
Weekly Current Affairs Marathi: 20th March to 26th March 2022 

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

साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 20 माचच त े26 माचच 2022 
 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

सरकार कर्ज गुुंतवणुकीचे इक्विटीमधे्य रूपाुंतर करण्यासाठी 

स्टाटजअप्ससाठी टाइमलाइन 10 वर्ाांपयांत वाढवली. 

● डीपीआयआयटीच्या एका बातमीनुसार, सरकारने कंपन्ांना 

कर्ज वित्तपुरिठा इक्विटी शेअसजमधे्य रूपांतररत करण्याची 

अंवतम मुदत 10 िर्ाांपयांत िाढिली आहे, ज्यामुळे कोविड-19 

च्या प्रभािाशी सामना करणार्या उदयोनु्मख उद्योगांना वदलासा 

वमळण्याची शक्यता आहे. महामारी. पूिी, प्रारंवभक पररितजनीय 

नोट र्ारी केल्यानंतर पाच िर्ाांपयांत पररितजनीय नोटांचे इक्विटी 

शेअसजमधे्य रूपांतर केले र्ाऊ शकते. ती मुदत आता दहा 

िर्ाांपयांत िाढिण्यात आली आहे. 

इुंटरनेट नसलेल्या वापरकर्त्ाांना डिडर्टल पेमेंट देणारी BPCL 

ही पडहली कुं पनी आहे. 

● भारत पेटर ोवलयम कॉपोरेशन वलवमटेड (BPCL), एक 'महारत्न' 

आवण फॉचू्यजन ग्लोबल 500 कंपनी, अल्ट्र ाकॅश टेक्नॉलॉर्ीर् प्रा. 

LPG वसवलंडर बुक करण्यासाठी भारतगॅस ग्राहकांना व्हॉईस-

आधाररत वडवर्टल पेमेंट पयाजय प्रदान करण्यासाठी वल . ज्या 

ग्राहकांना स्माटजफोन वकंिा इंटरनेटचा िापर नाही ते वसवलंडर 

बुक करण्यासाठी आवण 'UPI 123PAY' प्रणालीद्वारे पैसे 

देण्यासाठी या िैवशष्ट्याचा िापर करू शकतात. अल्ट्र ा कॅशच्या 

सहकायाजमुळे ग्राहक स्वत:साठी वकंिा वमत्ांसाठी भारतगॅस 

वसवलंडर आरवित करण्यासाठी इंटरनेट नसलेल्या फोनिरून 

सामान् क्रमांक 080 4516 3554 िर कॉल करू शकतात. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● ग्रामीण भारतातील सुमारे 4 कोटी भारतगॅस ग्राहकांना या 

पयाजयाच्या अंमलबर्ािणीचा फायदा होईल. 

● RBI गव्हनजरने गेल्या आठिड्यात UPI 123PAY लााँच केल्याची 

घोर्णा केल्यानंतर , BPCL ही भारतातील पवहली कंपनी आहे 

र्ी ग्राहकांना त्ांची सेिा देऊ करते. UltraCash हे UltraCash 

Technologies Pvt Ltd द्वारे तयार केलेले मोबाइल पेमेंट अाँप 

आहे आवण भारताच्या नॅशनल पेमेंट कॉपोरेशनने (NPCI) मंरू्र 

केले आहे. 

● भारत सरकारने उज्ज्वला योर्नेसारख्या कायजक्रमांद्वारे एलपीर्ी 

िापरण्यास प्रोत्साहन वदल्याने, ही सुविधा ग्रामीण बार्ारपेठांमधे्य 

प्रिेश करण्यास मदत करेल. ही सेिा कोणीही िापरू शकत 

असली तरी, ती प्रामुख्याने िैवशष्ट्य नसलेल्या फोन 

िापरकत्ाांसाठी वडझाइन केलेली आहे. तथावप, UPI123PAY 

पेमेंटची सुलभता आवण सुरवितता ते सिज विभागांमधे्य आवण 

िापरकत्ाांमधे्य लोकवप्रय करेल. पररणामी, भारतगॅस खरोखरच 

भारतासारखी सेिा देत आहे.” 

● अल्ट्र ाकॅशचे सह-संस्थापक विशाल लाल म्हणाले, “आम्ही 

ग्राहकांच्या पुढील वपढीला वडवर्टल क्रांतीमधे्य आणण्याच्या या 

अतुलनीय साहसी BPCL मधे्य सामील होण्यासाठी आनंदी 

आहोत. RBI आवण NPCI च्या अभूतपूिज उपक्रमामुळे ग्राहक 

आता त्ांची वबले ऑनलाइन भरू शकतात. 

PhonePe ने GigIndia फ्रीलान्स उद्योर्क नेटवकज  डमळवले. 

● PhonePe या वडवर्टल पेमेंट्स आवण वित्तीय सेिा कंपनीने 

GigIndia हे पुण्यातील स्वतंत् सूक्ष्म-उद्योर्कांचे नेटिकज  विकत 

घेतले आहे. PhonePe 1.5 दशलि उद्योर्क आवण 100 पेिा 

र्ास्त व्यिसायांना ग्राहक म्हणून एकवत्त करण्यात सिम 

होईल, वशिाय, स्वतः च्या कमजचार्यांसह, संपादनाच्या पररणामी. 

PhonePe GigIndia च्या फ्रीलांवसंग सूक्ष्म उद्योर्कांच्या 

नेटिकज चा िापर कॉपोरेशन्स आवण व्यिसायांना त्ांचे ग्राहक 

आधार आवण वितरण चॅनेल विस्तारण्यात मदत करण्यासाठी 

करेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● PhonePe च्या प्रमुख सेिा देयके आवण वित्तीय सेिा आहेत 

आवण िॉलमाटजच्या मालकीच्या कंपनीचा मावसक युवनफाइड 

पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्हॉलू्यममधे्य 47 टके्क िाटा आहे. 

● UPI हे पॅ्लटफॉमजचे प्राथवमक क्लायंट संपादन चॅनेल आहे, 

ज्यामुळे ते वबल भरण्याची सुविधा देताना ग्राहकांना मु्यचु्यअल 

फंड, सोने आवण विमा यांसारख्या महसूल-उत्पादक िसंू्तची 

क्रॉस-सेल करण्याची परिानगी देते. 

● दुसरीकडे, PhonePe चे GigIndia चे संपादन हे फमजच्या मुख्य 

ऑपरेशन्समधून बाहेर पडले आहे, कारण ते कंपनीला 

GigIndia चे फ्रीलान्स मायक्रोएंटरपे्रनु्असजचे नेटिकज  िापरून 

कॉपोरेट्स आवण कंपन्ांना अवधक क्लायंट वमळिण्यात आवण 

त्ांचे वितरण चॅनेल िाढिण्यात मदत करेल. 
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नागरी उड्डाण मुंत्रालय आडण FICCI याुंनी हैदराबादमधे्य 'डवुंग्स 

इुंडिया 2022' चे आयोर्न केले. 

● नागरी विमान िाहतूक मंत्ालय (MOCA) आवण FICCI 

संयुक्तपणे 'WINGS INDIA 2022' या नािाने नागरी विमान 

िाहतूक (व्यािसावयक, सामान् आवण व्यिसावयक विमान 

िाहतूक) िरील आवशयातील सिाजत मोठ्या कायजक्रमाचे 

आयोर्न करत आहेत. या कायजक्रमादरम्यान WINGS INDIA 

Awards देखील प्रदान केले र्ातील. कायजक्रम निीन व्यिसाय 

संपादन, गंुतिणूक, धोरण वनवमजती आवण प्रादेवशक कनेक्विक्वव्हटी 

यािर कें वित आहे. हे 24 ते 27 माचज 2022 दरम्यान बेगमपेट 

विमानतळ, हैदराबाद येथे आयोवर्त करण्यात आले आहे. 

● कायजक्रमाची थीम: India@75: एक्विएशन इुंिस्टरीसाठी नू्य 

होरायझन. 

पीएम मोदी ुंनी बुंगालमधे्य डबप्लोबी भारत गॅलरीचे िाचुजअली 

उद्घाटन केले. 

● पंतप्रधान नरेंि मोदी यांनी शहीद वदनावनवमत्त कोलकाता येथील 

क्वव्हिोररया मेमोररयल हॉलमधे्य वबप्लोबी भारत गॅलरीचे 

उद्घाटन केले. क्वव्हवडओ कॉन्फरक्वनं्सगद्वारे उद्घाटन अिरशः  

पार पडले. या निीन दालनाचा उदे्दश 1947 पयांत घडलेल्या 

घटनांचे समग्र दृश्य प्रदान करणे आवण क्रांवतकारकांनी 

बर्ािलेल्या महत्त्वपूणज भूवमकेिर प्रकाश टाकणे हा आहे. 

गॅलरी बद्दल: 

● पंतप्रधान कायाजलय (PMO) नुसार, नव्याने बांधलेल्या गॅलरीमधे्य 

क्रांवतकारकांचे भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदानाचे वचत्ण 

करण्यात आले आहे आवण 1947 पयांत घडलेल्या घटनांचे समग्र 

दृश्य प्रदान करण्यात आले आहे. 

● या गॅलरीमधे्य स्वातंत्र्यलढ्यातील क्रांवतकारकांचे योगदान आवण 

विटीश िसाहतिादी रार्िटीला त्ांचा सशस्त्र प्रवतकार 

दाखिण्यात आला आहे. स्वातंत्र्य चळिळीच्या मुख्य प्रिाहात या 

पैलूला अनेकदा योग्य स्थान वदले गेले नाही. 

● या गॅलरीमधे्य क्रांवतकारक चळिळ, क्रांवतकारक नेत्ांच्या 

महत्त्वपूणज संघटनांची वनवमजती, चळिळीचा प्रसार, भारतीय राष्ट्र ीय 

सैन्ाची वनवमजती आवण नौदल वििोहातील योगदान यांचेही 

प्रदशजन केले र्ाईल. 

सरकारने 2025 पयांत 220 नवीन डवमानतळ तयार करण्याचे 

लक्ष्य ठेवले आहे. 

● कें िीय नागरी उड्डयन मंत्ी ज्योवतरावदत् वसंवधया यांनी सांवगतले 

की, नागरी विमान िाहतूक उद्योग हा भारताच्या अथजव्यिस्थेचा 

एक महत्त्वाचा घटक असल्याचे नमूद करून सरकारने 2025 

पयांत 220 निीन विमानतळ बांधण्याचे लक्ष्य ठेिले आहे. नागरी 

विमान िाहतूक मंत्ालयाच्या 2022-23 साठी अनुदानाच्या 

विनंतीला उत्तर देताना, वसंवधया म्हणाले की भारताने कोविड-19 

कालािधीत देशांतगजत आवण परदेशी प्रिासात प्रगती केली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● वसंवधया म्हणाले की, अत्ाधुवनक तंत्ज्ञानाचा िापर करून येत्ा 

काही वदिसांत पायलट परिाना सुलभ केला र्ाईल. 33 निीन 

देशांतगजत मालिाहतूक बंदरे, 15 निीन पायलट प्रवशिण शाळा, 

अवधक नोकऱ्या आवण डर ोन उद्योगािर अवधक लि कें वित 

करण्याचा सरकारचा मानस आहे. 

● गेल्या सात वदिसांत 3.82 लाख प्रिाशांनी विमानाने प्रिास 

केल्याची मावहती मंत्र्यांनी सभागृहात वदली. 

● मंत्र्यांनी सभागृहाला मावहती वदली की देशातील संपूणज पायलट 

फोसजमधे्य मवहलांचा समािेश 15% आहे. मवहला सिमीकरणाचे 

आणखी एक उदाहरण म्हणरे् हे. गेल्या 20-25 िर्ाांत विमान 

िाहतूक व्यिसायात लिणीय बदल झाले आहेत.” 

अहमदाबाद IIM ने ररटेल टेक कुं सोडटजयमची स्थापना केली. 

● अहमदाबादच्या सेंटर फॉर वडवर्टल टर ान्सफॉमेशनमधील 

इंवडयन इक्वियूट ऑफ मॅनेर्मेंट (IIM) ने अलीकडेच 

भारतातील अनेक वकरकोळ आवण तंत्ज्ञान कंपन्ांसोबत 

भागीदारी करण्याच्या उदे्दशाने ररटेल टेक कंसोवटजयम सुरू केले. 

कें िाच्या म्हणण्यानुसार, कंसोवटजयम देशातील वकरकोळ तंत्ज्ञान 

कंपन्ांमधील सहकायज सुधारण्याचा प्रयत्न करेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द : 

● Flipkart पवहल्या िर्ाजसाठी मुख्य भागीदार म्हणून 

कंसोवटजयममधे्य सामील झाले आहे, आवण इंटरनेट 

इकोवसस्टममधील त्ांचे उद्योग ज्ञान, अनुभि आवण ग्राहक 

अंतदृजष्ट्ी टेबलिर आणत आहे. 

● ग्राहकांचा तटस्थ दृष्ट्ीकोन समोर येईल, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांना 

त्ांच्या ग्राहकांना अवधक चांगल्या प्रकारे समरू्न घेता येईल. 

 

राज्य बातम्या 
 

35 वा सूरर्कुुं ि आुंतरराष्ट्र ीय हस्तकला मेळा हररयाणामधे्य 

सुरू झाला. 

● हररयाणाचे राज्यपाल, बंडारू दत्तात्य आवण हररयाणाचे 

मुख्यमंत्ी, मनोहर लाल खट्टर यांनी हररयाणाच्या फरीदाबाद 

वर्ल्ह्यातील सूरर्कंुड येथे र्ागवतक प्रवसद्ध सूरर्कंुड 

आंतरराष्ट्र ीय हस्तकला मेळ्याच्या 35 व्या आिृत्तीचे औपचाररक 

उद्घाटन केले. कें िीय पयजटन, िस्त्रोद्योग, संसृ्कती आवण परराष्ट्र  

व्यिहार मंत्ालयांच्या सहकायाजने सूरर्कंुड मेला प्रावधकरण 

आवण हररयाणा पयजटन यांनी संयुक्तपणे हा कायजक्रम आयोवर्त 

केला आहे. 
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एन डबरेन डसुंग याुंनी दुसऱयाुंदा मडणपूरचे मुख्यमुंत्री म्हणून 

शपथ घेतली. 

● 21 माचज 2022 रोर्ी भार्पचे जे्यष्ठ नेते एन वबरेन वसंग यांनी 

मवणपूरचे सलग दुसऱ्या पाच िर्ाांच्या कायजकाळासाठी मुख्यमंत्ी 

म्हणून शपथ घेतली. सत्ताधारी भार्प पिाने 2022 मधे्य मवणपूर 

विधानसभा वनिडणुकीत सिज 60 र्ागा लढिल्या आवण 32 र्ागा 

वरं्कल्या. नॉन्गथोम्बम (एन) वबरेन वसंग यांनी त्ांच्या 

कारवकदीची सुरुिात फुटबॉलपटू म्हणून केली, त्ानंतर 

रार्कारणात येण्यापूिी ते पत्काररतेकडे िळले. 

पडिम बुंगालमधे्य 'िोल उत्सव' डकुं वा 'िोल र्त्रा' हा रुंगाुंचा 

सण सार्रा केला. 

● पविम बंगालमधे्य 'डोल उत्सि' वकंिा 'डोल र्त्ा' हा रंगांचा सण 

सार्रा केला र्ातो, र्ो िसंत ऋतूच्या सुरुिातीस सूवचत करतो. 

हा सण भगिान कृष्ण आवण राधा यांना समवपजत आहे आवण 

पौवणजमेच्या वदिशी सार्रा केला र्ातो. बंगाली कॅलेंडरनुसार हा 

िर्ाजचा शेिटचा सण देखील आहे. भारताच्या पूिज भागात, िसंत 

ऋतूचा सण डोल र्त्ा, डोल पौवणजमा, डोल उत्सि आवण बसंता 

उत्सि म्हणून सार्रा केला र्ातो. इतरांिर 'गुलाल' वकंिा 

'आबीर' टाकून आवण सांसृ्कवतक कायजक्रमात गाणे आवण नृत् 

करून हा भव्य उत्सि सार्रा केला र्ातो. 

