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साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 27 फेब्रवुारी त े05 माचच 2022 
 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

युके्रनमधून नागररकाांना बाहेर काढण्यासाठी भारताने 

ऑपरेशन गांगा नावाचे ममशन सुरू केले. 

● रशिया-युके्रन तणावामुळे युके्रनमधून भारतीय नागररकाांना 

बाहेर काढण्यासाठी भारत सरकारने ऑपरेिन गांगा नावाची 

शनवाासन मोहीम सुरू केली आहे. युके्रन आशण रशियामधे्य सुरू 

असलेल्या तणावामुळे, राष््टाांच्या सुरके्षसाठी अशधकाऱयाांनी 

युके्रनला नो-फ्लाय झोन म्हणून घोशित केले आहे. त्यामुळे 

अनेक भारतीय नागररक युके्रनमधे्य अडकून पडले होते. 

भारतीय नागररकाांना देिात परत येण्यास मदत करण्यासाठी, 

भारत सरकारने ऑपरेिन गांगा नावाची शविेि शनवाासन मोहीम 

राबशवण्याचा शनणाय घेतला. सरकार भारतीय नागररकाांना 

शवमानाद्वारे परत आणणार आहे. 

मनसुख माांडमवया याांनी बायोमेमडकल इनोवे्हशनवर “ICMR/ 

DHR पॉमलसी लााँच केली. 

● वैद्यकीय, दांत आशण पॅरामेशडकल सांस्ाांमधील वैद्यकीय 

व्यावसायीक, िास्त्रज्ञ आशण तांत्रज्ञाांसाठी, कें द्रीय आरोग्य 

मांत्रालयाने बायोमेशडकल इनोवे्हिन आशण उद्योजकतेवर 

ICMR/DHR धोरण सुरू केले आहे. भारत सरकारच्या मेक-

इन-इांशडया, स्टार्ा-अप-इांशडया आशण आत्मशनभार भारत 

उपक्रमाांना प्रोत्साहन देऊन, ते बहु-अनुिासनात्मक 

सहकायााची हमी देईल, स्टार्ा-अप सांसृ्कतीला चालना देईल 

आशण देिभरातील वैद्यकीय सांस्ाांमधे्य एक नाशवन्यपूणा 

पररसांस्ा स्ापन करेल.” 

● "हे धोरण बहु-अनुिासनात्मक सहयोग सुशनशित करेल, स्टार्ा-

अप सांसृ्कतीला प्रोत्साहन देईल आशण मेक-इन-इांशडया, स्टार्ा-

अप-इांशडया आशण आत्मशनभार भारत उपक्रमाांना प्रोत्साहन 

देऊन देिभरातील वैद्यकीय सांस्ाांमधे्य एक नाशवन्यपूणा 

पररसांस्ा शवकशसत करेल," डॉ. मनसुख माांडशवया, कें द्रीय 

आरोग्य आशण कुरु्ांब कल्याण मांत्री, पॉशलसी लॉन्च प्रसांगी बोलत 

होते. हे धोरण पांतप्रधान हापार याांच्या “नवीनीकरण, पेर्ांर्, 

उत्पादन आशण समृद्धी” या ब्रीदवाक्यािी सुसांगत आहे. 

मशक्षण मांत्रालयाने भाषा प्रमाणपत्र सेल्फी मोहीम सुरू केली. 

● मशक्षण मांत्रालयाने 'भाषा प्रमाणपत्र सेल्फी' नावाची मोहीम 

सुरू केली आहे . या मोशहमेचे उशिष्ट साांसृ्कशतक शवशवधतेला 

प्रोत्साहन देण्यासाठी आशण बहुभाशिकतेला प्रोत्साहन 

देण्यासाठी मांत्रालयाने एक भारत शे्रष्ठ भारतच्या अांतगगत सुरू 

केलेल्या भाषा सांगम मोबाइल अाँपला प्रोत्साहन देणे आहे. 

भािा सांगम मोबाईल अँप 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी शिक्षण 

आशण कौिल्य शवकास मांत्री श्री धमेंद्र प्रधान याांनी भारतीय 

भािाांच्या सांवधानावर भर देण्यासाठी लाँच केले. 

● हे अँप शिक्षण मांत्रालय आशण MyGov India द्वारे शवकशसत 

केले गेले आहे आशण वापरकत्याांना 22 अनुसूशचत भारतीय 

भािाांमधे्य दैनांशदन वापरातील 100+ वाके्य शिकण्याची 

परवानगी देते. 'भािा प्रमाणपत्र सेल्फी' उपक्रम लोकाांना 

#BhashaCertificateSelfie हॅिरॅ्ग वापरून प्रमाणपत्रासह 

सेल्फी अपलोड करण्यास प्रोत्साशहत करत आहे. 

जपान आमण भारताने मिपक्षीय सॅ्वप अरेंजमेंट (BSA) चे 

नूतनीकरण केले आहे. 

● जपान आशण भारताने शद्वपक्षीय सॅ्वप अरेंजमेंर् (BSA) चे 

नूतनीकरण केले आहे ज्याचा आकार USD 75 अब्ज पयांत 

आहे. BSA ही शद्व-मागी व्यवस्ा आहे शज्े दोन्ही अशधकारी 

यूएस डॉलरच्या बदल्यात त्याांची स्ाशनक चलने बदलू िकतात. 

या प्रकरणात आकारला जाणारा व्याजदर करारावर स्वाक्षरी 

करताना शनशित केला जातो आशण त्यामुळे शवशनमय दरातील 

चढ-उताराांमुळे होणारा धोका कमी होतो. 2018 मधे्य बँक 

ऑफ जपान आशण ररझव्हा बँक ऑफ इांशडया याांच्यात 

वास्तशवक शद्वपक्षीय सॅ्वप व्यवस्ा (BSA) स्वाक्षरी करण्यात 

आली होती. 

भारत आमण जपानमधील BSA म्हणजे काय? 

● याचा अ ा् जपान आशण भारत एकमेकाांकडून त्याांच्या चलनात 

म्हणजे भारतीय रुपया शकां वा जपानी येन शकां वा यूएस डॉलरमधे्य 

पैसे घेऊ िकतात. खाली नमूद केल्याप्रमाणे हे आणखी स्पष्ट 

केले जाऊ िकते: 

● जेव्हा भारताला जपानकडून कजा घ्यायचे असेल तेव्हा ते US 

डॉलर शकां वा जपानी येनमधे्य $75 अब्ज मयाादेपयांत कजा घेऊ 

िकतात. 

● जेव्हा जपानला भारताकडून कजा घ्यायचे असेल तेव्हा ते US 

डॉलर शकां वा भारतीय रुपयामधे्य $75 अब्ज मयाादेपयांत कजा 

घेऊ िकते. 

● पैसे कजा घेताना शनशित केलेल्या व्याज दराने प्रत्यक्षात कजा 

घेतलेल्या रकमेवर देि व्याज देतील. 
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राष्ट्र पती राम नाथ कोमवांद याांनी राष्ट्र पती भवनात 'आरोग्य 

वनम' चे उद्घाटन केले. 

● भारताचे राष््टपती, श्री राम नाथ कोमवांद याांनी नवी मदल्लीतील 

राष्ट्र पती इसे्टट (राष्ट्र पती भवन) ये्े नव्याने शवकशसत 

केलेल्या 'आरोग्य वनम' चे उद्घाटन केले. या आरोग्य 

वनमचा उिेि आयुवेशदक वनस्पती ांचे महत्त्व आशण त्याांचा 

मानवी िरीरावर होणारा पररणाम साांगणे हा आहे. आयुवेशदक 

वनस्पती ांचे महत्त्व आशण त्याांचे मानवी िरीरावर होणारे पररणाम 

लोकाांसमोर आणण्याच्या उिेिाने आरोग्य वनम ही सांकल्पना 

माांडण्यात आली आहे. 

● 6.6 एकरमधे्य पसरलेले आरोग्य वनम योग मुद्रामधे्य बसलेल्या 

माणसाच्या आकारात शवकशसत करण्यात आले आहे. यात 

आयुवेदातील उपचारात्मक हेतूांसाठी वापरल्या जाणार्या सुमारे 

215 औिधी वनस्पती आशण वनस्पती ांचा समावेि आहे. या 

वनमची इतर काही वैशिष्ट्ये म्हणजे पाण्याचे कारां जे, योग मांच, 

जलवाशहनी, कमळ आशण तलाव आहे. हे वनम आता लोकाांच्या 

पाहण्यासाठी खुले करण्यात येणार आहे. 

भारत सरकार मथांक टाँक, नीती आयोग राष्ट्र ीय मलांग मनदेशाांक 

मवकमसत करत आहे. 

● NITI आयोग राष््टीय शलांग शनदेिाांक शवकशसत करण्याच्या 

प्रशक्रयेत आहे. नॅिनल जेंडर इांडेक्सचे उशिष्ट प्रगतीचे मोजमाप 

करणे आशण सूशचत धोरणात्मक शनणाय घेण्यासाठी शलांग 

समानतेतील अांतर ओळखणे हे आहे. हे भारतातील राजे्य आशण 

कें द्रिाशसत प्रदेिाांची प्रगती पररभाशित शलांग मेशर््क्सवर मॅप 

करण्यासाठी आशण सकारात्मक बदलाचा पाया तयार 

करण्यासाठी एक साधन म्हणून काम करेल. NITI आयोगाच्या 

2021-22 च्या वाशिाक अहवालात ही माशहती प्रशसद्ध करण्यात 

आली आहे. 

Google आमण MeitY Appscale Academy कायगक्रमाांतगगत 

100 भारतीय स्टाटगअप्सना प्रमशमक्षत करणार आहेत. 

● MeitY स्टाटगअप हब, इलेक्ट्र ॉमनक्स आमण मामहती तांत्रज्ञान 

मांत्रालयाचा एक उपक्रम (MeitY), आशण Google ने 

Appscale Academy कायगक्रमाचा एक भाग म्हणून 100 

प्रारां शभक ते मध्यम-र्प्प्यावरील भारतीय स्टार्ाअपची घोिणा 

केली आहे. Appscale Academy हा MeitY आशण Google 

द्वारे लॉन्च केलेल्या स्टार्ाअप्ससाठी एक नवीन वाढ आशण 

शवकास कायाक्रम आहे जो सांपूणा भारतातील सुरुवातीच्या ते 

मध्यम-र्प्प्यावरील स्टार्ाअपना जागशतक पे्रक्षकाांसाठी उच्च-

गुणवते्तचे Apps आशण गेम तयार करण्यासाठी मदत आशण 

प्रशिक्षण देतो. 

अदानी ग्रीनला 150 मेगावॅट सौर ऊजाग प्रकल्प उभारण्यासाठी 

LOA ममळाला. 

● अदानी ग्रीन एनजी शलशमरे्डने साांशगतले की त्याांच्या उपकां पनी 

अदानी ररनु्यएबल एनजी होल्डांग शफफ्टीन शलशमरे्डने 150 

मेगावॅर्चा सौर ऊजाा प्रकल्प तयार करण्यासाठी पुरस्कार पत्र 

(LOA) प्राप्त केले आहे. 25 विाांच्या कालावधीसाठी, या प्रकल्प 

क्षमतेसाठी शनशित दर $2.34/kWh आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● अदानी गु्रप कां पनीने जारी केलेल्या शनवेदनानुसार स्टॉक 

एक्स्चेंज फाइशलांगमधे्य म्हर्ले आहे की, अदानी ग्रीन एनजी 

शलशमरे्डची पूणा मालकीची उपकां पनी अदानी ररनू्यएबल एनजी 

होल्डांग शफफ्टीन शलशमरे्ड, पांजाब से्टर् पॉवर कॉपोरेिन 

शलशमरे्डने जारी केलेल्या शनशवदेत सहभागी झाली होती. 

ग्राउांड-माउां रे्ड शग्रड-कनेक्र् सोलर पीव्ही पॉवर प्ाांर््समधून 

250 मेगावॅर् सोलर पॉवरचे सांपादन केले आहे आशण 150 

मेगावॅर्चा सौर ऊजाा प्रकल्प उभारण्यासाठी लेर्र ऑफ 

अवॉडा प्राप्त झाला आहे. 

● अदानी ग्रीनकडे सध्या 20.434 MWac क्षमतेचा पूणात: अक्षय 

ऊजाा प्रकल्प पोर्ाफोशलओ आहे , ज्यामधे्य 5.410 MWac 

कायारत प्रकल्प आहेत. फमानुसार, 11,591 MWac प्रकल्प 

आता बाांधकामाधीन आहेत, 3.433 MWac प्रकल्प पूणात्वाच्या 

जवळ आहेत. 

● अदानी ग्रीन एनजी शलशमरे्ड ही एक भारतीय अक्षय ऊजाा 

कां पनी आहे ज्याचे मुख्यालय अहमदाबाद, गुजरात ये्े आहे 

आशण ती अदानी समूहाचा भाग आहे. एका विाात, अदानी ग्रीन 

एनजीच्या समभागाांनी 61 र्क्कक्याांहून अशधक परतावा शदला 

आहे, तर कां पनीने 2022 मधे्य (विा-तारीख शकां वा YTD) 

बेंचमाका  बीएसई सेने्सक्समधील 5% घसरणीच्या तुलनेत 

आतापयांत 36 र्क्कक्याांहून अशधक वाढ केली आहे. 

टाटा मोटसगने 'अनुभव'- शोरूम ऑन व्हील लााँच केले. 

● र्ार्ा मोर्साने 'अनुभव' नावाचे मोबाइल िोरूम (िोरूम ऑन 

व्हील) सुरू केले आहे, जे ग्रामीण ग्राहकाांना लक्ष्य करून 

ग्रामीण भागात त्याांची पोहोच वाढवून त्याांना घरोघरी कार 

खरेदीचा अनुभव प्रदान करते. ग्रामीण भारतामधे्य र्ार्ा 

मोर्साच्या बँ्रड जागरूकता वाढवण्यासाठी र्ार्ा मोर्सा 

देिभरात एकूण 103 मोबाइल िोरूम्स तैनात करणार आहेत. 

'अनुभव' मोबाईल शोरूम्सबद्दल: 

● हे मोबाईल िोरूम र्ार्ा मोर्साच्या देखरेखीखाली आशण 

मागादिानाखाली डीलरशिपद्वारे चालवले जातील. सवा 

डीलरशिप या वॅ्हनसाठी माशसक मागा पररभाशित करतील 

ज्यावर ते चालतील आशण लल्क्ष्यत गाव शकां वा तहसील कव्हर 

करतील. 
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● ग्रामीण भारतामधे्य र्ार्ा मोर्साच्या बँ्रडची जागरूकता 

वाढवण्यासाठी देिभरात एकूण 103 मोबाइल िोरूम्स तैनात 

केल्या जात आहेत. 

● हे मोबाईल िोरूम शवद्यमान डीलरशिपना ग्राहकाांना घरोघरी 

शवक्रीचा अनुभव देण्यास आशण त्याांना र्ार्ा मोर्साच्या 

उत्पादनाांबिल माशहती देण्यास मदत करतील. 

● या उत्पादनाांमधे्य कार आशण SUV, अँके्ससरीज, फायनान्स 

स्कीम शमळवणे, रे्स्ट ड्ाइव्ह बुक करणे आशण एक्स्चेंजसाठी 

अल्स्तत्वात असलेल्या कारचे मूल्यमापन करणे याांचा समावेि 

आहे. 

MoWCD ने 'स्त्री मनोरक्षा' प्रकल्प सुरू केला. 

● मशहला आशण बाल शवकास मांत्रालय (MoWCD) आशण 

NIMHANS बेंगळुरू याांनी बुधवारी भारतातील मशहलाांचे 

मानशसक आरोग्य सुधारण्याच्या उिेिाने 'स्त्री मनोरक्षा प्रकल्प' 

सुरू केला. या प्रकल्पात OSC (वन-स्टॉप सेंर्र) ऑफ1 

अशधकार्याांची क्षमता वाढवण्यावर लक्ष कें शद्रत केले जाईल जे 

वन-स्टॉप सेंर्सावर येतात, शविेित: ज्या मशहलाांना शहांसा आशण 

त्रास सहन करावा लागला आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● कोशवड काळात वन-स्टॉप सेंर्रने प्रिांसनीय कामशगरी केली. 

