यतेवर 300 रवॉड पॉइंट्सचा वेलकम बोनस 
िमळेल. 

 
काडचे फायदे: 
 ॅिटनम आिण िसले  काड अपघाती मृ ू आिण वैय क एकूण 

अपंग ासाठी अनु मे ₹2 लाख आिण ₹10 लाखां ा आकषक 
िवमा संर णासह येतात. 

 ॅिटनम काड ₹25,000 ते ₹5 लाख आिण िसले  काड ₹50,000 
ते ₹10 लाख े िडट मयादा ऑफर करते. ॅिटनम आवृ ी शू  
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सामील हो ाचे शु  आिण ₹500 ा वािषक शु ासह येते, तर 
िसले  आवृ ी ₹500 ची कमी सामील हो ाचे शु  आिण ₹750 
वािषक शु  देते. 

● मागील वषात ेक ितमाहीत िकमान एकदा काड वापर ास 
वािषक शु  माफ केले जाईल. 

ि िसल अहवाल: FY23 म े भारताचा GDP 7.8% वाढ ाची 
अपे ा आहे. 
 देशांतगत रेिटंग एज ी ि िसलने आिथक सव णात 8.5 

ट ां ा तुलनेत FY23 वा िवक GDP वाढीचा अंदाज 7.8 ट े  
ठेवला आहे. आिथक वष 22 मधील 9.2 ट ांव न FY23 म े 
7.8 ट ांपयत वाढीचा अंदाज. अथमं ी िनमला सीतारामन यां ा 
अथसंक ीय ावांम े भांडवली खचाला चालना देऊन पस 

ंग सैल कर ावर ल  कि त केले गेले आिण िव ीय 
एक ीकरणाची गती मंदावली आहे. 

एनएसओ फ  रवाइ  जीडीपी का FY21: भारतीय 
अथ व थेत 6.6% की घट हो ाचे संकेत 
 रा ीय सां की कायालय (NSO), सां की आिण काय म 

अंमलबजावणी मं ालयाने (MoSPI) आिथक वष 2020-21 साठी 
रा ीय उ , उपभोग खच, बचत आिण भांडवल िनिमतीचे पिहले 
सुधा रत अंदाज जारी केले. रा ीय सां की कायालयाने 
अलीकडेच आिथक वष 2021 साठी पिहले सुधा रत GDP अंदाज 
जाहीर केले. अंदाजानुसार, GDP 6.6% ने कमी झाला. यापूव  
जीडीपी 7.3 ट ांनी घसरला होता. 

 NSO ने 2019-20 साठी वा िवक सकल देशांतगत उ ादन 
(GDP) वाढीचा आकडा 4 ट ां ा आधी ा अंदाजा माणे 3.7 
ट ांपयत खाली आणला आहे. जानेवारी 2021 म े जाहीर 
झाले ा पिह ा आवतनांतगत, 2019-20 साठी थर (2011-12) 
िकमतीवंर वा िवक GDP िकंवा GDP 4 ट े  वाढीसह 145.69 
लाख कोटी पये होता. 

FY22 म े बँका 50,000 कोटी पयांची 15 NPA खाती NARCL 
म े ह ांत रत करतील. 

 SBI चे अ  िदनेश कुमार खारा यां ा ण ानुसार, National 
Asset Reconstruction Company Ltd (NARCL) िकंवा बॅड 
बँक आिण IndiaDebt Resolution Company Ltd (IDRCL) 
ऑपरेश  सु  कर ासाठी तयार आहेत. 82,845 कोटी पयांची 
एकूण 38 नॉन-परफॉिमग असेट (NPA) खाती सु वातीला NARCL 
म े ह ांत रत कर ासाठी ओळखली गेली आहेत. 

 पिह ा ट ात, चालू आिथक वषात 50,000 कोटी पयां ा 15 
तणाव  मालम ा ( णजे नॉन-परफॉिमग असेट) NARCL कडे 
ह ांत रत के ा जातील. सावजिनक े ातील बँकांनी NARCL 
मधील ब सं  भागभांडवल घेतले आहे, IDRCL ही खाजगी 

े ातील बँकां ा मालकीची असेल. 

िसंिडकेटेड सुिवधा ता ात घे ासाठी वेदांतने युिनयन बँक ऑफ 
इंिडयाशी करार केला. 

 वेदांता िलिमटेड ने कजदा ांसोबत चचा के ानंतर ब तांश 
िसंिडकेटेड सुिवधेचा ताबा घे ासाठी युिनयन बँक ऑफ 
इंिडयासोबत 8,000 कोटी पयांची सुिवधा ( र ेसमट फॅिसिलटी) 
करार केला आहे. 2020 म े, कोिवड-19 साथी ा 
आजारादर ान, वेदांता िलिमटेडने 10.5 ट े  चालू खचावर ेट 
बँक ऑफ इंिडयाशी लीड बँक णून ₹10K कोटीचंी िसंिडकेटेड 
सुिवधेशी करार केला होता. 

 

 
RBI ने नािशक ा इंिडपड  को-ऑपरेिट  बँक िलिमटेडचा 
परवाना र  केला. 
 रझ  बँक ऑफ इंिडयाने इंिडपड  को-ऑपरेिट  बँक िल., 

नािशक, महारा  चा परवाना 03 फे ुवारी 2022 पासून र  केला 
आहे. RBI ने परवाना र  कर ाचे मुख कारण णजे बँकेकडे 
पुरेसे भांडवल आिण कमाई ा श ता नाहीत. याचा अथ ते बँिकंग 
िनयमन कायदा, 1949 ा कलम 56 सह वाचले ा कलम 11(1) 
आिण कलम 22 (3) (d) ा तरतुदीचें पालन करत नाही. 

 बँकेने 3 फे ुवारीपासून कामकाज बंद के ाने बँकेचे ठेवीदार 
अडचणीत आले आहेत. तथािप , बँके ा िल डेशननंतर ांना 
ठेव िवमा आिण े िडट गॅरंटी कॉप रेशन (DICGC) कडून पाच 
लाखांपयत ा  होईल. 

 आरबीआयने महारा ातील सहकार आयु  आिण सहकारी 
सं थां ा िनबंधकांना बँक बंद कर ासाठी आिण िल डेटर 
िनयु  कर ासाठी आदेश जारी कर ास सांिगतले आहे. बँकेने 
सादर केले ा आकडेवारीनुसार, 99 ट ां न अिधक ठेवीदारांना 

ां ा ठेवीचंी संपूण र म DICGC कडून िमळ ाचा अिधकार 
आहे. 

ए झम बँक ीलंकेला $500 दशल  े िडट लाइन िव ा रत 
करते. 
 भारत सरकार ा वतीने ए पोट-इ ोट बँक ऑफ इंिडया 

(ए झम बँक) ने पेटोिलयम उ ादनां ा खरेदीसाठी िव पुरवठा 
कर ासाठी ीलंके ा समाजवादी जास ाका ा सरकारला 
$500 दशल  े िडटची सीमा वाढवली. हा िनधी बेट रा  पेटोिलयम 
उ ादनां ा खरेदीसाठी वापरणार आहे. या नवीन LOC करारावर 
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ा री के ामुळे, ए झम बँकेने ीलंकेला आजपयत िव ा रत 
केलेली एकूण LOC 10 वर पोहोचली आहे, LOC चे एकूण मू  
USD 2.18 अ  इतके वाढले आहे. 

 या एलओसी करारावर ा री के ामुळे, ए झम बँकेने आता 
276 ओळीचंी कज उपल  क न िदली आहेत, ात आि का, 
आिशया, लॅिटन अमे रका आिण कॉमनवे  ऑफ इंिडपडंट ेट्स 
(CIS) मधील 61 देशांचा समावेश आहे, ात सुमारे $27.84 अ  
े िडट वचनब ता िव पुरवठा उपल  आहे. 

2021 म े ADB ने भारताला िव मी USD 4.6 अ  कज िदले. 
 आिशयाई िवकास बँकेने (ADB) जारी केले ा डेटा 

अिधका  यानुसार , 2021 म े भारताला िव मी USD 4.6 अ  
सावभौम कज िदले. याम े कोरोना ायरस (COVID-19) 
साथी ा ितकारासाठी USD 1.8 िबिलयनचा समावेश आहे. 
भारताला ADB चा िनयिमत िनधी काय म वाहतूक, शहरी िवकास, 
िव , कृषी आिण कौश  िनिमतीला पािठंबा दे ासाठी बनवला 
जातो. 2021 मधील ADB ा क  पोटफोिलओने शहरांना 
आिथक ा दोलायमान आिण शा त समुदायांम े पांत रत 
कर ावर भारत सरकारचे ल  कि त केले आहे. 

भारत सरकारने . 1,19,701 कोटीचे च ऑपरेशन केले आहे. 
 भारत सरकारने रझ  बँक ऑफ इंिडया (RBI) सोबत 1,19,701 

कोटी (मु  मू ) ा रकमेसाठी ां ा िस ु रटीजचे पांतरण 
च वहार केले आहेत. या वहाराम े RBI कडून आिथक वष 

2022-23, FY 2023-24 आिण FY 2024-25 म े प रप  होत 
असले ा िस ु रटीजची परत खरेदी करणे आिण वहार रोख 
तट थ कर ासाठी समतु  बाजार मू ासाठी नवीन िस ु रटीज 
जारी करणे समािव  होते. 

 28 जानेवारी, 2022 पयत फायना शअल बचमाक इंिडया ाय ेट 
िलिमटेड (FBIL) िकमती वाप न वहार केले गेले. 

Razorpay मलेिशयन ाटअप "Curlec" मधील ब सं  
भागभांडवल खरेदी करते. 
 Razorpay ने मलेिशयन िफनटेक फम Curlec मधील ब सं  

भागभांडवल संपादन क न दि ण-पूव आिशयाम े िव ार केला 
आहे , कंपनीचे मू  $19-20 दशल  दर ान आहे. Razorpay 
पुढील दीड वषात पूण संपादन पूण करेल अशी अपे ा आहे. 

ालालंपूर-आधा रत, Curlec वसायांसाठी आवत  पेमटसाठी 
उपाय तयार करते. हे Razorpay चे एकूण चौथे संपादन आहे आिण 
आंतररा ीय बाजारपेठेतील ते पिहले आहे. 

 
RBI 2021 म े सो ाचा दुसरा सवात मोठा खरेदीदार आहे. 
 सवात मोठी खरेदीदार, सटल बँक ऑफ थायलंडने 90 मेिटक 

टन सोने खरेदी केले तर आरबीआयने 77.5 मेिटक टन सोने खरेदी 
केले आिण िडसबर 2021 अखेर सो ाचा एकूण साठा 754.1 टन 
झाला. सो ा ा खरेदीचा िवचार के ास, भारतीय रझ  बँक ( 
RBI) 2021 म े जगातील म वत  बँकांम े िपव ा धातूचा 

दुसरा सवात मोठा खरेदीदार णून उदयास आला. Goldhub 
नुसार, भारताचा अिधकृत सो ाचा साठा जगातील नव ा 

मांकाचा सवात मोठा आहे. गो हब ही जागितक सुवण 
प रषदेची अिधकृत वेबसाइट आहे जी मौ वान धातंूसंबंधी सव 
डेटा राखते. 

RBI मॉनेटरी पॉिलसी: RBI ने रेपो रेट 4.0 ट ांवर अप रवितत 
ठेवला. 
 रझ  बँक ऑफ इंिडया (RBI) चे ग नर श ीकांत दास यां ा 

अ तेखालील भारतीय रझ  बँके ा (RBI) चलनिवषयक 
धोरण सिमतीने (MPC)' अनुकूल भूिमका' कायम ठेवत सलग 10 

ांदा रेपो दर 4 ट ांवर कायम ठेवला. आव क र स रेपो 
दर 3.35 ट े  कायम राहील. म वत  बँकेने 22 मे 2020 रोजी 
पॉिलसी रेटम े शेवटचे सुधा रत केले होते. 

मािजनल ँिडंग फॅिसिलटी (MSF) दर आिण बँक दर अप रवितत 
आहेत: 
 पॉिलसी रेपो दर: 4.00% 
 र स रेपो रेट: 3.35% 
 सीमांत थायी सुिवधा दर: 4.25% 
 बँक दर: 4.25% 
 CRR: 4% 
 SLR: 18.00% 
RBI ने 2,50,000 कोटी पयां ा गंुतवणुकी ा मयादेसह 

ै क धारणा माग पु ा उघडला. 
 रझ  बँक ऑफ इंिडयाने 2019 म े िवदेशी पोटफोिलओ 

गंुतवणूकदारां ा (FPIs) कजाम े गंुतवणुकीसाठी 1,50,000 
कोटी पयां ा गंुतवणुकी ा मयादेसह यंसेवी धारणा माग 
(VRR) सु  केला होता. यापैकी, तीन ट ांत आतापयत सुमारे 
1,49,995 कोटी पये िमळाले आहेत. 

वाढीव गंुतवणुकीची मयादा पुढील तपशीलांनुसार ०१ एि ल २०२२ 
पासून वाटपासाठी खुली असेल: 
 VRR अंतगत गंुतवणुकीची मयादा 2,50,000 कोटी पये कर ात 

आली आहे. 
 नवीन वाटपासाठी उपल  गंुतवणुकीची मयादा ानुसार . 

1,04,800 कोटी असेल (स ाचे वाटप आिण समायोजने); आिण 
VRR-संयु  ेणी अंतगत वाटप केले जाईल. 

 िकमान धारणा कालावधी तीन वषाचा असेल. 
 गंुतवणुकीची मयादा 'टॅपवर' उपल  असेल आिण ' थम येणा यास 

ाधा  या त ावर वाटप कर ात येईल. 
सेबीने गंुतवणूकदार संर ण आिण िश ण िनधीवरील स ागार 
सिमतीची पुनरचना केली. 
 िस ु रटीज अँड ए चज बोड ऑफ इंिडयाने जी महािलंगम यां ा 

अ तेखाली गंुतवणूकदार संर ण आिण िश ण िनधी (IPEF) वर 
स ागार सिमतीची पुनरचना केली आहे . IPEF वरील स ागार 
सिमती ही आठ सद ीय सिमती आहे जी SEBI चे माजी पूणवेळ 
सद  जी महािलंगम यांना ितचे नवीन अ  णून घेईल. 
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सिमती ब ल: 
 2013 म े, SEBI ने गंुतवणूकदार संर ण आिण िश ण िनधीचा 

सव म वापर कर ाचे माग आिण मा म शोध ासाठी 
सिमतीची थापना केली होती. यापूव  या सिमतीचे अ  अ ाहम 
कोशी, इंिडयन इ ूट ऑफ मॅनेजमट, अहमदाबाद (IIM-A), 
गुजरातचे माजी ा ापक होते. 

 SEBI इ े र ोटे न अँड ए ुकेशन फंड (IPEF) ा 
वापरासाठी गंुतवणूकदार िश ण आिण संर ण ि याकलापांची 
िशफारस करणे सिमतीला बंधनकारक आहे. 

मेटा सम े वेश करणारी JPMorgan ही पिहली बँक ठरली. 
 जेपी मॉगन ही मेटा सम े दुकान सु  करणारी जगातील पिहली 

बँक ठरली आहे. यूएस मधील सवात मो ा बँकेने ॉकचेन-
आधा रत जग डेसटालँडम े एक िव ामगृह उघडले आहे. 
वापरकत ांचे आभासी अवतार तयार क  शकतात, आभासी 
जागा तयार क  शकतात. 

Metaverse णजे काय? 
 Metaverse हे एक आभासी िव  आहे िजथे वापरकत ां ा 

अवतारा ारे समाजीकरण, खरेदी िकंवा काय मांना उप थत 
राहणे यासार ा अनेक ि याकलाप क  शकतात. Augmented 
Reality (AR) आिण Virtual Reality (VR) हेडसेट अिधक पॉकेट-

डली होत आहेत आिण दो ी तं ानांनी एकि तपणे 
वापरक ा ा अनुभवाम े ल णीय सुधारणा केली आहे. 

CBI ने ABG िशपयाडवर 22,842 कोटी पयां ा आिथक 
फसवणुकीचा गु ा दाखल केला आहे. 
 सटल ुरो ऑफ इ े गेशन (CBI) ने ABG िशपयाडवर 22,842 

कोटी पयां ा आिथक फसवणुकीचा गु ा दाखल केला आहे. 
एबीजी िशपयाड ही एबीजी ुपची मुख सं था आहे. 28 बँका आिण 
िव ीय सं थां ा क ोिटयमची 20 हजार कोटी पयांची 
फसवणूक केली आहे. 22,842 कोटी. सीबीआयने नोदंवलेला हा 
आतापयतचा सवात मोठा बँक फसवणूकीचा गु ा आहे. हे करण 
2012-17 या कालावधीत िमळाले ा िनधीशी संबंिधत आहे. 
एफआयआरम े एबीजी िशपयाडचे त ालीन सीएमडी ऋषी 
अ वाल यांचे नाव आहे. 

'पैसा ऑन िडमांड' े िडट काड ऑफर कर ासाठी पैसाबाजार 
आिण RBL बँक टायअप 
 Paisabazaar.com, ाहक े िडटसाठी एक िडिजटल ॅटफॉम, 

'पैसा ऑन िडमांड' (PoD) ऑफर कर ासाठी RBL बँक 
िलिमटेडसोबत भागीदारी केली आहे, एक े िडट काड जे केवळ 
पैसाबझार ॅटफॉमवर उपल  असेल. संपूण भारतातील मो ा 
कमी सेवा असले ा िवभागांसाठी एका क सेवा दान करणारी 
उ ादने तयार करणे. पैसाबाजार ा नव-कज दे ा ा 
धोरणांतगत हे ितसरे उ ादन आहे. 

े िडट काड ब ल: 
 RBL बँकेचे े िडट काड िडिजटल ऑनबोिडग ि येसह आजीवन 

मोफत असेल. हे ाहकांना सामा  वैय क कज दरांवर समान 
े िडट मयादा वाप न RBL बँकेकडून वैय क कज घे ाचे 

पयाय दान करते. े िडट काड ा वैिश ांसह, उ ादन 
ाहकांना सामा  वैय क कज दरांवर समान े िडट मयादा 

वाप न RBL बँकेकडून वैय क कज घे ाचा पयाय दान 
करेल. 

BoB युिनयन बँकेचा इंिडया फ  लाइफ इ शुर मधील िह ा 
िवकत घेईल. 
 बँक ऑफ बडोदा युिनयन बँक ऑफ इंिडयाचा इंिडयाफ  लाइफ 

इ शुर  कंपनीमधील 21% िह ा घेणार आहे. बँक ऑफ बडोदा, 
युिनयन बँक ऑफ इंिडया आिण कामल पॉइंट इ े मट्स यांचा 
हा संयु  उप म आहे. स ा, IFIC म े BoB ची 44%, Carmel 
Point Investments India ची 26% आिण UBI ची 30% 
िह ेदारी आहे. हे संपादन UBI ने इंिडयाफ  लाइफ ा िव मान 
भागधारकांना इंिडयाफ  लाइफमधील 21% ेक िवक ासाठी 
केले ा 'राइट ऑफ फ  ऑफर' ा अनुषंगाने आहे. 

िकरकोळ चलनवाढीचा दर जानेवारीम े RBI ा वर ा 
मयादेपे ा 6.01% वर पोहोचला. 
 भारता ा िकरकोळ चलनवाढीचा दर, ाहक िकंमत िनदशांक 

(CPI) ारे मोज ानुसार, जानेवारी मिह ात 6.01% पयत वाढला, 
रझ  बँक ऑफ इंिडया (RBI) ा 6% सिह ुता बँडचा भंग 
करत, िकरकोळ जरी. एका वषापूव ा तुलनेने कमी दरासह उ  

ाहकोपयोगी व ू आिण दूरसंचार िकमतीमुंळे चलनवाढ ि ंटम े 
वाढ झाली. 

 िडसबर ा आधी ा मिह ात ाहक िकंमत िनदशांक (CPI) ारे 
मोजली गेलेली महागाई 5.66% होती. सटल बँके ा चलनिवषयक 
धोरणाला 31 माच 2026 पयत वािषक चलनवाढ 4% वर ठेव ाचा 
आदेश दे ात आला आहे, ाची उ  सिह ुता 6% आिण कमी 
सिह ुता 2% आहे. 

भारत सरकार ू ड पाम तेलासाठी कृषी उपकर 7.5 ट ांव न 
5 ट े  कमी करते. 
 ाहकांना आणखी िदलासा दे ासाठी आिण देशांतगत 

खा तेला ा िकमतीमं े आणखी वाढ रोख ासाठी क ाने ू ड 
पाम तेलासाठी कृषी उपकर 7.5 ट ांव न 5 ट ांवर आणला 
आहे. ू ड पाम ऑइल, ू ड सोयाबीन ऑईल आिण ू ड 
सन ॉवर ऑइलवर शू  ट े  आयात शु ाचा स ाचा मूळ दर 
या वष  30 स बरपयत आहे. यामुळे ाहकांना िदलासा िमळेल 
आिण देशांतगत खा तेला ा िकमतीत होणारी वाढ टाळता येईल. 

 
येस बँकेने 'अ ॅ ी इ िनटी' काय म सु  केला. 
 खाजगी े ातील ऋणदाता, येस बँकेने या े ातील उ ोजकीय 

उप मांना मागदशन क न अ  आिण कृषी े ा ा 
प रसं थेम े िडिजटल िव पुरवठा उपायांसाठी 'अँ ी इ िनटी' 
काय म सु  केला आहे. अ  आिण कृषी मू  साखळीतील 
आिथक नवक नांवर काम करणारे Agri-fintech ाट-अप या 
काय मांतगत अज कर ास पा  आहेत आिण िडिजटल 
उपायांसाठी येस बँकेसोबत काम क  शकतात. 
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 या उप मा ारे, ाटअ ा िनवडक गटाला अनुभवी 
बँकसकडून अनुभवा क सह-िवकासासाठी केवळ मागदशनच 
िमळणार नाही तर येस बँके ा िडिजटल बँिकंग पायाभूत सुिवधा 
आिण नेटवकम े वेश, नवीन उपाय आिण िनधी उभारणी 
स ागारां ा ायोिगक संधी िमळतील. 

SIDBI ने 'वे  टू वे  ि एशन' काय म 2022 लाँच केला. 
 भारतीय लघु उ ोग िवकास बँक (SIDBI) ने पि म बंगालमधील 

संुदरबनमधील मिहलांसाठी 'वे  टू वे  ि एशन' काय म सु  
केला आहे. याम े मिहला माशां ा तराजूपासून दािगने आिण 
शोपीस बनवतील. SIDBI पयायी उपजीिवकेतून अ पणे कमाई 
करणा या 50 मिहलांना लाभ देईल. 

 हा SIDBI ा ावलंबन िमशनचा एक भाग आहे ाचा उ ेश 
कारािगरांना शा त हो ासाठी समथन देणे आहे. 

सेबी चेअरपसन आिण MD/CEO भूिमकां ा पृथ रणाची तरतूद 
ऐ क केली आहे. 
 िस ु रटीज अँड ए चज बोड ऑफ इंिडया (सेबी) बोडाने अ  

आिण एमडी/सीईओ यां ा भूिमका आधी ा 'mandatory' ऐवजी 
'voluntary' णून वेगळे कर ाची तरतूद कर ाचा िनणय 
घेतला आहे. बाजार िनयामकाने जून 2017 म े उदय कोटक 
यां ा नेतृ ाखाली कॉप रेट ग न वर एक सिमती थापन केली 
होती ा ारे सूचीब  कंप ांसाठी कॉप रेट ग न चे िनयम 
आणखी वाढव ासाठी िशफारसी मागव ा हो ा. 

 सेबी बोडाने माच 2018 म े झाले ा बैठकीत शीष 500-सूचीब  
सं थां ा ावाला मा ता िदली. नंतर जानेवारी 2020 म े 
अनुपालनाची अंितम मुदत दोन वषानी वाढव ात आली. 

जानेवारीम े भारतातील घाऊक महागाई दर 12.96% पयत 
घसरला. 
 भारतातील घाऊक महागाई जानेवारीत 13.56% व न 

12.96% पयत कमी झाली आहे. घाऊक िकंमत िनदशांक (WPI) 
आधा रत महागाई अिलकड ा काही मिह ांत सात ाने घसरली 
आहे. नो बर 2021 म े ते 14.87% व न िडसबर 2021 म े 
13.56% आिण जानेवारी 2022 म े 12.96% पयत घसरले. 
तथािप, चलनवाढ अजूनही उ  पातळीवर आहे आिण आिथक 
धोरणक ासाठी ही िचंतेची बाब आहे. 

मह ाचे मु े : 
 जानेवारी 2022 मधील महागाईचा उ  दर हा मु तः  खिनज तेल, 

क े पेटोिलयम आिण नैसिगक वायू, मूलभूत धातू, रसायने आिण 
रासायिनक उ ादने, खा पदाथ इ ादी ं ा िकमती वाढ ा आहे. 

 जानेवारी मिह ात घाऊक खा ा  महागाईचा दर वाढला. WPI 
अ  िनदशांकावर आधा रत चलनवाढीचा दर िडसबर 2021 म े 
9.24% व न जानेवारी 2022 म े 9.55% वर िकरकोळ वाढला. 

SBI Ecowrap अहवाल: FY22 म े भारताचा GDP 8.8% 
हो ाचा अंदाज केला आहे 
 यापूव  हा अंदाज 9.3 ट े  होता परंतु आता 8.8% आहे. अहवालात 

FY2021-2022 (ऑ ोबर-िडसबर) ा ितस या ितमाहीत (Q3) 
GDP 5.8 ट ांनी वाढ ाचा अंदाज आहे. 

SBI, PNB, BoB, UBI, कॅनरा बँक आिण BoM ने IDRCL मधील 

िह ा िवकत घेतला. 
 ेट बँक ऑफ इंिडया (एसबीआय), पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी), 

बँक ऑफ बडोदा (बीओबी), युिनयन बँक ऑफ इंिडया (यूबीआय), 
कॅनरा बँक आिण बँक ऑफ महारा  (बीओएम) यांनी भारतीय 
कजा ा शेअसचे सद  जाहीर केले आहे. रजो ूशन कंपनी 
िलिमटेड (IDRCL). सावजिनक े ातील बँका (PSBs) आिण 
सावजिनक FIs IDRCL मधील जा ीत जा  49% भागभांडवल 
ठेवतील तर उव रत भागभांडवल खाजगी े ातील कजदारांकडे 
असेल. NARCL कंपनी काय ांतगत समािव  केले गेले आहे आिण 
सावजिनक े ातील बँकांचा NARCL म े 51 ट े  िह ा 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% 

पयायी गंुतवणूक धोरणासाठी सेबीने स ागार सिमतीची पुनरचना 
केली. 
 िस ु रटीज अँड ए चज बोड ऑफ इंिडया (सेबी) ने ितची पयायी 

गंुतवणूक धोरण स ागार सिमती पुनगिठत केली आहे, जी 
भांडवली बाजार िनयामकांना (अ रनेिट  इ े मट फंड) AIF 

ेस ा पुढील िवकासावर प रणाम करणा या अनेक मु ांवर 
स ा देते. सिमतीम े आता 20 सद  आहेत. माच 2015 म े 
सेबीने थापन केले ा पॅनेलम े यापूव  22 सद  होते. आतापयत 
या सिमतीने एआयएफ उ ोगावर तीन अहवाल सादर केले आहेत. 

सिमतीचे सद : 
 या सिमतीचे अ  इ ोिससचे सह-सं थापक एनआर नारायण 

मूत  आहेत. मूत  ित र , सिमतीम े सेबी, िव  मं ालय, 
एआयएफ खेळाडू आिण उ ोग संघटनांचे सद  आहेत. 

 गोपाल ीिनवासन, अ  आिण व थापकीय संचालक, TVS 
कॅिपटल फंड; गोपाल जैन, सह-सं थापक आिण व थापकीय 
भागीदार, गजा कॅिपटल; िवपुल ं गटा, व थापकीय संचालक 
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आिण मु  कायकारी अिधकारी, एचडीएफसी कॅिपटल 
अॅड ायझस; आिण रेणुका रामनाथ, अ , इंिडयन ाय ेट 
इ टी अँड चर कॅिपटल असोिसएशन (IVCA) या पॅनेल ा 
सद ांपैकी आहेत. 

 इतर सद ांम े ाईट ओक कॅिपटल मॅनेजमटचे सं थापक आिण 
भागीदार शांत खेमका यांचा समावेश आहे; गौतम मेहरा, 
पीड ूसीचे भागीदार; सु म म कृ न, अ  अँड यंग; दीपक 
रंजन, उपसंचालक, DEA, िव  मं ालय; महावीर लुनावत, उपा , 
असोिसएशन ऑफ इ े मट बँकस ऑफ इंिडया (AIBI); आिण 
सेबीचे कायकारी संचालक सुिजत साद. 

