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साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 06 माचच ते 12 माचच 2022 
 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

भारतातील पहिला FSRU Hoegh जायंट 2022 मधे्य जयगढ 

टहमिनलवर पोिोचला. 

● महाराष्ट्र ातील एच-जयगड एनजीच्या टर्मिनलला भारतातील 

पर्हले फ्लोर्टिंग स्टोरेज आर्ि रीगॅर्िर्िकेशन युर्नट (FSRU) 

प्राप्त झाले आहे. 12 एर्प्रल, 2021 रोजी, FSRU Höegh जायिंट 

र्ििंगापूरमधील केपेल र्शपयाडिमधून िमुद्रपयिटन करून 

महाराष्ट्र ातील जयगड टर्मिनलवर पोहोचले. हे भारतातील पर्हले 

FSRU-आधाररत LNG प्राप्त करिारे टर्मिनल तिेच 

महाराष्ट्र ातील पर्हले वर्िभर LNG िुर्वधा अिेल. 
 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● 2017 मधे्य उभारण्यात आलेल्या Höegh जायिंटची िाठवि 

क्षमता 1,70,000 घनमीटर आहे आर्ि 750 दशलक्ष घनिूट 

प्रर्तर्दन (िुमारे िहा दशलक्ष टीपीएच्या िमतुल्य) 

रीगॅर्िर्िकेशन क्षमता आहे. FSRU ला H-Nergy द्वारे 10 

वर्ाांच्या कालावधीिाठी चाटिडि केले गेले आहे. 

● Höegh जायिंट LNG टर्मिनल 56-र्कलोमीटर जयगड-दाभोळ 

नैिर्गिक गॅि पाइपलाइनद्वारे राष्ट्र ीय गॅि ग्रीडशी जोडले जाईल. 

● ही िुर्वधा टरक लोर्डिंग िुर्वधेद्वारे र्कनाऱ्यावर र्वतरिािाठी 

एलएनजी र्वतरीत करेल. बिंकररिंग िेवािंिाठी एलएनजी छोट्या-

मोठ्या एलएनजी जहाजािंमधे्य रीलोड करिे देखील प्ािंटमधे्य 

शक्य आहे. 

● H-Energy ची देखील योजना आहे की प्रदेशातील लहान-

प्रमािातील LNG माकेटला चालना र्मळेल, FSRU चा LNG 

स्टोरेजिाठी वापर करून आर्ि छोट्या बोटी िंमधे्य रीलोर्डिंग 

होईल. 
 

 

पेटीएम आयआरसीटीसीसोबत भागीदारी करून हिहजटल 

हतकीट सेवा ऑफर करेल. 

● पेटीएम या र्डर्जटल पेमेंट किं पनीने घोर्िा केली आहे की त्ािंनी 

देशभरातील रेले्व स्थानकािंवर स्थार्पत ऑटोमॅर्टक र्तकीट 

व्हेंर्डिंग मशीन (ATVM) द्वारे ग्राहकािंना र्डर्जटल र्तकीट िेवा 

प्रदान करण्यािाठी इिंर्डयन रेले्व केटररिंग अँड टुररझम 

कॉपोरेशन (IRCTC) िोबत आपली भागीदारी वाढवली आहे. 

प्रवािी अनारर्क्षत टर ेन राइड र्तर्कटे, पॅ्टिॉमि र्तकीट खरेदी 

करण्यािाठी, त्ािंच्या हिंगामी र्तर्कटािंचे नूतनीकरि करण्यािाठी 

आर्ि स्माटि काडि ररचाजि करण्यािाठी स्क्रीनवर तयार केलेले 

QR कोड सॅ्कन करू शकतील. 
 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● भारतीय रेले्वने प्रथमच ग्राहकािंना एटीएमवर UPI वापरून 

र्तकीट िेवािंिाठी ऑनलाइन पेमेंट करिे शक्य केले आहे , 

कॅशलेि प्रवािाला प्रोत्साहन र्दले आहे. 

● रेले्व स्थानकािंवर स्थार्पत केलेले एटीव्हीएम हे टच-स्क्रीन र्तकीट 

र्कयोस्क आहेत जे प्रवाशािंना स्माटि काडिचा वापर न करता 

र्डर्जटल पेमेंट करण्याि अनुमती देतात. 

● प्रवािी आता स्क्रीनवर तयार होिारे QR कोड सॅ्कन करू 

शकतील ज्याचा वापर अनारर्क्षत टर ेन राइड र्तर्कटे, पॅ्टिॉमि 

र्तकीट खरेदी करण्यािाठी, त्ािंच्या हिंगामी र्तर्कटािंचे 

नूतनीकरि करण्यािाठी आर्ि स्माटि काडि ररचाजि करण्यािाठी 

केला जाऊ शकतो. 

● पेटीएम प्रवाशािंना पेटीएम यूपीआय, पेटीएम वॉलेट, पेटीएम 

पोस्टपेड, नेट बँर्किं ग, के्रर्डट काडि आर्ि डेर्बट काडििह र्वर्वध 

पद्धती वापरून पैिे देण्याची परवानगी देते. 

● क्विक ररस्पॉन्स (QR) कोडवर आधाररत नवीन र्डर्जटल पेमेंट 

पद्धत भारतीय रेले्व स्थानकािंवरील िवि ATVM मशीनवर 

आधीच लाइव्ह झाली आहे. 
 

भारतीय रेले्व 2022-23 मधे्य 'कवच' अंतगित 2000 हकमी 

नेटवकि  आणणार 

● गुल्लागुडा आर्ि र्चतर्गड्डा रेले्व स्थानकािंदरम्यानच्या 'कवच' 

कायिप्रिालीची चाचिी कें द्रीय रेले्व, दळिवळि, इलेक्ट्र ॉर्नक्स 

आर्ि मार्हती तिंत्रज्ञान मिंत्री श्री अर्िनी वैष्णव यािंनी घेतली. 

पिंतप्रधानािंच्या आत्मर्नभिर भारतचा एक भाग म्हिून 2022-23 

मधे्य िुरक्षा आर्ि क्षमता वाढीिाठी 2,000 र्कमी रेले्व नेटवकि  

कवच अिंतगित आिले जाईल. 
 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● चाचिी दरम्यान, दोन्ही लोकोमोर्टव्ह एकमेकािंच्या र्दशेने प्रवाि 

करत होते, ज्यामुळे िमोरािमोर टक्कर होण्याची पररक्वस्थती 

र्नमािि झाली. 

● 'कवच' प्रिालीने स्वयिंचर्लत बे्रर्किं ग यिंत्रिा कायािक्वित केली, 

ज्यामुळे लोकोमोर्टव्ह पूििपिे 380 मीटर अिंतरावर थािंबले. 

● लाल र्दवा ओलािंडून लोकोमोर्टव्हचीही चाचिी घेण्यात आली; 

तथार्प, लोकोमोर्टव्हने रेड र्िग्नल पाि केला नाही कारि 

'कवच' ला बे्रकची स्वयिंचर्लत तैनाती आवश्यक होती. 
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● जेव्हा गेट र्िग्नल जवळ आला तेव्हा स्वयिंचर्लत र्शटी मोठ्याने 

आर्ि स्पष्ट् वाजली. चाचिी दरम्यान, कू्रने आवाज र्किं वा बे्रक 

र्िस्टमला हाताने स्पशि केला नाही. 

● जेव्हा लोकोमोर्टव्ह लूप लाईनवर चालवले गेले तेव्हा 30 

र्कमी/ताशी वेगाचे र्नबांध तपािले गेले. लोकोमोर्टव्ह लूप 

लाईनजवळ आल्यावर, 'कवच' ने आपोआप वेग 60 र्कमी/ता 

वरून 30 र्कमी/ताि केला. 

कवच: 

● KAVACH ही एक ATP प्रिाली आहे जी भारतीय उद्योगाच्या 

भागीदारीत ििंशोधन र्डझाइन आर्ि मानक ििंस्था (RDSO) द्वारे 

भारतात तयार केली गेली आहे, ज्यामधे्य भारतीय रेले्वच्या ििंपूिि 

रेले्व िुरके्षचे कॉपोरेट उर्िष्ट् पूिि करण्यािाठी दर्क्षि मध्य रेले्वने 

चाचिीची िुर्वधा र्दली आहे. ही एक अत्ाधुर्नक इलेक्ट्र ॉर्नक 

प्रिाली आहे जी िेफ्टी इिंर्टर्ग्रटी लेव्हल – 4 र्नकर् पूिि करते. 

MSME मंत्रालयाने महिलांसाठी "समर्ि" हवशेष उद्योजकता 

प्रोत्सािन मोिीम सुरू केली. 

● िूक्ष्म, लघु आर्ि मध्यम उद्योग मिंत्रालयाने मर्हलािंिाठी र्वशेर् 

उद्योजकता प्रोत्साहन मोहीम िमथि िुरू केली आहे. या 

मोर्हमेचा शुभारिंभ कें द्रीय एमएिएमई मिंत्री श्री नारायि रािे 

यािंच्यािह एमएिएमई राज्यमिंत्री श्री भानु प्रताप र्ििंग वमाि यािंनी 

नवी र्दल्ली येथे केला. 

समर्िचे उहद्दष्ट्: 

● आर्थिक वर्ि 2022-23 मधे्य मर्हलािंना कौशल्य र्वकाि आर्ि 

बाजार र्वकाि िहाय्य प्रदान करिे आर्ि ग्रामीि आर्ि उप-

शहरी भागातील 7500 पेक्षा जास्त मर्हला उमेदवारािंना प्रर्शक्षि 

देिे. 

मंत्रालयाच्या समर्ि उपक्रमांतगित, इचु्छक आहण हवद्यमान 

महिला उद्योजकांना खालील फायदे उपलब्ध िोतील: 

● मिंत्रालयाच्या कौशल्य र्वकाि योजनािंतगित आयोर्जत मोित 

कौशल्य र्वकाि कायिक्रमात 20% जागा मर्हलािंिाठी र्दल्या 

जातील. 7500 हून अर्धक मर्हलािंचा लाभ होिार आहे. 

● मिंत्रालयाद्वारे राबर्वण्यात येिाऱ्या र्वपिन िहाय्य योजनािंअिंतगित 

देशािंतगित आर्ि आिंतरराष्ट्र ीय प्रदशिनािंना पाठवलेल्या 

एमएिएमई व्यविाय प्रर्तर्नधी िंपैकी 20% मर्हलािंच्या 

मालकीच्या एमएिएमईिंना िमर्पित केले जातील. 

कामगार मंत्रालयाने 'िोनेट-ए-पेन्शन' उपक्रम सुरू केला. 

● कें द्रीय कामगार आर्ि रोजगार मिंत्री, भूपेंद्र यादव यािंनी 07 माचि 

2022 रोजी प्रधानमिंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) 

योजनेंतगित 'डोनेट -ए-पेन्शन' मोर्हमेची िुरुवात त्ािंच्या राहत्ा 

घरून केली आर्ि ते त्ािंच्या माळीला दान केले. नवीन 

उपक्रमािंतगित, नागररक त्ािंच्या तात्काळ िहाय्यक 

कमिचाऱ्य्ािंच्या र्नवृत्ती वेतन र्नधीमधे्य जिे की घरगुती कामगार, 

डर ायव्हर, मदतनीि इत्ादी, प्रीर्मयमची रक्कम दान करून 

योगदान देऊ शकतात. 

● 'डोनेट-ए-पेन्शन' हा कायिक्रम 7 ते 13 माचि 2022 या 

कालावधीत कामगार मिंत्रालयाने 'आयकॉर्नक वीक' िाजरे 

करताना िुरू केल्या जािाऱ्या र्वर्वध उपक्रमािंचा एक भाग आहे. 

हा (PM-SYM) पेन्शन योजनेअिंतगित एक उपक्रम आहे. 

सांसृ्कहतक मंत्रालयाने पॅन-इंहिया कायिक्रम “झारोखा” 

आयोहजत केला. 

● िािंसृ्कर्तक मिंत्रालय आर्ि वस्त्रोद्योग मिंत्रालय पारिंपाररक 

भारतीय हस्तकला, हातमाग आर्ि कला आर्ि ििंसृ्कतीचा 

उत्सव िाजरा करण्यािाठी "भारतीय हस्तकला/हातमाग, कला 

आर्ि ििंसृ्कतीचा झारोखा-ििंग्रह" या कायिक्रमाचे आयोजन करत 

आहेत. िुरुवातीि, या उत्सवाअिंतगित पर्हला कायिक्रम भोपाळ, 

मध्य प्रदेश येथे रािी कमलापती रेले्व स्थानकावर 08 माचि 2022 

रोजी आयोर्जत करण्यात आला आहे, जो आिंतरराष्ट्र ीय मर्हला 

र्दनार्नर्मत्त देखील आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● झारोखा हा पॅन इिंर्डया कायिक्रम आहे जो आझादी का अमृत 

महोत्सवाचा भाग म्हिून 13 राजे्य आर्ि कें द्रशार्ित प्रदेशािंमधे्य 

16 र्ठकािी आयोर्जत केला जाईल . 

● भोपाळमधील कायिक्रम स्त्रीत्व आर्ि कला, हस्तकला आर्ि 

ििंसृ्कतीच्या के्षत्रात मर्हलािंचे योगदान िाजरा करेल. 

● कमलापती रेले्व स्थानकाचे नाव मध्य प्रदेशातील गोिंड राज्याच्या 

शूर आर्ि र्नभिय रािी कमलापतीच्या नावावरून ठेवण्यात आले 

आहे. 

बोधगया येरे् भगवान बुद्ांची भारतातील सवाित मोठी आिवी 

मूती बांधली जात आिे. 

● बोधगया येथे भगवान बुद्धािंची भारतातील िवाित मोठी र्वराजमान 

मूती बािंधली जात आहे. बुद्ध इिंटरनॅशनल वेले्फअर र्मशनने 

बािंधलेला हा पुतळा 100 िूट लािंब आर्ि 30 िूट उिंच अिेल. 

मूतीमधे्य भगवान बुद्ध र्नद्रावस्थेत आहेत. महाकाय पुतळ्याचे 

बािंधकाम 2019 मधे्य िुरू झाले. ते िायबर ग्लािने बनवले जात 

आहे आर्ि कोलकाता येथील र्शल्पकारािंनी बनवले आहे. 

बोधगया हे बौद्ध धमािचे एक महत्त्वाचे तीथिके्षत्र आहे आर्ि 

जगभरातून भार्वक भेट देतात. 

● भगवान बुद्धािंच्या या आिनाची मूती उत्तर प्रदेशच्या 

कुशीनगरमधे्य आहे र्जथे त्ािंनी महापररर्नवािि प्राप्त केले. 

भगवान बुद्धािंची महाकाय मूती िेबु्रवारी 2023 पािून 

भार्वकािंिाठी खुली होिार आहे. 

2022 चा IEVP हनविणूक आयोगाने आयोहजत केला आिे. 

● अिंदाजे 32 देश आर्ि चार आिंतरराष्ट्र ीय ििंस्थािंमधील र्नवडिूक 

व्यवस्थापन ििंस्था (EMBs) िाठी, भारतीय र्नवडिूक आयोगाने 

(ECI) आभािी आिंतरराष्ट्र ीय र्नवडिूक अभ्यागत कायिक्रम 

(IEVP) 2022 आयोर्जत केला आहे. ऑनलाइन िहभागी 

झालेल्या 150 हून अर्धक EMB प्रर्तर्नधी िंना गोवा, मर्िपूर, 

पिंजाब, उत्तराखिंड आर्ि उत्तर प्रदेशमधील र्वधानिभेच्या 

र्नवडिुकािंचे र्वहिंगावलोकन देण्यात आले. आजच्या व्हचु्यिअल 

IEVP 2022 मधे्य नऊ देशािंतील भारतातील राजदूत/उच्चायुक्त 

आर्ि इतर िदस्ािंचा िमावेश होता. 
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मित्त्वाचे मुदे्द: 

● 2012 च्या र्नवडिुकािंपािून, भारताने आिंतरराष्ट्र ीय र्नवडिूक 

अभ्यागत कायिक्रम (IEVP) आयोर्जत केला आहे, जो 

आिंतरराष्ट्र ीय प्रर्तर्नधी िंना मतदानाच्या र्ठकािी भेट देण्यािाठी 

आर्ि प्रत्क्षपिे र्नवडिूक प्रर्क्रयेचे र्नरीक्षि करण्यािाठी 

आमिंर्त्रत करतो. 

● कोर्वड महामारीमुळे प्रवािाच्या मयािदा अितानाही, भारतातील 

IEVP बिंद करण्यात आलेले नाही आर्ि तरीही ते नार्वन्यपूिि 

व्हचु्यिअल मोडमधे्य आयोर्जत केले जाते. आजच्या अध्याि 

र्दविाच्या ित्रात िहभागी िंना पाच राज्यािंतील मतदानाच्या 

कामकाजाचे रेकॉडि केलेले क्वव्हर्डओ र्चत्र दाखर्वण्यात आले. 

कें द्रीय ऊजाि मंत्र्ांनी व्हचु्यिअल स्माटि हिि नॉलेज सेंटरचे 

उद्घाटन केले. 

● आझादी का अमृत महोत्सव कायिक्रमाचा एक भाग म्हिून, 

कें द्रीय ऊजाि मिंत्री आर के र्ििंह यािंनी व्हचु्यिअल स्माटि र्ग्रड नॉलेज 

िेंटर (SGKC) आर्ि इनोवे्हशन पाकि चे उद्घाटन केले. उजाि 

राज्यमिंत्री कृष्ण पाल गुजिर हे देखील उपक्वस्थत होते. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● POWERGRID ने अत्ाधुर्नक स्माटि र्ग्रड तिंत्रज्ञानाचे प्रात्र्क्षक 

आर्ि प्रगती करण्यािाठी स्माटि र्ग्रड नॉलेज िेंटर (SGKC) ची 

स्थापना केली. 

● SGKC स्माटि र्ग्रड तिंत्रज्ञान नवकल्पना, उद्योजकता आर्ि 

ििंशोधन, तिेच वीज र्वतरि उद्योगात क्षमता र्नमािि 

करण्यािाठी जगातील िवोच्च कें द्रािंपैकी एक बनण्याची 

आकािंक्षा बाळगते. 

● व्हचु्यिअल SGKC, जे आज िादर केले गेले, ते वास्तर्वक SGKC 

चे र्डर्जटल िूटर्प्रिंट र्मळर्वण्याि अनुमती देते, ज्याची 

COVID-19 महामारी दरम्यान आवश्यक होती. 

नॅशनल लँि मोनेटायझेशन कॉपिला कॅहबनेटने मंजुरी हदली. 

● पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी यािंच्या नेतृत्वाखालील कें द्रीय मिंर्त्रमिंडळाने 

नॅशनल लँड मॉनेटायझेशन कॉपोरेशन (NLMC) ची स्थापना 

करण्याि मान्यता र्दली आहे ज्याचे प्रारिं र्भक अर्धकृत भाग 

भािंडवल 5000 कोटी आर्ि 150 कोटी िंचे पेड-अप भाग भािंडवल 

आहे. नॅशनल लँड मॅनेजमेंट कॉपोरेशन (NLMC) िेंटरल पक्विक 

िेक्ट्र एिं टरप्रायझेि (CPSE) आर्ि इतर िरकारी ििंस्थािंच्या 

मालकीच्या अर्तररक्त जमीन आर्ि इमारत मालमते्तवर कमाई 

करेल. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● CPSE कडे िध्या जमीन आर्ि इमारती िंच्या रूपात मोठ्या 

प्रमािात अर्तररक्त, र्नक्विय आर्ि कमी वापरात निलेल्या 

नॉन-कोर मालमत्ता आहेत. 

● CPSE च्या धोरिात्मक र्नगुांतविुकीचा अनुभव घेण्यािाठी 

अर्तररक्त जमीन आर्ि बाजूच्या मालमते्तचे मुद्रीकरि महत्वाचे 

आहे जेिेकरून त्ािंचे मूल्य उघड करता येईल. मालमते्तचे 

मुद्रीकरि NLMC द्वारे केले जाईल आर्ि केले जाईल. 

िैदराबादमधील भारतातील पहिले पूणिपणे महिला औद्योहगक 

पाकि  

● भारतातील पर्हल्या पूिि मालकीच्या मर्हला औद्योर्गक पाकि ने 

हैदराबादमधे्य आपले दरवाजे उघडले. FICCI लेडीज 

ऑगिनायझेशन - FLO द्वारे राज्य िरकारच्या िहकायािने प्रमोट 

केलेल्या या पाकि मधे्य 25 युर्नट्ि आहेत जी र्हरव्या शे्रिीतील 

16 र्वर्वध के्षत्रािंचे प्रर्तर्नर्धत्व करतात आर्ि त्ा िवाांच्या 

मालकीचे आर्ि पूििपिे मर्हलािंचे र्नयिंत्रि आहे. 

● FICCI लेडीज ऑगिनायझेशन इिंडक्वस्टरयल पाकि  हा देशातील 

पर्हला अशा प्रकारचा पाकि  आहे, हे पाकि  िुलतानपूर येथे 50 

एकर जागेवर बािंधण्यात आले आहे, जे पटनचेरू जवळ आहे. ते 

250 कोटी रुपयािंच्या गुिंतविुकीतून तयार करण्यात आले होते. 

मर्हला उद्योजक या उद्यानात त्ािंचे व्यविाय िुरू करण्याची 

आर्ि चालवण्याची तीव्र इच्छा आधीच व्यक्त करत आहेत. 

 

राज्य बातम्या 
 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या िसे्त 11,400 कोटी रुपयांच्या पुणे 

मेटर ो रेले्व प्रकल्पाचे उद्घाटन 

● भारताचे पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी यािंनी 06 माचि 2022 रोजी पुिे 

मेटर ो रेले्व प्रकल्पाचे उद्घाटन केले आर्ि पुिे मेटर ोमधे्य त्ािंच्या 

10 र्मर्नटािंच्या प्रवािादरम्यान मेटर ो कोचमधे्य उपक्वस्थत 

अिलेल्या र्दव्यािंग, दृर्ष्ट्हीन र्वद्यार्थ्ाांशी ििंवाद िाधला. पुिे मेटर ो 

रेले्व प्रकल्प 11,420 कोटी रुपये खचूिन बािंधण्यात आला आहे. 

त्ाची एकूि लािंबी 33.2 र्कमी आर्ि 30 स्थानके आहेत. 

● पीएम मोदी िंनी पुिे महानगरपार्लकेच्या (पीएमिी) आवारात 

छत्रपती र्शवाजी महाराजािंच्या पुतळ्याचे अनावरि केले आर्ि 

पायाभरिी केली आर्ि पुण्यातील अनेक र्वकाि प्रकल्पािंचे 

उद्घाटन केले. 

दरिोई नेट राज्याच्या बाबतीत तेलंगणा देशात अव्वल आिे. 

● िािंक्विकी आर्ि कायिक्रम अिंमलबजाविी मिंत्रालयाने (MoSPI) 

िध्याच्या र्कमतीनुिार दरडोई र्नव्वळ राज्य देशािंतगित 

उत्पादनाच्या वाढीच्या ििंदभाित एक कोटीपेक्षा जास्त 

लोकििंिेिह तेलिंगिा हे भारतातील िवोच्च कामर्गरी करिारे 

राज्य बनले आहे. महाराष्ट्र , कनािटक आर्ि तार्मळनाडू िारिा 

इतर राज्यािंमधे्य ते यशस्वी झाले. 

● तेलिंगिाची िकल राज्य देशािंतगित र्किं मत (GSDP) 2011-12 

मधील 359434 कोटी रुपयािंवरून 2021-22 मधे्य 1,154,860 

कोटी रुपयािंपयांत वाढली. 2011-12 पािून GSDP मधे्य 31.12 

टक्कक्यािंनी वाढ झाली. देशातील कोित्ाही राज्यािाठी हा 

िवोच्च र्वकाि दरािंपैकी एक आहे. 