22 माचज हा डबहार डदन म्हणून सार्रा केला र्ातो. 

● वबहार वदिस 2022 हा राज्याच्या स्थापनेचा 110 िा िधाजपन वदन 

आहे. िावर्जक वबहार वदिस यापुढे राज्य सरकारद्वारे आयोवर्त 

केलेल्या उत्सिांपुरते मयाजवदत रावहलेले नाही; देशभरात आवण 

परदेशात राहणाऱ्या राज्यातील नागररकांनी या सोहळ्याचे स्मरण 

करण्यास सुरुिात केली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● दरिर्ी 22 माचज रोर्ी, वबहार वदिस 1912 मधे्य बंगाल 

पे्रवसडेन्सीपासून विवटशांनी वबहार काढल्याच्या स्मरणाथज सार्रा 

केला र्ातो. पाटणाला निीन प्रांताची रार्धानी म्हणून वनयुक्त 

करण्यात आले. 

● वबहार वदिस हे मूलतः  मुख्यमंत्ी वनतीश कुमार यांनी राज्य 

उपक्रमाची घोर्णा केली आहे. 

● हा वदिस देशातील विविध प्रदेशात राहणाऱ्या वबहारमधील 

लोकांनीही सार्रा केला. 

परीके्षसाठी महत्त्वाचे मुदे्द: 

● वबहार हे लोकसंखे्यनुसार भारतातील वतसरे आवण 

िेत्फळानुसार १२िे मोठे राज्य आहे. 

● भारताचे वबहार राज्य देखील र्गातील चौथ्या क्रमांकाची 

लोकसंख्या असलेले उपराष्ट्र ीय घटक आहे. 

● वबहार हे भारतातील पवहले वठकाण आहे वर्थे अवहंसेची 

संकल्पना र्न्माला आली, नंतर मानिी इवतहासात ठळकपणे 

उदयास आली. 

● भगिान बुद्ध आवण भगिान महािीर सुमारे 2,600 िर्ाांपूिी 

अवहंसेबद्दल र्ागरूकता वनमाजण करण्यासाठी प्रवसद्ध आहेत . 

● वहमाचल प्रदेशानंतर वबहारमधे्य देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची 

सिाजत कमी शहरी लोकसंख्या आहे, फक्त 11.3 टके्क 

लोकसंख्या शहरांमधे्य राहते. 

● भारतातील कोणत्ाही राज्यातील तरुणांची सिाजवधक टके्किारी 

वबहारमधे्य आहे. र्िळपास 58 टके्क वबहारी 25 िर्ाांपेिा कमी 

ियाचे आहेत. 

पुष्कर डसुंह धामी याुंनी उत्तराखुंिचे 11 वे मुख्यमुंत्री म्हणून 

शपथ घेतली. 

● पुष्कर वसंह धामी यांनी उत्तराखंडचे 11 िे मुख्यमंत्ी म्हणून 

शपथ घेतली आहे. ते सलग दुसऱ्यांदा राज्याची सूते् हाती घेणार 

आहेत. डेहराडूनच्या परेड ग्राउंडिर गव्हनजर लेफ्टनंट र्नरल 

गुरवमत वसंग यांनी त्ांना पद आवण गोपनीयतेची शपथ वदली. 

भार्पने धामी यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभा वनिडणूक 

लढिली आवण 70 सदस्ांच्या सभागृहात 47 र्ागा वरं्कून सहर् 

बहुमत वमळविले. 

पुष्कर डसुंग धामी बद्दल: 

● एका मार्ी सैवनकाचा मुलगा धामी यांचा र्न्म 1975 मधे्य 

वपथौरागढ वर्ल्ह्यातील कनालीविना गािात झाला. त्ांच्याकडे 

कायद्याची पदिी आहे आवण त्ांनी राष्ट्र ीय स्वयंसेिक संघ (RSS) 

स्वयंसेिक म्हणून काम केले आहे. ते अक्वखल भारतीय विद्याथी 

पररर्देचे (एबीव्हीपी) सदस्ही होते. धामी यांनी 2002 ते 2008 

दरम्यान दोनदा उत्तराखंडमधे्य भार्प युिा मोचाजचे अध्यि 

म्हणून काम केले. 

ई-डवधान ऍक्वप्लकेशन लागू करून नागालँि ही पडहली 

पेपरलेस डवधानसभा बनली. 

● संपूणजपणे पेपरलेस होण्यासाठी राष्ट्र ीय ई-विधान अर्ज (NeVA) 

कायजक्रम राबविणारी देशातील पवहली राज्य विधानसभा बनून 

नागालाँडने इवतहास रचला आहे. नागालाँड विधानसभा 

सवचिालयाने चालू अथजसंकल्पीय अवधिेशनादरम्यान 60 

सदस्ांच्या विधानसभेत प्रते्क टेबलिर एक टॅबलेट वकंिा ई-

बुक र्ोडले आहे. 

NeVA बद्दल: 

● NeVA ही NIC क्लाउड, MeghRaj िर तैनात केलेली 

कायजप्रिाह प्रणाली आहे र्ी सभागृहाचे कामकार् सुरळीतपणे 

चालिण्यास आवण सदनाचे विवधमंडळ कामकार् पेपरलेस 

पद्धतीने चालविण्यास मदत करते. 

● NeVA हे एक उपकरण तटस्थ आवण सदस्-कें वित ऍक्वप्लकेशन 

आहे रे् त्ांना सदस् संपकज  तपशील, कायजपद्धतीचे वनयम, 

व्यिसायाची यादी, सूचना, बुलेवटन, वबले, तारांवकत/अतारांवकत 

प्रश्न आवण उत्तरे यासंबंधी संपूणज मावहती टाकून विविध हाउस 

वबझनेस चतुराईने हाताळण्यासाठी तयार केले आहे. कागदपते्, 

सवमतीचे अहिाल इ. त्ांच्या हातातील उपकरणे/टॅबे्लटमधे्य 

ठेितात आवण ते कायजिमतेने हाताळण्यासाठी सिज 

विधानमंडळे/विभागांना सुसज्ज करतात. 
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ताडमळनािूच्या नरडसुंगपेटाई नागस्वराम याुंना भौगोडलक 

ओळख टॅग डमळाला आहे. 

● वर्ओग्रावफकल इंवडकेशन टॅग नरवसंगपेट्टाई नागस्वराम यांना 

15 व्या िगाजतील िाद्य िाद्यांच्या शे्रणी अंतगजत देण्यात आला आहे. 

नरवसंहपेट्टाई नागस्वरम हे शास्त्रीय पिन संगीत िाद्य आहे रे् 

तावमळनाडूच्या कंुभकोणम र्िळील गािात पारंपाररकपणे 

बनिले र्ाते. 

नरडसुंगपेटाई नागस्वरम बद्दल: 

● आर्काल कलाकार िापरत असलेल्या नागस्वरमला परी 

नागस्वरम असे नाि देण्यात आले आहे आवण ते वथवमरीपेिा 

लांब आहे. या िाद्याचे शरीर दंडगोलाकार आहे आवण तळाशी 

घंटा आकार घेते. नागस्वरमचे हे स्वरूप आिार् आवण स्वर 

प्रदान करते. या िाद्याची लांबी अडीच फूट आहे. 

केरळ हे काबजन-नू्यटर ल शेती पद्धती लागू करणारे पडहले राज्य 

ठरले आहे. 

● वनिडक वठकाणी काबजन-नू्टर ल शेती पद्धती लागू करणारे 

केरळ हे देशातील पवहले राज्य बनणार आहे, ज्यासाठी 

सरकारने 2022-23 च्या अथजसंकल्पात 6 कोटी रुपये राखून 

ठेिले आहेत. पवहल्या टप्प्यात, कृर्ी विभाग आवण आवदिासी 

िेत्ांतगजत 13 शेतांमधे्य काबजन-नू्टर ल शेती लागू केली र्ाईल 

आवण अलुिा येथील राज्य वबयाणे फामजला काबजन-नू्टरल 

फामजमधे्य रूपांतररत करण्यासाठी पािले उचलली र्ात आहेत. 

दुसऱ्या टप्प्यात सिज 140 विधानसभा मतदारसंघात मॉडेल 

काबजन-नू्टर ल फामज विकवसत केले र्ातील. 

योगी आडदर्त्नाथ याुंनी दुसऱया टमजसाठी उत्तर प्रदेशचे 

मुख्यमुंत्री म्हणून शपथ घेतली. 

● योगी आवदत्नाथ यांनी दुसऱ्यांदा उत्तर प्रदेशच्या 

मुख्यमंवत्पदाची शपथ घेतली . लखनौच्या अटलवबहारी िार्पेयी 

एकना से्टवडयमिर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी पंतप्रधान 

नरेंि मोदी, कें िीय मंत्ी अवमत शाह, रार्नाथ वसंह आवण इतर 

कें िीय मंत्र्यांच्या उपक्वस्थतीत आवदत्नाथ यांना पद आवण 

गोपनीयतेची शपथ वदली. 
 

 

● केशि प्रसाद मौयज आवण िरे्श पाठक यांनीही निीन 

सरकारमधे्य उपमुख्यमंत्ी म्हणून शपथ घेतली. भार्पच्या 

नेतृत्वाखालील NDA ने 403 पैकी 274 र्ागा वमळिल्या, 

राज्यात सलग दुसऱ्यांदा सरकार स्थापन करणारा तीन 

दशकांहून अवधक काळातील पवहला पि ठरला. 

 

आुंतरराष्ट्र ीय बातम्या 

 

तुकज मेडनस्तानच्या अध्यक्षपदी सेिजर बेदीमुखमेदोि याुंची 

डनवि 

● तुकज मेवनस्तानचे राष्ट्र ाध्यि म्हणून सेरदार बेदीमुहामेडो यांनी 

शपथ घेतली. बवदजमुहामेडो त्ांचे िडील आवण मार्ी अध्यि 

गुरबांगुली बवदजमुहामेडोव्ह यांच्यानंतर 2006 मधे्य राष्ट्र ाध्यि 

झाले आवण 2022 पयांत त्ांनी काम केले. हे लिात घेतले पावहरे् 

की तुकज मेवनस्तानमधे्य दर सात िर्ाांनी अध्यिीय वनिडणुका 

होतात. सेडजर बेदीमुखमेदोव्ह यांनी 72.97 टके्क मते वमळिून 

गॅस समृद्ध देशाचे नेतृत्व केले. 

आडफ्रकेतील काळ्या गेंड्ाुंना वाचवण्यासाठी र्ागडतक बँकेने 

डदलेला पडहला वन्यर्ीव बाँि 

● र्ागवतक बाँक (आंतरराष्ट्र ीय बाँक फॉर ररकिरक्शन अाँड 

डेव्हलपमेंट, IBRD) ने काळ्या गेंड्याच्या धोक्यात असलेल्या 

प्रर्ातीचें संरिण करण्यासाठी दविण आवफ्रकेच्या प्रयत्नांना 

पावठंबा देण्यासाठी िन्र्ीि संरिण बााँड (WCB) र्ारी केले 

आहे . िन्र्ीि संिधजन बााँड (WCB) याला “गेंडा बााँड” असेही 

म्हणतात. हा पाच िर्ाांचा $150 दशलि शाश्वत विकास बााँड 

आहे. यात ग्लोबल एन्व्हायनजमेंट फॅवसवलटी (GEF) कडून संभाव्य 

कामवगरी पेमेंट समाविष्ट् आहे. 

नाटोने रे्न्स स्टोल्टनबगज याुंचा कायजकाळ एक वर्ाजने वाढवला. 

● NATO च्या वनिेदनानुसार, नॉथज अटलांवटक टर ीटी ऑगजनायझेशन 

(NATO) ने सेके्रटरी-र्नरल रे्न्स स्टोल्ट्नबगज यांचा कायजकाळ 

30 सप्टेंबर 2023 पयांत एका िर्ाजने िाढिला आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● िुसेल्समधे्य झालेल्या नाटो पररर्देनंतर अमेररकेचे अध्यि र्ो 

वबडेन आवण इतर नाटो नेत्ांनी स्टॉलटेनबगज यांचा कायजकाळ 

िाढिण्याचा वनणजय घेतला. 

● ऑिोबर 2014 मधे्य, नॉिेचे मार्ी पंतप्रधान स्टॉल्ट्नबगज यांना 

नाटोचे सरवचटणीस म्हणून वनयुक्त करण्यात आले. सप्टेंबर 

2021 मधे्य त्ांचा कायजकाळ संपणार होता. 
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डनयुक्ती बातम्या 
 

रारे्श गोपीनाथन याुंची पाच वर्ाांसाठी TCS चे MD आडण 

CEO म्हणून पुनडनजयुक्ती 

● IT प्रमुख, Tata Consultancy Services (TCS) च्या बोडाजने 

रारे्श गोपीनाथन यांची पाच िर्ाांसाठी कंपनीचे व्यिस्थापकीय 

संचालक (MD) आवण मुख्य कायजकारी अवधकारी (CEO) म्हणून 

पुनवनजयुक्ती र्ाहीर केली आहे. त्ांचा दुसरा टमज 21 फेिुिारी 

2022 ते 20 फेिुिारी 2027 पयांत सुरू होईल. रारे्श 

गोपीनाथन यांची 2017 मधे्य TCS चे CEO आवण MD म्हणून 

वनयुक्ती करण्यात आली होती. 

आडशयाई डिकेट पररर्देचे अध्यक्ष म्हणून र्य शाह याुंचा 

कायजकाळ एक वर्ाजने वाढवण्यात आला आहे. 

● आवशयाई वक्रकेट पररर्देने (ACC) आपले विद्यमान अध्यि र्य 

शाह यांचा कायजकाळ एक िर्ाजसाठी एकमताने िाढिला आहे. 

19 माचज 2022 रोर्ी ACC च्या िावर्जक सिजसाधारण सभेत हा 

वनणजय घेण्यात आला. र्य शाह हे 2019 पासून भारतीय वक्रकेट 

वनयामक मंडळाचे (BCCI) सवचि आहेत. शहा यांची प्रथम 

र्ानेिारी 2021 मधे्य ACC चे अध्यि म्हणून वनयुक्ती करण्यात 

आली होती. बांगलादेश वक्रकेट बोडाजचे (बीसीबी) अध्यि नर्मुल 

हसन यांची र्ागा घेतली. 

भारतीय अथजतज्ञ र्यती घोर् याुंची सुंयुक्त राष्ट्र ाुंच्या सल्लागार 

मुंिळाच्या सदस्यपदी डनवि 

● संयुक्त राष्ट्र  (UN) सरवचटणीस, अाँटोवनयो गुटेरेस यांनी भारतीय 

विकास अथजशास्त्रज्ञ र्यती घोर् यांची प्रभािी बहुपिीयतेिर 

संयुक्त राष्ट्र ांच्या नव्याने स्थापन केलेल्या सल्लागार मंडळाच्या 

सदस् म्हणून वनयुक्तीची घोर्णा केली आहे. लाइबेररयाचे मार्ी 

अध्यि आवण नोबेल पाररतोवर्क विरे्ते एलेन र्ॉन्सन सरलीफ 

आवण मार्ी स्वीवडश पंतप्रधान स्टीफन लोफिेन हे 12 सदस्ीय 

प्रभािी बहुपिीयतेिरील उच्च-स्तरीय सल्लागार मंडळाचे सह-

अध्यि असतील. 