इंिडया रेिटं ने 2021-22 साठीचा GDP वाढीचा अंदाज 8.6 
ट ांपयत सुधारला आहे. 
 इंिडया रेिटं ने 2021-22 साठीचा GDP वाढीचा अंदाज 8.6 

ट ांपयत सुधारला आहे जो आधी ा अंदाजानुसार 9.2 ट े  
होता. भारता ा रेिटंग िव ेषणानुसार, नॅशनल ॅिट कल 
ऑगनायझेशन (NSO) FY22 वा िवक सकल देशांतगत उ ादन 
वाढ 147.2 लाख कोटी पये ठेव ाची श ता आहे. हे 7 जानेवारी 
2022 रोजी जाहीर कर ात आले ा पिह ा आगाऊ 
अंदाजानुसार 9.2 ट ांपे ा कमी, 8.6 ट े  GDP वाढीचा दर 
आहे. 

िडिजटल पेमट इ ा रला चालना दे ासाठी SBI 
पेमट्ससोबत मा रकाड टायअप 
 मा रकाड, ा ा मुख मोिहमेचा िव ार णून 'टीम कॅशलेस 

इंिडया' आिण ेट बँक ऑफ इंिडया पेमट्सने िडिजटल पेमट 
पायाभूत सुिवधांना चालना दे ासाठी लखनौ, गुवाहाटी आिण 
वाराणसीम े भागीदारी केली. या तेदर ान, मा रकाड टीम 
कॅशलेस इंिडया यंसेवक आिण एसबीआय पेमट्स यांनी 
िडिजटल पेमट ीकार ा ा सुिवधा, सुरि तता आिण इतर 
फाय ांिवषयी सू - ापारीनंा सांिगतले. 

 
पेटीएम पेमट्स बँक आता ई-RUPI ाउचरसाठी अिधकृत 
भागीदार आहे. 
 Paytm Payments Bank Limited ने जाहीर केले आहे की ते 'e-

RUPI ाउचर' साठी अिधकृत अिध हण भागीदार आहे . e-RUPI, 
हा एक सरकारी उप म आहे, हा कॅशलेस ीपेड ाउचर आहे जो 
लाभाथ  SMS िकंवा QR कोड ारे सादर क  शकतात. पेटीएमचे 

ापारी भागीदार नंतर ॅ न क  शकतात, देय र म िव  
क  शकतात आिण थेट ां ा बँक खा ात पेमट ा  क  
शकतात. याचा फायदा लाभा ाना (वापरकत) होईल, अगदी ांना 
औपचा रक बँिकंग सेवा िकंवा ाटफोनपयत वेश नाही ांना 
िडिजटल पेमट ा सुिवधेचा लाभ िमळेल. 

फायदे: 
 यासह, ापा यांना आणखी एका िडिजटल पेमट कले न 

प तीसह सश  केले जाईल ामुळे ांना ांचे िडिजटल 
पाऊलखुणा वाढिव ात आिण अिधक ाहकांना ऑनबोड 
कर ात मदत होईल. 

 PPBL ापा  यांना ई-RUPI ाउचर ीकार ाचे स म बनवत 
आहे, ामुळे या उप माचा लाभाथ  असले ा मो ा 
वापरक ाना टॅप कर ाची संधी िमळते. यामुळे अिधक 

ापा यांना कॅशलेस वहार ीकार ास ो ाहन िमळेल, 
ामुळे िडिजटल पेमटम े वाढ होईल. 

रझ  बँक ऑफ इंिडयाने (RBI) लोकांना कारपूिलंग अँप sRide 
िव  सावध केले आहे. 
 रझ  बँक ऑफ इंिडयाने (RBI) लोकांना कारपूिलंग अँप sRide 

िव  सावध केले आहे. पेमट अँड सेटलमट िस  अॅ , 2007 
अंतगत, सटल बँकेकडून अिधकृतता न घेता, फम अध-बंद ीपेड 
इ मट चालवत अस ाचे िनदशनास आले आहे. 

 sRide Tech Private Limited ही नोदंणीकृत कंपनी आहे, ितचे 
नोदंणीकृत कायालय गुडगाव, ह रयाणा येथे आहे. ही कंपनी ित ा 
'sRide' कारपूिलंग अँप ारे सेमी- ो  (नॉन- ो ) ी-पेड 
इ मट (वॉलेट) चालवत आहे. 

मूडीजने CY2022 म े भारता ा वाढीचा अंदाज सुधा रत 9.5% 
केला. 
 2020 म े लॉकडाऊन आिण 2021 म े कोिवड-19 ा डे ा 

लाटेनंतर अपेि त पुन ा ी पे ा अिधक मजबूत झा ामुळे 
मूडीजने चालू वष 2022 म े भारता ा आिथक वाढीचा अंदाज 7 
ट ांव न 9.5 ट ांपयत सुधारला आहे. ाने 5.5 ट े  
वाढीचा अंदाज कायम ठेवला आहे. CY2023. ोबल मॅ ो 
आउटलुक 2022-23 ा आज ा अपडेटम े, मूडीजने िव ी 
कर संकलन, िकरकोळ ि याकलाप आिण खरेदी व थापक 
िनदशांक ठोस गती दशिवतात. 

PC Financial Services ला जारी केलेले CoR RBI ने र  केले आहे. 
 24 फे ुवारी 2022 रोजी, रझ  बँक ऑफ इंिडया (RBI) ने घोषणा 

केली की ांनी कज दे ा ा ऑपरेश  कर ासाठी Cashbean 
नावाचे अॅप वापरणा या PC Financial ला जारी केलेले नोदंणी 

माणप  र  केले आहे. एकािधक िडिजटल सावकारां ा ाज 
आिण अ ायकारक वसुली ा रणनीतीबं ल त ारीमं े वाढ 
झा ामुळे एखा ा सं थेवर िनयामक कारवाई कर ाची ही 
पिहलीच वेळ आहे. 

 “भारतीय रझ  बँकेने मेसस पीसी फायना शयल स सेस 
ाय ेट िलिमटेड, नवी िद ीला जारी केलेले नोदंणी माणप  

(CoR) रझ ा कलम 45-IA (6) (iv) अंतगत दान केले ा 
अिधकारांचा वापर क न र  केले आहे. बँक ऑफ इंिडया कायदा, 
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1934. प रणामी, सटल बँके ा एका िवधानानुसार, मेसस पीसी 
फायना शयल स सेस ाय ेट िलिमटेडने “ नॉन-बँिकंग िव ीय 
सं था (NBFI) ा वसायाचा वहार क  नये , जसे की कलम 
45-I ा खंड (अ) म े िनिद  केले आहे. 

भारताचे NIUA आिण WEF शा त शहर िवकास काय मासाठी 
सहयोग करतील. 
 व  इकॉनॉिमक फोरम (WEF) आिण नॅशनल इ ूट ऑफ 

अबन अफेअस (NIUA) यांनी संयु पणे िडझाइन केले ा 
'स ेनेबल िसटीज इंिडया ो ाम' वर सहयोग कर ासाठी 
सामंज  करारावर ा री केली आहे. ऊजा, वाहतूक आिण िब  
पयावरण े ांम े डीकाब नायझेशन सो ूश  िनमाण 
कर ासाठी शहरांसाठी स म वातावरण तयार करणे हा 
काय माचा उ ेश आहे. 

मह ाचे मु े : 
 'स ेनेबल िसटीज इंिडया ो ाम' शहरांना व थत आिण शा त 

प तीने डीकाब नाइज कर ास स म बनव ाचा मानस आहे 
ामुळे उ जन कमी होईल आिण लविचक आिण समान शहरी 

प रसं था िवतरीत होईल. 
 फोरम आिण NIUA दोन वषात पाच ते सात भारतीय शहरां ा 

संदभात फोरमची िसटी ंट ि या आिण 
डीकाब नायझेशनसाठी टूलबॉ  ऑफ सो ूश चे पांतर 
करतील. 

 िसटी ंट ि या ही ब - े ीय, ब - ेकहो र कायशाळांची 
मािलका आहे ाम े वसाय, सरकार आिण नागरी समाजा ा 
ने ांचा समावेश आहे, 

युिनयन बँकेने 'Union MSMERuPay े िडट काड' लाँच केले. 
 युिनयन बँक ऑफ इंिडयाने नॅशनल पेमट कॉप रेशन ऑफ इंिडया 

(NPCI) ा सहकायाने 'Union MSME RuPay े िडट काड' लाँच 
केले आहे. सू , लघु आिण म म उ ोगांना (एमएसएमई) ां ा 

वसायाशी संबंिधत प रचालन खचाची पूतता कर ासाठी, 
फायना ची सोपी आिण िडिजटल िडिल री दान कर ाचा हा 
उ ोगातील अशा कारचा पिहलाच उप म आहे. 

Brickworks रेिटंगने FY22 म े भारताचा GDP 8.3% पयत कमी 
केला. 
 ि कव  रेिटंगने चालू आिथक वष 2021-22 (FY22) म े 

भारता ा GDP वाढीचा अंदाज 8.3 ट ांपयत खाली आणला 
आहे. यापूव  जानेवारी 2022 म े, रेिटंग एज ीने हा अंदाज 8.5-
9 ट ां ा दर ान ठेवला होता. ि कवक रेिटंग ही सात सेबी-
नोदंणीकृत े िडट रेिटंग एज ी (CRA) पैकी एक आहे. 

NSE, BSE 25 फे ुवारीपासून T+1 ॉक सेट मट सु  करते. 
 25 फे ुवारीपासून ट ाट ाने T+1 ॉक सेट मट यं णा ागू 

करणारा भारत हा चीननंतरचा दुसरा दे  ठर ा आहे. िस ीम 
िनवडक ॉ पासून सु  होई  आिण नंतर हळूहळू इतरांना 
फो ् डम े जोडे . यासंबंधीचे िनद  SEBI ने 01 जानेवारी 2022 
रोजी जारी के े  होते. 

 T णजे ापार/ वहाराचा िदवस णजे ा िदव ी ॉक 
आण ा/िव ी झा ा तो िदवस. आिण इथे T+1 णजे  ॉक 
सेट मट दुस या िदव ी णजे +1 िदव ी होई . उदा: तु ी 
सोमवारी ॉक खरेदी करता, तो तु ा ा मंगळवारी तुम ा डीमॅट 
खा ात िमळे  

सिमट आिण कॉ र  बात ा 
संर ण मं ालयाने SeHAT योजनेअंतगत औषधांची होम 
िडिल री सु  केली आहे. 
 संर ण मं ालयाने मे 2021 म े सव ह दार सश  दलातील 

कमचारी आिण ां ा कुटंुिबयांसाठी सेवा ई-आरो  सहा  आिण 
दूरसंचार (SeHAT) वै कीय दूरसंचार सेवा सु  केली होती. या 
उप मात आणखी भर घाल ासाठी, ांना औषधांची होम 
िडिल री िकंवा से  िपकअप SeHAT वर स ामसलत 01 
फे ुवारी 2022 पासून सु  होईल. 

SeHAT योजनेब ल: 
 सेहत े होम ओपीडी ही  ते डॉ र णाली आहे िजथे  

ाचा ाटफोन, लॅपटॉप, डे टॉप िकंवा टॅ ेट वाप न 
इंटरनेट ारे दूर थपणे डॉ रांचा स ा घेऊ शकतो. 

 स ामसलत एकाच वेळी िडओ, ऑिडओ आिण चॅट ारे होते. 
ांना ां ा घर ा आरामात दजदार आरो  सेवा दान करणे 

हे ाचे उि  आहे. 
 ालयातील डॉ र आिण ा ा िकंवा ित ा घरा ा ह ीतील 

 यां ातील सुरि त आिण संरिचत िडओ-आधा रत 
िनकल स ामसलत देशात कुठेही स म केली गेली आहे. हे 

अ ंत साधे आिण वापर ास सोपे णून िडझाइन केले आहे, 
ासाठी वापरक ाकडून कमीतकमी य  करणे आव क 

आहे. 
 दूरसंचार घे ासाठी वापरक ाला काहीही पैसे दे ाची 

आव कता नाही आिण https://sehatopd.gov.in वर भेट 
देऊन िकंवा Play Store आिण App Store वर उपल  SeHAT 
अँ  वाप न सेवांम े वेश क  शकतो. 

रीइमॅिजिनंग ुिझय  ोबल सिमट 2022: सां ृ ितक मं ालय 
आयोिजत करेल. 
 क ीय सां ृ ितक मं ालय 15-16 फे ुवारी 2022 रोजी 

'भारतातील रीइमेिजिनंग ुिझय ' या िवषयावर पिह ा 
कारची G lobal िशखर प रषद आयोिजत करेल. या िशखर 

प रषदेचे उद्घाटन क ीय सां ृ ितक मं ी जी. िकशन रे ी यां ा 
ह े होईल. ूमबग ा भागीदारीत ोबल सिमटचे आयोजन 
कर ात आले आहे. हे दोन िदवस ऑनलाइन होणार असून ते 
लोकसहभागासाठी खुले आहे. िशखर प रषदेत 25 ुिझयोलॉिज  
आिण ुिझयम ोफेशन  यांचा सहभाग िदसेल जे 
सं हालयांसाठी पुनक त ाधा म आिण प ती यावर 
बोलतील. 
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 Architecture and Functional Needs, Management, 
Collections Curation & Conservation practices) and 
Education and Audience Engagement ही यावष ची थीम 
आहे. 

ऊजा मं ी आरके िसंह यांनी पॉवरथॉन-2022 लाँच केले. 

 क ीय ऊजा मं ी,  RK िसंह यांनी पॉवरथॉन-2022 ही हॅकाथॉन 
धा सु  केली आहे, ा ारे वीज िवतरणातील गंुतागंुती ा 

सम ांचे िनराकरण कर ासाठी आिण गुणव ा आिण िव ासाह 
वीजपुरवठा सुिनि त कर ासाठी तं ानावर आधा रत उपाय 
शोध ात आले आहेत. ही धा काय म वीज नेटवकसाठी संघ 
तयार कर ासाठी TSP, नवो ेषक आिण इतर सहभागीसंह पा  
मागदशकांना एक  आणेल. ांनी तं ानशा ांना केवळ 
िव मान सम ांचे िनराकरण कर ासाठीच न े तर िव ासाह 
वीज पुरव ासाठी इतर सम ा िवधाने आिण क नांसह पुढे 
ये ासाठी ो ािहत केले. 

या हॅकाथॉनम े 

 टे ॉलॉजी सो ुशन ो ायडर (टीएसपी), ाट-अप, शै िणक 
सं था, संशोधन सं था, उपकरणे िनमाते, रा  उजा उपयु ता 
आिण इतर रा  आिण क ीय ऊजा े ातील सं थांना, वीज 
िवतरण े ाम े भेडसावणा या वतमान आ ाने/सम ा 
िवधानांब ल मािहती िदली जाईल आिण आमंि त केले जाईल. 
जिटल सम ांचे िनराकरण कर ासाठी ांचे तं ान-आधा रत 
उपाय दिशत कर ासाठी. 

 हॅकाथॉन सहभागीनंा आिटिफिशयल इंटेिलज , मशीन लिनग, 
ॉकचेन आिण इंटरनेट ऑफ िथं  यांसार ा गत तं ानावर 

आधा रत नािव पूण उपाय शोध ाचे काय करेल ा नऊ 
रा ांमधील 14 िड ॉ सोबत िविवध चचनंतर ओळख ा गे ा 
आहेत. 

वन ओशन सिमट ा उ रीय भागाला पंत धान नर  मोदी 
संबोिधत करतात. 
 पंत धान नर  मोदी यांनी वन महासागर िशखर प रषदे ा 

उ रीय भागाला संबोिधत केले. जमनी, युनायटेड िकंगडम, 
दि ण को रया, जपान आिण कॅनडासह इतर अनेक रा मुख 
आिण सरकारे या िशखर प रषदे ा उ - रीय भागाला संबोिधत 
करतील. 

 संयु  रा  आिण जागितक बँके ा सहकायाने े  येथे 9 ते 11 
फे ुवारी दर ान ा ारे वन महासागर िशखर प रषद 
आयोिजत केली आहे. सु ढ आिण शा त सागरी प रसं थांचे जतन 
आिण समथन कर ासाठी ठोस कृती कर ासाठी आंतररा ीय 
समुदायाला एकि त करणे हा या िशखर प रषदेचा उ ेश आहे. 

क ीय मं ी आरके िसंग चौ ा भारत-ऑ ेिलया ऊजा संवादाचे 
सह-अ  आहेत. 

 चौ ा भारत-ऑ ेिलया ऊजा संवादाचे सह-अ  क ीय 
ऊजा आिण नवीन आिण नवीकरणीय ऊजा मं ी आर के िसंग आिण 
ऑ ेिलयन ऊजा आिण उ जन कमी करणारे मं ी अंगस टेलर 
होते. 

 िवकसनशील देशां ा ऊजा सं मणा ा उि ांची पूतता 
कर ासाठी भारताने ायमेट फायना ची गरजही अधोरे खत 
केली. दो ी देशांनी नवीन आिण नूतनीकरण म ऊजा तं ानाची 
िकंमत कमी कर ासाठी आिण जागितक उ जन कमी 
कर ासाठी ांची तैनाती वाढव ा ा िदशेने काम कर ासाठी 
Letter of Intent (LoI) वर ा री केली. 

नाक िट  कंटोल ुरोतफ “डाकथॉन-2022” चे आयोजन 
 अंमली पदाथाची त री रोख ासाठी उपाय शोध ासाठी 

नाक िट  कंटोल ुरो (NCB) एक "डाकथॉन-2022" आयोिजत 
करत आहे. डाकनेट माकटची अ ातता उलगड ासाठी भावी 
उपाय शोध ासाठी िव ाथ , त ण आिण तांि क त ांना सहभागी 
क न घे ाचा या उप माचा उ ेश आहे. एज ीने अलीकडेच 
एनि शन सॉ वेअर ारे ऍ ेस केले ा नेटवकवर कायरत 
असले ा डग पेडलस ा तीन गटांचा नाश केला ामुळे 
वापरक ाची ओळख गु  ठेवता येते. 

TERI ा जागितक शा त िवकास िशखर प रषदेला सु वात 
झाली. 
 पंत धान नर  मोदी यांनी एनज  अँड रसोसस इ ूट ा 

(TERI) जागितक शा त िवकास िशखर प रषदेत उद्घाटनपर 
भाषण केले. डॉिमिनकन रप कचे अ  ी लुईस अिबनादर, 
गयाना सहकार जास ाकचे अ  डॉ मोह द इरफान अली, 
संयु  रा  संघाचे उपमहासिचव सु ी अिमना जे मोह द आिण 
क ीय मं ी ी भूप  यादव यावेळी उप थत होते. WSDS ची 21 
वी आवृ ी 16 ते 18 फे ुवारी 2022 दर ान िनयोिजत आहे. 

 या वष ा िशखर प रषदेची थीम Towards a Resilient Planet: 
Ensuring a Sustainable and Equitable Future ही आहे. 

जी िकशन रे ी यांनी भारतीय मंिदर थाप  'देवायतनम' या 
प रषदेचे उद्घाटन केले. 
 भारत सरकार ा सं ृ ती मं ालयाचे पुरात  सव ण (ASI) 25 ते 

26 फे ुवारी 2022 रोजी कनाटकातील हंपी येथे 'देवायतनम - 
भारतीय मंिदर वा ुकलेची एक ओिडसी' ही दोन िदवसीय 
आंतररा ीय प रषद आयोिजत करत आहे. क ीय सां ृ ितक, 
पयटन आिण DoNER मं ी जी िकशन रे ी यांनी प रषदेचे 
उद्घाटन केले. 

प रषदेचे उि  काय आहे? 
 मंिदरा ा ता क, धािमक, सामािजक, आिथक, तांि क, वै ािनक, 

कला आिण वा ुशा ीय पैलंूवर िवचारमंथन कर ाचा या 
प रषदेचा उ ेश आहे. नगारा, वेसारा, िवड, किलंग आिण इतर 
मंिदर वा ुकले ा िविवध शैली ं ा उ ांती आिण िवकासावर 
संवाद सु  कर ाचाही ाचा मानस आहे. 
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करारा ा  बात ा 
संपूण भारतातील 5 लाख मिहलां ा मालकी ा SMB ला समथन 
दे ासाठी FICCI सोबत मेटा टायअप केले. 
 सोशल मीिडया जायंट Meta ने भारतातील पाच लाख मिहलां ा 

नेतृ ाखालील लहान वसायांना पािठंबा दे ासाठी फेडरेशन 
ऑफ इंिडयन चबस ऑफ कॉमस अँड इंड ी (FICCI) या उ ोग 
सं थेशी भागीदारी केली आहे. FICCI ा 'ए ॉव रंग द ेटर 50%' 
उप मासोबत भागीदारी क न Meta ित ा 
#SheMeansBusiness ो ाम अंतगत हा उप म हाती घेईल. हा 
उप म मिहलांसाठी एक सहा क प रसं था िनमाण करेल आिण 

ांना देशा ा सवागीण िवकासात योगदान दे ासाठी े रत 
करेल. 

भारताने 150 गावांचे 'उ ृ  गाव' म े पांतर कर ासाठी 
इ ायलशी करार केला आहे. 
 भारत सरकारने इ ायल सरकारशी हातिमळवणी क न 

देशातील 12 रा ांम े 150 'उ ृ  गावे' तयार केली आहेत, 
ामुळे शेतक यांना शेती े ात अ ाधुिनक तं ानाचा अवलंब 

कर ात मदत होईल. शेतीला अिधक फायदेशीर वसाय 
कर ासाठी इ ायल तांि क सहा  आिण इतर कौश  दान 
करेल. 

 CoE ा आसपास वसलेली 150 गावे 'Villages of Excellence' 
म े पांत रत केली जातील. ापैकी पिह ा वष  भारता ा 

ातं ा ा 75 ा वषा ा रणाथ 75 गावे घेतली जात आहेत. 
यापूव च, इ ायली सरकारने 12 रा ांम े 29 उ ृ ता क े 
(CoEs) थापन केली आहेत. 

सौर क ांना िव पुरवठा कर ासाठी एसबीआयने टाटा 
पॉवरशी करार केला आहे. 
 ेट बँक ऑफ इंिडया (SBI) ने सौर ऊजा क ांसाठी िव मान 

िव पुरवठा व था मजबूत कर ा ा उ ेशाने 'सूय श ी सेल' 
नावाचा समिपत क ीकृत ि या सेल सु  केला आहे. SBI ने सौर 
ऊजा क ांना िव पुरवठा कर ासाठी Tata Power Solar 
Systems Ltd. (एक टाटा पॉवर कंपनी) सोबत सहकाय केले आहे. 

 मंुबईतील बॅलाड इ ेटम े या सेलची थापना कर ात आली 
आहे. सूय श ी सेल, टाटा पॉवर सोलर िस ी  िल. ारे 
भारतभरातील सौर क ांसाठी ा सव कज अजावर ि या 
करेल, ाची कमाल मता 1 मेगावॅटपयत आहे. कज 
अजदारांम े ावसाियक घटक तसेच कुटंुबांचा समावेश असेल. 

आ िनभर भारत सटर फॉर िडझाईन ा िवकासासाठी SBI ने 
सां ृ ितक मं ालयाशी करार केला आहे. 
 ेट बँक ऑफ इंिडया (SBI) ने आ िनभर भारत सटर फॉर 

िडझाईन ा िवकासासाठी इंिदरा गांधी कला क  (IGNCA) आिण 
सां ृ ितक मं ालया ा रा ीय सं ृ ती िनधी (NCF) सोबत 
ि प ीय सामंज  करार (MoU) वर ा री केली आहे. 

 ABCD क  मं ालया ा NCF िनधीतून सां ृ ितक मं ालया ा 
अंतगत असले ा IGNCA या ाय  सं थे ारे राबिव ात येणार 
आहे. 

कोटक मिहं ा जनरल इ शुर  कंपनीने Cars24 करार केला. 
 कोटक मिहं ा जनरल इ शुर  कंपनीने वापरले ा कार 

खरेदीदारांना मोटार िवमा सेवा दान कर ासाठी Cars24 
Financial Services Private Limited (CARS24 Financial 
Services) सोबत करार केला आहे . भागीदारी अंतगत, Cars24 
मधील वापरले ा कार खरेदीदारांना कोटक जनरल इ शुर ा 
सवसमावेशक मोटर िवमा योजना थेट दान के ा जातील. 

 ही भागीदारी पूणपणे िडिजटल िवमा ि येसह मोटार िव ाचा 
लाभ घे ासाठी िव ासाह आिण जलद माग दान करेल. ाहक 
कोटक जनरल इ शुर ा गॅरेज ा ॅटफॉमवर कॅशलेस ेम 
स िसंगचा लाभ घेऊ शकतात आिण सोयी र ेम सेटलमट 
सेवा स म क  शकतात. 

जीवन िव ा ा िडिजटल िवतरणासाठी पॉिलसीबाझारशी 
एलआयसी करार 
 लाइफ इ शुर  कॉप रेशन (LIC) ने संपूण भारतातील ाहकांना 

जीवन िवमा आिण गंुतवणूक उ ादनांची िव ृत ेणी िडिजटली 
ऑफर कर ासाठी पॉिलसीबाझारशी करार केला आहे. 

टाय-अपचे फायदे: 
 आिथक समावेशन आिण सामािजक सुर ा सुिनि त कर ासाठी 

युती लहान शहरांम े िवमा सेवा दान करेल. हे ामीण आिण 
दुगम भागात िडिजटली वेश वाढवेल आिण ाहकांना टम आिण 
गंुतवणूक उ ादनांची िव ृत ेणी ऑफर करेल. 

सायबर िव ासाठी आयसीआयसीआय लो ाडने एअरटेल 
पेमट्स बँकेशी करार केला आहे. 
 आयसीआयसीआय लो ाड जनरल इ शुर ने बँके ा 

ाहकांना सायबर िवमा ऑफर कर ासाठी एअरटेल पेमट्स 
बँकेशी भागीदारी केली आहे. ही सायबर िवमा पॉिलसी ाहकांना 
बँिकंग, े िडट िकंवा डेिबट काडशी संबंिधत संभा  आिथक 
फसवणुकीपासून आिथक संर ण दान करते; ओळख चोरी; 
िफिशंग िकंवा ईमेल ूिफंग इ. एअरटेल पेमट्स बँकेचे ाहक 
एअरटेल थँ  अॅप वाप न काही िमिनटांत ही सायबर िवमा 
पॉिलसी खरेदी क  शकतात. 

धोरणाब ल: 
 िवमा शू  ती ा कालावधीसह येतो आिण वापरक ाना पॉिलसी 

कालावधी दर ान, िनवडले ा िवमा रकमे ा मयादेत अनेक 
वेळा एकािधक दावे कर ाची परवानगी देते. 

 पॉिलसी 90-िदवसांचा शोध कालावधी दान करेल आिण ानंतर 
सात िदवसांचा अहवाल कालावधी देईल. 

 याचा अथ असा की जर िवमाधारकाला वहारा ा तारखेपासून 
90 ा िदवशी ां ा काड िकंवा खा ातून अनिधकृत वहार 
झा ाचे आढळले, तर ते पुढील सात िदवसांत जारी करणा या बँक 
िकंवा मोबाइल वॉलेट कंपनीला ाची त ार क  शकतात. 

NITI आयोग आिण USAID यांनी समृ  उप मांतगत टाय-अपची 
घोषणा केली. 
 अटल इनो ेशन िमशन (AIM), NITI आयोग आिण यूएस एज ी 

फॉर इंटरनॅशनल डे लपमट (USAID) यांनी स ेनेबल ऍ ेस टू 
माकट्स आिण रसोसस फॉर इनो ेिट  िडिल री ऑफ 
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हे केअर (SAMRIDH) उप मांतगत नवीन भागीदारीची घोषणा 
केली आहे. िटयर-2 आिण िटयर-3 शहरे आिण ामीण आिण 
आिदवासी े ांमधील असुरि त लोकसं ेसाठी परवडणा या 
आिण दजदार आरो सेवेचा वेश सुधारणे हे ाचे उि  आहे. 
खाजगी े  आिण ि प ीय सं थांकडून $100+ दशल  भांडवल 
जमा कर ाचे उि  आहे. 

 AIM आिण SAMRIDH ने भारतातील हे केअर इनो ेटस आिण 
उ ोजकांसाठी ावांसाठी कॉलची घोषणा केली आहे. या 
उप मा ारे, ते आरो  सेवा े ाम े नवक नांवर ल  कि त 
करतील. 

