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ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी | माचच 2022 

 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

जपान आणि भारताने णिपक्षीय सॅ्वप अरेंजमेंट (BSA) चे 

नूतनीकरि केले आहे. 

● जपान आणि भारताने णिपक्षीय सॅ्वप अरेंजमेंट (BSA) चे 

नूतनीकरि केले आहे ज्याचा आकार USD 75 अब्ज पयंत आहे. 

BSA ही णि-मार्गी व्यवस्था आहे णजथे दोन्ही अणिकारी यूएस 

डॉलरच्या बदल्यात त्ाांची स्थाणनक चलने बदलू शकतात. या 

प्रकरिात आकारला जािारा व्याजदर करारावर स्वाक्षरी 

करताना णनणित केला जातो आणि त्ामुळे णवणनमय दरातील 

चढ-उताराांमुळे होिारा िोका कमी होतो. 2018 मधे्य बँक ऑफ 

जपान आणि ररझर्व्ह बँक ऑफ इांणडया याांच्यात वास्तणवक 

णिपक्षीय सॅ्वप व्यवस्था (BSA) स्वाक्षरी करण्यात आली होती. 

भारत आणि जपानमधील BSA म्हिजे काय? 

● याचा अथह जपान आणि भारत एकमेकाांकडून त्ाांच्या चलनात 

म्हिजे भारतीय रुपया णकां वा जपानी येन णकां वा यूएस डॉलरमधे्य 

पैसे घेऊ शकतात. खाली नमूद केल्याप्रमािे हे आिखी स्पष्ट 

केले जाऊ शकते: 

● जेर्व्ा भारताला जपानकडून कजह घ्यायचे असेल तेर्व्ा ते US 

डॉलर णकां वा जपानी येनमधे्य $75 अब्ज मयाहदेपयंत कजह घेऊ 

शकतात. 

● जेर्व्ा जपानला भारताकडून कजह घ्यायचे असेल तेर्व्ा ते US 

डॉलर णकां वा भारतीय रुपयामधे्य $75 अब्ज मयाहदेपयंत कजह 

घेऊ शकते. 

● पैसे कजह घेताना णनणित केलेल्या व्याज दराने प्रत्क्षात कजह 

घेतलेल्या रकमेवर देश व्याज देतील. 

राष्ट्र पती राम नाथ कोण िंद यािंनी राष्ट्र पती भ नात 'आरोग्य  नम' 

चे उद्घाटन केले. 

● भारताचे राष्टर पती, श्री राम नाथ कोण िंद यािंनी न ी णदल्लीतील 

राष्ट्र पती इसे्टट (राष्ट्र पती भ न) येथे नव्याने णवकणसत केलेल्या 

'आरोग्य  नम' चे उद्घाटन केले. या आरोग्य वनमचा उदे्दश 

आयुवेणदक वनस्पती ांचे महत्त्व आणि त्ाांचा मानवी शरीरावर 

होिारा पररिाम साांर्गिे हा आहे. आयुवेणदक वनस्पती ांचे महत्त्व 

आणि त्ाांचे मानवी शरीरावर होिारे पररिाम लोकाांसमोर 

आिण्याच्या उदे्दशाने आरोग्य वनम ही सांकल्पना माांडण्यात 

आली आहे. 

● 6.6 एकरमधे्य पसरलेले आरोग्य वनम योर्ग मुद्रामधे्य बसलेल्या 

मािसाच्या आकारात णवकणसत करण्यात आले आहे. यात 

आयुवेदातील उपचारात्मक हेतूांसाठी वापरल्या जािार्या सुमारे 

215 औषिी वनस्पती आणि वनस्पती ांचा समावेश आहे. या 

वनमची इतर काही वैणशष्ट्ये म्हिजे पाण्याचे कारां जे, योर्ग मांच, 

जलवाणहनी, कमळ आणि तलाव आहे. हे वनम आता लोकाांच्या 

पाहण्यासाठी खुले करण्यात येिार आहे. 

भारत सरकार णथिंक टँक, नीती आयोग राष्ट्र ीय णलिंग णनदेशािंक 

ण कणसत करत आहे. 

● NITI आयोर्ग राष्टर ीय णलांर्ग णनदेशाांक णवकणसत करण्याच्या 

प्रणियेत आहे. नॅशनल जेंडर इांडेक्सचे उणद्दष्ट प्रर्गतीचे मोजमाप 

करिे आणि सूणचत िोरिात्मक णनिहय घेण्यासाठी णलांर्ग 

समानतेतील अांतर ओळखिे हे आहे. हे भारतातील राजे्य आणि 

कें द्रशाणसत प्रदेशाांची प्रर्गती पररभाणषत णलांर्ग मेणटर क्सवर मॅप 

करण्यासाठी आणि सकारात्मक बदलाचा पाया तयार 

करण्यासाठी एक सािन म्हिून काम करेल. NITI आयोर्गाच्या 

2021-22 च्या वाणषहक अहवालात ही माणहती प्रणसद्ध करण्यात 

आली आहे. 