देिभरात आधीच 700 हून अशधक वन-स्टॉप कें दे्र कायारत 

आहेत. 

● या वन-स्टॉप िॉप्समधे्य काम करणाऱया लोकाांना सेल्फ 

शडफेन्स िहीद मशहला हेल्पलाइन किी चालवायची आशण 

त्याांना समुपदेिन कसे करावे हे शिकवले जाईल. 

● प्रगत प्रशिक्षण कायाक्रम त्याांना समजू इल्ित असलेल्या सवा 

प्रादेशिक भािाांमधे्य शवतररत केला जाईल. NIMHANS ने 

यासाठी समशपात वेबसाइर् देखील तयार केली आहे, ज्यामधे्य 

प्रशिक्षणासांबांधी माशहतीचा खशजना आहे. 

सागरी मत्स्यव्यवसायाचे 5 माचगपासून 'सागर पररक्रमा'िारे 

प्रदशगन 

● सागरी मत्स्यव्यवसाय के्षत्रातील सांपत्ती 5 माचापासून 'सागर 

पररक्रमा'द्वारे प्रदशिात केली जाणार आहे. पृथ्वीच्या पृष्ठभागाच्या 

जवळजवळ तीन चतु्ाांि भाग व्यापणारी जगातील सवाात 

मोठी पररसांस्ा असलेले महासागर, भारतातील कोयवधी 

लोकाांच्या अ ा्व्यवस्ेसाठी, सुरशक्षततेसाठी आशण 

उपजीशवकेसाठी महत्त्वपूणा आहेत, ज्यात 8,118 नऊ राजे्य 

आशण चार कें द्रिाशसत प्रदेिाांमधे्य पसरलेले आहेत. 

Hero MotoCorp ने नवीन EV ब्राँड 'Vida' 2022 असे नाव 

मदले आहे. 

● Hero MotoCorp ने त्याच्या उदयोनु्मख मोशबशलर्ी सोलू्यिन्स 

आशण आगामी इलेल्क््टक वाहनाांसाठी नवीन बँ्रड “Vida”, 

(Vida म्हणजे जीवन) चे अनावरण केले आहे. शवदा बँ्रडचे 

अनावरण 3 माचा 2022 रोजी दुबई ये्े Hero MotoCorp चे 

अध्यक्ष आशण CEO डॉ पवन मुांजाल याांच्या हसे्त करण्यात 

आले. त्याांनी $100 दिलक्ष ग्लोबल ससे्टनेशबशलर्ी फां डाची 

घोिणा देखील केली जी कां पनीला ESG सोलू्यिन्सवर 10,000 

हून अशधक उद्योजकाांचे पालनपोिण करण्यास मदत करेल. 

MEA ने भारत-डच राजनैमतक सांबांधाच्या 75 वषाांसाठी मवशेष 

लोगोचे अनावरण केले. 

● भारत आशण नेदरलँड याांच्यातील राजनैशतक सांबांधाांच्या 

स्ापनेचा 75 वा वधाापन शदन या विी साजरा केला जात आहे. 

परराष््ट मांत्रालयातील सशचव (पशिम) सांजय वमाा आशण 

नेदरलँड्सचे भारतातील राजदूत मारे्न वॅ्हन डेन बगा याांनी 2 

माचा 2022 रोजी या सोहळ्याच्या स्मरणा ा् सांयुक्त लोगो लाँच 

केला. 

● 1947 मधे्य भारत आशण नेदरलँडने राजनैशतक सांबांध प्रस्ाशपत 

केले. तेव्हापासून, दोन्ही देिाांनी महत्त्वपूणा राजकीय, आश ा्क 

आशण व्यावसाशयक सांबांध तसेच शवशवध के्षत्रीय सहकायाांची 

स्ापना केली आहे. 

व्यावसामयक आमण व्यापारी सांबांध 

● व्यापार आशण व्यावसाशयक सहकाया हे दोन्ही देिाांच्या शद्वपक्षीय 

सांबांधाांच्या कें द्रस्ानी आहेत. FY 2019-20 मधे्य USD 6.5 

अब्ज FDI गुांतवणुकीसह, नेदरलँड्स भारतातील मॉररिस 

आशण शसांगापूर नांतर शतसऱया क्रमाांकाचे सवाात मोठे 

गुांतवणूकदार होते. एशप्रल 2000 ते शडसेंबर 2020 या 

कालावधीत भारतात डच गुांतवणुकीची एकूण USD 36.28 

शबशलयन होती, ज्यामुळे ते चौथ्या स्ानावर होते. 

● नेदरलँड्सला FY 2019-20 मधे्य भारताकडून USD 1.23 

शबशलयन ऑफिोअर डायरेक्ट इन्व्वे्हस्टमेंर् (ODI) शमळाली, 

ज्यामुळे ते भारताकडून ODI साठी चौथ्या क्रमाांकाचे लोकशप्रय 

गांतव्यस्ान बनले. 

● 2020-21 (एशप्रल-शडसेंबर) या आश ा्क विाात शद्वपक्षीय व्यापार 

US$6.55 अब्ज एवढा होता, नेदरलँड्समधे्य भारतीय शनयाात 

US$4.33 अब्ज होती आशण नेदरलँड्समधून भारतीय आयात 

एकूण US$2.22 अब्ज होती. 

● भारतात, सुमारे 200 डच उद्योग आहेत. याशिवाय, 

नेदरलँड्समधे्य जवळपास 200 भारतीय कां पन्या आहेत ज्यात 

सवा मुख्य IT कां पन्याांचा समावेि आहे. 

NMCG ने गांगा पुनरुज्जीवनासाठी 'मवशेष जु्यरी पुरस्कार' 

प्रदान केला. 

● नॅिनल शमिन फॉर क्लीन गांगा (NMCG) ला 7व्या इांशडया 

इांडस््टी वॉर्र कॉन्व्के्लव्ह आशण FICCI वॉर्र अवॉड्ासच्या 9व्या 

आवृत्तीत 'शविेि जु्यरी पुरस्कार' प्रदान करण्यात आला आहे . 

NMCG ला गांगा नदीचे पुनरुज्जीवन आशण जलव्यवस्ापनात 

बदल घडवून आणण्याच्या प्रयत्ाांसाठी पुरस्कार देण्यात आला 

आहे. FICCI वॉर्र अवॉड्ासच्या 9व्या आवृत्तीचे आयोजन FICCI 

च्या 7 व्या इांशडया इांडस््टी वॉर्र कॉन्व्के्लव्हमधे्य करण्यात आले 

होते, जे 02 आशण 03 माचा 2022 रोजी अक्षरिः  आयोशजत 

करण्यात आले होते. 
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राज्य बातम्या 
 

कोचीन मवमानतळ नवीन सौर प्रकल्पामुळे पॉवर पॉमिमटव्ह 

होणार आहे. 

● कोचीन इांटरनॅशनल एअरपोटग मलममटेड (CIAL) 

केरळमधील कनू्नर शजल्ह्यातील पयनू्नर जवळ 6 माचा रोजी 12 

MWp सौर ऊजाग प्रकल्प सुरू करणार आहे. नवीन सौर 

ऊजाा प्रकल्प कायााल्ित झाल्यामुळे, CIAL ला पॉवर पॉशझशर्व्ह 

शवमानतळाचा दजाा प्राप्त होईल, पॉवर-नू्यर््ल शवमानतळाच्या 

सध्याच्या ल्स्तीवरून. 2015 मधे्य, CIAL सांपूणापणे सौर ऊजेने 

चालणारे जगातील पशहले शवमानतळ बनले. 

रस्त्यावरील प्राण्याांसाठी भारतातील पमहली रुग्णवामहका 

ताममळनाडूमधे्य सुरू करण्यात आली आहे. 

● रस्त्यावरील प्राण्याांसाठी भारतातील पशहली रुग्णवाशहका चेन्नई, 

ताशमळनाडू ये्े सुरू करण्यात आली आहे. बू्ल क्रॉस ऑफ 

इांशडयाने आांतरराष््टीय प्राणी कल्याणकारी सांस्ा “फोर पॉ” च्या 

सहकायााने याची सुरुवात केली आहे . मद्रास उच्च 

न्यायालयाच्या न्यायमूती डॉ. अशन्ा सुमांत याांनी रुग्णवाशहकेचे 

लोकापाण केले. Stray Animal केअर प्रोग्राम हा जखमी आशण 

आजारी रस्त्यावरील प्राण्याांना साइर्वर उपचार देण्यासाठी 

जहाजावरील पिुवैद्याांसह "चाकाांवर रुग्णालय" असेल. 

आसाम सरकारने सांपूणग राज्याला “अशाांत के्षत्र” म्हणून घोमषत 

केले आहे. 

● आसाम सरकारने राज्यातील वादग्रस्त सिस्त्र दल (शविेि 

अशधकार) कायदा, 1958 (AFSPA) आणखी सहा मशहन्याांसाठी 

वाढवला आहे. ही अशधसूचना 28 फेबु्रवारीपासून लागू झाली. 

सुरुवातीला, अशवभाशजत आसाममधे्य नागाांच्या 

आांदोलनादरम्यान 1955 चा आसाम शडस्टबाड एररया कायदा 

होता. या कायद्याने लष्कराला काही प्रमाणात मोकळीक शदली 

जी सिस्त्र दल (शविेि िक्ती) कायदा, 1958 च्या समावेिासह 

रि करण्यात आली. आसाममधे्य नोव्हेंबर 1990 मधे्य AFSPA 

लागू करण्यात आला आशण त्यानांतर दर सहा मशहन्याांनी तो 

वाढवला गेला. 
 

 

राजस्थान सरकारने 'उांट सांरक्षण आमण मवकास धोरण' जाहीर 

केले. 

● राजस्थान, राज्य सरकारने 2022-23 च्या बजेर्मधे्य 'उांट 

सांरक्षण आमण मवकास धोरण' जाहीर केले आहे. सरकारी 

आकडेवारीनुसार, राजस्ानमधे्य दोन लाखाांपेक्षा कमी उांर् 

शिल्लक आहेत आशण सांपूणा देिात 2012 पासून उांर्ाांची सांख्या 

1.5 लाखाांनी कमी झाली आहे. 2019 मधे्य िेवर्ची मोजणी 

केली असता सुमारे 2.5 लाख उांर् शिल्लक होते. 

 

आांतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

कॅनडाने जगातील पमहली वनस्पती-वु्यत्पन्न COVID-19 लस 

मांजूर केली आहे. 

● वनस्पती-आधाररत COVID-19 लस वापरण्यास अशधकृत 

करणारा कॅनडा हा जगातील पशहला देि बनला आहे. 

Medicago Inc. (शमतु्सशबिी केशमकल आशण शफशलप मॉररस 

याांच्या मालकीची बायोफामाा कां पनी) ची दोन-डोस लस 18 ते 

64 वयोगर्ातील प्रौढाांना शदली जाऊ िकते, परां तु 65 आशण 

त्याहून अशधक वयाच्या लोकाांना शमळालेल्या िॉर््सवर फारसा 

डेर्ा उपलब्ध नाही. 

● लस अशधकृत करण्याचा शनणाय 24,000 प्रौढाांवर केलेल्या 

अभ्यासावर आधाररत होता ज्याने दिाशवले की लसीचा 

पररणामकारकता दर COVID-19 रोखण्यासाठी 71% आहे - 

जरी omicron प्रकार समोर येण्यापूवी चाचण्या घेण्यात आल्या. 

Covifenz हे या लसीला शदलेले नाव आहे. कॅनडाने 56 दिलक्ष 

अशतररक्त डोस खरेदी करण्याच्या पयाायासह या वनस्पती-

आधाररत लसीचे 20 दिलक्ष डोस खरेदी करण्याचे मान्य केले. 

मगफ्ट मसटीमधे्य कायागलय उघडण्यासाठी नू्य डेव्हलपमेंट बाँक 

पमहली बहुपक्षीय एजन्सी 

● नू्य डेव्हलपमेंर् बँक (NDB) ही गुजरात इांर्रनॅिनल फायनान्स 

रे्क शसर्ी (शगफ्ट) मधे्य कायाालय उघडणारी पशहली बहुपक्षीय 

एजन्सी बनेल. नू्य डेव्हलपमेंर् बँक (NDB) ला यासाठी मांजुरी 

शमळाली आहे आशण मे 2022 मधे्य GIFT शसर्ीमधे्य कायाालय 

उघडेल. भारतीय कायाालय योग्य प्रकल्प ओळखण्यात मदत 

करेल आशण बँकेसाठी सांभाव्य शवत्तपुरवठ्याची पाइपलाइन 

तयार करण्याचा प्रयत् करेल. NDB ने भारतातील महत्त्वपूणा 

पायाभूत सुशवधा प्रकल्पाांना सम ा्न देण्यासाठी नव्याने सुरू 

केलेल्या नॅिनल बँक फॉर फायनाल्न्सांग इन्व्रास््टक्चर अँड 

डेव्हलपमेंर् (NBFID) सोबत भागीदारी करण्याची अपेक्षा आहे. 

● NDB ची स्ापना BRICS देिाांनी (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन 

आशण दशक्षण आशरका) 2014 मधे्य BRICS तसेच इतर 

उदयोनु्मख बाजारपेठाांमधील पायाभूत सुशवधा आशण िाश्वत 

शवकास प्रकल्पाांसाठी सांसाधने एकशत्रत करण्याच्या उिेिाने 

केली होती. ते 2015 मधे्य कायााल्ित झाले. आशण मुख्यालय 

िाांघाय, चीन ये्े आहे. सवा सांस्ापक सदस्य बँकेचे समान 

मालक आहेत. 
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रमशयाने जगातील सवागत मोठे मवमान 'Mriya नष्ट् केले. 

● युके्रनवर रशियाचे आक्रमण, रमशयाने “युके्रनचे अाँटोनोव्ह-

225 कागो मवमान” नावाचे जगातील सवाात मोठे शवमान नष्ट 

केले. हे शवमान कीवच्या बाहेर नष्ट झाले. िस्त्रास्त्र शनमााता 

युक्रोबोरोनप्रॉमच्या मते, “AN-225 Mriya” पुनसांचशयत 

करण्यासाठी USD पेक्षा जास्त खचा येईल आशण त्याला पाच विे 

लागू िकतात. हे शवमान जगासाठी अशद्वतीय होते. 24 फेबु्रवारी 

2022 रोजी रशियाने युके्रशनयन शवमानतळावर हल्ला केला 

तेव्हा An-225 शवमान हॉस्टोमेल शवमानतळावर होते. ते 27 

फेबु्रवारी रोजी नष्ट झाले. 

मवमानाबद्दल: 

● सोल्व्हएत से्पस प्रोग्रामसाठी एनजीया रॉकेर्चे बूस्टर आशण 

बुरान-क्लास ऑशबार्सा एअरशलफ्ट करण्यासाठी शवमानाची 

रचना करण्यात आली होती. हे Myasishchev VM-T पुनल्स ा्त 

करण्यासाठी शवकशसत केले गेले. 

● An-225 चे मूळ शमिन आशण उशिषे्ट जवळजवळ युनायरे्ड 

से्टर््सच्या िर्ल वाहक शवमानाप्रमाणेच आहेत. An-225 चे 

प्रमुख शडझायनर ल्व्हक्टर र्ोलमाचेव्ह होते. 

● ते 84 मीर्र लाांब होते आशण तािी 850 शकलोमीर्र वेगाने 250 

र्न माल वाहतूक करू िकत होते. 

IOC ने व्लामदमीर पुमतन याांच्याकडून सवोच्च ऑमलम्पिक 

सन्मान काढून घेतला. 