 
सोनाटा सॉ वेअरने 'माय ोसॉ  ाउड' लाँच कर ासाठी 
माय ोसॉ सोबत करार केला आहे. 
 जागितक IT सेवा आिण तं ान सो ुश  कंपनी, Sonata 

Software ने 'Microsoft Cloud for Retail' लाँच 
कर ासाठी Microsoft सोबत भागीदारीची घोषणा केली आहे. 
कंपनी माय ोसॉ सोबत तीन दशकां न अिधक काळ भागीदार 
आहे. 'Microsoft Cloud for Retail' सहयोगामुळे संबंध आणखी 

ढ हो ाची अपे ा आहे. 
 माय ोसॉ  ाउड फॉर रटेल सोबतची भागीदारी आम ा 

मतांम े आणखी वाढ करेल, ात डेटाचा फायदा घेणे, खरेदीचा 
अनुभव वाढवणे, रअल-टाइम तयार करणे, शा त पुरवठा साखळी 
बनवणे आिण ोअर असोिसएट्सचे स मीकरण करणे यावर भर 
िदला जाईल. 

Amazon India ने ामीण मिहलांना उ ोजक बनव ासाठी 
कनाटकसोबत सामंज  करार केला. 
 Amazon India ने मिहला उ ोजकां ा वाढीला पािठंबा 

दे ासाठी कनाटक ेट रल लाइ ली ड मोशन सोसायटी 
(KSRLPS) सोबत सामंज  करार केला. Amazon India आप ा 

ॅटफॉमवर 'संजीवनी-KSRLPS' लाँच करेल आिण हजारो ामीण 
मिहला उ ोजकांना िशि त आिण स म कर ासाठी 'सहेली' 
काय माचा लाभ वाढवेल आिण ां ा उ ादनांसाठी ापक 
बाजारपेठेत ऑनलाइन वेश देखील दान करेल. सहेली काय म 

मिहला उ ोजकांना मदत कर ासाठी िश ण आिण कौश  
िवकास कायशाळा देते. 

2022 म े पाच ऑनलाइन अ ास म सु  कर ासाठी SBI ने 
NSE अकादमीशी करार केला आहे. 
 ेट बँक ऑफ इंिडया (SBI) ने आव क जीवन कौश  णून 

आिथक सा रतेला ो ाहन देणारे पाच ऑनलाइन अ ास म 
सु  कर ासाठी NSE अकादमीसोबत भागीदारीची घोषणा 
केली आहे. SBI ारे ुरेट केलेले अ ास म हे िस ांत आिण 
ऑपरेशनल पैलंूचे चांगले िम ण आहेत जे िव ा ाना बँिकंग, 
अनुपालन, कज दे ाचे िनयम आिण इतर अनेक िवषयां ा 
मूलभूत गो ीबं ल सखोल समजून घे ास स म करतात. 

 या ॅटेिजक असोिसएशनचा एक भाग णून NSE नॉलेज हब 
ॅटफॉमवर SBI ा पाच उद्घाटन मॅिस  ओपन ऑनलाइन 

कोसस (MOOCs) साठी िव ाथ  नोदंणी क  शकतात. NSE 
अकादमी ही भारतीय रा ीय शेअर बाजाराची पूण मालकीची 
उपकंपनी आहे. 

RBL बँकेने 'िनयो कले ' ॅटफॉमसाठी े िडट सो ुश शी 
करार केला आहे. 
 RBL बँकेने ा ा 'िनयो कले ' ॅटफॉमसाठी Creditas 

Solutions सोबत भागीदारी केली आहे. कजा ा संपूण च ातील 
संकलनात काय मता वाढव ासाठी बँक SaaS-आधा रत 

ॅटफॉमचा वापर करेल. ाहकांपयत वैय क र ा 
सहानुभूतीपूवक पोहोच ासाठी आिण ांना कजाची परतफेड 
कर ास वृ  कर ासाठी धोरण यंचिलत कर ासाठी हे 

ासपीठ तयार केले आहे. 
 ॅटफॉम ेक ाहकासाठी कजासाठी सानुकूिलत पेमट योजना 

ऑफर क न, ईएमआय योजना शे ूल क न िकंवा पेमट 
रझो ूशन पयायांची िनवड क न सव म कृतीचा माग देखील 
िनधा रत क  शकते. 

भारतातील 'िट ' वैिश ाला चालना दे ासाठी Twitter ने 
Paytm सोबत करार केला आहे. 
 Twitter Inc ने Paytm ा पेमट गेटवे सोबत भागीदारी केली 

आहे ामुळे भारतातील ां ा 'िट ' वैिश ासाठी 
समथन सुधारले आहे. या भागीदारीमुळे, Twitter वापरकत 
पेटीएमची पेमट सुिवधा वापर ास स म असतील, ात पेटीएम 
िडिजटल वॉलेट, पेटीएम पो पेड, डेिबट आिण े िडट काड आिण 
नेट बँिकंग यांचा समावेश आहे. या वैिश ाची घोषणा गे ा वष  
कर ात आली होती आिण ॅटफॉमवर कमाई सु  कर ा ा 
कंपनी ा अनेक य ांपैकी एक आहे. 

 िट  वैिश ाचा वापर क न, वापरकत ि टरवर ां ा 
आवड ा साम ी िनमा ांना पेमट पाठवू शकतात. भारतातील 18 
वषावरील सव ि टर वापरक ासाठी नो बरपासून िटपा उपल  
आहेत. हे बंगाली, गुजराती, िहंदी, क ड, मराठी आिण तिमळ या 
भारतीय भाषांम े उपल  आहे. 
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एमएसएमई ाहक िश ण काय मासाठी टा युिनयन टायअप 
िफ ी 
 TransUnion CIBIL ने MSME ला पािठंबा दे ासाठी एक 

अि तीय रा ापी MSME ाहक िश ण काय म सु  
कर ासाठी फेडरेशन ऑफ इंिडयन चबस ऑफ कॉमस अँड 
इंड ी (FICCI) सोबत भागीदारी केली आहे. हा काय म महारा , 
आसाम आिण ि पुरामधील एमएसएमई ससह सु  होईल 
आिण भारतातील मुख एमएसएमई समधील हजारो 
एमएसएमईंपयत पोहोच ाचे उि  आहे. 

काय माचे उि : 
 या काय माचा उ ेश एमएसएमईंना चांगला े िडट इितहास कसा 

तयार करायचा आिण CIBIL रँक कसा बनवायचा या ा ानाने 
स म करणे हा आहे. TransUnion CIBIL बँका आिण पतसं थांना 

ां ा MSME पोटफोिलओ ा शा त वाढीसाठी सहा  
कर ासाठी वचनब  आहे आिण MSMEs साठी िव पुरव ाची 
पोहोच सुधारत आहे. 

 MSME कजदारांना CIBIL रँक आिण चपखल कज दे ासाठी 
ावसाियक े िडट अहवाल यांसारखे उपाय ऑफर 

कर ा ित र , TransUnion CIBIL SIDBI आिण अलीकडील 
इमज ी े िडट लाइन गॅरंटी ीम (ECLGS) िव ेषण आिण 
पॉिलसी िनमा ा ा अहवालास समथन दे ासाठी MSME प  
सारखे अंत ी अहवाल देखील कािशत करते. एमएसएमई 

े ावरील बाजारातील अंत ी असलेले उ ोग. 
REWARD क ा ा अंमलबजावणीसाठी भारताने, जागितक 
बँकेने $115 दशल  कज करारावर ा री केली. 
 भारत सरकार, कनाटक आिण ओिडशा रा  सरकारे आिण 

जागितक बँकेने नािव पूण िवकास (REWARD) काय मा ारे 
कृषी लविचकतेसाठी $115 दशल  (INR 869 कोटी) पुनज िवत 
पाणलोटांवर ा री केली आहे. हा काय म रा ीय आिण रा  
सं थांना सुधा रत पाणलोट व थापन प तीचंा अवलंब कर ास 
मदत करेल ामुळे हवामान बदलासाठी शेतक यांची लविचकता 
वाढेल, उ  उ ादकता आिण चांगले उ  वाढेल. 

$115 दशल  कजा ा रकमेचे िवभाजन खाली िदले आहे: 
 कनाटक सरकार- $60 दशल  (INR 453.5 कोटी) 
 ओिडशा सरकार- $49 दशल  (INR 370 कोटी) 
 क  सरकार- $6 दशल  (INR 45.5 कोटी) 
भारत आिण ा ने ू इकॉनॉमी ा रोडमॅपवर ा री केली. 
 भारत आिण ा ने ू इकॉनॉमी आिण महासागर शासनावर 

ांचे ि प ीय देवाणघेवाण वाढिव ासाठी एका रोडमॅपवर 
ा री केली आहे. डॉ. एस जयशंकर 22 फे ुवारी रोजी िनयोिजत 

इंडो-पॅिसिफकमधील सहकायासाठी EU मं ी रीय मंचाला 
उप थत राह ासाठी 20 ते 22 फे ुवारी 2022 या तीन िदवसां ा 

ा  दौ यावर आहेत. ' ू इकॉनॉमी अँड ओशन ग न वर 
रोडमॅप' या करारावर भारताचे पररा  मं ी डॉ. एस. जयशंकर 

आिण ांचे च समक  जीन-यवेस ले िडयान यां ात ा री 
झाली. 

 रोडमॅप ा ा ीम े सागरी ापार, नौदल उ ोग, म पालन, 
सागरी तं ान आिण वै ािनक संशोधन, एका क िकनारप ी 

व थापन, सागरी पयावरण पयटन, अंतदशीय जलमाग आिण 
नागरी सागरी सम ांवरील स म शासनांमधील सहकाय यांचा 
समावेश असेल. 

 भारत आिण ा ने अधोरे खत केले की म वसाय हे एक 
मह पूण आिथक े  आहे आिण अ  सुर ा आिण उपजीिवके ा 
सुर ेत, िवशेषतः  िकनारप ीवरील लोकांसाठी िनणायक भूिमका 
बजावते. 

केरळ ा ाटअप िमशनने ाटअपसाठी Google सह 
भागीदारी क न जागितक दुवे वाढवले. 
 'हडल ोबल 2022' दर ान, केरळ ाटअप िमशन (KSUM) ने 

तं ान े ातील मुख Google सोबत सहकाय केले आहे जे 
रा ातील ाट-अ ना मागदशन आिण िश ण दान करणा या 

ापक जागितक नेटवकम े सामील हो ास स म करेल. हे 
िव ीण नेटवक थािनक ाटअ ना Google ा काय माचा 
लाभ घे ास स म करते ाम े मागदशन आिण ाटअप 
संघांचे िश ण यांचा समावेश होतो आिण ांचे समाधान 
वाढिव ात मदत होते. 

ँडड चाटडने एअरलाइन उ ोगासाठी पेमट ॅटफॉमसाठी 
IATA सोबत करार केला आहे. 
 ोबल बँिकंग ुप ँडड चाटडने भारतातील एअरलाइन 

उ ोगासाठी पेमट ॅटफॉम सु  कर ासाठी इंटरनॅशनल एअर 
टा पोट असोिसएशन (IATA) सोबत भागीदारी केली आहे. IATA 
Pay हा नवीन पेमट पयाय असेल जो सहभागी िवमान कंप ांना 
UPI ॅ न आिण पे आिण UPI कले  (पेमट कर ाची िवनंती) 
सारखे झटपट पेमट पयाय ऑफर कर ास स म करेल. ँडड 
चाटड इतर माकटम े देखील IATA पे ा रोलआउटला समथन 
देईल. 

रॅ  आिण अहवाल बात ा 
ँड फायना  अहवाल: LIC जागितक रावर 10 वा सवात 

मू वान िवमा ँड 
 ँड फायना ने िस  केले ा ँड ॅ ुएशन अहवालानुसार, 

LIC ला जागितक रावरील िवमा ँड ा यादीत 10 ा मांकावर 
आले आहे. पिह ा 10 यादीत LIC ही एकमेव भारतीय िवमा कंपनी 
आहे. LIC चे मू  USD 8.656 अ  (सुमारे 64,722 कोटी) आहे. 
शीष 10 पैकी, त ल 5 चीनी िवमा कंप ा आहेत, ात िपंग एन 
इ शुर  जगातील सवात मौ वान िवमा ँड णून उदयास येत 
आहे, ँड मू ात 26 ट े  घट नोदंवूनही. पिह ा 10 म े 
अमे रके ा दोन कंप ा आहेत, तर ा , जमनी आिण भारताची 

ेकी एक कंपनी आहे. 
 ँड फायना  नुसार, LIC चे बाजार मू  2022 पयत 43.40 लाख 

कोटी पये (USD 59.21 अ ) आिण 2027 पयत Rs 58.9-लाख 
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कोटी (USD 78.63 अ ) होईल. हे ल ात घेतले पािहजे की LIC 
सवात 206 ा मांकावर आहे. 

2021 म े भारताचा ापार भागीदार णून यूएस पु ा अ ल 
थानावर आहे. 

 युनायटेड ेट्स कॅलडर वष 2021 म े $112.3 अ  ापारासह 
भारताचा सव  ापार भागीदार होत. चीननंतर अमे रका दुस या 

मांकावर आहे. भारत आिण चीनमधील ापाराचे मू  $110.4 
अ  होते. 2020 म े चीन भारताचा अ ल ापारी भागीदार 
होता आिण अमे रका दुस या मांकावर होती. 2019 म े यूएसए 
भारताचा अ ल ापारी भागीदार होता आिण चीन दुस या 

मांकावर होता. 
भारता ा पिह ा दहा ापार भागीदारां ा यादीत हे देखील 
समािव  आहे: 
 संयु  रा  
 चीन 
 UAE 
 सौदी अरेिबया 
 झलड 
 हाँगकाँग 
 िसंगापूर 
 इराक 
 इंडोनेिशया 
 दि ण को रया 
CMIE अहवाल: जानेवारी 2022 म े भारतातील बेरोजगारीचा दर 
6.57% होता. 
 सटर फॉर मॉिनट रंग इंिडयन इकॉनॉमी (CMIE) या आिथक िथंक 

टँक ा आकडेवारीनुसार जानेवारी 2022 म े भारतातील 
बेरोजगारीचा दर झपा ाने घस न 6.57% झाला. माच 2021 
नंतरचा हा सवात कमी दर आहे. िडसबर 2021 म े, बेरोजगारीचा 
दर नो बरमधील 6.97% ा तुलनेत, 7.91% या चार मिह ां ा 
उ ांकावर पोहोचला . CMIE ही मंुबई थत तं  अशासकीय 
सं था आहे जी आिथक िथंक टँक तसेच वसाय मािहती कंपनी 

णून काम करते. 
रा ानुसार सवात कमी बेरोजगारी दर: 
 तेलंगणाम े जानेवारीम े सवात कमी बेरोजगारीचा दर ०.७% 

नोदंवला गेला. 
 ानंतर गुजरात 1.2%, मेघालय 1.5%, ओिडशा 1.8% आिण 

कनाटक 2.9% होते. 
रा ानुसार सवािधक बेरोजगारी दर: 
 जानेवारी 2022 म े ह रयाणाम े सवािधक 23.4% बेरोजगारीचा 

दर होता. ानंतर राज थान (18.9%), ि पुरा (17.1%), ज ू आिण 
का ीर (15%) आिण िद ी (14.1%) होते. 

इंिडया ेस ीडम रपोट 2021 म े J&K अ ल थानावर आहे. 
 इंिडया ेस ीडम रपोट 2021 नुकताच अिधकार आिण जोखीम 

िव ेषण गटाने िस  केला. अहवालानुसार, देशातील 13 मीिडया 
हाऊसेस आिण वृ प ांना ल  कर ात आले, 108 प कारांवर 

ह े झाले आिण 6 प कार मारले गेले. ज ू आिण का ीर, उ र 
देश, म  देश आिण ि पुरा ही रा े आिण क शािसत 
देशां ा यादीत अ ल थानावर आहे िजथे 2021 म े प कार 

आिण मीिडया हाऊसना ल  कर ात आले होते. 
इंिडया ेस ीडम रपोट 2021: 
 सवािधक प कार िकंवा मा म सं थांना ल  कर ात आले ज ू 

आिण का ीर (25), ानंतर उ र देश (23), म  देश (16), 
ि पुरा (15), िद ी (8), िबहार (6), आसाम (5), ह रयाणा आिण 
महारा  ( ेकी 4), गोवा आिण मिणपूर ( ेकी 3), कनाटक, 
तािमळनाडू आिण पि म बंगाल ( ेकी 2), आिण आं  देश, 
छ ीसगड आिण केरळ ( ेकी 1) असे अहवालात टले आहे. 

से फोस ोबल इंडे : िडिजटल कौश  तयारीत भारत 
आघाडीवर आहे. 
 Customer Relationship Management (CRM) ने ोबल 

िडिजटल  इंडे  2022 कािशत केले जे वाढ ा जागितक 
िडिजटल कौश ांचे संकट आिण कृतीची आव कता यावर 

काश टाकते. भारताने 100 पैकी 63 गुण िमळवले आहेत, 
िडिजटल कौश  तयारीत आघाडीवर आहे आिण 19 देशांम े 
सवािधक तयारी िनदशांक आहे. 

 2022 ोबल िडिजटल  इंडे , 19 देशांतील सुमारे 23000 
कामगारांवर िडिजटल कौश ांब ल केले ा सव णावर 
आधा रत आहे, ाम े कामा ा भिव ावर होणारा प रणाम, 
नोकरी ा तयारीब लची िचंता आिण सतत िशक ाचे मह  यांचा 
समावेश आहे. 

टॉमटॉम टॅिफक इंडे  रँिकंग 2021: मंुबई जगातील 5 वे सवािधक 
गद चे शहर 
 टॉमटॉम टॅिफक इंडे  रँिकंग 2021 नुसार, 2021 म े जगातील 

सवािधक गद ा शहरांम े मंुबई 5 ा, बगळु  10 ा 
मांकावर आहे. टॉमटॉम टॅिफक ा मते, 58 देशांमधील 404 

शहरांम े िद ी आिण पुणे 11 ा आिण 21 ा मांकावर 
आहेत. रँिकंगनुसार इ ंबूल, तुक  हे जगातील सवािधक गद चे 
शहर णून घोिषत कर ात आले आहे. तर मॉ ो दुस या 

मांकावर आहे. 
 रँिकंगम े 58 देशांमधील 404 शहरांचा समावेश आहे. अहवालात 

टले आहे की 2021 म े भारतातील गद ची पातळी ी-कोिवड 
काळा ा तुलनेत 23% कमी होती, िवशेषतः  पीक अवसम े 31% 
कमी होते. 2020 म े, मंुबई, बगळु  आिण िद ी या तीन 
भारतीय महानगरांमधील वाहतूक कोडंीने टॉप 10 यादीत थान 
िमळवले. 

EIU ा लोकशाही िनदशांकात भारत 46 ा मांकावर आहे. 
 द इकॉनॉिम  इंटेिलज  युिनटनुसार, 2021 ा लोकशाही 

िनदशांका ा जागितक मवारीत भारत 46 ा थानावर आहे. 
9.75 ा सव  ोअरसह, नॉवने इकॉनॉिम  इंटेिलज ा 
लोकशाही िनदशांक 2021 म े अ ल थान िमळिवले. ही यादी 
10 फे ुवारी 2022 रोजी कािशत कर ात आली. भारताने 6.91 



Monthly Current Affairs PDF in Marathi |February 2022 

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

गुण िमळवून यादीत 46 ा मांकावर आहे. आपला शेजारी 
पािक ान हा संकरीत 104 ा मांकावर आणखी खाली आला 
आहे. 

1. नॉव - संपूण लोकशाही िवभागात, नॉव चाटम े अ ल आहे. 
ाचा एकूण ोअर 9.75 होता. 

2. ूझीलंड - ूझीलंड लोकशाही िनदशांक 2021 म े 9.37 ा 
एकूण गुणांसह दुस या मांकावर आहे. 

3. िफनलंड-  िफनलँड लोकशाही िनदशांक 2021 म े 9.27 ा 
एकूण गुणांसह ितस या मांकावर आहे. 

4. ीडन- ीडनची गे ा वष ा ितस  या मांकाव न यंदा 
चौ ा मांकावर घसरण झाली आहे. ाचा एकूण ोअर 9.26 
होता. 

5. आइसलँड- आइसलँडम े सवात मोठी घसरण पाहायला 
िमळाली. या वष  एकूण 9.18 गुण िमळवून गे ा वष  दुस या 

मांकाव न पाच ा मांकावर घसरला. 
6. डे ाक - 10 फे ुवारी 2022 रोजी कािशत झाले ा लोकशाही 

िनदशांक 2021 म े डे ाक 9.09 ा एकूण गुणांसह सहा ा 
मांकावर आहे. 

7. आयलड - या यादीत आयलडचा एकूण 9 गुण होता. 
8. तैवान - तैवान, जे स ा चचत आहे, लोकशाही िनदशांक 2021 

म े 8.99 ा एकूण ोअरसह आठ ा मांकावर आहे. 
9. ऑ ेिलया - ऑ ेिलयातील कांगा ं ची भूमी 8.90 ा एकूण 

गुणांसह यादीत नव ा थानावर आहे. 
10. झलड - झलडने 8.90 ा एकूण ोअरसह 

ऑ ेिलयासह नववे थान सामाियक केले. 
ोबल एंटर े ोरिशप मॉिनटर 2021/2022 अहवाल: भारत 

चौ ा मांकावर आहे. 
 ोबल एंटर े ुअरिशप मॉिनटर (GEM) 2021/2022 अहवाल, 

दुबई ए पोम े अनावरण कर ात आले, भारत नवीन वसाय 
सु  कर ासाठी सवात सो ा पाच िठकाणांपैकी एक आहे. 
भारतीय ितसादक ा ा सव णात, ांनी ां ा उ ोजकीय 
ि याकलाप, उ ोगाकडे पाह ाचा ीकोन आिण ां ा 
थािनक उ ोजकीय प रसं थेब ल ा ांची उ रे िदली, असे 

आढळून आले की 82% लोकांना असे वाटते की वसाय सु  
करणे सोपे आहे आिण जागितक रावर भारत चौ ा मांकावर 
आहे. ात सौदी अरेिबया अ ल आिण ानंतर नेदरलँड आिण 

ीडनचा मांक लागतो. 
9 ा यूएस ीन िब ंग कौ लम े भारत ितस या मांकावर 
आहे. 
 यूएस ीन िब ंग कौ ल (USGBC) ने 2021 म े लीडरिशप 

इन एनज  अँड ए ायनमटल िडझाईन (LEED) साठी युनायटेड 
ेट्स (यूएस) बाहेरील टॉप 10 देशांची 9वी वािषक रँिकंग जारी 

केली आहे ाम े भारत 146 क ांसह 3 ा मांकावर आहे. 
2021 म े मािणत केले ा 1,077 LEED क ांसह चीनने 
अ ल थान पटकावले आहे, ानंतर कॅनडा 205 क ांसह 
दुस या मांकावर आहे. रँिकंग यूएस बाहेरील देश आिण देश 

हायलाइट करते जे िनरोगी, िटकाऊ आिण लविचक इमारत 
िडझाइन, बांधकाम आिण ऑपरेशनम े चांगले काम करत आहेत. 

भारता ा मवारीब ल: 
 2021 म े भारताम े आणखी 146 LEED परवानाकृत इमारती 

आिण मोक ा जागांचे घर बनले आहे, ते 2,818,436.08 ॉस 
े अर मीटर (GSM) े ाचे ितिनिध  करते. 

 हे 2020 पासून भारतातील LEED परवानाकृत े ाम े जवळपास 
10% वाढ दशवते आिण चालू असले ा महामारी ा काळातही 
भारतातील LEED अंतगत एकूण 1,649 इमारती असून एकूण 46.2 
दशल  एकूण चौरस मीटर आहेत. 

न इंिडया वे  रपोट: भारतातील ल ाधीश कुटंुबे 2021 म े 
11% वाढली. 
 नवीनतम न इंिडया वे  रपोट 2021 नुसार, 2020 ा तुलनेत 

2021 म े भारतातील डॉलर- दशल  कुटंुबांची सं ा 11 
ट   यांनी वाढून 4,58,000 कुटंुबांवर पोहोचली आहे. िकमान INR 
7 कोटी संप ी असलेले कुटंुब ($1 दशल ), डॉलर-ल पती कुटंुब 

णून संबोधले जाते. अहवालात असा अंदाज आहे की देशातील 
डॉलर-दशल  कुटंुबांची सं ा पुढील पाच वषात 30% वाढून 
2026 म े 6,00,000 कुटंुबांपयत पोहोचेल. 

अहवालातील मह ाचे मु े : 

 दर ान, सवािधक करोडपती असले ा शहरां ा यादीत 20,300 
ल ाधीश कुटंुबांसह मंुबई पिह ा मांकावर आहे. मंुबईनंतर 
अनु मे 17,400 आिण कोलकाता 10,500 ल ाधीश कुटंुबांसह 
िद ी आहे. 

 हा अहवाल 350 भारतीय 'millionaires' ($1 दशल  वैय क 
संप ी असले ा ी) यां ा सव णावर आधा रत आहे. 

आंतररा ीय IP िनदशांक 2022: भारताचा मांक 43 वा आहे. 

 भारताने आपला एकूण IP ोअर 38.4 ट ांव न 38.6 
ट ांवर सुधारला आहे आिण आंतररा ीय बौ क संपदा 
िनदशांक 2022 म े देश 55 देशांपैकी 43 ा मांकावर आहे. 
हा िनदशांक यूएस चबर ऑफ कॉमस ा ोबल इनो ेशन 
पॉिलसी सटरने जारी केला आहे. 
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मवारीत अ ल पाच देश आहेत: 

 रँक 1- युनायटेड ेट्स 
 रँक 2- युनायटेड िकंगडम 
 रँक 3- जमनी 
 रँक 4- ीडन 
 रँक 5- ा  

िव ान आिण तं ान  बात ा 
सॅमसंगने 2021 म े इंटेलला मागे टाकले आहे. 
 रसच फम काउंटरपॉइंट टे ॉलॉजी माकट रसचने िस  

केले ा अहवालानुसार , दि ण को रयन इले ॉिन  उ ादन 
े ातील िद ज सॅमसंग इले ॉिन ने 2021 म े यूएस 

िचपमेकर इंटेलला मागे टाकून कमाई ा बाबतीत जगातील 
आघाडीची िचपमेकर बनली आहे. इंटेलने तुलनेने सपाट प रणाम 
पो  केले असताना, सॅमसंगने 2021 म े मजबूत DRAM आिण 
NAND ॅश माकट कामिगरीसह आघाडी घेतली. सॅमसंगने या 
वष  लॉिजक िच म ेही ठोस गती पािहली. 

IIT धारवाडम े परवडणा या आिण  ऊजतील ोबल सटर 
ऑफ ए ल  सु  कर ात आले. 
 IIT धारवाड येथे परवडणा या आिण  ऊजतील ोबल सटर 

ऑफ ए ल चा नुकताच शुभारंभ कर ात आला. हे क  
परवडणा या आिण  ऊजम े संशोधन वाढवेल. हे क  
तं ान, भौितक पायाभूत सुिवधा िनमाण करेल. तसेच, ते  
ऊजा उपाय तयार करेल. उपाय ामीण समुदायां ा उपजीिवकेवर 
ल  कि त करतील. 

 क ाला CSR िनधीतून सहा  केले जाणार आहे. CSR ही कॉप रेट 
सामािजक जबाबदारी आहे. CSR िनधी HHSIF कडून येणार आहे. 

 IIT धारवाड आिण HHSIF संयु पणे एक ासपीठ िवकिसत 
करणार आहेत. हे ासपीठ देशातील ऊजा आ ानांशी संबंिधत 
संवादा क डेटाबेस तयार करेल. 