कुवेत बनले पृथ्वीवरील सवाजत उष्ण डठकाण, 53.2 अुंश 

सेक्विअसची नो ुंद 

● कुिेतचे तापमान 53.2 अंश सेक्वल्सअस (127.7 अंश फॅरेनहाइट) 

पयांत पोहोचले , ज्यामुळे ते पृथ्वीिरील सिाजत उष्ण वठकाणांपैकी 

एक बनले. कुिेतमधे्य गेल्या उन्हाळ्यात इतकी उष्णता होती की 

आकाशातून पिी मेले. समुिातील घोडे खाडीत मरण पािले. 

मृत कॅ्लम्सने खडकांचा लेप लािला होता, त्ांचे किच 

िाफिल्यासारखे उघडले होते. 

● र्ागवतक संसाधन संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, देश विरे्साठी तेल 

र्ाळत आहे आवण दरडोई सिोच्च र्ागवतक काबजन उत्सवर्जत 

करणाऱ्यांपैकी एक आहे. 

CSB बँकेचे अुंतररम एमिी आडण सीईओ म्हणून प्रलय मोुंिल 

याुंची डनयुक्ती 

● CSB बाँकेचे अंतररम व्यिस्थापकीय संचालक आवण CEO म्हणून 

प्रलय मोडंल यांच्या वनयुक्तीला भारतीय ररझव्हज बाँकेने मान्ता 

वदली आहे. सध्या ते CSB बाँकेत व्यिस्थापकीय संचालक आहेत. 

CSB बाँकेचे पूणजिेळ MD आवण CEO, CVR रार्ेंिन यांनी 

आरोग्याच्या कारणास्ति (31 माचज 2022 पासून) लिकर 

सेिावनिृत्तीची घोर्णा केल्यानंतर CSB बाँकेतील MD आवण 

CEO हे पद ररक्त होते. RBI ने 1 एवप्रलपासून तीन मवहन्ांसाठी 

वकंिा CSB बाँकेचे वनयवमत व्यिस्थापकीय संचालक आवण CEO 

यांची वनयुक्ती होईपयांत, यापैकी रे् आधी असेल ते प्रलयच्या 

वनयुक्तीला मान्ता वदली आहे. 

मारुती सुझुकीचे एमिी आडण सीईओ म्हणून डहसाशी 

ताकेउची याुंची डनयुक्ती 

● वहसाशी ताकेउची (र्पानमधील) यांची 1 एवप्रल 2022 पासून 

तीन िर्ाांच्या कालािधीसाठी मारुती सुझुकीचे व्यिस्थापकीय 

संचालक आवण मुख्य कायजकारी अवधकारी म्हणून वनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. Takeuchi हे केवनची आयुकािा 

यांच्यानंतर MD आवण CEO म्हणून काम पाहतील. आयुकािा 

आता 1 एवप्रल 2022 ते 30 सप्टेंबर 2022 पयांत सहा मवहन्ांच्या 

कालािधीसाठी कायजकारी उपाध्यि म्हणून वनयुक्त केले र्ातील. 

आयुकािा 2013 मधे्य MSIL, MD म्हणून रुरू् झाले. 

एसबीआयचे मार्ी अध्यक्ष रर्नीश कुमार िन अँि 

बॅ्रिस्टरीटमधे्य सामील झाले. 

● से्टट बाँक ऑफ इंवडयाचे मार्ी अध्यि रर्नीश कुमार हे डन 

आवण िॅडस्टर ीटच्या डेटा आवण विशे्लर्णाच्या आंतरराष्ट्र ीय 

धोरणात्मक सल्लागार मंडळात सामील झाले आहेत. डन आवण 

िॅडस्टर ीट र्िळर्िळ 180 िर्ाांपासून व्यिसाय वनणजय घेणारा 

डेटा, विशे्लर्णे आवण रेवटंगमधे्य एक विश्वासाहज िाँड आहे. 

रर्नीश कुमार बद्दल: 

● ऑिोबर 2020 मधे्य कुमार यांनी SBI चे अध्यिपद सोडले. 

● त्ांनी यापूिी हााँगकााँगमधील HSBC च्या आवशया विभागासाठी 

गैर-कायजकारी संचालक म्हणून, बॅररंग प्रायवे्हट इक्विटी एवशयाचे 

िररष्ठ सल्लागार म्हणून आवण कोटक गंुतिणूक सल्लागारांसाठी 

सल्लागार म्हणून काम केले आहे. 

● रर्नीश कुमार हे HSBC Asia Pacific, L&T Infotech, Hero 

MotoCorp, आवण BharatPe च्या बोडजिर काम करतात. 

बायोकॉन आडण बायोकॉन बायोलॉडर्क्सचे कायजकारी अध्यक्ष 

डकरण मुझुमदार-शॉ याुंची स्कॉटलुंिमधील रॉयल सोसायटी 

ऑफ एडिनबगज (RSE) चे फेलो म्हणून डनवि झाली आहे 

● बायोकॉन आवण बायोकॉन बायोलॉवर्क्सचे कायजकारी अध्यि 

वकरण मुझुमदार-शॉ यांची स्कॉटलंडमधील रॉयल सोसायटी 

ऑफ एवडनबगज (RSE) चे फेलो म्हणून वनिड झाली आहे . ती 

RSE च्या सुमारे 1,700 फेलोच्या सध्याच्या फेलोवशपमधे्य सामील 

होणार आहे ज्यांना स्कॉटलंडमधे्य वकंिा त्ांच्यासोबत काम 

करणारे महान संशोधक आवण अभ्यासक म्हणून ओळखले र्ाते. 
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● RSE ही र्गातील सिाजत रु्नी आवण सिाजत प्रवतवष्ठत शैिवणक 

संस्थांपैकी एक आहे. विज्ञान, कला, वशिण, व्यिसाय आवण 

सािजर्वनक र्ीिन या िेत्ांतून RSE मध्ये सामील होण्यासाठी 

फेलो वनिडले र्ातात. 

लेफ्टनुंट र्नरल डवनोद र्ी. खुंदारे याुंची सुंरक्षण मुंत्रालयात 

सल्लागार म्हणून डनयुक्ती 

● लेफ्टनंट र्नरल विनोद र्ी. खंदारे (वनिृत्त) यांची संरिण 

मंत्ालयात सल्लागार म्हणून वनयुक्ती करण्यात आली आहे, 

महत्त्वाचे मुदे्द:  

● संरिण सूत्ांनी वदलेल्या मावहतीनुसार, ते संरिण सवचिांशी 

र्िळून सहकायज करतील. 

● संरिण धोरण, तयारी आवण संबंवधत वक्रयाकलाप, र्से की 

आंतरराष्ट्र ीय संरिण महामंडळ, सागरी सुरिा आवण संरिण 

िेत्ाशी संबंवधत विर्यांिर धोरणात्मक इनपुट प्रदान करणे आवण 

सल्ला देणे हे या भूवमकेचे आदेश असेल. 

 

अथजव्यवस्था बातम्या 
 

NPCI ने UPI वापरकर्त्ाजसाठी "UPI Lite- ऑन-डििाइस 

वॉलेट" कायजक्षमता डिझाइन केली आहे. 

● नॅशनल पेमेंट कॉपोरेशन ऑफ इंवडया (NPCI) ने UPI 

िापरकत्ाांसाठी "UPI Lite - ऑन-वडव्हाइस िॉलेट" ("UPI 

Lite") कायजिमता लहान मूल्याच्या व्यिहारांसाठी वडझाइन केली 

आहे. भारतातील एकूण वकरकोळ व्यिहारांपैकी सुमारे 75% 

(रोख रकमेसह) व्यिहार मूल्य 100 रुपयांपेिा कमी आहे. पुढे, 

एकूण UPI व्यिहारांपैकी 50% व्यिहारांचे मूल्य 200/- पयांत 

आहे. अशा लहान मूल्याच्या व्यिहारांिर सहर् प्रवक्रया 

करण्यासाठी, NPCI ने “UPI Lite” ची ही सुविधा सुरू केली 

आहे. 

फेर् 1 मधे्य 

● UPI Lite र्िळच्या ऑफलाइन मोडमधे्य म्हणरे् डेवबट 

ऑफलाइन आवण के्रवडट ऑनलाइन पद्धतीने व्यिहारांिर 

प्रवक्रया करेल आवण नंतरच्या टप्प्यािर, UPI लाइट संपूणज 

ऑफलाइन मोडमधे्य म्हणरे् डेवबट आवण के्रवडट दोन्ही 

ऑफलाइन व्यिहारांिर प्रवक्रया करेल. 

● UPI Lite पेमेंट व्यिहाराची िरची मयाजदा रु. 200. “ऑन-

वडव्हाइस िॉलेट” साठी UPI Lite वशल्लकची एकूण मयाजदा रु. 

कोणत्ाही िेळी 2,000 . 

● UPI Lite मध्ये वनधीची पूतजता करण्याची परिानगी केिळ 

ऑनलाइन मोडमध्ये अवतररक्त घटक प्रमाणीकरण (AFA) 

वकंिा UPI AutoPay िापरून वदली र्ाईल र्ी िापरकत्ाजने 

AFA सह ऑनलाइन मोडमध्ये नोदंणी केली आहे. 

HDFC बँक “स्माटजहब व्यापार कायजिम” आडण ‘ऑटोफस्टज’ 

अँप लाँच करणार आहे. 

● एचडीएफसी बाँकेने िोया व्यािसावयक कर्ाांना वडवर्टल पुश 

देण्यासाठी खालील दोन उपक्रम/अॅॅक्वप्लकेशन “स्माटजहब 

व्यापार कायजक्रम” आवण ‘ऑटोफस्टज ’ अाँप लााँच करण्याची 

घोर्णा केली आहे. वित्तीय संस्थेने 2.7 दशलि वकरकोळ विके्रते 

ऑनबोडज केले आहेत आवण प्रते्क मवहन्ाला 100 हर्ार 

वकरकोळ विके्रते खरेदी करत आहेत. एचडीएफसी बाँकेची तीन 

िर्ाांत 20 दशलि वकरकोळ विके्रत्ांना ऑनबोडज करण्याची 

योर्ना आहे. निीन ऑनबोडज केलेले अध्याजहून अवधक वकरकोळ 

विके्रते केिळ अाँप पॅ्लटफॉमजद्वारे कायज करतात. 

भारतातील डिप्टोकरन्सी: अथजमुंत्री डनमजला सीतारामन 2022 

● या मवहन्ाच्या सुरुिातीला अथजमंत्ी डनमजला सीतारामन यांनी 

त्ांच्या 2022-2023 च्या अथजसंकल्पात भार्णात वडवर्टल 

चलनांबद्दल बोलले तेव्हापासून या प्रकरणाची उतु्सकता 

झपायाने िाढली आहे. 2018 मधे्य, वित्त मंत्ालयाने एक वनिेदन 

र्ारी केले होते की सरकार डिप्टोकरन्सीला कायदेशीर 

डनडवदा मानत नाही आवण वक्रप्टोकरन्सीचा िापर दूर 

करण्यासाठी सिज उपाययोर्ना केल्या र्ातील. 

मायिोफायनान्स कर्ाजसाठी RBI द्वारे र्ारी केलेली डनयामक 

फे्रमवकज  

● ररझि्हज बाँकेने मायक्रोफायनान्स िेत्ाला कर्ज देणाऱ्या वनयमन 

केलेल्या संस्थांना (आरई) करे् तारणमुक्त आहेत आवण 

कर्जदाराच्या ठेि खात्ािरील धारणावधकाराद्वारे सुरवित नाहीत, 

परतफेडीच्या र्बाबदाऱ्या मयाजवदत आहेत, व्यार्दर व्यार्दार 

नाहीत, याची खात्ी करण्यासाठी वनदेश वदले आहेत. आवण 

प्रीपेमेंट दंड नाही. वनयमन केलेल्या सािकारांसाठी मध्यिती 

बाँकेच्या सामंर्स्पूणज वनयामक फे्रमिकज मधे्य, ज्यामधे्य 

अनुसूवचत व्यािसावयक बाँका, लघु वित्तपुरिठा बाँका, NBFC-

MFIs आवण NBFC-गंुतिणूक आवण के्रवडट कंपन्ा यांचा 

समािेश आहे, या कलमांचा समािेश आहे. 

डफच रेडटुंगने भारताचा FY23 वाढीचा अुंदार् 8.5% पयांत कमी 

केला. 

● Fitch Ratings ने आवथजक िर्ज 2022-2023 साठी भारताचा 

GDP िाढीचा अंदार् त्ांच्या ग्लोबल इकॉनॉवमक आउटलुक-

माचज 2022 मधे्य 8.5 टक्कक्यांपयांत कमी केला आहे. पूिी हा दर 

10.3% इतका अंदावर्त होता. सध्या सुरू असलेल्या रवशया-

युके्रन युद्धामुळे ऊरे्च्या वकमती झपायाने िाढल्यामुळे 

खालच्या वदशेने र्ाण्याचा अंदार् आहे. वफच या रेवटंग एर्न्सीने 

चालू आवथजक िर्ज 2021-2022 साठी GDP िाढीचा अंदार् 0.6 

टक्कक्यांनी िाढिून 8.7 टके्क केला आहे. 
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OECD ने FY23 साठी भारताचा GDP 8.1% ठेवला आहे. 

● आवथजक सहकायज आवण विकास संघटनेने (OECD) भारताच्या 

िास्तविक सकल देशांतगजत उत्पादनाचा (GDP) अंदार् FY24 

मधे्य 5.5% राखून ठेिला आहे, र्ो 2022-23 मधील 8.1% पेिा 

कमी आहे. 

आरबीआयने पीपि को-ऑपरेडटि बँक डलडमटेि कानपूरचा 

परवाना रद्द केला. 

● भारतीय ररझिज बँक (RBI) ने पीपि को-ऑपरेडटि बँक 

डलडमटेि, कानपूर, उत्तर प्रदेशचा परिाना रद्द केला आहे 

कारण बाँक कलम 22(3) (a), 22 (3) (b), च्या आिश्यकतांचे 

पालन करण्यात अयशस्वी ठरली आहे. 22(3)(c), 22(3) (d) 

आवण 22(3)(e) – बाँवकंग रेगु्यलेशन अाँि, 1949 च्या कलम 56 

अन्वये. या तरतुदीनुंसार बाँकेकडे पुरेसे भांडिल आवण 

कमाईच्या शक्यतांचा अभाि असल्याचे आढळून आले आहे. 

● 21 माचज रोर्ी व्यिसाय बंद झाल्यापासून बाँवकंग वनयमन 

कायदा, 1949 च्या कलम 56 मधे्य नमूद केल्यानुसार कलम 

5(b) मधे्य पररभावर्त केल्यानुसार ठेिी स्वीकारणे आवण ठेिीचंी 

परतफेड करणे यासारखे 'बाँवकंग' व्यिसाय सुरू ठेिण्यास 

बाँकेला मनाई आहे. 

िीबीएस बँक इुंडियाने ग्रीन डिपॉडझट कायजिम सुरू केला. 

● डीबीएस बाँक इंवडयाने कॉपोरेट क्लायंटसाठी ग्रीन वडपॉवझट 

प्रोग्राम लॉन्च केल्याची घोर्णा केली आहे र्ी कंपन्ांना 

पयाजिरणास अनुकूल प्रकल्प वकंिा मागाांना समथजन देण्यासाठी 

एक सोपा मागज प्रदान करते. DBS बाँक ही शाश्वत आवण 

पयाजिरणपूरक हररत िेत्ांना कर्ज देणे आवण व्यापार के्रवडट 

सोलू्यशन्स ऑफर करून आवण आता ग्रीन वडपॉवझट उत्पादन 

ऑफर करून शाश्वत विकास उवद्दषे्ट् एकवत्त करणाऱ्या काही 

बाँकांपैकी एक आहे. 