Google आणि MeitY Appscale Academy काययक्रमािंतगयत 

100 भारतीय स्टाटयअप्सना प्रणशणक्षत करिार आहेत. 

● MeitY स्टाटयअप हब, इलेक्ट्र ॉणनक्स आणि माणहती तिंत्रज्ञान 

मिंत्रालयाचा एक उपिम (MeitY), आणि Google ने 

Appscale Academy काययक्रमाचा एक भार्ग म्हिून 100 

प्रारां णभक ते मध्यम-टप्प्यावरील भारतीय स्टाटहअपची घोषिा 

केली आहे. Appscale Academy हा MeitY आणि Google 

िारे लॉन्च केलेल्या स्टाटहअप्ससाठी एक नवीन वाढ आणि 

णवकास कायहिम आहे जो सांपूिह भारतातील सुरुवातीच्या ते 

मध्यम-टप्प्यावरील स्टाटहअपना जार्गणतक पे्रक्षकाांसाठी उच्च-

रु्गिवते्तचे Apps आणि रे्गम तयार करण्यासाठी मदत आणि 

प्रणशक्षि देतो. 

अदानी ग्रीनला 150 मेगा ॅट सौर ऊजाय प्रकल्प उभारण्यासाठी 

LOA णमळाला. 

● अदानी ग्रीन एनजी णलणमटेडने साांणर्गतले की त्ाांच्या उपकां पनी 

अदानी ररनु्यएबल एनजी होल्डांर्ग णफफ्टीन णलणमटेडने 150 

मेर्गावॅटचा सौर ऊजाह प्रकल्प तयार करण्यासाठी पुरस्कार पत्र 

(LOA) प्राप्त केले आहे. 25 वषांच्या कालाविीसाठी, या प्रकल्प 

क्षमतेसाठी णनणित दर $2.34/kWh आहे. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

● अदानी गु्रप कां पनीने जारी केलेल्या णनवेदनानुसार स्टॉक एक्स्चेंज 

फाइणलांर्गमधे्य म्हटले आहे की, अदानी ग्रीन एनजी णलणमटेडची 

पूिह मालकीची उपकां पनी अदानी ररनू्यएबल एनजी होल्डांर्ग 

णफफ्टीन णलणमटेड, पांजाब से्टट पॉवर कॉपोरेशन णलणमटेडने 

जारी केलेल्या णनणवदेत सहभार्गी झाली होती. ग्राउांड-माउां टेड 

णग्रड-कनेक्ट सोलर पीर्व्ी पॉवर प्ाांट्समिून 250 मेर्गावॅट 

सोलर पॉवरचे सांपादन केले आहे आणि 150 मेर्गावॅटचा सौर 

ऊजाह प्रकल्प उभारण्यासाठी लेटर ऑफ अवॉडह प्राप्त झाला 

आहे. 

● अदानी ग्रीनकडे सध्या 20.434 MWac क्षमतेचा पूिहत: अक्षय 

ऊजाह प्रकल्प पोटहफोणलओ आहे , ज्यामधे्य 5.410 MWac 

कायहरत प्रकल्प आहेत. फमहनुसार, 11,591 MWac प्रकल्प 

आता बाांिकामािीन आहेत, 3.433 MWac प्रकल्प पूिहत्वाच्या 

जवळ आहेत. 

● अदानी ग्रीन एनजी णलणमटेड ही एक भारतीय अक्षय ऊजाह कां पनी 

आहे ज्याचे मुख्यालय अहमदाबाद, रु्गजरात येथे आहे आणि ती 

अदानी समूहाचा भार्ग आहे. एका वषाहत, अदानी ग्रीन एनजीच्या 

समभार्गाांनी 61 टक्क्ाांहून अणिक परतावा णदला आहे, तर 

कां पनीने 2022 मधे्य (वषह-तारीख णकां वा YTD) बेंचमाकह  बीएसई 

सेने्सक्समिील 5% घसरिीच्या तुलनेत आतापयंत 36 टक्क्ाांहून 

अणिक वाढ केली आहे. 

टाटा मोटसयने 'अनुभ '- शोरूम ऑन व्हील लाँच केले. 

● टाटा मोटसहने 'अनुभव' नावाचे मोबाइल शोरूम (शोरूम ऑन 

र्व्ील) सुरू केले आहे, जे ग्रामीि ग्राहकाांना लक्ष्य करून ग्रामीि 

भार्गात त्ाांची पोहोच वाढवून त्ाांना घरोघरी कार खरेदीचा 

अनुभव प्रदान करते. ग्रामीि भारतामधे्य टाटा मोटसहच्या बँ्रड 

जार्गरूकता वाढवण्यासाठी टाटा मोटसह देशभरात एकूि 103 

मोबाइल शोरूम्स तैनात करिार आहेत. 