IISc. ने भारतातील सवात श शाली सुपर कॉ ुटरपैकी एक 
'परम वेगा' काया त केला. 
 इंिडयन इ ूट ऑफ साय  (IISc.), बगळु , ने भारतातील 

सवात श शाली सुपर कॉ ुटरपैकी एक, परम वेगा थािपत 

आिण काया त केला आहे. तसेच हा भारतीय शै िणक सं थेतील 
सवात मोठा सुपर कॉ ुटर आहे. परम वेगाची एकूण 
सुपरकं ुिटंग मता 3.3 पेटा ॉप आहे (1 पेटा ॉप एक 

ािडिलयन िकंवा 1015 ऑपरेश  ित सेकंद). 
परम वेगाची रचना आिण िवकास कोणी केला? 
 सटर फॉर डे लपमट ऑफ अॅड ा ड कॉ ुिटंग (C-DAC) ने 

सुपर कॉ ुटरची रचना केली आहे. हे िव ान आिण तं ान िवभाग 
(DST) आिण इले ॉिन  आिण मािहती तं ान मं ालय (MeitY) 
यां ा संयु  पुढाकाराने रा ीय सुपरकॉ ुिटंग िमशन (NSM) 
अंतगत िवकिसत केले गेले आहे आिण C-DAC आिण IISc ारे लागू 
केले आहे 

राजता: अपंग ीसंाठी भारतातील पिहले एआय-आधा रत 
जॉब ॅटफॉम 
 इंिडयन इ ूट ऑफ टे ॉलॉजी (IIT-हैदराबाद) ने 

' राजेिबिलटी' ची बीटा आवृ ी लाँच केली आहे, जे कृि म 
बु म े ारे समिथत जॉब पोटल आहे जे अपंग लोकांना संबंिधत 
कौश े आ सात कर ात आिण नोक या शोध ात मदत करते. 
हे ासपीठ नोकरी शोधणा  यां ा ोफाइलचे िव ेषण करेल 
आिण ांना पा  हो ासाठी आव क असलेली कौश े सुचवेल. 
या आ ानाला तोडं देणारे ासपीठ लोकसं े ा या असुरि त 
वगाला मदत करेल. 

 Youth4Jobs, Visual Quest आिण Kotak Mahindra 
Bank Ltd. यां ा संयु  िव माने ॅटफॉम िवकिसत केला आहे. 
IIT-H AI म े आपले कौश  दान करते, Visual Quest India 
ने हे ासपीठ िवकिसत केले आहे. 

 NASA 2031 म े आंतररा ीय अंतराळ थानक िनवृ  करणार 
आहे. 
 नासा ा ण ानुसार, आंतररा ीय अंतराळ थानक 2031 पयत 

आपले काय चालू ठेवेल आिण नंतर पॉइंट िनमो णून ओळख ा 
जाणा  या पॅिसिफक महासागरातील एका िनजन भागात कोसळेल. 
ISS ा िनवृ ीनंतर काम सु  ठेव ासाठी ते तीन मु -
उडणा या ेस ेशनसह बदलले जाईल. NASA ने ISS चे पिहले 

ावसाियक मॉ ूल दान कर ासाठी Houston-based 
Axiom Space देखील िनवडले. 

 इंटरनॅशनल ेस ेशन हे अमे रकेचे माजी रा ा  रोना  
रीगन यां ा मनाची उपज होती, ांनी 1984 म े काही इतर 
देशां ा सहकायाने कायम पी व ी असलेले अंतराळयान 
तयार कर ाचा ाव िदला होता.  

ISRO ने 11 री-ऑिबिटंग मॅ ु स ारे INSAT-4B र  केले. 
 इंिडयन ेस रसच ऑगनायझेशन (ISRO) ने INSAT-4B हा 

भारतीय संचार उप ह र  केला आहे जो भारतीय रा ीय उप ह 
णालीचा भाग आहे. इनसॅट-4बी ने ा ा सेवे ा शेवटी पो  

िमशन िड ोजल (पीएमडी) पार केले, ानंतर 24 जानेवारीला तो 
बंद कर ात आला. इ ॅट-4बी हा िमशन पो  िड ोजलमधून 
जाणारा 21 वा भारतीय भू थर पृ ी ऑिबट उप ह आहे, ासाठी 
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आव क ोपेलट ISRO ा GEO िमशन ॅिनंगम े मानक 
सरावाचा एक भाग णून सु वाती ा इंधन बजेटम े अशा री-
ऑिबिटंगचा समावेश कर ात आला होता. 

 िवकास UN आिण इंटर-एज ी ेस डेि स कोऑिडनेशन किमटी 
(IADC) ने िशफारस केले ा ेस डेि ज िमिटगेशन मागदशक 
त ांचे पालन करत आहे. IADC मागदशक त े अंतराळ 
ऑपरेशन दर ान आिण नंतर दो ी क ीय िढगा यांची िनिमती 
मयािदत कर ासाठी मागदशन दान करतात. 

इ ोने पृ ी िनरी ण उप ह, EOS-04 यश ी र ा ेिपत केला. 
 भारतीय अंतराळ संशोधन सं था (ISRO) ने एक पृ ी 

िनरी ण उप ह, EOS-04 आिण दोन छोटे उप ह इ त क ेत 
यश ी र ा ेिपत केले. 2022 मधील ISRO ची ही पिहली 

ेपण मोहीम होती. आं  देशातील ीह रकोटा येथील सतीश 
धवन अंतराळ क ा ा पिह ा ेपण पॅडव न PSLV-C52 
रॉकेट ा सहा ाने उप हांचे ेपण कर ात आले. 

पृ ी िनरी ण उप ह (EOS-04) ब ल: 
 EOS-04 हा एक रडार इमेिजंग सॅटेलाइट (RISAT) आहे जो कृषी, 

वनीकरण आिण वृ ारोपण, पूर मॅिपंग, माती ओलावा आिण 
जलिव ान यासार ा अनु योगांसाठी सव हवामान प र थतीत 
उ -गुणव े ा ितमा दान कर ासाठी िडझाइन केलेले आहे. 

 या उप हाचे वजन सुमारे 1710 िकलो ॅम आहे. ते 2280 वॅट पॉवर 
िनमाण क  शकते. ाचे िमशन लाइफ 10 वष आहे. 

भारतीय खाण मुख वेदांत भारतात अधसंवाहक तयार करणार 
आहे. 
 भारतीय खाण े ातील मुख वेदांतने भारतातील सेमीकंड स ा 

उ ादनासाठी संयु  उप म (JV) तयार कर ासाठी तैवान ा 
इले ॉिन  उ ादन कंपनी, Hon Hai टे ॉलॉजी ुप ( ाला 
फॉ कॉन) णून अिधक ओळखले जाते. 

 सेमीकंड र आिण िड े मॅ ुफॅ रंगसाठी सरकारने 76,000 
कोटी पयांची ोड न-िलं ड इ िट  (PLI) योजना जाहीर 
के ानंतर, भारतातील सेमीकंड र ा थािनक उ ादनाची 
इकोिस म तयार कर ासाठी इले ॉिन  उ ादन े ातील हे 
पिहले JV आहे. जे ीम े वेदांत हा ब सं  भागधारक असेल तर 
फॉ कॉनचा अ सं ाक िह ा असेल. 

पुर ार बात ा 
तेलुगू शॉट िफ  ' ीट ुडंट' ने NHRC ची शॉट िफ  पुर ार 

धा िजंकली. 
 अकुला संदीप ा ' ीट ुडंट' या तेलुगू लघुपटाने िश णा ा 

अिधकारावर मजबूत संदेश देणा  या र ावर ा अिचनची कथा 
दशिवले ा ' ीट ुडंट'ला रा ीय मानवािधकार आयोग (NHRC) 

ारे आयोिजत धत थम पा रतोिषक िमळाले आहे. सात ा 
लघुपट पुर ार धत अकुला संदीप ा ' ीट ुडंट'ची 2 लाख 

पयां ा थम पा रतोिषकासाठी िनवड झाली आहे. ते तेलुगुम े 
इं जीम े सबटायट सह आहे. िश णाचा अिधकार आिण 
समाजाने ाला कसे समथन देणे आव क आहे याब ल एक 

मजबूत संदेश दे ासाठी र ावरील अिचनची कथा या िच पटात 
दाखवली आहे. 

िनतीन गडकरी यांना 18 वा ग य माधवराव िलमये पुर ार 
िमळाला. 
 क ीय र े वाहतूक आिण महामाग मं ी िनतीन गडकरी यांना 

2020-21 या वषासाठी कायकम खासदार (काय म खासदार) या 
ेणीतील 18 ा िदवंगत माधवराव िलमये पुर ाराने थमच 

सुिवधा िदली जाईल. नािशक सावजिनक वाचनालय, सावजिनक 
वाचनालय यां ातफ या पुर ाराची सोय कर ात येणार आहे. 
यापूव  हा पुर ार महारा ातील काय म िवधानसभा सद  
(आमदार) यांना दे ात आला होता. 

 सावजिनक वाचनालय दरवष  काय म आमदार िकंवा खासदार 
(एमपी) पुर ारासाठी िवधान प रषद (लोकसभा), िवधानसभा 
(रा सभा) सद ांपैकी एकाची िनवड करते. िलमये यां ा 

रणाथ हा पुर ार ां ा क ा डॉ. शोभा नेल कर यांनी सु  
केला आहे. 50,000 पये रोख आिण ृितिच  असे या पुर ाराचे 

प आहे. 
कनाटक बँकेला तीन बँिकंग तं ान पुर ार 
 कनाटक बँकेने 17 ा वािषक बँिकंग तं ान प रषद आिण 

पुर ारांम े तीन पुर ार पटकावले आहेत. इंिडयन बँ  
असोिसएशन (IBA) ारे थािपत 2020-21 ने -जेन बँिकंग 
ने हे पुर ार जाहीर केले. 

 पुर ार पुढील माणे - Best Fintech Adoption; and Best Use 
of AI/ML & Data Analytics — all runner-ups. 

ICICI बँकेचे संदीप ब ी यांना िबझनेस ँडड बँकर ऑफ द इयर 
2020-21 घोिषत कर ात आले आहे. 
 संदीप ब ी यांना 2020-21 चा िबझनेस ँडड बँकर णून 

िनवड ात आले आहे. ते ICICI बँकेचे व थापकीय संचालक 
(MD) आिण मु  कायकारी अिधकारी (CEO) आहेत. रझ  बँक 
ऑफ इंिडयाचे माजी डे ुटी ग नर एसएस मंु ा यां ा 
अ तेखालील 5 सद ां ा ूरीने िवजे ाची िनवड केली. ICICI 
बँकेने मागील आिथक वषात 7,931 कोटी पयां ा तुलनेत 
16,193 कोटी पयांचा िन ळ नफा नोदंवला आहे. 

िव ीय अहवालात उ ृ तेसाठी RailTel ला ICAI पुर ार 
िमळाला. 
 RailTel ला सावजिनक े ातील घटक ेणीम े 2020-21 या 

वषासाठी आिथक अहवालात उ ृ तेसाठी ICAI पुर ार िमळाला 
आहे. कंपनीला "plaque" ेणीम े िवजेते णून घोिषत कर ात 
आले. आिथक अहवालात आिथक मािहतीची तयारी आिण 
सादरीकरण समािव  असते. भावी आिथक अहवाल देशा ा 
आिथक िवकासाला गती दे ासाठी मह पूण भूिमका बजावते 
कारण वािषक अहवालां ारे दान केलेली मािहती व थापन 
आिण इतर संबंिधत भागधारकांना िविवध भावी वसाय, 
गंुतवणूक, िनयामक िनणय घे ास स म करते. 

17 ा IBA चे वािषक बँिकंग तं ान पुर ार 2021 जाहीर 
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 इंिडयन बँ  असोिसएशन (IBA) ने IBA चे 17 ा वािषक बँिकंग 
तं ान पुर ार 2021 जाहीर केले आहेत. साउथ इंिडयन बँकेने 
या धत एकूण 6 पुर ार िजंकले आहेत. 

 "Next Gen Banking" साजरा करणा  या या वष ा IBA 
अवॉड्सने बँिकंग उ ोगातील तं ान आिण प तीनंा मा ता िदली 
आहे ांनी गे ा वषभरात उ  दजाचे नािव पूण दशन केले 
आहे. 

िविवध ेणीतील िवजे ांची यादी खाली िदली आहे. 
वषातील सव ृ  तं ान बँक 
 मो ा बँक िवभागाम े: बँक ऑफ बडोदा 
 छो ा बँकां ा िवभागात: साऊथ इंिडयन बँक 
 परदेशी बँकां ा िवभागात: िसटी बँक N.A. 
 ादेिशक ामीण बँका: बडोदा राज थान े ीय ामीण 
सव म िडिजटल आिथक समावेशक उप म 
 मो ा बँका: ेट बँक ऑफ इंिडया 
 लहान बँका: ज ू आिण का ीर बँक 
 ादेिशक ामीण बँका: बडोदा राज थान े ीय ामीण 
सव म पेमट उप म 
 सावजिनक बँका: ेट बँक ऑफ इंिडया 
 खाजगी बँका: ICICI बँक 
सव म Fintech अडो शन 
 मो ा बँका: ICICI बँक 
 म म बँका: फेडरल बँक 
 लहान बँका: साऊथ इंिडयन बँक 
 ादेिशक ामीण बँका: बडोदा राज थान े ीय ामीण 
सव म IT जोखीम आिण सायबर सुर ा उप म 
 मो ा बँका: युिनयन बँक ऑफ इंिडया 
 म म बँका: येस बँक 
 लहान बँका: साऊथ इंिडयन बँक 
 िवदेशी बँका: हाँगकाँग आिण शांघाय बँिकंग कॉप रेशन िल 

ादेिशक 
 ामीण बँका: बडोदा राज थान े ीय ामीण 
 सहकारी बँका: सार त कोऑप बँक 
 ॉल फायना /पेमट बँ : उ ीवन ॉल फायना  बँक 

ाऊड अडो शन 
 मो ा बँका: युिनयन बँक ऑफ इंिडया 
 म म बँका: येस बँक 
 लहान बँका: क र वै  बँक 
 परदेशी बँका: िसटी बँक N.A ादेिशक 
 ामीण बँक: बडोदा राज थान े ीय ामीण 
दादासाहेब फाळके आंतररा ीय िच पट महो व पुर ार 2022 
 दादासाहेब फाळके इंटरनॅशनल िफ  फे ल अवॉड्स २०२२ 

चा ित ेचा सोहळा २० फे ुवारीला पार पडला. हा काय म मंुबईत 
पार पडला आिण यावेळी गतवष  सव ृ  कामिगरी करणा यांना 
स ािनत कर ात आले. यावष  दादासाहेब फाळके इंटरनॅशनल 

िफ  फे ल अवॉड्स 2022 ने भारतीय िसनेमा ा ऐ याचा 
उ व साजरा केला आिण ातं ाची 75 वष िकंवा आझादी का 
अमृत महो व देखील साजरा केला. 

दादासाहेब फाळके आंतररा ीय िच पट महो व पुर ार 2022 
ा िवजे ांची संपूण यादी येथे आहे: 

 िफ  ऑफ द इयर पुर ार: पु ा: द राइज 
 सव ृ  िच पट पुर ार: शेरशाह 
 सव ृ  अिभने ाचा पुर ार: 83 िच पटासाठी रणवीर िसंग 
 सव ृ  अिभने ीचा पुर ार: ि ती सेनन िच पटासाठी 
 िच पटातील उ ृ  योगदान: आशा पारेख 
 समी क सव ृ  अिभने ाचा पुर ार: िस ाथ म ो ा 
 समी क सव ृ  अिभने ी पुर ार: िकयारा अडवाणी 
 सव ृ  सहा क अिभनेता पुर ार: सतीश कौिशक कागज 

िच पटासाठी 
 सव ृ  सहा क अिभने ी पुर ार: बेल-बॉटम िच पटासाठी 

लारा द ा 
 नकारा क भूिमकेतील सव ृ  अिभनेता पुर ार: आयुष शमा 

िच पट अँिटम: द फायनल थसाठी 
 पीप  चॉईस सव ृ  अिभनेता पुर ार: अिभम ू दासानी 
 पीप  चॉईस सव ृ  अिभने ी पुर ार: रािधका मदान 
 सव ृ  पदापण पुर ार: तडप िच पटासाठी अहान शे ी 
 सव ृ  पा गायक पु ष पुर ारः  िवशाल िम ा 
 सव ृ  पा गाियका मिहला पुर ार: किनका कपूर 
 समी क सव ृ  िच पट पुर ार: सरदार उधम िसंग 
 सव ृ  िद शक पुर ार: ेट ऑफ सीज: टे ल अटॅक या 

िच पटासाठी केन घोष 
 सव ृ  िसनेमॅटो ाफर पुर ार: जयकृ  गु ाडी यांना हिसना 

िदल बा िच पटासाठी 
 सव ृ  आंतररा ीय फीचर िफ  पुर ार: आणखी एक फेरी 
 सव ृ  लघुपट पुर ार: पाउली 
 वेब िसरीजमधील सव ृ  अिभनेता पुर ारः  द फॅिमली मॅन २ 

साठी मनोज बाजपेयी 
 वेब िसरीजमधील सव ृ  अिभने ी पुर ार: अर कसाठी 

रवीना टंडन 
 सव ृ  वेब िसरीज पुर ार: कँडी 
 दूरिच वाणी मािलकेतील सव ृ  अिभनेता पुर ार: कुछ रंग 

ार के ऐसे भी साठी शाहीर शेख 
 दूरिच वाणी मािलकेतील सव ृ  अिभने ी पुर ार: कंुडली 

भा ासाठी ा आया 
 दूरिच वाणी मािलका ऑफ द इयर पुर ार: अनुपमा 
पोिलओ िनमूलनासाठी िबल गेट्स यांना िहलाल-ए-पािक ान 
स ान 
 माय ोसॉ चे सं थापक िबल गेट्स यांना िहलाल-ए-पािक ान, 

पािक ानमधील पोिलओ िनमूलनासाठी ां ा य ांसाठी, 
देशातील दुसरा सव  नागरी स ान दान कर ात आला आहे. 
गेट्स एक िदवसा ा पािक ान दौ यावर असून ांनी 
पािक ानचे पंत धान इ ान खान यांची भेट घेतली आहे. 
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 िवधानानुसार, गेट्स यांनी संसाधनांची कमतरता आिण सावजिनक 
आरो  सुर ेसाठी पुढाकार आिण उपाययोजना असूनही कोिवड-
19 िव  पािक ान ा यशाचे कौतुक केले. िबल आिण मेिलंडा 
गेट्स फाऊंडेशनचे जगभरातील पोिलओ िनमूलनात गवी, लस 
युती ारे मोठे योगदान आहे. गेट्स यांनी िनयोजन आिण िवकास मं ी 
आिण NCOC मुख असद उमर आिण पंत धानांचे िवशेष 
सहा क (एसएपीएम) आरो  डॉ फैसल सुलतान यांचीही भेट 
घेतली. 

कोल इंिडयाला 'इंिडयाज मो  ट ेड प क से र कंपनी' 
पुर ार िमळाला. 

 भारत सरकार ा महार  कंपनी कोल इंिडया िलिमटेडला 
'इंिडयाज मो  ट ेड सावजिनक े ातील कंपनी' पुर ाराने 
स ािनत कर ात आले आहे. कोलकाता येथील इंड ी चबर 
“ASSOCHAM” ारे आयोिजत “एनज  मीट अँड ए ल  
अवॉड” काय मात कोल इंिडयाला हा स ान िमळाला. कंपनीला 
हा स ान अशा वेळी िमळाला आहे जे ा कोल इंिडयाने ऊजा 

े ासाठी कोळशाची वाढलेली मागणी पूण कर ासाठी गे ा 
काही मिह ांत कोळशाचे उ ादन आिण पुरव ात ल णीय वाढ 
क न देशात वीज संकटाची प र थती िनमाण होऊ िदली नाही. 

मीराबाई चानूने िसंगापूर वेटिल ंग इंटरनॅशनलम े सुवणपदक 
िजंकले. 

 भारतीय वेटिल र आिण 2020 टोिकयो ऑिलंिपक रौ -पदक 
िवजेती, मीराबाई चानूने 25 फे ुवारी 2022 रोजी िसंगापूर 
वेटिल ंग इंटरनॅशनल 2022 म े 55kg वजन गटात  
सुवणपदक िजंकले. चानूने 191kg (86kg+105kg) पोिडयम वर 
उचलले. 

 या िवजयासह, 27 वष य चानूने 2022 म े बिमगहॅम येथे होणा या 
रा कुल ीडा धसाठी (CWG) 55 िकलो वजनी गटात पा ता 
िमळवली आहे. ितने ित ा रा कुल मवारी ा आधारे 49 िकलो 
वजनी गटात CWG साठी देखील पा ता िमळवली आहे. 

 

 

ीडा बात ा 
मिहला आिशया कप हॉकी 2022: भारताने चीनला हरवून 
कां पदक िजंकले. 

 2022 मिहला हॉकी आिशया कप धत भारताने चीनचा 2-0 ने 
पराभव क न कां पदक िजंकले. 2022 मिहला हॉकी आिशया 
चषक ही चतुवािषक मिहला हॉकी आिशया कपची 10 वी आवृ ी 
होती. ही धा 21 ते 28 जानेवारी 2022 दर ान ओमानमधील 
म त येथील सुलतान काबूस ीडा संकुलात आयोिजत कर ात 
आली होती. जपानने मिहला हॉकी आिशया चषक धतील अंितम 
फेरीत दि ण को रयाचा 4-2 असा पराभव करत ितसरे िवजेतेपद 
पटकावले. 

ऑ ेिलयन ओपन 2022: राफेल नदालने डॅिनल मेदवेदेवचा 
पराभव केला. 

 राफेल नदाल ( ेन) याने डॅिनल मेदवेदेव (रिशया) याचा 2-6,6-
7,6-4,6-4,7-5 असा पराभव क न ऑ ेिलयन ओपन 2022 
म े पु ष एकेरीचे िवजेतेपद पटकावले आहे. हे ाचे 21 वे मोठे 
िवजेतेपद आहे, असे करणारा पिहला पु ष खेळाडू ठरला आहे. 
मिहला टेिनसम े, मागारेट कोट (ऑ ेिलयन) कडे 24 एकेरी 

मुख आहेत, हा सवकालीन िव म आहे. मिहलांम े, ऑ ेिलयन 
ओपन 2022 मधील मिहला एकेरी ा अंितम िवजेतेपदासाठी, 
जागितक मवारीत अ ल थानी असले ा ऑ ेिलया ा ऍशले 
बाट ने अमे रके ा डॅिनएल कॉिल चा 6-3, 7-6 असा पराभव 
केला. 

Events Winners 

Men’s Singles Rafael Nadal 

Women’s 
Singles 

Ashleigh Barty 

Men’s Doubles Thanasi Kokkinakis and Nick Kyrgios 

Women’s 
Doubles 

Barbora Krejčíková and Kateřina 
Siniaková 

Mixed Doubles Kristina Mladenovic and Ivan Dodig 

 
6 वी पॅन अँम मिहला चषक हॉकी चॅ यनिशप: अजिटनाने 
िचलीचा पराभव केला. 
 अजिटनाने 2022 ा मिहला पॅन अमे रकन कपम े 6 ा मिहला 

फी  हॉकी चॅ यनिशप िवजेतेपदासाठी िचलीचा 4-2 असा 
पराभव केला. मिहला पॅन अमे रकन चषक ही पॅन अमे रकन हॉकी 
फेडरेशनने आयोिजत केलेली अमे रकेची चतुवािषक आंतररा ीय 

धा आहे. 
 2022 मिहला पॅन अँम कप ही चॅ यनिशपची सहावी आवृ ी होती. 

हे 19 ते 29 जानेवारी 2022 दर ान संॅिटयागो, िचली येथे आयोिजत 
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कर ात आले होते. या िवजयासह अजिटना आिण िचली या दो ी 
देशांनी FIH हॉकी मिहला िव चषक, ेन आिण नेदरलँड्स 2022 
म े यंचिलत पा ता ॉट्स सील केले आहेत. 

पीआर ीजेशने 2021 चा व  गे  अँथलीट ऑफ द इयर 
पुर ार िजंकला. 
 भारतीय पु ष हॉकीपटू पी.आर. ीजेश याने 2021 चा व  गे  

अँथलीट ऑफ द इयर पुर ार िजंकला आहे. हा पुर ार 
िजंकणारा तो राणी रामपाल नंतर दुसरा भारतीय आहे. 2020 म े, 
भारतीय मिहला हॉकी कणधार राणी रामपाल 2019 म े ित ा 
कामिगरीसाठी हा स ान िजंकणारी पिहली भारतीय ठरली. 

 वैय क िकंवा सांिघक कामिगरीवर आधा रत वािषक 
पुर ारांसाठी १७ देशांतील एकूण २४ खेळाडंूना नामांकन दे ात 
आले होते. ेनचा अ ट  िजनेस लोपेझ आिण इटलीचा वुशू 
खेळाडू िमशेल िजओडानो हे उपिवजेते ठरले आहेत. ऑ ोबरम े 
FIH ास अवॉड्सम े, ीजेशला 2021 चा गोलर क णून 
घोिषत कर ात आले. 

चे ई सुपर िकं  भारताचा पिहला युिनकॉन ोट्स एंटर ाइझ 
बनला आहे. 
 चे ई सुपर िकं  (CSK) हे देशातील पिहले ोट्स युिनकॉन बनले 

आहे ाचे माकट कॅप 7,600 कोटी पयां ा उ ांकावर 
पोहोचले आहे आिण े माकट टेिडंगम े 210-225 िकंमती ा 
बँडम े ाचा वाटा आहे. मह िसंग धोनी ा नेतृ ाखालील CSK, 

ाने गतवष  दुबईत चौथे आयपीएल िवजेतेपद िजंकले होते, आता 
ांची मूळ सं था, इंिडया सीमट्सपे ा जा  माकट कॅप आहे. 

इंिडया िसमटचे माकट कॅप 6,869 कोटी पये आहे. 
 CSK चे माकट कॅप ा ा मूळ अ ा ा पुढे जा ाची दोन 

मुख कारणे णजे संघाने दुबईत चौथे आयपीएल िवजेतेपद 
िजंकले आिण आगामी हंगामात िव मी िकमतीत दोन नवीन 

ँ चायझी जोड ा गे ा. 
उ ती ा आिण िकरण जॉज यांनी 2022 ओिडशा ओपन िजंकले. 
 भारतीय िकशोरवयीन उ ती ा िहने 2022 ओिडशा ओपन 

बॅडिमंटन धत मिहला एकेरीचे िवजेतेपद िमळव ासाठी देशी 
त तो ीवालचा 21-18, 21-11 असा पराभव केला. 14 वषाची 

उ ती ही धा िजंकणारी सवात त ण भारतीय आहे. पु ष एकेरीत 
भारता ा 21 वष य िकरण जॉजने ि यांशु राजावतचा 21-15, 14-
21, 21-18 असा पराभव क न िवजेतेपद पटकावले. 2022 
ओिडशा ओपन ही एक BWF सुपर 100 धा आहे, जी 
जवाहरलाल नेह  इनडोअर ेिडयम, कटक, ओिडशा येथे 
आयोिजत केली गेली आहे. 

टाटा ील चेस 2022: मॅ स कालसनने फॅिबयानो का आनाला 
हरवले 
 व  चॅ यन ँड मा र मॅ स कालसनने िवजेक आन झी 

(नेदरलँड्स) येथे एक फेरी बाकी राखून िवजय िमळवला आहे. 
िव िवजे ाने GM Fabiano Caruana चा पराभव केला  आिण 
आता 2022 Tata Steel बु बळ धत पूण गुणांनी आघाडी 

घेतली आहे. हा ाचा 8वा िवजय होता, ही एक अनोखी कामिगरी 
होती. ए रगेसी अजुन (भारत) ने टाटा ील चॅलजस िजंकले आहेत. 
असे क न ाने पुढील वष  टाटा ील मा सम े थान िमळवले 
आहे. टाटा ील बु बळ धची 85 वी आवृ ी 13 ते 29 जानेवारी 
2023 दर ान होणार आहे. 

खेलो इंिडया योजनेचे वाटप बजेटम े 48% ने वाढले आहे. 
 सरकारने 15 ा िव  आयोगा ा नुसार 2021-22 ते 2025-26 

म े 3165.50 कोटी पयां ा खचावर ' खेलो इंिडया - रा ीय 
ीडा िवकास काय म' ही योजना सु  ठेव ाचा िनणय घेतला 

आहे. खेलो इंिडया योजनेचे वाटप 2022 ा अथसंक ात 48 
ट ांनी वाढले आहे आिण ाचा पंत धान पुर ार योजनेत 
समावेश कर ात आला आहे. 

 खेलो इंिडया योजना ही ीडा मं ालयाची मुख क ीय े  योजना 
आहे. ि डा सं ृ ती जवणे आिण देशात ीडा े ातील उ ृ ता 

ा  करणे हे यामागे उ ेश आहे आिण ामुळे लोकांना ा ा 
ॉस-किटंग भावा ारे ीडा श ीचा उपयोग क न घेता येईल. 

ूझीलंड ा डॅ रल िमशेलला ICC रट ऑफ ि केट पुर ार 
2021 असे नाव दे ात आले आहे. 
 ूझीलंडचा ि केटपटू, डॅ रल िमशेल याला आंतररा ीय ि केट 

प रषद (ICC) रट ऑफ ि केट अवॉड 2021 चे िवजेते णून 
घोिषत कर ात आले आहे. 2021 ा ICC पु षां ा T20 िव  

धम े एकल घे ास नकार िद ाब ल ाला हा पुर ार 
दे ात आला आहे. डॅिनयल टोरी, डन मॅ ुलम आिण केन 
िव मसन यां ानंतर हा पुर ार िजंकणारा तो ूझीलंडचा चौथा 
खेळाडू ठरला आहे. 

