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राष्ट्र ीय बातम्या 

भारतीय रेले्वचे पहिले गती शक्ती कागो टहमिनल कायािन्वित 

झाले. 

● भारतीय रेले्वच्या आसनसोल विभागाने पंतप्रधानांच्या व्हिजन 

गती शक्ती आवि गती शक्ती मल्टी-मॉडल कागो टवमिनल वकंिा 

जीसीटी म्हिून ओळखल्या जािार्या रेले्व मंत्रालयाच्या 

धोरिानुसार, थापरनगर, झारखंड येथे मैथन पॉिर वलवमटेडचे 

खाजगी साइवडंग यशस्वीररत्या कायािव्हित केले आहे. अशी 

मावहती रेले्व मंत्रालयाने विली. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● रेले्व बोडािचे अध्यक्ष आवि सीईओ, िी के वत्रपाठी, जीसीटीच्या 

कवमशवनंगमधे्य म्हिाले की, मैथन पॉिर प्रोजेक्टची सुरुिात 

2009 मधे्य झाली होती आवि 2011 मधे्य िीज वनवमिती सुरू 

झाली होती. 

● पॉिर प्ांटसाठी लागिारा कोळसा रस्त्याने वितररत केला गेला, 

ज्यातून िर मवहन्याला 120 इनबाउंड कोळसा रेक वमळतील 

असा अंिाज आहे. 

● साइवडंग एररयामधून फ्लाय अँशचे िोन ते चार बाह्य रेक 

हाताळले जािे अपेवक्षत आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील गांधीनगर येथे राष्ट्र ीय 

रक्षा हिद्यापीठ समहपित केले. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी गुजरातमधील गांधीनगर जिळील 

लािड गािात राष्ट्र ीय रक्षा विद्यापीठ (RRU) चे निीन पररसर 

इमारत संकुल राष्ट्र ाला समवपित केले आहे. RRU गांधीनगरच्या 

पवहल्या िीक्षांत समारंभाला पंतप्रधानांनी प्रमुख पाहुिे म्हिून 

संबोवधत केले. राष्ट्र ीय महत्त्वाची संस्था असलेल्या विद्यापीठाने 1 

ऑक्टोबर 2020 पासून आपले कायि सुरू केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● पीएम मोिी म्हिाले, राष्ट्र ीय रक्षा विद्यापीठ, राष्ट्र ीय कायिा 

विद्यापीठ आवि गुजरातमधील राष्ट्र ीय न्यायिैद्यक विज्ञान 

विद्यापीठ यांनी वनयतकावलक पररसंिािासाठी एकत्र यािे, जे 

एक चांगले सुरक्षा िातािरि आवि गुने्हगारी न्याय व्यिस्था 

वनमािि करण्यास मित करेल. ते म्हिाले, गुजरातमधे्य नॅशनल 

फॉरेव्हिक सायि युवनिवसिटी आवि नॅशनल वचल्ड्र न 

युवनिवसिटी आहेत- अशी िोन विद्यापीठे जगातील पवहली 

आहेत. 

● संस्थेचे व्हिजन पुढे नेण्यात अशा कोित्याही संस्थेच्या पवहल्या 

बॅचची भूवमका पंतप्रधानांनी अधोरेव्हखत केली. गुजरातमधील 

जुन्या फामिसी कॉलेजच्या योगिानाची त्यांनी राज्याला 

फामािसु्यवटकल के्षत्रात आघाडीिर नेण्याची नोिं केली. 

त्याचप्रमािे, आयआयएम अहमिाबािने िेशात मजबूत एमबीए 

वशक्षि प्रिालीच्या वनवमितीचे नेतृत्व केले. 

भारतातील पहिले िैद्यकीय शिर 'इंद्रायणी मेहिहसटी' 

मिाराष्ट्र ात स्थापन िोणार आिे. 

● सिि प्रकारचे विशेष उपचार एकाच छताखाली उपलब्ध करून 

िेण्यासाठी महाराष्ट्र  राज्य सरकारने पुण्यात ‘इंद्रायिी मेवडवसटी’

नािाने िेशातील पवहले िैद्यकीय शहर स्थापन करण्याची घोषिा 

केली आहे. पुण्यातील खेड तालुक्यात 300 एकर के्षत्रात ते 

उभारले जािार आहे. या प्रकल्पात रु. 10,000 कोटी पेक्षा जास्त 

गंुतििूक आकवषित करण्याचा अंिाज आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● मेवडवसटीमधे्य सुमारे 24 स्वतंत्र हॉव्हिटल इमारती असतील, 

प्रते्यक वनिासस्थान एक विभाग असेल. या मेवडवसटीचा फायिा 

केिळ पुण्यालाच होिार नाही, तर शेजारील वजल्हह्यांतील जे लोक 

चांगल्या उपचारासाठी शहरात येतात त्यांनाही त्याचा उपयोग 

होईल. 

● िैद्यकीय वशक्षि आवि संशोधन संस्था असतील आवि 

नागररकांना माफक िरात उपचार विले जातील. 

● प्रस्तावित मेवडवसटीमधे्य टर ॉमा विवटकल, हृियविकार, मूत्रवपंड, 

मेंिूचे आजार, िंतवचवकत्सा, बालरोग, नेत्ररोग, एंडोिाइनोलॉजी, 

गॅस्ट्र ोएने्टरोलॉजी, यूरोलॉजी, रक्तविज्ञान, अियि प्रत्यारोपि, 

स्त्रीरोग, हृियरोग आवि मानसोपचार यासाठी स्वतंत्र विभाग 

असतील आवि स्वतंत्र सुपर-िेशॅवलटी हॉव्हिटल असेल. 

मंत्री िरदीप हसंग यांनी 'इंहिया िॉटर हपच-पायलट-से्कल चॅलेंज' 

लााँच केले. 

● मंत्रालयाच्या अटल वमशन फॉर ररजुिनेशन अँड अबिन 

टर ािफॉमेशन (AMRUT) 2.0 अंतगित, कें द्रीय गृहवनमािि आवि 

शहरी व्यिहार (MoHUA) आवि पेटर ोवलयम आवि नैसवगिक िायू 

मंत्री श्री हरिीप वसंग पुरी यांनी 'इंवडया िॉटर वपच-पायलट-से्कल 

स्ट्ाटि-अप चॅलेंज' लाँच केले. 1 ऑक्टोबर, 2021 रोजी माननीय 

पंतप्रधानांच्या हसे्त AMRUT 2.0 चे समारंभपूििक प्रके्षपि, 

लखनौमधे्य (MoHUA च्या आझािी का अमृत 

महोत्सिािरम्यान) भागधारकांच्या चचाि आवि 12 ऑक्टोबर 

2021 रोजी वमशनला मंवत्रमंडळाच्या मंजुरीनंतर हे आले. 
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मित्त्वाचे मुदे्द: 

● भारताच्या माननीय पंतप्रधानांच्या िूरदृष्ट्ीनुसार स्ट्ाटिअप्सना 

'टेक्नॉलॉजी पाटिनर' म्हिून गंुतिण्याच्या तंत्रज्ञान उप-वमशनला 

मंवत्रमंडळाने AMRUT 2.0 अंतगित मान्यता विली आहे. 

● वमशनचे उवद्दष्ट् पािी/िापरलेले-पािी के्षत्रातील स्ट्ाटिअप्सना 

नािीन्यपूिि आवि वडझाइनद्वारे भरभराट होण्यास मित करिे 

आहे. 

● या प्रकल्पाचा भाग म्हिून मंत्रालय 100 स्ट्ाटि-अप्सना रु.20 

लाख रोख आवि मागििशिन वमळिण्यासाठी वनिडिार आहे. 

L&T ने L&T-SuFin ई-कॉमसि पॅ्लटफॉमिची स्थापना केली आिे. 

● Larsen & Toubro (L&T) ने L&T-SuFin ई-कॉमसि 

पॅ्टफॉमिची स्थापना केली आहे . इतर व्यिसायांना विकल्या 

जािार्या औद्योवगक उत्पािने आवि सेिांसाठी हे िेशातील पवहले 

पूिि ई-कॉमसि व्यासपीठ आहे. पॅ्टफॉमिची व्यिहाराची वकंमत 

अंिाजे 1.5 टके्क आहे. त्याच्या B2B ई-कॉमसि पॅ्टफॉमिद्वारे, 

कंपनीचे उवद्दष्ट् व्यिसायांना, विशेषत: सूक्ष्म, लघु आवि मध्यम 

उद्योगांना, त्यांना संपूिि भारतात वडवजटल आवि 

वकफायतशीरपिे औद्योवगक िसू्त वमळिण्याची परिानगी 

िेऊन सक्षम बनिण्याचे आहे. 

ग्रामीण हिकास मंत्रालयातफे 'जेंिर संिाद' आयोहजत  

● िीनियाल अंत्योिय योजना-राष्ट्र ीय ग्रामीि उपजीविका 

अवभयान (DAY-NRLM), मंत्रालयाने आयोवजत केलेल्या 'वलंग 

संिाि' च्या वतसर्या आिृत्तीत सहभागी होण्यासाठी 34 

राज्यांमधील 3000 हून अवधक राज्य वमशन कमिचारी आवि 

स्वयं-सहायता गटांचे सिस्य (SHGs) लॉग इन केले. ग्रामीि 

विकास. वलंगाच्या दृष्ट्ीकोनातून िेशभरात वमशनच्या 

वियाकलापांबद्दल जागरूकता िाढिण्यासाठी DAY-NRLM 

द्वारे चालिलेला हा एक राष्ट्र ीय आभासी प्रयत्न आहे. मवहलांच्या 

समूहांद्वारे अन्न आवि पोषि सुरके्षचा प्रचार हा या आिृत्तीचा 

कें द्रवबंिू होता. 'नये भारत की नारी' या अमृत महोत्सिाच्या 

आयकॉवनक िीक स्मरिाथि थीमचा एक भाग म्हिून हा कायििम 

आयोवजत करण्यात आला होता. 

● नीता केजरेिाल, सहसवचि, ग्रामीि विकास मंत्रालय, यांनी 

मंत्रालयाचा दृष्ट्ीकोन आवि अन्न, पोषि, आरोग्य आवि िॉश 

हस्तके्षप (FNHW) िरील उपिम सामावयक केले. " DAY-

NRLM अंतगित SHGs कुपोषिाचा मुकाबला करण्यासाठी 

विविध प्रकारच्या हस्तके्षपांिर लक्ष कें वद्रत करत आहेत, ज्यात 

ग्रामीि कुटंुबातील उत्पन्न िाढििे, उत्पािकता िाढििे आवि 

पोषक तत्वांनी युक्त अन्न वपके िैविध्यपूिि करिे, तसेच 

सामावजक आवि आवथिक विकास यांचा समािेश आहे." 

भारतातील पहिले 'िर्ल्ि पीस सेंटर' गुरुग्राममधे्य स्थापन केले 

जाणार आिे. 

● प्रख्यात जैनाचायि डॉ लोकेशजी यांनी स्थापन केलेली 'िल्ड्ि पीस 

सेंटर' संस्था, गुरूग्राम, हररयािा येथे भारतातील पवहले जागवतक 

शांती कें द्र स्थापन करिार आहे. यासाठी हररयािा सरकारने 

संस्थेला गुरुग्रामच्या सेक्टर 39 मधे्य मेिांता हॉव्हिटलसमोर 

आवि विल्ली-जयपूर हायिेला लागून एक भूखंड विला आहे. 

'िल्ड्ि पीस सेंटर' जगात शांतता आवि एकोपा प्रस्थावपत 

करण्यासाठी काम करेल. 

देशातील पहिले AI आहण रोबोहटक्स टेक्नॉलॉजी पाकि  

(ARTPARK) बेंगळुरूमधे्य सुरू झाले. 

● िेशातील पवहले कृवत्रम बुव्हिमत्ता आवि रोबोवटक्स टेक्नॉलॉजी 

पाकि  (ARTPARK) बेंगळुरू, कनािटक येथे सुरू करण्यात आले. 

ARTPARK (AI आवि रोबोवटक्स टेक्नॉलॉजी पाकि ) AI 

फाउंडर ीसह भारतात AI आवि रोबोवटक्स निकल्पनांना समथिन 

िेण्यासाठी $100 िशलक्ष िेंचर फंड सुरू करिार आहे. या 

वनधीला सरकार, खाजगी कंपन्या आवि िीसी यांचा पावठंबा 

असेल. 

● ARTPARK भारतामधे्य जागवतक स्तरािर अग्रगण्य AritificiaI 

बुव्हिमत्ता आवि रोबोवटक्स इनोिेशन इकोवसस्ट्म तयार 

करण्यािर लक्ष कें वद्रत करून अनकनेके्टड लोकांना 

जोडण्यासाठी भविष्यातील तंत्रज्ञानाचा िापर करण्याचा मानस 

आहे. 

मिानदी कोलहफर््ल्स हलहमटेि िी आता भारतातील सिाित 

मोठी कोळसा उत्पादक कंपनी आिे. 

● महानिी कोलवफल््ड्स वलवमटेड (MCL) ही कोल इंवडयाची 

उपकंपनी आहे , ती िेशातील सिाित मोठी कोळसा उत्पािक 

बनली आहे. 2021-22 या आवथिक िषाित , कंपनीने 157 िशलक्ष 

टन कोळशाचे उत्पािन केले. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● 12 माचि रोजी या व्यिसायाने 7.62 लाख टन सुक्या इंधनाची 

वनवमिती केली. एका वनिेिनात, महामंडळाने म्हटले आहे की 

चालू आवथिक िषाित एकाच वििसातील हे सिाित मोठे उत्पािन 

आहे. 

● कंपनीचे अध्यक्ष-सह-व्यिस्थापकीय संचालक OP वसंग यांनी, 

MCL ला िेशातील सिाित मोठी कोळसा उत्पािक बनिण्यात 

त्यांच्या योगिानाबद्दल सिि अवधकारी, कामगार, कंत्राटी कंपनी 

कमिचारी आवि इतर भागधारकांचे कौतुक केले. 

● कमिचार्यांना त्यांच्या अवभनंिन संिेशात, सीएमडी म्हिाले, 

"िेशासाठी ऊजाि सुरक्षा राखण्यासाठी MCL ला मोठी भूवमका 

बजािािी लागेल." 

भारताची पहिली हिहजटल िॉटर बाँक 'AQVERIUM' 

बेंगळुरूमधे्य सुरू झाली. 

● भारतातील पवहली वडवजटल िॉटर बँक, 'AQVERIUM' 

बेंगळुरू, कनािटक येथे सुरू करण्यात आली आहे, जो उत्तम जल 

व्यिस्थापनाच्या उदे्दशाने एक अवभनि उपिम आहे. त्याची 

स्थापना एक्वािाफ्ट गु्रप िेंचसिने केली आहे. मावहती तंत्रज्ञान, 

कौशल्य विकास आवि उद्योजकता यासह शाश्वत आवि हररत 

तंत्रज्ञानाची जोड िेिारा हा एक अवतशय अनोखा निोपिम 

आहे. ही सिि संस्था आवि स्त्रोतांकडून पाण्याच्या डेटाची कु्यरेट 

केलेली यािी आहे, जी काही सामान्य विकास आिानांना सामोरे 

जाण्यास मित करेल. 
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'हिहजटल िॉटर िेटा बाँक' बद्दल: 

● वडवजटल िॉटर डेटा बँक सिि संस्था आवि स्त्रोतांकडून 'िॉटर 

डेटा' ची कु्यरेट केलेली यािी म्हिून समजली जाऊ शकते जी 

काही सामान्य विकास आिानांना सामोरे जाण्यास मित करेल. 

● वडवजटल िॉटर डेटा बँक संशोधन आवि विशे्लषिातून अंतदृिष्ट्ी 

आवि पुरािे िेखील प्रिान करते ज्याद्वारे जल प्रिूषि 

हाताळण्यासाठी मूलभूत विश्वसनीय मावहती प्रिान करते. 