बँकेच्या शाश्वतता कायजिमाुंतगजत: 

● ग्रीन वडपॉवझट हररत उद्योग आवण उपक्रमांना वनधी देईल र्से 

की; ग्रीन वबक्वडंग शाश्वत पाणी उपक्रम ज्यात सांडपाणी 

व्यिस्थापन, अिय ऊर्ाज आवण स्वच्छ िाहतूक यांचा समािेश 

आहे. 

● ग्रीन वडपॉवझट प्रस्तािामधे्य वनयवमत मुदत ठेिीचें सिज फायदे 

आवण बाँकेद्वारे वितररत केलेल्या हररत आवण शाश्वत कर्ाांना 

समथजन देण्यासाठी DBS कडून िचनबद्धतेचा समािेश आहे. 

चेन्नई सुपर डकुं ग्स आडण आयसीआयसीआय बँक सह-बँ्रिेि 

िेडिट कािजसाठी भागीदार आहेत. 

● ICICI बाँकेने र्ाहीर केले की त्ांनी सह-िाँडेड के्रवडट काडज 

सादर करण्यासाठी चेन्नई सुपर वकंग्ज (CSK) या भारतातील 

सिाजत यशस्वी वक्रकेट संघासोबत भागीदारी केली आहे. 'चेन्नई 

सुपर वकंग्ज ICICI बाँक के्रवडट काडज ' असे डब केलेले काडज , 

प्रवतवष्ठत संघाच्या लाखो वक्रकेट चाहत्ांसाठी अनेक विशेर् 

लाभांसह स्पष्ट्पणे विकवसत केले गेले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● निीन काडज हे बाँकेने ऑफर केलेल्या को-िाँडेड के्रवडट 

काड्जसच्या मयाजवदत-आिृत्तीच्या ओळीचा एक भाग आहे 

रे्णेकरुन क्रीडा चाहत्ांना त्ांच्या आिडत्ा संघांशी संिाद 

साधता येईल आवण के्रवडट काडज िैवशष्ट्यांचा देखील लाभ घेता 

येईल. 

● निीन काडज हे बंॅकेने ऑफर केलेल्या को-िाँडेड के्रवडट 

काड्जसच्या अनन् संचामधे्य आणखी एक भर आहे रे्णेकरुन 

क्रीडापे्रमीनंा त्ांच्या आिडत्ा संघांशी संपकज  साधता येईल 

तसेच के्रवडट काडजचा लाभ घेता येईल. 

● ICICI बाँक आवण माँचेस्टर युनायटेड या इंगं्लडमधील 

व्यािसावयक फुटबॉल क्लबने चार िर्ाांपूिी को-िाँडेड के्रवडट 

काडज लााँच केले. 

कोटक, एचिीएफसी, अँक्वक्सस प्ररे्त्काने ONDC मधील 

7.84% डहस्सा डवकत घेतला. 

● एचडीएफसी बाँक, कोटक मवहंिा बाँक आवण अॅक्वक्सस बाँकेने 

प्रते्की ONDC मधे्य 7.84 टके्क भागभांडिल खरेदी केले आहे, 

र्ो खुला सािजर्वनक वडवर्टल इन्फ्रास्टरक्चर फे्रमिकज  व्यिसाय 

आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● तीन बाँकांनी प्रते्की 10 कोटी रुपये कंपनीत ठेिले आहेत. 

● बुधिारी एका वनयामक वनिेदनात, एचडीएफसी बाँकेने 10 लाख 

इक्विटी शेअसज 10 कोटी रुपयांना िाटप केल्यानंतर आता 

ONDC च्या 7.84 टके्क इक्विटी शेअर भांडिलाची मालकी 

असल्याचे सांवगतले. 

● “कोटक मवहंिा बाँकेने ओपन नेटिकज  फॉर वडवर्टल कॉमसज 

(ONDC) च्या 10,00,000 इक्विटी शेअसजचे 10 कोटी रुपयांचे 

सदस्त्व घेतले आहे, 
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PFRDA आडण Irdai ने FinMapp ला NPS, डवमा डवकण्याचा 

परवाना डदला. 

● FinMapp या वित्तीय सेिा फमजने र्ाहीर केले की त्ांना पेन्शन 

फंड रेगु्यलेटरी अाँड डेव्हलपमेंट अथॉररटी (PFRDA) ने राष्ट्र ीय 

पेन्शन योर्नेअंतगजत परिाना वदला आहे. याने भारतीय विमा 

वनयामक आवण विकास प्रावधकरण (Irdai) कडून कॉपोरेट एरं्ट 

म्हणून नोदंणी प्रमाणपत् देखील प्राप्त केले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● FinMapp ला त्ाच्या ग्राहकांना एक सत्ावपत विके्रता म्हणून 

विमा आवण NPS उत्पादने प्रदान करण्यास अनुमती देईल, 

ज्यामुळे कंपनीला त्ाचा ग्राहक आधार िाढिता येईल. 

● पुढील काही मवहन्ांत, कंपनी वतच्या अॅपिर गंुतिणूक साधन 

म्हणून NPS उपलब्ध करून देईल. 

● IRDAI आवण PFRDA प्रमाणपत् आमच्या विकासातील एक 

महत्त्वाचा टप्पा आहे. 

● हे आमच्या आवथजक सेिांना बळकट करण्यात आवण NPS आवण 

इतर तत्सम उत्पादनांचे िैध विके्रता म्हणून आमची क्वस्थती 

प्रमावणत करण्यात मदत करेल. 

● हे आमच्या वित्तीय सेिांच्या बळकटीसाठी आवण NPS आवण 

विमा उत्पादनांचे िैध विके्रता म्हणून आमच्या क्वस्थतीचे 

प्रमाणीकरण करण्यात मदत करेल. 

UNCTAD : 2022 मधे्य भारताचा GDP वाढीचा अुंदार् 4.6% 

पयांत 

● UN च्या अहिालानुसार, 2022 साठी भारताचा अंदावर्त 

आवथजक विकास 2% पेिा र्ास्त 4.6 टक्कक्यांनी घसरला आहे, ही 

घट युके्रनमधे्य सुरू असलेल्या युद्धामुळे झाली आहे. निी 

वदल्लीला ऊर्ाज प्रिेश आवण वकमतीिंरील वनबांध तसेच व्यापार 

वनबांध, अन्नधान् महागाई, कठोर धोरणे आवण आवथजक अक्वस्थरता 

यांचा सामना करािा लागेल अशी अपेिा आहे. 

रडशया-युिेन युद्धाचा र्ागडतक अथजव्यवस्थेवर पररणाम: 

● युके्रन संकटातील व्यत्य आवण विकासशील राष्ट्र ांना विशेर्तः  

धोक्यात आणणार्या मॅक्रो इकॉनॉवमक धोरणांमधील बदलांमुळे, 

यूएन कॉन्फरन्स ऑन टर ेड अाँड डेव्हलपमेंट (UNCTAD) ने 

2022 साठी र्ागवतक आवथजक िाढीचा अंदार् 3.6 टक्कक्यांिरून 

2.6 टक्कक्यांिर आणला आहे. 

● रवशया या िर्ी गंभीर मंदीमधे्य प्रिेश करेल असा अंदार् 

असताना, विशे्लर्णानुसार, पविम युरोप आवण मध्य आवशयाच्या 

िेत्ांमधे्य मोठी आवथजक मंदी अपेवित आहे. 

● दविण आवण पविम आवशयातील काही इतर अथजव्यिस्थांना 

ऊरे्ची मागणी आवण वकमतीत झपायाने िाढ झाल्यामुळे 

फायदा होऊ शकतो, परंतु त्ांना प्राथवमक कमोवडटी 

बार्ारातील अडचणी, विशेर्त: अन्नधान् चलनिाढ, आवण 

अंतवनजवहत आवथजक अक्वस्थरतेमुळे अवधक नुकसान होईल. 

● चीन आवण इतर भागीदारांसोबत व्यापार चालू राहील, परंतु 

रवशयन फेडरेशन सध्या वमळिू शकत नसलेल्या मोठ्या 

प्रमाणात आयात केलेल्या िसंू्तची भरपाई करू शकणार नाहीत. 

● युके्रनमधील वहंसाचार संपला तरीही 2022 पयांत वनबांध कायम 

रावहल्यास रवशयाला तीव्र मंदीचा सामना करािा लागेल. 

RBI गिनजर शक्तीकाुंत दास याुंनी बेंगळुरू येथे RBIH चे 

उद्घाटन केले. 

● RBI गव्हनजर शक्तीकांत दास यांनी गुरुिारी बेंगळुरूमधे्य ररझव्हज 

बाँक इनोवे्हशन हब (RBIH) चे उद्घाटन केले, ज्याची स्थापना 

आवथजक निकल्पना िाढिण्यासाठी आवण त्ांचे पालनपोर्ण 

करण्यासाठी 100 कोटी रुपयांच्या प्रारंवभक भांडिली 

योगदानासह करण्यात आली होती. मध्यिती बाँकेच्या मते, 

हबमधे्य सेनापती (वक्रस) गोपालकृष्णन अध्यि म्हणून आवण 

उद्योग आवण शैिवणक िेत्ातील इतर उले्लखनीय लोक सदस् 

म्हणून एक स्वतंत् बोडज आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● RBIH ची स्थापना 2013 च्या कंपनी कायद्यांतगजत कलम 8 

व्यिसाय म्हणून करण्यात आली होती, ज्यामधे्य 100 कोटी 

रुपयांच्या प्रारंवभक भांडिली योगदानासह, दीघजकालीन 

संस्थात्मक सेवटंगमधे्य आवथजक निकल्पनांना चालना देण्यासाठी 

आवण विकवसत करण्यासाठी. 

● देशातील कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी आवथजक सेिा आवण 

िसंू्तच्या प्रिेशास प्रोत्साहन देणारी पररसंस्था तयार करण्याचा 

RBIHचा मानस आहे. 

● हब आवथजक निकल्पना िेत्ात (BFSI िेत्, स्टाटजअप 

इकोवसस्टम, वनयामक आवण शैिवणक) अनेक भागधारकांना 

एकत् आणेल. 

Ola, एक भारतीय राइि-हेडलुंग स्टाटजअप, डतच्या डवत्तीय सेवा 

ऑफरचा डवस्तार करण्यासाठी डनओ-बँडकुं ग पॅ्लटफॉमज Avail 

Finance घेण्यास सहमत आहे. 

● ओला, एक भारतीय राइड-हेवलंग स्टाटजअप, वतच्या वित्तीय सेिा 

ऑफरचा विस्तार करण्यासाठी वनओ-बाँवकंग पॅ्लटफॉमज Avail 

Finance घेण्यास सहमत आहे. 

● ओला फायनान्सच्या प्रोडि पोटजफोवलओचा िापर कर्ज 

देण्याच्या कायाजत िाढ करण्यासाठी आवण वनओ-बाँवकंग 

विस्ताराची उवद्दषे्ट् पुढे नेण्यासाठी करू इक्वच्छते. 

● ओला फायनाक्वन्शअल अंतगजत मोवबवलटी-कें वित आवथजक सेिा 

व्यिसाय विकवसत करण्याचा प्रयत्न करत असताना वफनटेक 

माकेटमधे्य ओलाच्या मोठ्या मोवहमेतील हे अवधग्रहण हे एक 

महत्त्वाचे पाऊल आहे. 
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कराराच्या बातम्या 
 

िर ोन आधाररत खडनर् उत्खननासाठी NMDC ने IIT 

खरगपूरसोबत सामुंर्स्य करार केला. 

● देशातील सिाजत मोठी लोह खवनर् उत्पादक NMDC Ltd ने IIT 

खरगपूर सोबत डर ोन आधाररत खवनर् संशोधनासाठी सामंर्स् 

करारािर स्वािरी केली आहे. नॅशनल मायवनंग अाँड डेव्हलपमेंट 

कॉपोरेशन (NMDC) तांवत्क निकल्पना आवण त्ाच्या अने्वर्ण 

आवण खाण डेटाबेसच्या वडवर्टायझेशनिर अवधकावधक 

अिलंबून आहे. भारतातील डर ोन िापर आवण ऑपरेशन्सचे 

वनयमन आवण वनरीिण करण्यासाठी सरकारने पवहले पाऊल 

उचलले आहे, रे् आता कृर्ी, शहरी वनयोर्न, िनीकरण, 

खाणकाम, आपत्ती व्यिस्थापन, पाळत ठेिणे आवण िाहतूक 

यासह इतर उद्योगांमधे्य कायजरत आहेत. 

IIT मद्रासने AquaMAP वॉटर मॅनेर्मेंटसह पॉडलसी सेंटरची 

स्थापना केली. 

● इंवडयन इक्वियूट ऑफ टेक्नॉलॉर्ी (IIT) मिासने भारतातील 

पाण्याच्या समस्ांचे वनराकरण करण्यासाठी 'AquaMAP' 

नािाने ओळखले र्ाणारे निीन अंतः विर्य र्ल व्यिस्थापन 

आवण धोरण कें ि तयार केले आहे. हे कें ि पाण्याच्या समस्ांिर 

स्माटज उपाय देण्यासाठी अवभनि तंत्ज्ञानाचा िापर करून 

से्कलेबल मॉडेल तयार करेल. संकल्पनेचा पुरािा म्हणून ही 

मॉडेल्स देशभरातील विविध भागात बसिली र्ातील. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● परशुराम बालसुिमण्यन, सीईओ, थीम िकज  अॅनावलवटक्स आवण 

श्री कृष्णन नारायणन, अध्यि, इवतहास संशोधन आवण वडवर्टल, 

दोन्ही आयआयटी मिासचे मार्ी विद्याथी, यांनी दोन िर्ाांसाठी 3 

कोटी रुपयांचे बीर् अनुदान देऊन या प्रकल्पाला पावठंबा वदला 

आहे आवण विकासासाठी मदत केली आहे. पंचिावर्जक योर्ना. 

● AquaMAP चे मुख्य अने्वर्क प्रोफेसर वलगी वफवलप आहेत. 

रसायनशास्त्र, स्थापत् अवभयांवत्की, रासायवनक अवभयांवत्की, 

यांवत्क अवभयांवत्की, विद्युत अवभयांवत्की, व्यिस्थापन, 

मानविकी आवण सामावर्क विज्ञान यासह विविध विभागांमधील 

पाण्याशी संबंवधत विर्यांिर काम करणाऱ्या 20 प्राध्यापकांच्या 

गटाद्वारे वतला मदत केली र्ाईल. 

● Aqua Map हे IIT मिासच्या संचालकांनी वनदेवशत केलेल्या 

संचालक मंडळाद्वारे आवण र्ल तंत्ज्ञान, व्यिस्थापन आवण 

धोरण या िेत्ातील तज्ञांनी बनलेले सल्लागार मंडळाद्वारे वनयंवत्त 

केले र्ाते. 

● AquaMAP IIT मिास येथे इतर र्ल संशोधन संस्थांसोबत काम 

करेल, ज्यात सुत्म, IIT मिास येथील इंटरनॅशनल सेंटर फॉर 

क्लीन िॉटर (ICCW) आवण PcoE ऑन िॉटर अाँड 

ससे्टनेवबवलटी, तसेच इतर भागीदारांसह काम करेल. 

● यावशिाय, एक अत्ाधुवनक हायडर ो-इन्फॉमेवटक्स प्रयोगशाळा 

स्थापन केली र्ाईल, तसेच मार्ी विद्याथी आवण समुदायाच्या 

सहभागासाठी एक मॉडेल तयार केले र्ाईल. 

TCS ने IIT मद्रास सोबत भागीदारी करून M.Tech in 

Industrial Artificial Intelligence लाँच केले. 

● इंवडयन इक्वियूट ऑफ टेक्नॉलॉर्ी मिासने टाटा कन्सल्ट्न्सी 

सक्वव्हजसेस (TCS) सोबत "इंडक्वस्टर यल AI" िर एक िेब-आधाररत, 

िापरकताज-अनुकूल कायजक्रम ऑफर करण्यासाठी सहकायज केले 

आहे, ज्याचा उदे्दश कमजचार्यांचे कौशल्य िाढिणे आवण 

औद्योवगक समस्ांशी AI अनुप्रयोग समाविष्ट् करणे आहे. 