नीरज चो ा लॉ रयस व  ेक ू ऑफ द इयर पुर ारासाठी 
नामांकन 
 टोिकयो ऑिल क सुवणपदक िवजेता, नीरज चो ाची िति त 

2022 लॉ रयस व  ेक ू ऑफ द इयर पुर ारासाठी नामांकन 
कर ात आले आहे. डॅिनल मेदवेदेव (ऑ ेिलयन ओपन 
उपिवजेता), ए ा रदुकानू (ि िटश टेिनस ार), पे ी (बािसलोना 
आिण ेनचा फुटबॉलपटू), युिलमार रोजास ( ेनेझुएलाचा खेळाडू) 
आिण ए रयान िटटमस (ऑ ेिलयन जलतरणपटू) हे अ  5 
नामांिकत आहेत. 71 ीडा महान खेळाडंूनी बनले ा लॉ रयस 
व  ोट्स अकादमी ा मतानंतर एि लम े िवजेते जाहीर केले 
जातील 

U19 िव चषक 2022: भारताने अंितम फेरीत इं ंडला हरवून 
पाचवे िवजेतेपद पटकावले. 
 सर यन रचड्स े िडयम, अँिट ा येथे भारताने 

इं ंडचा चार गडी राखून पराभव क न िव मी पाचवे 
िवजेतेपद पटकावले. यापूव  2000, 2008, 2012, 2018 म े 
टॉफी िजंकून भारताने ां ा सं हात पाचवे िवजेतेपद जोडले 
आहे. मोह द कैफ, िवराट कोहली, उ ु  चंद आिण पृ ी 
शॉ यां ानंतर जेतेपद िजंकणारा यश धुल हा पाचवा भारतीय 
कणधार ठरला आहे. त ूव , इं ंडने नाणेफेक िजंकून 
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फलंदाजी कर ाचा िनणय घेतला, परंतु भारताने ांना 44.5 
षटकांत 189 धावांत गंुडाळले. भारताने 2.2 षटके बाकी असताना 
190 धावांचे ल  गाठले. 

 भारत आिण इं ंड यां ातील ICC अंडर 19 िव चषक 2022 ा 
फायनलम े भारता ा राज अंगद बावाला सामनावीर घोिषत 
कर ात आले. भारतीय अ पैलू खेळाडूने 5/31 उचलले, जे 
चॅ यनिशप ा इितहासातील कोण ाही अंितम साम ासाठी 
सव म गोलंदाजीचे आकडे आहेत आिण ा ा संघाला 4 िवकेटने 
िवजय िमळवून दे ासाठी बॅटने मह पूण 35 धावा के ा. 

सौरव गांगुलीने जगातील ितस या मांका ा ि केट ेिडयमची 
पायाभरणी केली. 
 राज थानचे मु मं ी अशोक गेहलोत आिण BCCI अ  सौरव 

गांगुली यांनी जयपूरम े जगातील ितस या मांका ा ि केट 
ेिडयमची पायाभरणी केली. जयपूरमधील आंतररा ीय ि केट 
ेिडयम हे भारतातील दुस या मांकाचे आिण जगातील ितस या 
मांकाचे सवात मोठे ि केट ेिडयम असेल. नवीन आंतररा ीय 
ेिडयम राज थान ि केट अकादमी (RCA) जयपूर-िद ी 

बायपासवर जयपूरमधील १०० एकर जागेवर बांधणार आहे. 
ेिडयमम े 75,000 े क बसू शकतील. 

मह ाचे मु े : 
 स ा, अहमदाबादमधील नर  मोदी ेिडयम (पूव चे मोटेरा 

ेिडयम) हे 132,000 े क मता असलेले जगातील सवात मोठे 
ेिडयम आहे. 

 दुसरे सवात मोठे ेिडयम ऑ ेिलयाचे मेलबन ि केट ाउंड 
(MCG) आहे ाची मता 1,00,024 े कांची आहे. 

2028 ा ऑिल कम े नवीन खेळांचा समावेश कर ा ा 
ावाला IOC ने मंजुरी िदली. 

 आंतररा ीय ऑिल क सिमतीने (IOC) लॉस एंजेिलस, युनायटेड 
ेट्स येथे आयोिजत के ा जाणा या 2028 उ ाळी ऑिलंिपक 

खेळांसाठी सिफग, े टबोिडग आिण ोट ाइंिबंगचा समावेश 
कर ा ा ावाला मंजुरी िदली आहे. 2028 उ ाळी ऑिलंिपक 
अिधकृतपणे XXXIV ऑिल याडचे खेळ णून ओळखले जाते, 
िकंवा लॉस एंजेिलस 2028 हा आगामी काय म आहे जो 21 जुलै - 
6 ऑग  2028 दर ान लॉस एंजेिलस, कॅिलफोिनया, यूएस येथे 
होणार आहे. 

 2024 उ ाळी ऑिलंिपक खेळ पॅ रस, ा  येथे आयोिजत केले 
जातील. यासह पॅ रस हे ३ उ ाळी ऑिल क खेळांचे आयोजन 
करणारे दुसरे शहर ठरले आहे. 

चीनने AFC मिहला आिशयाई कप इंिडया 2022 फुटबॉल धा 
िजंकली. 
 चायना पीआर (पीप  रप क) ने दि ण को रयाचा (को रया 

रप क) 3-2 असा पराभव क न नवी मंुबईतील डीवाय पाटील 
ेिडयमवर AFC मिहला आिशयाई कप इंिडया 2022 चे अंितम 

िवजेतेपद िजंकले. चीनने िजंकलेले हे िव मी 9वे AFC मिहला 
आिशयाई चषक िवजेतेपद आहे. भारत 20 जानेवारी 2022 ते 06 
फे ुवारी 2022 या कालावधीत फुटबॉल AFC मिहला आिशयाई 

कप इंिडया 2022 ा 20 ा आवृ ीचे आयोजन करत आहे. चीन 
आता ऑ ेिलया आिण ूझीलंडम े होणा  या 2023 FIFA मिहला 
िव चषकासाठी पा  ठरला आहे. 

ध ा समारोप संगी खालील पा रतोिषके दे ात आली. 
 सवात मौ वान खेळाडू: वांग शानशान (चीन) 
 टॉप ोअरर: सॅम केर (7 गोल) (ऑ ेिलया) 
 सव ृ  गोलर क: झ ूयू (चीन) 
 फेअर े पुर ार: दि ण को रया 

ीलंकेचा वेगवान गोलंदाज सुरंगा लकमलने िनवृ ीची घोषणा 
केली. 
 ीलंकेचा अनुभवी वेगवान गोलंदाज सुरंगा लकमलने ीलंके ा 

आगामी भारत दौ यानंतर आंतररा ीय ि केटमधून िनवृ ी जाहीर 
केली आहे. 34 वष य उज ा हाताचा वेगवान गोलंदाज आिण 
उज ा हाताचा फलंदाज िनवृ ीनंतर इं श काउंटी ब 
डब शायरम े सामील हो ाचे ल  ठेवतो. डब शायर काउंटी 
ि केट बने लकमलला दोन वषा ा करारावर साईन केले आहे. 
लकमलने 12 वषा ा आंतररा ीय कारिकद त 165 आंतररा ीय 
साम ांम े ीलंकेचे ितिनिध  केले आहे. 

आि का कप ऑफ नेश : सेनेगलने इिज ला 2022 पराभूत 
केले. 
 सेनेगलने आि का कप ऑफ नेश  चॅ यनिशपम े इिज ला 

पराभूत क न थमच कॅमे न ा याउंडे येथील ओले े 
े िडयमवर पेन ी िककवर खंडीय िवजेतेपद िजंकले. सॅिडओ 

मानेने िवजयी ॉट-िककवर गोल के ाने सेनेगलने सातवेळ ा 
िवजे ा इिज वर पेन ी शूटआऊटवर 4-2 असा िवजय िमळवून 

थमच आि का कप ऑफ नेश चे िवजेतेपद पटकावले. 
अित र  वेळेनंतर अंितम सामना 0-0 असा संपला. 

गुजरात टायट ने नवीन अहमदाबाद आयपीएल ँ चायझीचे नाव 
जाहीर केले. 
 गुजरात टायट  हे CVC कॅिपटल ा मालकी ा नवीन 

अहमदाबाद ँ चायझीचे अिधकृत नाव आहे कारण हािदक 
पं ा इंिडयन ीिमयर लीग (IPL) 2022 म े ँ चायझीचे नेतृ  
कर ासाठी स  आहे. अहमदाबाद ँ चायझीचे नाव लखनऊ ा 
काही िदवसांनंतर आले आहे, RPSG ुप ा मालकीचे, लखनौ 
सुपर जायंट्स असे ाचे अिधकृत नाव घोिषत केले. लखनौ संघाचे 
नेतृ  केएल रा ल करणार आहे. 

मह ाचे मु े : 
 IPL ा 15 ा हंगामात पदापण करत असताना , गुजरात 

टायट  रा ा ा समृ  ि केट वारशाला ांजली वाहतील, 
ाने गे ा काही वषाम े असं  भारतीय आंतररा ीय ि केट 

िद जांची िनिमती केली आहे. 
 ँ चायझी या सखोल ि केट वारशाचे ितिनिध  कर ा ा आिण 

ा ावर उभार ा ा तसेच खेळप ीवर भिव ातील यशाची 
उभारणी कर ा ा संधीने े रत आहे. 



Monthly Current Affairs PDF in Marathi |February 2022 

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

 गुजरात टायट ने हािदक पां ाला 15 कोटी पयांना आिण 
अफगािण ानचा लेग- नर रशीद खानला 15 कोटी 

पयांम े कणधार णून िनयु  केले. ांनी भारताचा युवा 
सलामीवीर शुभमन िगलला 8 कोटी पयांना िमळिवले. 

 टायट  52 कोटी पयां ा बजेटसह मेगा िललावात उतरणार 
आहे. गुजरात टायट ने इं ंडचे माजी ि केटपटू िव म सोलंकी 
यांना ि केट संचालक णून बोडात आणले. 

 आिशष नेहरा ँ चायझीचे मु  िश क असतील तर माजी 
िव चषक िवजेते िश क आिण दि ण आि केचा सलामीवीर 
गॅरी क न हे IPL 2022 साठी ि केट ऑपरेश चे मुख आिण 
फलंदाजी िश क असतील. 

ऋषभ पंतने ESPNcricinfo 'कसोटी फलंदाजी पुर ार' 2021 
िजंकला. 
 ESPNcricinfo पुर ारां ा 15 ा आवृ ीत, भारताचा 

यि र क-फलंदाज, ऋषभ पंतने नाबाद 89 धावा क न 'कसोटी 
फलंदाजी' पुर ार िजंकला, भारताला बॉडर गाव र टॉफी 2021 
(2-1) ने िजंक ात मदत केली आिण ऑ ेिलयाचा गाबबानम े 
नाबाद िव म मोडीत काढला. 32 वषानंतर. भारतीय संघासाठी 
ऋषभ पंतने (274 धावा) या मािलकेत सवािधक धावा के ा. 

इतर पुर ाराथ : 
 ूझीलंडचा कणधार केन िव मसनला ' कॅ न ऑफ द इयर' 

णून गौरव ात आले. 
 कसोटी गोलंदाजीचा पुर ार काईल जेिमसन ( ूझीलंड) यांना 

ा ा केवळ 31 धावांत 5 िवकेट्ससाठी दे ात आला, ामुळे 
ूझीलंडला पिहले िव  कसोटी चॅ यन (2019-2021) हो ात 

मदत झाली. 
 इं ंडचा वेगवान गोलंदाज  ऑली रॉिब नला डे ूटंट ऑफ द 

इयर णून गौरिव ात आले. 
 सािकब महमूद ा 42 धावांत 4 िवकेटने पािक ानवर नऊ गडी 

राखून िवजय िमळवून ाला एकिदवसीय गोलंदाजीचा सव  
पुर ार िमळवून िदला. 

 जोस बटलरने T20I फलंदाजीचा पुर ार िजंकला. 
 एकिदवसीय फलंदाजी आिण T20I गोलंदाजीचे पुर ार 

पािक ानकडे गेले. फखर जमानने अ ल फलंदाजीचे पा रतोिषक 
पटकावले. शाहीन आि दीने T20 िव चषक धत पािक ानला 
10 गडी राखून िवजय िमळवून िद ाब ल T20I गोलंदाजीचा 
पुर ार िजंकला. 

ह रयाणा पु ष आिण केरळ मिहला संघाने व र  रा ीय ॉलीबॉल 
धा िजंकली. 

 ह रयाणा संघाने भारतीय रे ेचा 3-0 असा पराभव करत 2021-22 
ा व र  रा ीय ॉलीबॉल धत पु षांचे िवजेतेपद पटकावले. 

तसेच मिहला गटात केरळ संघाने भारतीय रे ेचा 3-1 असा पराभव 
करत करंडक पटकावला. 70 वी व र  रा ीय ॉलीबॉल (पु ष 
आिण मिहला) चॅ यनिशप 2021-22 िबजू पटनायक इनडोअर 

ेिडयम, KIIT डी ड टू बी िव ापीठ, भुवने र येथे आयोिजत 
कर ात आली होती. 

 KIIT (किलंगा इ ूट ऑफ इंड यल टे ॉलॉजी) आिण KISS 
(किलंगा इ ूट ऑफ सोशल साय ) चे सं थापक अ ुता 
सामंता यांनी या काय माला हजेरी लावली आिण िवजे ांना टॉफी 

दान के ा. 
चे ीने 2021 चा FIFA ब िव चषक चॅ यन िजंकला. 
 इं श ब, चे ीने 2021 ा िफफा ब िव चषक ध ा 

अंितम फेरीत ािझिलयन ब पा ीरासचा 2-1 असा पराभव 
केला. चे ीने थमच िफफा ब िव चषक िजंकला आहे. 
िनणायक गोल काई हॅ ट्झने अित र  वेळे ा ३ िमिनटांत केला. 
काई हॅ ट्झ ा 117 ा िमिनटाला िमळाले ा पेन ीमुळे ब 
िव चषक ध ा अंितम फेरीत रंगत आली. हा सामना फायनल 
मोह द िबन झायेद ेिडयम, अबुधाबी येथे पार पडली. 

कीगन पीटरसन, हीदर नाइट ICC जानेवारी मिह ातील सव म 
खेळाडू 
 दि ण आि केचा कसोटी खळबळजनक कीगन पीटरसन आिण 

इं ंड ा मिहला संघाची कणधार हीदर नाइट यांना जानेवारी 
2022 साठी ICC ेयस ऑफ द मंथ णून िनवड ात आले. 
पु षां ा गटात, दि ण आि केचा फलंदाज कीगन पीटरसन 
भारतािव ा घर ा कसोटी मािलकेदर ान खळबळ माजला 
होता. 276 धावा क न ाने मािलका संपवली आिण ाला 
मािलकेतील सव म खेळाडू णून घोिषत कर ात आले. 

 मिहला पुर ारासाठी, इं ंडची कणधार नाइटने ीलंकेची 
कणधार चामारी अथापथू आिण वे  इंडीजची ार िडआंडा डॉिटन 
िहला जानेवारी 2022 साठी ICC ेअर ऑफ द मंथ णून िनवडून 
िदले. 

मंुबई 2023 म े आंतररा ीय ऑिल क सिमती ा स ाचे 
आयोजन करणार आहे. 
 मंुबई, भारत 2023 म े आंतररा ीय ऑिल क सिमती ा स ाचे 

आयोजन करेल. 2023 चे IOC स  मंुबईतील िजओ व  क े शन 
सटर येथे आयोिजत केले जाईल. भारताने अशा कारचे शेवटचे स  
1983 म े नवी िद ी येथे आयोिजत केले होते. 2022 म े, IOC 
स  बीिजंग, चीन  येथे आयोिजत कर ात आले होते. नीता अंबानी 
या सिमतीत भारता ा ितिनधी आहेत. बीिजंग येथे झाले ा 
अिधवेशनात मंुबईला 75 सद ांनी या ि येत भाग घेतले ा 

ितिनधीकंडून भारता ा बाजूने ऐितहािसक 99% मते िमळाली. 
आंतररा ीय ऑिल क सिमतीचे स  काय असते? 
 IOC स  हे 101 मतदान सद  आिण 45 मानद सद ांची वािषक 

बैठक आहे िजथे ते ऑिल क चाटर, IOC सद  आिण 
पदािधका यां ा िनवडी आिण इतर गो ीवंर िनणय घे ासाठी 
एक  येतात. 

िबहारचा सािकबुल गनी थम ेणी पदापणात ितहेरी शतक 
ठोकणारा पिहला खेळाडू ठरला. 
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 िबहारचा सािकबुल गनी हा खेळा ा इितहासात थम ेणी 
पदापणात ि शतक झळकावणारा पिहला खेळाडू ठरला आहे. ाने 
405 चडूत 56 चौकार आिण दोन षटकारांसह 341 धावा के ा, 
िमझोराम िव  जादवपूर िव ापीठ कॅ स मैदान, जादवपूर, 
बंगाल येथे ेट ुप रणजी टॉफी साम ात. गनी याआधी िल  ए 
ि केट खेळला असून ाने 14 साम ांत शतकासह 377 धावा 
के ा आहेत. 11 देशांतगत टी-20 म े ाने 192 धावा के ा 
आहेत. 

ेन ा काल स अ ाराझने इितहास रचला, सवात त ण ATP 
500 िवजेता ठरला. 
 18 वष य ॅिनयाड काल स अ ाराझने ाझीलमधील रओ िद 

जानेरो येथे िडएगो ाटझमनचा पराभव क न रओ ओपन टेिनस 
धचे जेतेपद पटकावले आहे. सात ा मानांिकत अ ाराझने 

ितस या मानांिकत ाटझमनचा 6-4, 6-2 असा पराभव केला आिण 
2009 म े ही ेणी तयार के ापासून सवात त ण एटीपी 500 
चॅ यन बनला . गतवष  उमगम े ाने िमळवले ा यशानंतर 
िकशोर ा कारिकद तील हे दुसरे टूर- रीय िवजेतेपद आहे. 

भारताचा आर ानंध हा जागितक मवारीत अ ल मांकावर 
असले ा मॅ स कालसनला हरवणारा सवात त ण खेळाडू ठरला 
आहे. 
 भारताचा िकशोर बु बळ ँडमा र, रमेशबाबू नंधाने इितहास 

रचला आहे कारण ाने ऑनलाइन बु बळ धत जागितक 
मवारीत नंबर वन बु बळ चॅ यन नॉव ा मॅ स कालसनचा 

पराभव केला आहे. 2022 मे वॉटर चॅ य  चेस टूर ा नऊ 
धापैकी एअरिथंग मा स हा पिहला काय म आहे, जो फे ुवारी 

ते नो बर 2022 दर ान आयोिजत केला जात आहे. 
 16 वष य ागने एअरिथं  मा स या ऑनलाइन जलद बु बळ 

ध ा आठ ा फेरीत का ा तुक ांसह 39 चालीमं े ही 
कामिगरी केली. िव नाथन आनंद आिण पटाला ह रकृ ािशवाय 
मॅ स कालसनिव  िजंकणारा ाग हा ितसरा भारतीय ँडमा र 
आहे. 

बीिजंगमधील िहवाळी ऑिलंिपक गे  2022 ची सांगता झाली. 
 2022 बीिजंग िहवाळी ऑिलंिपक खेळांचा समारोप सोहळा 20 

फे ुवारी 2022 रोजी बीिजंगमधील नॅशनल ेिडयम (बड्स ने  
णून ओळखला जाणारा) येथे आयोिजत कर ात आला 

होता. बीिजंग, चीन येथे 2022 िहवाळी ऑिलंिपक, 4 ते 20 फे ुवारी 
2022 या कालावधीत आयोिजत कर ात आले होते. या खेळांम े 
7 खेळांमधील 15 िवभागांम े िव मी 109 धाचा समावेश होता. 
खेळांची िठकाणे बीिजंग, यानिकंग आिण झांगिजयाकौ या तीन 
झोनम े िवतरीत कर ात आली होती. 2026 िहवाळी 
ऑिलंिपकचे आयोजन कर ासाठी या खेळांचे अ पद 
औपचा रकपणे इटलीतील िमलान आिण कोिटना डी'अँपेझो 
यां ाकडे सोपव ात आले. 

बीिजंग मधील िहवाळी ऑिलंिपक 2022 म े अ ल देश: 
 नॉवने सलग दुस या िहवाळी ऑिल कम े 16 सुवणासह एकूण 

37 पदके िजंकून पदकतािलकेत अ ल थान पटकावले आहे. 

एका िहवाळी ऑिल कम े सवािधक सुवणपदक िजंक ाचा हा 
नवा िव म आहे. 

 जमनीने एकूण 27 पदकांसह दुसरे, तर यजमान रा  चीन 15 
पदकांसह ितस या थानावर आहे. 

 

 
2022 िहवाळी ऑिलंिपकम े भारत: 
 खेळातील भारतीय संघाचे ितिनिध  एक पु ष अ ाइन ीयर 

आ रफ खान याने केले. 
 उद्घाटन समारंभात ते देशाचे जवाहक होते, दर ान, समारोप 

समारंभात एक यंसेवक जवाहक होता. या धत भारताला 
एकही पदक िजंकता आले नाही. 

वु ु ास चॅ यनि प: भारता ा सािदया ता रकने रि याम े 
सुवणपदक िजंक े . 
 भारतीय वु ू खेळाडू सािदया ता रकने मॉ ो वु ू ास 

चॅ यनि प 2022 म े ुिनयर धत सुवणपदक िजंक े  आहे. 
15 वष य सािदया ता रक ही ज ू-का मीरमधी  ीनगरची 
आहे. वु ु ास चॅ यनि प 22 ते 28 फे ुवारी दर ान 
रि याती  मॉ ो येथे आयोिजत कर ात आ ी आहे. भारतातून 
23 किन  आिण 15 व र  अ ा 38 खेळाडंूनी या धत भाग 
घेत ा होता. 

िसंगापूर वेटि ंग इंटरनॅ न  2022: भारताने 8 पदके 
िमळव ी. 
 भारताने िसंगापूर वेटि ंग इंटरनॅ न  2022 म े 

सहा सुवण आिण ेकी एक रौ  आिण 
कां  पदकांसह आठ पदकांसह आप ् या मोिहमेची सांगता 
के ी. िसंगापूर इंटरनॅशनलसाठी नोदंणी के े ् या आठ भारतीय 
ि सपैकी ेकाने पदके िजंक ी आिण जु ै -ऑग म े 
होणा या बिमगहॅम 2022 कॉमनवे ् थ गे म े आप े  थान 
िन चत के े . बिमगहॅम येथे होणा या रा कु  खेळ 2022 साठी 
भारताकडे आता एकूण 12 वेटि स पा  ठर े  आहेत. 

भारतीय वेटि स कॉमनवे ् थ गे  2022 साठी पा  ठर े  
आहेत 

Name Category 
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Mirabai Chanu women’s 55kg 

Bindyarani Devi women’s 59kg 

Popy Hazarika women’s 64kg 

Usha Kumara women’s 87kg 

Purnima Pandey women’s +87kg 

Sanket Mahadev men’s 55kg 

Chanambam Rishikanta Singh men’s 55kg 

Jeremy Lalrinnunga men’s 67kg 

Achinta Sheuli men’s 73kg 

Ajay Singh men’s 81kg 

Vikas Thakur men’s 96kg 

Ragala Venkat Rahul men’s 96kg 

राफे  नदा ने मे कन ओपन 2022 िजंक ी. 
 टेिनसम े, राफे  नदा  ( ेन) याने ि टी  नंबर वन कॅमेरॉन 

नॉरीचा 6-4, 6-4 असा पराभव क न मे कन ओपन 2022 
( ा ा अकापु ् को टायट  णूनही ओळख े  जाते) एकेरीचे 
िवजेतेपद पटकाव े . ा ा कारिकद ती  हे 91वे एटीपी 
िवजेतेपद आहे आिण मोसमाती  ितसरे जेतेपद आहे. 2005, 2013 
आिण 2020 म े यापूव चे जेतेपद पटकाव ् यानंतर राफे  
नदा ने मे कन ओपनचे िवजेतेपद पटकाव ाची ही चौथी वेळ 
आहे. फेि िसयानो ोपेझ ( ेन) आिण ेफानोस पास 
( ीस) हे पु ष दुहेरी िवजेते आहेत. 

पु के आिण लेखक बात ा 
िकरण बेदी यांचे "िफअरलेस ग न " नावाचे पु क कािशत 
 िकरण बेदी िल खत 'िफअरलेस ग न ' या पु काचे काशन 

कर ात आले. ा पुद्दुचेरी ा माजी उपरा पाल आिण IPS 
(िनवृ ) आहेत. हे पु क पुद्दुचेरीचे ले नंट ग नर णून डॉ. 
बेदी यां ा सुमारे पाच वषा ा सेवे ा आिण भारतीय पोलीस 
सेवेतील 40 वषा ा ां ा अफाट अनुभवावर आधा रत आहे 

आकाश कंसल यांनी िलिहलेले भारतातील पिहले सीझन ाईल 
पु क 
 आकाश कंसल या व थापन ावसाियकाने 'द ास ऑफ 

2006: ीक पीक इन द िमसॅड चस ऑफ द ेट इंिडयन 
इंिजनीअ रंग लाइफ' हे भारतातील पिहले सीझन ाइल पु क 
िलिहले. आयआयटी कानपूर आिण िद ी टे ॉलॉिजकल 
युिन िसटी येथे सवात मो ा पु क काशन समारंभात हे पु क 

ुअली लाँच कर ात आले. "द ास ऑफ 2006" म े 18 
वेगवेग ा भागांचा समावेश आहे जे कॉलेजम े घालवले ा वेळा 
आठवतात. भारतीय िच पट अिभनेते, लेखक, िद शक आिण 
िनमाता आर. माधवन यां ा ारे Amazon Kindle वर हे पु क 

कािशत कर ात आले. 
जे साई दीपक िल खत 'इंिडया, दॅट इज भारत: कॉलोिनयिलटी, 
िस लायझेशन, कॉ ूशन 
 'इंिडया, दॅट इज भारत: कॉलोिनयिलटी, िस लायझेशन, 

कॉ ूशन' नावाची टोलॉजी पु क मािलका जे साई दीपक 

यांनी िलिहली आहे आिण ू बरी इंिडयाने कािशत केली आहे. 
पिहला भाग 15 ऑग  2021 रोजी रलीज झाला होता, 2रा भाग 
जून 2022 म े लॉ  केला जाणार आहे. तर, ितसरा आिण शेवटचा 
भाग जून 2023 म े रलीज केला जाईल. 

 हा सवसमावेशक टोलॉजीचा पिहला भाग आहे, जो युरोिपयन 
'वसाहितक चेतना' (वसाहत ) ा भारतावर (भारत) भावाचे 
परी ण करतो. वसाहतवाद भारतातील सामािजक-धािमक 
सं ृ ती, इितहास, िश ण, भाषा आिण वांिशक नमुने कसे बदलतो 
यावर काश टाकतो. 

आर सी गंजू आिण अि नी भटनागर यांनी िलिहलेले 'ऑपरेशन 
खतमा' नावाचे पु क 
 आर सी गंजू आिण अि नी भटनागर या प कारांनी िलिहलेले 

'ऑपरेशन खतमा' नावाचे पु क कािशत झाले आहे. हे पु क 
ज ू आिण का ीर पोिलसां ा ेशल ऑपरेशन ुप ा 
ऑपरेशनवर आधा रत आहे ामुळे ज ू आिण का ीर 
िलबरेशन ं ट (JKLF) ा 22 दहशतवा ांना ठार कर ात आले. 
का ीरमधील दहशतवादावर हा एक ािफक फ -हँड ि लर 
आहे. JKLF आिण HM यां ातील र रंिजत श ु  आिण लहान, 
ती ण सिजकल ाइक - ऑपरेशन खत- ाने खो यातील 
दहशतवादाचे कंबरडे मोडले. 