● डेटा, कोित्याही के्षत्रात, एक व्यापक वचत्र तयार करण्यास मित 

करतो ज्यामुळे आम्हाला सिोत्तम पुराव्यांचा िापर करण्यास 

आवि मावहतीपूिि वनििय घेण्यास सक्षम करते. पािी-सुरवक्षत 

जग बनिण्याच्या बाबतीत, डेटा-आधाररत वनििय सेिा 

वितरिामधे्य मोठ्या प्रमािात सुधारिा करू शकतात, जलस्रोत 

वटकिून ठेिू शकतात आवि लिवचकता वनमािि करू शकतात. 

हनतीन गिकरी यांच्या िसे्त टोयोटा “हमराई” भारतातील 

पहिल्या ग्रीन िायिर ोजन फु्यएल सेलचे उद्घाटन 

● कें द्रीय रसे्त िाहतूक आवि महामागि मंत्री, वनतीन गडकरी यांनी 

निी विल्ली येथे जगातील सिाित प्रगत तंत्रज्ञान-विकवसत ग्रीन 

हायडर ोजन फु्यएल सेल इलेव्हक्टरक िेईकल (FCEV) टोयोटा 

वमराईचे उि्घाटन केले. टोयोटा वमराई हे भारतातील पवहले 

फु्यएल सेल इलेव्हक्टरक िेईकल (FCEV) आहे, जे पूििपिे 

हायडर ोजनिर चालते. 

एमव्ही राम प्रसाद हबन्विल िे गंगा ते ब्रह्मपुते्रला जाणारे सिाित 

लांब जिाज ठरले. 

● एमिी राम प्रसाि वबव्हस्मल हे गंगा ते ब्रह्मपुते्रपयंतचे सिाित लांब 

जहाज बनले आहे. 90 मीटर लांब आवि 26 मीटर रंुि फ्लोवटला, 

2.1 मीटरच्या मसुद्याने भरलेल्या, 15 माचि 2022 रोजी 

हव्हियातील श्यामा प्रसाि मुखजी बंिरातून पांडू बंिरापयंत जड 

मालिाहू िाहतुकीची पायलट रन यशस्वीपिे पूिि करून 

परािम गाजिला. 

● 16 फेबु्रिारी 2022 रोजी कें द्रीय बंिरे, जहाजबांधिी आवि 

जलमागि (PSW), सबािनंि सोनोिाल यांनी िोन बाजेससह (DB 

कल्पना चािला आवि DB APJ अबु्दल कलाम) कोलकाता 

येथील हव्हिया डॉकमधून मालिाहू जहाजाला वहरिा झेंडा 

िाखिला आवि डॉकमधे्य उतरिला. 
 

 

राज्य बातम्या 
 

BIS प्रमाणपत्र हमळिणारी ताहमळनािू पेटर ोप्रॉिक््टस िी 

जगातील पहिली LAB उत्पादक कंपनी बनली. 

● TPL (Tamilnadu Petroproducts Ltd.) ही भारतीय मानक 

बु्यरो (BIS) द्वारे प्रमावित केलेली जगातील पवहली रेखीय 

अव्हिलबेंवझन (LAB) उत्पािक कंपनी आहे. TPL चा 'सुपरलॅब' 

बँ्रड िेशातील सिाित प्रवसि प्रयोगशाळा बँ्रडपैकी एक आहे. 

बाजारातील प्रमुख आवि भारतातील रसायनाचा एकमेि 

अवधकृत वििेता म्हिून TPL चे स्थान प्रमािीकरिामुळे अवधक 

मजबूत होईल. LAB चा िापर बायोवडगे्रडेबल वडटजंट 

बनिण्यासाठी केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे तो पारंपररक 

वडटजंट फॉमु्यिलेशनपेक्षा अवधक वटकाऊ पयािय बनतो. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● एक उले्लखनीय पाऊल म्हिून, चेन्नई-आधाररत पेटर ोकेवमकल्स 

उत्पािक तावमळनाडू पेटर ोप्रॉडक््टस वलवमटेड (TPL) ला भारत 

सरकारच्या रसायने आवि खते मंत्रालयाच्या रसायन आवि 

पेटर ोकेवमकल्स विभागाकडून त्यांच्या उत्पािनासाठी 

IS12795:2020 प्रमािपत्र िेण्यात आले आहे . 

● TPL हा AM इंटरनॅशनलच्या पेटर ोकेवमकल्स के्षत्राचा एक भाग 

आहे, जो वसंगापूर व्हस्थत फेडरेशन ऑपरेवटंग आवकि टेक्चरसह 

िैविध्यपूिि, आंतरराष्ट्र ीय समूह आहे. 

● ही कंपनी भारतातील आघाडीची LAB उत्पािक आवि 

तावमळनाडू राज्यातील एकमेि आहे. वसंथेवटक वडटजंट्स आवि 

इंडव्हस्ट्र यल क्लीनसिच्या उत्पािनात LAB हा महत्त्वाचा घटक 

आहे. भारतीय घरांमधे्य िापरल्या जािार्या फॅवब्रक वडटजंटपैकी 

40% पेक्षा जास्त TPL च्या उत्पािनांचा िाटा आहे. त्याचा ' 

सुपरलॅब ' बँ्रड िेशातील सिाित प्रवसि प्रयोगशाळा बँ्रडपैकी एक 

आहे. 

● भारतीय बाजारपेठेत TPL ही LAB ची एकमेि अवधकृत वििेता 

आहे, आिरिीय बु्यरो ऑफ इंवडयन सँ्ट्डड्िस (BIS) 

प्रमािपत्रामुळे. प्रमािपत्र वलवनयर अिाइल बेंवझन (गुिित्ता 

वनयंत्रि) ऑडिर 2021 च्या मानकांचे पालन करते. 

● या वडिीच्या अटीनुंसार ज्या LAB उत्पािकांना IS 12795 

प्रमािपत्र प्राप्त झाले आहे त्यांनाच त्यांची उत्पािने भारतीय 

बाजारपेठेत ऑफर करण्याची परिानगी आहे. या प्रगतीचा 

पररिाम म्हिून TPL आता LAB अनुप्रयोगांसह उद्योगांसाठी 

वनिडलेला भागीिार आहे. 

भारतातील पहिल्या व्हचु्यिअल िाटि हग्रि नॉलेज सेंटरचे 

िररयाणातील मानेसर येथे उद्घाटन करण्यात आले. 

● ऊजाि वितरि के्षत्रातील स्माटि वग्रड तंत्रज्ञान आवि क्षमता 

िाढिण्याच्या उदे्दशाने आिखी एका वडवजटायझेशन प्रयत्नात 

कें द्रीय ऊजाि मंत्री यांनी िचु्यिअल स्माटि वग्रड नॉलेज सेंटर 

(िचु्यिअल SGKC) आवि इनोिेशन पाकि चे उि्घाटन केले. 
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● कें द्र सरकारचे निीन िचु्यिअल स्माटि वग्रड नॉलेज सेंटर, जे 

मानेसर येथील पॉिरवग्रड कें द्रात आहे, हे त्याच्या प्रकारातील 

पवहले आहे. हे पॅ्टफॉमि SGKC च्या मानेसर मुख्यालयात प्रत्यक्ष 

उपव्हस्थत असलेल्या उपायांचे िेखील आयोजन करते. यामधे्य 

प्रगत मीटररंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (AMI), स्माटि घरे, मायिोवग्रड्स 

आवि आउटेज मॅनेजमेंट वसस्ट्म (OMS) यांचा समािेश आहे. 

● कें द्रीय मंत्री आरके वसंग यांनी स्थापन केलेले आभासी SGKC, 

SGKC च्या भौवतक सेटअपचे वडवजटल फूटवपं्रट प्रिान करेल. 

हमशन इंद्रधनुष: 90.5% कव्हरेजसि संपूणि लसीकरणात 

ओहिशा अव्वल आिे. 

● नॅशनल फॅवमली हेल्थ सिे (NFHS)-5 नुसार, वमशन इंद्रधनुष 

अंतगित 90.5% किरेजसह ओवडशा भारतातील संपूिि 

लसीकरिाच्या यािीत अव्वल राज्य बनले आहे. तीव्र वमशन 

इंद्रधनुष 4.0 (IMI) 7 माचि 2022 रोजी ओवडशामधे्य माता आवि 

मुलांसाठी प्रवतबंधात्मक आरोग्य सेिा प्रिान करण्यासाठी आवि 

संपूिि लसीकरि किरेज िाढिण्यासाठी सुरू करण्यात आले. 

● ओवडशातील 20 वजले्ह पूिि लसीकरिात 90% पेक्षा जास्त आवि 

उििररत 10 वजले्ह 90% पेक्षा कमी आढळले. IMI अंतगित 

समािेशासाठी गंजम, कटक, कें द्रपारा, झारसुगुडा, कोरापुट, 

केओझंार, मलकानवगरी, खुिाि, संबलपूर, मयूरभंज आवि 

संुिरगड या वजल्हह्यांची वनिड करण्यात आली. 

भारतात सिाित कमी मातामृतू्यदर केरळ मधे्य आिे. 

● माता आवि बाल आरोग्याच्या बाबतीत केरळ पुन्हा एकिा 

अव्वल स्थानािर आले आहे, राज्याने िेशातील सिाित कमी माता 

मृतू्यचे प्रमाि (MMR) 30 (प्रवत एक लाख वजिंत जन्म) नोिंिले 

आहे. ताज्या आकडेिारीनुसार, 2017-19 या कालािधीत 

भारतातील माता मृतू्यचे प्रमाि (MMR) सुधारून 103 झाले 

आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● केरळ, तेलंगिा आवि महाराष्ट्र  हे भारतातील सिाित कमी MMR 

असलेल्या टॉप 3 राज्यांमधे्य समाविष्ट् आहेत. 

● पविम बंगाल, हररयािा, उत्तराखंड आवि छत्तीसगडमधे्य माता 

मृतू्यचे प्रमाि (एमएमआर) वबघडले आहे. 

● यूपी, राजस्थान आवि वबहारमधे्य माता मृतू्यचे प्रमाि 

(एमएमआर) मोठ्या प्रमािात सुधारले आहे. 

● इटली, नॉिे, पोलंड आवि बेलारूसमधे्य जगातील सिाित कमी 

MMR आहे. 

भगिंत मान यांनी पंजाबचे निे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. 

● राज्यपाल बनिारीलाल पुरोवहत यांच्या उपव्हस्थतीत भगतवसंग 

यांचे िवडलोपावजित गाि खटकर कलान येथे भगिंत मान यांनी 

पंजाबचे 18िे मुख्यमंत्री म्हिून शपथ घेतली. आम आिमी पाटीने 

117 सिस्यीय पंजाब विधानसभेत 92 जागा वजंकत काँगे्रस 

आवि SAD-BSP युतीचा पराभि केला. 'जो बोले सो वनहाल' 

आवि 'भारत माता की जय'चा नारा िेत भगिंत मान यांनी 

शपथविधी सोहळ्याला उपव्हस्थत असलेल्या लोकांचे आभार 

मानले. 

हदल्ली सरकारने ई-ऑटो नोदंणी आहण खरेदीसाठी 'माय ईव्ही' 

पोटिल सुरू केले. 

● विल्ली सरकारने विल्लीतील इलेव्हक्टरक िाहनांच्या खरेिी आवि 

नोिंिीसाठी ऑनलाइन 'माय ईिी' (माय इलेव्हक्टरक िेईकल) 

पोटिल सुरू केले आहे. विल्लीच्या पररिहन विभागाच्या 

िेबसाइटिर सिि िापरकत्यांना ते उपलब्ध आहे. विल्ली 

इलेव्हक्टरक िेईकल पॉवलसी अंतगित, कजाििरील ई-ऑटो 

खरेिीिर 5% व्याजिर सिलत विली जाईल आवि अशी सुविधा 

िेिारे ते पवहले राज्य बनले आहे. िेब पोटिल विल्ली सरकार 

आवि कन्फ्िजिि एनजी सव्हििसेस वलवमटेड (CESL) यांच्या 

सहकायािने विकवसत करण्यात आले आहे. 

● CESL ने आकषिक अटीिंर ईिीनंा कजि िेण्यासाठी सहा वित्तीय 

संस्था (FIs) – मवहंद्र फायनाि, आकासा फायनाि, मन्नापुरम 

फायनाि, रेिवफन आवि पस्ट्ि लोि या संस्थांना पॅनेलमधे्य 

समाविष्ट् केले आहे. 

 2050 पयंत नेट-शून्य काबिन उत्सजिन: लक्ष्य हनधािररत करणारे 

मंुबई पहिले दहक्षण आहशयाई शिर बनले. 

● मंुबई, मिाराष्ट्र ाने '2050 पयंत काबिन उत्सजिन शून्य 

करण्यासाठी' तपशीलिार रेमिकि  जाहीर केले आवि असे लक्ष्य 

वनधािररत करिारे िवक्षि आवशयातील पवहले शहर ठरले. 2070 

पयंत वनव्वळ शून्य उत्सजिनापयंत पोहोचण्याच्या भारताच्या 

उवद्दष्ट्ापेक्षा मंुबईचे लक्ष्य 20 िषे पुढे आहे. लक्ष्यांमधे्य 2030 

पयंत हररतगृह िायू (GHG) उत्सजिनात 30% कपात आवि 

2040 पयंत 44% कपात यांचा समािेश आहे. 

● साििजवनक िाहतुकीचे विि्युतीकरि करण्यासारख्या 

डीकाबोनायझेशन उपायांसाठी मंुबईने अनेक अल्पकालीन 

उवद्दषे्ट् वनवित केली आहेत, 2023 पयंत 130 अब्ज रुपये (USD 

$1.7 अब्ज) खचूिन 2,100 इलेव्हक्टरक बसेसचा अिलंब करण्याची 

योजना आहे. 

कनािटक सरकारने जहमनीच्या नोदंी सिज उपलब्ध व्हाव्यात 

यासाठी हदशांक अाँप हिकहसत केले आिे. 

● कनािटकच्या महसूल विभागाचे सिेक्षि सेटलमेंट अँड लँड 

रेकॉड्िस (SSLR) युवनट विशांक नािाच्या अँपद्वारे मूळ 

जवमनीच्या नोिंीचंी सहज उपलब्धता सुवनवित करत आहे. 

विशांक अँप कनािटक से्ट्ट ररमोट सेव्हिंग अँव्हप्केशि सेंटर 

(KSRSAC) च्या भौगोवलक मावहती प्रिाली (GIS) कायििमांतगित 

विकवसत केले आहे. KSRSAC नाविन्यपूिि िापरासाठी SSLR 

युवनट सारख्या एजिीनंा उपग्रह डेटा प्रिान करते. विशांकने 

भूवम प्रकल्पांतगित जवमनीच्या नोिंी वडवजटल करण्याच्या 

कनािटकाच्या वनिियाचा फायिा घेतला. 

● भूमी डेटाबेसमधे्य नोिंिलेल्या जवमनीची मावहती नागररकांना 

सहज वमळू शकते. यामुळे जवमनीचे िाि कमी होण्यास मित 

होईल आवि जवमनीच्या नोिंीचं्या िेखभालीमधे्य पारिशिकता 

येईल. 
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आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

माजी हिद्याथी आंदोलनाचे नेते, गॅहब्रएल बोररक फॉन्ट हचलीचे 

सिाित तरुण राष्ट्र पती बनले. 

● गॅवब्रएल बोररक फॉन्ट यांची वचलीचे निे आवि 36 िे अध्यक्ष 

म्हिून वनयुक्ती करण्यात आली आहे. 36 िषीय डािे हे वचलीच्या 

इवतहासात पि भूषििारे सिाित तरुि नेते आहेत. तो सेबॅव्हस्ट्यन 

वपनेरा नंतर आला. बोररक हे 2022-2026 या कालािधीसाठी 

कायािलय सांभाळतील. 