● GSDP मधील टके्कवारीच्या वाढीच्या ििंदभाित, तेलिंगिाने 2020 

पािून आत्तापयांतच्या वाढीच्या दरामधे्य िवाित वेगाने 17% वाढ 

दशिर्वली आहे. 
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RIL ने मंुबईत भारतातील सवाित मोठे व्यवसाय आहण 

सांसृ्कहतक कें द्र उघिले. 

● ररलायन्स इिंडस्टर ीज र्लर्मटेड (RIL) ने Jio वर्ल्ि िेंटर उघडण्याची 

घोर्िा केली आहे , जे भारतातील िवाित मोठे आर्ि िवाित 

प्रर्तर्ित बहुआयामी गिंतव्यस्थान अिेल. मुिंबईच्या वािंदे्र कुलाि 

कॉम्प्पे्क्समधे्य 18.5 एकर के्षत्र व्यापलेले आर्ि ररलायन्स 

इिंडस्टर ीजच्या ििंचार्लका आर्ि ररलायन्स िाऊिं डेशनच्या 

ििंस्थापक-अध्यक्षा नीता अिंबानी यािंनी या कें द्राची कल्पना केली 

होती, आर्ि ते एक ऐर्तहार्िक व्यविाय, वार्िज्य आर्ि 

िािंसृ्कर्तक र्ठकाि बनिार आहे 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या िसे्त छत्रपती हशवाजी मिाराजांच्या 

पुतळ्याचे अनावरण 

● पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी यािंनी महाराष्ट्र ातील पुिे येथे थोर मराठा 

योद्धा छत्रपती र्शवाजी महाराज यािंच्या उिंच पुतळ्याचे अनावरि 

केले. हा पुतळा 1,850 र्कलो गनमेटलने बनलेला आहे आर्ि 

त्ाची उिंची िुमारे 9.5 िूट आहे. त्ािंनी पुण्यात एकूि ₹्11,400्

कोटी िंपेक्षा जास्त खचािचा 32.2 र्कमी लािंबीचा 12 र्कमी लािंबीचा 

मेटर ो रेले्व प्रकल्पही लॉन्च केला. 'मेक इन इिंर्डया' अिंतगित 

स्वदेशी बनावटीचे अँलु्यर्मर्नयम बॉडी कोच अिलेला पुिे मेटर ो 

हा भारतातील पर्हला प्रकल्प आहे. 

छत्तीसगि सरकारने सुरू केलेली 'कौशल्य मातृत्व योजना' 

● रायपूर येथील बीटीआय मैदानावर आयोर्जत राज्यस्तरीय 

मर्हला पररर्देत मुिमिंत्री भूपेश बघेल यािंनी िुरर्क्षत 

मातृत्वािाठी पाच लाभार्थ्ाांना 5000 रुपयािंचे धनादेश देऊन 

'कौशल्य मातृत्व योजना' िुरू केली. 

● राज्यस्तरीय मर्हला पररर्देत मुिमिंत्र्ािंनी अिंगिवाडी िेवेत 

उतृ्कष्ट् कायि करिाऱ्या अिंगिवाडी कमिचाऱ्यािंचा, तिेच 

छत्तीिगड मर्हला कोर्चा वापर करून मर्हलािंना आर्थिकदृष्ट्ट्या 

स्वावलिंबी होण्यािाठी मदत करिाऱ्या स्वयिंिहाय्यता गटािंचा 

गौरव केला. 

● त्ाचप्रमािे त्ािंनी 'िखी वन स्टॉप िेंटर' आर्ि 'नव र्बहान 

योजने'चा भाग म्हिून मर्हला ििंरक्षि के्षत्रात उतृ्कष्ट् कामर्गरी 

करिाऱ्या अर्धकाऱ्यािंचा गौरव केला. 

हसक्कीम राज्य सरकार आमा योजना आहण बहिनी योजना सुरू 

करणार आिे. 

● र्िक्कीमचे मुिमिंत्री पे्रमर्ििंग तमािंग यािंनी घोर्िा केली आहे की 

राज्य िरकार लवकरच  'आमा योजना', काम न करिाऱ्या 

मातािंना मदत करिारी योजना आर्ि राज्यातील मुली िंना लाभ  

देिारी 'बर्हनी योजना'  लागू करेल. आम योजना आर्ि बर्हनी 

योजनेची ििंपूिि मार्हती खाली र्दली आहे. 

आम योजना योजनेबद्दल: 

● आम योजना योजनेचा उिेश राज्यातील काम न करिाऱ्या 

मातािंमधे्य बचत करण्याची िवय लाविे आहे आर्ि म्हिून 

िरकार त्ािंना रु. त्ािंच्या बँक खात्ात दरवर्ी 20,000. या 

योजनेत िक्त ज्यािंची नावे राज्याच्या मतदार यादीत नोिंदली गेली 

आहेत आर्ि रु. त्ािाठी 100 कोटी िंची तरतूद अथिििंकल्पात 

करण्यात आली आहे. 

बहिनी योजनेबद्दल: 

● िॅर्नटरी नॅपर्कन्सची उपलब्धता/उपलब्धता निल्यामुळे आर्ि 

मार्िक पाळीचे आरोग्य आर्ि स्वच्छता िुर्नर्ित करण्यािाठी 

र्वद्यार्थिनी िंचे गळतीचे प्रमाि कमी करण्यािाठी बर्हनी योजना 

आहे. या योजनेंतगित, राज्यात 9वी आर्ि त्ापुढील वगाित 

र्शकिाऱ्या 18,000 पेक्षा जास्त र्वद्यार्थिनी िंना मोित िॅर्नटरी 

नॅपर्कन र्दले जातात. 

िररयाणा सरकारने मातृशक्ती उदयहमता योजना जािीर केली. 

● हररयािा िरकारने आिंतरराष्ट्र ीय मर्हला र्दनार्नर्मत्त मर्हला 

उद्योजकािंना पार्ठिं बा देण्यािाठी मातृशक्ती उदयर्मता योजना 

जाहीर केली आहे. या योजनेंतगित, ज्या मर्हलािंचे कुटुिंब पाहिी 

पत्र (PPP) ित्ार्पत डेटाच्या आधारे कुटुिंबाचे वार्र्िक उत्पन्न 5 

लाख रुपयािंपेक्षा कमी आहे, त्ािंना र्वत्तीय ििंस्थािंद्वारे 3 लाख 

रुपयािंच्या मयािदेपयांत िॉफ्ट लोनमधे्य प्रवेश प्रदान केला जाईल. 

त्ानिंतर, हररयािा मर्हला र्वकाि महामिंडळामािि त तीन 

वर्ाांिाठी 7% व्याज िवलत देखील प्रदान केली जाईल. 

ताहमळनािू सरकारने भारतातील सवाित मोठ्या तरंगत्या सौर 

ऊजाि प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. 

● तार्मळनाडूचे मुिमिंत्री, एमके सॅ्टर्लन यािंनी 150.4 कोटी रुपये 

खचूिन बािंधलेल्या भारतातील िवाित मोठ्या तरिंगत्ा िौर ऊजाि 

प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. स्वच्छ ऊजाि देण्यािाठी 

तार्मळनाडूमधील थुथुकुडी येथील िदनि पेटर ोकेर्मकल्स 

इिंडस्टर ीज कॉपोरेशन र्लर्मटेड (SPIC) कारखान्यात फ्लोर्टिंग 

प्ािंटची स्थापना करण्यात आली आहे. पयािवरिीयदृष्ट्ट्या शाित 

ऊजाि र्नर्मिती आर्ि काबिन िूटर्प्रिंट कमी करिे हे त्ाचे उर्िष्ट् 

आहे. 

● फ्लोर्टिंग पॉवर प्ािंटची वार्र्िक 42 दशलक्ष युर्नट वीज र्नर्मिती 

करण्याची क्षमता आहे. 

स्कोच से्टट ऑफ गव्हनिन्स रँहकंग 2021: आंध्र प्रदेशला प्रर्म 

क्रमांक हमळाला. 

● SKOCH राज्य शासन क्रमवारीत आंध्र प्रदेशने िलग दुिऱ्या 

वर्ी आपले पर्हले स्थान कायम ठेवले आहे. एका प्रर्िद्धीनुिार, 

राज्याने िलग दुिऱ्या वर्ी पर्हला क्रमािंक कायम ठेवला आहे. 

2020 मधे्यही आिंध्र प्रदेशने प्रशािनात अव्वल स्थान पटकावले. 

आिंध्र प्रदेश 2018 मधे्य दुिऱ्या क्रमािंकावर होता आर्ि निंतर 

2019 मधे्य चौर्थ्ा स्थानावर घिरला, अिे स्कॉचने म्हटले आहे. 

कनािटक सरकारने 'Women@Work' कायिक्रम सुरू केला. 

● कनािटक िरकारने आवश्यक रोजगारक्षम कौशले्य अिलेल्या 

मर्हलािंना 2026 च्या आत पाच लाख नोकऱ्या देण्यािाठी 

Women@Work' कायिक्रम िुरू केला आहे. मर्हला 

कमिचाऱ्यािंना आकर्र्ित करण्यािाठी कॉपोरेट कायिक्रमािंच्या 

प्रयत्ािंवर लक्ष कें र्द्रत करण्याचा या कायिक्रमाचा उिेश आहे. हे 

कनािटक र्डर्जटल इकॉनॉमी र्मशन (KDEM) ने KTECH, 

कनािटक कौशल्य र्वकाि महामिंडळाच्या िहकायािने र्वकर्ित 

केले आहे. हे मर्हलािंना िर्क्रयपिे िहभागी होण्यािाठी आर्ि 

इिंडस्टर ी अपक्वस्कर्लिंगच्या माध्यमातून कामगारािंमधे्य िामील 

होण्यािाठी िक्षम करिारे म्हिून काम करेल. 
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ज्योहतराहदत्य हसंहधया यांनी मध्य प्रदेशातील ग्वाले्हर येरे् 

पहिल्या िर ोन शाळेचे उद्घाटन केले. 

● कें द्रीय नागरी र्वमान वाहतूक मिंत्री ज्योर्तरार्दत् र्ििंर्धया आर्ि 

मध्य प्रदेशचे मुिमिंत्री र्शवराज र्ििंह चौहान यािंनी ििंयुक्तपिे 

मध्य प्रदेशातील ग्वाले्हर येथे पर्हल्या डर ोन शाळेचे उद्घाटन 

केले. ही डर ोन शाळा मध्य प्रदेशातील र्वर्वध शहरािंमधे्य 

उघडण्याच्या र्नयोर्जत पाच डर ोन शाळािंपैकी एक आहे. भोपाळ, 

इिंदूर, जबलपूर आर्ि ितना ही इतर चार शहरे आहेत. 

● ग्वाले्हरच्या या डर ोन सू्कलमुळे मध्य प्रदेशातील तरुिािंना 

तिंत्रज्ञानाशी जोडून पुढे जाण्याचा मागि तर मोकळा होईलच, पि 

त्ामुळे रोजगाराच्या ििंधीही वाढतील. 

हत्रपुरा सरकारने "मुख्यमंत्री चा श्रहमक कल्याण संकल्प" योजना 

जािीर केली. 

● र्त्रपुरा िरकारने चहा कामगारािंिाठी 'मुिमिंत्री चा श्रमी कल्याि 

ििंकल्प' ही र्वशेर् योजना जाहीर केली आहे र्त्रपुरातील 7000 

चहा बाग कामगारािंना िामार्जक िुरक्षा जाळ्याखाली 

आिण्याच्या र्दशेने एक पाऊल म्हिून त्ाच्या 

अिंमलबजाविीिाठी 85 कोटी रुपयाची ही र्वशेर् योजना राज्य 

िरकार आर्ि कें द्र िरकारद्वारे चहाच्या बागेतल्या कामगारािंना 

हक्काच्या िुर्वधा एकर्त्रत करून घर, रेशन आर्ि आर्थिक 

िहाय्य िुर्नर्ित करेल. 

● कें द्रीय गृह आर्ि िहकार मिंत्री, अर्मत शहा यािंनी नुकतेच 

आिंतरराष्ट्र ीय मर्हला र्दनार्नर्मत्त र्त्रपुरातील मर्हलािंिाठी 2022 

मर्हला िशक्तीकरि अर्भयान आर्ि मुिमिंत्री श्रर्मक कल्याि 

प्रकल्प योजनेचे उद्घाटन केले आर्ि राष्ट्र ीय न्यायवैद्यक र्वज्ञान 

र्वद्यापीठाची पायाभरिीही केली 

 

आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

मोबाइल वर्ल्ि काँिेस 2022 बाहसिलोनामधे्य आयोहजत 

करण्यात आली आिे. 

● ग्लोबल र्िस्टम िॉर मोबाईल कमु्यर्नकेशन्स अिोर्िएशन 

(GSMA) ने 2022 मोबाईल वर्ल्ि काँगे्रि (MWC) आयोर्जत 

केली आहे, जी 28 िेबु्रवारी ते 3 माचि दरम्यान से्पनमधील 

बार्ििलोना येथे झाली. 5G वर लक्ष कें र्द्रत करिे आर्ि देश आर्ि 

अथिव्यवस्थािंना िायदा होण्यािाठी त्ाची क्षमता वाढविे हे या 

वर्ी MWC चे कें द्रस्थान आहे जे रर्शया आर्ि युके्रन दरम्यान 

चालू अिलेल्या युद्धादरम्यान होत आहे. 

ढाका येरे् स्टिी इन इंहिया मीट 2022 चे उद्घाटन झाले. 

● बािंगलादेशातील ढाका येथे दोन र्दवि चालिाऱ्या भारतातील 

अभ्याि (SII) 2022 बैठकीचे उद्घाटन झाले. भारतीय 

उच्चायुक्तालयाने आयोर्जत केलेल्या कायिक्रमाचे उद्घाटन 

बािंगलादेशचे र्शक्षि मिंत्री डॉ. र्दपू मोनी आर्ि बािंगलादेशातील 

भारताचे उच्चायुक्त र्वक्रम दोराईस्वामी यािंच्या हसे्त झाले. दोन्ही 

देशािंमधील शैक्षर्िक देवािघेवािीमुळे दोन्ही देशािंमधील 

मैत्रीपूिि ििंबिंध अर्धक दृढ होतील, अिे बािंगलादेशच्या 

र्शक्षिमिंत्र्ािंनी िािंर्गतले. दर्क्षि आर्शयातील देशािंना 

भेडिाविाऱ्या गररबीिारिा िामान्य िमस्ािंवर उपाय 

शोधण्याची जबाबदारी आजच्या र्वद्यार्थ्ाांची आहे, अिे त्ा 

म्हिाल्या. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● यावेळी र्वर्वध शैक्षर्िक ििंस्थािंमधील र्वद्याथी मोठ्या ििंिेने 

िहभागी झाले होते. त्ािंनी भारतातील काही िवोतृ्कष्ट् 

महार्वद्यालये आर्ि र्वद्यापीठािंद्वारे प्रदान केलेल्या परदेशात 

र्शक्षि घेण्याची ििंधी शोधली. 

● ढाका येथील एजु्यकेशन िेअरमधे्य भारतातील एकूि 19 

शैक्षर्िक ििंस्था िहभागी होत आहेत. बािंगलादेशी र्वद्यार्थ्ाांच्या 

िायद्यािाठी 7 माचि रोजी र्चतगाव येथे स्टडी इन इिंर्डया 

ििंमेलनाचे आयोजन केले जाईल. 

स्टिी इन इंहिया कायिक्रमाबद्दल: 

● The Study In India कायिक्रम हा 2018 मधे्य र्शक्षि मिंत्रालयाने 

िुरू केलेला एक प्रमुख प्रकल्प आहे. हा कायिक्रम जागर्तक 

र्वद्याथी िमुदायाला भारतात उच्च र्शक्षि घेण्यािाठी प्रोत्सार्हत 

करण्यािाठी तयार करण्यात आला आहे. 

● हे जगभरातील र्वद्याथी बािंधवािंना भारतात येण्यािाठी आर्ि 

भारतातील िवोच्च ििंस्थािंकडून िवोत्तम शैक्षर्िक र्शक्षिाचा 

अनुभव घेण्याि मदत करते. िुरुवातीपािूनच, भारतातील 

स्टडीने िाकि , आर्िका, दर्क्षि-पूवि आर्शया, मध्य आर्शया 

आर्ि मध्य पूवि अशा 150 हून अर्धक देशािंतील र्वद्याथी 

आकर्र्ित केले आहेत. 

नैरोबी, केहनया येरे् आयोहजत युनायटेि नेशन्स एन्व्हायनिमेंट 

असेंब्लीचे Hybrid स्वरूप 

● युनायटेड नेशन्स एन्व्हायनिमेंट असेंब्लीचे आयोजन यूएन 

पयािवरण कायिक्रमाद्वारे करण्यात आले होते. हे UN च्या 193 

िदस् देशािंचे प्रर्तर्नधी, कॉपोरेशन, नागरी िमाज आर्ि इतर 

भागधारकािंना एकत्र आिते आर्ि जगातील िवाित गिंभीर 

पयािवरिीय िमस्ािंचे र्नराकरि करण्यािाठी धोरिािंवर 

िहमती दशिवते. 

धे्यय 

● UNEA-5 चे उर्िष्ट् "शाश्वत हवकास उहद्दषे्ट् साध्य 

करण्यासाठी हनसगािसाठी कृती मजबूत करणे" हे आपल्या 

जीवनात तिेच िामार्जक, आर्थिक आर्ि पयािवरिीय 

शािततेमधे्य र्निगािचे महत्त्व पटवून देिे हे होते. 
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● आपली अथिव्यवस्था आर्ि िमाज ज्यावर अवलिंबून आहेत त्ा 

नैिर्गिक जगाचे रक्षि आर्ि पुनिांचर्यत करण्यािाठी जागर्तक 

पयािवरिीय उपक्रमािंना तयार करण्यािाठी आर्ि उते्प्रररत 

करण्यािाठी आवश्यक अिलेली पे्ररिा राष्ट्र ािंना देिे हे त्ाचे धे्यय 

होते. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● पॅ्क्वस्टक प्रदूर्िार्वरुद्धच्या लढ्यात कायदेशीरररत्ा अिंमलात 

आिण्यायोग्य करार तयार करण्याचा ििंकल्प राष्ट्र ािंनी केला आहे, 

या प्रयत्ात एक पािलोट क्षि आहे. 

● प्रदूर्ि कमी करिे, पयािवरिाचे रक्षि करिे आर्ि जगभरातील 

पुनिांचर्यत करण्याच्या उिेशाने 14 र्निियािंिह UN पयािवरि 

अिेंिीची िमाप्ती झाली. 

● ििंयुक्त राष्ट्र  पयािवरि अिेंिीचे पाचवे ित्र ऑनलाइन आयोर्जत 

करण्यात आले होते, जे 28 िेबु्रवारी ते 2 माचि 2022 दरम्यान 

नैरोबी येथे आयोर्जत करण्यात आले होते. 

FATF च्या िे हलस्टमधे्य पाहकस्तानचा समावेश करण्यात आला 

आिे. 

● जागर्तक मनी लाँर्डर िंग आर्ि दहशतवादी र्वत्तपुरवठा वॉचडॉग, 

िायनाक्वन्शअल अँक्शन टास्क िोिि (FATF) ने पार्कस्तानला गे्र 

र्लस्टमधे्य ठेवले आर्ि देशाला मनी लॉक्व र् िंगच्या तपािावर आर्ि 

खटल्यािंवर काम करण्याि िािंर्गतले. FATF ने देखील ििंयुक्त 

अरब अर्मराती (UAE) ला त्ाच्या गे्र वॉचर्लस्टमधे्य िमार्वष्ट् 

केले आहे. 

रहशया आता 2022 मधे्य जगातील सवािहधक प्रहतबंध असलेला 

देश आिे. 

● नू्ययॉकि  क्वस्थत प्रर्तबिंध वॉचर्लस्ट िाइट Castellum.AI नुिार 

युके्रनवरील आक्रमिामुळे रर्शयाला जगातील िवाित मिंजूर देश 

बनले आहे. 22 िेबु्रवारी 2022 पािून रर्शयाला 2,778 नवीन 

र्नबांधािंचा िामना करावा लागला, यूएि आर्ि युरोपीय देशािंच्या 

नेतृत्वाखाली, एकूि र्नबांध 5,530 वर आिले. 22 िेबु्रवारीपूवी 

देशात 2,754 र्नबांध लागू होते. 

● रर्शयाचे युके्रनवरील आक्रमि रोखण्यािाठी जगभरातील देश 

रर्शयावर र्नबांध घालत आहेत. अनेक र्नबांधािंच्या बाबतीत 

रर्शयाने आता इराि आर्ि उत्तर कोररयािारिा देशािंना मागे 

टाकले आहे. याआधी, इराि हा िवाित जास्त मिंजूर देश होता, 

ज्याला गेल्या दशकात 3,616 र्नबांधािंचा िामना करावा लागला, 

तर िीररया आर्ि उत्तर कोररयावर अनुक्रमे 2,608 आर्ि 2,077 

र्नबांध आहेत. 

इराणने दुसऱ्या लष्करी उपिि नूर-2 ची यशस्वी चाचणी घेतली. 

● इरािच्या इस्लार्मक ररव्होलु्यशनरी गाडि कॉर्प्ि (IRGC) ने नूर-

2 हा लष्करी उपग्रह पृथ्वीपािून 500 र्कलोमीटर (311 मैल) 

उिंचीवर कके्षत यशस्वीपिे प्रके्षर्पत केला. इस्लार्मक ररपक्विकने 

प्रके्षर्पत केलेला हा दुिरा लष्करी उपग्रह आहे. पर्हला लष्करी 

उपग्रह, नूर, एर्प्रल 2020 मधे्य पृथ्वीच्या पृिभागापािून 425 

र्कमी (265 मैल) च्या कके्षत प्रके्षर्पत करण्यात आला. 

जमिनी G7 कृषी मंत्र्ांची आभासी बैठक आयोहजत करणार 

आिे. 

● जागर्तक अन्न िुरके्षवर रर्शया आर्ि युके्रन यािंच्यातील ििंघर्ािचे 

पररिाम शोधण्यािाठी ते G7 कृर्ी मिंत्र्ािंची आभािी बैठक 

घेिार अिल्याचे जमिन िरकारने म्हटले आहे. जमिनीचे कृर्ी 

आर्ि अन्न मिंत्री िेम झेडर्मर यािंच्या म्हिण्यानुिार, या बैठकीत 

अन्न बाजार क्वस्थर करण्याच्या मागाांवर लक्ष कें र्द्रत केले जाईल. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● िरकारच्या म्हिण्यानुिार, जागर्तक अन्न िुरके्षवर रर्शयाच्या 

युके्रनवरील आक्रमिाचा पररिाम आर्ि अन्न बाजारपेठेचे 

िवोत्तम क्वस्थरीकरि किे करता येईल यावर र्वचार करण्यािाठी 

जमिनी G7 कृर्ी मिंत्र्ािंची आभािी बैठक आयोर्जत करेल 

● जमिनी आर्ि युरोर्पयन युर्नयनमधे्य अन्न िुरके्षची खात्री आहे, 

परिं तु EU बाहेरील काही देशािंमधे्य मोठ्या तुटवड्याची शक्यता 

आहे , र्वशेर्तः जेथे दुष्काळािारिा र्चिंतेमुळे आधीच टिंचाई 

आहे. 

● र्वकर्ित देशािंमधे्य शेतीमालाच्या र्कमतीत वाढ होण्याची 

शक्यता नाकारता येत नाही. 