'अनुभ ' मोबाईल शोरूम्सबद्दल: 

● हे मोबाईल शोरूम टाटा मोटसहच्या देखरेखीखाली आणि 

मार्गहदशहनाखाली डीलरणशपिारे चालवले जातील. सवह डीलरणशप 

या रॅ्व्नसाठी माणसक मार्गह पररभाणषत करतील ज्यावर ते 

चालतील आणि लल्क्ष्यत र्गाव णकां वा तहसील कर्व्र करतील. 

● ग्रामीि भारतामधे्य टाटा मोटसहच्या बँ्रडची जार्गरूकता 

वाढवण्यासाठी देशभरात एकूि 103 मोबाइल शोरूम्स तैनात 

केल्या जात आहेत. 

● हे मोबाईल शोरूम णवद्यमान डीलरणशपना ग्राहकाांना घरोघरी 

णविीचा अनुभव देण्यास आणि त्ाांना टाटा मोटसहच्या 

उत्पादनाांबद्दल माणहती देण्यास मदत करतील. 

● या उत्पादनाांमधे्य कार आणि SUV, अँके्ससरीज, फायनान्स 

स्कीम णमळविे, टेस्ट डर ाइर्व् बुक करिे आणि एक्स्चेंजसाठी 

अल्स्तत्वात असलेल्या कारचे मूल्यमापन करिे याांचा समावेश 

आहे. 

MoWCD ने 'स्त्री मनोरक्षा' प्रकल्प सुरू केला. 

● मणहला आणि बाल णवकास मांत्रालय (MoWCD) आणि 

NIMHANS बेंर्गळुरू याांनी बुिवारी भारतातील मणहलाांचे 

मानणसक आरोग्य सुिारण्याच्या उदे्दशाने 'स्त्री मनोरक्षा प्रकल्प' 

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

अणिकार्याांची क्षमता वाढवण्यावर लक्ष कें णद्रत केले जाईल जे 

वन-स्टॉप सेंटसहवर येतात, णवशेषत: ज्या मणहलाांना णहांसा आणि 

त्रास सहन करावा लार्गला आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● कोणवड काळात वन-स्टॉप सेंटरने प्रशांसनीय कामणर्गरी केली. 

देशभरात आिीच 700 हून अणिक वन-स्टॉप कें दे्र कायहरत 

आहेत. 

● या वन-स्टॉप शॉप्समधे्य काम करिाऱ्या लोकाांना सेल्फ णडफेन्स 

शहीद मणहला हेल्पलाइन कशी चालवायची आणि त्ाांना 

समुपदेशन कसे करावे हे णशकवले जाईल. 

● प्रर्गत प्रणशक्षि कायहिम त्ाांना समजू इल्ित असलेल्या सवह 

प्रादेणशक भाषाांमधे्य णवतररत केला जाईल. NIMHANS ने 

यासाठी समणपहत वेबसाइट देखील तयार केली आहे, ज्यामधे्य 

प्रणशक्षिासांबांिी माणहतीचा खणजना आहे. 

सागरी मत्स्यव्य सायाचे 5 माचयपासून 'सागर पररक्रमा'िारे 

प्रदशयन 

● सार्गरी मत्स्यव्यवसाय के्षत्रातील सांपत्ती 5 माचहपासून 'सार्गर 

पररिमा'िारे प्रदणशहत केली जािार आहे. पृथ्वीच्या पृष्ठभार्गाच्या 

जवळजवळ तीन चतुथांश भार्ग व्यापिारी जर्गातील सवाहत मोठी 

पररसांस्था असलेले महासार्गर, भारतातील कोयविी लोकाांच्या 

अथहव्यवस्थेसाठी, सुरणक्षततेसाठी आणि उपजीणवकेसाठी 

महत्त्वपूिह आहेत, ज्यात 8,118 नऊ राजे्य आणि चार 

कें द्रशाणसत प्रदेशाांमधे्य पसरलेले आहेत. 

Hero MotoCorp ने न ीन EV बँ्रड 'Vida' 2022 असे ना  णदले 

आहे. 

● Hero MotoCorp ने त्ाच्या उदयोनु्मख मोणबणलटी सोलू्यशन्स 

आणि आर्गामी इलेल्ररक वाहनाांसाठी नवीन बँ्रड “Vida”, (Vida 

म्हिजे जीवन) चे अनावरि केले आहे. णवदा बँ्रडचे अनावरि 3 

माचह 2022 रोजी दुबई येथे Hero MotoCorp चे अध्यक्ष आणि 

CEO डॉ पवन मुांजाल याांच्या हसे्त करण्यात आले. त्ाांनी $100 

दशलक्ष ग्लोबल ससे्टनेणबणलटी फां डाची घोषिा देखील केली जी 

कां पनीला ESG सोलू्यशन्सवर 10,000 हून अणिक उद्योजकाांचे 

पालनपोषि करण्यास मदत करेल. 