'अथव': द ओ रिजन' या ािफक कादंबरीतील एमएस धोनीचा 
फ  लूक रलीज झाला. 
 MIDAS Deals Pvt Ltd ा सहकायाने Virzu Studios ने ां ा 

आगामी ािफक कादंबरीचे, अथव – द ओ रिजनचे मोशन पो र 
कािशत केले आहे. या ािफक नॉ ेलम े ि केटर मह िसंग 

धोनीला सुपरिहरो अथव ा पात िचि त कर ात आले आहे. 
मोशन पो रम े एक खडबडीत िदसणारा धोनी आहे, जो 
चाह ांना अथव ा दुिनयेची झलक देतो आिण सुपरिहरो ा 

पात ा ा पिह ा लूकम े डोकावून पाहतो. 
नवदीप िसंग िगल यां ा 'गो न बॉय नीरज चो ा' या पु काचे 

काशन 
 ीडा लेखक नवदीप िसंग िगल यांनी िलिहलेले 'गो न बॉय नीरज 

चो ा' नावाचे भारतीय अँथलीट नीरज चो ा यांचे छोटे च र  िस  
झाले आहे. नीरज चो ाने 2020 टोिकयो ऑिल कम े 
भालाफेकम े सुवणपदक िजंकले. टोिकयो ऑिल क-2021 
सुवणपदक िवजेता नीरज चो ा यां ा च र ाचे काशन पंजाब 
कला प रषदेचे अ  सुरिजत पातर आिण पंजाबी सािह  
अकादमीचे अ  लखिवंदर िसंग जोहल यां ा ह े लेखक आिण 

ां ा कुटंुबीयां ा उप थतीत कर ात आले. 
 या पु कात 72 पृ े आहेत आिण नीरज चो ा ा बालपणापासून ते 

टोिकयो ऑिल कपयत ा जीवनाचा इितहास आिण यशांचा 
समावेश आहे. पु कात ा ा खेळाचे तं , असं  पुर ार 
आिण समकालीन ीचंा वेगवेग ा करणांम े ेक 
अ ायात रंगीत फोटोसंह समावेश केला आहे. 
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साग रका घोष यांनी िलिहलेले “अटल िबहारी वाजपेयी” नावाचे 
पु क 
 साग रका घोष िल खत “अटल िबहारी वाजपेयी” या पु काचे 

काशन कर ात आले आहे. हे भारता ा माजी पंत धानांचे च र  
आहे. साग रका घोष या प कार आहेत. ांनी “इंिदरा: इंिडयाज 
मो  पॉवरफुल ाइम िमिन र” हे पु कही िलिहले आहे. 

राजीव भािटया ने िलिहलेले "भारत-अ ीका रलेशन: चिजंग 
होराइज " नावाचे नवे पु क 
 राजीव कुमार भािटया, गेटवे हाऊसमधील पररा  धोरण 

अ ास काय माचे एक िति त सहकारी, यांनी "भारत-
अ ीका रलेशन: चिजंग होराइज " नावाचे एक नवीन पु क 
( ांचे 3रे पु क) िलिहले आहे जे एक मह पूण अिभनेता आिण 
आि केचा उदय आिण ितपादन शोधते. 

“िडि टी इन अ िडिजटल एज: मेिकंग टेक वक फॉर ऑल” हे 
पु क कािशत 
 रो ख ा यांनी िलिहलेले “िडि टी इन अ िडिजटल एज: मेिकंग टेक 

वक फॉर ऑल” हे नवीन पु क कािशत झाले आहे. तं ाना ा 
गतीमुळे अमे रकन लोकां ा बदल ा जीवनशैलीचे प रणाम या 

पु कात अधोरे खत कर ात आले आहेत. ात िडिजटल 
िड ाईडचाही उ ेख कर ात आला आहे, णजे तं ान आिण 
महसुलात असमान वेश, कारण ही युनायटेड ेट्सला 
भेडसावणारी सवात गंभीर सम ा आहे. रो ख ा हे भारतीय-
अमे रकन आहेत जे िसिलकॉन ॅली देशाचा समावेश असले ा 
कॅिलफोिनया येथे ितिनिध  करणारे यूएस काँ ेसचे सद  
आहेत. 

िबल गेट्स यांचे 'हाऊ टू ि ट द ने  पॅ ेिमक' हे पु क 
 िबल गेट्स यांनी िलिहलेले 'हाऊ टू ि ट द ने  पॅ ेिमक' हे 

पु क या वष  मे २०२२ म े कािशत होणार आहे. या पु कात 
िबल गेट्स यांनी िविश  पावले िलिहली आहेत जी भिव ातील 
साथी ा आजारांना थांबवू शकतात परंतु, या ि येत चांगले 
आरो  दान करतात. 

 ांचे शेवटचे पु क, “हाऊ टू अँ ॉड अ ायमेट िडझा र: 
द सो ुश  वी हॅव अँड द ेक ूस वी नीड”, फे ुवारी 2021 
म े िस  झाले. 

'हयु्मन: हाऊ द युनायटेड े ट्स अँबँडॉ  पीस अँड रीइ टेड 
वॉर' या पु काचे काशन 
 सॅ ुअल मोयन यांनी िलिहलेले “हयु्मन: हाऊ द युनायटेड 

ेट्स अँबँडॉ  पीस अँड रीइ टेड वॉर” नावाचे नवीन पु क 
कािशत कर ात आले. सॅ ुअल मोयन येल लॉ ू लम े 
ायशा ाचे ा ापक आिण येल िव ापीठात इितहासाचे 

ा ापक आहेत. हे ोभक पु क यूएसएने भूतकाळात िनमाण 
केले ा अंतहीन यु ांब ल यु वाद करते ात एतनाम यु  
(1955-1975), को रयन यु  (1950-1953), दुसरे महायु  
(1939-1945) इ ादीचंा समावेश आहे आिण हा िवकास कदािचत 

गती दशवत नाही. 
ि यम गांधी मोदी यांनी िलिहलेले 'ए नेशन टू ोटे ' नावाचे 

पु क 
 ि यम गांधी मोदी यांनी िलिहले ा “ए नेशन टू ोटे ” या पु काचे 

क ीय आरो  मं ी मनसुख मांडिवया यां ा ह े लोकापण 
कर ात आले. या पु कात कोिवड संकटात पंत धान नर  मोदी 
यांची गे ा दोन वषातील भूिमका अधोरे खत कर ात आली आहे. 
या अभूतपूव काळात क ाचे नेतृ  आिण ांनी देशाला संकटातून 
कसे सोडवले याचे द ऐवजीकरण या पु कात आहे. 

उमा दास गु ा िल खत रवी ं नाथ टागोर यां ावरील पु काचे 
काशन 

 "अ िह ी ऑफ ीिनकेतन: रवी ं नाथ टागोरचे ामीण 
बांधकामातील पायिनय रंग वक" हे पु क उमा दास गु ा यांनी 
िलिहलेले आिण िनयोगी बु  'पेपर िमसाइल' अंतगत कािशत 
झाले. पु कात नोबेल पा रतोिषक िवजेते रवी ं नाथ टागोर यांनी 
1922 म े शांितिनकेतन येथे ां ा िव  भारती आंतररा ीय 
िव ापीठाची शाखा ' ीिनकेतन' ची थापना क न 'गाव पुनरचना' 
म े केले ा कायाचा समावेश आहे, जे िव ापीठ शहर णूनही 

िस  आहे. हे पि म बंगालम े वसलेले आहे. 
िजमी सोनी यांनी 'द फाऊंडस: द ोरी ऑफ पेपल' नावाचे पु क 
िलिहले आहे. 
 लेखक िजमी सोनी यांनी िलिहलेले आिण सायमन अँड शु र यांनी 

कािशत केलेले ''द फाऊंडस: द ोरी ऑफ पेपल अँड द 
एंटर े ुअस  शे ड िसिलकॉन ॅली'' नावाचे नवीन पु क 
लवकरच कािशत होणार आहे. हे ब रा ीय िडिजटल-पेमट 
कंपनी PayPal ची कहाणी हायलाइट करते आिण ाट-अपचा 

वास कसा क र करते, जी आजपयत ा USD 70 अ  पे ा 
जा  िकमतीची, आतापयतची सवात यश ी कंपनी बनली आहे. 
हे एलोन म , पीटर थील आिण रीड हॉफमन सार ा िस  
लोकांब ल रंगीत िक े देखील देते. 

अिन  सुरी यांनी िलिहलेले 'द ेट टेक गेम' या पु काचे शीषक 
 भारतीय लेखक, अिन  सुरी यांनी "द ेट टेक गेम: शेिपंग 

िजओपॉिलिट  अँड द डे नीज ऑफ नेश ' हे ांचे नवीन 
पु क कािशत केले आहे. हापरकॉिल  इंिडयाने ते कािशत 
केले आहे. या पु कात, लेखकाने या तं ान- बळ युगात यश ी 
हो ासाठी कोण ाही देशाने तः ची धोरणा क योजना कशी 
िवकिसत केली पािहजे याचा रोडमॅप मांडला आहे. 

 अिन  सुरी हे तं ान उ म भांडवलदार आिण उ ोजक आहेत 
आिण पूव  ते धोरण स ागार आिण व थापन स ागार होते. ते 
इंिडया इंटरनेट फंडचे व थापकीय भागीदार आहेत, जो भारत 
आिण यूएस म े आधा रत तं ान-कि त उ म भांडवल िनधी 
आहे 

संर ण बात ा  
भारता ा गोवा िशपयाड िलिमटेडने 5 वे जहाज ICGS 'स म' 
िवत रत केले. 
 भारता ा गोवा िशपयाड िलिमटेडने 5 को  गाड ऑफशोर पेटोल 

ेईकल (CGOPV) क ाचे 5 वे आिण अंितम जहाज करारा ा 
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वेळाप का ा आधी िवत रत केले. या जहाजाला ICGS 'स म' 
असे नाव दे ात आले. अधोरे खत कर ाचा मु ा - सव 5 जहाजे 
भारतीय तटर क दलाला वेळेपूव  िवत रत कर ात आली आहेत. 
5 CGOPV साठी करारावर GSL ने 26 ऑग  2016 रोजी संर ण 
मं ालयासोबत ा री केली होती. 

िसंगापूर एअर शो 2022: IAF लाइट कॉ ॅट एअर ा  (LCA) 
तेजस दिशत करेल. 
 15 ते 18 फे ुवारी दर ान होणा या 'िसंगापूर एअर शो-2022' म े 

सहभागी हो ासाठी भारतीय हवाई दला ा (IAF) 44 सद ीय 
तुक ा 12 फे ुवारी 2022 रोजी िसंगापूरमधील चांगी आंतररा ीय 
िवमानतळावर पोहोच ा आहेत. िसंगापूर एअर शो हा ि वािषक 
काय म आहे जो ोबल ए एशन इंड ीला ांची उ ादने 

दिशत कर ासाठी एक ासपीठ दान करतो. 
तेजस ब ल: 
 या काय मादर ान IAF आप ा देशी तेजस MK-I ac चे 

दशन करेल. ते RSAF (रॉयल िसंगापूर एअर फोस) आिण इतर 
सहभागी तुक ांमधील समक ांशी देखील संवाद साधेल. 

भारतीय सै ाने “सै  रण े म” नावाने हॅकाथॉन आयोिजत 
केली. 
 भारतीय सै ाने “सै  रण े म” नावाची आप ा कारची पिहली 

हॅकाथॉन आयोिजत केली आहे. भारतीय ल रा ा सात 
कमांडपैकी एक असले ा िशमला-आधा रत आम  टेिनंग कमांड 
(ARTRAC) ा संपूण मागदशनाखाली िमिलटरी कॉलेज ऑफ 
टेिलक ुिनकेशन इंिजिनअ रंग (MCTE), म  येथे हॅकाथॉन 
आयोिजत कर ात आली होती. 

काय माचे मुख मु े : 
 हा काय म 01 ऑ ोबर 2021 ते 31 िडसबर 2021 या 

कालावधीत रा ीय र ा िव ापीठा ा सहकायाने “सै  रण े म” 
या नावाने आयोिजत कर ात आला होता. 

 ुअल इ टम े 15,000 न अिधक सहभागीचंा सहभाग होता 
आिण ात सुरि त कोिडंग, सॉ वेअर प रभािषत रेिडओ शोषण 
आिण सायबर आ ेपाह कौश ांवर आधा रत अनेक आ ानांचा 
समावेश होता. पुढे, काय मा ा मु  ठळक वैिश ांम े 
सायबर ेसम े िस ुलेटेड धो ांपासून एकमेकांशी धा 
करणारे सहभागी होते. 

 या ित र , या काय मात सहभागीसंाठी त ां ारे िश ण स े 
आिण स ांचे भरपूर आयोजन कर ात आले. संपूण इ टम े 
भारतभरातील सायबर ेमीचंी उप थती होती. 

यूएस-बांगलादेश संयु  हवाई सराव 'कोप साउथ 22' आयोिजत 
केला आहे. 
 बांगलादेश आिण युनायटेड ेट्सचे हवाई दल संयु  रणनीितक 

िवमानसेवेचा सराव 'कोप साउथ 22' करणार आहेत. सहा िदवसांचा 
सराव पॅिसिफक एअर फोसस (PACAF) ने ायोिजत केला आहे. 
ि प ीय सराव बांगलादेश हवाई दल (BAF) कुम टोला छावणी, 
ढाका येथे होणार आहे. 

 या सरावाचे उि  दो ी देशांमधील ि प ीय संबंधांना साम रक 
एअरिल  सोट ज आिण िवषय-िवषय त ां ा देवाणघेवाणी ारे 
बळकट करणे हे आहे. 

भारत आिण ओमानने इ न ि ज-VI हवाई सराव सु  केला. 
 भारतीय वायुसेना (IAF) आिण रॉयल एअर फोस ऑफ ओमान 

(RAFO) यांनी 21 ते 25 फे ुवारी 2022 दर ान राज थानमधील 
जोधपूर एअर फोस ेशन येथे इ न ि ज-VI नावाचा ि प ीय 
हवाई सराव आयोिजत केला आहे. ई न ि ज-VI ही सरावाची 
सहावी आवृ ी आहे. या सरावामुळे दो ी हवाई दलांमधील 
ऑपरेशनल मता आिण इंटरऑपरेिबिलटी वाढव ाची संधी 
िमळेल. 

 या सरावात IAF आिण RAFO ा सहभागामुळे दो ी देशांमधील 
ि प ीय संबंध मजबूत कर ासोबतच ावसाियक संवाद, 
अनुभवांची देवाणघेवाण आिण ऑपरेशनल ान वाढ ास 

ो ाहन िमळेल. या सरावादर ान िविवध े  मा वर 
एअरफोस ेशन जोधपूरला भेट दे ाचे िनयोजन करत आहेत. 

 
को ा वॉ रयर 22: भारत माचम े ब -रा ीय सरावात सहभागी 
होणार आहे. 
 भारतीय हवाई दल युनायटेड िकंगडममधील वॉिडं टन येथे 06 ते 

27 माच 2022 या कालावधीत 'ए रसाइज को ा वॉ रयर 22' 
नावा ा ब रा ीय हवाई सरावात सहभागी होणार आहे. आयएएफ 
लाइट कॉ ॅट एअर ा  (एलसीए) तेजस फायटरसह या सरावात 
सहभागी होणार आहे. यूके आिण इतर मुख हवाई दलांची िवमाने. 
पाच तेजस िवमाने युनायटेड िकंगडमला जाणार आहेत. IAF C-17 
िवमान इंड न आिण डी-इंड नसाठी आव क वाहतूक 
सहा  दान करेल. 

US Boeing ने भारताला 12वे P-8I सागरी ग ी िवमान िदले 
 भारतीय नौदलाला यूएस थत एरो ेस कंपनी बोईगंकडून 12वे 

पाणबुडीिवरोधी यु  िवमान P-8I िमळाले आहे. चार अित र  
िवमानांपैकी हे चौथे िवमान आहे, ासाठी 2016 म े करार 
कर ात आला होता. संर ण मं ालयाने 2009 म े आठ P-8I 
िवमानांसाठी करार केला होता. तथािप, नंतर 2016 म े, चार 
अित र  P-8I साठी करारावर ा री केली. 

P-8I सागरी ग ी िवमानािवषयी: 
 P-8I हे एक लांब प ाचे सागरी टोपण आिण पाणबुडीिवरोधी यु  

िवमान आहे, आिण यूएस नौदला ारे वापर ा जाणा  या P-8A 
पोसेडॉनचा एक कार आहे. या िवमानासाठी भारत बोइंगचा पिहला 
आंतररा ीय ाहक होता. भारतीय नौदलाने 2013 म े पिहले P-
8I िवमान समािव  केले. P-8I िवमान हे P-8A पोसायडॉन िवमानाचे 
एक कार आहे जे बोईंगने यूएस नौदला ा वृ ा ा P-3 

ीटला बदली णून िवकिसत केले. 
भारताला ा कडून आणखी तीन राफेल फायटर जेट िमळाले 
आहेत. 
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 भारतीय िविश  सुधारणांसह आणखी तीन राफेल लढाऊ िवमाने 
ा मधून भारतात दाखल झाली. तीन जेट िवमानां ा या नवीन 

आगमनाने, भारतीय हवाई दल (IAF) सोबत एकूण राफेल ताफा 35 
वर पोहोचला आहे. 36 वे आिण अंितम िवमान ा मधून माच-
एि ल 2022 पयत भारतात येईल आिण ते टेनर िवमान असेल. 

भारत- ा  राफेल करार: 
 स बर 2016 म े भारताने ा सोबत 36 राफेल लढाऊ 

िवमानांसाठी 59000 कोटी पयांचा करार केला. गे ा वष  29 
जुलै रोजी पाच राफेल िवमानांची पिहली तुकडी भारतात आली 
होती. भारत आिण ा ने 2016 म े आंतर-सरकारी करारावर 

ा री केली होती, ा अंतगत पॅ रसने नवी िद ीला 36 राफेल 
लढाऊ िवमाने दे ाचे मा  केले होते. 

भारतीय नौदलाचा ब प ीय सराव िमलान 2022 
 भारतीय नौदला ा ब प ीय सराव MILAN 2022 ची नवीनतम 

आवृ ी 25 फे ुवारी 22 पासून 'िसटी ऑफ डे नी', 
िवशाखाप णम येथे सु  होत आहे. िमलान 22 हाबर ट ा 25 ते 
28 फे ुवारी आिण सागरी ट ा 01 ते 04 माच दर ान दोन ट ात 
9 िदवसां ा कालावधीत आयोिजत केला जात आहे. 

 MILAN 2022 सरावाची थीम 'Camaraderie - Cohesion - 
Collaboration' आहे ाचा उ ेश भारताला एक जबाबदार 
सागरी श ी णून जगासमोर मांडणे आहे. 

ल र मुख एमएम नरवणे यांनी चार पॅराशूट बटािलयनला 
ेिसडिशयल कलस दान केले. 

 ल र मुख जनरल एमएम नरवणे यांनी बगळु  येथील पॅराशूट 
रेिजमट िश ण क ात चार पॅराशूट बटािलय ना ेिसडिशयल 
कलस सादर केले. 11 पॅरा ( ेशल फोस), 21 पॅरा ( ेशल फोस), 
23 पॅरा आिण 29 पॅरा बटािलयन या चार बटािलयन आहेत. 
रा पतीचंा कलस िकंवा 'िनशान' हा पुर ार यु ादर ान आिण 
शांतता या दो ी काळात रा ासाठी केले ा अपवादा क 
सेवेसाठी ल री युिनटला िदला जाणारा सव  स ान आहे. 

 

 
ितसरा भारत-जपान संयु  सराव 'EX DHARMA Guardian-
2022' 
 भारत आिण जपान यां ातील "EX DHARMA Guardian-2022" 

या संयु  ल री सरावाची ितसरी आवृ ी 27 फे ुवारी ते 10 माच 

2022 दर ान कनाटकातील बेळगावी येथे आयोिजत केली जाईल. 
12 िदवस चालणा या या संयु  सरावात भारतीय ल राची 15 वी 
बटािलयन मराठा लाईट इ ं टी रेिजमट आिण जपानी ाउंड से  
िडफे  फोसस (JGSDF) ची 30 वी इ ं टी रेिजमट सहभागी होत 
आहे. 

आयएएफने यु े न संकटादर ान यूकेमधील ब प ीय हवाई 
सराव 'को ा वॉ रयर 22' मधून बाहेर काढले. 
 भारतीय हवाई द ाने (IAF) यु े नमधी  रि या ा री 

ह ् ् यामुळे उ व े ् या संकटामुळे युनायटेड िकंगडममधी  
ब प ीय हवाई सराव 'को ा वॉ रयर-22' म े आप ी िवमाने न 
पाठव ाचा िनणय घेत ा आहे. युनायटेड िकंगडममधी  वॉिडं टन 
येथे 6 ते 27 माच 2022 या का ावधीत हा सराव होणार 
आहे. कवायतीमं े सहभागी झा ् याची पु ी के ् यानंतर अव ा 
तीन िदवसांनी आयएएफने ही घोषणा के ी आहे. 

मह ाचे िदवस  
भारतीय तटर क दलाने आपला 46 वा थापना िदवस 2022 
साजरा केला. 
 भारतीय तटर क दल 01 फे ुवारी 2022 रोजी आपला 46 वा 

थापना िदवस साजरा करत आहे. जगातील चौ ा मांकाचे 
तटर क णून, भारतीय तटर क दलाने भारतीय िकनारप ी 
सुरि त कर ात आिण भारता ा सागरी े ांम े िनयमांची 
अंमलबजावणी कर ात मह पूण भूिमका बजावली आहे. 
भारतीय संसदे ा तटर क कायदा, 1978 ारे 1 फे ुवारी 1977 
रोजी ICG ची औपचा रक थापना कर ात आली. 

NPCI ने UPI सुर ा आिण जाग कता स ाह जाहीर केला. 
 नॅशनल पेमट कॉप रेशन ऑफ इंिडया (NPCI) आिण UPI 

इकोिस म (अ ग  बँका आिण िफनटेक यांचा समावेश आहे) 
यांनी ाहकांम े जाग कता िनमाण कर ासाठी UPI सुर ा 
आिण जाग कता उप माची घोषणा केली आहे. या उप मांतगत, 
NPCI आिण UPI इकोिस म 1-7 फे ुवारी हा 'UPI सुर ा आिण 
जाग कता स ाह' आिण संपूण फे ुवारी 'UPI सुर ा आिण 
जाग कता मिहना' णून पाळतील 

जागितक पाणथळ िदवस 02 फे ुवारी रोजी साजरा केला जातो. 
 जागितक पाणथळ े  िदवस दरवष  2 फे ुवारी रोजी जगभरात 

साजरा केला जातो. 2022 म े पाणथळ े ावरील अिधवेशनाला 
51 वष पूण होत आहेत. 2022 ा जागितक पाणथळ िदवसाची 
आंतररा ीय थीम 'वेटलँड्स अँ न फॉर पीपल अँड नेचर' ही आहे. 
लोक आिण आप ा हासाठी पाणथळ देशांनी बजावले ा 
मह पूण भूिमकेब ल जाग कता वाढवणे हा या िदवसाचा उ ेश 
आहे. 

 2 फे ुवारी 1971 रोजी कॅ यन समु ा ा िकना  यावरील रामसर 
या इराणी शहराम े पाणथळ देशावरील अिधवेशनाचा अवलंब 
झा ाची तारीख णून हा िदवस साजरा केला जातो. जागितक 
पाणथळ े  िदवस पिह ांदा 1997 म े साजरा कर ात आला. 

व  इंटरफईथ हाम नी वीक: 1-7 फे ुवारी  
 व  इंटरफेथ हामनी वीक हा 2010 म े जनरल अस ी ा 

पदनामानंतर फे ुवारी ा पिह ा आठव ात (1-7 फे ुवारी) 
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साजरा केला जाणारा वािषक काय म आहे. जागितक इंटरफेथ 
हामनी वीक (WIHW), सां ृ ितक शांतता आिण अिहंसेला 

ो ाहन दे ासाठी संक ना कर ात आली होती. जागितक 
इंटरफेथ हामनी वीक द कॉमन वड उप मा ा अ ग  कायावर 
आधा रत आहे. 

04 फे ुवारी रोजी आंतररा ीय मानवी बंधुता िदवस साजरा केला 
जातो. 
 4 फे ुवारी रोजी जगभरात 'आंतररा ीय मानव बंधुता िदवस' 

साजरा केला जातो. िविवध सं ृ ती आिण धम, िकंवा िव ासांब ल 
जाग कता वाढवणे आिण सिह ुतेला ो ाहन देणे हा या 
िदवसाचा उ ेश आहे; आिण लोकांना िशि त करणे की सिह ुता, 
ब लवादी परंपरा, पर र आदर आिण धम आिण ा यांची 
िविवधता मानवी बंधु ाला ो ाहन देते. सिह ुता, ब लवादी 
परंपरा, पर र आदर आिण धम आिण ा यांची िविवधता मानवी 
बंधु ाला चालना देतात हे लोकांना िशि त करणे हे देखील ाचे 
उि  आहे. 

 
 
जागितक ककरोग िदन 04 फे ुवारी रोजी जगभरात साजरा केला 
जातो. 
 युिनयन फॉर इंटरनॅशनल कॅ र कंटोल ा वतीने दरवष  4 

फे ुवारी रोजी जागितक ककरोग िदन पाळला जातो. जगभरात 
जाग कता वाढवून, िश णात सुधारणा क न आिण वैय क, 
सामूिहक आिण सरकारी कृती उ े रत क न, आ ी सवजण 
अशा जगाची पुनक ना कर ासाठी एक  काम करतात. 

 या वष ा जागितक ककरोग िदनाची थीम, ोज केअर गॅप 
मिहलां ा जननि या ा िवकृतीला शू  सिह ुतेचा आंतररा ीय 
िदवस 
 मिहलांसाठी आंतररा ीय शू  सिह ुता िदवस 6 फे ुवारी 

रोजी जगभरात साजरा केला जातो. युनायटेड नेश ारे मिहला 
जननि या ा िव े दनाचे िनमूलन कर ा ा ां ा य ांसाठी 
हा िदवस ायोिजत केला जातो. हे पिह ांदा 2003 म े सादर केले 
गेले. या वष  आंतररा ीय मिहलांसाठी शू  सिह ुता िदवसाची 
थीम Accelerating Investment to End Female Genital 
Mutilation. 

RBI आिथक सा रता स ाह 2022:14-18 फे ुवारी 2022 
 भारतीय रझ  बँक फे ुवारी 14-18, 2022 हा आिथक सा रता 

स ाह 2022 णून पाळणार आहे. भारतीय रझ  बँक (RBI) 
2016 पासून दरवष  एका िविश  थीमवर आिथक िश ण संदेश 

सा रत कर ासाठी आिथक सा रता स ाह (FLW) आयोिजत 
करत आहे. देश बँकांना मािहती सा रत कर ासाठी आिण ांचे 

ाहक आिण सामा  लोकांम े जाग कता िनमाण कर ाचा 
स ा दे ात आला आहे. 

 आिथक सा रता स ाह 2022 ची थीम “Go Digital, Go 
Secure" आहे. 

8 फे ुवारी रोजी सुरि त इंटरनेट िदवस 2022 साजरा कर ात 
आला. 
 सुरि त आिण चांगले इंटरनेट दान कर ा ा उ ेशाने दरवष  

फे ुवारी ा दुस या आठव ा ा दुस या िदवशी सुरि त इंटरनेट 
िदवस साजरा केला जातो, िजथे ेक वापरक ाला जबाबदारीने 
आिण ांचा डेटा लीक न होता इंटरनेट वापरता येईल. यावष  8 
फे ुवारी हा िदवस जगभरात सुरि त इंटरनेट िदन णून साजरा 
केला जात आहे. या वष  सुरि त इंटरनेट िदवसाची 19 वी आवृ ी 
जगभरात सु  आहे. 

 या वष , हा संग 'टूगेदर फॉर अ बटर इंटरनेट' या थीमखाली 
साजरा केला जात आहे, 

जागितक कडधा  िदन 2022: 10 फे ुवारी रोजी साजरा केला 
जातो. 
 संयु  रा ांनी िनयु  केलेला जागितक कडधा  िदन दरवष  

10 फे ुवारी रोजी साजरा केला जातो. जागितक अ  णून 
कडधा ांचे (कोरडे सोयाबीन, मसूर, सुके मटार, चणे, ुिपन) यांचे 
मह  ओळख ासाठी संयु  रा ां ा अ  आिण कृषी 
संघटनेने (FAO) या िदवसाची थापना केली आहे . या वष ा 
जागितक कडधा  िदनाची थीम Pulses to empower youth 
in achieving sustainable agrifood systems ही आहे. 

इंटरनॅशनल डे ऑफ वूमन अँड ग  इन सय : 11 फे ुवारी 
 11 फे ुवारी  रोजी जागितक इंटरनॅशनल डे ऑफ वूमन अँड ग  

इन सय  साजरा केला जातो. 11 फे ुवारी 2022 रोजी होणा  या 
इंटरनॅशनल डे ऑफ वूमन अँड ग  इन सय  7 वा आंतररा ीय 
िदवस,  िव ानातील मिहला आिण मुलीचंी भूिमका केवळ लाभाथ  

णूनच न े तर बदलाचे एजंट णून ओळखणे हा आहे, ात 
गतीचा वेग वाढवणे यासह SDG 6 (  पाणी आिण ता) 

ची उपल ी. UNESCO आिण UN-Women ारे या िदवसाची 
अंमलबजावणी सं था आिण नागरी समाज भागीदारां ा सहकायाने 
केली जाते ांचे उि  मिहला आिण मुलीनंा िव ानात ो ाहन 
देणे आहे. 