● या वर्ी, जमिनी िात प्रगत अथिव्यवस्थािंच्या गटाचे र्िरते अध्यक्ष 

आहे. 

● रर्शया युके्रनमधील त्ािंच्या प्रयत्ािंना "र्वशेर् ऑपरेशन" म्हिून 

ििंदर्भित करतो, अिा दावा करत आहे की त्ािंचा उिेश प्रदेश 

ताब्यात घेण्याचा नाही तर युके्रनच्या लष्करी क्षमतािंना हानी 

पोहोचवण्याचा आहे आर्ि ते धोकादायक राष्ट्र वादी िमजतात 

त्ािंना पकडण्यािाठी आहे. 

WHO ग्लोबल सेंटर फॉर टर ॅहिशनल मेहिहसन स्र्ापन करण्यास 

सरकारची मान्यता 

● पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी यािंच्या अध्यक्षतेखाली कें द्रीय मिंर्त्रमिंडळाने 

गुजरातमधील जामनगर येथे जागर्तक आरोग्य ििंघटना ग्लोबल 

िेंटर िॉर टर ॅर्डशनल मेर्डर्िन (WHO GCTM) स्थापन 

करण्याि मान्यता र्दली आहे. या ििंदभाित भारत िरकारने 

जागर्तक ििंस्थेिोबत करार केला होता. या हालचालीमुळे 

ििंबिंर्धत तािंर्त्रक के्षत्रािंमधे्य, डेटा उपक्रमािंचे र्वशे्लर्ि आर्ि 

पररिामािंचे मूल्यािंकन करण्यािाठी िाधने आर्ि पद्धती िंमधे्य 

मानदिंड, मानके आर्ि मागिदशिक तते्त्व र्वकर्ित करण्यात मदत 

होईल. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● WHO GCTM, आयुर् मिंत्रालय (आयुवेद, योग, र्निगोपचार, 

युनानी, र्िद्ध, िोवा-ररग्पा आर्ि होर्मओपॅथी) अिंतगित स्थापन 

केले जािारे, पारिंपाररक और्धािंिाठी पर्हले आर्ि एकमेव 

जागर्तक आउटपोस्ट कें द्र (कायािलय) अिेल. 

● हे पाऊल जगभरातील आयुर् प्रिाली िंना स्थान देण्याि मदत 

करेल, पारिंपाररक और्धािंशी ििंबिंर्धत जागर्तक आरोग्यर्वर्यक 

बाबी िंवर नेतृत्व प्रदान करेल, गुिवत्ता, िुरर्क्षतता आर्ि 

पररिामकारकता, िुलभता आर्ि पारिंपाररक और्धािंचा 

तकि ििंगत वापर िुर्नर्ित करेल आर्ि प्राििंर्गकतेच्या के्षत्रात 

र्वर्शष्ट् क्षमता र्नमािि आर्ि प्रर्शक्षि कायिक्रम र्वकर्ित करेल. 
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IMF बोिािने युके्रनसाठी $1.4 हबहलयन आपत्कालीन सिाय्य 

मंजूर केले. 

● इिंटरनॅशनल मॉनेटरी ििं ड (IMF) ने युके्रनला खचाििाठी 

र्वत्तपुरवठा करण्यािाठी आर्ि पेमेंट र्शल्लक वाढवण्यािाठी 

$1.4 र्बर्लयन आपत्कालीन मदत मिंजूर केली आहे. 24 

िेबु्रवारीपािून रर्शयन आक्रमि िुरू झाल्यानिंतर युके्रनने 

आपल्या अथिव्यवस्थेला पार्ठिं बा देण्यािाठी र्मत्र राष्ट्र  आर्ि 

आिंतरराष्ट्र ीय ििंस्थािंकडून र्वत्तपुरवठा करण्याकडे वळले आहे. 

● IMF च्या रॅर्पड िायनाक्वन्सिंग इनु्स्ट्रमेंट (RFI) अिंतगित र्वतरि, 

IMF मधे्य युके्रनच्या कोट्याच्या 50% िमतुल्य, अल्पावधीत 

तातडीच्या खचािच्या गरजा पूिि करण्यात मदत करेल, तिेच इतर 

भागीदारािंकडून र्वत्तपुरवठा उते्प्रररत करण्यात मदत करेल. 

िंगेरीमधे्य पहिली महिला राष्ट्र ाध्यक्ष हनविली गेली. 

● हिंगेरीच्या संसदेने पिंतप्रधान क्वव्हक्ट्र ऑबिन यािंच्या जवळच्या 

िहयोगी कॅटाहलन नोव्हाक यािंची EU िदस्ाच्या पर्हल्या 

मर्हला अध्यक्षपदी र्नवड केली आहे. नोव्हाक, ज्यािंनी 

अलीकडेच कौटुिंर्बक धोरि मिंत्री म्हिून काम केले होते, त्ािंनी 

र्तची र्नवडिूक मर्हलािंिाठी र्वजय म्हिून र्चर्त्रत केली. 

ओबिनच्या उजव्या र्वचारिरिीच्या र्िडेझ पक्षाचे वचिस्व 

अिलेल्या ििंिदेत 137 र्वरुद्ध 51 मतािंनी त्ा र्नवडून आल्या.  

 

हनयुक्ती बातम्या 
 

SBI ने उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँकेचे माजी सीईओ हनतीन 

चुग यांची िीएमिी म्हणून हनयुक्ती केली. 

● से्टट बँक ऑि इिंर्डया (SBI) ने र्डर्जटल बँर्किं ग ऑपरेशन्स 

चालवण्यािाठी उज्जीवन स्मॉल िायनान्स बँकेचे माजी िीईओ, 

र्नतीन चुग यािंची उपव्यवस्थापकीय ििंचालक (DMD) म्हिून 

र्नयुक्ती केली आहे. तीन वर्ाांच्या िुरुवातीच्या कालावधीिाठी 

त्ािंची र्नयुक्ती करण्यात आली आहे. या र्नयुक्तीपूवी चुग हे 

उज्जीवन स्मॉल िायनान्स बँकेचे िीईओ आर्ि व्यवस्थापकीय 

ििंचालक होते. ते तेथे HDFC बँकेतून रुजू झाले जेथे त्ािंनी 

र्डर्जटल बँर्किं गचे गट प्रमुख म्हिून काम केले. 

DN पटेल यांची TDSAT चे अध्यक्ष झाले. 

● कें द्र िरकारने र्दल्ली उच्च न्यायालयाचे मुि न्यायाधीश 

न्यायमूती धीरूभाई नारनभाई पटेल यांची दूरसंचार हववाद 

हनपटारा आहण अपील न्यायाहधकरण (TDSAT) चे अध्यक्ष 

म्हणून हनयुक्ती केली आिे. त्ािंची 7 जून 2019 रोजी र्दल्ली 

उच्च न्यायालयाचे मुि न्यायाधीश म्हिून र्नयुक्ती करण्यात 

आली होती आर्ि आता 12 माचि 2022 रोजी त्ािंच्या र्नवृत्तीच्या 

काही र्दवि आधी त्ािंना TDSAT चे अध्यक्षपद देण्यात आले 

आहे. 

● र्वधी आर्ि न्याय मिंत्रालयाने मिंर्त्रमिंडळाच्या र्नयुक्ती िर्मतीने 

(ACC) त्ािंच्या र्नयुक्तीला मान्यता र्दल्याबिल अर्धिूचना जारी 

केली, ज्यामधे्य ते या पदाचा कायिभार स्वीकारल्याच्या 

तारखेपािून 4 वर्ाांच्या कालावधीिाठी अध्यक्षपदाची िेवा 

करतील, र्किं वा वयाची 70 वरे् पूिि होईपयांत र्किं वा पुढील आदेश 

येईपयांत, जे लवकरात लवकर अिेल. 

टी राजा कुमार यांची फायनान्न्शयल अँक्शन टास्क फोसिच्या 

अध्यक्षपदी हनयुक्ती 

● टी राजा कुमार, र्ििंगापूरचे, िायनाक्वन्शअल अँक्शन टास्क िोिि 

(FATF) चे अध्यक्ष म्हिून र्नयुक्त करण्यात आले आहे, ही 

जगातील अँटी-मनी लाँडररिंग आर्ि दहशतवादर्वरोधी 

र्वत्तपुरवठा करिारी ििंस्था आहे. त्ािंची र्नयुक्ती 1 जुलैपािून 

िुरू होिाऱ्या दोन वर्ाांच्या कालावधीिाठी आहे. FATF 

पूिािदरम्यान, त्ािंची जमिनीचे डॉ. माकि ि पे्अर यािंच्यानिंतर 

र्नवड झाली. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● 7 माचि रोजी गृह मिंत्रालय (MHA), र्वत्त मिंत्रालय (MOF) आर्ि 

र्ििंगापूरचे चलन प्रार्धकरि (MAS) यािंनी जारी केलेल्या ििंयुक्त 

वृत्तानुिार, र्ििंगापूरने ििंस्थेचे अध्यक्षपद स्वीकारण्याची पर्हलीच 

वेळ श्री राजा यािंचे नामािंकन आहे. 

● श्री राजा हे MHA चे वररि िल्लागार आहेत आर्ि 1 जानेवारी 

2015 पािून ते र्ििंगापूरच्या FATF र्मशनचे नेते आहेत. जुलै 

2018 पािून, ते FATF अध्यक्षािंना िल्ला देिाऱ्या िुकािू गटाचे 

िदस् देखील आहेत. 

लुहपनने त्यांच्या शक्ती उपक्रमासाठी मेरी कोमला बँ्रि 

अँमे्बसेिर म्हणून हनयुक्त केले. 

● ग्लोबल िामाि किं पनी लुहपन हलहमटेि (लुहपन) ने घोर्िा केली 

आहे की त्ािंनी िहा वेळा जागर्तक बॉक्वक्सिंग चॅक्वियन मेरी कोम 

हिच्या शक्ती मोर्हमेिाठी बँ्रड अँमे्बिेडर म्हिून स्वाक्षरी केली 

आहे. मर्हलािंमधे्य हृदयर्वकारािंबाबत जागरुकता वाढविे हा या 

मोर्हमेचा उिेश आहे. 

शक्ती मोहिमेबद्दल: 

● Lupin च्या शक्ती मोर्हमेचे उर्िष्ट् भारतभरातील लक्वित 

पे्रक्षकािंना अनेक उपक्रमािंद्वारे, ऑिलाइन आर्ि ऑनलाइन 

अशा दोन्ही प्रकारच्या परस्परििंवादी िोशल मीर्डया ित्रािंद्वारे, 

डॉक्ट्रािंकडून मार्हतीपूिि क्वव्हर्डओ शेअर करिे आर्ि रुग्ािंना 

हृदय व रक्तवार्हन्याििंबिंधी रोगािंबिल अर्धक चािंगल्या प्रकारे 

िमजून घेण्यािाठी जागृती उपक्रमािंद्वारे गुिंतवून ठेविे आहे. 

एअर माशिल बीसी शेखर यांची IAFA चे नवीन कमांिंट म्हणून 

हनयुक्ती करण्यात आली आिे. 

● अर्त र्वर्शष्ट् िेवा पदक (AVSM) प्राप्त करिारे एअर माशिल बी 

चिंद्र शेखर यािंना भारतीय वायुिेना अकादमीचे कमािंडिंट म्हिून 

र्नयुक्त करण्यात आले आहे. एअर माशिल हे तेलिंगिाचे मूळ 

अिून त्ािंनी खडकवािला येथील राष्ट्र ीय ििंरक्षि प्रबोर्धनीत 

प्रवेश घेण्यापूवी हैदराबाद येथील शाळेत र्शक्षि घेतले . एअर 

माशिल बी चिंद्र शेखर, AVSM यािंना र्डिेन्स िक्वव्हििेि स्टाि 

कॉलेज वेर्लिंग्टन, फ्लाइिंग इन्स्ट्ररक्ट्िि सू्कल, कॉलेज ऑि 

र्डिेन्स मॅनेजमेंट आर्ि नॅशनल र्डिेन्स कॉलेज नवी र्दल्ली येथे 

र्शक्षि घेतल्यानिंतर 21 र्डिेंबर 1984 रोजी भारतीय हवाई 

दलात र्नयुक्त करण्यात आले. 
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अश्वनी भाहटया (SBI MD) यांची SEBI सदस्य म्हणून हनयुक्ती 

● मिंर्त्रमिंडळाने से्टट बँक ऑि इिंर्डया (SBI) चे व्यवस्थापकीय 

ििंचालक (MD) अिनी भार्टया यािंची र्िकु्यररटीज अँड एक्सचेंज 

बोडि ऑि इिंर्डया (SEBI) चे पूििवेळ िदस् (WTM) म्हिून 

र्नयुक्ती केली आहे . काही स्त्रोतािंनुिार, मिंर्त्रमिंडळाच्या र्नयुक्ती 

िर्मतीने (ACC) अिनी भार्टया यािंची SEBI चे पूििवेळ िदस् 

म्हिून र्नयुक्ती करण्याि मान्यता र्दली आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● िूत्रािंनी र्दलेल्या मार्हतीनुिार, अिनी भार्टया यािंची पूििवेळ 

िदस् म्हिून र्नयुक्ती झाल्यामुळे, र्िकु्यररटीज अँड एक्सचेंज 

बोडि ऑि इिंर्डयाला आता िक्त एका पूििवेळ िदस्ाची 

र्नयुक्ती करायची आहे. 

● ऑगस्ट 2020 मधे्य, अिनी भार्टया , जे मे 2022 मधे्य िेवार्नवृत्त 

होिार आहेत, म्हिजेच या वर्ी, त्ािंना से्टट बँक ऑि 

इिंर्डयाच्या व्यवस्थापकीय ििंचालक पदावर बढती  

दहक्षण कोररयाचे नवे अध्यक्ष म्हणून यून सुक येओल यांची हनवि 

● यून िुक-येओल यािंना 2022 च्या दर्क्षि कोररयाच्या 

राष्ट्र ाध्यक्षपदाच्या र्नवडिुकीत देशाचे नवीन राष्ट्र ाध्यक्ष म्हिून 

र्नवडून येण्यािाठी र्वजयी घोर्र्त करण्यात आले आहे. ते 10 मे 

2022 रोजी पाच वर्ाांच्या र्नर्ित कालावधीिाठी अध्यक्ष म्हिून 

कायिभार स्वीकारिार आहेत. युन िुक-येओल हे र्वद्यमान 

राष्ट्र ाध्यक्ष मून जे-इन यािंचे स्थान घेतील. 

एस श्रीशांतने सवि प्रकारच्या प्रर्म शे्रणी हक्रकेटमधून संन्यास 

घेतला. 

● भारताचा वेगवान गोलिंदाज एि श्रीशािंतने देशािंतगित र्क्रकेटच्या 

िवि प्रकारातून र्नवृत्ती जाहीर केली आहे. श्रीशािंतने भारतािाठी 

27 किोटी आर्ि 53 एकर्दविीय िामने खेळले, ज्यात त्ाने 

अनुक्रमे 87 आर्ि 75 बळी घेतले. त्ाने 10 टी-20 आिंतरराष्ट्र ीय 

िामन्यािंमधे्य िात र्वकेट्िही घेतल्या आहेत. स्वभावाचा वेगवान 

गोलिंदाज र्वकेट घेतल्यानिंतर त्ाच्या उत्साही िेर्लबे्रशनिाठी 

देखील लोकर्प्रय होता, परिं तु स्पॉट-र्िक्वक्सिंग प्रकरिानिंतर त्ाचे 

जीवन आर्ि कारकीदि उतारावर गेली. 

न्यायमूती एके हसकरी यांची चारधाम प्रकल्प सहमतीच्या 

अध्यक्षपदी हनयुक्ती करण्यात आली आिे. 

● भारताच्या िवोच्च न्यायालयाने न्यायमूती (र्नवृत्त) AK र्िकरी 

यािंची चारधाम प्रकल्पाच्या उच्चार्धकार िर्मती (HPC) चे अध्यक्ष 

म्हिून र्नयुक्ती केली आहे. 8 ऑगस्ट 2019 रोजी एचपीिीच्या 

अध्यक्षपदी र्नयुक्ती झाल्यानिंतर पूवीचे अध्यक्ष प्राध्यापक रवी 

चोप्रा यािंनी िेबु्रवारी 2022 मधे्य आपल्या पदाचा राजीनामा र्दला 

होता. न्यायमूती डीवाय चिंद्रचूड आर्ि िूयिकािंत यािंच्या 

खिंडपीठाने प्राध्यापक रवी चोप्रा यािंचा अध्यक्षपदाचा राजीनामा 

स्वीकारला. िर्मतीने जानेवारीमधे्य पत्र र्लहून आपले पद 

िोडण्याची इच्छा व्यक्त केली. 

IRDAI चे अध्यक्ष म्हणून देबाशीष पांिा यांची हनयुक्ती 

● देबार्शर् पािंडा यािंची भारतीय र्वमा र्नयामक आर्ि र्वकाि 

प्रार्धकरि (IRDAI) चे अध्यक्ष म्हिून र्नयुक्ती करण्यात आली 

आहे. ते माजी आर्थिक िेवा िर्चव आहेत. िुभार् चिंद्र खुिंर्टया 

यािंचा कायिकाळ पूिि झाल्यापािून मे 2021 पािून IRDAI चे 

अध्यक्षपद ररक्त होते. उत्तर प्रदेश केडरचे 1987 बॅचचे 

आयएएि अर्धकारी पािंडा, दोन वर्ाांच्या कायिकाळानिंतर या वर्ी 

जानेवारीमधे्य र्वत्तीय िेवा िर्चव म्हिून र्नवृत्त झाले. 

 

मिाराष्ट्र ाची आहर्िक पािणी 2021-22 
 

● राज्य र्वर्धमिंडळाच्या अथिििंकल्पीय अर्धवेशनात 2021-22 या 

वर्ािचा आर्थिक पाहिी अहवाल र्दनािंक 10 माचि 2022 िादर 

करण्यात आला. उपमुिमिंत्री अर्जत पवार यािंनी र्वधानिभेत 

हा अहवाल मािंडला. 2022-23 या वर्ािचा अथिििंकल्प िादर 

होण्यापूवी आर्थिक पाहिी अहवालातून राज्याच्या अथिव्यवस्थेचे 

आिािक र्चत्र िमोर आल्याने राज्य िरकरला मोठा र्दलािा 

र्मळाला आहे. देशाचे राष्ट्र ीय िकल उत्पन्न (जीडीपी) 8.9 टके्क 

अिताना व करोनाच्या हाहाकाराशी दोन हात करूनही देशाच्या 

िकल राष्ट्र ीय उत्पन्नापेक्षाही अर्धक दराने राज्याच्या िकल 

उत्पन्नात होत अिलेली वाढ ही अत्िंत आशादायी अिल्याचे 

आर्थिक के्षत्रातील जािकारािंचे म्हििे आहे. राज्यातील कृर्ी 

के्षत्रातील वाढ ही गेल्या वर्ीच्या तुलनेत कमी झाली अिून ती 

11.7टक्कक्यािंवरून 4.4 टके्क इतकी कमी झाली आहे. राज्यातील 

उद्योग के्षत्राने मात्र भरारी घेतली आहे. गेल्या वर्ी उद्योग के्षत्राची 

वाढ उिे 11.7 टके्क होती, ती यिंदा 11.9 टके्क अिल्याचे 

आर्थिक पाहािी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तर िेवा 

के्षत्रही उिे 9 टक्कक्यािंवरून 13.5 टक्कक्यािंनी वाढले अिल्याचे 

अहवालात म्हटले आहे. 
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मित्वाचे मुदे्द 

● 2021-22 च्या अथिििंकल्पीय अिंदाजानुिार महिुली खचि 

3,79,213 कोटी रुपये आहे, 2020-21 मधे्य 3,35,675 कोटी 

रुपयािंच्या िुधाररत अिंदाजापेक्षा. 

● 2021-22 च्या अथिििंकल्पीय अिंदाजानुिार GSDP मधील र्वत्तीय 

तुटीची टके्कवारी 2.1 टके्क आर्ि GSDP मधील कजािचा िाठा 

19.2 टके्क आहे, अिे अहवालात म्हटले आहे. 

● िवेक्षिानुिार, राष्ट्र ीय जीडीपीमधे्य राज्याचा िरािरी र्हस्सा 

१४.२ टके्क इतका आहे. प्रगत अिंदाजानुिार, 2021-22 मधे्य 

राज्याचे दरडोई उत्पन्न 2,25,073 रुपये अपेर्क्षत आहे. 

● 2021-22 च्या खरीप हिंगामात 155.15 लाख हेक्ट्र के्षत्रात पेरिी 

पूिि झाली, अिे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

● तृिधाने्य, कडधाने्य, तेलर्बया, कापूि आर्ि ऊि यािंचे उत्पादन 

मागील वर्ीच्या तुलनेत अनुक्रमे 11 टके्क, 27 टके्क, 13 टके्क, 

30 टके्क आर्ि 0.4 टक्कक्यािंनी घिरण्याची अपेक्षा आहे. 

● 2021-22 च्या रब्बी हिंगामात जानेवारीच्या अखेरीि 52.47 लाख 

हेक्ट्र जर्मनीवर पेरिी पूिि झाली. 

● कडधान्यािंचे उत्पादन 14 टक्कक्यािंनी वाढण्याची अपेक्षा आहे, तर 

तृिधाने्य आर्ि तेलर्बयािंचे उत्पादन मागील वर्ीच्या तुलनेत 

अनुक्रमे 21 टके्क आर्ि 7 टक्कक्यािंनी कमी होण्याची अपेक्षा 

आहे. 

● अहवालानुिार, राज्यात 21.09 लाख हेक्कट्र के्षत्र िळबाग 

लागवडीखाली अिून, 291.43 लाख हेक्कट्र के्षत्रावर उत्पादन 

अपेर्क्षत आहे. 

● जून 2020 ते र्डिेंबर 2021 या कालावधीत, राज्यात 3.34 लाख 

अपेर्क्षत रोजगारािंिह 1.88 लाख कोटी रुपयािंचे गुिंतविुकीचे 

प्रस्ताव आले आहेत, अिे िवेक्षिातून िमोर आले आहे. 

● ऑक्ट्ोबर 2021 अखेर राज्यात 10,785 स्टाटि-अप होते, अिे 

नमूद करण्यात आले. 

● िवेक्षि अहवालानुिार, 15 जानेवारी 2022 पयांत राज्यात एकूि 

71.70 लाख कोर्वड-19 प्रकरिे नोिंदली गेली आहेत. र्कमान 

67.60 लाख लोक ििंिगाितून बरे झाले आहेत आर्ि पुनप्रािप्तीचा 

दर 94.3 टके्क आहे. 

राज्य अर्िव्यवस्र्ा 

● िन 2021-22 च्या पूवािनुमानानुिार राज्य अथिव्यवस्थेत 12.1 

टके्क वाढ तर देशाच्या अथिव्यवस्थेत 8.9 टके्क वाढ अपेर्क्षत 

आहे. िन 2021-22 च्या पूवािनुमानानुिार र्दित अिलेली वाढ 

ही िन 2021-22 मधील घटीच्या पाििभूमीवर आहे. 

● िन 2021-22 मधे्य 'कृर्र् व ििंलग्न काये के्षत्रात 4.4 टके्क वाढ, 

'उद्योग' के्षत्रात 11.9 टके्क वाढ आर्ि 'िेवा' के्षत्रात 13.5 टके्क 

वाढ अपेर्क्षत आहे. पूवािनुमानानुिार िन 2021-22 मधे्य 

िािंकेर्तक ('नॉर्मनल') (चालू र्किं मतीनुिार) स्थूल राज्य उत्पन्न ₹्

31,97,772 कोटी अपेर्क्षत आहे आर्ि वास्तर्वक ('ररअल') (िन 

2021-22 च्या क्वस्थर र्किं मतीनुिार) स्थूल राज्य उत्पन्न ₹्

21,18,309 कोटी अपेर्क्षत आहे. 