औद्योडगक AI मधील M.Tech ने खालील महत्वाचे 

पररणाम/फायदे डनमाजण करणे अपेडक्षत आहे: 

● या महत्त्वपूणज िेत्ात भारतीय कमजचार्यांचे कौशल्य िाढिणे 

● ज्ञान पररसंस्था िाढिणे, रे् AI दत्तक घेण्यासाठी आिश्यक आहे. 

● कृवत्म बुक्वद्धमत्ता भार्ांतर 

● अनुिादाचा सराि करण्यासाठी AI वसद्धांत 

● पयाजिरणीयदृष्ट्या योग्य औद्योवगक उपाय 

● व्यािहाररक दृष्ट्ीकोनातून मागजदशजन केलेल्या एआय 

प्रवशिणासाठी एआय वसद्धांत आवण अध्यापनशास्त्रीय पद्धतीचंा 

विकास 

AAI आडण BEL ने स्वदेशी हवाई वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली 

डवकडसत करण्यासाठी सहकायज केले. 

● भारतीय विमानतळ प्रावधकरण (AAI) ने वडफेन्स पक्वब्लक सेिर 

अंडरटेवकंग भारत इलेिर ॉवनक्स वलवमटेड (BEL) सोबत हिाई 

िाहतूक व्यिस्थापन आवण देशभरातील विमानतळांिरील 

विमानांच्या पृष्ठभागाच्या हालचालीसाठी प्रणालीचं्या संयुक्त 

स्वदेशी विकासासाठी करार केला आहे, रे् पूिी आयात केले गेले 

होते. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सुरवित उड्डाण संचालन सुवनवित करण्यासाठी BEL आवण AAI 

प्रगत-सरफेस मूव्हमेंट गाईडन्स अाँड कंटर ोल वसस्टीम 

(ASMGCS) सह वसक्वव्हल एअर टर ॅ वफक मॅनेर्मेंट वसस्टम 

(ATMS) विकवसत करण्यासाठी सहकायज करतील, एक र्वटल 

ग्राउंड सक्वव्हजलन्स वसस्टम र्ी विमानतळांिर आवण भारतीय 

नागरी हिाई िेत्ात हिाई िाहतूक व्यिस्थावपत करते. 

● नागरी उड्डयन मंत्ालयाच्या प्रवसद्धीनुसार, BEL आवण AAI 

प्रगत-सरफेस मूव्हमेंट गाईडन्स अाँड कंटर ोल वसस्टीम 

(ASMGCS) सह नागरी हिाई िाहतूक व्यिस्थापन प्रणाली 

(ATMS) विकवसत करण्यासाठी एकवत्तपणे काम करतील, एक 

र्वटल भू-वनरीिण प्रणाली र्ी विमानतळांिर हिाई िाहतूक 

व्यिस्थावपत करते. 
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● "सध्याची व्यिस्था AAI च्या R&D धोरणानुसार, ANS 

इन्फ्रास्टरक्चरला पद्धतशीर, कायजिम आवण वकफायतशीर 

पद्धतीने अद्ययाित करण्यासाठी तसेच भारत सरकारच्या 

'आत्मवनभजर भारत' वमशनच्या अनुरं्गाने आहे." यामुळे ANS 

पायाभूत सुविधांसाठी विदेशी पुरिठादारांिर AAI ची अिलंवबत्व 

कमी होईल. 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

सुरेश रैनाला मालदीव सरकारने 'स्पोट्जस आयकॉन' पुरस्कार 

देऊन गौरडवले. 

● भारताचा मार्ी वक्रकेटपटू सुरेश रैनाला मालदीि स्पोट्जस 

अिॉड्जस 2022 मधे्य प्रवतवष्ठत 'स्पोट्जस आयकॉन' पुरस्काराने 

सन्मावनत करण्यात आले आहे. मालदीि सरकारने रैनाचा 

त्ाच्या संपूणज कारवकदीतील विविध कामवगरीबद्दल सत्कार 

केला. ररयल माविदचा मार्ी खेळाडू रॉबटो कालोस, र्मैकाचा 

धािपटू असाफा पॉिेल, श्रीलंकेचा मार्ी कणजधार आवण 

वक्रकेटपटू सनथ र्यसूयाज आवण डच फुटबॉलपटू एडगर 

डेक्वव्हड्स यांच्यासह 16 आंतरराष्ट्र ीय खेळाडंूसोबत रैनाचे 

नामांकन करण्यात आले होते. 

नीरर् चोप्राने स्पोट्जसमन ऑफ द इयर पुरस्कार डर्ुंकला: 

स्पोटजस्टार एसेस 2022 

● टोवकयो ऑवलक्विक सुिणजपदक विरे्ता, नीरर् चोप्राने 2022 

च्या स्पोटजस्टार एसेस अिॉड्जसमधे्य प्रवतवष्ठत 'स्पोटजस्टार ऑफ द 

इयर (पुरुर्)' पुरस्कारािर दािा केला आहे. टोवकयो 

ऑवलक्विकमधे्य रौयपदक वरं्कणारी िेटवलफ्टर मीराबाई चानू 

वहला 'स्पोटजस्टार ऑफ द इयर (मवहला)' पुरस्कार वमळाला. 

एसेस अिॉड्जस खेळातील उतृ्कष्ट्तेची भािना सार्रे करतात 

आवण आमच्या खेळाडंूना आवण खेळाडंूना निीन विक्रम 

मोडण्यासाठी आवण िैभिाच्या निीन वशखरांिर पोहोचण्यासाठी 

प्रयत्नशील राहण्यासाठी पे्ररणा देण्याची आशा आहे. 
 

 

यादीतील इतर पुरस्कार डवरे्ते: 

● लोव्हवलना बोगोहेन (िर्ाजतील सिोत्तम क्रीडापटू, िैयक्वक्तक 

क्रीडा), 

● अिनी लेखरा (पॅराथलीट ऑफ द इयर, मवहला), 

● प्रमोद भगत (विशेर् ओळख पुरस्कार), 

● सविता (िर्ाजतील सिोतृ्कष्ट् खेळाडू, सांवघक क्रीडा), आवण 

रुवपंदर पाल वसंग (िर्ाजतील सिोत्तम खेळाडू, सांवघक क्रीडा). 

● आररफ खानने स्पोटजस्टार एसेस 2022 मधे्य से्पशल रेकविशन 

अिॉडज वरं्कला. 

● भारतीय हॉकी संघाचा मार्ी कणजधार अवर्त पाल वसंग यांना 

'र्ीिनगौरि पुरस्कार' प्रदान करण्यात आला. अवर्त दोन 

ऑवलक्विक कांस्विरे्त्ा संघांचा भाग होता, ज्यात 1972 

मु्यवनक गेम्समधील एक होता. 

फ्राक्वन्सस केरे हे डप्रत्झकर पाररतोडर्क 2022 डर्ुंकणारे पडहले 

आडफ्रकन बनले आहेत. 

● िासु्तविशारद, वशिणतज्ज्ञ आवण सामावर्क कायजकते फ्राक्वन्सस 

केरे यांना वप्रत्झकर आवकज टेक्चर पाररतोवर्क 2022 चे 2022 

विरे्ते म्हणून घोवर्त करण्यात आले आहे, हा पुरस्कार अनेकदा 

िासु्तशास्त्राचा सिोच्च सन्मान म्हणून ओळखला र्ातो. त्ाचा 

र्न्म बुवकज ना फासोमधील गांडो या िोया गािात झाला, केरे हा 

प्रवतवष्ठत पुरस्कार वरं्कणारा पवहला कृष्णिणीय िासु्तविशारद 

आहे. 

5व्या वुमन टर ान्सफॉडमांग इुंडिया अवॉि्जसमधे्य NITI 

आयोगाकिून 75 मडहलाुंचा सत्कार करण्यात आला. 

● NITI आयोगाच्या मवहला उद्योर्कता पॅ्लटफॉमज (WEP) ने िुमन 

टर ान्सफॉवमांग इंवडया अिॉड्जस (WTI) च्या 5व्या आिृत्तीचे 

आयोर्न केले होते. आझादी का अमृत महोत्सिाचा एक भाग 

म्हणून, भारताच्या स्वातंत्र्याची ७५ िरे् सार्री करण्यासाठी, 

'सशक्त और समथज भारत' साठी त्ांच्या योगदानासाठी 75 

मवहला कतृजत्विान मवहलांना WTI पुरस्कार प्रदान करण्यात 

आले आहेत. 

डवरे्र्त्ाुंची सुंपूणज यादी 

1. Aardra Chandra Mouli, Aeka Biochemicals 

2. Aditi Avasthi, Individual Learning Limited (Imbibe) 

3. Aditi Bhutia Madan, BluePine Food Pvt. Ltd 

4. Akshita Sachdeva, Trestle Labs Pvt. Ltd 

5. Akshya Shree, Tad Udyog Pvt. Ltd 

6. Alina Alam, Mitti Social Initiatives Foundation 

7. Anita Devi, Madhopur Farmers Producers Company 

8. Anju Bisht, Amrita SeRVe (Saukhyam Reusable Pad) 

9. Anju Srivastava, Winegreens Farms 

10. Anu Acharya, Mapmygenome India Ltd 
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11. Anuradha Parekh, Vikara Services Pvt. Ltd (The 

Better India) 

12. Aparna Hegde, Armman 

13. Ayushi Mishra, DronaMaps 

14. Chahat Vasal, NerdNerdy Technologies Pvt. Ltd 

15. Chayaa Nanjappa, Nectar Fresh 

16. Chetna Gala Sinha, Mann Deshi Mahila Sahakari 

Bank 

17. Darshana Joshi, VigyanShaala International 

18. Dhevibala Umamaheswaran, Bigfix Gadget Care LLP 

19. Dipa Chaure, Krantijyoti Mahila Bachat Gat (Rural) 

20. Gauri Gopal Agarwal, Skilled Samaritan Foundation 

(Sirohi) 

21. Gayathri Vasudevan, LabourNet Services India Pvt. 

Ltd 

22. Geeta Solanki, Unipads India Pvt. Ltd 

23. Dr Girija K. Bharat, Mu Gamma Consultants Pvt. Ltd 

24. Gitanjali J. Angmo, Himalayan Institute of 

Alternatives, Ladakh 

25. Hardika Shah, Kinara Capital 

26. Hasina Kharbhih, Impulse NGO Network 

27. Hina Shah, ICECD 

28. Jo Aggarwal, Touchkin eServices Pvt. Ltd (Wysa) 

29. Khushboo Awasthi, Mantra Social Services 

30. Kirti Poonia, Okhai 

31. Malini Parmar, Stonesoup 

32. Mayura Balasubramanian, Craftizen Foundation 

33. Megha Bhatia, Our Voix 

34. Meha Lahiri, Recity Network Pvt. Ltd 

35. Mita Kulkarni, Forest Essentials 

36. Neelam Chhiber, Industree Crafts Foundation 

37. Neetu Yadav, Animall Technologies Ltd 

38. Neha Satak, Astrome Technologies Pvt. Ltd 

39. Nimisha Varma, Aloe ECell 

40. Nisha Jain Grover, Vatsalya Legacy Educational 

Society 

41. Payal Nath, Kadam Haat 

42. Pooja Sharma Goyal, Building Blocks Learning 

Solutions Pvt. Ltd 

43. Prachi Kaushik, Vyomini Social Enterprise 

44. Preeti Rao, Weljii 

45. Prema Gopalan, Swayam Shikshan Prayog 

46. Priti Patel, Raspian Enterprises Pvt. Ltd 

47. Punam G. Kaushik, Meteoric Biopharmaceuticals Pvt. 

Ltd 

48. Dr Radhika Batra, Every Infant Matters 

49. Rajoshi Ghosh, Hasura 

50. Ramya S. Moorthy, Nimaya Innovations Pvt. Ltd 

51. Richa Singh, YourDOST Health Solutions Pvt. Ltd 

52. Romita Ghosh, Heal Healthtech Pvt. Ltd 

53. Roopa Maganti, Greentatwa Agri TechL LLP 

54. Samina Bano, RightWalk Foundation 

55. Savita Garg, Eclassopedia 

56. Sayalee Marathe, Aadyaa Originals Pvt. Ltd 

57. Shaheen Mistri, The Akanksha Foundation 

58. Shalini Khanna Sodhi, National Association for the 

Blind 

59. Shanti Raghavan, EnAble India 

60. Suchetha Bhat, Dream a Dream 

61. Suchi Mukherjee, LimeRoad 

62. Suchitra Sinha, Ambalika 

63. Sugandha Sukrutaraj, Amba 

64. Sulajja Firodia Motwani, Kinetic Green Energy and 

Power Solutions 

65. Sumita Ghose, Rangsutra Crafts India 

66. Supriya Paul, Josh Talks 

67. Susmita Mohanty, Earth2Orbit 

68. Dr Swapna Priya K., Farms2fork Technologies Pvt. 

Ltd (CultYvate) 

69. Swati Pandey, Arboreal Bioinnovations Pvt. Ltd 

70. Tanuja Abburi, Transformation Skills India Pvt. Ltd 

71. Trishla Surana, Colour Me Mad Pvt. Ltd 

72. Trupti Jain, Naireeta Services 

73. Victoria Joshlin D’Souza, Swachha Eco Solutions Pvt. 

Ltd 

74. Vidya Subramanian, Vidya Subramanian Academy 

75. Vijaya Swithi Gandhi, Chitrika 

2022 साठी अँबेल पाररतोडर्क: अमेररकन गडणतज्ञ िेडनस पी. 

सुडलिन 

● नॉिेवर्यन अाँकॅडमी ऑफ सायन्स अाँड लेटसजने अमेररकन 

गवणतज्ञ डेवनस पारनेल सुवलव्हन यांना 2022 सालासाठी अाँबेल 

पुरस्कार प्रदान केला आहे. टोपोलॉर्ीच्या व्यापक अथाजने आवण 

विशेर्तः  बीर्गवणतीय, भौवमवतक आवण गवतशील पैलंूबद्दलच्या 

त्ांच्या महत्त्वपूणज योगदानासाठी" हा पुरस्कार देण्यात आल्याचा 

उले्लख उद्धृत करतो. 

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


Weekly Current Affairs Marathi: 20th March to 26th March 2022 

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

माररयो मासेलने 2022 चा गिनजर ऑफ द इयर पुरस्कार 

डर्ुंकला. 

● सेंटर ल बाँक ऑफ वचलीचे गव्हनजर माररओ मासेल यांनी सेंटरल 

बाँवकंग अिॉड्जस 2022 मधे्य गव्हनजर ऑफ द इयर पुरस्कार 

वरं्कला आहे. बाँको सेंटर ल डी वचली हे वचलीच्या सेंटरल बाँकेचे 

नाि आहे. 

● ऑिोबर 2016 मधे्य रे्व्हा माररयो मासेल यांची सेंटर ल बाँक 

ऑफ वचली (BCCH) चे गव्हनजर म्हणून वनयुक्ती करण्यात आली, 

तेव्हा त्ांनी लॅवटन अमेररकेतील सिाजत स्वतंत् आवण सुप्रवसद्ध 

मध्यिती बाँकांपैकी एक म्हणून प्रवतष्ठा वमळविलेल्या संस्थेचे 

नेतृत्व स्वीकारले. 

 

सुंरक्षण बातम्या 
 

नाटो लष्करी सराव 'कोल्ड ररस्पॉन्स 2022' नॉवेमधे्य सुरू 

होत आहे. 