 2022 ची या िदवसाची थीम Equity, Diversity, and Inclusion: 
Water Unites Us ही आहे. 

जागितक युनानी िदवस 11 फे ुवारी 2022 रोजी साजरा केला 
जातो. 
 ात भारतीय युनानी िचिक क "हकीम अजमल खान" यां ा 

जयंतीिनिम  दरवष  11 फे ुवारी रोजी जागितक युनानी िदवस 
पाळला जातो. हैदराबाद ा सटल रसच इ ूट ऑफ युनानी 
मेिडिसन (सीआरआययूएम) येथे 2017 म े पिहला युनानी िदवस 
साजरा कर ात आला. मु  उि  जनसामा ांम े जाग कता 
पसरवणे आिण युनानी औषध णाली ारे ा ा ितबंधा क 
आिण उपचारा क त ाना ारे जगभरातील आरो  सेवा 
िवतरणाबाबत कृती करणे हा आहे. 

युनानी औषध प ती काय आहे? 
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 युनानी औषध प तीचा भारतातील दीघ आिण भावी रेकॉड आहे. 
ते अकरा ा शतका ा आसपास कधीतरी अरब आिण पिशयन 
लोकांनी भारतात आणले होते. 

 ात युनानी शै िणक, संशोधन आिण आरो  सेवा सं थांची सं ा 
सवािधक आहे. 

 युनानी औषध प तीचा उगम ीसम े झाला. ाचा पाया 
िह ो े ट्सने घातला होता. 

 या णालीचे स ाचे प अरबांचे आहे ांनी ीक सािह ाचा 
केवळ अरबी भाषेत अनुवाद क न जतन केले नाही तर ां ा 

त: ा योगदानाने ां ा काळातील औषध देखील समृ  केले. 
रा ीय जंतनाशक िदन 2022 
 10 फे ुवारी रोजी रा ीय जंतनाशक िदन पाळला जातो, लोकांना 

जंतनाशकाचे मह , िवशेषतः  1 ते 19 वष वयोगटातील मुलांसाठी, 
जे सवात असुरि त आहेत, जाग क कर ासाठी पाळला जातो. 
2015 म े आरो  आिण कुटंुब क ाण मं ालयाने हा िदवस सु  
केला होता. िदवसाचे मु  उि  णजे आत ांतील कृमीबं ल 
जाग कता िनमाण करणे आिण मुलांम े माती-सं िमत 
हे ं सचे संपूण िनमूलन करणे. जगातील सुमारे 24% 
लोकसं ेला मातीतून पसरणा या हेलिमं स (व ) ची लागण झाली 
आहे. 

 रा ीय उ ादकता िदवस 13 फे ुवारी 2022 
 भारतात दरवष  12 फे ुवारीला रा ीय उ ादकता िदवस साजरा 

केला जातो. रा ीय उ ादकता प रषदेचा उ ेश देशातील सव 
े ांम े उ ादकता आिण गुणव ा जाग कता उ ेिजत करणे 

आिण ो ाहन देणे हा आहे. समकालीन संबंिधत थीमसह 
उ ादकता साधने आिण तं ां ा अंमलबजावणीसाठी सव 
भागधारकांना ो ािहत करणे हे या िदवसाचे मु  पालन आहे. 

 भारतातील उ ादकता सं ृ तीला ो ाहन दे ासाठी रा ीय 
उ ादकता प रषद (NPC) ारे हा िदवस साजरा केला जातो. भारत 
सरकार ा वािण  आिण उ ोग मं ालया ा अंतगत रा ीय 
उ ादकता प रषद (NPC) ही भारतातील उ ादकता चळवळीचा 

चार करणारी मुख सं था आहे. NPC उ ादकता 
वाढव ासाठी, धा कता वाढव ासाठी, उ ादकता 
वाढव ासाठी उपाय दान कर ासाठी काय करते. 

13 फे ुवारी रोजी जागितक रेिडओ िदवस साजरा केला जातो. 
 जागितक रेिडओ िदवस दरवष  13 फे ुवारी रोजी रेिडओला एक 

श शाली मा म णून ओळख ासाठी साजरा केला जातो, जे 
िविवधतेला ो ाहन दे ासाठी आिण अिधक शांततापूण आिण 
सवसमावेशक जग तयार कर ात मदत कर ासाठी जगा ा 
कानाकोप यातून लोकांना एक  आणते. हा िदवस 2011 म े 
UNESCO ा सद  रा ांनी घोिषत केला आिण 2012 म े 
संयु  रा ां ा आमसभेने आंतररा ीय िदवस णून ीकारला, 
13 फे ुवारी हा जागितक रेिडओ िदवस (WRD) बनला. 

भारताचा रा ीय मिहला िदन 2022 
 सरोिजनी नायडू यां ा जयंतीिनिम  दरवष  13 फे ुवारी रोजी 

भारतीय रा ीय मिहला िदन साजरा केला जातो. या वष  रा  आपली 
143 वी जयंती साजरी करत आहे. ां ा ज  13 फे ुवारी 1889 
रोजी झाला. ा ां ा किवतांमुळे 'नाइिटंगेल ऑफ इंिडया' िकंवा 
'भारत कोिकला' या टोपणनावाने िस  होती. सरोिजनी नायडू 

ां ा सािह ातील योगदानासाठी जगभरात िस  आहेत 
आंतररा ीय एिपले ी िदवस 2022: 14 फे ुवारी 
 आंतररा ीय एिपले ी िदवस दरवष  फे ुवारी मिह ा ा 

दुस या सोमवारी जगभरात साजरा केला जातो. 2022 म े, 
आंतररा ीय एिपले ी िदन 14 फे ुवारी 2022 रोजी येतो. 
आंतररा ीय एिपले ी िदन हा एिपले ीब ल ा ख या त ांब ल 
आिण सुधा रत उपचार, चांगली काळजी आिण संशोधनात मो ा 
गंुतवणुकीची तातडीची गरज याब ल सामा  लोकांना जाग कता 
आिण िशि त कर ाचा य  करतो. 

 
 
FICCI CASCADE ने 'त री िवरोधी िदन' 2022 लाँच केला. 
 FICCI ा किमटी अगे  गिलंग अँड काउंटरफेटीगं 

ऍ टीज िड ॉियंग द इकॉनॉमी (CASCADE) ने त री 
िवरोधी िदवस सु  कर ासाठी पुढाकार घेतला आहे, जो दरवष  
11 फे ुवारी रोजी साजरा केला जाईल. 11 फे ुवारी 2022 रोजी 
उद्घाटन िवरोधी त री िदवस साजरा केला जात आहे. 

त री िवरोधी िदनाचे मह : 
 त री िवरोधी िदन गती गोळा करेल आिण धोरणकत, आंतररा ीय 

सं था, अंमलबजावणी एज ी, उ ोग सद , मीिडया आिण 
ाहकांना त री ा जागितक धो ािव  लढ ासाठी कृती 

कर ा ा ां ा वचनब तेसाठी एक  आणेल. 
 'त री िवरोधी िदन' हा त री ा जागितक धो ािव ा 

ल ात एक मोठे पाऊल असेल. 
 कोणताही देश त री ा भावापासून मु  नस ामुळे आिण 

कोणतेही एक े  अपवाद णता येणार नाही, हा िदवस 
त री ा वाढ ा धो ावर काश टाकेल. हे केवळ या िवषयावर 
जाग कता िनमाण कर ासाठी ल  वेधून घेणार नाही, तर हे 
आ ान कमी कर ासाठी रा ीय आिण आंतररा ीय रावर 
आणखी काय करणे आव क आहे याचे मू ांकन देखील करेल. 

आंतररा ीय बाल ककरोग िदन 2022 
 दरवष  15 फे ुवारी हा िदवस आंतररा ीय बाल ककरोग िदन 

(ICCD) णून पाळला जातो, ामुळे या सम ेचा सामना करणा-
या वाईट गो ीबं ल जाग कता िनमाण केली जाते. बालपणातील 
ककरोगािवषयी जाग कता िनमाण कर ासाठी आिण ककरोगाने 

 मुले आिण िकशोरवयीन, वाचलेले आिण ां ा कुटंुिबयांना 
पािठंबा  कर ासाठी हा िदवस जागितक सहयोगी मोहीम 
आहे. 

 बालपणातील ककरोगा ा सवात सामा  कारांम े ुकेिमया, 
मदूचा ककरोग, िल फोमा, जसे की ूरो ा ोमा, िव  ूमर 
आिण हाडां ा गाठीचंा समावेश होतो. 

 हा वािषक काय म 2002 म े चाइ ड कॅ र इंटरनॅशनल, 
176 पालक सं थांचे जागितक नेटवक, चाइ ड कॅ र 
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स ाय र असोिसएशन, चाइ ड कॅ र सपोट ुप आिण 
कॅ र सोसाय ांनी 5 खंडांमधील 93 पे ा जा  देशांम े तयार 
केला होता. 

जागितक पंॅगोिलन िदवस 2022 19 फे ुवारी रोजी साजरा 
कर ात आला 
 जागितक पंॅगोिलन िदन दरवष  "फे ुवारी ा ितस या शिनवारी" 

साजरा केला जातो. 2022 म े, वािषक जागितक पंॅगोिलन (खवले 
मांजर, खवलेमांजर) िदवस 19 फे ुवारी 2022 रोजी साजरा केला 
जात आहे. 

 या काय माची 11 वी आवृ ी आहे. या अि तीय स न ा ांब ल 
जाग कता वाढवणे आिण संवधना ा य ांना गती देणे हा या 
िदवसाचा उ ेश आहे. 

 आिशया आिण आि केत पंगोिलनची सं ा झपा ाने कमी होत 
आहे. 

पंॅगोिलन ब ल काही त े: 
 खव ानी झाकलेले पंॅगोिलन हे एकमेव स न ाणी आहेत. 
 तः चे र ण कर ासाठी, ते हेजहॉ सारखे बॉल बनवतात. 
 ांचे नाव 'पगुिलंग' या मलय श ाव न आले आहे, ाचा अथ 

'काहीतरी जे गंुडाळले जाते'. 
 ते जगातील सवात त री केलेले स न ाणी आहेत कारण 

लोकांना ांचे मांस आिण खवले हवे असतात. 
 पंॅगोिलनची जीभ ा ा शरीरापे ा लांब असू शकते जे ा पूणतः  

वाढवली जाते ते ा ती 40 सेमी लांब असू शकते! 
20 फे ुवारी 2022 रोजी जागितक सामािजक ाय िदन साजरा 
कर ात येईल 
 इंटरनॅशनल लेबर ऑगनायझेशनने 10 जून 2008 रोजी एक िन  

जागितकीकरणासाठी सामािजक ायावरील ILO घोषणाप  
ीकारले. सामािजक ाय हे रा ांम े आिण रा ांम े शांततापूण 

आिण समृ  सहअ ाचे मूलभूत त  आहे. 
 जागितक सामािजक ाय िदन 2022 थीम: औपचा रक 

रोजगारा ारे सामािजक ाय िमळवणे. 
7 वा मृदा आरो  काड िदन (Soil Health Card Day) 19 
फे ुवारी 2022 रोजी साजरा कर ात आला 
 मृदा आरो  काड (SHC) योजना सु  के ा ा रणाथ आिण 

योजने ा फाय ांब ल जाग कता िनमाण कर ासाठी दरवष  
भारत 19 फे ुवारी रोजी मृदा आरो  काड िदन साजरा करतो. 

 पंत धान नर  मोदी यांनी 19 फे ुवारी 2015 रोजी राज थानमधील 
सुरतगड येथे मृदा आरो  काड (SHC) योजना सु  केली. 

मृदा आरो  काड (SHC) योजनेब ल: 
 हे काड जिमनीतील पौि कते ा कमतरतेब ल तपशील दान 

करेल जेणेक न शेतकरी जिमनीला यो  खतांचा वापर क न 
उ ादन वाढवू शकतील. 

 देशातील सव शेतक यांना मृदा आरो  काड जारी कर ासाठी 
रा  सरकारांना मदत कर ासाठी ही योजना सु  कर ात 
आली आहे. 

 हे शेतक  यांना ां ा माती ा पोषक थतीब ल मािहती दान 
करते आिण जिमनीचे आरो  आिण सुपीकता सुधार ासाठी 
पोषक त ां ा यो  डोस ा िशफारसी देते. 

छ पती िशवाजी महाराज जयंती 2022 
  19 फे ुवारी रोजी छ पती िशवाजी महाराजांची तारखेनुसार 392 

वी जयंती आहे. भारता ा इितहासात अनेक राजांनी जनमानसात 
आप ा कायकतृ ाचा ठसा उमटिवला. परंतु छ पती िशवाजी 
महाराज आिण इतर राजांम े एक मूलभूत फरक होता. ब तांशी 
राजांनी आपाप ा वाडविडलां ा राजगादीवर िवराजमान होऊन 
गादी चालिवली. पण छ पती िशवाजी महाराज मा  ाला अपवाद 
होते. ते त:च रा  िनमाते होते. शु ातून जग िनमाण कर ाची 
िज  व िहंमत ां ात होती. मातो ी िजजाबाईंचे ो ाहन, गु वय 
दादोजी कोडंदेव यांचे मागदशन आिण माव ां ा मदतीने ांनी 
िहंदवी रा ाची थापना केली. िजजाऊंचं एकच  होतं, ते 

णजे मराठी रा ाची थापना करायचं. छ पतीनंी आप ा 
मु ीिगरी, शौय व आ बळावर हे  साकार क न दाखिवलं 

21 फे ुवारी रोजी आंतररा ीय मातृभाषा िदन साजरा केला जातो. 
 आंतररा ीय मातृभाषा िदवस (IMLD) दरवष  21 फे ुवारी रोजी 

साजरा केला जातो. भािषक आिण सां ृ ितक िविवधतेब ल 
जाग कता वाढवणे आिण ब भािषकतेला ो ाहन देणे हा या 
िदवसाचा उ ेश आहे. 2022 ची थीम "Using technology for 
multilingual learning: Challenges and 
opportunities" आहे. UN ने आप ा िनवेदनात नमूद केले आहे 
की या वष ची थीम ब भािषक िश णाची गती कर ासाठी आिण 
सवासाठी दजदार अ ापन आिण िश णा ा िवकासास समथन 
दे ासाठी तं ानाची संभा  भूिमका मांडते. 

िमझोराम आिण अ णाचल देश थापना िदवस: 20 फे ुवारी 
 उ र रा े िमझोराम आिण अ णाचल देश 1987 पासून 20 

फे ुवारी रोजी ांचा थापना िदवस साजरा करतात. अ णाचल 
देश हा देशाचा अ ंत उ रेकडील भाग आहे, ाला  'उगव ा 

सूयाची भूमी' णूनही ओळखले जाते. िहमालया ा काठावर 
असले ा रा ाला पहाटेची आिण काशमय पवतांची भूमी 

ण ात अिभमान आहे. अ णाचल देश हे  भारतातील 24 वे 
रा  बनले. 

 िमझोराम हे 1972 म े ईशा  े  (पुनगठन) कायदा, 1971 
अंतगत तं  क शािसत देश णून घोिषत कर ात आले. 
भारतीय संिवधान, 1986 ा 53 ा दु ीनंतर ते भारताचे 23 वे 
रा  बनले. 

22 फे ुवारी रोजी व  िथंिकंग डे साजरा केला जातो. 
 व  िथंिकंग डे, मूलतः  िवचार िदवस णून ओळखला जातो, 

दरवष  22 फे ुवारी रोजी जगभरातील सव गल ाउट्स, गल 
गाईड आिण इतर मुली ं ा गटां ारे साजरा केला जातो. जगभरातील 
सहकारी बंधू-भिगनीचंा िवचार कर ासाठी, ां ा िचंता दूर 
कर ासाठी आिण मागदशनाचा खरा अथ समजून घे ासाठी हा 
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िदवस पाळला जातो. जागितक िवचार िदन 2022 ची थीम Our 
World, Our Equal Future ही आहे. 

 
क ीय उ ादन शु  िदवस 2022: 24 फे ुवारी 2022 
 भारताचा क ीय उ ादन शु  िदवस दरवष  24 फे ुवारी रोजी 

साजरा केला जातो. क ीय अबकारी आिण क म बोडा ा 
(CBEC) देशा ा सेवेचा गौरव कर ासाठी हा िदवस साजरा केला 
जातो. CBEC शी संबंिधत अिधकारी आिण ां ा सेवांचा स ान 
कर ासाठी हा िदवस साजरा केला जातो. 24 फे ुवारी 1944 रोजी 
क ीय उ ादन शु  आिण मीठ काय ा ा रणाथ हा िदवस 
साजरा केला जातो. 

पोिलओ रा ीय लसीकरण िदवस 2022 27 फे ुवारी रोजी साजरा 
कर ात आला. 
 2022 म े, भारत सरकारने 27 फे ुवारी 2022 रोजी पोि ओ 

रा ीय सीकरण िदन 2022 (NID) ( "पोि ओ रिववार" णून 
ओळख े  जाते) आयोिजत के े  आहे, ाम े ेक मु ा ा तोडंी 
पोि ओ स (OPV) चे दोन थब ावे ागती . पाच वषाखा ी  
दे . 735 िज ् ांती  सव 36 रा े आिण क ािसत 

दे ांमधी  15 कोटी ं न अिधक मु ांना या मोिहमेअंतगत क र 
के े  जाई . 2022 साठी रा ीय पोि ओ सीकरण मोहीम 26 
फे ुवारी 2022 रोजी क ीय आरो  आिण कुटंुब क ् याण मं ी डॉ 
मनसुख मांडिवया यांनी सु  के ी. 

जागितक NGO िदवस 2022: 27 जानेवारी 
 जागितक NGO िदवस दरवष  27 फे ुवारी रोजी जगभराती  

अनेक दे ांम े साजरा के ा जातो. अ ासकीय सं था िकंवा 
यंसेवी सं था समाजा ा उ तीसाठी काय करतात. गैर-सरकारी 

आिण ना-नफा सं थांना ओळखणे, साजरे करणे आिण ांचा 
स ान कर ाचा हा आंतररा ीय िदवस आहे आिण ांनी 
समाजा ा राह ासाठी एक चांग े  थान बनिव ात आप ा वेळ 
आिण य ांचे योगदान िद े  आहे. 

 जागितक NGO िदनाचा उ े  या े ािवषयी जाग कता िनमाण 
करणे आिण चांग ् या कारणासाठी या े ात काम करणा या 
जगभराती  ोकांना ो ािहत करणे हा आहे. 

ितसरा भारत ोटीन िदन: 27 फे ुवारी 2022 

 भारतात, िथनां ा कमतरतेब  जाग कता िनमाण 
कर ासाठी आिण ोकांना ां ा आहारात या मॅ ो ूिटएंट्सचा 
समावे  कर ास ो ािहत कर ासाठी, 27 फे ुवारी हा रा ीय 

िथने िदवस णून साजरा के ा जातो. हा िदवस ोकांना ां ा 
आहारात या मह पूण मॅ ो ुिटएंटचा समावे  कर ाचे आवाहन 
करतो. हा िदवस ोकांना वन ती आिण ाणी िथनां ा िविवध 

ोतांब  अिधक जाणून घे ास मदत करतो. िथने िदवस 
2022 म े ितसरे वष साजरे करत आहे. या वष ा भारतीय िथन 
िदनाची थीम 'फूड ुच रझम' आहे. 

28 फे ुवारी 2022 रोजी दुिमळ रोग िदवस साजरा के ा जातो. 
 दुिमळ रोग िदवस (RDD) दरवष  फे ुवारी ा ेवट ा िदव ी 

साजरा के ा जातो. या वष  2022 म े तो 28 फे ुवारी 2022 रोजी 
येतो. दुिमळ आजारांब  जाग कता िनमाण कर ासाठी आिण 
दुिमळ आजार अस े ् या ी आिण ां ा कुटंुिबयांसाठी 
उपचार आिण वै कीय ितिनिध  सुधार ासाठी हा िदवस 
पाळ ा जातो. दुिमळ रोग िदवस पिह ् यांदा 2008 म े युरोिपयन 
ऑगनायझे न फॉर रेअर िडसीजेस (EURORDIS) आिण ा ा 
कौ  ऑफ नॅ न  अ ाय ने सु  के ा. 

 दुिमळ रोग िदन 2022 थीम Share Your Colors ही आहे. 
रा ीय िव ान िदन 2022: 28 फे ुवारी 
 ोकां ा दैनंिदन जीवनात िव ाना ा मह ाचा संदे  दे ासाठी 

भारतात दरवष  28 फे ुवारी रोजी रा ीय िव ान िदन साजरा 
के ा जातो. या िदव ी, सर सी. ी. रामन यांनी रमन 
इफे चा ोध जाहीर के ा होता ासाठी ांना 1930 म े 
नोबे  पा रतोिषक दे ात आ े  होते. भारत सरकारने 1986 म े 
28 फे ुवारी हा रा ीय िव ान िदवस (NSD) णून िनयु  के ा 
होता. 

 2022 साठी रा ीय िव ान िदनाची थीम Integrated Approach 
in S&T for Sustainable Future ही आहे. 

िनधन बात ा 
िश णत /सामािजक नेते बाबा इ बाल िसंग जी यांचे िनधन 
 इकबाल िसंग िकंगरा, जे शीख समुदायाचे भारतीय सामािजक-

आ ा क नेते होते आिण एक िश णत  होते, ांचे वया ा 95 
ा वष  िनधन झाले. सामािजक कायातील योगदानाब ल ांना 

2022 म े प ीने स ािनत कर ात आले. ांनी 2008 म े 
शा त िव ापीठ आिण 2015 म े अकाल िव ापीठ, गु  की 
काशीची थापना केली. 

े  वकील आिण अित र  सॉिलिसटर जनरल िपंदर िसंग सुरी 
यांचे िनधन 
 व र  वकील आिण अित र  सॉिलिसटर जनरल (ASG), िपंदर 

िसंग सुरी यांचे िनधन झाले आहे. जून 2020 म े ांची ASG णून 
िनयु ी कर ात आली. ांना 2009 म े व र  वकील णून 
िनयु  कर ात आले आिण ांनी सव  ायालय बार 
असोिसएशन आिण सु ीम कोट अँड ोकेट्स ऑन रेकॉड 
असोिसएशनचे अ  णूनही काम केले. ांनी सु ीम कोटात 
पंजाबसाठी सुमारे 15 वष थायी वकील णून काम केले. 

अिभनेते आिण िच पट िनमाते अिमताभ दयाल यांचे िनधन 
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 अिभनेते आिण िच पट िनमाते अिमताभ दयाल यांचे वया ा 51 
ा वष  दयिवकारा ा झट ाने िनधन झाले. दयाल यांनी ओम 

पुरीसोबत कागार: लाइफ ऑन द एज (2003), भोजपुरी िच पट 
रंगदारी (2012), राज ब रचा धुआन (2013) यांसार ा 
िच पटांम े काम केले आहे. 

े  अिभनेते रमेश देव यांचं वया ा 93 ा वष  िनधन 
 िहंदी आिण मराठी िच पटसृ ीत आपला वेगळा ठसा उमटवणारे 

े  अिभनेते रमेश देव यांचं दयिवकारा ा झट ानं िनधन झालं 
आहे. ते 93 वषाचे होते. चारच िदवसांपूव  30 जानेवारी रोजी ांनी 
आपला 93वा वाढिदवस साजरा केला होता. ां ा िनधनामुळे 
मराठी आिण िहंदी िच पटसृ ीतून शोक  कर ात येत आहे. 

 रमेश देव यांनी मराठी आिण िहंदी िच पटांम े नायक, खलनायक 
अशा दो ी भूिमका साकार ा. 1951 साली ांनी अिभनय े ात 
पदापण केलं. पाटलाची पोर या िच पटात ांनी पा ा 
कलाकाराची भूिमका साकारली होती. 1956 साली राजा परांजपे 
यांनी िद िशत केले ा ‘आंधळा मागतो एक डोळा’ या िसनेमातून 

ांनी अिभनेता णून ख या अथाने आप ा कारिकद ला सु वात 
केली होती. राज ी ोड न ा 1962 साली आले ा आरती या 
िसनेमातून ांनी बॉिलवुडम े पदापण केलं. रमेश देव यांनी 
आजपयत जवळपास 180 न अिधक मराठी आिण िहंदी 
िच पटांम े भूिमका साकार ा आहेत. 

लोकसभेतील भाजपचे पिहले मशालवाहक सी जंगा रे ी यांचे 
िनधन 
 भारतीय जनता प ाचे (भाजप) े  नेते चंदूपतला जंगा रे ी यांचे 

कृती अ ा ामुळे हैदराबादम े िनधन झाले. ते मूळचे 
वारंगलचे रिहवासी आिण आं  देशचे माजी आमदार होते. ते 
1984 म े 8 ा लोकसभेचे खासदार णून ओळखले जातात, 

ांनी इंिदरा गांधी ं ा ह ेनंतर लोकसभेत भाजपचे पदापण देखील 
केले. 

 रे ी हे 1984 म े 543 लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर 
िनवडून आले ा भाजप ा दोन खासदारांपैकी एक होते. दुसरे होते 
एके पटेल. अिवभािजत आं  देशात ते तीनदा िवधानसभेवर 
िनवडून गेले. 

ीसचे माजी रा ा  ि ोस साटझेटािकस यांचे िनधन 
 ीसचे माजी रा ा  ि ोस सटझेटािकस यांचे वया ा 92 ा 

वष  ीसमधील अथे  येथे सनि या बंद पड ाने िनधन झाले. 
ते ीक कायदेत  आिण सव  ायालयाचे ायाधीश होते, 

ांनी 1967-1974 ा कनल राजवटीत अितरे ांिव  ितकार 
केला. समाजवादी PASOK प ाकडून नामांकन िमळा ानंतर 

ांनी चार वषा ा कालावधीसाठी (1985 ते 1990) ीसचे अ  
णून काम केले. 

तं  भारतातील पिह ा लघु ह शोधाचे नेतृ  करणारे आर 
राजामोहन यांचे िनधन 
 इंिडयन इ ूट ऑफ अँ ोिफिज  (IIA), बगळु  येथे अनेक 

दशके खगोलशा  असलेले ोफेसर आर राजामोहन यांचे िनधन 

झाले. कवलूर VBO मधील 48-cm ट दुिबणीचा वापर क न 
लघु ह शोध ाचे उि  असले ा क ी क ासाठी ते िस  
आहेत आिण भारतातून 4130 मांकाचा नवीन लघु ह शोधला 
आहे. 104 वषात भारतात सापडलेला हा पिहला लघु ह होता. 

कनाटकचे कबीर इ ािहम सुतार यांचे िनधन 
 प ी पुर ार िवजेते आिण सामािजक कायकत इ ािहम सुतार 

यांचे कनाटकात दयिवकारा ा झट ाने िनधन झाले. "क डचे 
कबीर" णून ओळखले जाणारे, सुतार यांना सामािजक आिण 
जातीय सलोखा पसरव ा ा कामासाठी ओळखले जाते. इ ािहम 
लोकांम े, िवशेषतः  उ र कनाटकात, ा ा अ ा क 

वचनांसाठी लोकि य आहे. 2018 म े ांना प ी पुर ाराने 
स ािनत कर ात आले. 

‘महाभारत’चे भीम अिभनेते वीणकुमार सोबती यांचे िनधन 
 टी ी मािलका “महाभारत” म े भीमची भूिमका साकार ासाठी 

आिण आिशयाई ीडा धत सुवणपदक िजंक ासाठी िस  
असलेले अिभनेता-अॅथलीट वीण कुमार सोबती यांचे िनधन झाले. 

ाने हातोडा आिण िड स ो मधील िविवध ऍथलेिटक धाम े 
देशाचे ितिनिध  केले आिण आिशयाई खेळांम े 1966 आिण 
1970 मधील दोन सुवण पदकांसह चार पदके देखील िजंकली. 

 वीण कुमार सोबती यांनी 1966 ा कॉमनवे  गे म े हॅमर 
ोम ेही रौ  पदक िजंकले होते. 1988 म े बीआर चो ा यां ा 

ािसक "महाभारत" म े भीम ा भूिमकेत िदस ानंतर ाने 
आप ा अिभनय कारिकद ला सु वात के ानंतर या खेळाडूने 
आणखी लोकि यता िमळवली. 