राज्य उत्पन्न 

● पूवािनुमानानुिार िन 2021-22 च्या वास्तर्वक स्थूल राज्य 

उत्पन्नात िन २०२०-२१ च्या तुलनेत 12.1 टके्क वाढ अपेर्क्षत 

अिून ते ₹्21,18,309्कोटी अिंदार्जत आहे. 

● िािंकेर्तक स्थूल राज्य उत्पन्न ₹्31,97,782्कोटी अिंदार्जत आहे. 

● िन 2021-22 च्या पूवािनुमानानुिार र्दित अिलेली वाढ ही 

2021-22 मधील घटीच्या पाििभूमीवर आहे. महामारीच्या 

पररक्वस्थतीचा िामना करण्यािाठी ििंपुिि व अिंशत: लॉकडाऊन, 

टप्प्याटप्प्याने खुले करण्यात आलेले आर्थिक व्यवहार आर्ि 

लिीकरि मोहीम यािारिा र्वर्वध उपाययोजनािंचा 

अथिव्यवस्थेतील घडामोडी िंवर मोठा पररिाम होत आहे. 

पररिामी, हे अिंदाज िुधारीत करतािंना त्ात मोठ्या प्रमािात 

बदल ििंभवतात. 

● 'कृर्र् व ििंलग्न कायि के्षत्राच्या वास्तर्वक स्थूल राज्य उत्पन्नात 4.4 

टके्क वाढ अपेर्क्षत आहे. 'पीक' के्षत्राच्या वास्तर्वक स्थूल राज्य 

मूल्यवृक्वद्धत 3.0 टके्क वाढ अपेर्क्षत आहे. 'पशुििंवधिन', 'वने व 

लाकूड तोडिी' आर्ि 'मत्स्यव्यविाय व मत्स्यशेती या के्षत्रािंत 

अनुक्रमे 6.9 टके्क, 7.2 टके्क व १.६ टके्क वाढ अपेर्क्षत आहे. 

'उद्योग' के्षत्रात 11.9 टके्क वाढ अपेर्क्षत आहे. 'वसु्तर्नमािि व 

'बािंधकाम के्षत्रािंत अनुक्रमे 9.5 टके्क व 17.4 टके्क वाढ अपेर्क्षत 

आहे. 'िेवा' के्षत्रात 13.5 टके्क वाढ अपेर्क्षत आहे. 

राज्यातील औद्योहगक गंुतवणूक 

● उदाररकरिाचे धोरि अिंर्गकारल्यापािून (ऑगस्ट, १९९१) माहे 

नोव्हेंबर, 2021 पयांतच्या कालावधीत र १५,०९,८११ कोटी 

गुिंतविुकीिह २१,२१६ औद्योर्गक प्रकल्प मिंजूर करण्यात आले. 

िन २०२१ मधे्य माहे नोव्हेंबरपयांत ₹७४,३६८ कोटी प्रस्तार्वत 

गुिंतविुकीच्या २५८ प्रकल्पािंची नोिंदिी झाली. 

● देशातील मिंजूर झालेले एकूि औद्योर्गक प्रकल्प आर्ि त्ातील 

गुिंतविुकीमधे्य राज्याचा र्हस्सा अनुक्रमे १८.० टके्क आर्ि १०.९ 

टके्क आहे. 

कृषी 

● अर्नयर्मत पाऊि, हवामानातील बदल, जर्मनीची धूप व मातीचा 

कमी होिारा कि, र्नर्वष्ट्ािंवरील वाढता खचि, बाजारभावातील 

अर्नर्ितता, इत्ादी राज्यातील कृर्र् के्षत्राकररता प्रमुख आव्हाने 

आहेत. या आव्हानािंवर मात करून शेतकऱ्यािंचे राहिीमान 

उिंचाविे, या उिेशाने र्वर्वध योजना शािनामािि त राबर्वण्यात 

येत आहेत. 

● कृर्र् आर्ि ििंलग्न कायि के्षत्रामधे्य पीक के्षत्राचा िरािरी र्हस्सा 

६३.७ टके्क आहे. एकूि पीक उत्पादनात िलोत्पादनाचा 

िरािरी र्हस्सा २८.४ टके्क आहे. राज्यात गेल्या काही दशकािंत 

भरड़ तृिधान्यािंचे उत्पादन घेण्यावरील भर कमी झाला अिून 

कापूि, ऊि, िोयाबीन, मका, िळे, भाजीपाला आर्ि िुले 

यािंिारखे अर्धक मूल्य र्मळवून देिारे शेतीउत्पादन घेण्याकडे 

कल र्दिून येत आहे. 
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● शेतकऱ्यािंमधे्य जागरूकता र्नमािि करिे, ज्ञानाच्या कक्षा 

रूिं दाविे व कायिक्षमता वृधदी िंगत करण्याकरीता शािन मार्हती 

व ििंपे्रर्ि तिंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करीत आहे. महाडीबीटी 

पोटिलद्वारे पात्र शेतकऱ्यािंच्या बँक खात्ात आर्थिक लाभ व 

अनुदान थेट जमा करण्यात येत आहे. कृर्र् उत्पन्न बाजार 

िर्मत्ािंमधे ऑनलाईन पद्धतीने कृर्र् उत्पादनाच्या खरेदी 

र्वक्रीची िुर्वधा इलेक्ट्र ॉर्नक राष्ट्र ीय कृर्र् बाजार (ई-नाम) 

पोटिलद्वारे शेतकऱ्यािंना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शेती 

उत्पादकता वाढर्वण्याकरीता शेतीर्वर्यक िवि आवश्यक 

मार्हती शेतकऱ्यािंना कृर्र्क अपव्दारे उपलब्ध करून देण्यात 

आली आहे. राज्यातील दुष्काळी पररक्वस्थतीच्या मूल्य र्नधािरि 

प्रर्क्रयेमधे्य मानवी हस्तके्षप व तु्रटी कमी करण्याकरीता 

राज्यशािनाने महा-मदत ही ई-शािन प्रिाली स्थार्पत केली 

आहे 

 

मिाराष्ट्र ाचा अर्िसंकल्प 2022-23 
 

• 11 माचि 2022 रोजी िादर झालेला महाराष्ट्र ाचा अथिििंकल्प 

2022-23 हा मुिते्व पिंचिुत्रीवर अवलिंबून होता. र्वकािाची 

पिंचिूत्री -कृर्ी, आरोग्य, मनुष्यबळ र्वकाि, दळिवळि आर्ि 

उद्योग या के्षत्रािंिाठी १ लाख १५ हजार २१५ कोटी रुपयािंचा 

र्नयतव्यय प्रस्तार्वत आहे. 

प्रमुख मुदे्द 

● शेतकरी कल्यािािाठी अर्धक अनुदान देण्यात येिार अिल्याचे 

त्ािंनी िािंर्गतले. 

● र्नयर्मतपिे कजािची परतिेड करिाऱ्या शेतकऱ्यािंिाठी 50 

हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान र्मळिार आहे. 

● दोन वर्ाित 104 र्ििंचन प्रकल्प पूिि करिार अिल्याची घोर्िा 

अथिमिंत्री अर्जत पवार यािंनी केली. त्ार्शवाय गोिीखुदि 

प्रकल्पािाठीच्या कामािाठी र्नधीची तरतूद करण्यात आली. 

● कोकि आर्ि परभिी कृर्ी र्वद्यापीठाला 50 कोटी िंचा र्नधी 

देण्याची घोर्िा करण्यात आली. 

● पिंतप्रधान र्ििंचन योजनेतून 11 प्रकल्प पूिि करिार अिल्याचे 

अथिमिंत्र्ािंनी िािंर्गतले. 

● जलििंपदा र्वभागाला 13 हजार 252 कोटी रुपयािंच्या र्नधीची 

तरतदू यिंदाच्या अथिििंकल्पात करण्यात आली आहे. 

● भरड धान्यावर र्वशेर् भर देण्यात येिार आहे. 

● शेततळ्यािाठी अनुदानात वाढ करण्याची घोर्िा अर्जत पवार 

यािंनी केली आहे. आता 75 हजार रुपयािंचे अनुदान र्मळिार 

आहे. 

● देशी गाई, बैलािंची उत्पादकता वाढवण्यािाठी राज्यात तीन 

मोबाइल प्रयोगशाळा उभारिार 

● प्रते्क महिूल र्वभागात प्रते्की एक शेळी प्रकल्प 

● या वर्ाित 60 हजार कृर्ीपिंपाना वीज देिार 

● एक लाख हेक्ट्र के्षत्रावर िळबागा उभारण्याचे लििं 

● मुिंबईतील पशूवैद्यकीय महार्वद्यालयाला 10 कोटी िंचा र्नधी 

● 11 हजार 199 कोटी रूपये आर्दवािी र्वकाि कल्याि र्नधी 

● गडर्चरोली मार्डया भवन उभारिार 

● 3000 कोटी िामाजीक कल्याि र्वभागाला 

● 2400 कोटी मर्हला आर्ि बाल र्वकाि र्वभागाला 

● 2472 कोटी रूपये मर्हला व बालकल्ण्ण्यान र्वभागाला र्दले 

जातील 

● एिआरएच्या धतीवर मुिंबईबाहेर झोपड्यािंच्या दुरूस्तीिाठी 100 

कोटी रूपये 

● 7718 कोटी रुपये ग्रामर्वकाि मिंत्रालयाला 

● ग्रामीि भागात 6550 र्कमीचे रसे्त बािंधले जातील. 

● 500 कोटी रुपये कोकि िागरी महामागाििाठी 

● िमृद्धी महामागािचे 77 टके्क काम पूिि 

● पुढे गडर्चरोली गोिंदीया पयांत वाढवण्यात येत आहे 

● 15773 कोटी रुपये MSRDC ला रसे्त र्वकािािाठी देिार 

● विई, भाईिंदर जलमागािने जोडिार 330 कोटी रूपये 

● मुिंबई मेटर ो 3 लाईन नेव्ही नगर पयांत र्वस्तारिार 

● र्शवडी नाव्हार्शवा प्रकल्पाचे 64 टके्क काम पूिि 

● 3000 पयािवरि पुरक बि पुरविार 

● ST महामिंडळािाठी 3003 कोटी रुपये 

● नगरर्वकाि र्वभागाला 8 हजार कोटी 

पंचसूत्री पहिले सूत्र (कृषी व संलग्न) 

● र्नयर्मत कजििेड करिाऱ्या 20 लाख शेतकयािंना प्रोत्साहन 

म्हिून ५० हजार रुपये अनुदान १० हजार कोटी रुपयाचा खचि 

अपेर्क्षत आहे. 

● भूर्वकाि बँकेच्या 34 हजार 788 कजिदार शेतकन्यािंची 964 

कोटी 25 लाख रुपयािंची कजिमािी, बँकेच्या कमिचान्यािंची 2105 

कोटी 40 लाख रुपये एवढी देिी अदा करिार. 

● िोयाबीन व कापूि र्पकािंिाठी र्वशेर् कृती योजनेिाठी 3 वर्ाित 

1 हजार कोटी रुपये र्नधी देण्यात येिार. 

● मुिमिंत्री शाित कृर्ी र्ििंचन योजनेअिंतगित शेततळ्याचा 

िमावेश करून अनुदानाच्या रकमेत ५० टके्क वाढ करून ते 

75 हजार रुपये केले. 

● बाजार िर्मत्ािंनी (306) पायाभूत िुर्वधािंिाठी घेतलेल्या 

कजािवरील व्याजाची १०० 

● टके्क परतिेड करण्यािाठी िहाय रु. 10,000 कोटी गुिंतविूक 

अपेर्क्षत 

● र्कमान आधारभूत र्कमतीनुिार शेतमाल खरेदी कररता 6 हजार 

552 कोटी रुपयािंची तरतुद 

● कृर्ी र्नयाित धोरि तयार करिारे महाराष्ट्र  हे देशातील पर्हले 

राज्य, 
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● 20 हजार 761 प्राथर्मक कृर्र् पतपुरवठा िहकारी ििंस्थािंचे 

(PACS) ििंगिकीकरि करण्याकररता 150 कोटी रुपयािंची 

गुिंतविूक 

● दोन वर्ाित 28 र्ििंचन प्रकल्पात पािीिाठा करण्यात आला 

अिून येत्ा दोन वर्ाित १०४ प्रकल्प पूिि करण्याचे र्नयोजन 

● गोिीखुदि राष्ट्र ीय प्रकल्पािाठी िन 2022-23 मधे्य 853 कोटी 

45 लाख रुपये र्नधी 

● मृद व जलििंधारिाची दोन वर्ाित 4 हजार 885 कामे पूिि 

करण्याचे र्नयोजन, 4 हजार 774 कोटी रुपये खचि प्रस्तार्वत 

● िन 2022-23 मधे 60 हजार कृर्र्पिंपािंना वीज जोडिीचे उिीष्ट्. 

● रोजगार हमी योजनेअिंतगित िळबाग लागवड योजनेमधे्य केळी, 

डर ॅगन िुट, एवॅ्हकॅडो, द्राके्ष आदी िळ र्पके तिेच अन्य 

महत्त्वाच्या मिाला र्पकािंचा नव्याने िमावेश 

● देशी गायी, म्हशी िंची उत्पादकता वाढवण्यािाठी र्वदभि, 

मराठवाडा आर्ि उविररत महाराष्ट्र ािाठी प्रते्की एक, अशा 

एकूि तीन मोबाईल प्रयोगशाळा. 

पंचसूत्री दुसरे सूत्र (आरोग्य) 

● नािंदेड, अमरावती, जालना, भिंडारा, अहमदनगर आर्ि िातारा 

येथे प्रते्की 50 खाटािंची प्रथम दजािची टर ॉमा केअर युर्नट 

उभारिार. 

● 200 खाटािंच्या िवि रुग्ालयािंमधे्य येत्ा तीन वर्ाित र्लथोर्टरर्प्ी 

उपचार पद्धती िुरु करिार. 

● मोतीर्बिंदू शस्त्रर्क्रयेिाठी आधुर्नक 'िेको' उपचार पद्धती िुरु 

करिार.. 

● 50 खाटािंच्या रुग्ालयािंना यािंर्त्रक धुलाई ििंयिंते्र व 30 खाटािंवरील 

रुग्ालयािंना स्वच्छता यिंते्र देिार. 

● मोबाईल ककि रोग र्नदान वाहनािंची िुर्वधा देिार. 

● र्हिंगोली, यवतमाळ, बुलढािा, िािंगली, िातारा, कोल्हापूर, 

र्ििंधुदुगि, वधाि, भिंडारा, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, िोलापूर, 

रत्ार्गरी, औरिंगाबाद आर्ि रायगड येथे प्रते्की 100 खाटािंची 

स्त्री रुग्ालये स्थापन करिार 

● जालना येथे 365 खाटािंचे नवीन प्रादेर्शक मनोरुग्ालय स्थापन 

करण्याकररता 60 कोटी रुपये उपलब्ध करिार. 

● मुिंबई येथे िेंट जॉजि पदवु्यत्तर वैद्यकीय र्शक्षि व ििंशोधन ििंस्था, 

नार्शक येथील आरोग्य र्वज्ञान र्वद्यापीठात वैद्यकीय पदवु्यत्तर 

ििंस्था, नागपूर येथे डॉ. बाबािाहेब आिंबेडकर वैद्यकीय र्शक्षि व 

ििंशोधन ििंस्था येथे पदवु्यत्तर ििंस्था स्थापन करण्यात येिार. 

● अन्न िुरक्षा कायिप्रिालीचे बळकटीकरिािाठी 2 वर्ाित 100 

कोटी उपलब्ध करिार 

● पुिे शहराजवळ अत्ाधुर्नक 'इिंद्रायिी मेर्डिीटी' उभारण्यात 

येिार 

● रोजगारक्षम मनुष्यबळ र्नमाििािाठी 500 कोटी रुपये खचूिन 

'इनोवे्हशन हब' स्थापन करण्यात येिार. 

पंचसूत्री हतसरे सूत्र (मनुष्यबळ हवकास) 

● 1 लाख 20 हजार अिंगिवाडी िेर्वका व पयिवेर्क्षकािंना ई शक्ती 

योजनेतून मोबाईल िेवा देिार. 

● बालििंगोपनाच्या अनुदानात 1125 रुपयािंवरुन 2500 रुपयािंपयांत 

वाढ. 

● प्रते्क र्जल्हयाच्या र्ठकािी अमृत महोत्सवी मर्हला व बाल 

भवन उभारिार. 

● नागरी भागातील अर्ततीव्र कुपोर्र्त बालकािंिाठी नागरी बाल 

र्वकाि कें दे्र िुरु करिार. 

● शािकीय विर्तगृहातील र्वद्यार्थिनीिाठी मोित िॅर्नटरी 

नॅपकीन र्डसे्पन्सी िंग मर्शन, 

पंचसूत्री चौरे् सूत्र (दळणवळण) 

● मुिमिंत्री ग्राम िडक योजना टप्पा-२ अिंतगित 10,000 र्क.मी. 

लािंबीच्या रस्त्याकररता 7500 कोटी रूपये तरतुद. 

● 6550 र्क.मी. लािंबीच्या पिंतप्रधान ग्रामिडक योजना टप्पा-३ चा 

प्रारिंभ. 

● र्हिंदूहृदयिम्राट बाळािाहेब ठाकरे महाराष्ट्र  िमृद्धी महामागािचा 

नागपूर ते भिंडारा गोिंर्दया, नागपूर ते गडर्चरोली अिा र्वस्तार 

करिार. 

● 16039 कोटी रुपयािंच्या नार्शक-पुिे मध्यम अर्तजलद रेले्व 

प्रकल्पाकरीता भूििंपादन 

● िुरु. 

● मुिंबईतील मेटर ो मार्गिका क्रमािंक 3, कुलाबा-वािंदे्र-िीप्प्झ या 

मार्गिकेचा र्वस्तार कि परेडपािून नेव्हीनगरपयांत. 

● पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज व र्पिंपरी ते र्नगडी, वनाझ ते चािंदिी 

चौक, रामवाडी ते वाघोली, स्वारगेट ते हडपिर, हडपिर ते 

खराडी, खडकवािला ते स्वारगेट मेटर ो प्रकल्प अहवाल तयार 

करण्याचे काम िुरु. 

● महाराष्ट्र  राज्य पररवहन महामिंडळाच्या 3000 नवीन बिगाड्या 

व 103 बिस्थानकािंच्या आधुर्नकीकरि यािाठी भािंडवली 

अथििहाय्य. 

● र्शडी, रत्ार्गरी, अमरावती व कोल्हापूर र्वमानतळाच्या 

कामािंिाठी तरतूद गडर्चरोलीला नवीन र्वमानतळ 
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पंचसूत्री पाचवे सूत्र (उद्योग) 

● मॅगे्नर्टक महाराष्ट्र  2.0 अिंतगित 98 गुिंतविूक करारातून 1 लाख 

89 हजार कोटी रूपये गुिंतविूक आर्ि रोजगाराच्या ३ लाख ३० 

हजार नवीन ििंधी. 

● ई-वाहन धोरिािंतगित िन 2025 पयांत वाहन नोिंदिीत इलेक्ट्र ीक 

वाहनािंचा र्हस्सा 10 टके्क व मोठ्या शहरािंच्या िाविजर्नक 

वाहतुकीतील र्हस्सा 25 टके्क करण्याचे उर्िष्ट्, 5000 चार्जांग 

िुर्वधा उभारिार. 

● मुिमिंत्री रोजगार र्नर्मिती कायिक्रमािंतगित 30,000 हून अर्धक 

स्वयिंरोजगार प्रकल्पातून िुमारे १ लाख रोजगार ििंधी. 

● कोर्वडमुळे र्वधवा झालेल्या मर्हलािंना स्वयिंरोजगार िुरू 

करण्यािाठी 100 टके्क व्याज परताव्याची पिंर्डता रमाबाई सृ्मती 

शताब्दी मर्हला उद्योजक ही नवीन योजना. 

● मौजे कौडगाव व मौजे र्शिंदाळा (र्ज. लातूर), मौजे िाक्री (र्ज. 

धुळे), वाशीम, मौजे कचराळा (र्ज. चिंद्रपूर) आर्ि यवतमाळ येथे 

एकूि 577 मेगावॅट क्षमतेचे िौर ऊजाि प्रकल्प, राज्यात 2500 

मेगावॅट क्षमतेचे नवीन िौर ऊजाि पाकि . 

● मुिंबईत पारेर्ि प्रिालीच्या क्षमतेत वाढ करण्यािाठी 11,530 

कोटी रुपयाचे 5 प्रकल्प. 

● 'भारतरत् लता र्दनानाथ मिंगेशकर आिंतरराष्ट्र ीय ििंगीत 

महार्वद्यालय व ििंग्रहालय' स्थार्पत करण्यािाठी 100 कोटी 

रुपये र्नधी राखीव. 

● खराज्यरक्षक छत्रपती ििंभाजी महाराज यािंच्या सृ्मर्तर्दनार्नमीत्त 

वढु बुदु्रक व तुळापूर, व ता. हवेली, र्ज. पुिे या पररिरात 

स्मारकािाठी 250 कोटी रुपये र्नधी उपलब्ध करिार. 

● छत्रपती ििंभाजी महाराज शौयि पुरस्कार योजना िुरू करिार. 

● स्वातिंत्र्ाच्या अमृत महोत्सवार्नर्मत्त महापुरुर्ािंशी ििंबिंर्धत 

गावािंतील 10 शाळािंकररता 10 कोटी रुपये र्नधी. 

● मुिंबई, पुिे व नागपूर येथे स्वातिंत्र्लढ्याशी र्नगडीत स्थळािंचा 

'हेररटेज वॉक'. 

● रायगड र्कल्ला व पररिर र्वकािाकररता 100 कोटी, राजगड, 

तोरिा, र्शवनेरी, िुधागड, र्वजयदुगि आर्ि र्ििंधुदुगि या िहा 

र्कल्ल्ािंिाठी 14 कोटी, मुिंबईतील र्शवडी व िेंट जॉजि 

र्कल्ल्ािंच्या जतन व ििंवधिन आराखड्यािंिाठी 7 कोटी प्रस्तार्वत. 

● छत्रपती र्शवाजी महाराजािंचे र्कले्ल आर्ि त्ािंच्या गर्नमी कावा 

युद्ध पद्धतीला जागर्तक वारिा म्हिून घोर्र्त करण्यािाठी 

युनेस्कोकडे िर्वस्तर प्रस्ताव दाखल करिार. 

● 'स्वातिंत्र्ाचा अमृत महोत्सव' या उपक्रमािंतगित 500 कोटीची 

तरतूद, स्वातिंत्र् िैर्नकािंना र्नवािी जागा उपलब्ध करुन 

देण्यािाठी मार्िक उत्पन्नाची 10 हजार रुपयािंची मयािदा 30 

हजार रुपये.. 

● औरिंगाबाद येथील अमृतमहोत्सवी विंदे मातरम् िभागृहािंकररता 

43 कोटी रुपयािंचा र्नधी उपलब्ध करुन देण्यात येिार. 

● अष्ट्र्वनायक र्वकाि आराखड्याकररता 50 कोटी रुपये. 

● पिंढरपूर देवस्थान मिंर्दर र्वकािािाठी 72 कोटी 80 लाख रुपये 

रकमेचा आराखडा 

● मराठवाडा मुक्ती ििंग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ि कायिक्रमािाठी 

75 कोटी रुपये. स्मारक 

● क्रािंतीज्योती िार्वत्रीबाई िुले च महात्मा ज्योर्तबा िुले, राजर्ी 

छत्रपती शाहू महाराज स्मारक उभारिार, महारािी िईबाई 

सृ्मतीस्थान र्वकाि आर्ि श्री ििंत जगनाडे महाराज 

स्मारकािंिाठी र्नधी उपलब्ध करून देिार. 