● आांतरराष््टीय ऑशलल्िक सशमतीने युके्रनच्या हल्ल्याला प्रतु्यत्तर 

म्हणून रशियाचे अध्यक्ष व्लाशदमीर पुतीन याांचा ऑशलल्िक 

ऑडार पुरस्कार काढून घेतला आहे. रशियाच्या युके्रनवर 

आक्रमणानांतर आांतरराष््टीय ऑशलल्िक सशमतीने क्रीडा 

महासांघ आशण आयोजकाांना रशियन आशण बेलारशियन 

खेळाडू आशण अशधकाऱयाांना आांतरराष््टीय स्पधाांमधून 

वगळण्याचे आवाहन केले. 

चीनच्या लााँग माचग-8 रॉकेटने 22 उपग्रह अवकाशात सोडले. 

● चीनच्या दुसऱया लााँग माचग 8 रॉकेटने शवशवध व्यावसाशयक 

चीनी अांतराळ कां पन्याांसाठी देिाांतगात शवक्रमी 22 उपग्रह 

प्रके्षमपत केले. चायना एरोसे्पस सायन्स अाँड टेक्नॉलॉजी 

कॉपोरेशन (CASC) ने नांतर प्रके्षपण यिस्वीतेची पुष्टी करून, 

लाँग माचा 8 पूवी 26 फेबु्रवारी रोजी रात्री 10:06 वाजता वेनचाांग 

उपग्रह प्रके्षपण कें द्रातून उचलले. 

US, EU, UK ने SWIFT मधून मनवडक रमशयन बाँका काढून 

टाकण्याचा मनणगय घेतला. 

● कॅनडा, यूएसए आशण त्याांचे युरोशपयन शमत्र देि SWIFT च्या 

इांर्रबँक मेसेशजांग शसस्टम (IMS) मधून प्रमुख रशियन बँका 

काढून र्ाकण्याच्या शनष्किाावर आले आहेत. हे एक खूप मोठे 

पाऊल आहे जे देिाला जगभरातील आश ा्क व्यवस्ेपासून दूर 

करेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● प्रमुख जागशतक िक्तीांनी या महत्त्वपूणा प्रशतिोधात्मक 

उपायाची घोिणा करणारे सांयुक्त शनवेदन जारी केले. त्यात 

म्हर्ले आहे, "यामुळे या बँका आांतरराष््टीय शवत्तीय 

व्यवस्ेपासून शडस्कनेक्ट झाल्या आहेत आशण त्याांच्या जागशतक 

स्तरावर काम करण्याच्या क्षमतेला हानी पोहोचेल याची खात्री 

होईल". 

● SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication) मधून रशिया काढून र्ाकल्याचा अ ा् 

असा होईल की रशियन बँका परदेिी बँकाांिी सुरशक्षतपणे 

सांवाद साधू िकणार नाहीत. 

● यापूवी, तेहरानमधील आल्िक कायाक्रमाच्या घडामोडीनांतर 

इराणला 2014 मधे्य SWIFT मधून काढून र्ाकण्यात आले 

होते. 

● युके्रनवर अप्रत्यक्षपणे केलेल्या हल्ल्यासाठी रशियावर लादल्या 

जाणार्या सांयुक्त शनबांधाांच्या अनेक फेऱयाांचे ही घोिणा केली 

जाईल. 

SWIFT म्हणजे काय? 

● SWIFT म्हणजे सोसायर्ी फॉर वडावाइड इांर्रबँक 

फायनाल्न्व्ियल रे्शलकमु्यशनकेिन्स आशण एक स्वतांत्र उपक्रम 

आहे, जो बेल्ियममधे्य आहे. SWIFT 200 पेक्षा जास्त देि 

आशण प्रदेिाांसाठी सुमारे 11,000 बँका आशण शवत्तीय 

सांस्ाांमधील अांतगात सांवाद यांत्रणा म्हणून काम करते. 

धोकादायक हवामानाचा मागोवा घेण्यासाठी NASA ने पुढील 

मपढीचा GOES-T उपग्रह प्रके्षमपत केला.  

● यूएस से्पस एजन्सी, NASA ने केप कॅनवेरल से्पस फोसा से्टिन, 

फ्लोररडा ये्ून चार नेक्स्ट-जनरेिन हवामान उपग्रह, 

शजओसे्टिनरी ऑपरेिनल एन्व्व्हायनामेंर्ल सॅरे्लाइर् (GOES) 

च्या माशलकेतील शतसरा यिस्वीररत्या प्रके्षशपत केला. GOES-T 

असे या उपग्रहाचे नाव आहे. एकदा उपग्रह त्याच्या भूल्स्र 

कके्षत ल्स्त झाल्यावर त्याचे नाव GOES-T वरून GOES-18 

असे केले जाईल. GOES-T चा उपयोग नॅिनल ओिशनक अँड 

अँर्मॉसे्फररक अँडशमशनसे््टिन (NOAA) द्वारे पशिम 

गोलाधाातील हवामान आशण धोकादायक पयाावरणीय 

पररल्स्तीचा अांदाज घेण्यासाठी केला जाईल. 

आरबीआयने सजेरोदादा नायक मशराळा सहकारी बाँकेचा 

परवाना रद्द केला. 

● ररझव्हा बँकेने सजेरावदादा नाईक शिराळा सहकारी बँक, 

साांगली, महाराष््टाचा परवाना रि केला आहे, कारण बँकेकडे 

पुरेसे भाांडवल आशण कमाईची िक्यता नाही. परवाना रि 

केल्यामुळे, सजेरावदादा नाईक शिराळा सहकारी बँक 

शलशमरे्डने 2 माचा रोजी कामकाजाची वेळ सांपल्यापासून 

बँशकां ग व्यवसाय करणे बांद केले आहे. बँक बँशकां ग शनयमन 

कायदा, 1949 च्या शवशवध कलमाांचे पालन करत नाही. 
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सोलर एम्पव्हएशन इांधन वापरणारी SWISS ही जगातील पमहली 

एअरलाइन्स बनणार आहे. 

● ल्स्वस इांर्रनॅिनल एअर लाइन्स AG (SWISS शकां वा ल्स्वस 

एअर लाइन्स) आशण शतची मूळ कां पनी, Lufthansa गु्रप याांनी 

ल्स्वत्झलांड आधाररत सौर इांधन स्टार्ा-अप, Synhelion SA 

(Synhelion) सह त्याांचे सौर शवमान इांधन वापरण्यासाठी 

भागीदारी केली आहे. ल्स्वस इांर्रनॅिनल एअरलाइन्स त्याांच्या 

फ्लाइर््सला मदत करण्यासाठी सौर शवमान इांधन ("सूया-ते-

द्रव" इांधन) वापरणारी पशहली एअरलाइन बनेल. SWISS 2023 

मधे्य सौर रॉकेलचा पशहला ग्राहक बनेल. 

 

मनयुक्ती बातम्या 
 

सेबीच्या पमहल्या ममहला प्रमुख म्हणून माधबी पुरी बुच याांची 

मनयुक्ती 

● माजी ICICI बँकर, माधबी पुरी बुच याांची अजय त्यागी याांच्या 

जागी नवीन शसकु्यररर्ीज अँड एक्सचेंज बोडा ऑफ इांशडया 

(SEBI) चे अध्यक्ष म्हणून शनयुक्ती करण्यात आली आहे. त्या 

सेबीच्या पशहल्या मशहला प्रमुख आहेत आशण शनयामक सांस्ेच्या 

प्रमुख असलेल्या पशहल्या नॉन-आयएएस देखील आहेत. शतला 

शवत्तीय बाजारपेठेतील तीन दिकाांहून अशधक अनुभव आहे 

आशण 5 एशप्रल 2017 ते 4 ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत त्या 

सेबीच्या पूणावेळ सदस्य (WTM) होत्या. SEBI मधील शतच्या 

कायाकाळात शतने पाळत ठेवणे, सामूशहक गुांतवणूक योजना 

आशण यासारखे पोर्ाफोशलओ हाताळले. 

एमप्रल 2022 मधे्य जनरल मनोज मुकुां द नरवणे भारतीय 

लष्कराच्या 27 व्या प्रमुख पदावरून मनवृत्त होणार आहेत. 

● एशप्रल 2022 मधे्य जनरल मनोज मुकुां द नरवणे भारतीय 

लष्कराच्या 27 व्या प्रमुख पदावरून शनवृत्त होणार आहेत. 

जनरल एम.एम. नरवणे आपल्या मागे एक भक्कम वारसा 

सोडणार आहेत हे कालाांतराने स्पष्ट होईल. आगामी काळात 

लष्कराच्या दृष्टीकोनाचे स्वरूप बदलणारे अनेक महत्त्वाचे 

धोरणात्मक शनणाय आशण डावपेच यासाठी ्ेर् जबाबदार 

असतानाही त्याांनी कोणताही शदखावा शकां वा प्रशसद्धी न करता 

लष्करप्रमुख म्हणून काम केले. 

मुांबईचे पोलीस आयुक्त म्हणून सांजय पाांडे याांची मनयुक्ती 

● महाराष््ट राज्य सुरक्षा महामांडळाचे व्यवस्ापकीय सांचालक 

सांजय पाांडे याांची मुांबईच्या आयुक्तपदी शनयुक्ती करण्यात 

आली आहे. शदनाांक 28 फेबु्रवारी 2022 रोजी राज्य सरकारने 

आदेि काढून ही शनयुक्ती जाहीर केली आहे. यापूवी आयुक्त 

असलेल्या हेमांत नगराळे याांची बदली करण्यात आली आहे. 

नगराळे याांची बदली पाांडे याच्या जागी म्हणजेच सुरक्षा 

महामांडळाचे व्यवस्ापकीय सांचालक पदी शनयुक्ती केली आहे. 

NAAC चे अध्यक्ष म्हणून प्रा.भूषण पटवधगन याांची मनयुक्ती 

● शवद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) शिक्षणतज्ञ आशण सांिोधन 

िास्त्रज्ञ प्राध्यापक भूिण पर्वधान याांची राष््टीय मूल्याांकन आशण 

मान्यता पररिद (NAAC), बेंगळुरूच्या कायाकारी सशमतीचे 

अध्यक्ष म्हणून शनयुक्ती केली आहे. प्राध्यापक जगदीि कुमार 

याांची यूजीसीच्या अध्यक्षपदी शनयुक्ती झाल्यानांतर हे पद ररक्त 

होते. 

● प्रा. पटवधगन हे सध्या भारत सरकारच्या आयुि मांत्रालयाने 

शनयुक्त केलेले राष््टीय सांिोधन प्राध्यापक आहेत आशण 

साशवत्रीबाई फुले पुणे शवद्यापीठ (SPPU) च्या इांर्रशडशसल्प्नरी 

सू्कल ऑफ हेल्थ सायने्सस ये्े एक प्रशतशष्ठत प्राध्यापक आहेत. 

NAAC बद्दल: 

● NAAC ही UGC द्वारे 5 सप्टेंबर 1994 रोजी स्ापन केलेली 

स्वायत्त सांस्ा आहे, ज्याचे सांस्ापक अध्यक्ष म्हणून प्रा. राम 

रेड्डी आशण प्रा. अरुण शनगावेकर हे पशहले सांचालक होते. 

● या सांस्ाांच्या गुणवते्तच्या ल्स्तीचे मूल्याांकन करण्यासाठी 

NAAC उच्च िैक्षशणक सांस्ा (HEI) जसे की महाशवद्यालये, 

शवद्यापीठे शकां वा इतर मान्यताप्राप्त सांस्ाांचे मूल्याांकन आशण 

मान्यता घेते. 

● NAAC गे्रड अनुक्रमे खूप चाांगले (A), चाांगले (B), 

समाधानकारक (C) आशण असमाधानकारक (D) पातळी 

दिाशवणाऱया गुणवते्तचे आशण कायाक्षमतेच्या मूल्याांकनाच्या 

पूवाशनधााररत शनकिाांवर आधाररत आहेत. NAAC मान्यता हे 

सांस्ेच्या शवश्वासाहातेचे आशण गुणवते्तचे जागशतक स्तरावर 

स्वीकारलेले सूचक आहे आशण त्याचा िैक्षशणक, आश ा्क आशण 

आकलनात्मक लाभाांवर पररणाम होतो. 

यशराज मिल्म्म्सचे मुख्य कायगकारी अमधकारी म्हणून अक्षय 

मवधानी याांची मनयुक्ती 

● शचत्रपर् शनशमाती आशण शवतरण कां पनी यशराज मिल्म्म्स (YRF) 

ने अक्षय मवधानी याांची मुख्य कायाकारी अशधकारी म्हणून 

शनयुक्ती केली आहे. शवधानी हे YRF सु्टशडओमधे्य वररष्ठ 

उपाध्यक्ष, शवत्त आशण व्यवसाय व्यवहार आशण ऑपरेिन प्रमुख 

म्हणून काम करत होते. ते YRF साठी कॉपोरेर् आशण व्यवसाय 

शवकास शक्रयाकलापाांचे प्रमुख होते, ज्यात शवत्त, व्यवसाय 

शवस्तार, धोरणात्मक युती, सांयुक्त उपक्रम, सह-उत्पादन याांचा 

समावेि होता. 

एलआयसी मु्यचु्यअल िां डाने टीएस रामकृष्णन याांची 

व्यवस्थापकीय सांचालक आमण मुख्य कायगकारी अमधकारी 

म्हणून मनयुक्तीची घोषणा केली आहे. 

● एलआयसी मु्यचु्यअल िां डाने टीएस रामकृष्णन याांची 

व्यवस्थापकीय सांचालक आमण मुख्य कायगकारी अमधकारी 

म्हणून शनयुक्तीची घोिणा केली आहे. रामकृष्णन, एलआयसी 

मु्यचु्यअल फां ड अँसेर् मॅनेजमेंर्चे एमडी आशण सीईओ म्हणून, 

शदनेि पाांगरे्, त्याचे माजी पूणावेळ सांचालक आशण सीईओ याांची 

जागा घेतील. 
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● LIC मु्यचु्यअल फां ड हा भारतात कायारत असलेल्या सवाात जुन्या 

आशण आघाडीच्या मु्यचु्यअल फां डाांपैकी एक आहे. डेर्, इल्िर्ी, 

हायब्रीड, पॅशसव्ह आशण सोलु्यिन ओररएां रे्ड योजनाांचा 

समावेि असलेल्या 26 उत्पादनाांची सांपूणा बासे्कर् ऑफर 

करते. 31 जानेवारी 2022 रोजी व्यवस्ापनाखालील सरासरी 

मालमत्ता (AAuM) 18,625.52 कोर्ी रुपये आहे. 

जेट एअरवेजने CEO 2022 म्हणून सांजीव कपूर याांची मनयुक्ती 

केली. 

● सांजीव कपूर याांची जेर् एअरवेजचे नवे मुख्य कायाकारी 

अशधकारी (CEO) म्हणून शनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

याआधी, कपूर ओबेरॉय हॉरे्ल्सचे अध्यक्ष होते आशण त्याांनी 

स्पाइसजेर्मधे्य मुख्य कायाकारी अशधकारी आशण शवस्तारा ये्े 

मुख्य धोरण आशण व्यावसाशयक अशधकारी म्हणून काम केले 

आहे. त्याांनी शवस्तारा एअरलाइन्सचे चीफ सॅ््टरे्जी आशण 

कमशिायल ऑशफसर म्हणून तीन विे आशण स्पाइसजेर्चे चीफ 

ऑपरेशर्ांग ऑशफसर म्हणून दोन विे काम केले आहे. जालन 

कॅलरॉक कां सोशर्ायम हे जेर् एअरवेजचे नवीन प्रवताक आहे. 