नोबेल िवजेते एचआय ीचे सह-शोधक लुक मॉ ेिनयर यांचे िनधन 
 एड्सला कारणीभूत असले ा िवषाणूचा शोध लाव ाब ल 2008 

म े नोबेल पा रतोिषक िवजेते च िवषाणूशा  लुक मोटंाि यर 
यांचे िनधन झाले. ते 89 वषाचे होते. ३ जानेवारी 19८३ रोजी 
पॅ रसम े एचआय ीचा शोध लागला. पा र इ ूटमधील 

ायरल ऑ ोलॉजी युिनटचे िद शन करणारे डॉ. मॉ ॅगिनयर 
(उ ार mon-tan-YAY) यांना तो िदवस िमळाला. िल फ नोड जो 
एड्स  33 वष य पु षाकडून काढ ात आला होता. 

बजाज ऑटोचे माजी अ  रा ल बजाज यांचे िनधन 
 ात उ ोगपती आिण बजाज ऑटोचे माजी अ  रा ल बजाज 

यांचे िनमोिनया आिण दयिवकाराने िनधन झाले. 2001 म े ांना 
ितसरा-सव  नागरी पुर ार प भूषण पुर ाराने स ािनत 
कर ात आले. बजाज ऑटोची मूळ कंपनी, भारतीय समूह बजाज 

ुपचे ते अ  होते. एि ल 2021 म े ांनी बजाज ऑटोचे गैर-
कायकारी अ पद सोडले आिण िनरज बजाज यां ाकडे 
जबाबदारी सोपवली. 
ात क ड लेखक आिण कवी चे वीरा कणवी यांचे िनधन 

 क ड भाषेतील िति त कवी आिण लेखक च वीरा कनवी यांचे 
िनधन झाले. ते 93 वषाचे होते. कनवी यांना ां ा जीवा नी 
(किवता) यासाठी 1981 म े सािह  अकादमी पुर ार िमळाला. 

 
च वीरा कनवी ब ल: 
 18 जून 1928 रोजी गदग िज ातील (पूव चे अिवभािजत धारवाड 

िज ा) होबंळ गावात श े ा 'मा र', िश क आिण पवत ा 
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यां ा पोटी ज लेले ी कनवी कनाटक कॉलेजम े त ालीन 
ाचाय ी के गोकाक यां ा मागदशनाखाली कवी णून बहरले. 

ते कनाटक िव ापीठा ा काशन शाखेत सिचव णून जू झाले. 
ांनी 31 वष िव ापीठाची सेवा केली आिण 1983 म े काशन 

शाखेचे संचालक णून सेवािनवृ  झाले. 
िशवसेनेचे जे  नेते सुधीर जोशी यांचं िनधन 
 िशवसेनेचे जे  नेते सुधीर जोशी यांचं िनधन झाले आहे. ते 81 वषाचे 

होते. िशवसेने ा जडणघडणीम े सुधीर जोशी यांचा मोठा वाटा 
होता. िशवसेना मुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे अितशय जवळचे 
िव ासू णून ांची ंओळख होती. िशवसेना प  संघटनेत सुधीर 
जोशी यांची मह ाची भूिमका रािहली आहे. सुधीर जोशी हे 
िशवसेनेचा आ मक चेहरा णून प रिचत होते. सुधीर जोशी 
िशवसेनेचे मंुबईचे दुसरे महापौर होते. पिह ा युती ा सरकारम े 

ांनी महारा ाचे कॅिबनेटपदही भूषावले आहे. ांनी महसूलमं ी 
णून काम काम पािहले होते. 

िद ज गायक आिण संगीतकार ब ी लािहरी यांचे िनधन 
 े  गायक आिण संगीतकार, ब ी लािहरी यांचे वया ा 69 ा 

वष  िनधन झाले. ांना इंड ीत ेमाने ब ी दा टले जायचे. 
1970-80 ा दशका ा उ राधात चलते चलते, िड ो डा र 
आिण शराबी सार ा अनेक िच पटांम े आयकॉिनक गाणी 
दे ासाठी ओळखले जातात. 

 ांचे खरे नाव आलोकेश लािहरी होते. ते 2014 म े भाजपम े 
सामील झाले. 2014 ा भारतीय सावि क िनवडणुकीसाठी ांना 
पि म बंगालमधील ीरामपूर (लोकसभा मतदारसंघ) येथून भाजप 
उमेदवार णून घोिषत कर ात आले आिण ांचा पराभव झाला. 

बंगाली गाियका सं ा मुखज  यांचे िनधन 
 िस  बंगाली गाियका सं ा मुखज  यांचे वया ा 90 ा वष  

दयिवकारा ा झट ाने िनधन झाले. ितचे पूण नाव गीता ी 
सं ा मुखोपा ाय होते. जानेवारी 2022 म े क  सरकारकडून 
दे ात आलेला प  पुर ार ीकार ास ितने अलीकडेच नकार 
िदला होता. 

 ांचा ज  1931 म े कोलकाता येथे झाला, सं ा मुखज ने 1948 
म े अंजान गढ या िहंदी िच पटासाठी ितचे पिहले गाणे रेकॉड 
केले. रायचंद बोरल यांनी संगीत िदले होते. एसडी बमन, रोशन 
आिण मदन मोहन यांसार ा िस  संगीतकारां ा 
िद शनाखाली ितने गाणी गायली. 

 मुखज  यांना 2011 म े बंगाल सरकारने िदलेला बंगा िबभूषण हा 
सव  नागरी स ान आिण 1970 म े जय जयंती (साउंड ऑफ 

ुिझकचा बंगाली रमेक) आिण िनशी प ा या िच पटांसाठी 
सव ृ  मिहला पा गाियकेचा रा ीय िच पट पुर ार िमळाला. 
राजेश ख ा अिभनीत िनशी प ाचा िहंदीम े अमर ेम णून 
रमेक कर ात आला. 

िद ज फुटबॉलपटू सुरिजत सेनगु ा यांचे िनधन 
 िमडिफ र णून खेळणारे भारताचे माजी फुटबॉलपटू सुरिजत 

सेनगु ा यांचे कोिवड-19 मुळे िनधन झाले आहे. ते 71 वषाचे होते. 

 ब रावर, सेनगु ा हे कोलका ा ा तीन मो ा ब, मोहन 
बागान (1972-1973, 1981-1983), ई  बंगाल (1974-1979) 
आिण मोह डन ोिटग (1980) यां ाशी संबंिधत होते. 

 बँकॉक, थायलंड येथे झाले ा 1970 आिशयाई ीडा धत 
कां पदक िजंकणा या भारतीय रा ीय संघाचे ते भाग होते. 

े  प कार रिवश ितवारी यांचे िनधन 
 े  प कार रवीश ितवारी यांचे िनधन झाले. इंिडयन ए ेसचे ते 

रा ीय ुरो चीफ होते. राजकीय बात ांसाठी ते लोकि य होते. 
याआधी ांनी इकॉनॉिमक टाइ म े व र  सहा क संपादक, 
इंिडया टुडेम े सहयोगी संपादक आिण इंिडयन ए ेसम े 
व र  सहा क संपादक णूनही काम केले आहे. ांनी 
आयआयटी बॉ ेमधून पदवी आिण ऑ फड िव ापीठातून 
पद ु र िश ण घेतले होते. 

आं  देशचे उ ोगमं ी मेकापती गौतम रे ी यांचे िनधन 
 आं  देशचे उ ोगमं ी मेकापती गौतम रे ी यांचे िनधन झाले आहे. 

आं  देशातील ने ोर िज ातील आ कूर िवधानसभा 
मतदारसंघातून दोन वेळा आमदार होते. ते आं  देश सरकारम े 
उ ोग, वािण  आिण मािहती तं ान मं ी होते. 

ातं सैिनक आिण गांधीवादी समाजसेिवका शकंुतला चौधरी 
यांचे िनधन 
 ात ातं सैिनक आिण गांधीवादी समाजसेिवका शकंुतला 

चौधरी यांचे िनधन झाले. ा 102 वषा ा हो ा. ा 'शकंुतला 
बायदेव' या नावाने िस  हो ा. ांना भारत सरकारने 2022 म े 
प ी पुर ाराने स ािनत केले होते. ती आसाममधील काम प 
येथील रिहवासी होती आिण गांधीवादी जीवनशैली ा 
लोकि यतेसाठी ित ा वचनब तेसाठी आिण भ ीसाठी 
ओळखली जात होती. ितने गावक यां ा, िवशेषतः  मिहला आिण 
लहान मुलां ा क ाणासाठी काम केले. 

िस  म ाळम अिभने ी केपीएसी लिलता यांचे िनधन 
 े  म ाळम िच पट आिण रंगमंच अिभने ी, KPAC लिलता 

यांचे 74 ा वष  िनधन झाले. पाच दशकां ा कारिकद त ांनी 
म ाळम आिण तिमळ भाषेतील 550 न अिधक िच पटांम े 
भूिमका के ा. अला ुझा ा कायमकुलमम े माहे री अ ा 

णून ज लेली, ही अिभने ी KPAC (केरळ पीप  आट्स ब) 
म े सामील झाली होती, ही केरळमधील एक मुख नाटक मंडळी 
होती. 

ओिडशाचे पिहले आिदवासी मु मं ी हेमानंद िब ाल यांचे िनधन 
 ओिडशाचे पिहले आिदवासी मु मं ी तसेच रा ाचे शेवटचे 

काँ ेसचे मु मं ी हेमानंद िब ाल यांचे िनधन झाले. ते 82 वषाचे 
होते. झारसुगुडा िज ातील भुयान आिदवासी िब ाल यांनी 1989 
ते 1990 आिण 1999 ते 2000 या कालावधीत दोनदा मु मं ी 

णून काम पािहले. िडसबर 1999 म े माजी मु मं ी िगरीधारी 
गमंग यां ा जागी अपयशी ठर ानंतर ांना पु ा मु मं ी 
कर ात आले.  

िविवध बात ा 
टाटा ाय तः ला टाटा े णून र ँड करते. 



Monthly Current Affairs PDF in Marathi |February 2022 

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

 टाटा ायने १५ वषानंतर ' ाय' ँडचे नाव काढून टाकले आहे 
आिण तः चे नाव टाटा े असे ठेवले आहे. नवीन OTT (ओ र द 
टॉप) साम ी-कि त चॅनल पॅक ऑफर कर ासाठी DTH कंपनीने 
Netflix सोबत हातिमळवणी केली आहे. कंपनीचे नवीन नाव 
दशकांना िदसेल. Tata Play Binge 13 आघाडी ा OTT 
अँ मधील साम ी एकाच यूजर इंटरफेस ारे हो  करेल आिण 
एकल सद ता आिण पेमटची लविचकता ऑफर करेल. 

 टाटा ेची थापना 2006 म े झाली. हा टाटा स  (60%) आिण 
वॉ  िड े कंपनी (30%), टेमासेक हो ं , िसंगापूर (10%) 
यां ातील संयु  उप म आहे. 

IUCN ने गु ाम 2022 म े अरवली जैविविवधता उ ान िनयु  
केले. 
 गु ाम, ह रयाणातील अरवली जैविविवधता उ ानाला भारतातील 

पिहले “ इतर भावी े -आधा रत संवधन उपाय” (OECM) साइट 
णून घोिषत कर ात आले आहे. जागितक पाणथळ देश 

िदनािनिम  क ीय पयावरण, वन आिण हवामान बदल मं ालयाने 
ही मािहती िदली. इंटरनॅशनल युिनयन फॉर क झ शन ऑफ नेचर 
(IUCN) संरि त नसले ा परंतु समृ  जैविविवधतेचे समथन 
करणा या े ांना OECM टॅग देते. हा टॅग आंतररा ीय नकाशावर 
जैविविवधता हॉट ॉट णून े  िनयु  करतो. 

OECM णजे काय? 
 OECM हा अशा िठकाणाचा दजा आहे ाने जंगलासार ा 

संरि त े ाबाहेर जैविविवधतेचे भावी संवधन केले आहे. 
एकेकाळी बेबंद खाण ख ा असले ा या उ ानाचे 10 वषात 
िहरवेगार जंगलात पांतर झाले. आता, ात वन ती ं ा सुमारे 
400 थािनक जाती आहेत. 

मंुबई इंटरनॅशनल िफ  फे लची 17 वी आवृ ी मे मिह ात 
होणार आहे. 
 डॉ ुमटरी, शॉट िफ न आिण अँिनमेशन िफ साठी मंुबई 

इंटरनॅशनल िफ  फे ल (MIFF-2022) ची 17 वी आवृ ी 29 
मे ते 4 जून, 2022 दर ान िफ  िड जन कॉ े , मंुबई येथे 
होणार आहे. 1 स बर 2019 ते 31 िडसबर 2021 दर ान पूण 
झालेले िच पट पा  आहेत. महो वातील सव ृ  मािहतीपटाला 
सुवण शंख आिण 10 लाखांचे रोख पा रतोिषक दे ात येणार आहे. 

LAHDC ने िद ांग ीसंाठी "कु ोम योजना" सु  केली. 
 लडाख ऑटोनॉमस िहल डे लपमट कौ ल (LAHDC), लेहने 

िद ांग ीसंाठी Kunsnyoms योजना सु  केली आहे. 
Kunsnyoms चा अथ सवासाठी समान, सवासाठी ा , 
सवसमावेशक आिण वेशयो  लडाख हे उि  आहे. नवीन 
योजनेअंतगत, लेह िहल कौ ल गरजू लोकांना 90 ट े  
अनुदानावर सहा क उपकरणे, तं ान दान करत आहे. 

KVIC ने खादी ए ो रयम या सवात जु ा खादी सं थेचा परवाना 
र  केला. 
 खादी आिण ामो ोग आयोग (KVIC) ने मंुबई खादी आिण 

ामो ोग संघटना (MKVIA) नावा ा सवात जु ा खादी सं थेचे 
“खादी माणन” र  केले आहे. हे MKVIA 1954 पासून 
मेटोपॉिलटन इ शुर  हाऊस, मंुबई येथे लोकि य "खादी 

ए ो रयम" चालवत होते. KVIC ने MKVIA चा परवाना र  केला 
आहे कारण नंतर ा कंपनीने बनावट खादी उ ादने िवकणे सु  
केले होते. 

 डीएन रोड येथील उ  खादी ए ो रयम अ ल खादी ा वेषात 
खादी नसले ा उ ादनांची िव ी करत अस ाचे KVIC ला 
आढळ ानंतर ही कारवाई कर ात आली. िनयिमत तपासणी 
दर ान, KVIC अिधका  यांनी ए ो रयममधून नमुने गोळा केले जे 
खादी नसलेली उ ादने अस ाचे आढळून आले. 

व  बुक ऑफ रेकॉड: अटल बोगदा 'सवात लांब महामाग बोगदा' 
णून ओळखला जातो. 

 अटल बोग ाला ' व  बुक ऑफ रेकॉड्स ' ारे 'जगातील 
सवात लांब महामाग बोगदा 10,000 फुटांवर' णून 
अिधकृतपणे मािणत कर ात आले आहे. अटल बोगदा हा लेह-
मनाली महामागावरील पूवकडील पीर पंजाल िहमालय 
पवतरांगेतील रोहतांग खंडीखाली बांधलेला महामाग बोगदा आहे. 
हा जगातील 10,000 फूट उंचीवरील सवात लांब महामाग िसंगल-

ूब बोगदा असून ाची लांबी सुमारे 9.02 िकमी आहे. व  बुक 
ऑफ रेकॉड्स, यूके ही एक सं था आहे जी जगभरातील अ ल 

माणीकरणासह िवल ण रेकॉड कॅटलॉग करते, स ािपत करते. 

 
लॅ डरला ज ू आिण का ीर ा डोडा िज ाचे ँड उ ादन 

णून िनयु  केले आहे. 
 क ीय िव ान आिण तं ान मं ी, डॉ िजत  िसंह यांनी अलीकडेच 

ज ू आिण का ीरमधील अनेक िज ां ा िज ा िवकास 
सम य आिण देखरेख सिमती ा (DISHA) बैठकांचे अ थान 
केले. मोदी सरकार ा 'वन िड , वन ोड ' या 
उप मांतगत लै डरला ो ाहन दे ासाठी डोडा ँड उ ादन 

णून लॅ डरची िनयु ी कर ाचा मह पूण िनणय बैठकीत 
घे ात आला. 

 ज ू आिण का ीर मधील डोडा िज ा हे भारता ा जांभ ा 
ांतीचे िकंवा लॅ डर ा लागवडीचे ज थान आहे. तथािप, ज ू 

आिण का ीरमधील जवळपास सव 20 िज ांम े लै डरची 
लागवड केली जाते. 

SPMCIL िद ी मु ालयाने िनिष  िठकाण घोिषत केले. 
 गृह मं ालयाने िस ु रटी ि ंिटंग अँड िमंिटंग कॉप रेशन ऑफ 

इंिडया िलिमटेड (SPMCIL) चे िद ी मु ालय अिधकृत गु  
कायदा, 1923 ा कलम 2 अंतगत 'िनिष  िठकाण' णून घोिषत 
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केले आहे. यामुळे ात अनिधकृत ीचंा वेश रोखला जातो. 
2016 म े 2,000 आिण 500 पयां ा नोटांची नवीन मािलका 
छापणारी ही भारतातील एकमेव चलन आिण नोटा उ ादक कंपनी 
आहे. 

िद ी मंि मंडळाने भारतातील पिह ा 'ई-वे  इको-पाक'ला 
मंजुरी िदली. 
 िद ी मंि मंडळाने अशा कारचा भारतातील पिहला 

इले ॉिनक-वे  इको-पाक उभार ास मा ता िदली आहे. 
पयटनाला चालना दे ासाठी 'िद ी िफ  पॉिलसी 2022' तयार 
कर ाचेही ांनी मा  केले आहे. इले ॉिनक कचरा इको-

डली पाक िद ीत 20 एकर जागेवर बांधला जाणार आहे. 
िद ीत दरवष  सुमारे 2 लाख टन ई-कचरा टाकला जातो. हे इको-
पाक वै ािनक आिण सुरि त मागाने ई-कच याचे पुनवापर, 
नूतनीकरण आिण िवघटन करेल. 

सव धा परी ांसाठी मह ाचे मु े  : 
● इ ायलचे अ : आयझॅक हझॉग; 
● इ ायलची राजधानी: जे सलेम; 
● इ ायलचे पंत धान: न ाली बेनेट; 
● इ ायल चलन: इ ायली शेकेल. 
● Meta सीईओ:  माक झुकरबग; 
● Meta मु ालय: कॅिलफोिनया, युनायटेड ेट्स; 
● FICCI अ : संजीव मेहता ; 
● FICCI ची थापना: 1927; 
● FICCI मु ालय  नवी िद ी; 
● FICCI महासिचव: िदलीप चेनॉय. 
● पेटीएम मनी सीईओ: व ण ीधर; 
● पेटीएम मनी मु ालय थान: बगळु ; 
● पेटीएम मनीची थापना: 20 स बर 2017. 
● ICRISAT मु ालय: पाटनचे वू, हैदराबाद; 
● ICRISAT थापना: 1972; 
● ICRISAT सं थापक: एमएस ामीनाथन, सी. े ड बटले, रा  

किमं . 
● आिशयाई िवकास बँकेचे मु ालय: मांडलुयोगं, िफलीिप ; 
● आिशयाई िवकास बँकेचे अ : मासा ुगु असाकावा (17 

जानेवारी 2020 पासून); 
● आिशयाई िवकास बँकेचे सद : 68 देश; 
● आिशयाई िवकास बँकेची थापना: 19 िडसबर 1966. 
● कोटक मिहं ा जनरल इ शुर  मु ालय: मंुबई, महारा ; 
● कोटक मिहं ा जनरल इ शुर चे एमडी आिण सीईओ: सुरेश 

अ वाल. 
● भारतीय आयुिवमा महामंडळाची थापना: 1956 
● भारतीय आयुिवमा महामंडळ मु ालय: मंुबई, महारा ; 
● भारतीय आयुिवमा महामंडळाचे अ : एमआर कुमार. 
● आंतररा ीय ऑिल क सिमतीचे मु ालय: लॉसने, झलड; 

● आंतररा ीय ऑिल क सिमतीचे अ : थॉमस बाख; 
● आंतररा ीय ऑिल क सिमतीची थापना: 23 जून 1894, पॅ रस, 

ा . 
● KVIC ची थापना: 1956 
● KVIC मु ालय: मंुबई 
● KVIC चेअरपसन: िवनय कुमार स ेना; 
● KVIC मूळ एज ी: सू , लघु आिण म म उ ोग मं ालय. 
● युनायटेड िकंगडमचे पंत धान: बो रस जॉ न. 
● युनायटेड िकंगडमची राजधानी: लंडन. 
● POSOCO ची थापना: माच 2010; 
● POSOCO मु ालय: नवी िद ी, भारत. 
● एअरटेल पेमट्स बँकेचे एमडी आिण सीईओ: अनु ता िब ास; 
● एअरटेल पेमट्स बँकेचे मु ालय: नवी िद ी; 
● एअरटेल पेमट्स बँकेची थापना: जानेवारी 2017; 
● ICICI लो ाड जनरल इ शुर  मु ालय: मंुबई, महारा ; 
● ICICI लो ाड जनरल इ शुर चे MD आिण CEO: भागव 

दासगु ा. 
● सवात मौ वान खेळाडू: वांग शानशान (चीन) 
● टॉप ोअरर: सॅम केर (7 गोल) (ऑ ेिलया) 
● सव ृ  गोलर क: झ ूयू (चीन) 
● फेअर े पुर ार: दि ण को रया 
● कमचारी िनवड आयोगाचे मु ालय: नवी िद ी; 
● कमचारी िनवड आयोगाची थापना: 4 नो बर 1975. 
● Razorpay CEO:  हिषल माथूर; 
● Razorpay थापना:  2013; 
● Curlec ची थापना Zac Liew आिण Steve Kucia यांनी 2018 

म े केली होती. 
● व  गो  कौ ल सीईओ: डे ड टेट; 
● जागितक सुवण प रषदेचे मु ालय: लंडन, युनायटेड िकंगडम; 
● जागितक सुवण प रषद थापना: 1987; 
● जागितक सुवण प रषदेचे अ : के न दुि ी. 
● ज ू-का ीरचे ले नंट ग नर: मनोज िस ा; 
● J&K िनिमती (क शािसत देश): 31 ऑ ोबर 2019. 
● तेलंगणाची राजधानी: हैदराबाद; 
● तेलंगणाचे रा पाल: तिमिलसाई संुदरराजन; 
● तेलंगणाचे मु मं ी: के. चं शेखर राव. 
● िस ु रटीज अँड ए चज बोड ऑफ इंिडयाची थापना: 12 एि ल 

1992. 
● िस ु रटीज अँड ए चज बोड ऑफ इंिडया मु ालय: मंुबई. 
● िस ु रटीज अँड ए चज बोड ऑफ इंिडया  एज ी कायकारी: 

अजय ागी. 
● इंटरनॅशनल ुरो फॉर एिपले ी अ : ा ा सोिफया; 
● इंटरनॅशनल ुरो फॉर एिपले ीची थापना: 1961. 
● आरबीएल बँकेची थापना: 1943 
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● RBL बँकेचे मु ालय: मंुबई, महारा ; 
● RBL बँकेचे CEO आिण MD: राजीव आ जा; 
● RBL बँक टॅगलाइन: अपना का बँक. 
● बुिकना फासो राजधानी: औगाडौगौ; 
● बुिकना फासो अ : रॉच माक ि न काबोरे; 
● बुिकना फासो चलन: पि म आि कन CFA ँ क. 
● कनाटक बँकेची थापना: 18 फे ुवारी 1924; 
● कनाटक बँकेचे मु ालय: मंगळु , कनाटक; 
● कनाटक बँकेचे एमडी आिण सीईओ: महाबळे रा एम.एस 
● Twitter CEO: पराग अ वाल; 
● Twitter थापना: 21 माच 2006; 
● Twitter चे मु ालय: सॅन ा ो, कॅिलफोिनया, युनायटेड 

ेट्स. 
● JPMorgan चे CEO: जेमी िडमॉन 
● JPMorgan ची थापना: 1 िडसबर 2000. 
● Paisabazaar.com मु ालय: गु ाम, ह रयाणा; 
● Paisabazaar.com सीईओ आिण सह-सं थापक: नवीन कुकरेजा. 
● टेबल टेिनस फेडरेशन ऑफ इंिडयाचे अ : दु ंत चौटाला; 
● टेबल टेिनस फेडरेशन ऑफ इंिडया मु ालय: नवी िद ी; 
● टेबल टेिनस फेडरेशन ऑफ इंिडयाची थापना: 1926. 
● कॅनडाची राजधानी: ओटावा 
● चलन: कॅनेिडयन डॉलर 
● जमनी चा लर: ओलाफ ो झ; 
● जमनी राजधानी: बिलन; 
● जमनीचे चलन: युरो. 
● फॉ कॉनचे सं थापक: टेरी गौ; 
● फॉ कॉनची थापना: 20 फे ुवारी 1974; 
● फॉ कॉन मु ालय: तुचग िज ा, तैपेई, तैवान. 
● CBSE मु  कायालय: िद ी; 
● CBSE ची थापना:  3 नो बर 1962. 
● नाक िट  कंटोल ुरोचे महासंचालक: स  नारायण धान; 
● नाक िट  कंटोल ुरो मु ालय: नवी िद ी; 
● नाक िट  कंटोल ुरोची थापना: 1986. 
● SIDBI ची थापना: 2 एि ल 1990; 
● SIDBI मु ालय: लखनौ; 
● SIDBI चे अ : िशवसु म म रामन. 
● येस बँकेची थापना: 2004 
● येस बँकेचे मु ालय: मंुबई, महारा  
● येस बँकेचे मु  कायकारी अिधकारी: शांत कुमार 
● येस बँक टॅगलाइन: Experience Our Expertise. 
● िबहारचे रा पाल: फागू चौहान; 
● िबहार राजधानी: पाटणा; 
● िबहारचे मु मं ी: िनतीश कुमार. 
● जागितक आरो  संघटनेचे मु ालय: िजिन ा, झलड; 

● जागितक आरो  संघटनेची थापना: 7 एि ल 1948; 
● जागितक आरो  संघटनेचे महासंचालक: टेडोस अधानोम. 
● माय ोसॉ ची थापना: 4 एि ल 1975, अ ुकक, ू मे को, 

युनायटेड ेट्स; 
● माय ोसॉ  मु ालय: रेडमंड, वॉिशं टन, युनायटेड ेट्स; 
● माय ोसॉ  सीईओ: स ा नाडेला; 
● माय ोसॉ  चेअरपसन: जॉन ड ू. थॉ सन. 
● जागितक बँकेचे मु ालय: वॉिशं टन, डीसी, युनायटेड ेट्स. 
● जागितक बँकेची थापना: जुलै 1944. 
● जागितक बँकेचे अ : डे ड मालपास. 
● FICCI ची थापना: 1927; 
● FICCI मु ालय: नवी िद ी; 
● FICCI अ : संजीव मेहता; 
● FICCI सरिचटणीस: अ ण चावला. 
● माली राजधानी: बामाको; चलन: CFA ँ क; 
● नायजर राजधानी: िनयामी; चलन: पि म आि कन CFA ँ क. 
● IBM CEO: अरिवंद कृ ा; 
● IBM मु ालय: ूयॉक, युनायटेड ेट्स; 
● IBM सं थापक: चा  रॅनलेट ंट; 
● IBM ची थापना: 16 जून 1911. 
● IDBI बँकेचे मु ालय:  मंुबई. 
● िहंदु ान युिनिल र िलिमटेड मु ालय: मंुबई; 
● िहंदु ान युिनिल र िलिमटेड थापना: 17 ऑ ोबर 1933. 
● Bharti Airtel CEO: गोपाल िव ल; 
● Bharti Airtel सं थापक: सुनील भारती िम ल; 
● Bharti Airtel ची थापना: 7 जुलै 1995, भारत. 
● युिनयन बँक ऑफ इंिडया मु ालय: मंुबई; 
● युिनयन बँक ऑफ इंिडया सीईओ: राजिकरण राय जी.; 
● युिनयन बँक ऑफ इंिडयाची थापना: 11 नो बर 1919, मंुबई. 
● ँडड चाटड सीईओ: िबल िवंटस (10 जून 2015) 
● ँडड चाटडची थापना:  1969, लंडन, युनायटेड िकंगडम. 
● इंटरनॅशनल एअर टा पोट असोिसएशन मु ालय:  मॉ यल, 

कॅनडा; 
● इंटरनॅशनल एअर टा पोट असोिसएशन डीजी:  िवली वॉ श; 
● इंटरनॅशनल एअर टा पोट असोिसएशनची थापना:  19 एि ल 

1945, हवाना, ुबा. 
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