● नॉिे अटलांवटक टर ीटी ऑगजनायझेशन (NATO) ने 14 माचज 2022 

पासून नॉिेमधे्य 'कोड ररस्पॉन्स 2022' या मोठ्या लष्करी 

किायतीचे आयोर्न केले आहे आवण ते 01 एवप्रल 2022 पयांत 

चालणार आहे. हा सराि दर दुसऱ्या िर्ी नॉिेमधे्य आयोवर्त 

केला र्ातो, नाटो सहयोगी आवण भागीदार कोड ररस्पॉन्स हा 

एक दीघज-वनयोवर्त आवण बचािात्मक व्यायाम आहे रे्थे नॉिे 

आवण त्ाचे सहयोगी बाय धोक्यांपासून नॉिेचे रिण 

करण्यासाठी व्यायाम करतात. युके्रनमधील युद्धाच्या खूप 

आधीपासून या सरािाचे वनयोर्न आवण मावहती देण्यात आली 

आहे. 

ऑफशोर पेटर ोल िेसिच्या माडलकेतील 5 वे “ICGS 

Saksham” सुरू झाले. 

● भारताचे संरिण सवचि डॉ. अर्य कुमार यांनी भारतीय 

तटरिक र्हार् (ICGS) सक्शमला वनयुक्त केले आहे. 

गोव्यातील 105 मीटर ऑफशोर पेटर ोल वे्हसेल (OPV) िगाजच्या 

मावलकेतील पाचिे. 2020 मधे्य आधीच कायजरत झालेल्या पाच 

ICGS पैकी पवहले चार ICGS Sachet (1ले); ICGS सुवर्त 

(वद्वतीय); ICGS साथजक (तृतीय); आवण 2021 मधे्य ICGS सर्ग 

(चौथा). 

9व्या भारत-सेशेि सुंयुक्त लष्करी सराव 'LAMITIYE-2022' 

सुरू 

● भारतीय लष्कर आवण सेशेल्स वडफेन्स फोसेस (SDF) यांच्यातील 

संयुक्त लष्करी सराि 'LAMITIYE-2022' ची 9िी आिृत्ती 22 ते 

31 माचज 2022 दरम्यान सेशेल्स वडफेन्स अकादमी (SDA), 

सेशेल्स येथे आयोवर्त करण्यात आली होती. भारतीय सैन् 

दलाचे प्रवतवनवधत्व २/३ गोरखा रायफल्स गट (पीरकंथी 

बटावलयन) करेल. 

● LAMITIYE व्यायाम हा वद्विावर्जक प्रवशिण कायजक्रम आहे, र्ो 

2001 पासून सेशेल्समधे्य आयोवर्त केला र्ातो. या संयुक्त 

प्रवशिण सरािाचा उदे्दश वद्वपिीय लष्करी संबंध वनमाजण करणे 

आवण त्ांना प्रोत्साहन देणे, विविध ऑपरेशन्स दरम्यान 

वमळालेल्या अनुभिांची देिाणघेिाण करणे आहे. 

भारतीय आडण उझबेडकस्तानच्या सैन्यादरम्यान EX-DUSTLIK 

सुरू 

● भारतीय सैन् आवण उझबेवकस्तान सैन् यांच्यातील EX-

DUSTLIK नािाच्या संयुक्त प्रवशिण सरािाची वतसरी आिृत्ती 22 

ते 31 माचज 2022 या कालािधीत यांवगयाररक, उझबेवकस्तान येथे 

सुरू होत आहे. DUSTLIK ची शेिटची आिृत्ती माचज 2021 मधे्य 

रानीखेत (उत्तराखंड) येथे आयोवर्त करण्यात आली होती . 

भारतीय दल गे्रनेवडयसज रेवर्मेंट द्वारे प्रवतवनवधत्व केले र्ाईल 

आवण उत्तर-पविम सैन् वर्ल्ह्याच्या सैन्ाने प्रवतवनवधत्व केलेल्या 

उझबेवकस्तान सैन् दलात सामील होईल. 

बरसामा डशल्ड 2022 च्या लष्करी सरावासाठी मलेडशया 4 

राष्ट्र ाुंचे यर्मानपद भूर्वणार आहे. 

● मलेवशया िावर्जक बेरसामा वशड 2022 प्रवशिण सरािात 

ऑस्टर ेवलया, नू्झीलंड, वसंगापूर आवण युनायटेड वकंगडम या 4 

राष्ट्र ांच्या सशस्त्र दलांचे आयोर्न करेल. BS22 म्हणून ओळखला 

र्ाणारा हा सराि फाइव्ह पॉिर वडफेन्स अरेंर्मेंट्स (FPDA) 

च्या चौकटीत आयोवर्त केला र्ातो. 

● या सरािात सागरी आवण हिाई किायतीचंा समािेश असेल. 

BS22 म्हणून ओळखला र्ाणारा हा सराि फाइव्ह पॉिर 

वडफेन्स अरेंर्मेंट्स (FPDA) च्या चौकटीत आयोवर्त केला 

र्ातो. FPDA ही या प्रदेशातील सिाजत रु्नी संरिण व्यिस्था 

आहे आवण त्ात चाचेवगरी विरोधी ऑपरेशन्स तसेच आपत्ती 

वनिारण आवण मानितािादी सहाय्य समाविष्ट् आहे. 
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भारतीय सैन्याने महाराष्ट्र  पोडलसाुंसोबत "सुरक्षा कवच 2" हा 

सराव केला. 

● भारतीय लष्कराच्या “अविबार् विभाग” ने पुणे येथील लुल्लानगर 

येथे महाराष्ट्र  पोवलसांसोबत “सुरिा किच 2” या संयुक्त सरािाचे 

आयोर्न केले होते. पुण्यातील कोणत्ाही दहशतिादी 

कारिायांचा मुकाबला करण्यासाठी या सरािाचा उदे्दश होता. 

महाराष्ट्र  पोवलसांच्या दहशतिाद विरोधी पथकासह क्विक 

ररअाँक्शन टीम्स (QRTs), श्वान पथके आवण दोन्ही एर्न्सीच्या 

बॉम्ब वनकामी पथकांचा सहभाग होता. 

 

िीिा बातम्या 
 

पुंकर् अिवाणीने 8व्याुंदा आडशयाई डबडलयि्जसचे डवरे्तेपद 

पटकावले. 

● भारतीय कू्यईस्ट पंकर् अडिाणीने धु्रि वसतिालाचा पराभि 

करून 19व्या आवशयाई 100 UP वबवलयड्जस चॅक्वियनवशप 

2022 मधे्य आठिे विरे्तेपद पटकािले आहे. ही स्पधाज दोहा, 

कतार येथे आयोवर्त करण्यात आली होती. एकंदरीत 

अडिाणीचे हे २४ िे आंतरराष्ट्र ीय विरे्तेपद आवण ८ िे आवशयाई 

विरे्तेपद आहे. ततू्पिी, म्यानमारच्या पॉक साचे कडिे आव्हान 

अडिाणीने रोखून अंवतम फेरीत स्थान वनवित केले होते. 

प्रवतस्पध्याजने र्ोरदार झंुर् वदल्यानंतर प्रते्की चार फे्रम्समधे्य 

सामना बरोबरीत आणल्यानंतर त्ाने 5-4 असा विर्य वमळिला. 

F1 बहरीन ग्राुंि प्रीक्स 2022 फेरारीच्या चािज लेके्लकज ने 

डर्ुंकली. 

● चाल्सज लेके्लकज  (फेरारी- मोनॅको) ने बहरीन इंटरनॅशनल सवकज ट, 

बहरीनच्या पविमेकडील मोटर रेवसंग सवकज ट येथे फॉमु्यजला िन 

बहरीन ग्रांड वप्रक्स 2022 वरं्कला आहे. कालोस सेन्झ जु्यवनयर 

(फेरारी – से्पन) दुसरा तर लुईस हॅवमल्ट्न (मवसजडीर्-गे्रट विटन) 

वतसरा आला. 2022 ची ही पवहली फॉमु्यजला िन शयजत होती. 

इुंडियन सुपर लीग: हैदराबाद एफसीने पडहली टर ॉफी डर्ुंकली. 

● हैदराबाद FC ने वशखर सामन्ात पेनल्ट्ी शूटआऊटमधे्य केरळ 

ब्लास्टसजचा पराभि करून इंवडयन सुपर लीगचे पवहले विरे्तेपद 

पटकािले आहे. गोलरिक लक्ष्मीकांत कट्टीमणी याने तीन 

अप्रवतम बचाि केले. वनयमन आवण अवतररक्त िेळेत सामना 1-

1 असा संपल्यानंतर हैदराबादने शूटआऊटमधे्य केरळचा 3-1 

असा पराभि केला. 

बीएनपी पररबा ओपन टूनाजमेंट 2022 

● 2022 BNP पररबास ओपन टेवनस स्पधाज, ज्याला 2022 इंवडयन 

िेल्स मास्टसज असेही म्हणतात, 07 ते 20 माचज 2022 दरम्यान 

इंवडयन िेल्स, कॅवलफोवनजया, यूएस येथे आयोवर्त करण्यात आले 

होते. BNP पररबास ओपन ही चार ग्राँड सॅ्लम आवण र्गातील 

सिाजवधक उपक्वस्थत WTA 1000 आवण ATP िडज टूर मास्टसज 

1000 टेवनस स्पधेच्या बाहेर दोन आठिड्यांची सिाजत मोठी 

एकवत्त स्पधाज आहे. 

Category Winner 

Women’s singles Iga Świątek (Poland) 

Men’s Singles Taylor Fritz (United States) 

Women’s Doubles Xu Yifan / Yang Zhaoxuan 

Men’s Doubles John Isner / Jack Sock 
 

लक्ष्य सेन उपडवरे्तेपदावर; ऑल इुंग्लुंि चॅक्वियनडशपच्या 

अुंडतम फेरीत ऍके्सलसेनकिून हरले. 

● र्ागवतक चॅक्वियनवशपमधे्य कांस्पदक वरं्कणाऱ्या लक्ष्य सेनने 

शवनिारी पुरुर् एकेरीच्या अंवतम फेरीत र्ागवतक क्रमिारीत 

अव्वल स्थानी असलेल्या क्वव्हिर एके्सलसेनकडून पराभूत 

झाल्यानंतर 2022 ऑल इंगं्लड ओपन बॅडवमंटन 

चॅक्वियनवशपमधे्य दुसरे स्थान पटकािले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● र्ागवतक क्रमिारीत ११व्या क्रमांकािर असलेल्या सेनचा 

ऑवलक्विक चॅक्वियन क्वव्हिर एके्सलसेनचा 10-21, 15-21 

असा पराभि झाला. पोवडयमच्या शीर्जस्थानी र्ाण्याच्या मागाजिर, 

र्ागवतक क्रमिारीत क्रमांक 1 थांबिता आला नाही आवण 

एकही गेम सोडला नाही. 

● अंवतम फेरीत र्ागवतक क्रमिारीत अव्वल स्थानी असलेल्या 

खेळाडूने आपला ए-गेम आणला. त्ाने खेळाच्या सुरुिातीलाच 

आपली प्रगती स्थावपत केली आवण पवहल्या गेममधे्य ती कायम 

राखली. सेनमधे्य तेर्स्वी चमक होती, परंतु पवहल्या गेममधे्य 

वरं्कलेल्या मार्ी विश्वविरे्त्ािर मात करण्यासाठी ते पुरेसे 

नव्हते. 

● दुसऱ्या गेममधे्य अॅके्सलसेनने आपल्या दमदार सॅ्मशसह सेनिर 

िचजस्व राखले. प्रदीघज रॅलीचंा पररणाम तरुण भारतीयािर झाला, 

ज्याने बचािासाठी सिजतोपरी प्रयत्न केले. सेनने सलग तीन गुण 

घेत पुनरागमन केले, पण एके्सलसेनने आपले कौशल्य दाखित 

दुसरा गेम आवण विरे्तेपद पटकािले. 

र्ागडतक टेडनस िमवारीत अव्वल स्थानी असलेल्या अँशले 

बाटीने डनवृत्तीची घोर्णा केली. 

● ऑस्टर ेवलयन मवहला टेवनसपटू ऍशलेग बाटीने ियाच्या 25 व्या 

िर्ी टेवनसमधून वनिृत्ती र्ाहीर केली आहे . वतने तीन ग्राँड सॅ्लम 

एकेरी क्वखताब वरं्कले आहेत - 2019 मधे्य फ्रें च ओपन, 2021 

मधे्य विम्बडन आवण 2022 मधे्य ऑस्टर ेवलयन ओपन. टेवनस 

खेळण्याव्यवतररक्त, वतने 2014-2016 दरम्यान टेवनसमधून िेक 

दरम्यान अधज-व्यािसावयक वक्रकेट देखील खेळले आहे. 

देवेंद्र झाझाररया पद्मभूर्ण डमळवणारे पडहले पॅरा-अँथलीट 

ठरले. 

● देवेंद्र झाझाररया पद्मभूर्ण पुरस्कार वमळिणारे पवहले पॅरा-

अाँथलीट ठरले. त्ाने अनेक पॅरावलक्विक पदके वरं्कली आहेत, 

ज्यात 2004 अथेन्समधील पॅरावलक्विक आवण 2016 ररओ 

गेम्समधे्य सुिणज आवण 2020 टोवकयो ऑवलक्विकमधील रौय 

पदक यांचा समािेश आहे. 
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● अवनी लेखरा (पॅरा-शूटर) वहलाही क्रीडा प्रकारात पद्मश्री 

पुरस्काराने सन्मावनत करण्यात आले. एकाच खेळांमधे्य दोन 

पॅरावलक्विक पदके वरं्कणारी ती पवहली भारतीय मवहला आहे, 

तसेच पॅरावलक्विक सुिणज वमळिणारी ती पवहली भारतीय मवहला 

आहे. 

 

सडमट आडण कॉन्फरन्स बातम्या 
 

लेफ्टनुंट गिनजर मनोर् डसन्हा आखाती देशाुंच्या गुुंतवणूक 

डशखर पररर्देला सुंबोडधत केले. 

● लेफ्टनंट गव्हनजर मनोर् वसन्हा यांनी SKICC, श्रीनगर येथे 

आखाती देशांच्या गंुतिणूक वशखर पररर्देला संबोवधत केले 

आहे ज्याचा उदे्दश र्मू्म आवण काश्मीरच्या कें िशावसत प्रदेशात 

गंुतिणुकीच्या अनेक संधी शोधण्यासाठी परदेशी व्यािसावयक 

प्रवतवनधीनंा व्यासपीठ प्रदान करणे आहे. लेफ्टनंट गव्हनजरांनी 

र्मू्म आवण काश्मीरला र्गातील सिाजत संुदर गंुतिणुकीचे 

वठकाण बनिण्यासाठी J&K आवण GCC कंपन्ांच्या आवथजक 

सहकायाजच्या संधीिर प्रकाश टाकला. 

भारत आडण आखाती देशाुंमधील सुंबुंध: 

● 2014 पासून, भारताच्या आखाती देशांसोबतच्या संबंधांमधे्य 

मोठ्या प्रमाणािर उत्क्ांती झाली आहे ज्याचे J&K सोबतच्या 

दोलायमान, पुनरुज्जीवित आवथजक भागीदारीमधे्य रूपांतररत 

केले र्ात आहे रे् केिळ आमच्या वनयाजत बासे्कटमधे्य विविधता 

आणणार नाही तर विद्यमान व्यापाराच्या विस्तारासाठी अनुकूल 

िातािरण तयार करेल.  

डवशाखापट्टणम येथे इुंडियन सायडकयाडटरक सोसायटीची 

राष्ट्र ीय पररर्द सुरू झाली. 