● पिंतप्रधान आवाि योजना ग्रामीि भागातील 5 लाख घरकुल 

बािंधकामाकररता 6000 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देिार. 

● मुिंबईबाहेरील झोपडपट्टयािंमधील िुधारिािंची मुलभूत कामे 

करण्यािाठी 100 कोटी रूपये उपलब्ध करुन देिार. 

● कोयना, जायकवाडी व गोिीखुदि येथे जल पयिटन प्रकल्प 

प्रस्तार्वत. 

● जव्हार र्ज. पालघर, िदािपूर र्ज. औरिंगाबाद, अर्जिंठा, वेरूळ, 

महाबळेिर व लोिावळा येथे पयिटन र्वकािाकररता िुर्वधा 

र्नमािि करण्यािाठी अनुदान. 

● पुरातत्व स्मारकािंच्या जतन, ििंवधिन आर्ि दुरुस्तीिाठी 

र्जल्हार्नहाय महावारिा िोिायटीची स्थापना. 

● बाळािाहेब ठाकरे गोरेवाडा आिंतरराष्ट्र ीय प्रािी उद्यानात 

आर्िकन ििारी करिार, िुरु 

● पुिे वन र्वभागात र्बबट्या ििारी िुरु करिार. महामिंडळे 

● चाटी, िारथी, महाज्योती या ििंस्थाना र्वर्वध र्वकाि योजनािंची 

अिंमलबजाविी करण्यािाठी प्रते्की 250 कोटी रुपये. 

● स्थार्नक स्वराज्य ििंस्थािंमधील इतर मागािवगीय िमाजाचे 

प्रर्तर्नधीत्व र्नर्ित करण्यािाठी नवीन िमर्पित मागािवगीय 

आयोगाची स्थापना. 

● मौलाना आझाद आर्थिक र्वकाि महामिंडळाची भागभािंडवल 

मयािदा 500 कोटी रुपयािंवरुन बाढवून 700 कोटी रुपये. 

 

अर्िव्यवस्र्ा बातम्या 
 

फु्यचर जनरली इंहिया इन्शुरन्सने 'FG िॉग िेल्थ कव्हर' हवमा 

सुरू केला आिे. 

● Future Generali India Insurance Company Limited 

(FGII) ने FG िॉग िेल्थ कव्हर, पाळीव कुत्र्ािंिाठी 

िवििमावेशक आरोग्य र्वमा, उद्योग-प्रथम 'इमजिन्सी पेट 

माइिंर्डिंग' कव्हरिह लॉन्च करण्याची घोर्िा केली आहे. FGII 

'ओ माय डॉग!' नावाच्या र्डर्जटल मोर्हमेवरही लक्ष कें र्द्रत 

करते! कुत्र्ािंचे आरोग्य र्वमा ििंरक्षि खरेदी करण्याबाबत 

जागरूकता र्नमािि करण्याच्या उिेशाने आर्ि इन्स्ट्राग्राम आर्ि 

र्िटर िारिा िोशल मीर्डयावर लि देखील. 
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मुख्य मुदे्द: 

● र्वमा पॉर्लिी िहा मर्हने ते चार वरे् वयोगटातील पाळीव 

कुत्र्ािंिाठी महाकाय जाती िंिाठी आर्ि िात वर्ाांच्या लहान, 

मध्यम आर्ि मोठ्या जाती िंिाठी कव्हर करते. बाहेर पडण्याचे 

वय लहान, मध्यम आर्ि मोठ्या जाती िंिाठी दहा वरे् आर्ि राक्षि 

जाती िंिाठी िहा वरे् आहे. 

● FG डॉग हेल्थ कव्हरिह, पाळीव प्राण्यािंचे पालक त्ािंचे पशुवैद्य 

र्नवडू शकतील, त्ािंच्या पाळीव प्राण्यािंच्या काळजीिाठी खचािचे 

अिंदाजपत्रक तयार करू शकतील आर्ि िुलभ दस्तऐवजािंिह 

आपत्कालीन र्नधीमधे्य बुडर्विे टाळू शकतील. 

UPI द्वारे साविजहनक कजि गंुतवणुकीची मयािदा SEBI ने 5 लाख 

रुपयांपयंत वाढवली आिे. 

● र्िकु्यररटीज अँड एक्स्चेंज बोडि ऑि इिंर्डया (SEBI) ने 

युर्नव्हििल पेमेंट्ि इिंटरिेि (UPI) यिंत्रिेद्वारे िाविजर्नक कजि 

र्िकु्यररटीज जारी करण्यािाठी अजि करिाऱ्य्ा र्करकोळ 

गुिंतविूकदारािंिाठी गुिंतविूक मयािदा पूवीच्या 2 लाख 

रुपयािंवरून 5 लाख रुपये केली आहे. नॅशनल पेमेंट्ि कॉपोरेशन 

ऑि इिंर्डया NPCI ने अवरोर्धत रक्कम ASBA प्रारिं र्भक 

िाविजर्नक ऑिरद्वारे िमर्थित UPI-आधाररत अनुप्रयोगािंिाठी 

प्रर्त व्यवहार मयािदा वाढवण्याचा र्नििय घेतल्यानिंतर हे पाऊल 

पुढे आले आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● गरजािंमधे्य एकिमानता आिण्यािाठी आर्ि गुिंतविूकदारािंना 

गुिंतविुकीत िुलभता आिण्यािाठी बाजारातील िहभागी िंशी 

िल्लामिलत करून UPI यिंत्रिेद्वारे गुिंतविुकीची कमाल मयािदा 

5 लाखािंपयांत वाढवण्याचा र्नििय घेण्यात आला आहे. 

● 1 मे 2022 पािून, नवीन गुिंतविुकीची मयािदा िाविजर्नक कजि 

र्िकु्यररटीज ऑिरवर लागू होईल. 

● िध्याच्या िेबीच्या र्नयमािंनुिार, गुिंतविूकदार UPI (युर्निाइड 

पेमेंट इिंटरिेि) मेकॅर्नझमद्वारे 2 लाख रुपयािंपयांतच्या अजि 

मूल्यािाठी पैिे िॉक करण्याच्या पयाियािह िाविजर्नक कजि 

र्िकु्यररटीज िमस्ािंमधे्य अजि करू शकतात. 

● िेबीने बाजारातील िहभागी िंशी िल्लामिलत करून आर्ि 

गरजािंमधे्य एकिमानता आिण्यािाठी तिेच 

गुिंतविूकदारािंिाठी गुिंतविूक िुलभ करण्यािाठी UPI यिंत्रिा 

वापरून गुिंतविुकीची मयािदा 5 लाख रुपयािंपयांत वाढवण्याचा 

र्नििय घेतला आहे. 

आरबीआयने आहर्िक फसवणुकीच्या मोिस ऑपरेंिीवर 

पुन्स्तका जारी केले. 

● झव्हि बँक ऑि इिंर्डयाने "BE(A)WARE" नावाची एक पुक्वस्तका 

लॉन्च केली आहे ज्यात ििविूक करिाऱ्यािंद्वारे वापरलेली 

िामान्य कायिपद्धती आर्ि र्वर्वध आर्थिक व्यवहार करताना 

घ्यावयाची खबरदारी यािंचा िमावेश आहे. र्डर्जटल पेमेंट आर्ि 

इतर आर्थिक व्यवहार करताना भोळिट ग्राहकािंकडून होिाऱ्या 

र्वर्वध प्रकारच्या आर्थिक ििविुकीबिल लोकािंमधे्य 

जागरूकता वाढविे हे या पुक्वस्तकेचे उर्िष्ट् आहे. 

● पुन्स्तका: र्िम सॅ्वप, र्वर्शिंग/र्िर्शिंग र्लिंक्स, लॉटरी, बनावट 

कजि वेबिाइट्ि आर्ि र्डर्जटल अँर्प् इत्ादीिारिा 

िामान्यतः वापरल्या जािाऱ्य्ा ििव्या तिंत्रािंपािून ििंरक्षि प्रदान 

करते. 

● पुक्वस्तकेत व्यक्तीची वैयक्वक्तक मार्हती नेहमी गोपनीय ठेवण्याची, 

अनोळखी कॉल/ईमेल/मेिेजेि इत्ादी िंबाबत लक्ष ठेवण्याच्या 

गरजेवर भर देण्यात आला आहे आर्ि आर्थिक व्यवहार करताना 

पाळल्या जािाऱ्य्ा योग्य उपाययोजनािंची रूपरेर्ा देखील र्दली 

आहे. 

कॉमन मोिस ऑपरेंिी म्हणजे काय? 

● "मोडि ऑपरेंडी" हा एक लॅर्टन शब्द आहे जो एखाद्या 

व्यक्तीच्या र्किं वा गटाच्या कायिपद्धतीचे वििन करतो, जो एक 

स्पष्ट् नमुना दशिवतो. एक मोडि ऑपरेंडी (िामान्यत: "MO" 

म्हिून ििंर्क्षप्त केली जाते) मुितः गुने्हगारी वतिनावर चचाि 

करण्यािाठी वापरली जाते आर्ि भर्वष्यातील गुने्ह 

रोखण्यािाठी व्याविार्यकािंद्वारे वापरली जाते. 

HDFC मु्यचु्यअल फंिाने #LaxmiForLaxmi लाँच केले. 

● HDFC मु्यचु्यअल ििं डाने मर्हलािंच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक 

िक्षमीकरि उपक्रम 'लक्ष्मी िॉर लक्ष्मी' िुरू केला आहे जो 

मर्हला गुिंतविूकदारािंना त्ािंच्या जवळच्या मर्हला आर्थिक 

तज्ञाशी अनोिा र्मस्ड कॉल िेवेद्वारे जोडेल. मर्हला आर्थिक 

तज्ञ मर्हला गुिंतविूकदारािंच्या प्रश्ािंना मागिदशिन करतील आर्ि 

त्ािंचे र्नराकरि करतील. या उपक्रमाद्वारे, HDFC मु्यचु्यअल 

ििं डाचे उर्िष्ट् मर्हला गुिंतविूकदारािंना त्ािंच्या आर्थिकदृष्ट्ट्या 

स्वतिंत्र होण्याच्या प्रवािात मदत करिे आर्ि त्ािंच्यािाठी 

मु्यचु्यअल ििं ड गुिंतविूक िुलभ करिे हे आहे. 

Axis Bank ने 'HouseWorkIsWork' प्रकल्प लाँच केला आिे. 

● शहरी िुर्शर्क्षत मर्हलािंच्या कमिचाऱ्यािंच्या कमी िहभागामुळे, 

Axis Bank ने 'HouseWorkIsWork' प्रकल्प िुरू केला आहे, 

जो कामावर परत येऊ इक्वच्छिाऱ्यािंिाठी शक्यता प्रदान करतो. 

बँकेच्या नुकत्ाच घेतलेल्या हाऊिवकि  इजवकि  या 

उपक्रमार्वर्यी एका मुलाखतीत Axis Bank चे अध्यक्ष आर्ि 

प्रमुख (एचआर) राजकमल वेमपती म्हिाले,्“या उपक्रमामागील 

हेतू या मर्हलािंना आत्मर्विाि देिे हा आहे की त्ा रोजगारक्षम 

आहेत, त्ािंच्याकडे कौशले्य आहेत. ते बँकेत र्वर्वध नोकरीच्या 

भूर्मकेत बिू शकतात आर्ि ते या मर्हलािंना कामावर परत 

आिण्याबिल आहे.” 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● राजकमल वेमपती यािंनी स्पष्ट् केले की Axis Bank िारिा 

मोठ्या ििंस्थेिाठी योग्य आर्ि कुशल कमिचारी र्नयुक्त करिे 

कठीि आहे आर्ि 'हाऊिवकि इजवकि ' ही बँकेची प्रयत्शील 

आर्ि खऱ्या मॉडेलच्या पलीकडे शाखा करण्याची पद्धत आहे. 

● "आम्ही टेम्प्पे्टच्या पलीकडे जावे आर्ि आपल्यािारखे 

निलेल्या लोकािंना कामावर घेण्याि तयार अिले पार्हजे अिे 

िािंगण्याचा हा एक मागि आहे." हे अशा क्वस्त्रयािंबिल देखील आहे 

ज्यािंनी बयािच काळापािून काम केले नाही. 
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RBI ने हनयाितदारांसाठी व्याज अनुदान योजना वाढवली. 

● र्नयाित र्शपमेंटचा र्वस्तार करण्याच्या उिेशाने, भारतीय ररझव्हि 

बँकेने MSME र्नयाितदारािंिाठी र्शपमेंटपूवि आर्ि पोस्ट-

र्शपमेंट रुपयाच्या कजाििाठी व्याज िमानीकरि योजना माचि 

2024 पयांत वाढवली. 'व्याज िमीकरि योजना िॉर र्शपमेंटपूवि 

आर्ि पोस्ट-र्शपमेंट रुपया एक्सपोटि के्रर्डट' प्रदान करते. 

र्नयाितदारािंना िबर्िडी. ही योजना आधी गेल्या वर्ी जून 

अखेरपयांत आर्ि निंतर पुन्हा िप्टेंबर 2021 पयांत वाढवण्यात 

आली. 

मित्वाचे मुदे्द: 

● RBI च्या म्हिण्यानुिार MSME उत्पादक र्नयाितदारािंच्या काही 

शे्रिी िंिाठी योजनेअिंतगित व्याज िमानीकरि दर 2% आर्ि 3% 

पयांत िुधाररत केले आहेत. 

● व्याजदर िमान करण्यािाठी योजना “िरकारने 31 माचि 2024 

पयांत र्किं वा पुढील पुनरावलोकन होईपयांत, यापैकी जे आधी 

येईल ते पयांत प्री- आर्ि पोस्ट-र्शपमेंट रुपया एक्सपोटि 

के्रर्डटिाठी व्याज िमानीकरि योजनेचा र्वस्तार करण्याि 

अर्धकृत केले आहे,”्र्नवेदनात म्हटले आहे. 

● RBI च्या अर्धिूचनेनुिार, र्वस्तार 1 ऑक्ट्ोबर 2021 रोजी लागू 

होईल आर्ि 31 माचि 2024 रोजी ििंपेल. िरकारच्या प्रोडक्शन 

र्लिंक्कड इन्सेंर्टव्ह (PLI) कायिक्रमािंतगित लाभ र्मळविाऱ्या 

दूरििंचार िाधनािंना र्किं वा व्यविायािंना ही योजना लागू होिार 

नाही. 

● त्ात पुढे म्हटले आहे की 1 एर्प्रल 2022 पािून, बँका पात्र 

र्नयाितदारािंना आकारण्यात येिारे व्याजदर मानकािंनुिार 

आधीच कमी करतील आर्ि ते दावे आर्थिक वर्ि ििंपल्यानिंतर 15 

र्दविािंच्या आत र्लक्वखत स्वरूपात िादर करिे आवश्यक आहे. 

ToneTag ने फीचर फोन वापरकत्यांसाठी VoiceSe UPI 

हिहजटल पेमेंट लाँच केले आिे. 

● ToneTag ने िीचर िोन वापरकत्ाांिाठी "VoiceSe UPI पेमेंट 

िेवा" लाँच करण्यािाठी NSDL पेमेंट्ि बँक आर्ि NPCI िोबत 

भागीदारी केली आहे. भारतीय ररझव्हि बँकेने िीचर िोन 

वापरकत्ाांिाठी UPI पेमेंट िक्षम करिारी UPI 123Pay िुर्वधा 

िुरू केल्यानिंतर हे आले आहे. ToneTag एक ध्वनी-आधाररत 

प्रॉक्वक्सर्मटी कमु्यर्नकेशन आर्ि पेमेंट िेवा प्रदाता बेंगळुरू, 

कनािटक येथे आहे. 

CRISIL ने 2022-23 साठी 7.8% GDP वाढीचा अंदाज वतिवला 

आिे. 

● देशािंतगित रेर्टिंग एजन्सी CRISIL ने आर्थिक िवेक्षिात अिंदार्जत 

8.5% च्या तुलनेत आर्थिक वर्ि 2023 िाठी आपला वास्तर्वक 

GDP वाढीचा अिंदाज 7.8% राखून ठेवला आहे. FM र्नमिला 

िीतारामन यािंच्या अथिििंकल्पीय प्रस्तावािंमधे्य भािंडवली खचािला 

चालना देऊन पिि क्वस्टर िंग िैल करण्यावर लक्ष कें र्द्रत केले आहे 

आर्ि र्वत्तीय एकत्रीकरिाची गती मिंद आहे. एजन्सीची अपेक्षा 

आहे की नाममात्र वाढ 12-13%, 11.1% बजेट अिंदाजापेक्षा 

जास्त आर्ि हेडलाइन चलनवाढ िरािरी 5.2% अिेल. 

स्टार िेल्थ अँि अलाईि इन्शुरन्सने 'स्टार वुमन केअर इन्शुरन्स 

पॉहलसी' लाँच केली आिे. 

● स्टार हेल्थ अँड अलाईड इन्शुरन्स किं पनी र्लर्मटेड या आरोग्य 

र्वमा किं पनीने "स्टार वुमन केअर इन्शुरन्स पॉर्लिी" लाँच केली. 

हे एक मर्हला-कें र्द्रत िवििमावेशक आरोग्य कवच आहे जे 

र्वशेर्तः क्वस्त्रयािंच्या जीवनाच्या प्रते्क टप्प्यावर त्ािंच्या 

आरोग्यिेवा गरजािंचे ििंरक्षि करण्यािाठी र्डझाइन केलेले आहे. 

पॉर्लिी प्रीर्मयमद्वारे खरेदी केली जाऊ शकते जी तै्रमार्िक 

र्किं वा िहामाही हप्त्ािंमधे्य भरली जाऊ शकते आर्ि ही पॉर्लिी 

1 वर्ि, 2 वर्ि र्किं वा 3-वर्ाांिाठी देखील घेतली जाऊ शकते. 

NaBFID चे RBI कायद्यांतगित AIFI म्हणून हनयमन केले जाईल. 

● ररझव्हि बँक ऑि इिंर्डयाने जाहीर केले आहे की एन एशनल बँक 

िॉर िायनाक्वन्सिंग इन्िास्टरक्चर अँड डेव्हलपमेंट (NaBFID) चे 

RBI कायदा, 1934 अिंतगित अक्वखल भारतीय र्वत्तीय ििंस्था (AIFI) 

म्हिून त्ाचे र्नयमन आर्ि पयिवेक्षि केले जाईल. 

RBI ने Paytm Payments Bank Ltd ला नवीन िािकांचे 

ऑनबोहिंग र्ांबवण्याचे हनदेश हदले आिेत. 

● ररझव्हि बँक ऑि इिंर्डया (RBI) ने Paytm Payments Bank 

Ltd ला तात्काळ प्रभावाने नवीन ग्राहकािंचे ऑनबोर्डांग 

थािंबवण्याचे र्नदेश र्दले आहेत. बँकेला र्तच्या IT प्रिालीचे 

िवििमावेशक र्िस्टम ऑर्डट करण्यािाठी आयटी ऑर्डट िमि 

र्नयुक्त करण्याचे र्नदेश देण्यात आले आहेत. RBI ने बँर्किं ग 

रेगु्यलेशन अँक्ट्, 1949 च्या कलम 35A अिंतगित आपल्या 

अर्धकारािंचा वापर करून हा र्नििय घेतला. 

● आरबीआयने पेटीएम पेमेंट्ि बँकेला आयटी ऑर्डट िमिची 

र्नयुक्ती करण्याचा िल्ला र्दला आहे ज्यामुळे त्ािंच्या IT 

प्रिालीचे िवििमावेशक र्िस्टम ऑर्डट केले जाईल. एकदा 

ऑर्डट ििंपल्यानिंतर, RBI आयटी ऑर्डटििच्या अहवालािंचे 

पुनरावलोकन करेल आर्ि अहवालािंच्या आधारे नवीन 

ग्राहकािंच्या ऑनबोर्डांगिाठी परवानगी मिंजूर करेल र्किं वा त्ाचे 

पुनरावलोकन करेल. 
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सहमट अँि कॉन्फरेन्स बातम्या 
 

इलेक्ट्र ॉहनक्स आहण आयटी मंत्री यांनी टेक कॉन्लेव्ह 2022 चे 

उद्घाटन केले. 

● नॅशनल इन्फॉमेहटक्स सेंटर (NIC) ने र्डर्जटल उपक्रमािंवर 

िरकारिोबत भागीदारी केली आहे. आम्ही अत्याधुहनक पॅन-

इंहिया ICT इन्रास्टरक्चर, र्डर्जटल पॅ्टिॉमि आर्ि 

िरकारच्या खाि वापरािाठी उपाय तयार केले आहेत. आम्ही 

िेडरल आर्ि राज्य िरकारािंना त्ािंच्या कायिपद्धती स्वयिंचर्लत 

करण्यात आर्ि िाविजर्नक िेवा इलेक्ट्र ॉर्नक पद्धतीने र्वतररत 

करण्यात मदत केली आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● नवीनतम तिंत्रज्ञानािह अद्ययावत राहिे महत्वाचे आहे कारि 

आयटी उद्योग नेहमीच अपगे्रड आर्ि िुधारत अितो. िरकारी 

कमिचाऱ्यािंना नवीन आर्ि र्वकर्ित होत अिलेल्या तिंत्रज्ञानाची 

जािीव होिे आर्ि त्ािंच्याशी जुळवून घेिे देखील महत्त्वाचे 

आहे. 

● एनआयिी इमर्जांग टेक्नॉलॉजीजवर टेक कॉन्लेव्ह आयोर्जत 

करत आहे, जे र्वशेर्तः ई-गव्हनिमेंटमधे्य उपयुक्त आहेत. 

“नेक्स्ट जेन टेक्नॉलॉजीज िॉर र्डर्जटल गव्हनिमेंट”् ही 

यावर्ीच्या टेक कॉन्लेव्हची थीम आहे. 

बँक्स बोिि बु्यरो PSB च्या व्यवस्र्ापनासाठी हवकास कायिक्रम 

सादर करतो. 

● बँक बोिि बु्यरो (BBB) ने बँक बोडाांच्या गुिवते्तला चालना 

देण्याच्या उिेशाने िाविजर्नक के्षत्रातील बँक व्यवस्थापनािाठी 

र्वकाि कायिक्रम िुरू केला आहे. बँक बोडि बु्यरोनुिार 

ििंचालकािंची प्रभावीता िुधारिे आर्ि त्ािंचा बोडाांवर प्रभाव 

वाढविे या मुि उिेशाने साविजहनक के्षत्रातील बँका आहण 

हवत्तीय संस्र्ांच्या ििंचालकािंिाठी नऊ मर्हन्यािंचा संचालक 

हवकास कायिक्रम (DDP) तयार करण्यात आला आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● या कायिक्रमाचे उर्िष्ट् ििंचालकािंना व्यविायाच्या भर्वष्याबिल 

र्वचार करण्याि मदत करिे आर्ि जागर्तक पररक्वस्थतीमधे्य 

PSB च्या कामर्गरीचे स्तर िुधारण्यािाठी व्यवस्थापन आर्ि 

भागधारकािंिाठी शहािपि आर्ि िल्लागार बनण्यािाठी 

स्वतःला अपगे्रड करिे हा आहे. 

● IBA आर्ि इतरािंच्या भागीदारीत र्वकर्ित केलेला अभ्यािक्रम, 

ििंचालक मिंडळाला िशक्त आर्ि िमृद्ध करण्यात मदत करेल, 

जे र्नििय घेण्याच्या दृष्ट्ीने महत्त्वपूिि आहे. 