● विद्याथी प्रवतवनधी म्हिून, बोररक हे 2011-2013 वचलीच्या 

विद्यार्थ्ांच्या वनषेधाच्या प्रमुख व्यक्तीपैंकी एक बनले. बोररक 

िोनिा मॅगलानेस आवि अंटाव्हक्टिक वजल्हह्याचे प्रवतवनधीत्व 

करिार्या चेंबर ऑफ डेपु्यटीजमधे्य वनिडून आले होते, प्रथम 

2013 मधे्य स्वतंत्र उमेििार म्हिून आवि नंतर 2017 मधे्य ब्रॉड 

रंटचा भाग म्हिून, त्यांनी इतर अनेक पक्षांसह डाव्या 

विचारसरिीची युती केली. 

श्रीलंकेला मित्त्वाच्या आयातीच्या मोबदल्यात मदत 

करण्यासाठी भारताकिून US$1 अब्ज िॉलसिचे कजि हमळते. 

● भारत सरकारने श्रीलंकेसाठी अन्न, आिश्यक उत्पािने आवि 

औषधांच्या आयातीमधे्य मित करण्यासाठी USD 1 अब्ज 

िेवडट लाइन (LoC) जारी केली आहे. 15 माचि 2022 रोजी 

श्रीलंकेचे अथिमंत्री बावसल राजपके्ष कराराला अंवतम रूप 

िेण्यासाठी भारताला भेट िेतील. श्रीलंका सध्या गंभीर आवथिक 

संकटाचा सामना करत आहे. कोविड-19 महामारीचा सामना 

करण्यासाठी आवि त्याच्या विकास आकांक्षांिर होिारा 

नकारात्मक प्रभाि कमी करण्यासाठी भारत आपल्या शेजारील 

िेशाला मित करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हिून वनयंत्रि 

रेषेचा विस्तार करत आहे. 

राष्ट्र ाध्यक्ष हबिेन यांनी घोषणा केली की युनायटेि से्टट्स - G7, 

युरोहपयन युहनयन आहण NATO सोबत - रहशयाचा मोस्ट 

फेव्हिि नेशन (MFN) व्यापार दजाि रद्द करेल. 

● राष्ट्र ाध्यक्ष वबडेन यांनी घोषिा केली की युनायटेड से्ट्ट्स — G7, 

युरोवपयन युवनयन आवि NATO सह — रवशयाचा मोस्ट् फेिडि 

नेशन (MFN) व्यापार िजाि रद्द करेल. रवशयाचा PNTR िजाि रद्द 

केल्याने युनायटेड से्ट्ट्सला सिि रवशयन आयातीिंर निीन शुि 

िाढिण्याची आवि लािण्याची परिानगी वमळेल. यूएस मधे्य, 

"सिािवधक पसंतीचे राष्ट्र " िजाि स्थायी सामान्य व्यापार संबंध 

(PNTR) म्हिून िेखील ओळखला जातो. फक्त उत्तर कोररया 

आवि कु्यबालाच अमेररकेकडून “मोस्ट् फेिडि नेशन” िजाि 

वमळत नाही. 

● युिेनिर आिमि केल्याबद्दल रवशयन सरकारला वशक्षा करिे 

हा या चरिाचा मुख्य उदे्दश आहे. युनायटेड से्ट्ट्स िेखील 

रवशयाला चैनीच्या िसंू्तची वनयाित करिार नाही. 

सूहचबद्ध कंपन्यांच्या बोिाित महिलांच्या बाबतीत बांगलादेश 

दहक्षण आहशयामधे्य अव्वल आिे. 

● इंटरनॅशनल फायनाि कॉपोरेशन (IFC) आवि ढाका स्ट्ॉक 

एक्स्चेंज (DSE) यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, सूचीबि 

कंपन्यांच्या बोडाित मवहलांच्या बाबतीत बांगलािेश िवक्षि 

आवशयामधे्य अव्वल आहे. ताज्या आकडेिारीनुसार, 2020 मधे्य 

सूचीबि कंपन्यांमधे्य स्वतंत्र संचालक असलेल्या मवहलांची 

टके्किारी पाच टक्कक्यांिरून सहा टक्कक्यांपयंत िाढली आहे, 

कोविड-19 चा प्रभाि असूनही मवहलांिर विषम पररिाम झाला 

आहे, असे एका पे्रसने म्हटले आहे. 

● आंतरराष्ट्र ीय मवहला विनावनवमत्त आयोवजत कायििमात हे 

वनष्कषि समोर आले. IFC, DSE, UN Women आवि United 

Nations Global Compact यांनी कायििमाचे आयोजन केले 

होते. IFC ने DSE, UN Women, आवि United Nations 

Global Compact सोबत सलग सातव्या िषी “ररंग ि बेल फॉर 

जेंडर इकॅ्ववलटी”साठी भागीिारी केली आहे. 

मादागास्करमधे्य 'मिात्मा गांधी ग्रीन टर ाँगल'चे अनािरण 

● आझािी का अमृत महोत्सिावनवमत्त मािागास्करमधे्य महात्मा 

गांधी ग्रीन टर ँगल'चे अनािरि करण्यात आले आहे. 

मािागास्करमधील भारताचे राजिूत, अभय कुमार यांनी 

अंटानानाररिोच्या महापौर नैना एंवडर यव्हितोहैना यांच्यासह 

वहरव्या वत्रकोिाचे उि्घाटन करून आझािी का अमृत महोत्सि 

साजरा केला. फलकातील वहरिा हा शब्द शाश्वत विकास आवि 

पयाििरि िाचिण्याची त्यांची िचनबिता िशिितो. या उद्यानाचे 

महात्मा गांधी ग्रीन टर ँगल असे नामकरि ही महात्मा गांधीनंा योग्य 

श्रिांजली आहे 

 

हनयुक्ती बातम्या 
 

अजय भूषण पांिे यांची NFRA चे अध्यक्ष म्हणून हनयुक्ती 

● अजय भूषि पांडे यांची राष्ट्र ीय वित्तीय अहिाल प्रावधकरि 

(NFRA) चे अध्यक्ष म्हिून 3 िषांच्या कालािधीसाठी वनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. पांडे, 1984 च्या बॅचचे महाराष्ट्र  केडरचे 

आयएएस अवधकारी, गेल्या िषी फेबु्रिारीमधे्य महसूल सवचि 

म्हिून वनिृत्त झाले. 
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● मंवत्रमंडळाच्या वनयुक्ती सवमतीने (ACC) माजी महसूल सवचि 

ABP पांडे यांची NFRA चे अध्यक्ष म्हिून वनयुक्ती करण्यास 

मान्यता विली आहे प्रभारी कायिभार स्वीकारल्यापासून तीन 

िषांच्या कालािधीसाठी वकंिा विद्यमान व्यक्तीचे िय 65 िषे पूिि 

होईपयंत. 

कोलगेट-पामोहलव्ह इंहियाच्या CEO म्हणून प्रभा नरहसंिन यांची 

हनयुक्ती 

● कोलगेट-पामोवलि (इंवडया) वलवमटेडच्या CEO आवि MD 

म्हिून प्रभा नरवसंहन यांची वनयुक्ती करण्यात आली आहे. ती 

राम राघिन यांच्यानंतर आली, ज्यांना कोलगेट पामोवलि 

कंपनीच्या एंटरप्राइज ओरल केअरच्या अध्यक्षपिी बढती 

वमळाली आहे. याआधी त्या वहंिुस्तान युवनवलिर (HUL) च्या 

कायिकारी संचालक म्हिून कायिरत होत्या. कोलगेट-पामोवलि 

(इंवडया) 'कोलगेट' बँ्रड अंतगित तोडंी काळजी उत्पािने प्रिान 

करते. हे 'पामोवलि' बँ्रड नािाखाली िैयव्हक्तक काळजी उत्पािने 

िेखील प्रिान करते. 

रणजीत रथ यांची ऑइल इंहिया हलहमटेिचे अध्यक्ष आहण एमिी 

म्हणून हनयुक्ती करण्यात आली आिे. 

● ऑइल इंवडया वलवमटेड (OIL) चे पुढील अध्यक्ष आवि 

व्यिस्थापकीय संचालक म्हिून रिजीत रथ यांचे नाि िेण्यात 

आले आहे. ते विद्यमान अध्यक्ष आवि व्यिस्थापकीय संचालक 

सुशील चंद्र वमश्रा यांची जागा घेतील, जे 30 जून 2022 रोजी 

सेिावनिृत्त होतील. सध्या रथ हे वमनरल एक्सप्ोरेशन कॉपोरेशन 

वलवमटेड (MECL) चे अध्यक्ष आवि व्यिस्थापकीय संचालक 

आहेत. ऑइल इंवडया वलवमटेड ही पेटर ोवलयम आवि नैसवगिक 

िायू मंत्रालयाच्या अंतगित भारत सरकारच्या मालकीची िुसरी 

सिाित मोठी िूड ऑइल आवि नैसवगिक िायू उत्पािक कंपनी 

आहे. 

एन चंद्रशेखरन यांची एअर इंहियाच्या अध्यक्षपदी हनिि 

● टाटा सिचे अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन यांची एअर इंवडयाच्या 

अध्यक्षपिी वनयुक्ती करण्यात आली आहे. फेबु्रिारी 2022 मधे्य, 

एन चंद्रशेखरन यांची टाटा सिचे अध्यक्ष म्हिून पाच िषांच्या 

िुसर्या टमिसाठी पुनवनियुक्ती करण्यात आली. टाटा सि 

लिकरच इिर आयसी यांच्या जागी एअर इंवडयासाठी निीन 

एमडी आवि सीईओची घोषिा करेल जे पुढील मवहन्यात पिभार 

स्वीकारिार होते परंतु त्यांच्या वनयुक्तीसंिभाितील वििािांमुळे 

त्यांनी राजीनामा विला. 

बजाज अहलयान्झ जनरल इन्शुरन्सचे MD आहण CEO, तपन 

हसंघेल यांना 5 िषांची मुदतिाढ हमळाली आिे. 

● बजाज अवलयान्फ्झ जनरल इन्फ्शुरिने  त्यांचे  MD आवि CEO, 

तपन वसंघेल यांना पाच िषांच्या मुितिाढीची घोषिा केली आहे. 

बजाज अवलयान्फ्झ जनरल इन्फ्शुरिने एका वनिेिनात म्हटले आहे 

की निीन टमि 1 एवप्रल 2022 पासून सुरू होईल. वसंगल यांच्या 

नेतृत्वाखाली, कंपनी िेशातील सिाित मोठी आवि सिाित 

फायिेशीर खाजगी सामान्य विमा कंपनी बनली आहे. 

शुभमन हगल आहण रुतुराज गायकिाि यांना My11Circle चे 

ब्राँि अाँमे्बसेिर म्हणून हनयुक्त केले आिे. 

● Games24x7 प्रायिेट वलवमटेड, भारतातील अग्रगण्य वडवजटल 

कौशल्य गेम कंपनीने भारतीय विकेटपटू शुभमन हगल आहण 

रुतुराज गायकिाि यांना त्यांच्या My11Circle फॅन्टसी 

गेवमंग पॅ्टफॉमिसाठी निीन बँ्रड अँमे्बसेडर म्हिून वनयुक्त केले 

आहे. ते िोघेही TV, वडवजटल आवि सोशल मीवडया पॅ्टफॉमििर 

Games24x7 च्या मल्टीमीवडया मोवहमांमधे्य िैवशष्ट्यीकृत 

होतील. 

प्रशांत झिेरी “Flipkart Health+ मधे्य CEO म्हणून रुजू िोत 

आिेत. 

● Flipkart Health+ ने प्रशांत झिेरी यांची निीन CEO म्हिून 

वनयुक्ती जाहीर केली. भारताच्या िेगाने िाढिार्या आरोग्य सेिा 

के्षत्रात व्हफ्लपकाटिच्या प्रिेशासाठी ते प्रभारी असतील. झिेरी 

Flipkart Health+ मधे्य सामील होण्यापूिी अपोलो हेल्थ अँड 

लाइफस्ट्ाइल वलवमटेड आवि MediBuddy चे CEO होते. 

त्यांच्या कारवकिीच्या सुरुिातीला त्यांनी मेडी अवसस्ट् गु्रपमधे्य 

मुख्य व्यिसाय अवधकारी म्हिून काम केले. 

● नोिेंबर 2021 मधे्य, स्वस्त आवि उच्च-गुििते्तच्या 

आरोग्यसेिेच्या वचंता िूर करण्यासाठी एंड-टू-एंड वडवजटल 

हेल्थकेअर पॅ्टफॉमि तयार करण्यासाठी व्हफ्लपकाटि हेल्थ+ 

तयार करण्यात आले. 

● व्हफ्लपकाटि हेल्थ+ टीमने त्याच्या साहसाला सुरुिात करताना 

प्रशांत झिेरीचे स्वागत करताना आम्हाला आनंि होत आहे. एक 

अब्ज वकंिा त्याहून अवधक भारतीयांना सेिा िेिारे भारतातील 

आघाडीचे तंत्रज्ञान-सक्षम हेल्थकेअर पॅ्टफॉमि म्हिून 

व्हफ्लपकाटि हेल्थ+ स्थावपत करण्यासाठी आम्ही काम करत 

असताना त्यांचे हेल्थकेअर ज्ञान अनमोल असेल.” अजय िीर 

यािि, िररष्ठ उपाध्यक्ष आवि Flipkart Health+ चे प्रमुख , यांनी 

एका वनिेिनात म्हटले आहे. 

 

अथिव्यिस्था बातम्या 
 

EPFO ने 2021-22 साठी PF ठेिीिंरील व्याजदर 8.1% पयंत 

कमी केला. 

● सेिावनिृत्ती वनधी संस्था, कमिचारी भविष्य वनिािह वनधी संघटना 

(EPFO) ने 2021-22 साठी भविष्य वनिािह वनधी ठेिीिंरील 

व्याजिर 8.10% पयंत कमी केला आहे. हा िर मागील िषािच्या 

तुलनेत 0.4% कमी आहे. 2020-21 आवि 2019-20 मधे्य PF 

ठेिीिंरील व्याजिर 8.5% होता. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● चार िशकांहून अवधक काळातील हे सिाित कमी आहे. EPFO ने 

1977-78 मधे्य 8.0% व्याजिर जमा केला होता. तेिापासून, ते 

एकतर 8.25% वकंिा अवधक आहे. 

● 8.1% व्याज िर EPFO च्या िषाितील अंिाजे उत्पन्न 76,768 

कोटीचं्या आधारे घोवषत करण्यात आला आहे आवि यामुळे 

सेिावनिृत्ती वनधी संस्था 450 कोटी रुपयांच्या अवधशेषासह 

राहील. 

● या वनिियाचा साठ िशलक्ष EPFO सिस्यांच्या कमाईिर पररिाम 

होण्याची अपेक्षा आहे. 
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मागील दर: 

● EPFO ने 2016-17 मधे्य 8.65% आवि 2017-18 मधे्य 8.55% 

व्याजिर विला होता. 

● 2015-16 मधे्य व्याजिर 8.8% िर थोडा जास्त होता. 

● त्याने 2013-14 तसेच 2014-15 मधे्य 8.75% व्याज विले होते, 

जे 2012-13 च्या 8.5% पेक्षा जास्त होते. 

● 2011-12 मधे्य व्याजिर 8.25% होता. 

मॉगिन सॅ्टनलीने FY23 साठी भारताचा GDP 7.9% िर ठेिला 

आिे. 