मवद्या बालनची भारती AXA लाइि इन्शुरन्सची ब्राँड अाँमे्बसेडर 

म्हणून मनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● Bharti AXA Life Insurance ने राष््टीय पुरस्कार शवजेती 

अशभनेत्री शवद्या बालन शहची बँ्रड अँमे्बसेडर म्हणून शनयुक्ती 

केली आहे. बँ्रड अँमे्बसेडर म्हणून ती Bharti AXA लाइफ 

इन्व्िुरन्सच्या #DoTheSmartThing चॅल्ियनला प्रोत्साहन 

देण्यासाठी मदत करेल. Bharti AXA Life Insurance हा 

भारती, भारतातील आघाडीचा व्यवसाय समूह आशण AXA, 

आश ा्क सांरक्षण आशण सांपत्ती व्यवस्ापनातील जगातील 

आघाडीच्या सांस्ाांपैकी एक याांचा सांयुक्त उपक्रम आहे. 

 

अथगव्यवस्था बातम्या 
 

NSE, BSE 25 िेबु्रवारीपासून T+1 स्टॉक सेटलमेंट सुरू 

करते. 

● 25 फेबु्रवारीपासून र्प्प्यार्प्प्याने T+1 स्टॉक सेर्लमेंर् यांत्रणा 

लागू करणारा भारत हा चीननांतरचा दुसरा देि ठरला आहे. 

शसस्टीम शनवडक स्टॉक्सपासून सुरू होईल आशण नांतर हळूहळू 

इतराांना फोडमधे्य जोडेल. यासांबांधीचे शनदेि SEBI ने 01 

जानेवारी 2022 रोजी जारी केले होते. 

● T म्हणजे व्यापार/व्यवहाराचा शदवस म्हणजे ज्या शदविी स्टॉक 

आणला/शवक्री झाला तो शदवस. आशण इ्े T+1 म्हणजे प्रत्यक्ष 

स्टॉक सेर्लमेंर् दुसऱया शदविी म्हणजे +1 शदविी होईल. उदा: 

तुम्ही सोमवारी स्टॉक खरेदी करता, तो तुम्हाला मांगळवारी 

तुमच्या डीमॅर् खात्यात शमळेल. 

NSO 2021-22 मधे्य भारतासाठी 8.9% GDP वाढीचा अांदाज 

● राष्ट्र ीय साांम्पख्यकी कायागलय (NSO) ने राष््टीय खात्याांचे दुसरे 

आगाऊ अांदाज जाहीर केले आहेत. 2021-22 (FY22) आशण 

2020-21 (FY21) साठी NSO नुसार GDP वाढीचा अांदाज 

खाली शदला आहे: 

● 2021-22 (FY22) साठी = 8.9% (पूवी पशहल्या आगाऊ 

अांदाजानुसार ते 9.2% होते) 

● 2020-21 (FY21) = -6.6% (पूवी ते -7.3% होते) 

● NSO डेर्ानुसार, उत्पादन के्षत्राच्या वाढीमधे्य सकल मूल्यवशधात 

(GVA) वाढ 2021-22 च्या शतसऱया शतमाहीत 0.2 र्क्कक्याांवर 

जवळपास सपार् राशहली, एका विाापूवी 8.4 र्के्क वाढ झाली 

होती. 

बाँक ऑि महाराष्ट्र ने ओमडशामधे्य “बाँकसखी प्रकल्प” लााँच 

केला. 

● सावाजशनक के्षत्रातील कजादार, बँक ऑफ महाराष््ट (BoM) ने 

महाग्राम आशण सुनीवेि इांशडया फायनान्स सल्व्हासेस प्रायवे्हर् 

शलशमरे्ड याांच्या सहकायााने ओशडिामधे्य “प्रोजेक्ट बँकसखी” 

सुरू करण्याची घोिणा केली आहे. 

● बँक ऑफ महाराष््ट आपल्या 2 कोर्ी ांहून अशधक ग्राहकाांना 

रररे्ल, कृिी आशण एमएसएमई के्षत्रातील बँशकां ग उत्पादने आशण 

शवत्तीय सेवाांचा से्पक््टम ऑफर करून ग्राहकाांच्या बँशकां ग गरजा 

पूणा करत आहे. त्याच्या प्रत्यक्ष शवतरण चॅनेल व्यशतररक्त, बँक 

आपल्या ग्राहकाांना अखांड बँशकां ग सेवाांमधे्य प्रवेि करण्यासाठी 

मोबाइल बँशकां ग, इांर्रनेर् बँशकां ग, AEPS, ATM-डेशबर् काडा , 

24×7 ग्राहक सेवा कें द्र यासारखे शवशवध शडशजर्ल पॅ्र्फॉमा 

ऑफर करते. 

60 दशलक्षाहून अमधक मडमॅट खात्ाांची नो ांदणी करणारी 

CDSL ही पमहली मडपॉमिटरी ठरली आहे. 

● 1 माचा 2022 रोजी, सेंर््ल शडपॉशझर्री सल्व्हासेस (इांशडया) ने 

जाहीर केले की त्याांच्याकडे आता सहा कोर्ी ांहून अशधक 

(म्हणजे 60 दिलक्ष इतके) सशक्रय डीमॅर् खाती आहेत. शडमॅर् 

खाते हे एक प्रकारचे खाते आहे ज्याचा वापर शसकु्यररर्ीज 

आशण िेअसाच्या ऑनलाइन प्रती ठेवण्यासाठी केला जाऊ 

िकतो. डीमॅर् खाते हे सांपूणा स्वरूपात शडमॅर् खाते आहे. 

डीमॅर् खात्याचा मुख्य उिेि म्हणजे खरेदी केलेले शकां वा 

डीमरे्ररयल केलेले िेअसा ठेवणे (म्हणजे िेअसाचे भौशतक ते 

इलेक््टॉशनक स्वरूपाचे रूपाांतर), वापरकत्याांसाठी ऑनलाइन 

िेअर रे््शडांग सोपे करणे. 
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िेबु्रवारीमधे्य जीएसटी सांकलन रु. 1.3L करोड आहे. 

● वसू्त आशण सेवा कर (जीएसर्ी) सांकलनाने फेबु्रवारी 2022 

मधे्य पाचव्याांदा 1.30-लाख कोर्ी रुपयाांचा र्प्पा ओलाांडला. 

फेबु्रवारी 2022 मधे्य जमा झालेला एकूण जीएसर्ी महसूल 

1,33,026 कोर्ी रुपये आहे ज्यामधे्य सीजीएसर्ी 24,435 

कोर्ी रुपये, एसजीएसर्ी 30,779 कोर्ी रुपये, IGST रुपये 

67,471 कोर्ी (माल आयातीवर गोळा केलेल्या 33,837 कोर्ी 

रुपयाांसह) आशण उपकर रुपये 10,340 कोर्ी (वसू्तांच्या 

आयातीवर गोळा केलेल्या ₹638 कोर्ी ांसह) आहे. 

UPI व्यवहाराांचे मूल्य 2022 मधे्य घटले. 

● नॅिनल पेमेंर््स कॉपोरेिन ऑफ इांशडयाच्या आकडेवारीनुसार, 

फेबु्रवारीमधे्य UPI पॅ्र्फॉमावर भारताचे कॅिलेस शकरकोळ 

व्यवहार 8.27 लाख कोर्ी रुपये होते, जे मागील मशहन्याच्या 

एकूण (NPCI) पेक्षा ्ोडे कमी आहे. फेबु्रवारी 2022 मधे्य 452 

कोर्ी (4.52 अब्ज) व्यवहार झाले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● BHIM UPI नेर्वका वरील कॅिलेस शकरकोळ व्यवहाराांचे एकूण 

मूल्य जानेवारीमधे्य 8.32 लाख कोर्ी रुपये होते, ज्यामधे्य 461 

कोर्ी व्यवहार (4.61 अब्ज) होते. 

● NPCI च्या मते, NETC FASTag तांत्रज्ञानाचा वापर करणार्या 

र्ोल प्ाझावरील स्वयांचशलत सांकलनाचे मूल्य फेबु्रवारीमधे्य 

3,631.22 कोर्ी रुपयाांच्या 24.36 कोर्ी व्यवहाराांसह (243.64 

दिलक्ष) शकां शचत वाढले. 

● मागील मशहन्यात 23.10 कोर्ी (231.01 दिलक्ष) व्यवहाराांद्वारे 

NETC FASTag र्ोल सांकलनाचे मूल्य 3,603.71 कोर्ी रुपये 

होते. 

 

कराराच्या बातम्या 
 

युमनयन बाँक ऑि इांमडया आमण अाँम्पम्बट मिनवे्हस्ट याांच्यात 

करार 

● Ambit Finvest ने Micro, Small and Medium 

Enterprise (MSME) ग्राहकाांना शवत्तपुरवठा करण्यासाठी 

Union Bank of India (UBI) सोबत सह-कजा करारावर 

स्वाक्षरी करण्याची घोिणा केली आहे. Ambit Finvest ही 

Ambit समूहाची नॉन-शडपॉशझर् घेणारी नॉन-बँशकां ग शवत्तीय 

कां पनी (NBFC) आहे. हे सहकाया 11 राज्याांमधील 

व्यवसायाांसाठी अांडररायशर्ांग सक्षम करेल ज्याांना आता Ambit 

Finvest द्वारे सेवा शदली जाते. अँल्म्बर् शफनवे्हस्ट आशण युशनयन 

बँक ऑफ इांशडया याांना या भागीदारीमुळे अनेक भूगोलाांमधे्य 

पत शवतरणाला गती शमळेल अिी आिा आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● ज्या एमएसएमईांना जास्त व्याजदराांचा सामना करावा लागतो 

शकां वा बँशकां ग सेवाांमधे्य प्रवेि करता येत नाही त्याांना कमी 

व्याजदराचा फायदा होईल, ज्याचा शनधी स्वस्त खचाात 

अनुवाशदत होईल, ज्यामुळे त्याांना त्याांच्या व्यवसायात अशधक 

प्रभावीपणे भाांडवल उपयोशजत करता येईल. 

● युशनयन बँकेचे सीजीएम लाल शसांग याांनी साांशगतले की, अँल्म्बर् 

शफनवेस्ट प्रायवे्हर् शलशमरे्ड सह सहकाया . दोन सांस्ाांमधे्य 

समिय शनमााण करण्याच्या UBI च्या उशिष्टाचा एक भाग आहे, 

ज्यामुळे आम्हाला सवाात योग्य आशण कमी दजााच्या उद्योगाांना 

अशधक चाांगल्या प्रकारे सेवा देता येईल. 

● लाल शसांग याांनी असेही जोडले की, देिाच्या आश ा्क शवकासात 

हातभार लावण्यासाठी युशनयन बँकेच्या एमएसएमईांना अनुकूल 

आश ा्क उपाय ऑफर करून आशण एमएसएमईच्या वाढीला 

गती देण्याच्या वचनबद्धतेचा हा एक भाग आहे. 

● धोकाच्या म्हणण्यानुसार, युशनयन बँक ऑफ इांशडया सारख्या 

मोठ्या सांस्ेिी सह-कजा करार केल्यामुळे अँल्म्बर् शफनवे्हस्ट 

MSME शे्रणीमधे्य आपली पोहोच आणखी वाढवू िकेल. 

HPCL ने सोलर एनजी कॉपोरेशन ऑि इांमडयासोबत 

सामांजस्य करार केला. 

● शहांदुस्तान पेर््ोशलयम कॉपोरेिन शलशमरे्ड (HPCL) आशण सोलर 

एनजी कॉपोरेिन ऑफ इांशडया शलशमरे्ड (SECI) याांच्यात 24 

फेबु्रवारी 2022 रोजी नवी शदल्ली ये्े हररत ऊजाा लक्ष्य आशण 

काबान-नु्यर््ल अ ा्व्यवस्ा या शवियावर बैठक झाली. 

AI तत्परतेला चालना देण्यासाठी Intel India सोबत DST 

करार 

● इांरे्ल इांशडयाच्या भागीदारीतील भारत सरकारच्या शवज्ञान आशण 

तांत्रज्ञान शवभाग (DST) द्वारे 'शबल्डांग एआय रेशडनेस इन यांग 

इनोवे्हर्सा' हा कायाक्रम डॉ शजतेंद्र शसांग, कें द्रीय शवज्ञान आशण 

तांत्रज्ञान राज्यमांत्री (I/I/) याांच्या हसे्त लॉन्च करण्यात आला. 

DST च्या INSPIRE-Awards MANAK योजनेंतगात नोांदणी 

केलेल्या इयत्ता 6 ते 10 पयांतच्या शवद्याथ्याांमधे्य शडशजर्ल तयारी 

शनमााण करणे हा कायाक्रमाचा उिेि आहे. 
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कायगक्रमाबद्दल: 

● सजानिीलता आशण नाशवन्यपूणा शवचाराांची सांसृ्कती शनमााण 

करण्याच्या उिेिाने डीएसर्ीचा प्रमुख कायाक्रम सांपूणा 

भारतातील शवद्याथ्याांपयांत पोहोचतो. इांरे्लने साांशगतले की, 

देिातील AI तत्परतेला चालना देण्याची आपली वचनबद्धता AI 

चा लाभ घेण्याच्या सरकारच्या दृष्टीकोनािी सुसांगत आहे आशण 

भारताला त्याच्या सामाशजक-आश ा्क आव्हानाांना सामोरे 

जाण्यासाठी तांत्रज्ञानाचा वापर करून या के्षत्रात अगे्रसर 

बनवण्याचे आहे. 

● कायाक्रम या दोन्ही ांना एकत्र आणेल आशण सवासमावेिक 

मागााने AI चा लाभ घेण्यासाठी शवद्याथ्याांना ज्ञान आशण कौिले्य 

देऊन AI-तयार शपढी तयार करण्याचा प्रयत् करेल. 

भारत आमण आांतरराष्ट्र ीय दूरसांचार सांघ यजमान देश करारावर 

स्वाक्षरी केली. 

● नवी शदल्ली ये्े ITU चे के्षत्रीय कायाालय आशण इनोवे्हिन सेंर्र 

स्ापन करण्यासाठी भारत सरकारने आांतरराष््टीय दूरसांचार 

सांघ (ITU) सह होस्ट कां र््ी करार (HCA) वर स्वाक्षरी केली 

आहे. यजमान देि करार एररया ऑशफसची स्ापना आशण 

ऑपरेिनसाठी कायदेिीर आशण आश ा्क रेमवका  प्रदान 

करतो. नवी शदल्ली ये्ील ITU चे एररया ऑशफस आशण 

इनोवे्हिन सेंर्र अफगाशणस्तान, बाांगलादेि, भूतान, इराण, 

मालदीव, नेपाळ, श्रीलांका आशण भारत या दशक्षण आशियाई 

देिाांना सेवा देईल. 

● ल्स्वत्झलांडमधील शजशनव्हा ये्े आयोशजत वडा 

रे्शलकमु्यशनकेिन सँ्टडडाायझेिन असेंबली-20 (WTSA-20) 

दरम्यान एका आभासी समारांभात कें द्रीय दळणवळण मांत्री श्री 

अशश्वनी वैष्णव आशण ITU चे महासशचव HE Houlin Zhao 

याांच्यात या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

प्रो. दीपक धर बोल््टिमन पदकासाठी मनवडलेले पमहले 

भारतीय ठरले. 

● भौशतकिास्त्राचे प्राध्यापक, दीपक धर हे बोल््टझमन पदक 

शमळवणारे पशहले भारतीय ठरले आहेत. इांर्रनॅिनल युशनयन 

ऑफ युअर अँड अप्ाइड शफशजक्स (IUPAP) च्या साांल्ख्यकी 

भौशतकिास्त्रावरील आयोग साांल्ख्यकीय भौशतकिास्त्र के्षत्रातील 

योगदानासाठी तीन विाातून एकदा हे पदक प्रदान करते. या 

विी ऑगस्टमधे्य र्ोशकयो ये्े होणाऱया StatPhys28 

पररिदेदरम्यान पदक सादरीकरण समारांभ आयोशजत केला 

जाईल. 

राज्यमांत्री अन्नपूणाग देवी राष्ट्र ीय ICT पुरस्कार 2020 आमण 

2021 प्रदान करतात. 