● र्वत्तीय िेवा िर्चव ििंजय मल्होत्रा, जे बीबीबीचे िदस् देखील 

आहेत, यािंनी र्टप्पिी केली की या अभ्यािक्रमादरम्यान काय 

र्शकता येईल याचा अिंत नाही. 

● हे जोडले आहे की कायिक्रमात िेर्मनार, िमोरािमोर परस्पर 

ििंवाद िते्र आर्ि स्वयिं-वेगवान ऑनलाइन मॉडू्यल िमार्वष्ट् 

आहेत आर्ि कायिपद्धती पॅ्रक्वक्ट्शनििच्या दृर्ष्ट्कोनावर आधाररत 

आहे, अनुक्रमे नवीन आर्ि अनुभवी ििंचालकािंिाठी पररचय 

आर्ि रीिेशर भागािंिह. 

● घोर्िेनुिार, िहभागी त्ािंचे नवीन ज्ञान िुलभ केि स्टडीज, 

र्िमु्यलेशन आर्ि रोल पे्द्वारे व्यवहारात आिण्याि िक्षम 

अितील. 

● अहवालानुिार, कॉपोरेट नेते आर्ि उद्योग तज्ञािंशी ििंवाद 

िाधल्याने प्रमुख िमस्ािंबिल जागरूकता वाढेल. 

इंहिया ग्लोबल फोरमची वाहषिक पररषद बंगळुरू येरे् आयोहजत 

करण्यात आली आिे. 

● इिंर्डया ग्लोबल िोरमची (IGF) वार्र्िक र्शखर पररर्द बेंगळुरू, 

कनािटक येथे आयोर्जत केली जात आहे. या र्शखर पररर्देत 

टेक-चार्लत व्यत्याचे प्रिात चेहरे आर्ि कें द्रीय मिंत्री, 

धोरिकते आर्ि जागर्तक व्याविार्यक नेत्ािंिह युर्नकॉनि 

लबमधे्य िामील झालेल्यािंना एकत्र आिले जाईल. मागील 

आवृत्त्या दुबई आर्ि यूकेमधे्य आयोर्जत केल्या गेल्या होत्ा 

आर्ि पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी, यूकेचे पिंतप्रधान बोररि जॉन्सन 

आर्ि जगभरातील िरकार आर्ि उद्योगातील इतर नेत्ािंिह 

आदरिीय वक्त्ािंनी ििंबोर्धत केले होते. 

● बेंगळुरू येथे IGF ची ही पर्हलीच आवृत्ती आहे. आिंतरराष्ट्र ीय 

व्यविाय आर्ि जागर्तक नेत्ािंिाठी अजेंडा-िेर्टिंग िोरम, IGF, 

पॅ्टिॉमिची र्नवड ऑिर करते ज्याचा िायदा कॉपोरेट आर्ि 

धोरिकते त्ािंच्या के्षत्रािंमधे्य आर्ि धोरिात्मक महत्त्वाच्या 

भौगोर्लक के्षत्रािंमधील भागधारकािंशी ििंवाद िाधण्यािाठी करू 

शकतात. 

हतसरा राष्ट्र ीय युवा संसद मिोत्सव (NYPF) नवी हदल्लीत सुरू 

िोत आिे. 

● राष्ट्र ीय युवा ििंिद महोत्सव (NYPF) ची र्तिरी आवृत्ती लोकिभा 

िर्चवालय आर्ि युवा व्यवहार आर्ि क्रीडा मिंत्रालयाने 10 आर्ि 

11 माचि 2022 रोजी ििंिदेच्या िेंटर ल हॉल, नवी र्दल्ली येथे 

आयोर्जत केली आहे. कें द्रीय क्रीडा मिंत्री अनुराग ठाकूर 10 माचि 

रोजी NYPF च्या उद्घाटन ित्राला ििंबोर्धत करतील, तर 

लोकिभा अध्यक्ष ओम र्बलाि 11 माचि रोजी िमाप्ती कायिक्रमाला 

ििंबोर्धत करतील. 

NYPF चे उहद्दष्ट् 

● NYPF चे उर्िष्ट् 18 ते 25 वर्ाांपेक्षा कमी वयोगटातील तरुिािंचा 

आवाज ऐकिे हा आहे, जे िाविजर्नक िेवािंिह आगामी वर्ाांमधे्य 

र्वर्वध कररअरमधे्य िामील होतील. शीर्ि तीन राष्ट्र ीय स्तरावरील 

युवा र्वजेत्ािंना िमारिंभाच्या वेळी लोकिभा अध्यक्षािंिमोर 

बोलण्याची ििंधी र्मळेल. 
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तरुणांमधील AR कौशल्यांना प्रोत्सािन देण्यासाठी अटल 

इनोवे्हशन हमशनचा हवस्तार करण्यात आला. 

● NITI आयोगाच्या अटल इनोवे्हशन र्मशनने भारतीय तरुिािंमधे्य 

ऑगमेंटेड ररअँर्लटी (AR) कौशल्य र्वकािाला चालना 

देण्यािाठी Snap Inc. िोबत भागीदारीची घोर्िा केली. Snap 

Inc. ही एक जागर्तक कॅमेरा िमि आहे ज्याचा कॅमेरा र्डर्जटल 

जगामधे्य उपलब्ध अिलेल्या िवि गोष्ट्ी िंमधे्य र्वलीन करून 

त्ािंच्या िभोवतालचे जग किे पाहतात यात पररवतिनीय भूर्मका 

बजावतो. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● सॅ्नप इिंक दोन वर्ाांच्या कालावधीत अटल र्टिंकररिंग लॅबशी 

जोडलेल्या िुमारे 12,000 प्रर्शक्षकािंना ऑगमेंटेड ररअँर्लटीवर 

प्रर्शर्क्षत करेल, ज्यामुळे कायिक्रम लाखो मुलािंपयांत पोहोचू 

शकेल. 

● Snap Inc. ने AR जार्हरात बूटकॅि, जार्हरात के्रर्डट्ि आर्ि 

इतर ििंधी िंिह भारतीय स्टाटि-अप इकोर्िस्टमला िमथिन 

देण्यािाठी अटल इनकु्यबेशन िेंटिि (AICs) िह िहकायािची 

घोर्िा केली. 

● AIM मधे्य, आम्ही आमच्या अत्ाधुर्नक अटल र्टिंकररिंग लॅबचे 

नेटवकि  वापरून नार्वन्यपूिि आर्ि उद्योजकतेच्या ििंसृ्कतीला 

प्रोत्साहन देण्यािाठी वचनबद्ध आहोत, अिे र्मशनचे ििंचालक 

अटल इनोवे्हशन र्मशन डॉ र्चिंतन वैष्णव यािंनी िािंर्गतले. 

MSME आयहिया िॅकॅर्ॉन 2022 

● कें द्रीय एमएिएमई मिंत्री, नारायि रािे यािंनी एमएिएमई 

इनोवे्हर्टव्ह स्कीम (इन्कु्यबेशन, र्डझाइन आर्ि आयपीआर) 

तिेच एमएिएमई आयर्डया हॅकॅथॉन 2022 ची घोर्िा केली 

आहे. यावेळी बोलताना श्री रािे म्हिाले की, आत्मर्नभिर 

भारतामधे्य एमएिएमईची महत्त्वाची भूर्मका आहे. या 

कायिक्रमािंमुळे उद्योजकािंना नवीन व्यविाय िुरू करण्यात मदत 

होईल, अिा त्ािंचा दावा आहे. 

● एमएिएमई इनोवे्हशन”्योजना , एमएिएमई राज्यमिंत्री श्री भानु 

प्रताप वमाि यािंच्या मते, एमएिएमई के्षत्रात िुप्त नवकल्पना 

र्वकर्ित आर्ि प्रोत्साहन देईल. 
 

 

कराराच्या बातम्या 
 

भारताच्या हिहजटल इकोहसस्टमला चालना देण्यासाठी अँन्क्सस 

बँक आहण एअरटेलने करार केला आिे. 

● Axis Bank आर्ि Bharti Airtel ने भारतातील र्डजीटल 

इकोर्िस्टमच्या वाढीला बळकट करण्यािाठी, अनेक आर्थिक 

उपायािंद्वारे धोरिात्मक भागीदारी केली आहे. भागीदारीमुळे 

अॅक्वक्सि बँकेकडून एअरटेलच्या 340 दशलक्ष अर्धक ग्राहकािंना 

के्रर्डट आर्ि र्वर्वध र्डर्जटल आर्थिक ऑिरमधे्य प्रवेश करिे 

शक्य होईल. यामधे्य उद्योगातील आघाडीच्या िायद्यािंिह 'Airtel 

Axis Bank Credit Card' या प्रकारचे पर्हले को-बँ्रडेड के्रर्डट 

काडि , पूवि-मिंजूर झटपट कजे, आता खरेदी करा निंतर पे 

ऑिररिंग आर्ि बरेच काही िमार्वष्ट् अिेल. 

Zeta ने पॉवर बँकेच्या के्रहिट प्रहक्रयेसाठी मास्टरकाििसोबत 

भागीदारी केली. 

● Mastercard आर्ि Zeta, बँका आर्ि fintechs यािंना पुढील 

र्पढीचे के्रर्डट काडि प्रर्क्रया पुरविारे र्वत्तीय तिंत्रज्ञान स्टाटिअप 

यािंनी आज 5 वर्ाांचा जागर्तक करार केला आहे. कराराचा एक 

भाग म्हिून, किं पन्या Zeta चे आधुर्नक, लाउड-नेर्टव्ह आर्ि 

API-रेडी के्रर्डट प्रोिेर्ििंग सॅ्टक वापरून जगभरातील 

जारीकत्ाांिोबत के्रर्डट काडि तयार करण्यािाठी एकत्र काम 

करतील. 

ऑस्टरेहलयाच्या AARC ने भारताच्या CLAWS बरोबर करार 

केला. 

● 8 माचि ते 10 माचि 2022 पयांत ऑस्टर ेर्लयन लष्कराचे प्रमुख 

लेफ्टनिंट जनरल ररचडि बुर हे तीन र्दवि भारतात होते. 

ऑस्टर ेर्लयन लष्करप्रमुखािंनी नवी र्दल्ली येथील भारतीय 

लष्कराच्या र्थिंक टँक िेंटर िॉर लँड वॉरिेअर स्टडीज 

(CLAWS) ला भेट र्दली. 

● लेफ्टनिंट जनरल ररचडि बुर यािंनी लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनिंट 

जनरल मनोज पािंडे, अध्यक्ष, बोडि ऑि गव्हनििि, CLAWS आर्ि 

CLAWS ििंचालक, लेफ्टनिंट जनरल डॉ. रिबीर र्ििंग (र्नवृत्त) 

यािंची भेट घेतली. CLAWS ििंशोधन प्रयत् आर्ि आउटरीच 

रिनीती िंची मार्हती भेट देिाऱ्या जनरलला देण्यात आली. 

मानकीकरणावरील हक्रयाकलापांसाठी IIT रुरकीशी BIS करार 

● भारतीय मानक बु्यरो (BIS) आर्ि IIT रुरकी यािंनी IIT रुरकी येथे 

'BIS मानकीकरि चेअर प्रोिेिर' स्थापन करण्यािाठी 

िामिंजस् करारावर स्वाक्षरी केली . मानकीकरि आर्ि 

अनुरूपता मूल्यािंकनाशी ििंबिंर्धत र्क्रयाकलापािंिाठी BIS ने 

ििंस्थेमधे्य मानकीकरि चेअर तयार करण्याची ही पर्हलीच वेळ 

अिेल. ई-गव्हनिन्सिाठी आयआयटीच्या िॉकचेन 

ऍक्वप्केशन्सिारिा महत्त्वाच्या के्षत्रािंवर मानकािंच्या स्थापनेत ते 

मदत करेल. 
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मित्त्वाचे मुदे्द: 

● बु्यरो ऑि इिंर्डयन सँ्टडड्िि (BIS) ला मानकािंच्या र्वकािािाठी 

प्रर्िद्ध IIT कानपूरिोबतचे िहकायि जाहीर करताना अर्भमान 

वाटतो. 

● ई-गव्हनिन्सिाठी आयआयटीच्या िॉकचेन 

ऍक्वप्केशन्सिारिा महत्त्वाच्या के्षत्रािंवर मानकािंच्या स्थापनेत ते 

मदत करेल. 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

NMDC ला 2018-19 आहण 2020-21 साठी इस्पात राजभाषा 

पुरस्कारात पहिले पाररतोहषक हमळाले. 

● नॅशनल र्मनरल डेव्हलपमेंट कॉपोरेशन र्लर्मटेड देशातील 

िवाित मोठी लोहखर्नज उत्पादक, पोलाद मिंत्रालयाच्या अिंतगित 

अिलेल्या CPSE ला 2018-19 आर्ि 2020-21 िाठी इस्पात 

राजभार्ा पुरस्कारामधे्य प्रथम पाररतोर्र्क र्मळाले आर्ि 

किं पनीला 2019-20 िाठी इस्पात राजभार्ा पे्ररिा पुरस्कार 

देखील र्मळाला. 3 माचि 2022 रोजी मदुराई येथे झालेल्या पोलाद 

मिंत्रालयाच्या र्हिंदी िलाहकार िर्मतीच्या बैठकीत हा पुरस्कार 

िोहळा पार पडला. कें द्रीय पोलाद मिंत्री श्री रामचिंद्र प्रिाद र्ििंह 

यािंनी अध्यक्ष आर्ि व्यवस्थापकीय ििंचालक िुर्मत देब यािंना हा 

पुरस्कार प्रदान केला. 

राष्ट्र पती कोहवंद यांच्या िसे्त 2020 आहण 2021 साठी 'नारी 

शक्ती पुरस्कार' प्रदान करण्यात आले. 

● भारताचे राष्ट्र पती, राम नाथ कोर्विंद यािंनी 08 माचि 2022 रोजी 

राष्ट्र पती भवन, नवी र्दल्ली येथे आिंतरराष्ट्र ीय मर्हला र्दनार्नर्मत्त 

2020 आर्ि 2021 या वर्ाांिाठी 'नारी शक्ती पुरस्कार' प्रदान 

केला आहे. एकूि 29 मर्हलािंना 2020 आर्ि 2021 या वर्ाांिाठी 

र्वशेर्त: अिुरर्क्षत आर्ि उपेर्क्षत मर्हलािंच्या िक्षमीकरिािाठी 

त्ािंच्या उतृ्कष्ट् आर्ि अपवादात्मक कायािची दखल घेऊन हा 

पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. 2020 आर्ि 2021 या 

वर्ाांिाठी प्रते्की 14 पुरस्कारािंचा िमावेश अिलेले एकूि 28 

पुरस्कार होते. कोर्वड-19 महामारीमुळे 2021 मधे्य 2020 चा 

पुरस्कार िोहळा होऊ शकला नाही. 
 

 

अ. 

क्र. 

नाव आहण 

हठकाण 

वणिन 

1. अर्नता गुप्ता 

(भोजपूर, 

र्बहार) 

ग्रामीि आर्ि विंर्चत मर्हलािंच्या 

िक्षमीकरिािाठी उतृ्कष्ट् 

योगदानािाठी त्ािंना नारी शक्ती 

पुरस्कार प्रदान केला जातो. 

2. आरती रािा 

(खेरी, उत्तर 

प्रदेश) 

विंर्चत आर्ि आर्दवािी मर्हलािंिाठी 

त्ािंनी केलेल्या अिामान्य कायािची 

दखल घेऊन नारी शक्ती पुरस्कार 

र्दला जातो. 

3. डॉ. इला लोध 

(पर्िम र्त्रपुरा, 

र्त्रपुरा) 

(मरिोत्तर) 

मर्हलािंच्या आरोग्यािाठी र्वशेर्त: 

उपेर्क्षत आर्ि विंर्चतािंिाठी केलेल्या 

अतुलनीय योगदानािाठी नारी शक्ती 

पुरस्कार मरिोत्तर र्दला जातो. 

4. जया मुथु आर्ि 

तेजम्मा 

(र्नलर्गरी, 

तार्मळनाडू) 

र्नलर्गरीच्या जुन्या गुिंतागुिंतीच्या तोडा 

एम्ब्रॉयडरीचे जतन आर्ि ििंवधिन 

करण्यािाठी त्ािंच्या अिामान्य 

योगदानाबिल त्ािंना नारी शक्ती 

पुरस्काराने िन्मार्नत करण्यात येते. 

5. जोधैया बाई 

बेगा 

(उमररया, मध्य 

प्रदेश) 

आर्दवािी बैगा कलेचा जागर्तक 

स्तरावर प्रचार करण्यािाठी 

लवर्चकता आर्ि तेज यािाठी र्तला 

नारी शक्ती पुरस्कार र्दला जातो. अिे 

करून ती कला लुप्त होण्यापािून 

मदत करत आहे. 

6. मीरा ठाकूर 

(एिएएि नगर, 

पिंजाब) 

अनोिा र्िक्की ग्राि कलेला 

प्रोत्साहन देण्यािाठी आर्ि 

पिंजाबमधील विंर्चत मर्हलािंना िक्षम 

करण्यािाठी नारी शक्ती पुरस्काराने 

िन्मार्नत करण्यात येत आहे. 

7. नर्िरा अख्तर 

(कुलगाम, 

जमू्म- 

काश्मीर) 

पयािवरि ििंवधिनािाठी 

तळागाळातील अनुकरिीय 

शोधािाठी र्तला नारी शक्ती पुरस्कार 

प्रदान करण्यात येत आहे. 

8. र्नवृत्ती राय 

(बेंगळुरू 

अबिन, 

कनािटक) 

21व्या शतकातील मर्हलािंचे खऱ्या 

अथािने प्रर्तर्नर्धत्व करिाऱ्या आर्ि 

भारतािाठी कृर्त्रम बुक्वद्धमत्ता िक्षम 

हाय-टेक भर्वष्य र्नमािि करण्यािाठी 

र्वद्यार्थ्ाांना िक्षम करिाऱ्या 

तिंत्रज्ञानाच्या के्षत्रातील उतृ्कष्ट्तेिाठी 

र्तला नारी शक्ती पुरस्कार देण्यात 

आला आहे. 
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9. पद्मा यािंगचन 

(लेह, लडाख) 

लडाखमधील हरवलेल्या पाककृती 

आर्ि हाताने र्विण्याचे तिंत्र जतन 

आर्ि पुनरुज्जीर्वत करण्यािाठी 

आर्ि आिंतरराष्ट्र ीय स्तरावर त्ाचा 

प्रचार करण्यािाठी र्तला नारी शक्ती 

पुरस्कार र्दला जातो. 

10. ििंध्या धर 

(जमू्म, जमू्म 

आर्ि 

काश्मीर) 

र्दव्यािंगजनािंच्या हक्कािंप्रती र्तचे 

अपवादात्मक योगदान आर्ि अदम्य 

भावना आर्ि िमपििाची दखल घेऊन 

नारी शक्ती पुरस्कार र्दला जातो. 

11. Saylee 

Nandkishor 

Agavane 

(Pune, 

Maharashtra) 

कठीि पररक्वस्थतीचा िामना करूनही 

भारतीय शास्त्रीय नृत्ाला आिंतरराष्ट्र ीय 

स्तरावर प्रोत्साहन देण्यािाठी र्तच्या 

उतृ्कष्ट् कामर्गरीबिल र्तला नारी 

शक्ती पुरस्काराने िन्मार्नत केले 

जाते. 

12. र्टिनी ब्रार 

(र्तरुवनिंतपुरम, 

केरळ) 

दृर्ष्ट्हीन ग्रामीि मर्हलािंिाठी केलेल्या 

अनुकरिीय कायाििाठी आर्ि 

दृर्ष्ट्हीन अिूनही जनिामान्यािंना 

पे्रररत करण्यािाठी त्ािंना नारी शक्ती 

पुरस्काराने िन्मार्नत करण्यात येत 

आहे. 

13. उर्ाबेन 

र्दनेशभाई 

विावा 

(नमिदा, 

गुजरात) 

िेंर्द्रय शेतीत अतुलनीय योगदान 

र्दल्याबिल आर्ि मर्हला शेतकऱ्यािंना 

जर्मनीच्या पातळीवर मदत आर्ि 

र्शक्षि र्दल्याबिल त्ािंना नारी शक्ती 

पुरस्काराने िन्मार्नत केले जाते. 

14. वर्नता जगदेव 

बोराडे 

(बुलढािा, 

महाराष्ट्र ) 

नारी शक्ती पुरस्कार हा वन्यजीव 

ििंवधिनािाठी र्वशेर्त: िापािंची िुटका 

करून आर्ि या र्वर्यावर जनजागृती 

करून केलेल्या अनुकरिीय प्रयत्ािंची 

दखल घेऊन र्दला जातो. 
 

 

नारी शक्ती पुरस्कार 2021 

क्र. 

नािी 

नाव आहण 

हठकाण 

वणिन 

1. अिंशुल मल्होत्रा 

(मिंडी, र्हमाचल 

प्रदेश) 

विंर्चत ग्रामीि मर्हलािंना हातमाग 

र्विकाम र्शकण्यात आर्ि र्हमाचल 

हातमागाचे जतन आर्ि प्रचार 

करण्यािाठी त्ािंच्या उतृ्कष्ट् 

योगदानाबिल त्ािंना नारी शक्ती 

पुरस्काराने िन्मार्नत केले जाते. 

2. बतूल बेगम 

(जयपूर, 

राजस्थान) 

भारतीय लोकििंगीताचा आिंतरराष्ट्र ीय 

स्तरावर प्रचार करण्यािाठी आर्ि 

इतरािंिाठी पे्ररिास्रोत अिल्याबिल 

र्तच्या उतृ्कष्ट् योगदानाबिल र्तला 

नारी शक्ती पुरस्काराने िन्मार्नत 

केले जाते. 

3. कमल कुिं भार 

(उस्मानाबाद, 

महाराष्ट्र ) 

पशुििंवधिन के्षत्रात मर्हलािंच्या 

उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यािाठी 

त्ािंना नारी शक्ती पुरस्काराने 

िन्मार्नत करण्यात येते. 

4. मधुर्लका 

रामटेके 

(राजनािंदगाव, 

छत्तीिगड) 

मर्हलािंच्या उत्थानािाठी आर्ि 

त्ािंच्या आर्थिक िक्षमीकरिािाठी 

केलेल्या उले्लखनीय प्रयत्ािंिाठी 

त्ािंना नारी शक्ती पुरस्काराने 

िन्मार्नत करण्यात आले आहे. 

5. नीना गुप्ता 

(कोलकाता, 

पर्िम बिंगाल) 

गर्िताच्या के्षत्रातील उतृ्कष्ट् 

कामर्गरीबिल र्तला नारी शक्ती 

पुरस्कार र्दला जातो 

6. नीरजा माधव 

(उत्तर प्रदेश) 

र्हिंदी िार्हत्ाच्या माध्यमातून 

उपेर्क्षत लोकािंिाठी केलेल्या 

कामाची दखल घेऊन त्ािंना नारी 

शक्ती पुरस्काराने िन्मार्नत 

करण्यात येते. 

7. Niranjanaben 

Mukulbhai, 

(Kalarthi, 

Surat, Gujarat) 

गुजराती भारे्चा प्रचार आर्ि विंर्चत 

आर्दवािी मुली िंच्या र्शक्षिाला 

प्रोत्साहन देण्यािाठी त्ािंना नारी 

शक्ती पुरस्काराने िन्मार्नत 

करण्यात आले आहे. 