● रेवटंग एजिी मॉगिन सॅ्ट्नलीने 2022-23 (FY23) साठी 

भारताच्या GDP िाढीचा अंिाज 7.9% ठेिला आहे. रवशया-

युिेन संघषािचा तेलाच्या वकमतीिंर पररिाम झाल्यामुळे त्याच्या 

पूिीच्या अंिाजापेक्षा हे 50 bps कमी आहे. वशिाय, सॅ्ट्न्फ्लेने 

िेशाचा वकरकोळ चलनिाढीचा अंिाज 6% पयंत िाढिला, 

िरम्यान, चालू खात्यातील तूट GDP च्या 3% ने िाढलेली विसते. 

● तेल आवि इतर िसंू्तच्या िाढीि वकंमती या तीन प्रमुख 

माध्यमांमुळे भारत प्रभावित झाला आहे. ब्रोकरेजमधील 

विशे्लषकांनीही त्यांचा चलनिाढीचा अंिाज 6 टक्कक्यांपयंत 

िाढिला – RBI साठी सहनशीलता बँडचा िरचा भाग – आवि 

चालू घडामोडीमुंळे सॅ्ट्गफे्लशन जोखीम ध्वजांवकत केली. 

LivQuik RBI ची PPI इंटरऑपरेहबहलटी मागिदशिक तते्त्व साध्य 

करणारी पहिली हफनटेक बनली आिे. 

● LivQuik, एक प्रीपेड पेमेंट इनु्स्ट्रमेंट (PPI) जारी करिार्याने 

जाहीर केले की, भारतीय ररझिि बँकेने अवनिायि केलेल्या प्रीपेड 

पेमेंट इनु्स्ट्रमेंट्ससाठी त्यांनी पूिि इंटरऑपरेवबवलटी प्राप्त केली 

आहे. फमिच्या मते, पूिि इंटरऑपरेवबवलटी प्राप्त करिारी ही 

पवहली PPI जारीकताि आहे. RBI वनयमांनुसार, PPI जारीकत्यांनी 

31 माचि 2022 पयंत पूिि- KYC िॉलेट इंटरऑपरेवबवलटी सक्षम 

करिे आिश्यक आहे. 

● LivQuik चे ग्राहक व्हिसा आवि RuPay नेटिकि िर काडि संलग्न 

करून, तसेच UPI सक्षम करून, व्यिसायानुसार, 

इंटरऑपरेवबवलटीमुळे त्यांचे पेमेंट आवि िॉलेटमधे्य खचि 

करण्यास सक्षम होतील. 
 

 

● LivQuik चे चीफ ऑपरेवटंग ऑवफसर करि तलिार यांनी या 

कायििमात भाषि केले आवि ते म्हिाले, “LivQuik मधे्य, 

ग्राहकांना आमच्या PPI क्षमतांचा लाभ घेण्यासाठी आवि त्यांची 

उवद्दषे्ट् साध्य करण्यासाठी सिाित व्यापक व्यासपीठ उपलब्ध 

करून िेण्यात आम्हाला अवभमान िाटतो. पूिि 

इंटरऑपरेवबवलटी प्राप्त करिारे पवहले PPI असल्याचा आम्हाला 

आनंि िाटतो आवि आम्ही आमच्या ग्राहकांच्या विसृ्तत 

शे्रिीसाठी आमच्या सेिा प्रिान करण्यास उतु्सक आहोत. काडि , 

िॉलेट्स, वगफ्ट सवटिवफकेट्स आवि इतर उत्पािनांमधे्य आमच्या 

विद्यमान क्षमतांसह PPI िर UPI वितरीत करण्यासाठी आम्ही 

M2P Fintech सोबत काम केले आहे.” 

IIFL हसकु्यररटीजने "िनअप" प्राइमरी माकेट्स इन्वे्हस्टमेंट 

पॅ्लटफॉमि लााँच केले. 

● IIFL वसकु्यररटीज वलवमटेड (पूिी इंवडया इन्फोलाइन वलवमटेड) 

ने 'OneUp' लाँच केले, भारतातील पवहले प्राथवमक बाजार 

गंुतििूक मंच. या पॅ्टफॉमिद्वारे, प्रारंवभक साििजवनक ऑफररंग 

(IPO), नॉन-कन्फ्िटेबल वडबेंचर (NCDs) आवि साििभौम सुििि 

रोखे (SGBs) मधे्य गंुतििूक केली जाऊ शकते. OneUp 

पॅ्टफॉमििर, IPO अजि 24×7 आवि IPO बोली उघडण्याच्या 

तीन वििस आधी स्वीकारले जातात. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● हे सिि एकाच व्यासपीठािर खरेिीिारांना निीन गंुतििूक 

पयाियांचे विशे्लषि, व्यिहार आवि हाताळण्यास सक्षम करते. 

पॅ्टफॉमिचे आिखी एक िैवशष्ट्य म्हिजे ते गंुतििूकिारांना 

इतरांसाठी िेखील बोली लािू िेते, मग ते वमत्र असोत वकंिा 

कुटंुबातील सिस्य असोत. 

● इंवडया इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनाि कंपनी वलवमटेड (IIFCL) ने 

भारतात िीघिकालीन पायाभूत सुविधांना चालना िेण्यासाठी 

1,500 कोटी रुपये कजि उभारले आहे. त्याने नॉन-कन्फ्िटेबल 

डेट वसकु्यररटीजच्या खाजगी पे्समेंटद्वारे 500 कोटी रुपयांसाठी 

वनधी उभारला आवि त्याच्याकडे 1,000 कोटी रुपयांचा ग्रीनशू 

पयािय आहे. हा अंक 6 िेळा ओिरसबस्क्राइब झाला. 

पाचिे पेमेंट टेक स्टाटिअप IZealiant Technologies 

Razorpay द्वारे अहधग्रहित 

● Razorpay, एक वफनटेक युवनकॉनि, IZealiant 

Technologies, बँकांना पेमेंट टेक्नॉलॉजी सोलू्यशि प्रिान 

करिारा एक प्रवसि वफने्टक व्यिसाय, अज्ञात रकमेत खरेिी 

करण्याची घोषिा केली. IZealiant हे पुिे-आधाररत स्ट्ाटिअप 

आहे जे बँका आवि वित्तीय संस्थांना मोबाइल-फस्ट्ि, API-सक्षम 

आवि क्लाउड-रेडी पेमेंट प्रोसेवसंग टूल्स ऑफर करते. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● Razorpay च्या बँवकंग सोलु्यशि आमिला IZealiant च्या 

खरेिीमुळे बळकट केले जाईल, जे भागीिार बँकांसाठी 

िांवतकारी पेमेंट बँवकंग सोलू्यशि विकवसत करेल, ज्यामुळे 

व्यिसाय आवि त्यांच्या अंवतम ग्राहकांना िेगिान, अवधक अखंड 

आवि सुरवक्षत पेमेंट अनुभिाचा आनंि घेता येईल. 
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● Razorpay च्या बँवकंग टीमने भारतातील अनेक महत्त्वाच्या 

प्रकल्पांिर काम केले आहे, ज्यात Razorpay TokenHQ, 

भारतातील पवहले मल्टी-नेटिकि  RBI कंप्ायंट काडि 

टोकनायझेशन सोलू्यशन आवि MandateHQ, बँकांसाठी API-

आधाररत, प्ग-अँड-पे् आिती पेमेंट इंटरफेस यांचा समािेश 

आहे. 

● “आम्हाला IZealiant टीम आज Razorpay कुटंुबात सामील 

झाल्यामुळे आनंि होत आहे,”Razorpay चे CEO आवि सह-

संस्थापक हवषिल माथूर यांनी खरेिीला उत्तर िेताना सांवगतले. 

मला खात्री आहे की िोन तांवत्रक कंपन्यांचे एकवत्रत सामर्थ्ि 

आमच्या भागीिार बँकांना पुढील वपढीतील उपाय विकवसत 

करण्यासाठी आवि निीन सामान्य व्हस्थतीत बाजारातील 

गवतशीलता बिलण्यासाठी आिश्यक सहाय्य प्रिान करेल. 

पेटीएम पेमेंट्स बाँकेला िेटाचे उलं्लघन केल्याबद्दल हशक्षा केली 

आिे. 

● आरबीआयने पेटीएम पेमेंट्स बँकेला निीन ग्राहक 

स्वीकारण्यापासून रोखले आहे कारि त्यांनी इतर िेशांतील 

सििरिर डेटा टर ाव्हन्फ्झट करण्याची परिानगी िेऊन आवि 

ग्राहकांचे योग्य प्रमािीकरि करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे 

कायद्याचे उलं्लघन केले आहे. एका अहिालानुसार, भारतीय 

ररझिि बँक (RBI) च्या िावषिक तपासिीत असे आढळून आले 

की कंपनीचे सििर चीन-आधाररत संस्थांशी मावहती सामावयक 

करत आहेत ज्यांनी पेटीएम पेमेंट्स बँकेत अप्रत्यक्षपिे स्वारस्य 

ठेिले आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● सॉफ्टबँक-समवथित पेटीएम पेमेंट्स बँकेला शुििारी सेंटर ल 

बँकेने निीन ग्राहक जोडण्यापासून रोखले, "बँकेत आढळलेल्या 

गंभीर पयििेक्षी समस्या" उि्धृत केले. 

● ररझिि बँक ऑफ इंवडयाने एका वनिेिनात म्हटले आहे की 

बँकेला वतच्या IT प्रिालीचे संपूिि मूल्यांकन करण्यासाठी ऑवडट 

कंपनी वनयुक्त करण्यास सांवगतले आहे. 

● पेटीएम पेमेंट्स बँकेने, िुसरीकडे, आरोपाचे िििन “पूििपिे 

चुकीचे, चुकीचे आवि पुष्ट्ी न केलेले”असे केले आहे, हे लक्षात 

घेऊन की ते RBI च्या डेटा स्थावनकीकरि वनिेशांचे पूििपिे 

पालन करते. 

● "बँकेचा डेटा संपूििपिे िेशात समाविष्ट् आहे." वनिेिनानुसार, 

“आम्ही वडवजटल इंवडया कायििमाचे खंबीर समथिक आहोत 

आवि िेशात आवथिक समािेशकता िाढिण्यासाठी समवपित 

आहोत. 

● RBI च्या वनिियाला प्रवतसाि म्हिून बँक (Paytm पेमेंट्स) त्वरीत 

काम करत आहे. PPBL ने सांवगतले की ते शक्य वततक्या लिकर 

त्यांच्या समस्यांचे वनराकरि करण्यासाठी वनयामकांना सहकायि 

करत राहील. 

● वनिेिनानुसार ग्राहकांच्या सेिांिर पररिाम होिार नाही. 

● सध्याचे PPBL ग्राहक कोित्याही व्यत्ययावशिाय अखंड बँवकंग 

आवि वडवजटल पेमेंट सेिांचा लाभ घेण्यास सक्षम असतील, असे 

विधानात म्हटले आहे. 

फेब्रुिारीमधे्य हकरकोळ मिागाई 6.07% िर, अजूनिी RBI 

मयािदेपेक्षा जास्त आिे. 

● फेबु्रिारीमधे्य, भारताचा वकरकोळ चलनिाढीचा िर आठ 

मवहन्यांच्या उच्चांकािर पोहोचला, सलग िुस-या मवहन्यात 

मध्यिती बँकेच्या 6% च्या आरामिायी पातळीच्या िर कायम 

रावहला, तर घाऊक वकमतीची चलनिाढ सलग अकराव्या 

मवहन्यात िुहेरी अंकात रावहली. आवशयातील वतसर्या-सिाित 

मोठ्या अथिव्यिस्थेच्या िाढीला धोका िाढल्याने, यामुळे 

महागाईचे व्यिस्थापन कठीि होऊ शकते. ग्राहक वकंमत 

वनिेशांक (CPI)- आधाररत महागाईचा िर फेबु्रिारीमधे्य 6.07 

टक्कक्यांपयंत िाढला आहे जो मागील मवहन्याच्या 6.01 

टक्कक्यांिरून िाढला आहे 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● भाजीपाला आवि खाद्यतेलाच्या महागाईमुळे अन्न आवि पेय 

पिाथांच्या महागाईने 15 मवहन्यांतील उच्चांक 5.85 टक्कक्यांिर 

पोहोचला आहे. 

● घाऊक वकंमत वनिेशांक (WPI) आधाररत चलनिाढीचा िर िोन 

मवहन्यांच्या घसरिीनंतर फेबु्रिारीमधे्य 13.11 टक्कक्यांिर 

पोहोचला, असे उद्योग विभागाने जारी केलेल्या 

आकडेिारीनुसार. 

●  कंपन्यांनी ग्राहकांना उच्च इनपुट वकंमती विल्याने उत्पावित 

िसंू्तची महागाई फेबु्रिारीमधे्य 9.84 टक्कक्यांिर पोहोचली, तर 

अन्न आवि इंधन महागाई िर व्हस्थर रावहले. 

●  उत्पािकांनी िाढत्या वनविष्ठा खचि ग्राहकांना विल्याने 

फेबु्रिारीमधे्य उत्पावित िसंू्तची महागाई 9.84 टक्कक्यांिर गेली, 

तर अन्न आवि पेटर ोलची महागाई अनुिमे 8.19 टके्क आवि 

31.5 टक्कक्यांिर घसरली. मे 2021 पासून घसरलेल्या टर ेंडनंतर, 

खाद्यतेल महागाई फेबु्रिारीमधे्य 14.9 टक्कक्यांिर पोहोचली. 

● जेिा तेल-माकेट कॉपोरेशन इंधनाच्या वकमती िाढितात, जे 

नोिेंबरपासून व्हस्थर आहेत, तेिा अथिव्यिस्थेिर महागाईचा 

िबाि िाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे व्याजिर 

िाढिण्यासाठी ररझिि बँकेिर आिखी िबाि येईल. 

बाजार भांििलाच्या बाबतीत भारताने जगातील पहिल्या पाच 

क्लबमधे्य प्रिेश केला. 

● बू्लमबगिच्या माकेट कॅवपटलायझेशनच्या अलीकडील डेटानुसार, 

भारताच्या इव्हक्वटी माकेटने पवहल्या िेळी माकेट 

कॅवपटलायझेशनच्या बाबतीत जगातील टॉप 5 मधे्य प्रिेश केला 

आहे. USD 3.21 वटर वलयनच्या एकूि बाजार भांडिलासह भारत 

5 व्या िमांकािर आहे. एकूि जागवतक बाजार भांडिल USD 

109.22 वटर वलयन आहे. USD 47.32 वटर वलयनच्या एकूि माकेट 

कॅपसह US िमिारीत अव्वल आहे, त्यानंतर चीन (USD 11.52 

वटर वलयन), जपान (USD 6 वटर वलयन) आवि हाँगकाँग (USD 5.55 

वटर वलयन) आहे. 

● युनायटेड वकंगडम (यूके) USD 3.19 वटर वलयनच्या एम-कॅपसह 

6 व्या िमांकािर, सौिी अरेवबया USD 3.18 वटर वलयनच्या एम-

कॅपसह 7 व्या िमांकािर, कॅनडा USD 3.18 वटर वलयनच्या एम-

कॅपसह 8 व्या िमांकािर, राि 9व्या िमांकािर आहे USD 

2.89 वटर वलयनचे M-Cap आवि USD 2.29 वटर वलयनच्या M-

Cap सह जमिनी 10व्या िमांकािर आहे. 
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अाँन्वक्सस बाँकेने IFR एहशया अिॉि्िस 2021 मधे्य 'एहशयन बाँक 

ऑफ द इयर' हजंकला. 

● भारतातील वतसरी सिाित मोठी खाजगी के्षत्रातील बँक, अँव्हक्सस 

बँकेला आवशयाई गंुतििूक बँवकंग के्षत्रातील व्यापक किरेज 

आवि कौशल्याची खोली यासाठी IFR आवशयाची एवशयन बँक 

ऑफ ि इयर पुरस्कार िेण्यात आला आहे. हा पुरस्कार सिि 

प्रमुख उत्पािने आवि विभागांमधे्य इव्हक्वटी आवि कजि जारी 

करण्याच्या बाबतीत बँकेच्या उतृ्कष्ट् कामवगरीची कबुली िेतो. 