● आर् ते 26 माचज या कालािधीत विशाखापट्टणम येथे इंवडयन 

सायवकयावटरक सोसायटी (ANCIPS) ची 73 िी िावर्जक राष्ट्र ीय 

पररर्द आयोवर्त करण्यात आली आहे. मधुरिाडा येथील 

विझाग अवधिेशनात आयोवर्त तीन वदिसीय पररर्देत 

भारतातील विविध भागांतील आवण परदेशातील काही तज्ज्ञ 

सहभागी होत आहेत. शेिटची राष्ट्र ीय पररर्द 37 िर्ाांपूिी 

विशाखापट्टणम येथे झाली होती. 
 

 

महत्वाचे डदवस 
 

र्ागडतक सॅ्परो िे (WSD) दरवर्ी 20 माचज रोर्ी सार्रा केला 

र्ातो. 

● र्ागवतक सॅ्परो डे (WSD) दरिर्ी 20 माचज रोर्ी सार्रा केला 

र्ातो. हा वदिस म्हणरे् घरातील वचमणी आवण वतला 

भेडसािणाऱ्या धोक्यांबद्दल र्ागरुकता िाढिणे. र्ागवतक 

वचमणी वदनाचा उदे्दश र्गभरातील पक्ष्यांबद्दल र्ागरूकता 

वनमाजण करणे आवण त्ांचे संरिण करणे हा आहे. काही िर्ाांपूिी 

घरातील वचमण्या सामान्तः  लोकांच्या घरात वदसत होत्ा. 

िाढत्ा ध्ववनप्रदूर्णाचा पररणाम म्हणून हा पिी आता नामशेर् 

होण्याच्या मागाजिर आहे. 

● र्ागवतक वचमणी वदनाची थीम "लव्ह सॅ्परोर्" आहे. 

20 माचज हा वल्डज ओरल हेल्थ िे म्हणून सार्रा केला र्ातो. 

● र्ागवतक िडज ओरल हेल्थ डे दरिर्ी 20 माचज रोर्ी सार्रा 

केला र्ातो. या वदिसाचे उवद्दष्ट् मौक्वखक आरोग्यासंबंधीच्या 

समस्ांबद्दल आवण तोडंाच्या स्वच्छतेचे महत्त्व याबद्दल र्ागवतक 

र्ागरूकता िाढिणे आहे रे्णेकरून सरकार, आरोग्य संघटना 

आवण सामान् र्नता वनरोगी तोडं वमळिण्यासाठी एकत् काम 

करू शकतील.  

21 माचज हा आुंतरराष्ट्र ीय वन डदन म्हणून सार्रा केला र्ातो. 

● आंतरराष्ट्र ीय िन वदन (ज्याला र्ागवतक िनीकरण वदिस 

म्हणूनही ओळखले र्ाते) दरिर्ी 21 माचज रोर्ी सार्रा केला 

र्ातो. सिज प्रकारच्या रं्गलांच्या महत्त्वाविर्यी र्ागरुकता 

वनमाजण करणे हा या वदिसाचा मुख्य उदे्दश आहे. सध्याच्या आवण 

भािी वपढ्यांच्या फायद्यासाठी सिज प्रकारची रं्गले आवण 

रं्गलाबाहेरील झाडे यांचे महत्त्व, तसेच रं्गलांची मूले्य, महत्त्व 

आवण योगदान याबद्दल समुदायांमधे्य र्नर्ागृती िाढिण्यासाठी 

हा वदिस सार्रा केला र्ातो. 

● “Forests and sustainable production and 

consumption ही 2022 िर्ाजसाठी थीम आहे. 

इुंटरनॅशनल िे फॉर द एडलडमनेशन ऑफ रडसअल 

डिक्विडमनेशन : 21 माचज  

● इंटरनॅशनल डे फॉर द एवलवमनेशन ऑफ रवसअल 

वडक्विवमनेशन दरिर्ी 21 माचज रोर्ी लोकांना िांवशक 

भेदभािाच्या नकारात्मक पररणामांची आठिण करून 

देण्यासाठी सार्रा केला र्ातो. 

● VOICES FOR ACTION AGAINST RACISM ही यािर्ीची 

थीम आहे. 
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कें द्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) 83 वा स्थापना डदवस 

सार्रा करत आहे. 

● कें िीय राखीि पोलीस दल (CRPF) ने 19 माचज 2022 रोर्ी 

आपला 83 िा स्थापना वदिस उत्साहात आवण औपचाररक 

उत्साहाने सार्रा केला. र्मू्ममधील मौलाना आझाद से्टवडयमिर 

83 व्या स्थापना वदिस परेडचे आयोर्न करण्यात आले होते. 

सीआरपीएफने राष्ट्र ीय रार्धानीच्या बाहेर आपला स्थापना वदिस 

सार्रा करण्याची ही पवहलीच िेळ होती. कें िीय गृहमंत्ी अवमत 

शहा यांनी परेडमधे्य सलामी घेतली आवण सीआरपीएफ 

र्िानांना विविध शे्रणीमंधे्य अपिादात्मक कामवगरीसाठी शौयज 

पदके आवण टर ॉफी प्रदान केल्या. 

र्ागडतक िाऊन डसुंिर ोम डदवस (WDSD) दरवर्ी 21 माचज 

रोर्ी सार्रा केला र्ातो. 

● र्ागवतक डाऊन वसंडर ोम वदिस (WDSD) दरिर्ी 21 माचज रोर्ी 

सार्रा केला र्ातो. ही एक र्ागवतक मोहीम आहे र्ी डाउन 

वसंडर ोमबद्दल र्ागरूकता पसरिण्यासाठी दरिर्ी पाळली र्ाते. 

आनुिंवशक विकारांबद्दल र्ागरूकता िाढिण्यासाठी हा वदिस 

र्ागवतक उपक्रम म्हणून सार्रा केला र्ातो. डाऊन वसंडर ोम 

असलेल्या व्यक्तीमधे्य अवतररक्त गुणसूत् असते. 

● Inclusion Means ही यािर्ीची थीम आहे. 

22 माचज हा र्ागडतक र्ल डदन म्हणून र्गभरात सार्रा केला 

र्ातो. 

● र्ागवतक र्ल वदन दरिर्ी 22 माचज रोर्ी र्गभरात सार्रा केला 

र्ातो . गोड्या पाण्याचे महत्त्व अधोरेक्वखत करण्याचा या 

वदिसाचा उदे्दश आहे. हे गोड्या पाण्याच्या स्त्रोतांच्या शाश्वत 

व्यिस्थापनासाठी समथजन करण्यासाठी िापरले र्ाते. हे 2022, 

फोकस भूर्ल आहे, एक अदृश्य स्त्रोत आहे ज्याचा प्रभाि सिजत् 

दृश्यमान आहे. संबंवधत समस्ांमधे्य पाणीटंचाई, र्लप्रदूर्ण, 

अपुरा पाणीपुरिठा, स्वच्छतेचा अभाि आवण या वदिशी पावहले 

र्ाणारे हिामान बदलाचे पररणाम यांचा समािेश होतो. 

21 माचज रोर्ी र्ागडतक काव्य डदन सार्रा केला र्ातो. 

● मानिी मनाची सर्जनशील भािना काबीर् करण्याची कवितेची 

अवद्वतीय िमता ओळखण्यासाठी दरिर्ी 21 माचज रोर्ी 

र्ागवतक कविता वदन सार्रा केला र्ातो. र्ागवतक कविता वदन 

हा मानितेच्या सांसृ्कवतक आवण भावर्क अवभव्यक्ती आवण 

ओळखीच्या सिाजत मौल्यिान प्रकारांपैकी एक सार्रा करतो. 

● युनायटेड नेशन्स एजु्यकेशनल, सायंवटवफक आवण कल्ह्चरल 

ऑगजनायझेशन (UNESCO) ने 1999 मधे्य पॅररस येथे UNESCO 

च्या 30 व्या सत्ादरम्यान काव्यात्मक अवभव्यक्तीद्वारे भावर्क 

विविधतेला समथजन देण्याच्या उदे्दशाने आवण लुप्त होत 

चाललेल्या भार्ांना ऐकण्याची संधी िाढिण्याच्या उदे्दशाने हा 

वदिस स्वीकारला. 

र्ागडतक हवामान डदन 2022 

● र्ागवतक हिामान वदन दरिर्ी 23 माचज रोर्ी र्गभरात सार्रा 

केला र्ातो . र्ागवतक हिामान संघटना (WMO) ची स्थापना 

म्हणून हा वदिस सार्रा केला र्ातो आवण तो पृथ्वीच्या 

िातािरणाच्या ितजनािर लि कें वित करतो. हा वदिस लोकांना 

पृथ्वीच्या िातािरणाचे संरिण करण्यासाठी त्ांच्या भूवमकेबद्दल 

र्ागरूक राहण्यास मदत करतो. र्ागवतक हिामान वदिस हा 

एक महत्त्वाचा वदिस आहे कारण तो पृथ्वी ग्रहाच्या विविध 

समस्ांच्या र्ागवतक मान्तेिर लि कें वित करतो. र्गभरातील 

पृथ्वीच्या अनेक समस्ांबद्दल र्ागरुकता वनमाजण करून हा 

वदिस सार्रा केला र्ातो. 

● Early Warning and Early Action ही यािर्ीची थीम आहे. 

शहीद डदन 23 माचज रोर्ी सार्रा केला र्ातो. 

● दरिर्ी, 23 माचज हा वदिस शहीद वदन (शहीद वदिस वकंिा 

सिोदय वदन) म्हणून पाळला र्ातो. स्वातंत्र्यसैवनक भगतवसंग, 

सुखदेि थापर आवण वशिराम रार्गुरू यांच्या पुण्यवतथीवनवमत्त 

आदरांर्ली िाहण्यासाठी हा वदिस पाळण्यात आला, ज्यांनी 

भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी आपले प्राण अपजण केले. तसेच, 30 

र्ानेिारी हा महात्मा गांधीचं्या स्मरणाथज शहीद वदन वकंिा शहीद 

वदिस म्हणून पाळला र्ातो. 

24 माचज रोर्ी र्ागडतक क्षयरोग डदन सार्रा केला र्ातो. 

● र्ागवतक ियरोग वदन दरिर्ी 24 माचज रोर्ी ियरोग (टीबी) च्या 

र्ागवतक महामारीबद्दल आवण या रोगाचे उच्चाटन करण्याच्या 

प्रयत्नांबद्दल लोकांमधे्य र्ागरूकता वनमाजण करण्यासाठी पाळला 

र्ातो. 1882 मधे्य डॉ रॉबटज कोच यांनी घोवर्त केले की त्ांनी 

टीबीला कारणीभूत असलेल्या र्ीिाणूचा शोध लािला होता, 

ज्याने या रोगाचे वनदान आवण उपचार करण्याचा मागज खुला 

केला होता. 

● र्ागवतक ियरोग वदन 2022 ची थीम Invest to End TB. Save 

Lives ही आहे. 

इुंटरनॅशनल िे फॉर द राईट टू द टु्रथ: 24 माचज 

● संयुक्त राष्ट्र  संघाने दरिर्ी 24 माचज हा मानिी हक्क उलं्लघन 

आवण पीवडतांच्या प्रवतषे्ठबद्दल सत्ाच्या अवधकारासाठी 

इंटरनॅशनल डे फॉर द राईट टू द टु्रथ सार्रा केल्या र्ातो. या 

वदिसाचे उवद्दष्ट् आहे ज्यांनी आपले र्ीिन समवपजत केले आहे 

वकंिा आपले र्ीिन गमािले आहे. 

● हा वदिस दरिर्ी 24 माचज रोर्ी "मॉक्वन्सिर ऑस्कर अनजल्फो 

रोमेरो" यांना श्रद्धांर्ली िाहण्यासाठी पाळला र्ातो. 

इुंटरनॅशनल िे ऑफ सॉडलिॅररटी: 25 माचज 

● युनायटेड नेशन्स दरिर्ी 25 माचज रोर्ी इंटरनॅशनल डे ऑफ 

सॉवलडॅररटी सार्रा केल्या र्ातो. हा कृती एकवत्त करण्याचा, 

न्ायाची मागणी करण्याचा आवण UN कमजचारी आवण 

शांतीरिक तसेच गैर-सरकारी समुदाय आवण पे्रसमधील आमचे 

सहकारी यांचे संरिण करण्याचा आमचा संकल्प मर्बूत 

करण्याचा वदिस आहे. 
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इुंटरनॅशनल िे ऑफ रेमेम्बरुंस ऑफ द क्विक्विम्स ऑफ 

सॅ्लिरी अँि द टर ाुंसटलाुंडटक से्लि: 25 माचज 

● इंटरनॅशनल डे ऑफ रेमेम्बरंस ऑफ द क्वव्हक्विम्स ऑफ 

सॅ्लव्हरी अाँड द टर ांसटलांवटक से्लव्ह दरिर्ी 25 माचज रोर्ी 

िणजदे्वर् आवण पूिजग्रहांच्या धोक्यांबद्दल र्ागरूकता 

िाढिण्यासाठी म्हणून सार्रा केला र्ातो. नू्यॉकज मधील संयुक्त 

राष्ट्र ांच्या मुख्यालयात आवण र्गभरातील संयुक्त राष्ट्र ांच्या 

कायाजलयांमधे्य समारंभ आवण वक्रयाकलापांसह हा वदिस सार्रा 

केला र्ातो. 

 

डनधन बातम्या 
 

माडलयाचे मार्ी पुंतप्रधान सौमेलो बुबेये माइगा याुंचे डनधन 

● मालीचे मार्ी पंतप्रधान सौमेलो बुबेये माइगा यांचे 

आर्ारपणामुळे वनधन झाले आहे. माइगा यांनी 2017 ते 2019 

पयांत मालीचे पंतप्रधान म्हणून काम केले. लष्करी रं्टाने देश 

ताब्यात घेतल्यानंतर ऑगस्ट 2021 पासून त्ांना नर्रकैदेत 

ठेिण्यात आले होते. त्ांना 2017 मधे्य केइटाचे पंतप्रधान म्हणून 

वनयुक्त करण्यात आले होते परंतु 160 लोक मारल्या गेलेल्या 

हत्ाकांडामुळे एवप्रल 2019 मधे्य त्ांनी रार्ीनामा वदला. 

बाुंगलादेशचे मार्ी राष्ट्र पती शहाबुद्दीन अहमद याुंचे डनधन 

● बांगलादेशचे मार्ी राष्ट्र पती शहाबुद्दीन अहमद यांचे ियाच्या ९२ 

व्या िर्ी बांगलादेशातील ढाका येथे वनधन झाले . 1990 मधे्य 

मार्ी लष्करी हुकूमशहा एचएम इरशाद यांना पाडण्यासाठी 

झालेल्या र्नआंदोलनादरम्यान सिज पिांचे एकमताने उमेदिार 

म्हणून ते राज्याचे अंतररम प्रमुख होते. शहाबुद्दीन अहमद यांनी 

1996 ते 2001 या काळात बांगलादेशचे राष्ट्र पती म्हणूनही काम 

केले. फेिुिारी 1991 मधे्य देशात "मुक्त आवण विश्वासाहज" 

वनिडणूक आयोवर्त करण्यासाठी ते र्बाबदार होते. 

भारताचे मार्ी सरन्यायाधीश आर सी लाहोटी याुंचे डनधन 

● भारताचे मार्ी सरन्ायाधीश रमेशचंि लाहोटी यांचे ियाच्या 81 

व्या िर्ी वनधन झाले. न्ायमूती लाहोटी यांची 1 रू्न 2004 रोर्ी 

भारताचे 35 िे सरन्ायाधीश म्हणून वनयुक्ती करण्यात आली. ते 

1 नोव्हेंबर 2005 रोर्ी वनिृत्त झाले. 