8. पूजा शमाि 

(गुरुग्राम, 

हररयािा) 

कौशल्य र्वकाि आर्ि मर्हलािंचे 

िक्षमीकरि आर्ि उद्योजकता या 

के्षत्रातील त्ािंच्या अतुलनीय 

योगदानाबिल त्ािंना नारी शक्ती 

पुरस्काराने िन्मार्नत केले जाते. 
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9. रार्धका मेनन 

(धारवाड, 

कनािटक) 

भारतीय मचांट नेव्ही आर्ि 

अनुकरिीय िाहिािाठी र्तला नारी 

शक्ती पुरस्काराने िन्मार्नत 

करण्यात आले आहे. 

10. Sathupati 

Prasanna Sree 

(Visakhapatan

am, Andhra 

Pradesh) 

अल्पििंिाक आर्दवािी भार्ा जतन 

केल्याबिल त्ािंच्या अिामान्य 

योगदानािाठी नारी शक्ती पुरस्कार 

प्रदान केला जातो. 

11. शोभा गस्ती 

(बेळगावी, 

कनािटक) 

मर्हला आर्ि मुली िंच्या 

िक्षमीकरिािाठी उले्लखनीय प्रयत् 

आर्ि अनुकरिीय योगदानािाठी 

र्तला नारी शक्ती पुरस्काराने 

िन्मार्नत केले जाते. 

12. शु्रती महापात्रा 

(भुवनेिर, 

ओर्डशा) 

त्ािंच्या अदम्य भावनेिाठी आर्ि 

र्दव्यािंगजनािंच्या उत्थान आर्ि 

िक्षमीकरिािाठी केलेल्या 

अतुलनीय योगदानािाठी नारी शक्ती 

पुरस्काराने िन्मार्नत करण्यात येते. 

13. टगे रीता ताखे 

(िुबनर्िरी, 

अरुिाचल 

प्रदेश) 

मर्हला उद्योजकता आर्ि स्थार्नक 

उत्पादनािंना आिंतरराष्ट्र ीय स्तरावर 

प्रोत्साहन देण्यािाठी त्ािंना नारी 

शक्ती पुरस्कार र्दला जातो. 

14. थारा रिंगास्वामी 

(चेन्नई, 

तार्मळनाडू) 

मानर्िक र्वकारािंबिल जागरुकता 

र्नमािि करण्यािाठी आर्ि त्ावर 

उपचार करण्यािाठी र्तच्या 

नार्वन्यपूिि आर्ि अथक प्रयत्ािंिाठी 

र्तला नारी शक्ती पुरस्कार र्दला 

जातो. 

 

 

बांगलादेशी ररझवाना िसनला यूएस इंटरनॅशनल वुमन ऑफ 

करेज पुरस्कार 2022 

● बािंगलादेशी पयािवरि वकील, ररजवाना हिन यािंची 2022 च्या 

इिंटरनॅशनल वुमन ऑि करेज (IWOC) पुरस्कारािाठी र्नवड 

करण्यात आली आहे. ती जगभरातील 12 मर्हलािंपैकी एक आहे 

ज्यािंना अपवादात्मक धाडि दाखर्वल्याबिल आर्ि अमेररकेच्या 

परराष्ट्र  र्वभागाकडून या पुरस्काराने िन्मार्नत केले जाईल. 

त्ािंच्या िमुदायािंमधे्य िरक करण्यािाठी नेतृत्व. पुरस्कारािाठी 

र्नवडलेल्या 12 मर्हलािंचा िन्मान करण्यािाठी 14 माचि रोजी 

एका आभािी िमारिंभात पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 

ररजवाना िसनची कारकीदि: 

● ररझवाना हिन ही एक वकील आहे र्जने पयािवरिाचे रक्षि 

करण्यािाठी आर्ि उपेर्क्षत बािंगलादेशी िंच्या िन्मानाचे आर्ि 

हक्कािंचे रक्षि करण्याच्या र्तच्या र्मशनमधे्य अपवादात्मक धैयि 

आर्ि नेतृत्वाचे प्रदशिन केले आहे. 

● गेल्या 20 वर्ाांत, र्तने बािंगलादेशातील र्वकािाची गतीमानता 

बदलण्यािाठी पयािवरिीय न्यायावर लोककें र्द्रत लक्ष कें र्द्रत 

करण्यािाठी ऐर्तहार्िक कायदेशीर प्रकरिे हाती घेतली आहेत. 

ररझवाना हिन या बािंगलादेश पयािवरि वकील ििंघटनेच्या मुि 

कायिकारी आहेत. 

● र्तने जिंगलतोड, प्रदूर्ि, अर्नयिंर्त्रत जहाज तोडिे आर्ि 

बेकायदेशीर जमीन र्वकािार्वरुद्ध खटले यशस्वीपिे चालवले 

आहेत. 

सिा भारतीय हवमानतळांना ACI World's ASQ Awards 

2021 असे नाव देण्यात आले आिे. 

● एअरपोट्िि कौक्वन्सल इिंटरनॅशनल (ACI) ने 2021 च्या एअरपोटि 

िक्वव्हिि िार्लटी (ASQ) िवेक्षिात भारतातील िहा 

र्वमानतळािंना 'आकार आर्ि के्षत्रानुिार िवोतृ्कष्ट् र्वमानतळ' 

मधे्य स्थान र्मळाले आहे. र्वमानतळािंना यापैकी स्थान देण्यात 

आले आहे वार्र्िक प्रवािी वाहतुकीवर आधाररत र्वर्वध शे्रिी िंमधे्य 

आर्शया पॅर्िर्िक प्रदेश. ACI र्वमानतळ िेवा गुिवत्ता (ASQ) 

पुरस्कार ग्राहकािंच्या अनुभवामधे्य र्वमानतळ उतृ्कष्ट्तेची 

ओळख करण्यािाठी प्रवाशािंच्या िुर्वधािंशी ििंबिंर्धत 33 

पॅरामीटिि र्वचारात घेतात. 

सिा भारतीय हवमानतळांचा समावेश आिे: 

शे्रणी -  दर वषी 40 दशलक्ष प्रवासी 

● छत्रपती र्शवाजी महाराज आिंतरराष्ट्र ीय र्वमानतळ (CSMIA), 

मुिंबई (िलग पाचवे वर्ि) 

● इिंर्दरा गािंधी आिंतरराष्ट्र ीय र्वमानतळ, नवी र्दल्ली (िलग चौथे 

वर्ि) 

शे्रणी – दर वषी 15 ते 25 दशलक्ष प्रवासी 

● राजीव गािंधी आिंतरराष्ट्र ीय र्वमानतळ, हैदराबाद 

शे्रणी – दर वषी 5 ते 15 दशलक्ष प्रवासी 

● कोचीन आिंतरराष्ट्र ीय र्वमानतळ, कोचीन 

● िरदार वल्लभभाई पटेल आिंतरराष्ट्र ीय र्वमानतळ, अहमदाबाद 

शे्रणी – दर वषी 2 ते 5 दशलक्ष प्रवासी 

● चिंदीगड र्वमानतळ, चिंदीगड 
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संरक्षण बातम्या 
 

भारताचा पहिला स्वदेशी फ्लाइंग टर ेनर HANSA-NG ने समुद्र 

सपाटीच्या चाचण्या पूणि केल्या. 

● भारतातील पर्हले स्वदेशी र्वकर्ित फ्लाइिंग टर ेनर, 'HANSA-

NG' ने पुद्दुचेरी येथे िमुद्रिपाटीवरील चाचण्या यशस्वीपिे 

पूिि केल्या. हिंिा-एनजी हे 155 हकमी/तास या वेगाने 1.5 

तािात 140 नॉर्टकल मैल अिंतर कापून बेंगळुरू ते 

पुद्दुचेरीला 19 फेब्रुवारी रोजी उड्डाण करण्यात आले. िमुद्र 

िपाटीच्या चाचण्यािंची उर्िषे्ट् हाताळण्याचे गुि, चढाई/कू्रझ 

कामर्गरी, बाल्ण्क्कड लँर्डिंग, िकारात्मक आर्ि नकारात्मक जी, 

पॉवर प्ािंट आर्ि इतर यिंत्रिािंच्या कामर्गरीिह ििंरचनात्मक 

कामर्गरीचे मूल्यािंकन करिे आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● हे र्वमान वैज्ञार्नक आर्ि औद्योर्गक ििंशोधन पररर्देच्या (CSIR) 

अिंतगित CSIR-National Aerospace Laboratories (NAL) 

द्वारे र्डझाइन आर्ि र्वकर्ित केले गेले आहे. 

● HANSA-NG हे िवाित प्रगत फ्लाइिंग टर ेनििपैकी एक आहे, जे 

भारतीय फ्लाइिंग लबच्या गरजा पूिि करण्यािाठी र्डझाइन 

केलेले आहे आर्ि कमी र्कमतीत आर्ि कमी इिंधन वापरामुळे 

ते कमर्शियल पायलट लायिक्वन्सिंग (CPL) िाठी एक आदशि 

र्वमान आहे. 

● टर ेनर एअरक्राफ्ट र्वशेर्तः वैमार्नक आर्ि एअरकू्रच्या उड्डाि 

प्रर्शक्षिाच्या िोयीिाठी र्डझाइन केलेले आहे. 

9वा भारत-श्रीलंका हद्वपक्षीय सागरी सराव SLINEX सुरू झाला. 

● SLINEX (श्रीलिंका-भारत नौदल िराव) नावाचा भारत-श्रीलिंका 

र्द्वपक्षीय िागरी िराव 07 माचि ते 10 माचि 2022 या कालावधीत 

र्वशाखापट्टिम येथे आयोर्जत करण्यात आला आहे. या 

िरावाचा उिेश आिंतरकायिक्षमता वाढविे आर्ि नौदलािंमधील 

परस्पर िमिय िुधारिे हा आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● िराव दोन टप्प्यािंत झाला; पर्हला हाबिर टप्पा 07-08 माचि 22 

रोजी र्वशाखापट्टिम येथे आर्ि त्ानिंतर दुिरा टप्पा म्हिजे 09-

10 माचि 22 रोजी बिंगालच्या उपिागरात िागरी टप्पा. 

● भारतीय नौदलाचे प्रर्तर्नर्धत्व आयएनएि र्कचि या मागिदर्शित 

के्षपिास्त्र कॉवे्हटद्वारे केले जात आहे तर श्रीलिंकेच्या नौदलाचे 

प्रर्तर्नर्धत्व SLNS िायुराला हे प्रगत ऑिशोर गस्ती जहाज 

करेल. श्रीलिंकेच्या नौदलाचे प्रर्तर्नर्धत्व SLNS िायुराला, एक 

प्रगत ऑिशोअर गस्ती जहाज आर्ि भारतीय नौदलाचे INS 

र्कचि, एक मागिदर्शित के्षपिास्त्र कॉवे्हटद्वारे प्रर्तर्नर्धत्व केले 

जाते. 
 

क्रीिा बातम्या 
 

हमताली राज िी सिा हक्रकेट हवश्वचषक स्पधेत सिभागी िोणारी 

पहिली महिला हक्रकेटपटू ठरली आिे. 

● रतीय मर्हला र्क्रकेट ििंघाची कििधार हमताली राज िी सिा 

हवश्वचषक स्पधेत िहभागी होिारी पर्हली मर्हला ठरली आहे. 

िर्चन तेंडुलकर आर्ि जावेद र्मयािंदाद यािंच्यानिंतर िहा 

र्विचर्क खेळिारी ती एकमेव र्तिरी र्क्रकेटर आहे. र्तने 

2000, 2005, 2009, 2013, 2017 आहण आता 2022 मधे्य 

ICC मर्हला र्क्रकेट र्विचर्क स्पधाि खेळल्या आहेत. ICC 

मर्हला र्क्रकेट र्विचर्क 2022 नू्यझीलिंडमधे्य आयोर्जत केला 

जात आहे. 

● मर्हलािंच्या खेळात भारतीय िलिंदाजाने नू्यझीलिंडच्या माजी 

र्क्रकेटपटू डेबी हॉकले आर्ि इिंग्लिंडच्या शालोट एडवड्ििला 

मागे टाकले. वेगवान गोलिंदाज झुलन गोस्वामी, राजची प्रदीघि 

काळ भारताची िहकारी, पाच र्विचर्क खेळािंिह यादीत 

दुिऱ्या स्थानावर आहे. 

BCCI ने RuPay ला टाटा IPL 2022 साठी अहधकृत भागीदार 

म्हणून नाव हदले. 

● भारतीय र्क्रकेट र्नयामक मिंडळ (BCCI) च्या, इिंर्डयन प्रीर्मयर 

लीग (IPL) गव्हर्नांग कौक्वन्सलने टाटा IPL 2022 िाठी अर्धकृत 

भागीदार म्हिून नॅशनल पेमेंट कॉपोरेशन ऑि इिंर्डया (NPCI) 

चे प्रमुख उत्पादन RuPay ची घोर्िा केली आहे. 

● टाटा आयपीएल 2022 डर ीम 11 द्वारे िह-प्रसु्तत केले जाईल 

आर्ि टाटा आर्ि CRED िह-ििंचार्लत अिेल. Swiggy, 

Prystin Care, Zepto, Livspace, L'Oreal आर्ि Spinny 

यािंना िहयोगी प्रायोजक म्हिून िाइन-ऑन केले आहे. 

● टाटा IPL 2022 ची 15 वी आवृत्ती 26 माचि 2022 रोजी िुरू 

होईल. एकूि 70 लीग िामने मुिंबई आर्ि पुिे येथे चार 

आिंतरराष्ट्र ीय र्ठकािी खेळवले जातील.  

हप्रयांका नुटक्की िी भारताची 23 वी महिला िँिमास्टर बनली 

आिे. 

● 19 वर्ीय हप्रयंका नुटक्कीने MPL च्या 47व्या राष्ट्र ीय मर्हला 

बुक्वद्धबळ स्पधेत र्तचा अिंर्तम WGM-मानक र्मळवला आहे. ती 

भारताची तेहवसावी महिला िँिमास्टर ठरली. ती आिंध्र 

प्रदेशातील र्वजयवाडा येथील आहे. र्प्रयिंका नुटक्कीने जानेवारी 

2019 मधे्य र्तचा पर्हला WGM-नॉमि र्मळवला आर्ि पुढील 

दोन मर्हन्यािंत र्तने 2300 रेर्टिंग र्नकर् ओलािंडले. तथार्प, 

बऱ्य्ाच खेळाडूिंप्रमािे, कोर्वड -19 िाथीच्या रोगाने र्तच्या 

र्वजेतेपदाच्या आशािंना र्वलिंब केला. 
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ऑहलन्िक चॅन्ियन िुपं्लहटसने बेलिेिमधे्य पोल व्हॉल्टचा 

6.19 मीटरचा जागहतक हवक्रम केला. 

● स्वीडनचा ऑर्लक्विक पोल व्हॉल्ट चॅक्वियन आमांड गुस्ताव 

“मोिंडो”्डुप्िंर्टिने बेलगे्रड येथील वर्ल्ि इनडोअर टूर र्िल्ण्व्हर 

मीर्टिंगमधे्य 6.19 मीटर अिंतर पार करून स्वतःचा र्विर्वक्रम 

एका िेंटीमीटरने मोडून काढला. डुप्ािंर्टिने िेबु्रवारी 2020 

मधे्य ग्लािगोमधे्य घरामधे्य 6.18 चा र्वक्रम केला. 

● या 22 वर्ीय खेळाडूच्या कारर्कदीतील हा चौथा र्विर्वक्रम 

आहे. त्ाचा पर्हला र्वक्रम िेबु्रवारी 2020 मधे्य आला जेव्हा 

त्ाने लिंडन 2012 च्या िुवििपदक र्वजेत्ा रेनॉड लॅक्वव्हलेनीचा 

र्विर्वक्रम टोरून, पोलिंड येथे 6.17 मीटर अिंतर पार करून 

पुढील आठवड्यात ग्लािगोमधे्य िुधारिा केली. 

भारताच्या एसएल नारायणनने िँहिस्काची कॅटोहलका 

आंतरराष्ट्र ीय खुली बुन्द्बळ स्पधाि हजंकली. 

● बुक्वद्धबळात, भारतीय गँ्रडमास्टर, एिएल नारायिनला 

इटलीमधे्य झालेल्या गँ्रर्डस्काची कॅटोर्लका इिंटरनॅशनल 

ओपनमधे्य र्वजेता घोर्र्त करण्यात आले. दरम्यान, त्ाचा 

देशबािंधव आर प्रज्ञनिंध दुिरा आला. नारायिन आर्ि प्रज्ञनिंधािह 

इतर िहा नऊ िेऱ्यािंनिंतर 6.5 गुिािंिह पर्हल्या स्थानावर रार्हले. 

पि, टायबे्रकच्या चािंगल्या स्कोअरच्या जोरावर नारायिनने 

अव्वल स्थान पटकावले. र्तरुअनिंतपुरममधील 24 वर्ीय एिएल 

नारायिनने 2015 मधे्य गँ्रडमास्टरची पदवी र्मळवली आर्ि 

भारतातील 41 वा गँ्रडमास्टर आहे. 

बीहजंग हिवाळी पॅराहलन्िकमधे्य आयपीसीने रहशयन, 

बेलारहशयन खेळािंूवर बंदी घातली आिे. 

● युके्रनमधील युद्धामुळे बीर्जिंग 2022 र्हवाळी पॅरार्लक्विकिाठी 

आिंतरराष्ट्र ीय पॅरार्लक्विक िर्मती (IPC) ने रर्शयन पॅरार्लक्विक 

िर्मती (RPC) आर्ि राष्ट्र ीय पॅरार्लिंर्पक िर्मती (NPC) 

बेलारूिच्या खेळाडूिंच्या प्रवेशािंवर बिंदी घातली आहे. बीर्जिंग 

2022 र्हवाळी पॅरार्लक्विक 4 ते 13 माचि 2022 या कालावधीत 

होिार आहे आर्ि ते 13 व्या र्हवाळी पॅरार्लक्विक खेळािंचे 

प्रतीक आहे. 

2022 ISSF हवश्वचषक स्पधेत भारत अव्वल स्र्ानावर आिे. 

● आिंतरराष्ट्र ीय नेमबाजी क्रीडा महाििंघाने आयोर्जत केलेल्या कैरो 

येथे ISSF र्विचर्क 2022 मधे्य भारताने पदक क्रमवारीत पर्हले 

स्थान पटकावले आहे. एकूि िात पदके र्जिंकून, भारतीय ििंघाने 

चार िुविि, दोन रौय आर्ि एक कािंस् अशी पदकतार्लकेत 

प्रथम स्थान र्मळर्वले. नॉवे िहा पदकािंिह (तीन िुविि, एक 

रौय आर्ि दोन कािंस्) पदकतार्लकेत दुिरे स्थान र्मळवले. 

एकूि वीिपैकी तीन िुवििपदकािंिह िान्स र्तिऱ्या स्थानावर 

आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● कैरो, इर्जप्त येथे ISSF र्विचर्क 2022 च्या अिंर्तम र्दवशी , 

भारतीय नेमबाजािंनी दोन पदके र्जिंकली. 

● ररदम िािंगवान आर्ि अर्नश भानवाला यािंनी स्पधेच्या अिंर्तम 

स्पधेत थायलिंडर्वरुद्ध 25 मीटर रॅर्पड िायर र्पसू्तल र्मश्र 

िािंर्घक िुवििपदक िामना 17-7 अिा र्जिंकला. 

● आदल्या र्दवशी, पुरुर्ािंच्या 25 मीटर रॅर्पड िायर र्पसू्तल 

िािंर्घक स्पधेच्या िुवििपदक लढतीत भारताच्या गुरप्रीत र्ििंग, 

अर्नश भानवाला आर्ि भावेश शेखावत यािंचा जमिनीकडून 7-

17 अिा पराभव झाला. 

● भारताने रर्ववारी मर्हलािंच्या 25 मीटर र्पसू्तल िािंर्घक स्पधेच्या 

अिंर्तम िेरीत र्ििंगापूरचा 17-13 अिा पराभव करत र्तिरे 

र्विचर्क िुविि र्जिंकले. िुवििपदकाच्या लढतीत राही 

िरनोबत, ईशा र्ििंग आर्ि ररदम िािंगवान यािंनी र्ििंगापूरच्या 

र्झउ हाँग, शून झी आर्ि र्लिंग र्चयाओ र्नकोल टॅन या र्त्रकुटाचा 

पराभव केला. 

● ईशा र्ििंगने मर्हलािंच्या 10 मीटर एअर र्पसू्तल वैयक्वक्तक स्पधेत 

रौयपदकाव्यर्तररक्त मर्हला 10 मीटर एअर र्पसू्तल िािंर्घक 

स्पधाि र्जिंकली होती, ज्यामुळे र्तचे हे दुिरे िुविि आर्ि 

र्विचर्कातील र्तिरे पदक ठरले. 

● िौरभ चौधरीने गेल्या आठवड्यात कैरोमधे्य भारताला पर्हले 

िुवििपदक र्जिंकून र्दले. पुरुर्ािंच्या 10 मीटर एअर र्पसू्तल 

प्रकारातील िुवििपदकाच्या लढतीत 19 वर्ीय भारतीयाने 

जमिनीच्या मायकेल िार्ल्चा 16-6 अिा पराभव केला. 

प्रहसद् गोल्फर टायगर वुि्सचा जागहतक गोल्फ िॉल ऑफ 

फेममधे्य समावेश 

● प्रर्िद्ध गोल्फर, टायगर वूड्िचा औपचाररकपिे जागर्तक 

गोल्फ हॉल ऑि िेममधे्य िमावेश करण्यात आला. 46 वर्ीय 

वुड्िने 2022 च्या वगािचा एक भाग म्हिून मजली हॉलमधे्य 

प्रवेश केला आर्ि र्नवृत्त पीजीए टूर कर्मशनर र्टम र्िने्चम, 

यूएि मर्हला ओपन चॅक्वियन िुिी मॅक्सवेल बर्नांग आर्ि 

मॅररयन हॉर्लन्स, यूएि मर्हला हौशी चॅक्वियन आर्ि गोल्फ कोिि 

आर्कि टेक्ट् ज्यािंना मरिोत्तर मान्यता र्मळाली होती. 
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हवज्ञान बातम्या 
 

मायक्रोसॉफ्ट िैदराबादमधे्य भारतातील सवाित मोठे िेटा सेंटर 

के्षत्र उभारणार आिे. 

● टेक र्दग्गज, मायक्रोिॉफ्टने हैदराबाद, तेलिंगिा येथे भारतातील 

चौथे डेटा िेंटर िुरू करण्याची घोर्िा केली आहे. हैदराबाद 

डेटा िेंटर हे भारतातील िवाित मोठ्या डेटा कें द्रािंपैकी एक अिेल 

आर्ि ते 2025 पयांत कायािक्वित होईल. मायक्रोिॉफ्टचे पुिे, 

मुिंबई आर्ि चेन्नई या तीन भारतीय के्षत्रािंमधे्य आधीपािूनच डेटा 

िेंटर आहे. नवीन डेटा िेंटरमुळे मायक्रोिॉफ्टच्या लाउड 

िेवािंच्या वाढत्ा मागिीत खाजगी उद्योग तिेच िरकारी 

के्षत्रातील दोन्हीकडून भर पडेल. 

िेटा सेंटर बद्दल: 

● डेटा िेंटरची स्थापना करण्यािाठी, मायक्रोिॉफ्टने तेलिंगिा 

राज्य िरकारिोबत 15,000 कोटी रुपयािंच्या एकूि 

गुिंतविुकीिह एक र्नर्ित करार केला आहे. 

● मायक्रोिॉफ्टच्या स्वतःच्या र्वस्तार योजनािंच्या ििंदभाित किं पनीने 

िािंर्गतले की ते त्ािंच्या हैदराबाद कॅििचा र्वस्तार करत आहेत 

आर्ि एकूि कॅिि आता 18,000 पूिि-वेळ कमिचाऱ्य्ािंिह 2.5 

दशलक्ष चौरि िूट के्षत्रात पिरलेला आहे. 