● श्रीमती अन्नपूणाा देवी, ज्या कें द्रीय शिक्षण राज्यमांत्री आहेत, 

याांनी देिभरातील 49 शिक्षकाांना राष््टीय आयसीर्ी पुरस्कार 

शदले आहेत. या कायाक्रमातील आपल्या भािणात, शतने 

साांशगतले की NEP-2020 मधे्य अध्यापन के्षत्रात तांत्रज्ञानाच्या 

कायाक्षम वापरावर भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे भािेतील 

अड्ळे दूर होतील आशण शदव्याांग शवद्याथ्याांसाठी प्रवेि वाढेल. 

 

सममट आमण कॉन्फरन्स बातम्या 
 

28 वी DST-CII भारत- मसांगापूर टेक्नॉलॉजी सममट 2022 

● भारतीय उद्योग पररसांघ (CII), नवी शदल्ली याांनी शवज्ञान आशण 

तांत्रज्ञान शवभाग (DST), GoI याांच्या भागीदारीत 23 आशण 24 

फेबु्रवारी 2022 रोजी DST – CII तांत्रज्ञान शिखर पररिदेच्या 28 

व्या आवृत्तीचे आयोजन केले होते. ही पररिद अक्षरिः  

आयोशजत करण्यात आली होती. शसांगापूर यांदाच्या तांत्रज्ञान 

शिखर पररिदेसाठी भागीदार देि आहे. दोन दिकाांहून अशधक 

कालावधीत शद्वपक्षीय तांत्रज्ञान भागीदारी शनमााण आशण 

सुधारण्यासाठी महत्त्वपूणा सांधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 

तांत्रज्ञान शिखर पररिद अत्यांत महत्त्वपूणा ठरली आहे. 

मशखर पररषदेची उमद्दषे्ट्: 

● ही तांत्रज्ञान शिखर पररिद परस्परसांवाद आणखी 

सुधारण्यासाठी योग्य व्यासपीठ प्रदान करेल; व्यवसाय आशण 

गुांतवणुकीच्या के्षत्रात अशधक सांधी िोधण्यात आशण शद्वपक्षीय 

सहकाया सुधारण्यास मदत होईल. 

● दोन्ही देिाांतील तांत्रज्ञान तज्ज्ञ, सरकारी नेते, उच्चभू्र शवद्वान, 

उद्योग के्षत्रातील शदग्गज आशण स्टार्ा-अप याांच्या मोठ्या आशण 

महत्त्वाच्या गर्ामधे्य परस्परसांवाद घडवून आणण्यासाठी ही 

शिखर पररिद महत्त्वपूणा ठरेल अिी अपेक्षा आहे. 

● सशमर्चा फोकस स्मार्ा शसर्ीज, से्पस, इांडस््टी 4.0 आशण प्रगत 

अशभयाांशत्रकी, आरोग्य सेवा, शप्रशसजन मेशडशसन इ. 

"इांडस्टरी कनेक्ट् 2022" चे उद्घाटन कें द्रीय मांत्री डॉ. मनसुख 

माांडमवया याांच्या हसे्त करण्यात आले. 

● डॉ. मनसुख माांडशवया, कें द्रीय आरोग्य आशण कुरु्ांब कल्याण, 

रसायने आशण खते मांत्री याांनी “इांडस््टी कनेक्ट 2022” या 

शवियावरील चचाासत्राचे उद्घार्न केले. नाशवन्यपूणा उत्साह 

आशण दजेदार उत्पादनाांचे उत्पादन यामुळे पांतप्रधानाांच्या मेक 

इन इांशडया आशण मेक फॉर द वडा या सांकल्पनेला मदत 

होईल. 

● सेशमनार दरम्यान दोन ताांशत्रक सत्राांचे आयोजन करण्यात आले 

होते. या चचाासत्रात CIPET, TDB (तांत्रज्ञान शवकास मांडळ) 

आशण शवशवध उद्योग सांघर्नाांचे अनेक अशधकारी उपल्स्त होते. 
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आयोजक: 

● रसायन और पेर््ो रसायन शवभाग 

● रसायन और उवारक मांत्रालय, भारत सरकार 

● सेंर््ल इांस्टीयूर् ऑफ पेर््ोकेशमकल्स इांजीशनयररांग एां ड 

रे्क्नोलॉजी (CIPET) 

● फेडरेिन ऑफ इांशडयन चैंबसा ऑफ कॉमसा एां ड इांडस््टी 

(FICCI) 

IIT मद्रास आमण NIOT पमहल्याांदाच OCEANS 2022 

आयोमजत करतात. 

● इांशडयन इल्ियूर् ऑफ रे्क्नॉलॉजी (IIT) मद्रास आशण 

नॅिनल इल्ियूर् ऑफ ओिन रे्क्नॉलॉजी (NIOT), चेन्नई, 

सांयुक्तपणे OCEANS 2022 कॉन्फरन्स आशण एक्स्पोशझिन , 

जागशतक सागरी सांिोधक, तांत्रज्ञ आशण अशभयांते, शवद्या्ी आशण 

धोरणकत्याांसाठी शद्व-वाशिाक कायाक्रम आयोशजत करतात. हे 

प्र्मच भारतात येत आहे आशण इल्ियूिन ऑफ 

इलेल्क््टकल अँड इलेक््टॉशनक्स इांशजशनअररांग ओिन 

इांशजशनअररांग सोसायर्ी (IEEE OES) आशण मरीन रे्क्नॉलॉजी 

सोसायर्ी (MTS) याांच्या वतीने IIT मद्रासच्या महासागर 

अशभयाांशत्रकी शवभागाद्वारे समिशयत केले जात आहे. ही पररिद 

हायब्रीड मॉडेलमधे्य होत आहे. 

 

सांरक्षण बातम्या 
 

आयएएिने युके्रन सांकटादरम्यान यूकेमधील बहुपक्षीय हवाई 

सराव 'कोब्रा वॉररयर 22' मधून बाहेर काढले. 

● भारतीय हवाई दलाने (IAF) युके्रनमधील रशियाच्या लष्करी 

हल्ल्यामुळे उद्भवलेल्या सांकर्ामुळे युनायरे्ड शकां गडममधील 

बहुपक्षीय हवाई सराव 'कोब्रा वॉररयर-22' मधे्य आपली शवमाने 

न पाठवण्याचा शनणाय घेतला आहे. युनायरे्ड शकां गडममधील 

वॉशडांग्र्न ये्े 6 ते 27 माचा 2022 या कालावधीत हा सराव 

होणार आहे. कवायती ांमधे्य सहभागी झाल्याची पुष्टी केल्यानांतर 

अवघ्या तीन शदवसाांनी आयएएफने ही घोिणा केली आहे. 

भारतीय हवाई दल राजस्थानच्या पोखरण रेंजमधे्य वायु शक्ती 

सराव करणार आहे. 

● भारतीय हवाई दल (IAF) 7 माचा रोजी राजस्ानमधील 

जैसलमेर ये्ील पोखरण पवातराांगेत होणारा वायु िक्ती सराव 

आयोशजत करणार आहे . पांतप्रधान नरेंद्र मोदी या कायाक्रमाचे 

प्रमुख पाहुणे असतील. या सरावात भारतीय हवाई दलाची 

(IAF) एकूण 148 शवमाने सहभागी होणार आहेत. या सरावात 

प्र्मच राफेल शवमाने सहभागी होणार आहेत. भारतीय 

वायुदलातफे दर तीन विाातून एकदा वायु िक्ती व्यायामाचे 

आयोजन केले जाते. िेवर्चा वायु िक्ती व्यायाम 2019 मधे्य 

झाला. 

भारत-यूएस मममलटरी कोऑपरेशन गु्रप (MCG) बैठकीची 19 

वी आवृत्ती आग्रा, उत्तर प्रदेश येथे आयोमजत करण्यात आली 

होती. 

 भारत-यूएस शमशलर्री कोऑपरेिन गु्रप (MCG) बैठकीची 19 

वी आवृत्ती आग्रा, उत्तर प्रदेि ये्े आयोशजत करण्यात आली 

होती. या चचेचे सह-अध्यक्ष एअर मािाल बीआर कृष्णा , चीफ 

ऑफ इांशर्गे्ररे्ड शडफेन्स स्टाफ रू् चेअरमन चीफ्स ऑफ स्टाफ 

कशमर्ी (CISC) याांनी केले आशण यूएस इांडो-पॅशसशफक 

कमाांडचे डेयुर्ी कमाांडर लेफ्टनांर् जनरल स्टीफन डी 

से्कलेन्का याांनी अमेररकेचे प्रशतशनशधत्व केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● रशिया युके्रनमधे्य महत्त्वपूणा लष्करी कारवाई करत असताना 

ही पररिद झाली. युनायरे्ड से्टर््ससारख्या पािात्य देिाांनी 

रशियावर कठोर आश ा्क शनबांध लागू केले आहेत. 

● भारताची सुमारे 70% सांरक्षण उपकरणे रशियात बनतात. 

● सांरक्षण मांत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, इांशर्गे्ररे्ड शडफेन्स स्टाफचे 

मुख्यालय आशण यूएस इांडो-पॅशसशफक कमाांड याांच्यात 

धोरणात्मक आशण ऑपरेिनल स्तरावर शनयशमत बैठकाांद्वारे 

दोन्ही राष््टाांमधील सांरक्षण सहकाया वाढवण्यासाठी भारत-

अमेररकन लष्करी सहकाया गर्ाची स्ापना करण्यात आली. 

● भारत -यूएस MCG हे मुख्यालय, इांशर्गे्ररे्ड शडफेन्स स्टाफ 

आशण यूएस इांडो-पॅशसशफक कमाांड याांचा समावेि असलेल्या 

वारांवार धोरणात्मक आशण ऑपरेिनल सल्लामसलत करून 

दोन्ही राष््टाांमधील सांरक्षण सहकाया वाढवण्यासाठी स्ापन 

करण्यात आलेला एक मांच आहे. 

● दोन्ही देिाांच्या चालू सांरक्षण गुांतवणुकीत सुधारणा करण्यावर 

आशण शवद्यमान सहकाया यांत्रणेच्या चौकर्ीत नवीन उपक्रमाांचा 

शवचार करण्यावर चचाा झाली. 

 

क्रीडा बातम्या 
 

वुशु स्टासग चॅम्पियनमशप: भारताच्या सामदया ताररकने 

रमशयामधे्य सुवणगपदक मजांकले. 

● भारतीय वुिू खेळाडू साशदया ताररकने मॉस्को वुिू स्टासा 

चॅल्ियनशिप 2022 मधे्य जु्यशनयर स्पधेत सुवणापदक शजांकले 

आहे. 15 विीय साशदया ताररक ही जमू्म-काश्मीरमधील 

श्रीनगरची आहे. वुिु स्टासा चॅल्ियनशिप 22 ते 28 फेबु्रवारी 

दरम्यान रशियातील मॉस्को ये्े आयोशजत करण्यात आली 

आहे. भारतातून 23 कशनष्ठ आशण 15 वररष्ठ अिा 38 खेळाडूांनी 

या स्पधेत भाग घेतला होता. 
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मसांगापूर वेटमलम्पफ्टांग इांटरनॅशनल 2022: भारताने 8 पदके 

ममळवली. 

● भारताने मसांगापूर वेटमलम्पफ्टांग इांटरनॅशनल 2022 मधे्य सहा 

सुवणग आमण प्रते्की एक रौप्य आमण काांस्य पदकाांसह 

आठ पदकाांसह आपल्या मोशहमेची साांगता केली. शसांगापूर 

इांर्रनॅिनलसाठी नोांदणी केलेल्या आठ भारतीय शलफ्टसापैकी 

प्रते्यकाने पदके शजांकली आशण जुलै-ऑगस्टमधे्य होणाऱया 

बशमांगहॅम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्समधे्य आपले स्ान शनशित 

केले. बशमांगहॅम ये्े होणाऱया राष््टकुल खेळ 2022 साठी 

भारताकडे आता एकूण 12 वेर्शलफ्टसा पात्र ठरले आहेत. 

भारतीय वेटमलफ्टसग कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 साठी पात्र ठरले 

आहेत 

Name Category 

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 
 

रािेल नदालने मेम्पक्सकन ओपन 2022 मजांकली. 

● रे्शनसमधे्य, राफेल नदाल (से्पन) याने शब्रर्ीि नांबर वन कॅमेरॉन 

नॉरीचा 6-4, 6-4 असा पराभव करून मेल्क्सकन ओपन 2022 

(ज्याला अकापुल्को र्ायर्ल म्हणूनही ओळखले जाते) एकेरीचे 

शवजेतेपद पर्कावले. त्याच्या कारशकदीतील हे 91वे एर्ीपी 

शवजेतेपद आहे आशण मोसमातील शतसरे जेतेपद आहे. 2005, 

2013 आशण 2020 मधे्य यापूवीचे जेतेपद पर्कावल्यानांतर 

राफेल नदालने मेल्क्सकन ओपनचे शवजेतेपद पर्कावण्याची ही 

चौ्ी वेळ आहे. फेशलशसयानो लोपेझ (से्पन) आशण से्टफानोस 

ल्त्सल्त्सपास (ग्रीस) हे पुरुि दुहेरी शवजेते आहेत. 

पॅरा आचगरी वर्ल्ग चॅम्पियनमशपमधे्य रौप्यपदक मजांकणारी पूजा 

जात्ान पमहली भारतीय ठरली. 

● पॅरा-शतरांदाज, पूजा जात्यानने इशतहास रचला आहे कारण ती 

दुबई, सांयुक्त अरब अशमराती ये्े पॅरा वडा चॅल्ियनशिपच्या 

वैयल्क्तक शवभागात रौयपदक शजांकणारी पशहली भारतीय 

ठरली आहे. शतला अांशतम फेरीत इर्लीच्या पॅशर््ली 

ल्व्हन्सेंझाकडून पराभव पत्करावा लागला आशण शतला 

रौयपदकावर समाधान मानावे लागले. 

● पॅरा आचारी वडा चॅल्ियनशिपमधे्य भारताने प्र्मच 2 रौय 

पदके शजांकली आहेत. श्याम सुांदर स्वामी आशण ज्योती 

बाशलयान याांच्या शमश्र शमश्र जोडीने यापूवी रौय पदक शजांकून 

भारताचे खाते उघडले होते. 

31वे आगे्नय आमशयाई खेळ म्पव्हएतनाममधे्य होणार आहेत. 

● 31 वे आगे्नय आमशयाई क्रीडा स्पधाग 12 ते 23 मे 2022 या 

कालावधीत म्पव्हएतनाममधे्य होणार आहेत. ही आगे्नय 

आशियातील सवाात मोठी क्रीडा स्पधाा आहे आशण ती शद्ववाशिाक 

स्पधाा आहे. हा कायाक्रम मूळतः  नोव्हेंबर 2021 मधे्य होणार 

होता परां तु कोशवड महामारीमुळे तो पुढे ढकलण्यात आला. या 

गेम्समधे्य 526 इव्हेंर्सह 40 खेळ असतील, ज्यामधे्य सुमारे 

10,000 सहभागी होतील, अिी घोिणा आयोजकाांनी ये्े 

पत्रकार पररिदेत केली. 

● 31व्या आगे्नय आशियाई खेळाांचा मोर्ो - For a Stronger 

South East Asia 

दबांग मदल्लीने पाटणा पायरेट्सला हरवून पमहले PKL मवजेतेपद 

पटकावले. 

● दबांग शदल्ली KC ने कनाार्कातील बेंगळुरू ये्े प्रो कबड्डी लीग 

सीझन 8 च्या फायनलमधे्य पर्ना पायरेर््सचा 36-37 ने 

पराभव केला. दबांग शदल्लीने तीन वेळा शवजेत्या पार्णा 

पायरेर््सचा पराभव केला. पवन सेहरावतला 24 सामन्याांमधे्य 

304 रेड पॉइांर््ससाठी रेडर ऑफ द सीझनचा पुरस्कार देण्यात 

आला. प्रो कबड्डी लीग सीझन 8 च्या शवजेत्याला 3 कोर्ी ांचे रोख 

बक्षीस शमळाले. 