● या िषी, बँकेने फायनाि एवशयाज कंटर ी अिॉड्िसमधे्य 

'भारतातील सिोतृ्कष्ट् DCM हाऊस' पुरस्कार िेखील वजंकला 

आहे. अँव्हक्सस बँक बू्लमबगि लीग टेबल रँवकंगमधे्य सलग 15 

कॅलेंडर िषांमधे्य प्रथम िमांकािर आहे आवि िेशांतगित कजि 

भांडिल बाजारामधे्य वतचे नेतृत्व स्थान कायम राखले आहे. 

HSBC च्या मु्यचु्यअल फंिाने CRISIL IBX 50:50 हगल्ट प्लस 

SDL एहप्रल 2028 इंिेक्सचा फंि लॉन्च केला. 

● HSBC CRISIL IBX 50:50 वगल्ट प्स SDL एवप्रल 2028 इंडेक्स 

फंड (HGSF), CRISIL IBX 50:50 वगल्ट प्स SDL इंडेक्स- 

एवप्रल 2028 चा मागोिा घेिारा ओपन-एंडेड टागेट मॅचु्यररटी 

इंडेक्स फंड आहे. फंड हाऊसच्या मते, प्रोग्राममधे्य उच्च 

व्याजिर जोखीम आवि कमी िेवडट जोखीम आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● पे्रस ररलीजनुसार, HGSF िजेिार कजि कागिपते्र एकत्र करून 

सुधाररत जोखीम-समायोवजत कामवगरी आवि तरलता प्रिान 

करण्याचा मानस आहे. 

● कवपल पंजाबी, SVP - फंड मॅनेजर वफक्स्ड इन्कम द्वारे फंडाचे 

व्यिस्थापन केले जाईल आवि CRISIL IBX 50:50 वगल्ट प्स 

SDL वनिेशांक - एवप्रल 2028 विरुि बेंचमाकि  केले जाईल. 

सध्याच्या अव्हस्थर िीघिकालीन वसकु्यररटीजच्या दृष्ट्ीकोनातून 

नफा वमळिण्यासाठी सहा िषांच्या लक्ष्य पररपक्वता के्षत्रािर लक्ष 

कें वद्रत करण्याचा फंडाचा मानस आहे. 

CGSSD माचि, 31, 2023 पयंत िाढिण्यात आला. 

● अधीनस्थ कजािसाठी (CGSSD) िेवडट हमी योजना 

31.03.2023 पयंत िाढिण्यात आली आहे. 13 मे 2020 रोजी, 

सरकारने आत्मवनभिर भारत पॅकेजचा एक भाग म्हिून 'वडस्ट्र ेस्ड 

अॅसेट्स फंड- स्ट्र ेस्ड एमएसएमईसाठी अधीनस्थ कजि ' सुरू 

करण्याची घोषिा केली. पररिामी, सरकारने 1 जून, 2020 रोजी 

'कजािसाठी पत हमी योजना' मंजूर केली आवि तिािग्रस्त 

MSME च्या प्रितिकांना कजि िेण्यासाठी ही योजना 24 जून 

2020 रोजी सुरू करण्यात आली. SMA-2 आवि NPA खाती 

जी RBI नुसार पुनरिचनेसाठी पात्र आहेतकजि िेिार्या 

संस्थांमाफि त कजि िेिार्या संस्थांच्या पुस्तकांिर मागििशिक तते्त्व. 

सुरुिातीला, योजना केिळ 31 माचि 2021 पयंत िैध होती. 

आहथिक िषि 2022-23 साठी जमू्म आहण काश्मीरसाठी 1.42 

लाख कोटी रुपयांचा अथिसंकल्प, अथिमंत्री हनमिला सीतारामन 

यांनी सादर केला. 

● लोकसभेत, अथिमंत्री वनमिला सीतारामन यांनी 2022-23 या 

आवथिक िषािसाठी जमू्म आवि काश्मीरच्या कें द्रशावसत 

प्रिेशासाठी 1.42 लाख कोटी रुपयांचा अथिसंकल्प प्रस्तावित 

केला, सीतारामन यांनी कें द्रशावसत प्रिेशाच्या 2021-22 या 

आवथिक िषािसाठी एकूि 18,860.32 कोटी रुपयांच्या अवतररक्त 

मागण्या मांडल्या आवि त्याच वििशी सभागृहाला चचेला 

परिानगी िेण्यासाठी काही वनयमांना स्थवगती िेण्याचा ठराि 

मांडला. 

बाजार भांििलाच्या बाबतीत भारताने जगातील पहिल्या पाच 

क्लबमधे्य प्रिेश केला. 

● बू्लमबगिच्या माकेट कॅवपटलायझेशनच्या अलीकडील डेटानुसार, 

भारताच्या इव्हक्वटी माकेटने पवहल्या िेळी माकेट 

कॅवपटलायझेशनच्या बाबतीत जगातील टॉप 5 मधे्य प्रिेश केला 

आहे. USD 3.21 वटर वलयनच्या एकूि बाजार भांडिलासह भारत 

5 व्या िमांकािर आहे. एकूि जागवतक बाजार भांडिल USD 

109.22 वटर वलयन आहे. USD 47.32 वटर वलयनच्या एकूि माकेट 

कॅपसह US िमिारीत अव्वल आहे, त्यानंतर चीन (USD 11.52 

वटर वलयन), जपान (USD 6 वटर वलयन) आवि हाँगकाँग (USD 5.55 

वटर वलयन) आहे. 

मूिीजने CY22 साठी भारताचा GDP अंदाज 9.1% पयंत कमी 

केला. 

● रेवटंग एजिी मूडीजने रवशया-युिेन संघषािचा जागवतक 

अथिव्यिस्थेिर होिार्या प्रवतकूल पररिामांमुळे कॅलेंडर िषि 

2022 (CY2022) मधे्य भारताच्या आवथिक िाढीचा अंिाज 40 

आधार अंकांनी 9.1 टक्कक्यांनी खाली आिला आहे. यापूिी 

फेबु्रिारी 2022 मधे्य, मूडीजने CY2022 मधे्य भारताचा जीडीपी 

9.5 टके्क असा अंिाज ितििला होता. मूडीजने कॅलेंडर िषि (CY) 

2023 साठी भारताच्या GDP िाढीचा अंिाज 5.4 टके्क ठेिला 

आहे. 
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आयसीआयसीआय बाँकेने एहमरेट्स स्कायिििसि को-ब्राँिेि 

के्रहिट कािि लॉन्च केले. 

● Emirates Skywards च्या सहकायािने, Emirates आहण 

flydubai चा लॉयल्टी कायििम , ICICI बाँकेने 'Emirates 

Skywards ICICI Bank Credit Card' तयार केले आहे. 

ग्राहक ररिॉडि पॉइंट वमळिू शकतात – ज्याला स्कायिि्िस 

माइल्स म्हिून ओळखले जाते – प्रिास, जीिनशैली आवि 

काड्िसच्या संकलनासह िैनंविन खरेिीिर. खाजगी के्षत्रातील 

कजििात्यानुसार, ही काडे सिोतृ्कष्ट् शे्रिीतील बवक्षसे आवि 

फायिे िेतात आवि िारंिार परिेशात प्रिास करिार्या श्रीमंत 

ग्राहकांसाठी योग्य आहेत. 

SBI िैदराबाद येथे इनोवे्हशन, इनकु्यबेशन आहण प्रिेग कें द्र 

स्थापन करणार आिे. 

● से्ट्ट बँक ऑफ इंवडया (SBI) हैिराबाि, तेलंगिा येथे इनोिेशन, 

इनकु्यबेशन आवि एक्सीलरेशन सेंटर (IIAC) स्थापन करेल जे 

सल्लागाराच्या ऑन-बोवडंगच्या सहा ते नऊ मवहन्यांत कायािव्हित 

होईल. हे कें द्र बँकेची सध्याची कामवगरी िाढिण्याची आवि 

निोपिमाद्वारे उच्च शे्रिीतील िाढ घडिून आिण्याची इन-

हाउस क्षमता असेल. हे बँकेला निीन उत्पािने आवि सेिांच्या 

पररचयासाठी तंत्रज्ञान, ज्ञान आवि कौशले्य विकवसत करण्यास 

मित करेल. वफन-टेक भागीिारी वनयंवत्रत करण्यासाठी आवि 

चालविण्यास आवि संपूिि बँकेत बिल लागू करण्यासाठी ही एक 

कें द्रीय संस्था म्हिून काम करेल. 

महिला मनी, न्वव्हसा आहण टर ान्सकॉपिने महिला उद्योजकांसाठी 

प्रीपेि कािि लॉन्च केले. 

● वडवजटल पेमेंट नेटिकि  मवहला मनी, व्हिसा आवि टर ािकॉपि 

प्रीपेड पेमेंट इनु्स्ट्रमेंट्स (पीपीआय) ने मवहला उद्योजकांना पेमेंट, 

कजे सहज गोळा करण्यात आवि व्यिहारांसाठी प्रोत्साहन 

वमळण्यासाठी मवहला मनी प्रीपेड काडि लॉन्च केले आहे. प्रीपेड 

काडि वडजीटल उद्योजक, छोटे व्यािसावयक आवि मवहलांच्या 

गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले आहे. 

महिला मनी प्रीपेि काििची ठळक िैहशष्ट्ये आहण फायदे: 

● हे काडि मवहला उद्योजकांना त्यांच्या व्यिसायासाठी वडवजटल 

पितीने पेमेंट गोळा करिे सोपे करते आवि त्यांचे खेळते 

भांडिल िाढविण्यात मित करते, कारि कजि थेट काडिमधे्य 

हस्तांतररत केले जाऊ शकते. 

● भागीिारांच्या मवहला मनी इकोवसस्ट्ममधून िापरकत्यांना 

प्रोत्साहन, बवक्षसे आवि कॅशबॅक ऑफर केले जातात. 

● हे काडि अशा मवहलांसाठी उपयुक्त आहे ज्या किावचत त्यांची 

बँक खाती सवियपिे चालित नाहीत परंतु त्यांच्या 

व्यिसायासाठी आवि खचािसाठी वडवजटल व्यिहार करू 

इव्हितात. 

कराराच्या बातम्या 
 

मद्रासचे IIT आहण RBI इनोवे्हशन िब बूस्ट हफनटेक 

स्टाटिअप्सशी संबंध जोितात. 

● IIT मद्रास इनकु्यबेशन सेल (IITMIC) आवि RBI 

Innovation Hub (RBIH) , भारतीय ररझव्हि बाँकेच्या पूिि 

मालकीची उपकंपनी, यांनी भारतातील  वफनटेक व्यिसायांना 

समथिन आवि विस्ताररत करण्यासाठी आिश्यक असलेल्या 

इकोवसस्ट्मची स्थापना करण्यासाठी सहकायि करण्यासाठी एक 

सामंजस्य करार (MoU) केला. िोन्ही संस्था सुरुिातीच्या 

टप्प्प्यातील उद्योजकांना इनकु्यबेशन सपोटिसह अनोखे आवि 

विघटनकारी कल्पना िेण्यासाठी आवि त्यांच्या से्कल-अप 

प्रिासाला गती िेण्यासाठी सहयोग करतील. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● "भारताची स्ट्ाटिअप इकोवसस्ट्म िेशाच्या आवथिक समृिीमधे्य 

महत्त्वपूिि योगिान िेते." आम्ही अशा उष्मायन सहकायांद्वारे 

िेशातील वफनटेक स्ट्ाटि-अपच्या िाढीसाठी अनुकूल अशी एक 

मजबूत इकोवसस्ट्म तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहोत,”असे 

RBI इनोिेशन हब (RBIH) चे CEO राजेश बिल म्हिाले. 

● RBIH िेळोिेळी सह-उष्मायनासाठी IITM इनकु्यबेशन सेलमधे्य 

उष्मायन केलेल्या वनिडक स्ट्ाटिअप्सचा विचार करेल, आवि 

त्यांना धोरिात्मक आवि ऑपरेशनल मागििशिन, तसेच RBIH 

नेतृत्व आवि डोमेन तज्ञांकडून प्रवशक्षि आवि मागििशिन सते्र, 

माकेट ऍके्सस आवि मोठ्या प्रमािात कनेक्शन वमळतील. 

स्ट्ाटिअप, वििेते, गंुतििूकिार आवि इतर संसाधनांची 

इकोवसस्ट्म. 

● " RBIH सोबतचे हे सहकायि योग्य विशेने टाकलेले पाऊल आहे." 

आवथिक तंत्रज्ञान आवि वडवजटल व्यिहारातील घडामोडीमुंळे 

आवथिक समािेश सुलभ करण्यासाठी आम्ही अवधक 

उद्योजकांसोबत भागीिारी करण्यास उतु्सक आहोत,” असे 

प्रोफेसर अशोक झुनझुनिाला, अध्यक्ष, IIT मद्रास इनकू्यबेशन 

सेल (IITMIC) आवि IIT मद्रास ररसचि पाकि  (IITMRP) म्हिाले 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

75 िा बाफ्टा पुरस्कार 2022 जािीर 

● वब्रवटश अकािमी वचत्रपट पुरस्कारांची 75 िी आिृत्ती, ज्याला 

बाफ्टा पुरस्कार म्हिूनही ओळखले जाते, लंडनमधील रॉयल 

अल्बटि हॉलमधे्य आयोवजत करण्यात आले होते. वब्रवटश 

अकािमी ऑफ वफल्म अँड टेवलव्हिजन आट्िस (BAFTA) द्वारे 

सािर करण्यात आलेले पुरस्कार, 2021 च्या सिोतृ्कष्ट् राष्ट्र ीय 

आवि परिेशी वचत्रपटांना सन्मावनत केले जातात. या समारंभाचे 

आयोजन अवभनेत्री आवि कॉमेवडयन  ररबेल विल्सन यांनी केले 

होते.  सिािवधक नामांकने वमळालेल्या वचत्रपटाला 11 नामांकन 

वमळाले होते. सिािवधक पुरस्कार वमळालेल्या वचत्रपटाला 5 

पुरस्कार वमळाले. 
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2022 BAFTA पुरस्कारातील हिजेत्यांची यादी 

Category Winners 

Best Film The Power of the Dog 

Best Director 
Jane Campion, The Power of 

the Dog 

Best Actress in 

Leading Role 
Joanna Scanlan, After Love 

Best Actor in Leading 

Role 
Will Smith, King Richard 

Best Supporting 

Actress 

Ariana DeBose, West Side 

Story 

Best Supporting Actor Troy Kotsur, CODA 

EE Rising Star Award Lashana Lynch 

Outstanding British 

Film 
Belfast 

Outstanding Debut By 

A British Writer, 

Director, Or Producer 

The Harder They Fall 

Best Film Not In The 

English Language 
Drive My Car 

Best Documentary 

Summer of Soul (Or, When 

The Revolution Could Not 

Be Televised) 

Best Animated Film Encanto 

Best Short Animation 

Do Not Feed the Pigeons, 

Vladimir Krasilnikov, Jordi 

Morera and Antonin Niclass 

Best Short Film 
The Black Cop, Cherish 

Oleka 

Original Screenplay 
Licorice Pizza, Paul Thomas 

Anderson 

Adapted Screenplay CODA, Sian Heder 

Original Score Dune, Hans Zimmer 

Casting West Side Story, Cindy Tolan 
 

नारायण प्रधान यांना िैज्ञाहनक संशोधनासाठी जीिी हबलाि 

पुरस्कारासाठी नाि देण्यात आले. 

● प्रोफेसर नारायि प्रधान यांची भौवतक विज्ञान के्षत्रातील 

उले्लखनीय योगिानाबद्दल िैज्ञावनक संशोधनासाठी 31 व्या GD 

वबलाि पुरस्कारासाठी वनिड करण्यात आली आहे. या लहान 

प्रकाश सामग्रीचे निीन आकार वडझाइन करण्यात मित 

करण्यासाठी त्यांनी विस्ट्ल मॉडु्यलेशनमधे्य त्यांचे कौशल्य 

प्रिान केले आहे. 