● मायक्रोिॉफ्टचे हैदराबाद कें द्र हे रेडमिंड निंतर तिंत्रज्ञान के्षत्रातील 

िवाित मोठे कें द्र आहे. भारतात, मायक्रोिॉफ्टचे 14,000 

भागीदार आहेत आर्ि ते देशातील िुमारे 340,000 किं पन्यािंना 

िेवा देतात. 

C-DAC ने IIT रुरकी येरे् “परम गंगा” सुपर कॉम्प्युटर स्र्ाहपत 

केले. 

● िेंटर िॉर डेव्हलपमेंट ऑि अँडव्हान्स्ड कॉम्प्युर्टिंग (C-DAC) 

ने नॅशनल िुपरकॉम्प्युर्टिंग र्मशन (NSM) च्या िेज II अिंतगित 

IIT रुरकी येथे “परम गिंगा”् नावाचा िुपर कॉम्प्युटर र्डझाइन 

आर्ि स्थार्पत केला आहे. परम गिंगा ची िुपरकिं युर्टिंग क्षमता 

1.66 पेटाफ्लॉर्प् आहे. 

राष्ट्र ीय सुपरकॉम्प्युहटंग हमशन (NSM) म्हणजे काय? 

● NSM हा इलेक्ट्र ॉर्नक्स आर्ि मार्हती तिंत्रज्ञान मिंत्रालय (MeiTY) 

आर्ि र्वज्ञान आर्ि तिंत्रज्ञान र्वभाग (DST) यािंचा ििंयुक्त उपक्रम 

आहे. 

● िेंटर िॉर डेव्हलपमेंट ऑि अँडव्हान्स्ड कॉम्प्युर्टिंग (C-DAC) 

आर्ि इिंर्डयन इक्वन्स्ट्रटू्यट ऑि िायन्स (IISc), बेंगळुरू द्वारे हे 

र्मशन राबवले जाते. 

● NSM र्मशनचे उर्िष्ट् 64 पेटाफ्लॉर्प् पेक्षा जास्त एकर्त्रत गिना 

शक्तीिह 24 िुर्वधा तयार करिे आर्ि तैनात करिे आहे. 

● आत्तापयांत C-DAC द्वारे IISc, IITs, IISER पुिे, JNCASR, 

NABI-मोहाली आर्ि C-DAC येथे NSM िेज-1 आर्ि िेज-2 

अिंतगित 20 पेटाफ्लॉर्प्च्या एकर्त्रत ििंगिकीय शक्तीिह 11 

प्रिाली तैनात केल्या आहेत. 
 

मित्वाचे हदवस 
 

7 माचि 2022 रोजी जनऔषधी हदवस साजरा केला जातो. 

● 7 माचि 2022 रोजी फामािसु्यहटकल्स अँि मेहिकल 

हिव्हायसेस बु्यरो ऑफ इंहिया (PMBI) द्वारे जनऔर्धी 

र्दवि िाजरा केला जातो. जेनेररक और्धािंचा वापर आर्ि जन 

और्धी योजनेच्या िायद्यािंर्वर्यी जागरूकता पिरवण्यािाठी हा 

र्दवि पाळला जातो. जनऔर्धी र्दविाची थीम "जनऔषधी-

जन उपयोगी" आहे. 

● यावेळी डॉक्ट्र, आरोग्य कमिचारी, पररचाररका, िामािर्िस्ट 

आर्ि जनऔर्धी र्मत्र जनऔर्धी पररयोजनेवर चचाि करतील. 

िरकारने माचि 2025 पयांत प्रधानमिंत्री भारतीय जनऔर्धी 

कें द्रािंची (PMBJKs) ििंिा 10,500 पयांत वाढवण्याचे लि ठेवले 

आहे. 

CISF ने 06 माचि रोजी आपला 53 वा स्र्ापना हदवस साजरा 

केला. 

● उत्तर प्रदेशातील गार्झयाबाद येथे 06 माचि 2022 रोजी कें द्रीय 

औद्योर्गक िुरक्षा दलािंचा (CISF) 53 वा स्थापना र्दन िमारिंभ 

आयोर्जत करण्यात आला होता. कें द्रीय गृहमिंत्री अर्मत शहा 

यािंनी गार्झयाबादच्या इिंर्दरापुरम येथे CISF च्या स्थापना र्दन 

िमारिंभाला हजेरी लावली आर्ि ििंबोर्धत केले. CISF, जे कें द्रीय 

गृह मिंत्रालयाच्या अिंतगित कायि करते, हे कें द्रीय िशस्त्र पोर्लि 

दल आहे आर्ि भारताच्या िहा र्नमलष्करी दलािंपैकी एक आहे. 

र्दल्ली मेटर ोमधे्य 30 लाखािंहून अर्धक प्रवािी आर्ि देशभरातील 

र्वमानतळािंवर 10 लाख प्रवािी CISF च्या िुरके्षतून जातात. 

CISF चे मित्त्वाचे मुदे्द: 

● CISF ची स्थापना 10 माचि 1969 रोजी भारताच्या ििंिदेच्या 

कायद्यािंतगित ििंपूिि भारतातील औद्योर्गक युर्नट्ि, िरकारी 

पायाभूत िुर्वधा प्रकल्प आर्ि िुर्वधा आर्ि आस्थापनािंना िुरक्षा 

कवच देण्यािाठी करण्यात आली. 

● अखेरीि, 15 जून 1983 रोजी पाररत झालेल्या ििंिदेच्या दुिऱ्य्ा 

कायद्याद्वारे ते भारतीय प्रजाित्ताकाचे िशस्त्र दल बनले. 

● CISF हे भारतातील िहा र्नमलष्करी दलािंपैकी एक आहे आर्ि 

ते गृह मिंत्रालयाच्या अिंतगित कायि करते. त्ाचे मुिालय नवी 

र्दल्ली येथे आहे. 

आंतरराष्ट्र ीय महिला हदन 2022 8 माचि रोजी साजरा केला जातो. 

● आंतरराष्ट्र ीय महिला हदन (IWD) दरवर्ी 8 माचि रोजी 

जागर्तक स्तरावर िाजरा केला जातो. हा र्दवि मर्हलािंच्या 

िामार्जक, आर्थिक, िािंसृ्कर्तक आर्ि राजकीय कामर्गरीला 

ओळखतो. हा कायिक्रम मर्हलािंच्या कतृित्वाचा उत्सव िाजरा 

करतो आर्ि मर्हलािंच्या िमानतेबिल जागरुकता वाढवतो 

आर्ि र्लिंग िमानतेिाठी लॉबी तयार करतो. 

● gender equality today for a sustainable tomorrow 

ही 022 च्या आिंतरराष्ट्र ीय मर्हला र्दनाची थीम आहे. 
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● 1911 मधे्य प्रथमच आिंतरराष्ट्र ीय मर्हला र्दन िाजरा करण्यात 

आला . ििंयुक्त राष्ट्र ािंनी आिंतरराष्ट्र ीय मर्हला वर्ि, 1975 मधे्य 

आिंतरराष्ट्र ीय मर्हला र्दन िाजरा करण्याि िुरुवात केली. 1977 

मधे्य, ििंयुक्त राष्ट्र ािंच्या महािभेने िदस् राष्ट्र ािंना 8 माचि हा मर्हला 

हक्कािंिाठी UN र्दवि म्हिून घोर्र्त करण्यािाठी आमिंर्त्रत 

केले. 

9 माचि रोजी धूम्रपान हनषेध हदवस 2022 साजरा केला जातो. 

● जगभरात दरवर्ी माचि मर्हन्यातील दुिऱ्या बुधवारी ‘धूम्रपान 

र्नरे्ध र्दवि’ िाजरा केला जातो. यावर्ी 9 माचि रोजी धूम्रपान 

र्नरे्ध र्दवि िाजरा केला जािार आहे. धूम्रपान िोडू 

इक्वच्छिाऱ्यािंना मदत करण्यािाठी तिेच व्यक्तीच्या आरोग्यावर 

धूम्रपान केल्याने होिाऱ्या पररिामािंबिल जागरूकता र्नमािि 

करण्यािाठी हा र्दवि िाजरा केला जातो. 

● हा र्दवि पाळण्याचे मुि कारि म्हिजे र्िगारेट आर्ि इतर 

माध्यमािंद्वारे तिंबाखूमुळे त्ािंच्या आरोग्यावर होिाऱ्य्ा 

दुष्पररिामािंबिल जागरूकता पिरविे आर्ि लोकािंना र्शर्क्षत 

करिे होय. 1984 मधे्य आयलांड प्रजाित्ताकमधे्य ऍश वेनस्डे् 

र्दवशी प्रथम धूम्रपान र्नरे्ध र्दवि िाजरा करण्यात आला. 

जागहतक हकिनी हदन 2022 10 माचि रोजी जगभरात साजरा 

केला जातो. 

● जागहतक हकिनी हदन दरवर्ी माचि महिन्याच्या दुसऱ्या 

गुरुवारी िाजरा केला जातो . या वर्ी, तो 10 माचि रोजी िाजरा 

केला जात आहे. जागर्तक र्कडनी र्दन ही एक जागर्तक मोहीम 

आहे ज्याचा उिेश आपल्या र्कडनीच्या महत्त्वाबिल जागरुकता 

वाढविे आहे. जागर्तक र्कडनी र्दनाचा उिेश आपल्या एकूि 

आरोग्यािाठी आपल्या र्कडनीच्या महत्त्वार्वर्यी जागरूकता 

र्नमािि करिे आर्ि जगभरातील र्कडनी रोग आर्ि त्ाच्याशी 

ििंबिंर्धत आरोग्य िमस्ािंची वारिंवारता आर्ि प्रभाव कमी करिे 

हा आहे. 

● जागर्तक र्कडनी र्दन 2022 ची थीम Kidney Health for 

All ही आहे. 
 

 

आंतरराष्ट्र ीय महिला न्यायाधीश हदन: 10 माचि 

● 10 माचि हा मर्हला न्यायाधीशािंचा आिंतरराष्ट्र ीय र्दवि म्हिून 

ओळखला जातो. या र्दवशी, युनायटेड नॅशनल व्यवस्थापकीय 

आर्ि नेतृत्व स्तरावर न्यार्यक प्रिाली आर्ि ििंस्थािंमधे्य 

मर्हलािंच्या प्रगतीिाठी योग्य आर्ि प्रभावी धोरिे आर्ि योजना 

र्वकर्ित आर्ि अिंमलात आिण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेची 

पुष्ट्ी करते. 

 

हनधन बातम्या 
 

ऑस्टरेहलयाचा माजी हक्रकेटपटू रॉि माशि यांचे हनधन 

● ऑस्टर ेर्लयाचे माजी र्क्रकेटपटू (यष्ट्ीरक्षक) रॉिनी हवल्यम माशि 

यािंचे अँडलेड ऑस्टर ेर्लयात र्नधन झाले. किोटी र्क्रकेटमधे्य 

शतक झळकाविारा तो पर्हला ऑस्टर ेर्लयन यर्ष्ट्रक्षक होता 

आर्ि त्ाने 3 शतके पूिि केली. वेगवान गोलिंदाज डेर्नि 

र्ललीच्या गोलिंदाजीवर 95 धावािर्हत यर्ष्ट्रक्षकाने ३५५ बाद 

करण्याचा किोटी र्वक्रम त्ाच्या नावावर आहे. त्ाने 1970 ते 

1984 पयांत ऑस्टर ेर्लयािाठी 96 किोटी िामने आर्ि 

ऑस्टर ेर्लयािाठी 92 एकर्दविीय आिंतरराष्ट्र ीय (ODI) खेळले 

आर्ि निंतर िेबु्रवारी 1984 मधे्य टॉप-फ्लाइट र्क्रकेटमधून 

र्नवृत्ती घेतली. 

पाहकस्तानचे माजी अध्यक्ष रहफक तरार यांचे हनधन 

● जे्यि राजकारिी, िवोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर्ि 

पार्कस्तानचे राष्ट्र पती रर्िक तरार यािंचे वयाच्या 92 व्या वर्ी 

र्नधन झाले. मुहम्मद रर्िक तरार यािंचा जन्म 2 नोव्हेंबर 1929 

रोजी पार्कस्तानातील पीर कोट येथे झाला. त्ािंनी 1991 ते 1994 

पयांत िवोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हिून काम केले. त्ािंनी 

1989 ते 1991 पयांत लाहोर उच्च न्यायालयाचे मुि न्यायाधीश 

म्हिूनही काम केले. निंतर ते 1997 ते 2001 या कालावधीिाठी 

पार्कस्तानचे राष्ट्र पती बनले. 

 

पुस्तके आहण लेखक बातम्या  
 

द क्वीन ऑफ इंहियन पॉप: उषा उरु्प यांचे अहधकृत चररत्र 

● पॉप आयकॉन उषा उरु्प यांचे "द क्वीन ऑफ इंहियन पॉप: 

द ऑर्ोराइज्ड बायोिाफी ऑफ उषा उरु्प" या शीर्िकाचे 

चररत्र प्रकार्शत झाले. हे पुस्तक मूळतः लेखक हवकास कुमार 

झा यांनी “उल्लास की नाव” नावाने हिंदीत हलहिले िोते. “द 

िीन ऑि इिंर्डयन पॉप: द ऑथोराइज्ड बायोग्रािी ऑि उर्ा 

उथुप”्हे पुस्तकाचे इिंग्रजी भार्ािंतर आहे, लेखकाची कन्या िृष्ट्ी 

झा र्हने अनुवार्दत केले आहे. हे पुस्तक पेंक्वग्वन रँडम हाऊि 

इिंर्डया (PRHI) ने प्रकार्शत केले आहे. 

पत्रकार अहमताव कुमार यांनी 'द बू्ल बुक' नावाचे पुस्तक 

हलहिले. 

● भारतीय लेखक आर्ि पत्रकार, अहमताव कुमार यांनी 'द बू्ल 

बुक: अ रायटसि जनिल' नावाचे नवीन पुस्तक प्रकार्शत केले 

आहे. हे पुस्तक हापिरकॉर्लन्स इिंर्डयाने प्रकार्शत केले आहे. िू 

बुक हे िाथीच्या रोगािंमुळे लॉकडाऊनच्या काळात लेखकाने 

डायरी ठेवण्याचा पररिाम आहे. लेखकाने िाथीच्या रोगाचा 

वैयक्वक्तक आर्ि िामूर्हक अनुभव िािंर्गतले आहे. 
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"ऑन बोिि: माय इयसि इन बीसीसीआय" नावाचे पुस्तक, 

प्रशासक म्हणून रत्नाकर शेट्टी यांच्या अनुभवांचे 

आत्मचररत्रात्मक वणिन. 

● ऑन बोडि : माय इयिि इन बीिीिीआय" नावाचे पुस्तक, प्रशािक 

म्हिून रत्ाकर शेट्टी यािंच्या अनुभवािंचे आत्मचररत्रात्मक वििन. 

एमिीए, बीिीिीआय आर्ि आिंतरराष्ट्र ीय र्क्रकेट पररर्देचे माजी 

अध्यक्ष शरद पवार यािंच्या हसे्त या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात 

आले. व्यविायाने रिायनशास्त्राचे प्राध्यापक अिलेले शेट्टी, 

मुिंबई र्क्रकेट अिोर्िएशनमधे्य र्वर्वध पदािंवर काम केल्यानिंतर 

बीिीिीआयचे पर्हले मुि प्रशािकीय अर्धकारी बनले. 

अहभनव चंद्रचूि यांनी हलहिलेले “सोली सोराबजी: लाइफ अँि 

टाइम्स” नावाचे पुस्तक 

● िोली िोराबजी यािंच्या 92 व्या जयिंतीर्नर्मत्त “सोली सोराबजी: 

लाइफ अँि टाइम्स” नावाच्या नवीन चररत्राची घोर्िा करण्यात 

आली. हे वकील आर्ि कायदेशीर अभ्यािक अहभनव चंद्रचूि 

यािंनी र्लर्हलेले आहे आर्ि एर्प्रल 2022 मधे्य प्रकार्शत होईल. 

पुस्तकात िोली िोराबजी यािंच्या जीवनातील वैयक्वक्तक तपशील, 

त्ािंची कौटुिंर्बक पाििभूमी यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. 

ते भारताचे माजी अँटनी जनरल (AG) होते आर्ि त्ािंनी 1989-

90 आर्ि निंतर 1998-2004 पयांत दोन वेळा काम केले. 

 

अिवाल आहण हनदेशांक बातम्या  
 

रीिम ऑफ द वर्ल्ि 2022 अिवाल 

● वार्र्िक अहवालानुिार िलग दुिऱ्या वर्ी भारताला लोकशाही 

आर्ि मुक्त िमाजाच्या दृष्ट्ीने 'अिंशतः मुक्त' देश म्हिून 

ििंबोधण्यात आले आहे. 'राजकीय हक्क आर्ि नागरी स्वातिंत्र्ािंचे 

मूल्यािंकन करिारी यूएि-आधाररत एनजीओ िीडम हाऊि 

द्वारे "जागर्तक 2022 मधे्य स्वातिंत्र् - अर्धकारवादी शािनाचा 

जागर्तक र्वस्तार" शीर्िकाचा अहवाल. 2022 मधे्य भारताने 100 

पैकी 66 गुि र्मळवले होते. 2021 मधे्य देशाने 67 गुि र्मळवले 

होते. 2020 पयांत भारत हा स्वतिंत्र देश होता जेव्हा त्ाचा स्कोअर 

71 होता. 
 

 

इंटरनेट स्वातंत्र्ामधे्य: 

● भारताने अवघ्या 49 धावा केल्या , युगािंडाच्या धावििंिेइतकाच. 

इथेही स्कोअर खाली आला आहे. त्ाची कारिे आहेत – 

िरकारािंकडून वाढिारे इिंटरनेट शटडाऊन, कमी इिंटरनेट प्रवेश 

आर्ि खराब पायाभूत िुर्वधा. 

● भारताचे स्वातिंत्र् स्कोअर बोर्लक्वव्हया, हिंगेरी आर्ि 

अले्बर्नयािारखे आहेत. ज्या देशािंमधे्य िवाित वाईट गुि र्मळाले 

आहेत त्ात दर्क्षि िुदान, िीररया, र्तबेट, तुकि मेर्नस्तान, 

इररर्टर या आर्ि उत्तर कोररया यािंचा िमावेश आहे. 

● जगभरात िध्या एकोिित्तर देश मुक्त नाहीत. यामुळे 1973 च्या 

तुलनेत िक्त 63 देश स्वतिंत्र नव्हते तेव्हाची पररक्वस्थती आिखी 

वाईट होते. 

● िवाित वाईट गुि र्मळविाऱ्यािंव्यर्तररक्त, यादीत िौदी अरेर्बया, 

ििंयुक्त अरब अर्मराती, तुकी, थायलिंड आर्ि कतार यािंचाही 

िमावेश आहे. गेल्या वर्ी केवळ 54 देश मुक्त नव्हते तेव्हाच्या 

तुलनेत ही वाढ आहे. 
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क्रमांकावर आिे. 

● स्वीडनच्या गोटेनबगि र्वद्यापीठातील व्ही-डेम ििंस्थेने लोकशाही 

अहवालाची नवीनतम आवृत्ती नुकतीच प्रर्िद्ध केली. 'डेमोक्रिी 

ररपोटि 2022: ऑटोकॅ्रटायझेशन चेंर्जिंग नेचर?' अिे या 

अभ्यािाचे शीर्िक होते. अहवालात देशािंचे र्लबरल डेमोकॅ्रर्टक 

इिंडेक्स (LDI) मधील गुिािंच्या आधारे र्लबरल डेमोक्रिी, 

इलेक्ट्ोरल डेमोक्रिी, इलेक्ट्ोरल ऑक्कट्ोक्रिी आर्ि लोज्ड 

ऑटोक्रिी या चार शािन प्रकारािंमधे्य वगीकरि केले आहे. 

 

हवहवध बातम्या 
 

लायमेट फोसि अंटान्क्ट्िका मोहिमेमधे्य भारताचे प्रहतहनहधत्व 

आरुषी वमािचे नाव करेल. 

● राष्ट्र ीय स्तरावरील नेमबाज आर्ि र्दल्लीची राहिारी 

पयािवरिवादी, आरुर्ी वमाि र्हची माचि 2022 मधे्य होिाऱ्या 

2041 लायमेट िोिि अिंटाक्वक्ट्िका मोर्हमेत भारताचे प्रर्तर्नर्धत्व 

करण्यािाठी र्नवड करण्यात आली आहे. ती र्पसु्तल आर्ि टर ॅप 

शूर्टिंगमधे्य राष्ट्र ीय स्तरावरील नेमबाज आहे. राज्य आर्ि उत्तर 

भारत चॅक्वियन आर्ि राष्ट्र ीय पदक र्वजेता आर्ि िर्क्रय 

पयािवरिवादी. र्तला हिंि िाऊिं डेशनकडून पूिि पार्ठिं बा आर्ि 

प्रायोर्जत केले जाईल. 

2041 लायमेट फोसि अंटान्क्ट्िका मोहिमेबद्दल: 

● 2041 लायमेट िोिि अिंटाक्वक्ट्िका मोहीम ही शाितता 

चॅक्वियन्सची पुढची र्पढी प्रर्शर्क्षत करिे आर्ि र्वकर्ित करिे 

आर्ि कॉपोरेशनना त्ािंच्या शाितता िोलू्यशन्समधे्य मदत 

करण्यािाठी एक जागर्तक उपक्रम आहे. या काबिन र्नगेर्टव्ह' 

मोर्हमेचे उर्िष्ट् पुढील र्पढीच्या नेत्ािंना अर्धक शाित 

भर्वष्यािाठी पे्रररत करिे, र्वकर्ित करिे आर्ि प्रर्शर्क्षत 

करिे हे आहे. यामधे्य 'लीडरर्शप ऑन द एज' कायिक्रमाचाही 

िमावेश आहे. 
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सवि स्पधाि परीक्षांसाठी मित्त्वाचे मुदे्द: 
 

● इरािची राजधानी:  तेहरान; 

● इरािचे अध्यक्ष:  इब्रार्हम रायिी; 

● इराि चलन:  इरािी ररयाल. 

● NMDC मुिालय: हैदराबाद; 

● NMDC ची स्थापना: 15 नोव्हेंबर 1958. 

● आिंतरराष्ट्र ीय पॅरार्लक्विक िर्मतीची स्थापना: 22 िप्टेंबर 1989; 

● आिंतरराष्ट्र ीय पॅरार्लक्विक िर्मतीचे मुिालय: बॉन, जमिनी; 

● आिंतरराष्ट्र ीय पॅरार्लक्विक िर्मतीचे मुि कायिकारी अर्धकारी: 

झेर्वयर गोन्झालेझ; 

● आिंतरराष्ट्र ीय पॅरार्लक्विक िर्मतीचे अध्यक्ष: अँडर ्यू पाििन्स 

(ब्राझील). 

● हररयािाची राजधानी: चिंदीगड; 

● हररयािाचे राज्यपाल: बिंडारू दत्ताते्रय; 

● हररयािाचे मुिमिंत्री: मनोहर लाल खट्टर. 

● भारतीय मानक बु्यरोचे महाििंचालक: प्रमोद कुमार र्तवारी. 

● बु्यरो ऑि इिंर्डयन सँ्टडड्ििची स्थापना: 23 र्डिेंबर 1986. 

● बू्यरो ऑि इिंर्डयन सँ्टडड्िि मुिालय: मािक भवन, जुनी 

र्दल्ली. 

● हिंगेरीची राजधानी: बुडापेस्ट; 

● हिंगेरी चलन:  हिंगेररयन िॉररिंट. 
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