List of winners of Pro Kabaddi League till now: 

Pro Kabaddi League Seasons Winner 

Season 1 (2014) Jaipur Pink Panthers 

Season 2 (2015) U Mumba 

Season 3 (2016) Patna Pirates 

Season 4 (2016) Patna Pirates 

Season 5 (2017) Patna Pirates 

Season 6 (2018) Bengaluru Bulls 

Season 7 (2019) Bengal Warriors 

Season 8 (2021-22) Dabang Delhi 
 

भारतीय नेमबाज सौरभ चौधरीने ISSF मवश्वचषक स्पधेत 10 

मीटर एअर मपसू्तलमधे्य सुवणगपदक मजांकले. 

● भारतीय नेमबाज सौरभ चौधरीने इशजप्तमधील कैरो ये्े सुरू 

असलेल्या 2022 इांटरनॅशनल शूमटांग स्पोटग िेडरेशन 

(ISSF) मवश्वचषक स्पधेत पुरुषाांच्या 10 मीटर एअर मपसू्तल 

स्पधेत सुवणापदक शजांकले आहे. रौयपदक जमानीच्या मायकेल 

श्वाडने तर रशियाच्या आरे्म चेरनोसोव्हने काांस्यपदकावर 

दावा केला आहे. 
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● मशहलाांच्या 10 मीर्र एअर शपसू्तल शवभागात भारताच्या ईशा 

मसांगला ग्रीसच्या अँना कोराकाकीकडून पराभव पत्करावा 

लागल्याने रौप्यपदक मजांकले. उपाांत्य फेरीत अण्ाांपेक्षा 

चाांगली फर्केबाजी करणाऱया एिाने र्ोशकयो ऑशलल्िकची 

रौयपदक शवजेती अँर्ोआनेर्ा कोस्टाशदनोव्हा शहला 

काांस्यपदकावर नेले. 

स्टराँडजा मेमोररयल बॉम्पक्सांग स्पधाग: मनखत िरीन आमण मनतू 

याांनी भारतासाठी सुवणगपदक मजांकले. 

● भारतीय बॉक्सर शनखत जरीन (52 शकलो) आशण शनतू (48 

शकलो) याांनी सोशफया, बले्गररया ये्े झालेल्या 73 व्या सॅ््टन्डजा 

मेमोररयल बॉल्क्सांग स्पधेत सुवणापदक शजांकले. भारतीय सांघाने 

या स्पधेत दोन सुवणा आशण एका काांस्यपदकाांसह तीन 

पदकाांसह त्याांची मोहीम सांपवली. 

मनखत जरीन 

● शनखतने युरोपातील सवाात जुन्या आांतरराष््टीय बॉल्क्सांग स्पधेत 

मशहलाांच्या ५२ शकलो वजनी गर्ाच्या अांशतम फेरीत 4-1 असा 

शवजय शमळवून शतचे दुसरे सुवणापदक पर्कावले. शतने यापूवी 

2019 मधे्य सॅ््टन्डजा मेमोररयल शवजेतेपद पर्कावले होते. 

मनतू 

● शनतूने मशहलाांच्या 48 शकलो वजनी गर्ाच्या अांशतम फेरीत 

राज्याच्या युवा शवश्व चॅल्ियनशिपच्या काांस्यपदक शवजेत्या 

इर्लीच्या एररका शप्रशसयाांद्रोचा 5-0 असा घाम गाळला. 

नांमदनी 

● नांशदनीने देखील 81 शकलोगॅ्रम गर्ात पोशडयमवर पूणा केले 

आशण काांस्यपदकासह साइन इन केल्याने, भारतीय सांघाने 

स्पधेत तीन पदकाांसह त्याांच्या मोशहमेचा समारोप केला, जो या 

विीच्या भारताच्या पशहल्या एक्सपोजर शर््पचा एक भाग होता. 

ISSF मवश्वचषक: श्री मनवेथा, ईशा, रुमचता याांनी ममहलाांच्या 10 

मीटर एअर मपसू्तलमधे्य सुवणगपदक मजांकले. 

● भारताच्या श्री शनवे्ा, ईिा शसांग आशण रुशचता शवनेरकर याांनी 

कैरो, इशजप्त ये्े सुरू असलेल्या ISSF शवश्वचिक स्पधेत 

मशहलाांच्या 10 मीर्र एअर शपसू्तल साांशघक स्पधेत सुवणापदक 

शजांकले आहे. या शवजयासह भारत दोन सुवणा आशण रौयाांसह 

तीन पदकाांसह पदकताशलकेत आघाडीवर आहे. जमानीच्या 

आांशद्रया कॅ्रीना हेकनर, सँड्ा रीर््झ आशण कॅररना शवमर याांना 

रौयपदकावर समाधान मानावे लागले. 
 

 

आयसीसी ममहला मवश्वचषक नू्यिीलांड 2022 सुरू होत आहे. 

● ICC मशहला शक्रकेर् शवश्वचिक 2022 ची सुरुवात 04 माचा 

2022 रोजी नू्यझीलांडमधे्य झाली. आयसीसी मशहला शक्रकेर् 

शवश्वचिकाची ही 12 वी आवृत्ती आहे, जी नू्यझीलांडमधे्य 04 

माचा ते 03 एशप्रल 2022 या कालावधीत आयोशजत केली जात 

आहे. आयसीसी मशहला शवश्वचिक 2022 चा सलामीचा सामना 

वेस्ट इांशडज आशण माऊां र् माउांगानुई ये्ील बे ओव्हल ये्े पार 

पडला. नू्यझीलांड, ज्यामधे्य वेस्ट इांशडजच्या मशहलाांनी 

नू्यझीलांडचा 3 धावाांनी पराभव केला. भारताचा सामना 6 

माचाला पाशकस्तानशवरुद्ध होणार आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● अांशतम सामना हॅगली ओव्हल से्टशडयमवर होणार आहे. 

● नू्यझीलांड, ऑसे््टशलया, इांग्लांड, दशक्षण आशरका, भारत, 

बाांगलादेि, पाशकस्तान आशण वेस्ट इांशडज या सांघाांमधे्य एकूण 8 

सांघ सहभागी होत आहेत. 

 

मवज्ञान बातम्या 
 

मवांध्याचल आमण प्रयागराज दरम्यान DRDO िारे क्ाांटम की 

मवतरण तांत्रज्ञानाची यशस्वी चाचणी 

● शडफेन्स ररसचा अँड डेव्हलपमेंर् ऑगानायझेिन (डीआरडीओ) 

आशण इांशडयन इल्िर्यूर् ऑफ रे्क्नॉलॉजी (आयआयर्ी) 

शदल्लीच्या िास्त्रज्ञाांच्या चमूने देिात प्र्मच उत्तर प्रदेिातील 

प्रयागराज आशण शवांध्याचल याांच्यातील 100 शकलोमीर्र िाांर्म 

की शवतरण शलांकचे यिस्वीपणे प्रात्यशक्षक केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● ही ताांशत्रक प्रगती आधीच बाजारात उपलब्ध असलेल्या 

व्यावसाशयक दजााच्या ऑशप्टकल फायबरचा वापर करून पूणा 

करण्यात आली. डीआरडीओच्या म्हणण्यानुसार, लष्करी गे्रड 

कमु्यशनकेिन शसकु्यररर्ी की पदानुक्रम बूर्सॅ््टप करण्यासाठी 

देिाने देिाांतगात सुरशक्षत की हस्ताांतरण तांत्रज्ञान दाखवले आहे. 

● ही ताांशत्रक प्रगती व्यावसाशयकदृष्ट्या उपलब्ध असलेल्या 

ऑशप्टकल फायबरच्या वापरामुळे िक्य झाली आहे. DRDO 

च्या मते, देिाने लष्करी गे्रड कमु्यशनकेिन शसकु्यररर्ी की 

पदानुक्रम बूर्सॅ््टशपांगसाठी घरगुती सुरशक्षत की हस्ताांतरण तांत्र 

दाखवले आहे. 

● सांरक्षण सांिोधन आशण शवकास सशचव आशण DRDO चे अध्यक्ष 

जी सतीि रेड्डी याांनी या तांत्रज्ञानाच्या यिस्वी प्रात्यशक्षकासाठी 

DRDO आशण IIT शदल्लीचे िास्त्रज्ञ आशण प्राध्यापकाांचे आभार 

मानले. DRDO आशण इांशडयन इल्ियूर् ऑफ रे्क्नॉलॉजी, 

शदल्ली याांच्यातील समियात्मक सांिोधनाचे एक ज्वलांत 

उदाहरण म्हणून त्याांनी वैज्ञाशनक समुदायासमोर केलेल्या 

भािणात याची नोांद केली. 
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● आयआयर्ी शदल्लीचे सांचालक प्रोफेसर रांगन बॅनजी याांनीही या 

यिात सहभागी झालेल्या DRDO प्राध्यापकाांचे आशण 

िास्त्रज्ञाांचे देिाच्या ताांशत्रक क्षमतेला बळकर् करण्यासाठी 

समशपात उपक्रमाांसाठी कौतुक केले. 

Google ने भारतात 'Play Pass' सदस्यता सुरू केली आहे. 

● Google ने भारतात 'Play Pass' सबम्पिप्शन सेवा सुरू 

करण्याची घोिणा केली आहे जी Android शडव्हाइस 

वापरकत्याांना 1,000 हून अशधक अॅल्प्केिन्स आशण गेममधे्य 

जाशहराती, अॅप-मधील खरेदी आशण आगाऊ पेमेंर्शिवाय प्रवेि 

प्रदान करेल. Play Pass, जो सध्या 90 देिाांमधे्य उपलब्ध आहे, 

भारतातील अनेकाांसह 59 देिाांमधील शवकासकाांकडून 41 

शे्रणी ांमधे्य 1000+ िीिाकाांचा उच्च-गुणवते्तचा आशण कु्यरेर् 

केलेला सांग्रह ऑफर करेल. 

Play Pass बद्दल: 

● Play Pass वापरकत्याांना Utter, Unit Converter आशण 

AudioLab, Photo Studio Pro, Kingdom Rush 

Frontiers TD सारख्या अँप्ससह जांगल अँडव्हेंचसा, वडा 

शक्रकेर् बॅर्ल 2 आशण मोनु्यमेंर् वॅ्हली सारख्या सुप्रशसद्ध 

गेममधे्य प्रवेि देईल. 

बायोमडगे्रडेबल नॅनो पामटगकल आयआयटी कानपूरने मवकमसत 

केले आहे. 

● इांशडयन इल्ियूर् ऑफ रे्क्नॉलॉजी (IIT) कानपूर ये्ील 

सांिोधकाांनी एक बायोशडगे्रडेबल नॅनो पाशर्ाकल तयार केले 

आहे ज्याचा वापर शजवाणू आशण बुरिीजन्य आजाराांपासून 

शपकाांचे सांरक्षण करण्यासाठी रासायशनक-आधाररत 

कीर्कनािकाांना पयााय म्हणून केला जाऊ िकतो. IIT 

कानपूरचे सांचालक अभय करांदीकर म्हणाले की, िेतकऱयाांना 

शवशवध समस्याांचा सामना करावा लागत असल्याने, सांपूणा 

िेतीचे वातावरण सुधारण्यासाठी आयआयर्ी कानपूरने अ्क 

पररश्रम घेतले आहेत. नॅनोकणाांमुळे शपकाांच्या सांसगााचा धोका 

कमी होईल आशण कृिी उत्पादकताही वाढेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● बायोशडगे्रडेबल काबोनॉइड मेर्ाबोलाइर् (बायोडीसीएम) डब 

केलेले नॅनोपाशर्ाकल, कमी साांद्रतामधे्य सशक्रय असू िकते 

आशण माती शकां वा ग्राहकाांच्या आरोग्यावर कोणतेही हाशनकारक 

प्रभाव नसताना कीर्कनािकाांसारखे प्रभावी असू िकते. ते 

त्वरीत काया करते कारण ते बायोएल्क्टव्ह स्वरूपात प्रिाशसत 

केले जाते आशण उच्च तापमानाला प्रशतकार करू िकते. 

● आयसीएआर-इांशडयन इल्ियूर् ऑफ राइस ररसचाचे सी. 

कन्नन आशण डी. शमश्रा, तसेच हैदराबाद शवद्यापीठाच्या 

रसायनिास्त्र सू्कलचे आर बालमुरुगन आशण एम. मांडल याांच्या 

सहकायााने नॅनोपाशर्ाकलची शनशमाती करण्यात आली. 

● IIT कानपूरच्या बायोशडगे्रडेबल आशण गैर-हानीकारक शनसगााने 

शवकशसत केलेले नॅनोपाशर्ाकल पाहता, िेतीत रसायनाांचा, 

शविेित: कीर्कनािकाांचा वापर कमी करू पाहणाऱया 

िेतकर्याांकडून मोठ्या प्रमाणात रस घेतला जाण्याची िक्यता 

आहे. 

 

महत्वाचे मदवस 
 

पोमलओ राष्ट्र ीय लसीकरण मदवस 2022 27 िेबु्रवारी रोजी 

साजरा करण्यात आला. 

● 2022 मधे्य, भारत सरकारने 27 फेबु्रवारी 2022 रोजी पोशलओ 

राष््टीय लसीकरण शदन 2022 (NID) ("पोशलओ रशववार" म्हणून 

ओळखले जाते) आयोशजत केले आहे, ज्यामधे्य प्रते्यक मुलाला 

तोांडी पोशलओ लस (OPV) चे दोन े्ंब द्यावे लागतील. पाच 

विाांखालील देि. 735 शजल्ह्याांतील सवा 36 राजे्य आशण 

कें द्रिाशसत प्रदेिाांमधील 15 कोर्ी ांहून अशधक मुलाांना या 

मोशहमेअांतगात कव्हर केले जाईल. 2022 साठी राष््टीय पोशलओ 

लसीकरण मोहीम 26 फेबु्रवारी 2022 रोजी कें द्रीय आरोग्य 

आशण कुरु्ांब कल्याण मांत्री डॉ मनसुख माांडशवया याांनी सुरू 

केली. 

जागमतक NGO मदवस 2022: 27 जानेवारी 

● जागशतक NGO शदवस दरविी 27 फेबु्रवारी रोजी जगभरातील 

अनेक देिाांमधे्य साजरा केला जातो. अिासकीय सांस्ा शकां वा 

स्वयांसेवी सांस्ा समाजाच्या उन्नतीसाठी काया करतात. गैर-

सरकारी आशण ना-नफा सांस्ाांना ओळखणे, साजरे करणे 

आशण त्याांचा सन्मान करण्याचा हा आांतरराष््टीय शदवस आहे 

आशण ज्याांनी समाजाला राहण्यासाठी एक चाांगले स्ान 

बनशवण्यात आपला वेळ आशण प्रयत्ाांचे योगदान शदले आहे. 

● जागशतक NGO शदनाचा उिेि या के्षत्राशवियी जागरूकता 

शनमााण करणे आशण चाांगल्या कारणासाठी या के्षत्रात काम 

करणाऱया जगभरातील लोकाांना प्रोत्साशहत करणे हा आहे. 

मतसरा भारत प्रोटीन मदन: 27 िेबु्रवारी 2022 

● भारतात, प्रश्नाांच्या कमतरतेबिल जागरूकता शनमााण 

करण्यासाठी आशण लोकाांना त्याांच्या आहारात या 

मॅक्रोनू्यशर््एां र््सचा समावेि करण्यास प्रोत्साशहत करण्यासाठी, 

27 फेबु्रवारी हा राष््टीय प्रश्ने शदवस म्हणून साजरा केला जातो. 

हा शदवस लोकाांना त्याांच्या आहारात या महत्त्वपूणा 

मॅक्रोनु्यशर््एां र्चा समावेि करण्याचे आवाहन करतो. हा शदवस 

लोकाांना वनस्पती आशण प्राणी प्रश्नाांच्या शवशवध स्त्रोताांबिल 

अशधक जाणून घेण्यास मदत करतो. प्रश्ने शदवस 2022 मधे्य 

शतसरे विा साजरे करत आहे. या विीच्या भारतीय प्रश्न 

शदनाची ्ीम 'फूड फु्यचररझम' आहे. 
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28 िेबु्रवारी 2022 रोजी दुममगळ रोग मदवस साजरा केला जातो. 