● प्रधान यांचे संशोधन कायि प्रकाश-उत्सजिक अधिसंिाहक 

नॅनोविस्ट्ल्सचे रसायनशास्त्र आवि भौवतकशास्त्र समजून 

घेण्यािर कें वद्रत होते. त्याच्या संशोधन गटाने नव्याने उियास 

आलेल्या प्रकाश-उत्सजिक हॅलाइड पेरोव्स्स्काईट 

नॅनोविस्ट्ल्सच्या पृष्ठभागाच्या बांधकामात महत्त्वपूिि योगिान 

विले आहे, जे फोटोिोले्टईक्स आवि एलईडी बनिण्यासाठी 

पुढील वपढीतील प्रकाश सामग्री असिे अपेवक्षत आहे. या लहान 

प्रकाश सामग्रीचे निीन आकार वडझाइन करण्यात मित 

करण्यासाठी त्यांनी विस्ट्ल मॉडु्यलेशनमधे्य त्यांचे कौशल्य 

प्रिान केले आहे. 

पोलंिच्या कॅरोहलना हबएलॉस्का हिने हमस िर्ल्ि 2021 चा 

न्वखताब हजंकला आिे. 

● पोलंडच्या कॅरोवलना वबएलॉस्का वहने वमस िल्ड्ि 2021 चा 

व्हखताब वजंकला आहे. वतला 2019 ची वमस िल्ड्ि जमैकाच्या 

टोनी-अॅन वसंगने मुकुट घातला. वतने यूएसए, इंडोनेवशया, 

मेव्हक्सको, नॉििनि आयलंड आवि कोटे डी'आयिोर यांना हरिून 

प्रवतवष्ठत विजेतेपि पटकािले. युनायटेड से्ट्ट्समधील भारतीय-

अमेररकन श्री सैनीने प्रथम उपविजेतेपि पटकािले, त्यानंतर 

कोटे डी'आयिोरच्या ऑवलव्हिया येसने पटकािले. 

● वमस िल्ड्ि आंतरराष्ट्र ीय सौिंयि िधेची 70 िी आिृत्ती सॅन जुआन, 

पोतो ररको येथे पार पडली. 

● फेवमना वमस इंवडया िल्ड्ि 2020 मनसा िारािसीने वमस िल्ड्ि 

2021 मधे्य भारताचे प्रवतवनवधत्व केले. 

 

सहमट आहण कॉन्फरन्स बातम्या 
 

आंतरराष्ट्र ीय भूिैज्ञाहनक कााँगे्रसची 36 िी आिृत्ती निी हदल्ली 

येथे िोणार आिे. 

● िचु्यिअल पॅ्टफॉमििर, 20-22 माचि 2022 रोजी येथे 36 िी 

इंटरनॅशनल वजऑलॉवजकल काँगे्रस (IGC) आयोवजत केली 

जाईल, ज्यामधे्य वजओसायिेस: ि बेवसक सायि फॉर अ 

ससे्ट्नेबल फु्यचर हा विषय आहे. 36 िी आंतरराष्ट्र ीय भूभौवतकीय 

काँगे्रस खाि आवि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्र ीय विज्ञान 

अकािमी आवि बांगलािेश, नेपाळ आवि श्रीलंकेच्या विज्ञान 

अकािमी यांच्यातील सहयोग आहे. 
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● कें द्रीय कोळसा, खाि आवि संसिीय कामकाज मंत्री श्री प्रल्हाि 

जोशी आवि राज्य विज्ञान आवि तंत्रज्ञान मंत्री ; राज्य भूविज्ञान 

मंत्री ; पीएमओ, कावमिक, साििजवनक तिारी, पेन्फ्शन, अिुऊजाि 

आवि अंतराळ मंत्री डॉ वजतेंद्र वसंह काँगे्रसचे उि्घाटन करतील 

अशी अपेक्षा आहे. 

 

संरक्षण बातम्या 
 

जनरल हबहपन राित यांच्या िृतीहप्रत्यथि, भारतीय सैन्याने चेअर 

ऑफ एक्सलंस समहपित केले. 

● जनरल वबवपन राित यांच्या 65 व्या िाढवििसाच्या पूििसंधे्यला, 

भारतीय लष्कराने िेशाची सिाित जुनी वथंक टँक, युनायटेड 

सव्हििस इव्हन्स्ट्रयूशन ऑफ इंवडया (USI) येथे वििंगत चीफ 

ऑफ वडफेि स्ट्ाफ (CDS) यांच्या स्मरिाथि चेअर ऑफ 

एक्सलंस समवपित केली आहे. 1870 मधे्य. चेअर तीन सेिांचे 

विग्गज आवि राष्ट्र ीय सुरक्षा के्षत्रातील तज्ञ नागररकांसाठी खुले 

असेल. 

 

क्रीिा बातम्या 
 

पंतप्रधानांनी अिमदाबादमधे्य 11व्या खेल मिाकंुभाचे उद्घाटन 

केले. 

● अहमिाबािमधील सरिार पटेल से्ट्वडयममधे्य शवनिारी 

पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांच्या हसे्त 11 व्या खेळ महाकंुभाची 

सुरुिात झाली. 2010 मधे्य गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हिून त्यांनी 

खेल महाकंुभला वनयुक्त केल्याचा िािा पंतप्रधान मोिीनंी केला. 

2010 मधे्य गुजरातमधे्य 16 िीडा आवि 13 लाख सहभागीसंह 

सुरू झालेल्या खेल महाकंुभमधे्य आता 36 सामान्य खेळ आवि 

26 पॅरा-िोट्िसचा समािेश आहे. 11 व्या खेल महाकंुभासाठी 

45 लाखांहून अवधक नोिंिी झाली आहे. 

● 2010 मधे्य 16 िीडा आवि 13 लाख सहभागीसंह सुरू झालेला, 

खेल महाकंुभ 2019 मधे्य 36 सामान्य खेळ आवि 26 पॅरा-

िोट्िसपयंत िाढला.” 

 हफफा िर्ल्ि कप 2022 

● FIFA विश्वचषक 2022 ही चतुमािही आंतरराष्ट्र ीय पुरुष फुटबॉल 

चॅव्हियनवशपची 22 िी आिृत्ती असेल, ज्यामधे्य FIFA सिस्य 

िेशांचे राष्ट्र ीय संघ भाग घेतील. 

● हे 21 नोिेंबर ते 18 वडसेंबर 2022 या कालािधीत कतारमधे्य 

होिार आहे. 2002 मधे्य िवक्षि कोररया आवि जपानमधे्य 

झालेल्या िधेनंतर अरब जगात होिारा हा पवहला विश्वचषक 

आवि संपूििपिे आवशयामधे्य होिारा िुसरा विश्वचषक असेल. 

● या व्यवतररक्त, 2026 मधे्य युनायटेड से्ट्ट्स, मेव्हक्सको आवि 

कॅनडा येथे 48 संघांच्या टूनािमेंटसह 32 संघांचा समािेश 

असलेली ही िधाि शेिटची असेल. 

● राि सध्याचा विश्वचषक विजेता आहे. कतारमधे्य उन्हाळ्यात 

प्रचंड उष्णतेमुळे, विश्वचषक नोिेंबरच्या उत्तराधाित ते 

वडसेंबरच्या मध्यापयंत आयोवजत केला जाईल, ज्यामुळे मे, जून 

वकंिा जुलैमधे्य आयोवजत न होिारी ही पवहली िधाि असेल. 

खालील से्टहियम प्रते्यक गटासाठी गट टप्प्यातील सामने 

आयोहजत करतील: 

● A, B, E, F गट अल बायत से्ट्वडयम, खवलफा इंटरनॅशनल 

से्ट्वडयम, अल थुमामा से्ट्वडयम, अहमि वबन अली से्ट्वडयम 

येथे खेळले जातील. 

● C, D, G, H गट लुसेल आयकॉवनक से्ट्वडयम, से्ट्वडयम 974, 

एजु्यकेशन वसटी से्ट्वडयम, अल जानौब से्ट्वडयम येथे खेळले 

जातील. 

FIFA (इंटरनॅशनल फेिरेशन ऑफ असोहसएशन फुटबॉल) 

● जगभरातील फुटबॉलचे वनयंत्रि आवि विकास करिे हे वफफाचे 

धे्यय आहे. 2016 पासून, संस्था झपायाने अशा शरीरात 

विकवसत होत आहे जी ग्रहािरील प्रते्यकाच्या फायद्यासाठी 

आमच्या खेळाची अवधक चांगली सेिा करू शकते. प्रते्यक 

प्रकारे, निीन FIFA फुटबॉलला अवधक जागवतक, प्रिेशयोग्य 

आवि सििसमािेशक बनिण्यासाठी त्याचे आधुवनकीकरि करत 

आहे 

शे्रयस अय्यर आहण अमेहलया केर यांना फेब्रुिारी 2022 साठी 

ICC पे्लयसि ऑफ द मंथ 

● आंतरराष्ट्र ीय विकेट पररषिेने (ICC) भारताचा स्ट्ार ऑल 

फॉरमॅट फलंिाज शे्रयस अय्यर आवि िाईट फििची अष्ट्पैलू 

खेळाडू अमेहलया केर यांना फेबु्रिारी 2022 साठी ICC पे्यसि 

ऑफ ि मंथ म्हिून घोवषत केले आहे. चाहते त्यांच्या आिडत्या 

पुरुष आवि मवहला विकेटपटंूना िर मवहन्याला मतिान करिे 

सुरू ठेिू शकतात. 

पुरुष िगाित: 

● शे्रयस अय्यर, िेगाने िाढिारा भारताचा फलंिाज, याने फेबु्रिारी 

2022 साठी ICC 'Men’s Player of the Month' वजंकला 

आहे. शे्रयस अय्यरने विरुिच्या घरच्या मावलकेिरम्यान पांढर्या 

चेंडूच्या उतृ्कष्ट् कामवगरीमुळे ICC पे्यर ऑफ ि मंथ हा 

पुरस्कार वमळिला.  

महिला िगाित: 

● नू्यझीलंडची अष्ट्पैलू खेळाडू अमेवलया केर वहने फेबु्रिारी 2022 

साठी ICCचा 'मवहना सिोत्तम खेळाडू' हा पुरस्कार पटकािला. 

अमेवलया केर, 21 िषीय नू्यझीलंडची अष्ट्पैलू खेळाडू, वतच्या 

फलंिाजी आवि िोन्हीमधे्य उतृ्कष्ट् सातत्य राखून वतला मवहला 

POTM म्हिून घोवषत करण्यात आले. 

जमिन ओपन बॅिहमंटन 2022: लक्ष्य सेनने रौय पदक हजंकले. 

● भारतीय शटलर लक्ष्य सेनने जमिन ओपन 2022 च्या पुरुष 

एकेरीच्या अंवतम फेरीत थायलंडच्या कुनलािुत 

विवटडसनिकडून 18-21, 15-21 ने पराभूत होऊन 

रौप्यपिकािर समाधान मानािे लागले. थायलंडच्या 

खेळाडूने सुरुिातीपासून शेिटपयंत िचिस्व राखून सामना 

आवि विजेतेपि पटकािले. 
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जमिन ओपन 2022 चा संपूणि हनकाल  

● Men’s singles: Kunlavut Vitidsarn (Thailand) beat

Lakshya Sen (India) 

● Women’ssingles:HeBingjiao(China)beatChenYufei

(China) 

● Men’s Double: Goh Sze Fei and Nur Izzuddin

(Malaysia) 

● Women’s Double: Chen Qingchen and Jia Yifan

(China) 

● Mixed Doubles:  Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree 

Taerattanachai (Thailand) 

FIDE चेस ऑहलन्वियाि 2022 चेन्नई येथे िोणार आिे. 

● FIDE बुन्वद्धबळ ऑहलन्वियाि 2022 साठी भारताची यजमान 

राष्ट्र  म्हिून वनिड करण्यात आली आहे. ऑवलव्हियाडची 44 िी 

आिृत्ती चेन्नई येथे 26 जुलै 2022 ते 8 ऑगस्ट 2022 या 

कालािधीत होिार आहे. भारत पवहल्यांिाच FIDE बुव्हिबळ 

िधेचे आयोजन करिार आहे 1927 मधे्य सुरू झाल्यापासून 

ऑवलव्हियाड ही िधाि मूळतः रवशयामधे्य आयोवजत करण्यात 

आली होती, परंतु युिेनच्या आिमिानंतर FIDE तेथून बाहेर 

काढली. 

 

हिज्ञान बातम्या 
 

इस्रोने हिद्यार्थ्ांसाठी यंग सायंहटस्ट कायिक्रम “युहिका” 

आयोहजत केला िोता. 

● इंवडयन िेस ररसचि ऑगिनायझेशन (ISRO) शालेय मुलांसाठी 

"युिा विज्ञानी कायििम" (युविका) वकंिा "यंग सायंवटस्ट् प्रोग्राम" 

नािाचा एक विशेष कायििम आयोवजत करत आहे. विज्ञान आवि 

तंत्रज्ञानातील उियोनु्मख टर ेंडबद्दल जागरूकता वनमािि 

करण्याच्या उदे्दशाने, हा कायििम अवधकावधक विद्यार्थ्ांना 

विज्ञान, तंत्रज्ञान, अवभयांवत्रकी आवि गवित (STEM) मधे्य 

संशोधन आवि कररअर करण्यासाठी प्रोत्सावहत करेल अशी 

अपेक्षा आहे. 

कायिक्रम तपशील: 

● ISRO यंग सायंवटस्ट् प्रोग्राम हा एक वनिासी कायििम आहे आवि 

तो 16 मे 2022 ते 28 मे 2022 पयंतच्या उन्हाळ्याच्या सुट्ट्ांमधे्य 

िोन आठिड्यांपेक्षा जास्त कालािधीचा असेल. 

● या कायििमात वनमंवत्रत चचाि, प्रख्यात शास्त्रज्ञांद्वारे अनुभिाची 

िेिािघेिाि, प्रायोवगक प्रात्यवक्षके, सुविधा आवि प्रयोगशाळेच्या 

भेटी, तज्ञांशी चचाि करण्यासाठी विशेष सते्र, व्यािहाररक आवि 

अवभप्राय सते्र यांचा समािेश आहे. 

● िेशभरातून एकूि 150 इयत्ता 9िीचे विद्याथी या कायििमासाठी 

वनिडले जातील. 

● हा कायििम इस्रोच्या पाच कें द्रांिर म्हिजे वििम साराभाई िेस 

सेंटर, यूआर राि सॅटेलाइट सेंटर, िेस अँव्हप्केशन सेंटर, 

नॅशनल ररमोट सेव्हिंग सेंटर, हैिराबाि आवि नॉथि-ईस्ट् िेस 

अँव्हप्केशन सेंटर येथे वनयोवजत आहे. 

● प्रकल्पाच्या शेिटी विद्यार्थ्ांना श्रीहररकोटा येथील सतीश धिन 

िेस सेंटरला भेट िेण्यासाठी नेले जाईल. 

इस्रो यंग सायंहटस्ट प्रोग्रामसाठी हनिि हनकष: 

● इयत्ता आठिीच्या परीके्षत वमळालेले गुि. 

● गेल्या तीन िषांत विज्ञान मेळा (शाळा/वजल्हा/राज्य आवि िरील 

स्तरािर शाळा/वजल्हा/राज्य/कें द्र सरकारच्या प्रावधकरिाद्वारे 

आयोवजत) सहभाग. 

● ऑवलव्हियाड/विज्ञान िधांमधील पाररतोवषक आवि समतुल्य 

(शालेय/वजल्हा/राज्य आवि त्यािरील स्तरािर मागील 3 िषाितील 

1 ते 3 िमांक). 