न्यायमूती लाहोटी याुंची कारकीदज : 

● 1 नोव्हेंबर 1940 रोर्ी र्न्मलेले, ते 1960 मधे्य गुना वर्ल्ह्यातील 

बारमधे्य रुरू् झाले आवण 1962 मधे्य िकील म्हणून दाखल 

झाले. एवप्रल 1977 मधे्य त्ांची थेट खंडपीठात, बारमधून राज्य 

उच्च न्ावयक सेिेत भरती झाली आवण वर्ल्हा म्हणून त्ांची 

वनयुक्ती झाली. आवण सत् न्ायाधीश. 

● एक िर्ज या पदािर काम केल्यानंतर, न्ायमूती लोहाटी यांनी मे 

1978 मधे्य रार्ीनामा वदला आवण मुख्यतः  उच्च न्ायालयात 

पॅ्रक्विस करण्यासाठी बारमधे्य परतले. 

● 3 मे 1988 रोर्ी त्ांची मध्य प्रदेश उच्च न्ायालयाचे अवतररक्त 

न्ायाधीश म्हणून वनयुक्ती करण्यात आली आवण पुढील िर्ी 4 

ऑगस्ट रोर्ी त्ांना कायमस्वरूपी न्ायाधीश म्हणून वनयुक्त 

करण्यात आले. 

● 7 फेिुिारी 1994 रोर्ी त्ांची वदल्ली उच्च न्ायालयात बदली 

झाली आवण नंतर 9 वडसेंबर 1998 रोर्ी त्ांची सिोच्च 

न्ायालयाचे न्ायाधीश म्हणून वनयुक्ती करण्यात आली. 

GIF स्वरूपाचे डनमाजते, स्टीफन डवल्हाइट याुंचे डनधन 

● ग्रावफक्स इंटरचेंर् फॉरमॅट (GIF) फॉरमॅटचे वनमाजते स्टीफन 

विल्हाइट यांचे ियाच्या 74 व्या िर्ी कोविड-19 संबंवधत 

समस्ांमुळे वनधन झाले. विल्हाइटने 1987 मधे्य Compuserve 

येथे काम करत असताना ग्रावफक्स इंटरचेंर् फॉरमॅट वकंिा GIF 

तयार केले. ऑक्सफडज अमेररकन वडक्शनरीने 2012 मधे्य GIF 

शब्दाला िर्ाजतील सिोत्तम शब्द म्हणून घोवर्त केले. 2013 मधे्य 

त्ांना िेबी लाइफटाइम अवचव्हमेंट पुरस्काराने सन्मावनत 

करण्यात आले. 

 

पुस्तके आडण लेखक बातम्या  
 

िॉ. तेहेमटन एराच उिवाडिया याुंचे "मोअर दॅन र्स्ट सर्जरी: 

लाइफ लेसन्स डबयॉन्ड द ओटी" नावाचे पुस्तक 

● पद्म पुरस्कार विरे्ते डॉ. तेहेमटन एराच उदिावडया यांनी “मोअर 

दॅन र्स्ट सर्जरी: लाइफ लेसन्स वबयॉन्ड द ओटी” नािाचे एक 

निीन पुस्तक वलवहले आहे, रे् शस्त्रवक्रयेच्या पाश्वजभूमीिर लोक, 

घटना, मागजदशजक, अपयश आवण मूखजपणाचे िैयक्वक्तक खाते 

आहे. पुस्तकात डॉ. तेहेमटन एराच उडिावडया यांचा विद्याथी 

िर्ाजपासूनचा प्रिास, संशोधन, सवर्जकल पॅ्रक्विस आवण सवर्जकल 

अध्यापन या माध्यमातून त्ांनी वशकलेले धडे सामावयक 

करण्याचे साधन बनिले आहे. 

स्पोटजस्टार आडण द डहुंदू समूहातफे 'रोि टू 1000' पुस्तकाचे 

प्रकाशन 

● स्पोटजस्टार आवण द वहंदू गु्रपने तार्महाल पॅलेस हॉटेलमधे्य 

2022 च्या स्पोटजस्टार एसेस अिॉड्जसमधे्य 'रोड टू 1000' या 

कॉफी-टेबल पुस्तकाचे प्रकाशन केले. हे पुस्तक 520 पृष्ठांचे 

आहे, भारतीय वक्रकेटच्या प्रिासाचे स्मरण करण्यासाठी 1000 

वचत्ांसह विशेर् संग्रह आहे. भारताचे मार्ी वक्रकेटपटू सुनील 

गािस्कर, सय्यद वकरमाणी, वदलीप िेंगसरकर, मोहम्मद 

अझरुद्दीन, चंिकांत पंवडत आवण नीलेश कुलकणी यांच्या हसे्त 

'रोड टू 1000' ररलीर् करण्यात आला. 
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मार्ी डिकेटपटू र्ीआर डवश्वनाथ याुंच्या आत्मचररत्राचे शीर्जक 

“ररस्ट अॅॅश्यिज: एक आत्मचररत्र” 

● मार्ी भारतीय वक्रकेट कणजधार गंुडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ यांनी 

जे्यष्ठ पत्कार आर कौवशक यांनी सहलेखक असलेले “ररस्ट 

अॅॅश्यडज : अाँन ऑटोबायोग्राफी” हे आत्मचररत् वलवहले आहे. 

1969 ते 1986 दरम्यान भारतासाठी कसोटी वक्रकेट खेळणाऱ्या, 

91 सामने खेळणाऱ्या आवण 6000 हून अवधक धािा करणाऱ्या 

गंुडप्पा विश्वनाथ यांच्या वक्रकेट प्रिासाचा या पुस्तकात समािेश 

आहे. 

● कनाजटकातील बेंगळुरू येथे भारत आवण श्रीलंका यांच्यातील 

दुसऱ्या वदिस/रात् कसोटीच्या पवहल्या वदिशी झालेल्या 

समारंभात मार्ी भारतीय वक्रकेटपटू कवपल देि आवण सुनील 

गािस्कर यांच्या हसे्त पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. 

ररचा डमश्रा याुंनी डलडहलेले “अनडफल्ड बॅरि इुंडियार् ऑइल 

स्टोरी” नावाचे पुस्तक 

● ररचा वमश्रा वलक्वखत “अनवफड बॅरल्स: इंवडयार् ऑइल स्टोरी” हे 

पुस्तक लिकरच प्रकावशत होणार आहे. ऋचा वमश्रा द वहंदू 

वबझनेसलाइनची पत्कार आहे. 1970 च्या दशकात तेल 

तंत्ज्ञानाची पदिी घेऊन पेटर ोवलयम मंत्ी असलेले केशि देि 

मालिीय आवण ONGC सारख्या सािजर्वनक िेत्ातील 

उपक्रमांपासून ते केयनज एनर्ीसारख्या खार्गी स्पधाजत्मक 

कंपन्ांच्या इतर भागधारकांनी बर्ािलेल्या महत्त्वाच्या 

भूवमकेिर या पुस्तकात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. 

द डलटल बुक ऑफ र्ॉय हे दलाई लामा आडण िेसमुंि टुटू 

याुंनी डलडहलेले पुस्तक प्रकाडशत 

● नोबेल शांतता पाररतोवर्क विरे्ते 14िे दलाई लामा (तेक्वन्झन 

ग्यात्सो) आवण आचजवबशप डेसमंड टुटू यांनी सह-लेखक केलेली 

वचत् पुस्तक आिृत्ती, “द वलटल बुक ऑफ र्ॉय” हे शीर्जक 

सप्टेंबर 2022 मधे्य प्रवसद्ध होईल. कलाकार राफेल लोपेझ आवण 

रॅचेल नू्मन यांनी वदलेली वचते् आवण डग्लस अिाम्स यांनी 

मर्कूरािर सहयोग केला. हे पुस्तक खऱ्या आनंदाच्या अथाजिर 

लि कें वित करते, रे् भौवतकिादी र्गात नसून मानिाच्या 

स्वभािात आहे. 

 

अहवाल आडण डनदेशाुंक बातम्या  
 

IQAir चा 2021 चा र्ागडतक वायु गुणवत्ता अहवाल: डदल्ली 

र्गातील सवाजत प्रदूडर्त रार्धानी आहे. 

● IQAir च्या 2021 च्या र्ागवतक िायु गुणित्ता अहिालानुसार 

निी वदल्लीला सलग दुसऱ्या िर्ी र्गातील सिाजत प्रदूवर्त 

रार्धानी शहर म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. त्ापाठोपाठ 

ढाका (बांगलादेश), एन'र्ामेना (चाड), दुशान्बे (तावर्वकस्तान) 

आवण मस्कत (ओमान) ही पाच सिाजवधक प्रदूवर्त रार्धानी 

असलेल्या शहरांमधे्य निी वदल्ली आहे. दरम्यान, वभिडी हे 

भारतातील सिाजवधक प्रदूवर्त शहर असून त्ानंतर गावझयाबाद, 

वदल्ली आवण र्ौनपूर यांचा क्रमांक लागतो. 

अहवालातील महत्त्वाचे मुदे्द: 

● क्वस्वस संस्थेचा 2021 चा र्ागवतक िायु गुणित्ता अहिाल IQAir 

हा PM2.5 साठी अद्ययाित िावर्जक WHO हिा गुणित्ता 

मागजदशजक तत्त्वांिर आधाररत पवहला प्रमुख र्ागवतक िायु 

गुणित्ता अहिाल आहे. 

● निीन मागजदशजक तते्त्व सप्टेंबर 2021 मधे्य र्ारी करण्यात आली 

आवण विद्यमान िावर्जक PM2.5 मागजदशजक तते्त्व 10 ऑगस्ट/m 

3 ते 5 ऑगस्ट/m 3 पयांत कमी केली. 

● अहिालात 117 देश, प्रदेश आवण प्रदेशांमधील 6,475 

शहरांमधील PM2.5 िायू प्रदूर्ण मोर्मापांचे विशे्लर्ण 

करण्यात आले आहे. 

● 2021 मधे्य मध्य आवण दविण आवशयातील 15 सिाजवधक 

प्रदूवर्त शहरांपैकी 12 भारतातील होती. 

● 2020 मधे्य 84 Ig/m3 च्या तुलनेत 2021 मधे्य निी वदल्लीतील 

PM2.5 एकाग्रता 14.6 टक्कक्यांनी िाढून 96.4 Ig/m3 झाली. 

नाइट फँ्रक: 2021 च्या चौथ्या डतमाहीत ग्लोबल हाऊस प्राइस 

इुंिेक्समधे्य भारत 51 व्या स्थानावर आहे. 

● मालमत्ता सल्लागार नाईट फ्राँ कने र्ारी केलेल्या 'ग्लोबल हाऊस 

प्राइस इंडेक्स Q4 2021' मधे्य भारताने पाच स्थानांनी आपली 

क्रमिारी सुधारली असून ते 51 व्या स्थानािर आहे. 2020 च्या 

चौथ्या वतमाहीत भारत 56 व्या स्थानािर होता. 2020 च्या चौथ्या 

वतमाहीच्या तुलनेत 2021 च्या ऑिोबर-वडसेंबर वतमाहीत 

भारताने घरांच्या वकंमतीमंधे्य 2.1 टके्क िावर्जक िाढ नोदंिली 

आहे. 

र्ागडतक स्तरावर 

● तुकीने Q4 2021 मधे्य सिाजवधक िावर्जक वकंमत िाढीचा दर 

59.6 टक्कक्यांनी पावहला. 

● ताज्या संशोधन अहिालात अनुक्रमे नू्झीलंड (22.6 टके्क), 

झेक प्रर्ासत्ताक (22.1 टके्क), स्लोव्हावकया (22.1 टके्क) आवण 

ऑस्टर ेवलया (21.8 टके्क) हे अनुक्रमे पवहल्या 5 देशांमधे्य आहेत. 

● मलेवशया, माल्ट्ा आवण मोरोक्कोच्या बार्ारपेठांमधे्य 2021 मधे्य 

घरांच्या वकमतीत अनुक्रमे 0.7 टके्क, 3.1 टके्क आवण 6.3 

टक्कक्यांनी घट झाली आहे. 

NITI आयोगाने डनयाजत तयारी डनदेशाुंक 2021 र्ाहीर केला, 

गुर्रात पुन्हा अव्वल 

● नीती आयोगाच्या वनयाजत पूिजतयारी वनदेशांक 2021 मधे्य गुर्रात 

अव्वल आहे, त्ानंतर महाराष्ट्र  आवण कनाजटक अनुक्रमे दुसऱ्या 

आवण वतसऱ्या स्थानािर आहेत. वनयाजत िमता आवण 

कामवगरीच्या दृष्ट्ीने राज्यांच्या तयारीचे मूल्यांकन करण्याच्या 

उदे्दशाने असलेल्या वनयाजत तयारी वनदेशांक 2021 मधे्य 

गुर्रातने वनती आयोगाच्या क्रमिारीत सलग दुसऱ्या िर्ी अव्वल 

स्थान पटकािले आहे. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सरकारी वथंक टाँकच्या मते, गुर्रातनंतर महाराष्ट्र , कनाजटक, 

तावमळनाडू, हररयाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंर्ाब, आंध्र 

प्रदेश आवण तेलंगणा यांचा क्रमांक लागतो. कें िशावसत प्रदेश 

आवण लिद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, वमझोराम, लडाख आवण 

मेघालय यांसारखी राजे्य सिाजत िाईट आहेत.  

● NITI आयोगाचे उपाध्यि रार्ीि कुमार यांनी अभ्यासाच्या 

शुभारंभप्रसंगी बोलताना दािा केला की भारताची वनयाजत 36% 

दराने िाढत आहे, तर र्ागवतक व्यापार 30% ने िाढत आहे." 

● र्ागवतक व्यापार सुमारे USD 24 वटर वलयन आहे, भारताची 

वनयाजत USD 400 अब्ज आहे. 

● वनयाजत पूिजतयारी वनदेशांक िमता आवण कायजिमतेच्या दृष्ट्ीने 

वनयाजत करण्यासाठी राज्याची तयारी मोर्तो. 

 

सवज स्पधाज परीक्षाुंसाठी महत्त्वाचे मुदे्द: 
 

● पविम बंगाल रार्धानी: कोलकाता; 

● पविम बंगालचे राज्यपाल: र्गदीप धनखर; 

● पविम बंगालच्या मुख्यमंत्ी: ममता बॅनर्ी. 

● तुकज मेवनस्तानची रार्धानी: अश्गाबात; 

● तुकज मेवनस्तान चलन: तुकज मेवनस्तानी मानत. 

● टाटा कन्सल्ट्न्सी सक्वव्हजसेसची स्थापना: 1 एवप्रल 1968; 

● टाटा कन्सल्ट्न्सी सक्वव्हजसेसचे मुख्यालय: मंुबई. 

● आवशयाई वक्रकेट पररर्देचे अध्यि: अवमताभ चौधरी; 

● आवशयाई वक्रकेट पररर्देचे मुख्यालय: कोलंबो, श्रीलंका; 

● आवशयाई वक्रकेट पररर्देची स्थापना: 19 सप्टेंबर 1983; 

● आवशयाई वक्रकेट पररर्द सदस्त्व: 25 संघटना; 

● आवशयाई वक्रकेट पररर्द पालक संघटना: ICC. 

● नाटो प्रमुख: रे्न्स स्टॉल्ट्नबगज; 

● NATO ची स्थापना: 4 एवप्रल 1949, िॉवशंग्टन, डीसी, युनायटेड 

से्टट्स; 

● NATO मुख्यालय: िुसेल्स, बेक्वियम. 

● माली रार्धानी: बामाको; 

● माली चलन: पविम आवफ्रकन CFA फ्राँ क; 

● माली खंड: आवफ्रका. 

● कुिेत रार्धानी: कुिेत वसटी; 

● कुिेत चलन: कुिैती वदनार. 

● FICCI ची स्थापना: 1927; 

● FICCI मुख्यालय: निी वदल्ली; 

● FICCI अध्यि: संर्ीि मेहता; 

● FICCI सरवचटणीस: वदलीप चेनॉय; 

● FICCI महासंचालक: अरुण चािला. 
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