● दुशमाळ रोग शदवस (RDD) दरविी फेबु्रवारीच्या िेवर्च्या 

शदविी साजरा केला जातो. या विी 2022 मधे्य तो 28 फेबु्रवारी 

2022 रोजी येतो. दुशमाळ आजाराांबिल जागरुकता शनमााण 

करण्यासाठी आशण दुशमाळ आजार असलेल्या व्यक्ती आशण 

त्याांच्या कुरु्ां शबयाांसाठी उपचार आशण वैद्यकीय प्रशतशनशधत्व 

सुधारण्यासाठी हा शदवस पाळला जातो. दुशमाळ रोग शदवस 

पशहल्याांदा 2008 मधे्य युरोशपयन ऑगानायझेिन फॉर रेअर 

शडसीजेस (EURORDIS) आशण त्याच्या कौल्न्सल ऑफ नॅिनल 

अलायन्सने सुरू केला. 

● दुशमाळ रोग शदन 2022 ्ीम Share Your Colors ही 

आहे. 

राष्ट्र ीय मवज्ञान मदन 2022: 28 िेबु्रवारी 

● लोकाांच्या दैनांशदन जीवनात शवज्ञानाच्या महत्त्वाचा सांदेि 

देण्यासाठी भारतात दरविी 28 िेबु्रवारी रोजी राष्ट्र ीय मवज्ञान 

मदन साजरा केला जातो. या शदविी, सर सी.व्ही. रामन याांनी 

रमन इिेक्ट्चा िोध जाहीर केला होता ज्यासाठी त्याांना 1930 

मधे्य नोबेल पाररतोशिक देण्यात आले होते. भारत सरकारने 

1986 मधे्य 28 फेबु्रवारी हा राष््टीय शवज्ञान शदवस (NSD) म्हणून 

शनयुक्त केला होता. 

● 2022 साठी राष््टीय शवज्ञान शदनाची ्ीम Integrated 

Approach in S&T for Sustainable Future ही आहे. 

मिरो मडम्पिममनेशन डे 01 माचग रोजी साजरा केला जातो. 

● शझरो शडल्िशमनेिन डे दरविी 1 माचा रोजी साजरा केला 

जातो. कोणत्याही अड्ळ्याांची पवाा न करता सन्मानाने पूणा 

जीवन जगण्यासाठी त्याांच्या कायद्यात आशण धोरणाांमधे्य 

कोणताही भेदभाव न करता सवा लोकाांना समानता, समावेि 

आशण सांरक्षणाचा अशधकार सुशनशित करणे हा या शदवसाचा 

उिेि आहे. शझरो शडल्िशमनेिन डे हे अधोरेल्खत करतो की 

लोकाांना कसे माशहती शमळू िकते आशण समावेि, करुणा, 

िाांतता आशण सवाात महत्त्वाचे म्हणजे बदलाची चळवळ किी 

वाढवता येईल. िून्य भेदभाव शदन सवा प्रकारचा भेदभाव 

सांपवण्यासाठी एकतेची जागशतक चळवळ शनमााण करण्यास 

मदत करत आहे. 

● शझरो शडल्िशमनेिन डे 2022 ची ्ीम Remove laws that 

harm, create laws that empower 

1 माचग ते 7 माचग या कालावधीत जनऔषधी मदवस सप्ताह 

साजरा केला जाणार आहे. 

● रसायने आशण खते मांत्रालय 1 माचा ते 7 माचा 2022 या 

कालावधीत जनऔिधी शदवस आयोशजत करेल. 7 माचा 2022 

रोजी चौ्ा जनऔिधी शदवस साजरा केला जाईल. चौथ्या 

जनऔिधी शदनाची ्ीम: "जनऔिधी - लोकाांसाठी उपयुक्त". 

सरकारने माचा 2025 अखेर प्रधानमांत्री भारतीय जनऔिधी 

कें द्राांची (PMBJKs) सांख्या 10,500 पयांत वाढवण्याचे लक्ष्य 

ठेवले आहे. 

आांतरराष्ट्र ीय ममहला मदन सप्ताह सुरू होत आहे. 

● मशहला आशण बाल मवकास मांत्रालय आिादी का अमृत 

महोत्सवाचा एक भाग म्हणून 1 माचगपासून आांतरराष््टीय 

ममहला मदन आठवडा आयकॉशनक सप्ताह म्हणून साजरा 

करत आहे. आठवडाभर चालणाऱया उत्सवाचा एक भाग म्हणून, 

मांत्रालय मशहला सुरक्षा आशण सक्षमीकरणािी सांबांशधत शवशवध 

शवियाांवर शवशवध कायाक्रम आशण सोिल मीशडया मोशहमाांचे 

आयोजन करेल. 

1 माचग 2022 रोजी जागमतक नागरी सांरक्षण मदन साजरा 

करण्यात आला. 

● जागमतक नागरी सांरक्षण मदन दरवषी 1 माचग रोजी 

जगभरात नागरी सांरक्षणाचे महत्त्व आशण त्यासाठी बशलदान 

शदलेल्या जवानाांचा सन्मान करण्यासाठी साजरा केला जातो. 

नागरी सांरक्षण, नागरी सांरक्षण आशण आपत्कालीन 

व्यवस्ापनाबाबत जनजागृती करणे हा या शदनाचा उिेि आहे 

जेणेकरून नागररक आपत्कालीन पररल्स्तीत स्वतः चे सांरक्षण 

करण्यासाठी आशण आपत्तीचा धोका कमी करण्यासाठी अशधक 

चाांगल्या प्रकारे तयार व्हावे. 

● जागशतक नागरी सांरक्षण शदन 2022 ची ्ीम नागरी सांरक्षण 

आशण आपत्ती आशण सांकर्ाांना तोांड देत शवस्ाशपत लोकसांखे्यचे 

व्यवस्ापन; स्वयांसेवकाांची भूशमका आशण सा्ीच्या 

रोगाांशवरुद्धचा लढा ही आहे. 

02 माचग 2022 रोजी 46 वा नागरी लेखा मदन साजरा करण्यात 

आला. 

● 2 माचा 2022 रोजी डॉ. आांबेडकर इांर्रनॅिनल सेंर्र, जनप्, 

नवी शदल्ली ये्े 46 वा नागरी लेखा शदन साजरा करण्यात 

आला. शवत्त आशण कॉपोरेर् व्यवहार मांत्री श्रीमती. शनमाला 

सीतारामन या कायाक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या आहेत. 

भारतीय नागरी लेखा सेवेबद्दल: 

● सुरुवातीला, सी आशण एजी (कताव्य, अशधकार आशण सेवेच्या 

अर्ी) सुधारणा कायदा, 1976 मधे्य सुधारणा करणारा 

अध्यादेि जारी करून, भारतीय ऑशडर् आशण अकाउांर््स 

सल्व्हास (IA & AS) मधून ICAS तयार करण्यात आला. 

● नांतर, कें द्रीय खात्याांचे शवभागीकरण (कामाचारी हस्ताांतरण) 

कायदा, 1976 लागू करण्यात आला आशण 01 माचा 1976 रोजी 

अांमलात आला, त्यानांतर ICAS दरविी 1 माचा हा शदवस “नागरी 

लेखा शदन” म्हणून साजरा करते. 

● ICAS भारत सरकारसाठी आश ा्क व्यवस्ापन सेवाांच्या 

शवतरणात मदत करते, जसे की पेमेंर् सेवा, कर सांकलन 

प्रणालीला सम ा्न देते, सरकार-व्यापी लेखाांकन, शवत्तीय 

अहवाल काये, बजेर् अांदाज तयार करणे आशण अांतगात 

लेखापरीक्षण करते. 
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जागमतक वन्यजीव मदन 2022 03 माचग रोजी साजरा केला 

जातो. 

● जगातील वन्य प्राणी आशण वनस्पती ांबिल जागरुकता शनमााण 

करण्यासाठी दरविी 3 माचा रोजी जागशतक वन्यजीव शदन 

पाळला जातो. हा शदवस आपल्याला वन्यजीव गुने्हगारी आशण 

शवशवध प्रकारच्या आश ा्क, पयाावरणीय आशण सामाशजक 

प्रभावाांना कारणीभूत असलेल्या प्रजाती ांच्या मानव-पे्रररत 

घर्ाशवरूद्ध लढा देण्याची गरज याची आठवण करून देतो. 

● 2022 ची ्ीम Recovering key species for ecosystem 

restoration आहे. 

जागमतक श्रवण मदन 3 माचग रोजी जागमतक आरोग्य सांघटनेने 

साजरा केला. 

● वर्ल्ग हेल्थ ऑगगनायिेशन (WHO) द्वारे दरविी 3 माचग रोजी 

जागमतक श्रवण मदवस साजरा केला जातो. बशहरेपणा आशण 

ऐकण्याची हानी किी र्ाळता येईल याशवियी जागरूकता 

वाढवणे आशण जगभरात कान आशण श्रवणशवियक काळजी 

किी वाढवायची हे या शदवसाचे उशिष्ट आहे. जागशतक श्रवण 

शदन 2022 रोजी, WHO सांपूणा आयुष्यभर चाांगले ऐकण्याचे 

साधन म्हणून सुरशक्षत ऐकण्याच्या महत्त्वावर लक्ष कें शद्रत करेल. 

2021 मधे्य, WHO ने श्रवणशवियक जागशतक अहवाल लाँच 

केला ज्यामधे्य श्रवणिक्ती कमी होण्याच्या जोखमीसह 

राहणाऱया लोकाांच्या वाढत्या सांखे्यवर प्रकाि र्ाकण्यात आला. 

हे सात प्रमुख श्रवण हस्तके्षपाांपैकी एक म्हणून ध्वनी शनयांत्रण 

अधोरेल्खत केले आशण मोठ्या आवाजाच्या प्रदिानास कमी 

करण्याच्या महत्त्वावर जोर शदला.. 

राष्ट्र ीय सुरक्षा मदवस 2022 04 माचग रोजी साजरा करण्यात 

आला. 

● राष््टीय सुरक्षा शदन (NSD) दरविी 4 माचा रोजी भारताच्या 

राष््टीय सुरक्षा पररिद (NSC) च्या स्ापनेच्या स्मरणा ा् साजरा 

केला जातो. रस्ता सुरक्षा, कामाच्या शठकाणी सुरशक्षतता, मानवी 

आरोग्य सुरक्षा आशण पयाावरणीय सुरशक्षतता यासह सवा सुरक्षा 

तत्त्वाांबिल जनजागृती करणे हा या शदवसाचा उिेि आहे. 

2022 हे 51वे NSD आहे. 

● दरविी हा शदवस वेगळ्या ्ीमने साजरा केला जातो. याविी, 

नॅिनल सेफ्टी कौल्न्सल ऑफ इांशडयाने Nurture young 

minds – Develop safety culture अिी ्ीम जाहीर केली. 

04 माचग रोजी राष्ट्र ीय सुरक्षा मदन साजरा केला जातो. 

● भारतात, भारतीय सुरक्षा दलाांच्या सन्माना ा् दरविी ४ माचा हा 

राष््टीय सुरक्षा शदवस (राष््टीय सुरक्षा शदवस) म्हणून साजरा केला 

जातो. पोलीस, शनमलष्करी दले, कमाांडो, रक्षक, लष्करी 

अशधकारी आशण सुरके्षिी शनगशडत इतर व्यक्तीांसह सवा सुरक्षा 

दलाांचे कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा या शदवसाचा उिेि आहे, जे 

देिाच्या लोकाांची िाांतता आशण सुरक्षा राखण्यासाठी आपल्या 

प्राणाांची आहुती देतात. याशिवाय 4 माचा ते 10 माचा 2022 या 

कालावधीत राष््टीय सुरक्षा सप्ताह 2022 साजरा केला जात 

आहे. 

● भारत सरकारच्या अांतगात कामगार मांत्रालयाने 1966 मधे्य 

भारताच्या राष््टीय सुरक्षा पररिद (NSC) ची स्ापना केली तेव्हा 

4 माचा हा शदवस देखील शचन्हाांशकत केला जातो. पशहला राष््टीय 

सुरक्षा शदवस (NSD) 1972 मधे्य आयोशजत करण्यात आला 

होता. 

 

मनधन बातम्या 
 

वेस्ट इांमडजचा मदग्गज मिरकीपटू सोनी रामाधीन याांचे मनधन 

● वेस्ट इांशडजचे महान शफरकीपरू्, सोनी रामाधीन याांचे वयाच्या 

92 व्या विी शनधन झाले. 1950 मधे्य इांग्लांडमधे्य पशहली 

माशलका शजांकणाऱया सांघाचा तो एक भाग होता. 1950 मधे्य 

ओड रॅ््फडा ये्े इांग्लांडशवरुद्ध त्याने कसोर्ी पदापाण केले. 

रामशदनचा अांत झाला. 43 कसोर्ी खेळून 28.98 च्या सरासरीने 

158 बळी घेतले. रामाधीनने 184 प्र्म शे्रणी सामने खेळले 

आशण 20.24 च्या सरासरीने 758 शवकेर््स घेतल्या. 1960 च्या 

उत्तराधाात खेळातून शनवृत्ती घेतल्यानांतर तो इांग्लांडला गेला. 

प्रख्यात मचत्रपट समीक्षक, लेखक जयप्रकाश चौकसे याांचे 

मनधन 

● शचत्रपर् समीक्षक, लेखक जयप्रकाि चौकसे याांचे वयाच्या 82 

व्या विी हृदयशवकाराच्या झर्क्याने शनधन झाले. त्याांनी 'िायद' 

(1979), 'कतल' (1986) आशण 'बॉडीगाडा ' (2011) यासह 

अनेक शचत्रपर्ाांसाठी पर्क्ा आशण सांवाद शलशहले आहेत 

आशण रे्शलल्व्हजन माशलकाांसाठी लेखनातही त्याांचा सहभाग 

होता. मध्य प्रदेिचे मुख्यमांत्री शिवराज शसांह चौहान, प्रदेि 

काँगे्रसचे अध्यक्ष कमलना् आशण इतर अनेक नेत्याांनी चौकसे 

याांच्या शनधनाबिल िोक व्यक्त केला. 

भारताचे माजी लष्करप्रमुख जनरल एसएि रॉमडरग्स याांचे 

मनधन 

● 1990 ते 1993 या काळात भारतीय लष्कराचे प्रमुख म्हणून 

काम केलेले जनरल एसएफ रॉशड्ग्स याांचे वयाच्या 88 व्या विी 

शनधन झाले. जनरल सुशन् राल्न्सस रॉशड्ग्ज हे 2004 ते 2010 

पयांत पांजाबचे राज्यपाल देखील होते. त्याांनी राष््टीय सुरक्षा 

सल्लागार मांडळावर दोन वेळा काम केले होते. शनवृत्तीपासून ते 

सामाशजक आशण साशहल्त्यक कायाात गुांतले आहेत आशण 

धोरणात्मक मुद्द्ाांवर त्याांनी अनेक भािणेही शदली आहेत. 

त्याांच्या अमूल्य योगदानाबिल आशण देिसेवेसाठी देि आशण 

भारतीय सेना सदैव ऋणी राहील. 
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ऑस्कर मवजेते मनमागते अाँलन वॉलमब्रज लॅड जु्यमनयर याांचे 

मनधन 

● ऑस्कर शवजेते शनमााते, ट्वेंर्ीए् सेंचुरी फॉक्सचे माजी 

एल्क्कझकु्यशर्व्ह, 'स्टार वॉसा' आशण 'बे्रव्हहार्ा ' याांना शहरवी झेंडी 

दाखवणारे, अँलन लॅड जु्यशनयर याांचे वयाच्या 84 व्या विी 

शनधन झाले. त्याांना पे्रमाने "Laddie" म्हणून ओळखले जात 

असे. 1995 मधे्य मेल शगब्सन शदग्दशिात 'बे्रव्हहार्ा ' या सवोतृ्कष्ट 

शचत्रपर्ासाठी त्याांनी अकादमी पुरस्कार (ऑस्कर पुरस्कार) 

शजांकला ते 1979 मधे्य स्ापन झालेल्या लॅड कां पनीच्या 

सांस्ापकाांपैकी एक होते. 