● शाळा/शासनाद्वारे आयोवजत िीडा िधांचे विजेते/संस्था/ 

नोिंिीकृत िीडा महासंघ (गेल्या तीन िषांत 

शाळा/वजल्हा/राज्य आवि िरील स्तरािर 1 ते 3 िमांक). 

ऑनलाइन गेमच्या विजेत्यांचा विचार केला जािार नाही. 

● मागील तीन िषांत स्काउट आवि मागििशिक / NCC / NSS चे 

सिस्य. 

● ऑनलाइन व्हक्वझमधे्य कामवगरी. 

● पंचायत के्षत्रातील शाळांमधे्य वशकिार्या विद्यार्थ्ांसाठी विशेष 

िेटेज विले जाईल. 

ISRO ने SSLV च्या घन इंधन-आधाररत बूस्टर से्टजची यशस्वी 

चाचणी केली. 

● इंवडयन िेस ररसचि ऑगिनायझेशन (ISRO) ने आंध्र प्रिेशातील 

श्रीहररकोटा येथील सतीश धिन िेस सेंटर (SDSC) येथे त्यांच्या 

निीन स्मॉल सॅटेलाइट लॉन्च िेईकल (SSLV) च्या घन इंधन-

आधाररत बूस्ट्र से्ट्ज ( SS1) ची ग्राउंड चाचिी यशस्वीररत्या पूिि 

केली आहे. हे प्रके्षपि िाहनाच्या तीनही टप्प्प्यांचे ग्राउंड टेव्हसं्ट्ग 

पूिि करते. हे िाहन आता त्याच्या पवहल्या विकास उड्डािासाठी 

सज्ज आहे, जे मे 2022 मधे्य वनयोवजत आहे. 

 

मित्वाचे हदिस 
 

जागहतक रोटरॅक्ट हदन 13 माचि रोजी साजरा केला जातो. 

● जगभरातील रोटरॅक्टसिद्वारे प्रिान केलेल्या सेिांची ओळख 

करून िेण्यासाठी िरिषी 13 माचि रोजी जागवतक रोटरॅक्ट 

वििस साजरा केला जातो. जागवतक रोटरॅक्ट वििस 2022 ची 

थीम "रोटरी मेवकंग अ वडफरि" आहे. जागवतक रोटरॅक्ट 

सप्ताह 11 माचि 2022 ते 18 माचि 2022 या कालािधीत होिार 

आहे. 

रोटरॅक्ट म्हणजे काय? 

● रोटरॅक्ट म्हिजे रोटरी इन अँक्शन. रोटरी ही व्यािसावयक आवि 

व्यािसावयक लोकांची एक संस्था आहे जी मानितािािी सेिा 

प्रिान करण्यासाठी, सिि व्यिसायांमधे्य उच्च नैवतक मानकांना 

प्रोत्साहन िेण्यासाठी आवि जगात सद्भािना आवि शांतता 

वनमािि करण्यासाठी जगभरात एकत्र येतात. 1968 मधे्य नॉथि 

कॅरोवलना, यूएसए येथे रोटरी इंटरनॅशनल या पवहल्या क्लबची 

सुरुिात झाल्याच्या स्मरिाथि जागवतक रोटरॅक्ट वििस साजरा 

केला जातो. आता ती जगभरात पसरलेल्या 9,539 पेक्षा जास्त 

क्लबसह रोटरी-प्रायोवजत मोठ्या संस्थेत बिलली आहे. 
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14 माचि रोजी आंतरराष्ट्र ीय गहणत हदिस साजरा केला जातो. 

● आंतरराष्ट्र ीय गहणत हदिस (IDM) िरिषी 14 माचि रोजी 

जागवतक स्तरािर साजरा केला जातो. याला  Pi हदिस म्हिून 

िेखील ओळखले जाते  कारि गवितीय व्हस्थरांक π (pi) 3.14 

पयंत पूिि केला जाऊ शकतो . विज्ञान आवि तंत्रज्ञानातील 

गविताच्या अत्यािश्यक भूवमकेबद्दल लोकांना वशवक्षत करिे, 

जीिनाचा िजाि सुधारिे, मवहला आवि मुलीचें सक्षमीकरि करिे 

आवि शाश्वत विकासात योगिान िेिे हे त्याचे उवद्दष्ट् आहे. हा 

एक तुलनेने निीन कायििम आहे जो काही िषांपूिी तयार केला 

गेला होता. 2022 IDM ची थीम Mathematics Unites! ही 

आहे. 

नद्यांसाठी आंतरराष्ट्र ीय कृती हदन 2022 

● नद्यांसाठी आंतरराष्ट्र ीय कृती विन िरिषी 14 माचि रोजी साजरा 

केला जातो. 2022 मधे्य नद्यांसाठी आंतरराष्ट्र ीय कृती विनाचा 25 

िा िधािपन विन आहे. नद्यांचे मूल्य आवि महत्त्व याबद्दल 

जागरुकता िाढििे तसेच नद्यांचे संिधिन, निी व्यिस्थापन, 

प्रिूषि आवि स्वि आवि िाहत्या पाण्याचा समान प्रिेश 

याबद्दल चचाि करण्यासाठी आवि जनजागृती करण्यासाठी 

जगभरातील लोकांना एकत्र आििे हा या वििसाचा उदे्दश आहे. 

● या वििसाची थीम The Importance of Rivers for 

Biodiversity ही आहे. 

जागहतक ग्रािक िक्क हदन 15 माचि रोजी जगभरात साजरा 

केला जातो. 

● जागहतक ग्रािक िक्क हदन िरिषी 15 माचि रोजी साजरा 

केला जातो. हा वििस सिि ग्राहकांचे हक्क ओळखले जािे आवि 

त्यांचे संरक्षि केले जािे, तसेच त्या हक्कांना धोक्यात आििार्या 

बाजारातील गैरितिन आवि सामावजक अन्यायाचा वनषेध 

करण्याची संधी िशिवितो. हा वििस ग्राहकांची शक्ती आवि 

प्रते्यकासाठी न्याय्य, सुरवक्षत आवि वटकाऊ बाजारपेठेसाठी 

त्यांच्या हक्कांिर प्रकाश टाकतो. 

● यािषी आंतरराष्ट्र ीय ग्राहक हक्क विन "फेअर वडवजटल 

फायनाि" या थीमिर साजरा केला जाईल. 
 

 

राष्ट्र ीय लसीकरण हदिस 16 माचि रोजी साजरा केला जातो. 

● भारतात, संपूिि िेशाला लसीकरिाचे महत्त्व पटिून िेण्यासाठी 

राष्ट्र ीय लसीकरण हदिस (ज्याला राष्ट्र ीय लसीकरण हदिस 

(IMD) देखील म्हणतात) िरिषी 16 माचि रोजी साजरा केला 

जातो. हा वििस पवहल्यांिा 1995 मधे्य साजरा करण्यात आला. 

2022 मधे्य, राष्ट्र ीय लसीकरि वििस महत्त्वाचा आहे कारि 

भारत सरकारने 15 ते 18 िषे ियोगटातील मुलांसाठी कोविड-

19 लसीकरि आवि जे्यष्ठ नागररकांसाठी बूस्ट्र डोस सुरू केला 

आहे. राष्ट्र ीय लसीकरि वििस वकंिा राष्ट्र ीय लसीकरि वििस 

2022 ची थीम Vaccines Work for all ही आहे. 

UN ने 15 माचि िा इस्लामोफोहबयाचा सामना करण्यासाठी 

आंतरराष्ट्र ीय हदिस म्हणून घोहषत केला. 

● UN आमसभेने 2022 पासून िरिषी 15 माचि हा 

इस्लामोफोवबयाचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्र ीय वििस 

म्हिून घोवषत करण्याचा ठराि मंजूर केला. 193-सिस्यीय UN 

आमसभेने स्वीकारलेला हा ठराि संघटनेच्या ितीने पावकस्तानचे 

राजिूत मुनीर अिम यांनी मांडला. इस्लावमक कोऑपरेशन 

(OIC), 15 माचि, 2022 रोजी. तो वििस आहे जेिा एका 

बंिुकधारीने िाइस्ट्चचि, नू्यझीलंडमधील िोन मवशिीमंधे्य प्रिेश 

केला आवि िहशतिािी हल्ल्यात 51 उपासक ठार आवि 40 

जखमी झाले. 

िर्ल्ि स्लीप िे: 18 माचि  

● िजेिार झोपेचे महत्त्व अधोरेव्हखत करण्यासाठी िरिषी माचि 

विषुििृत्ताच्या आधी शुििारी िल्ड्ि स्लीप डे पाळला जातो. या 

िषी, तो 18 माचि रोजी येतो. जागवतक झोपेचा वििस हा झोपेचा 

उत्सि आवि औषध, वशक्षि, सामावजक पैलू आवि डर ायव्हिंग 

यासह झोपेशी संबंवधत महत्त्वाच्या मुद्द्ांिर कृती करण्याचे 

आिाहन आहे. झोपेच्या विकारांचे उत्तम प्रवतबंध आवि 

व्यिस्थापनाद्वारे समाजािरील झोपेच्या समस्यांचे ओझे कमी 

करण्याच्या उदे्दशाने िल्ड्ि स्लीप सोसायटीच्या िल्ड्ि स्लीप डे 

कवमटीने याचे आयोजन केले आहे. 

● 'क्वावलटी स्लीप, साउंड माइंड, हॅप्पी िल्ड्ि' ही या िषीच्या िल्ड्ि 

स्लीप डे ची थीम आहे. 

ग्लोबल ररसायकहलंग िे: 18 हिसेंबर 

● ररसायकवलंगचे महत्त्व कचरा निे तर संसाधन म्हिून 

ओळखण्यासाठी िरिषी 18 माचि रोजी ग्लोबल ररसायकवलंग डे 

पाळला जातो. हा वििस जागवतक नेत्यांना आिाहन करण्याचा 

प्रयत्न करतो की रीसायकवलंग ही एक जागवतक समस्या असली 

पावहजे आवि आपल्या सभोितालच्या िसंू्तच्या बाबतीत लोकांना 

संसाधनात्मकपिे विचार करण्यास आवि िाया घालिू नये 

यासाठी प्रोत्सावहत केले पावहजे. 

● recycling fraternity ही यािषीची थीम आहे. 

ऑििनन्स फॅक्टरी िे: 18 हिसेंबर 

● ऑडिनि फॅक्टरी डे िरिषी 18 माचि रोजी साजरा केला जातो. 

18 माचि 1802 रोजी कोलकाता येथील कोसीपूर येथे असलेल्या 

भारतातील सिाित जुन्या आयुध वनमाििी कारखान्याचे उत्पािन 

सुरू झाले. OFB ही जगातील 37िी सिाित मोठी संरक्षि 

उपकरिे उत्पािक, आवशयातील िुसरी सिाित मोठी आवि 

भारतातील सिाित मोठी कंपनी आहे. 
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िॅपीनेस िे 2022 

● िरिषी 20 माचि रोजी जगभरात हॅपीनेस डे पाळला जातो. संयुक्त 

राष्ट्र  संघाने 2013 मधे्य हा वििस साजरा करण्यास सुरुिात केली, 

परंतु त्यासाठीचा ठराि 12 जुलै 2012 रोजी संमत करण्यात 

आला. या ठरािाची सुरुिात भूतानने केली ज्याने यािर प्रकाश 

टाकला. 

● हॅपीनेस डे 2022 ची थीम Keep Calm, Stay Wise and Be 

Kind आहे. 

 

हनधन बातम्या 
 

झांहबयाचे माजी राष्ट्र पती रुहपया बांदा यांचे हनधन 

● झांवबयाचे माजी राष्ट्र ाध्यक्ष रुवपया बांिा यांचे ककि रोगाशी िोन 

िषांच्या लढाईनंतर वनधन झाले. ते 85 िषांचे होते. बांिा यांनी 

2008 आवि 2011 पासून झांवबयाचे चौथे अध्यक्ष म्हिून काम 

केले होते. बांिा यांनी 2006 मधे्य तत्कालीन अध्यक्ष लेिी 

म्वानािासा यांनी उपाध्यक्ष म्हिून वनयुक्त होण्यापूिी प्रथम 

अध्यक्ष केनेथ कौडंा यांच्या नेतृत्वाखाली िररष्ठ राजनैवतक पिे 

भूषिली होती. 

WWE चे हदग्गज रेझर रेमन यांचे हनधन 

● िोन िेळा WWE हॉल ऑफ फेमर, स्कॉट हॉल यांचे 

हृियविकाराच्या झटक्याने वनधन झाले. ते 63 िषांचे होते. 

जागवतक कुस्ती महासंघ (WWF, आता WWE) सह त्यांचा 

कायिकाळ मे 1992 मधे्य सुरू झाला. WWE सह, तो 'रेझर रेमन' 

या नािाने प्रवसि होता. तो चार िेळा WWE इंटरकॉव्हन्टनेंटल 

चॅव्हियन बनला. 

● 2014 मधे्य, स्कॉट हॉलचा WWE हॉल ऑफ फेममधे्य िैयव्हक्तक 

कुस्तीपटू म्हिून आवि नंतर पुन्हा 2020 मधे्य NWO चा भाग 

म्हिून समािेश करण्यात आला. स्कॉट हॉल हे WWC 

युवनिसिल हेिीिेट चॅव्हियनवशप आवि USWA युवनफाइड िल्ड्ि 

हेिीिेट चॅव्हियनवशपसह िोन िेळा विश्वविजेते आहे. 

आंध्र प्रदेशच्या माजी राज्यपाल कुमुदबेन जोशी यांचे हनधन 

● आंध्र प्रिेशच्या माजी राज्यपाल कुमुिबेन मविशंकर जोशी यांचे 

वनधन झाले. त्या 88 िषांच्या होत्या. सुश्री जोशी यांनी 26 नोिेंबर 

1985 ते 7 फेबु्रिारी 1990 पयंत आंध्र प्रिेशच्या राज्यपाल म्हिून 

काम पावहले. शारिा मुखजी यांच्यानंतर त्या राज्याच्या िुसर्या 

मवहला राज्यपाल होत्या. जोशी तीन िेळा राज्यसभेचे सिस्य होते. 

अमेररकन खगोलभौहतकशास्त्रज्ञ यूजीन पाकि र यांचे हनधन 

● सौर भौवतकशास्त्रात योगिान िेिारे अमेररकन 

खगोलभौवतकशास्त्रज्ञ यूजीन नू्यमन पाकि र यांचे ियाच्या ९४ व्या 

िषी वनधन झाले आहे. युजीन पाकि रने 2018 मधे्य नॅशनल 

एरोनॉवटक्स अँड िेस अँडवमवनस्ट्र ेशन (NASA) च्या पाकि र 

सोलर प्रोबचे प्रके्षपि पावहले, ज्याचे नाि NASA ची पवहली 

मोहीम आहे. वजिंत व्यक्ती, आवि त्यांच्या नािाच्या 

अंतराळयानाचे प्रके्षपि पाहिारी पवहली व्यक्ती बनली. 
 

पुस्तके आहण लेखक बातम्या  
 

कामगार मंत्री भूपेंद्र यादि यांनी “भारताच्या हिकासात 

कामगारांची भूहमका” या पुस्तकाचे अनािरण केले. 

● कामगार आवि रोजगार मंत्री आवि MoEFCC, भूपेंद्र यािि यांनी 

“भारताच्या विकासात कामगारांची भूवमका” या पुस्तकाचे 

प्रकाशन केले. िी.िी.वगरी नॅशनल लेबर इव्हन्स्ट्रयूटने पुस्तक 

प्रकावशत केले आहे. पुस्तकाचे प्रकाशन हा 'आझािी का अमृत 

महोत्सिा'च्या 'आयकॉवनक िीक' उत्सिाचा भाग आहे. 