 

पुस्तके आमण लेखक बातम्या  
 

ताममळनाडूचे मुख्यमांत्री एमके सॅ्टमलन याांच्या ‘उांगालील 

ओरुवन’ या आत्मचररत्राचे प्रकाशन 

● काँगे्रस नेते राहुल गाांधी याांनी चेन्नईमधे्य ताशमळनाडूचे मुख्यमांत्री 

एमके सॅ्टशलन याांच्या उांगालील ओरुवन (वन अमांग यू) या 

आत्मचररत्राचा पशहला खांड लाँच केला. आत्मचररत्राच्या पशहल्या 

भागात त्याांच्या सुरुवातीच्या आयुष्यातील अनुभवाांचा समावेि 

आहे. त्यात, त्याांनी त्याांचे िालेय आशण महाशवद्यालयीन शदवस, 

पौगांडावस्ेतील, सुरुवातीचे राजकीय योगदान, वैवाशहक जीवन 

आशण MISA सांघिा या पुस्तकात आहे. 

अनुप जलोटा याांच्या हसे्त मममथलेश मतवारी मलम्पखत "उडान 

एक मजदूर बचे्च की" पुस्तकाचे प्रकाशन 

● मुांबईतील पी क्लब एजु्यकेिन प्रायवे्हर् शलशमरे्डचे िैलेि बी 

शतवारी याांनी आयोशजत केलेल्या शदमाखदार कायाक्रमात 

भजनसम्रार् अनुप जलोटा याांच्या हसे्त कॅप्टन एडी मानेक 

याांच्या “उडान एक मजदूर बचे्च की” पुस्तकाचे प्रकािन 

करण्यात आले. या पुस्तकाचे लेखक मममथलेश मतवारी आहेत. 

कॅप्टन ए.डी. माणेक याांचा जीवनप्रवास, त्याांनी त्याांच्या 

कारशकदीच्या आलेखात िून्यातून शिखरापयांतचा प्रवास कसा 

केला, याबिल हे पुस्तक आहे. 
 

 

● कॅप्टन ए डी माणेक याांच्या कुरु्ांबाला फ्लाइांग फॅशमली ऑफ 

इांशडया म्हणूनही ओळखले जाते. त्याांची पत्ी हा हॉबी फ्लायर 

आहे तर त्याांचे दोन मुलगे व्यावसाशयक वैमाशनक आहेत. एक 

सून एअर होसे्टस आहे आशण दुसरी सून एअरक्राफ्ट शडसॅ्पचर 

आहे. या कुरु्ांबातील सवा 6 सदस्य भारतीय शवमान वाहतूक 

उद्योगात सेवा देत आहेत. 

 

अहवाल आमण मनदेशाांक बातम्या  
 

भारत, पामकस्तान: हवामान बदलासाठी सवागत असुरमक्षत 

● अत्यांत हवामान पररल्स्तीमुळे दशक्षण आशियातील अन्न 

सुरके्षला धोका शनमााण होत आहे, वाढत्या पूर आशण 

दुष्काळामुळे भारत आशण पाशकस्तान हे हवामान बदलासाठी 

सवाात असुरशक्षत आहेत, असा इिारा आयपीसीसीच्या ताज्या 

अहवालात देण्यात आला आहे. 

● जर उत्सजान नार्कीयररत्या कमी केले नाही तर, भारतातील 

'ओले बल्ब' तापमान, जे उष्णता आशण आद्राता दोन्ही मोजतात, 

ते 31 अांि सेल्ल्सअसपेक्षा जास्त होईल, जे मानवाांसाठी घातक 

आहे, असे पेपरमधे्य म्हर्ले आहे. भारत हा दशक्षण आशियातील 

सवाात मोठ्या िहरी अनुकूलन उपायाांसह एक असल्याचे 

असूनही, या योजना असमान शनधी आशण "प्राधान्य" याांमुळे 

बाशधत आहेत, मोठ्या िहराांकडे अशधक लक्ष शदले जाते. 

अहवालातील महत्त्वाचे मुदे्द: 

● 207 िास्त्रज्ञाांनी 34,000 दस्तऐवजाांचे शवशे्लिण करून हा 

अहवाल तयार केला आहे. अहवालाच्या मुख्य शनष्किाांचा 

साराांि देणार्या धोरणकत्याांचा साराांि सोमवारी जारी 

होण्यापूवी दोन आठवडे 65 राष््टाांिी वार्ाघार्ी करण्यात आला. 

● अहवाल प्रशसद्ध होण्यापूवी, भारत सरकारने वार्ाघार्ी ांमधे्य 

सहभागी होण्यासाठी एक शिष्टमांडळ पाठवले. पयाावरण मांत्री 

भूपेंद्र यादव याांनी एका शनवेदनात म्हर्ले आहे की भारताने 

अहवालातील शनष्किाांचे "स्वागत" केले आहे. 

● IPCC अभ्यासानुसार, शहांदुकुि पवात राांगेतील शहमनद्या 

शवतळल्याने नदीच्या पाण्याचा प्रवाह तातु्परता सुधारू िकतो, 

परां तु शहमनदीच्या वसु्तमानात दीघाकालीन नुकसान झाल्यामुळे 

हे अल्पकालीन असेल. 

● मानू्सनमधील बदलाांचा कृिी आशण मत्स्यव्यवसायावर 

नकारात्मक पररणाम होईल, ज्याचा भारताच्या GDP मधे्य 

सुमारे 20% वार्ा आहे. 

नाइट फ्राँ क: जागमतक स्तरावर अब्जाधीश लोकसांखे्यमधे्य 

भारत मतसऱ्या क्रमाांकावर आहे. 

● नाइर् रँकच्या द वेल्थ ररपोर्ा 2022 च्या नवीनतम 

आवृत्तीनुसार, 2021 मधे्य जागशतक स्तरावर सवााशधक 

अब्जाधीिाांच्या सांखे्यच्या बाबतीत भारत शतसऱया क्रमाांकावर 

आहे. भारतातील अशत-उच्च-नेर्-व ा्-व्यक्ती (UHNWIs) ची 
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सांख्या 11% वाढली आहे. आशिया पॅशसशफक (APAC) 

के्षत्रामधे्य 2021 मधे्य 145 अब्जाधीिाांपयांत सवााशधक र्के्क 

वाढ. UHNWIs अिा व्यक्ती आहेत ज्याांची एकूण सांपत्ती 

US$30m (रु. 226 कोर्ी) शकां वा त्याहून अशधक आहे. 

● या यादीत अनुक्रमे अमेररका (748) आमण चीन (554) 

याांनी अव्वल स्थान पटकावले आहे. 

Top 5 countries with the most number of billionaires 

in 2021: 

Billionaires 2021 

United States 748 

China 554 

India 145 

Germany 136 

Russia 121 

SDG मनदेशाांक 2021: भारत 120 व्या स्थानावर आहे. 

● िाश्वत शवकास अहवाल 2021 शकां वा िाश्वत शवकास शनदेिाांक 

2021 मधे्य भारताला 120 वे स्ान शमळाले आहे. या 

शनदेिाांकात, देिाांना 100 पैकी गुणाांनी क्रमवारी लावली आहे. 

भारताचा स्कोअर 60.07 आहे. गेल्या विी भारताचा क्रमाांक 

117 होता. 17 िाश्वत शवकास उशिषे्ट साध्य करण्याच्या शदिेने 

देिाच्या एकूण प्रगतीचा शनदेिाांक मोजतो. या शनदेिाांकात 

शफनलांडने अव्वल स्ान पर्कावले आहे. 

● ही 17 िाश्वत शवकास उशिषे्ट यूएन जनरल असेंब्लीने सप्टेंबर 

2015 मधे्य िाश्वत शवकासासाठी 2030 च्या अजेंड्याचा एक 

भाग म्हणून स्वीकारली होती. 

या क्रमवारीत अव्वल 5 देश आहेत: 

1. शफनलांड 

2. स्वीडन 

3. डेन्माका  

4. जमानी 

5. बेल्ियम 

 

मवमवध बातम्या 
 

मदल्ली मांमत्रमांडळाने भारतातील पमहल्या 'ई-वेस्ट इको-पाकग 'ला 

मांजुरी मदली. 

● शदल्ली मांशत्रमांडळाने अिा प्रकारचा भारतातील पशहला 

इलेक््टॉशनक-वेस्ट इको-पाका  उभारण्यास मान्यता शदली आहे. 

पयार्नाला चालना देण्यासाठी 'शदल्ली शफल्म पॉशलसी 2022' 

तयार करण्याचेही त्याांनी मान्य केले आहे. इलेक््टॉशनक कचरा 

इको-रें डली पाका  शदल्लीत 20 एकर जागेवर बाांधला जाणार 

आहे. शदल्लीत दरविी सुमारे 2 लाख र्न ई-कचरा र्ाकला 

जातो. हे इको-पाका  वैज्ञाशनक आशण सुरशक्षत मागााने ई-

कचऱयाचे पुनवाापर, नूतनीकरण आशण शवघर्न करेल. 

उजै्जनने 11.71 लाख मदव्याांची रोषणाई करून मगनीज रेकॉडग 

बनवला. 

● मध्य प्रदेिातील उजै्जनने 10 शमशनर्ाांत 11.71 लाख मातीचे 

शदवे (शदवे) लावून शगनीज रेकॉडा बनवला आहे. 

महाशिवरात्रीशनशमत्त 'शिव ज्योती अपाणम महोत्सवा'चा एक 

भाग म्हणून शदवे प्रज्वशलत करण्यात आले. यासह त्याांनी 03 

नोव्हेंबर 2021 रोजी अयोध्या, उत्तर प्रदेि ये्े तयार केलेल्या 

9.41 लाख शदव्याांचा पूवीचा शवक्रम मोडला. उजै्जनला 

'महाकालची भूमी' म्हणूनही ओळखले जाते. हे प्रमाणपत्र मध्य 

प्रदेिचे मुख्यमांत्री शिवराज शसांह चौहान याांनी स्वीकारले. 

2022 मधे्य जमू्म आमण काश्मीरमधे्य हेरथ उत्सव साजरा 

करण्यात आला. 

● हेर् शकां वा 'हरा (शिव) ची रात्र', सामान्यतः  महा शिवरात्री 

म्हणून ओळखली जाते, हा जमू्म आशण काश्मीर (J&K) मधील 

काल्श्मरी पांशडताांद्वारे साजरा केला जाणारा मुख्य सण आहे. हा 

सण भगवान शिव आशण देवी उमा (पावाती) याांच्या लग्नाचा 

वाढशदवस आहे. 2022 हेर् महोत्सव 28 फेबु्रवारी 2022 रोजी 

साजरा करण्यात आला. 

● हेर् उत्सव "त्रयोदिी" शकां वा फालु्गन मशहन्याच्या (शहांदू 

कॅलेंडर) मशहन्याच्या 13 व्या शदविी, फेबु्रवारी आशण माचा 

दरम्यान साजरा केला जातो. काल्श्मरी पांशडत शहांदू देवताांच्या 

सन्माना ा् अक्रोडाचे वार्प करून हा सण साजरा करतात. 

उवाररत राष््ट चतुदािी शकां वा फालु्गनच्या 14 तारखेला महा 

शिवरात्री साजरी करतात. 

जमू्म आमण काश्मीरचे सण: 

● डोस्मोचे 

● हेशमस फेल्स्टव्हल 

● काांचोठ सण 

● यूशलप उत्सव 

● ल्स्परु्क गस्टर 

● हर नवमी 

● छारी 

● बहू मेळा 

 

सवग स्पधाग परीक्षाांसाठी महत्त्वाचे मुदे्द: 
 

● कॅनडाची राजधानी: ओर्ावा; 

● कॅनडा चलन: कॅनेशडयन डॉलर; 

● कॅनडाचे पांतप्रधान: जल्स्टन टू्रडो. 

● नवीन शवकास बँक मुख्यालय स्ान: िाांघाय, चीन; 

● नवीन शवकास बँकेचे अध्यक्ष: माकोस प्राडो र््ॉयजो; 

● नवीन शवकास बँक सांस्ापक: शब्रक्स; 

● नवीन शवकास बँकेची स्ापना: 15 जुलै 2014. 
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● आांतरराष््टीय ऑशलल्िक सशमतीचे मुख्यालय: लॉसने, 

ल्स्वत्झलांड; 

● आांतरराष््टीय ऑशलल्िक सशमतीचे अध्यक्ष: ्ॉमस बाख; 

● आांतरराष््टीय ऑशलल्िक सशमतीची स्ापना: 23 जून 1894, 

पॅररस, रान्स. 

● रे्क्नॉलॉजी सशमर्चे अध्यक्ष : शवशपन सोांधी; 

● CII चे अध्यक्ष: ्ाचत शवश्वना् नरेंद्रन; 

● CII चे महासांचालक: चांद्रशजत बॅनजी. 

● इलेक््टॉशनक्स आशण माशहती तांत्रज्ञान मांत्री: अशश्वनी वैष्णव; 

● Google CEO: सुांदर शपचाई; 

● Google ची स्ापना: 4 सप्टेंबर 1998; 

● Google मुख्यालय: माउांर्न व््हयू, कॅशलफोशनाया, युनायरे्ड 

से्टर््स. 

● नासा प्रिासक: शबल नेल्सन; 

● नासाचे मुख्यालय: वॉशिांग्र्न डीसी, युनायरे्ड से्टर््स; 

● NASA ची स्ापना: 1 ऑक्टोबर 1958. 

● NOAA मुख्यालय: वॉशिांग्र्न, डीसी, युनायरे्ड से्टर््स 

● NOAA सांस्ापक: ररचडा शनक्सन 

● NOAA ची स्ापना: 3 ऑक्टोबर 1970 

● भारतीय वायुसेनेची स्ापना: 8 ऑक्टोबर 1932; 

● भारतीय वायुसेना मुख्यालय: नवी शदल्ली; 

● भारतीय हवाई दल प्रमुख: शववेक राम चौधरी. 

● र्ार्ा मोर्सा मुख्यालय: मुांबई; 

● र्ार्ा मोर्साचे सांस्ापक: जेआरडी र्ार्ा; 

● र्ार्ा मोर्साची स्ापना: 1945, मुांबई. 

● भारताच्या राष््टीय सुरक्षा पररिदेची स्ापना: 19 नोव्हेंबर 1998; 

● भारताच्या राष््टीय सुरक्षा पररिदेचे प्रमुख: अशजत कुमार डोवाल. 

● Bharti AXA Life Insurance चे MD आशण CEO: पराग राजा; 

● Bharti AXA Life Insurance स्ापना: 2007; 

● Bharti AXA Life Insurance Parent organization: भारती 

एां र्रप्रायझेस. 

● जेर् एअरवेजचे सीईओ: शवनय दुबे; 

● जेर् एअरवेजचे सांस्ापक: नरेि गोयल; 

● जेर् एअरवेजची स्ापना: 1 एशप्रल 1992, मुांबई. 

● ल्स्वस इांर्रनॅिनल एअर लाइन्स एजी मुख्यालय: बेसल, 

ल्स्वत्झलांड; 

● ल्स्वस इांर्रनॅिनल एअर लाइन्स एजी ची स्ापना: 1 एशप्रल 

2002; 

● ल्स्वस इांर्रनॅिनल एअर लाइन्स एजी चेअरमन: रेर्ो 

रॅल्न्सओनी; 

● ल्स्वस इांर्रनॅिनल एअर लाइन्स एजी सीईओ: डायर्र वँ्रकक्स. 
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