गीतांजली श्रीचंा अनुिाद 'टॉम्ब ऑफ सॅन्ड' आंतरराष्ट्र ीय बुकर 

पुरस्कारासाठी नामांकन 

● लेव्हखका गीतांजली श्री यांची अनुिावित वहंिी कािंबरी “टॉम्ब 

ऑफ सॅन्ड” ही आंतरराष्ट्र ीय बुकर पुरस्कारासाठी यािीत 

असलेल्या 13 पुस्तकांपैकी एक आहे. प्रवतवष्ठत सावहव्हत्यक 

पुरस्काराच्या लांबलचक यािीत स्थान वमळििारे हे पवहले वहंिी 

भाषेतील काल्पवनक सावहत्य आहे. हे पुस्तक मूळतः 'रेट समाधी' 

या नािाने प्रकावशत झाले होते आवि डेझी रॉकिेलने इंग्रजीत 

अनुिावित केले होते. ते GBP 50,000 बक्षीसासाठी िधाि करेल, 

जे लेखक आवि अनुिािकामधे्य समान रीतीने विभागले गेले 

आहे. 

'Modi@20: Dreams Meet Delivery' नािाचे पुस्तक 

लिकरच प्रकाहशत िोणार आिे. 

● भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांच्या 

जीिनािरील मोिी@20: डर ीम्स मीट वडवलिरी या पुस्तकाचे 

प्रकाशन करण्याची घोषिा केली आहे. एवप्रल 2022 मधे्य हे 

सँ्ट्डिर पोहोचिार आहे. हे पुस्तक बुव्हिजीिी आवि तज्ञांनी 

वलवहलेल्या तुकड्यांचे संकलन आहे आवि बू्लिाफ्ट वडवजटल 

फाउंडेशनने संपावित आवि संकवलत केले आहे. 

साहित्य अकादमीने प्रकाहशत केलेली 'मानू्सन' िी कहिता 

● सावहत्य अकािमी, भारताच्या नॅशनल अकािमी ऑफ लेटसिने 

भारतीय किी-मुत्सद्दी अभय के यांची 'मािून' ही पुस्तक-

लांबीची कविता प्रकावशत केली आहे. मािून ही प्रते्यकी 4 

ओळीचंी 150 श्लोकांची कविता आहे जी मािागास्करमधे्य 

प्रिास सुरू करते आवि मािूनच्या मागाििर जाते. समृि 

िनिती आवि जीिजंतू, भाषा, पाककृती, संगीत, स्मारके, 

वनसगिवचते्र, परंपरा, पौराविक कथा आवि वठकािांच्या िंतकथा 

ज्यातून मािून प्रिास करतो आवि मािागास्करहून 

वहमालयातील श्रीनगरमधील किीचा संिेश त्याच्या वप्रयकरापयंत 

पोहोचिण्यासाठी संिेशिाहक म्हिून काम करतो. 
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अििाल आहण हनदेशांक बातम्या  
 

ग्लोबल इन्वे्हस्टमेंट इन िीजीटल शॉहपंग 2021 मधे्य भारत 

दुसऱ्या क्रमांकािर 

● डीलरूमच्या लंडन अँड पाटिनसिच्या विशे्लषिानुसार. सह-

गंुतििूक डेटा, वडवजटल शॉवपंग कंपन्यांसाठी भारत हे िुसरे 

सिाित मोठे जागवतक उद्यम भांडिल गंुतििुकीचे कें द्र आहे, जे 

2020 मधे्य $8 अब्ज िरून 2021 मधे्य $22 अब्ज पयंत 175% 

ने िाढले आहे. जागवतक स्तरािर, भारत यूएस नंतर िुसर्या 

िमांकािर आहे गेल्या िषी, ज्याने $51 अब्ज गंुतििूक 

आकवषित केली, त्यानंतर चीन $14 वबवलयनसह वतस-या आवि 

UK $7 वबवलयनसह चौर्थ्ा स्थानािर आहे. 
 

Rank Country Investment 

1 United States (US) USD 51 billion 

2 India USD 22 billion 

3 China USD 14 billion 

4 United Kingdom USD 7 billion 
 

SIPRI अििाल: भारत िा शस्त्रास्त्रांचा सिाित मोठा आयातदार 

म्हणून उदयास आला आिे. 

● स्ट्ॉकहोम इंटरनॅशनल पीस ररसचि इव्हन्स्ट्रटयूट (SIPRI) ने 

आंतरराष्ट्र ीय शस्त्रास्त्र हस्तांतरि, 2021 मधील टर ेंड्सिरील 

आपला निीनतम अहिाल प्रवसि केला आहे . अहिालानुसार, 

भारत आवि सौिी अरेवबया 2017-21 िरम्यान शस्त्रास्त्रांचे 

सिाित मोठे आयातिार म्हिून उियास आले आहेत. िोन्ही 

िेशांचा एकूि जागवतक शस्त्रास्त्र वििीत 11% िाटा आहे. 

इवजप्त (5.7%), ऑस्ट्र ेवलया (5.4%) आवि चीन (4.8%) अनुिमे 

पवहल्या 5 मधे्य पुढील तीन सिाित मोठे आयातिार होते. 

2017-21 मधील सिाित मोठे शस्त्र हनयाितदार 

●  2017-21 मधे्य 39% िाटा असलेल्या USA ने जगातील सिाित 

मोठे शस्त्रास्त्र वनयाितिार म्हिून आपले स्थान कायम ठेिले. 

● रवशया (19%), राि (11%), चीन (4.6%) आवि जमिनी (4.5%) 

अनुिमे पवहल्या 5 मोठ्या वनयाितिारांमधे्य होते. 

● 2017-21 मधे्य भारत हा 23िा सिाित मोठा वनयाितिार  होता, 

ज्याचा जागवतक वनयाितीत फक्त 0.2% िाटा होता. 

फॉचू्यिन इंहिया द नेक्स्ट 500 यादी 2022: RailTel 124 व्या 

क्रमांकािर 

● भारतीय रेले्व, रेले्व मंत्रालयाच्या मालकीचे RailTel 

Corporation of India Limited (RailTel), भारतात कायिरत 

असलेल्या मध्यम आकाराच्या कंपन्यांच्या 8 व्या आिृत्ती फॉचू्यिन 

इंवडया ि नेक्स्ट 500 (2022 आिृत्ती) मधे्य 124 व्या िमांकािर 

आहे. या यािीतील भारत सरकारचे (GoI) हे एकमेि िूरसंचार 

साििजवनक के्षत्रातील उपिम (PSU) आहे. 2021 मधे्य भारतात 

कायिरत असलेल्या टॉप वमडसाईज कंपन्यांच्या यािीमधे्य ते 197 

व्या िमांकािर होते. 

Deloitte's Global Powers of Retailing 2022: Reliance 

Retail 56 व्या क्रमांकािर आिे. 

● जागवतक सल्लागार कंपनी Deloitte च्या “Global Powers of 

Retailing 2022: Resilience still Challenges” या 

अहिालानुसार, भारतीय बँ्रड, ररलायि ररटेल, FY2020 साठी 

वकरकोळ महसूल िाढीच्या आधारे टॉप 250 यािीत 56 व्या 

स्थानािर आहे. 

● चीनची JD.com, Inc APAC मधील कंपन्यांच्या यािीत 

शीषिस्थानी आहे, सुमारे USD 94.4 अब्जच्या एकूि कमाईसह 

यािीमधे्य 9व्या स्थानािर आहे. APAC के्षत्रात 29 कंपन्यांसह 

जपान आघाडीिर आहे, त्यानंतर चीन/हाँगकाँग SAR (14), 

िवक्षि कोररया (5) आवि ऑस्ट्र ेवलया (4) आहेत. 

हुरुन ग्लोबल ररच हलस्ट 2022: एलोन मस्क टॉप्स 

● SpaceX आवि Tesla चे संस्थापक एलोन मस्क यांनी 2022 

M3M Hurun ग्लोबल ररच वलस्ट्मधे्य अव्वल स्थान पटकािले 

आहे, त्यांची एकूि संपत्ती $205 अब्ज आहे. 2022 M3M 

Hurun ग्लोबल ररच वलस्ट् ररअँल्टी फमि M3M च्या सहकायािने 

संशोधन आवि लक्कझरी प्रकाशन समूह Hurun India ने 

प्रकावशत केली आहे. 
 

टॉप 10 अब्जाधीश 
 

Rank Name Company 
Wealth 

Value 

1 Elon Musk Tesla 
USD 205 

billion(bn) 

2 Jeff Bezos Amazon USD 188 bn 

3 
Bernard 

Arnault 

LVMH Moët 

Hennessy Louis 

Vuitton 

USD 153 bn 

4 Bill Gates Microsoft USD 124 bn 

5 
Warren 

Buffett 

Berkshire 

Hathaway 
USD 119 bn 

6 Sergey Brin Alphabet USD 116 bn 

6 Larry Page Alphabet USD 116 bn 

8 
Steve 

Ballmer 
Microsoft USD 107 bn 

9. 
Mukesh 

Ambani 

Reliance 

Industries 

Limited 

USD 103 bn 

10 

Bertrand 

Puech & 

Family 

Hermes USD 102 bn 
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हिहिध बातम्या  
 

जमू्म आहण काश्मीर सरकारने त्यांच्या GI-टॅग केलेल्या 

कान्वश्मरी कापेटसाठी दु्रत प्रहतसाद (QR) कोि सुरू केला आिे. 

● जमू्म आवि काश्मीर सरकारने त्यांच्या GI-टॅग केलेल्या काव्हश्मरी 

कापेटसाठी व्हक्वक ररिॉि (QR) कोड लाँच केला आहे, 

जेिेकरून हाताने बांधलेल्या कापेटची सत्यता आवि 

अस्सलपिा वटकिून ठेिता येईल. GI टॅगशी जोडलेल्या या QR 

कोडचा मुख्य उदे्दश काव्हश्मरी कापेट उद्योगाची चमक आवि 

िैभि पुनरुज्जीवित करण्यात मित करिे हा आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● QR कोडमधे्य कारागीर, उत्पािक, वििकर, वजल्हा, िापरलेला 

कच्चा माल इत्यािी संबंवधत मावहती असेल. 

● QR कोड लेबल कॉपी वकंिा गैरिापर करता येत नसल्यामुळे, ते 

कापेटच्या बनािट उत्पािनास परािृत्त करेल. 

● िरम्यान, 11 माचि 2022 रोजी निी विल्ली येथून GI-टॅग केलेल्या 

हाताने बांधलेल्या कापेट्सची पवहली खेप जमिनीला वनयाित 

करण्यात आली. 

● हे लक्षात घेतले पावहजे की काव्हश्मरी कापेट्सना जून 2016 मधे्य 

GI-टॅग िेण्यात आला होता, वजओग्रावफकल इंवडकेशन रवजस्ट्र ी 

ऑफ इंडस्ट्र ी प्रमोशन आवि इंटरनल टर ेड, िाविज्य आवि उद्योग 

मंत्रालयाने, परंतु नोिंिीकृत कापेट्स 2022 पासून प्रमावित 

करण्यात आले होते. 

पुद्दुचेरीमधे्य अनोख्या प्रकारचे हिहजटल सू्कल िेल्थ पॅ्लटफॉमि 

सुरू करण्यात आले. 

● नॅशनल वडवजटल हेल्थ वमशन अंतगित, पुडुचेरी वडवजटल 

साििजवनक आरोग्य इकोवसस्ट्म तयार करत आहे. ऑगस्ट्च्या 

िुस-या आठिड्यापयंत, वडवजटल इकोवसस्ट्मचे चार-वबव्हलं्ड्ग 

तुकडे स्थावपत केले गेले असतील आवि पवहल्या टप्प्प्यात ते लागू 

केले जातील. यामधे्य संपूिि लोकसंखे्यसाठी आधार, 'वडजी 

डॉक्टर', विविध िैद्यकीय प्रिालीमंधील आरोग्य व्यािसावयकांची 

सूची, राष्ट्र ीय आरोग्य इन्फ्रास्ट्रक्चर रवजस्ट्र ी आवि प्रते्यक 

व्यक्तीसाठी िैयव्हक्तक आरोग्य रेकॉडि सारखाच एक आरोग्य 

ओळख डेटाबेस तयार करिे समाविष्ट् आहे 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● िृत्त प्रकाशनानुसार, संपूिि इकोवसस्ट्म ऐव्हिक आहे आवि डेटा 

गोपनीयता आवि सुरक्षा आवकि टेक्चरमधे्य एकवत्रत केली आहे. 

● राष्ट्र ीय आरोग्य प्रावधकरिाद्वारे आवि कें द्रीय आरोग्य 

मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येत असलेल्या या 

कायििमाचे उवद्दष्ट् एक मजबूत साििजवनक आरोग्य इकोवसस्ट्म 

तयार करिे आहे जे नागररक-कें वद्रत आहे आवि प्रिेशयोग्यता 

आवि परिडण्यािर आधाररत वनरंतर काळजी प्रिान करते. 

● हे सििसमािेशक, पोटेबल आवि िेलनेस-कें वद्रत असण्याचे 

फायिे िेखील आहेत, कारि ते "योग्य वठकािी योग्य 

व्यक्तीसाठी" प्रिेशयोग्य आहे. 

● NHDM आवि NHA अवधकार्यांनी नुकत्याच आरोग्य 

अवधकार्यांशी सािरीकरि आवि चचेसाठी कें द्रशावसत 

प्रिेशाला विलेल्या भेटीनंतर हा प्रकल्प सुरू केला जात आहे, 

असे एस. मोहन कुमार, आरोग्य संचालक आवि पुि्िुचेरी राज्य 

आरोग्य अवभयानाचे वमशन संचालक यांनी सांवगतले. 

"राइहटंग हिथ फायर" ऑस्करमधे्य नामांकन हमळालेला पहिला 

भारतीय माहितीपट ठरला. 

● िवलत-नेतृत्वाखालील, सिि-मवहला िृत्तपत्र खबर लहररया 

बद्दलचा एक मावहतीपट,“रायवटंग विथ फायर”हा ऑस्करमधे्य 

नामांकन वमळालेला पवहला भारतीय मावहतीपट ठरला. 'रायवटंग 

विथ फायर'ने गेल्या िषी सनडाि वफल्म फेव्हस्ट्िलमधे्य पे्रक्षक 

आवि जु्यरी पुरस्कार वजंकले होते. वतकीट वफल्हम्स वनवमित आवि 

वचत्रपट वनमािते ररंटू थॉमस आवि सुव्हष्मत घोष यांनी विग्दवशित 

केले आहे. 'खबर लहररया' हे मे 2002 मधे्य वचत्रकूट, उत्तर प्रिेश 

येथे स्थापन झालेले िृत्तपत्र आहे. 

 

सिि स्पधाि परीक्षांसाठी मित्त्वाचे मुदे्द: 
 

● झांवबयाची राजधानी: लुसाका 

● चलन: झाव्हम्बयन क्वाचा 

● RailTel ची स्थापना: सप्टेंबर 2000; 

● RailTel मुख्यालय: गुडगाि, हररयािा; 

● RailTel सीएमडी: पुनीत चािला. 

● बजाज अवलयान्फ्झ जनरल इन्फ्शुरिची स्थापना: 2001; 

● बजाज अवलयान्फ्झ जनरल इन्फ्शुरि मुख्यालय: पुिे, महाराष्ट्र . 

● टाटा समूहाचे संस्थापक: जमशेिजी टाटा; 

● टाटा समूहाची स्थापना: 1868 

● टाटा समूहाचे मुख्यालय: मंुबई. 

● ओवडशाची राजधानी: भुिनेश्वर 

● ओवडशाचे राज्यपाल: गिेशीलाल 

● ओवडशाचे मुख्यमंत्री: निीन पटनायक 

● ISRO चे अध्यक्ष आवि अंतराळ सवचि: डॉ एस सोमनाथ 

● ISRO मुख्यालय: बेंगळुरू, कनािटक 
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