MEA ने भारत-डच राजनैणतक सिंबिंधाच्या 75  र्ाांसाठी ण शेर् 

लोगोचे अना रि केले. 

● भारत आणि नेदरलँड याांच्यातील राजनैणतक सांबांिाांच्या 

स्थापनेचा 75 वा विाहपन णदन या वषी साजरा केला जात आहे. 

परराष्टर  मांत्रालयातील सणचव (पणिम) सांजय वमाह आणि 

नेदरलँड्सचे भारतातील राजदूत माटेन रॅ्व्न डेन बर्गह याांनी 2 

माचह 2022 रोजी या सोहळ्याच्या स्मरिाथह सांयुक्त लोर्गो लाँच 

केला. 
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● 1947 मधे्य भारत आणि नेदरलँडने राजनैणतक सांबांि प्रस्थाणपत 

केले. तेर्व्ापासून, दोन्ही देशाांनी महत्त्वपूिह राजकीय, आणथहक 

आणि व्यावसाणयक सांबांि तसेच णवणवि के्षत्रीय सहकायांची 

स्थापना केली आहे. 

व्या साणयक आणि व्यापारी सिंबिंध 

● व्यापार आणि व्यावसाणयक सहकायह हे दोन्ही देशाांच्या णिपक्षीय 

सांबांिाांच्या कें द्रस्थानी आहेत. FY 2019-20 मधे्य USD 6.5 अब्ज 

FDI रु्गांतविुकीसह, नेदरलँड्स भारतातील मॉररशस आणि 

णसांर्गापूर नांतर णतसऱ्या िमाांकाचे सवाहत मोठे रु्गांतविूकदार होते. 

एणप्रल 2000 ते णडसेंबर 2020 या कालाविीत भारतात डच 

रु्गांतविुकीची एकूि USD 36.28 णबणलयन होती, ज्यामुळे ते 

चौथ्या स्थानावर होते. 

● नेदरलँड्सला FY 2019-20 मधे्य भारताकडून USD 1.23 

णबणलयन ऑफशोअर डायरेर इन्व्रे्व्स्टमेंट (ODI) णमळाली, 

ज्यामुळे ते भारताकडून ODI साठी चौथ्या िमाांकाचे लोकणप्रय 

र्गांतव्यस्थान बनले. 

● 2020-21 (एणप्रल-णडसेंबर) या आणथहक वषाहत णिपक्षीय व्यापार 

US$6.55 अब्ज एवढा होता, नेदरलँड्समधे्य भारतीय णनयाहत 

US$4.33 अब्ज होती आणि नेदरलँड्समिून भारतीय आयात 

एकूि US$2.22 अब्ज होती. 

● भारतात, सुमारे 200 डच उद्योर्ग आहेत. याणशवाय, 

नेदरलँड्समधे्य जवळपास 200 भारतीय कां पन्या आहेत ज्यात 

सवह मुख्य IT कां पन्याांचा समावेश आहे. 

NMCG ने गिंगा पुनरुज्जी नासाठी 'ण शेर् जु्यरी पुरस्कार' 

प्रदान केला. 

● नॅशनल णमशन फॉर क्लीन र्गांर्गा (NMCG) ला 7व्या इांणडया 

इांडस्टर ी वॉटर कॉन्व्के्लर्व् आणि FICCI वॉटर अवॉड्हसच्या 9व्या 

आवृत्तीत 'णवशेष जु्यरी पुरस्कार' प्रदान करण्यात आला आहे . 

NMCG ला र्गांर्गा नदीचे पुनरुज्जीवन आणि जलव्यवस्थापनात 

बदल घडवून आिण्याच्या प्रयत्ाांसाठी पुरस्कार देण्यात आला 

आहे. FICCI वॉटर अवॉड्हसच्या 9व्या आवृत्तीचे आयोजन FICCI 

च्या 7 व्या इांणडया इांडस्टर ी वॉटर कॉन्व्के्लर्व्मधे्य करण्यात आले 

होते, जे 02 आणि 03 माचह 2022 रोजी अक्षरशः  आयोणजत 

करण्यात आले होते. 

भारतातील पणहला FSRU Hoegh जायिंट 2022 मधे्य जयगढ 

टणमयनल र पोहोचला. 

● महाराष्टर ातील एच-जयर्गड एनजीच्या टणमहनलला भारतातील 

पणहले फ्लोणटांर्ग स्टोरेज आणि रीरॅ्गणसणफकेशन युणनट (FSRU) 

प्राप्त झाले आहे. 12 एणप्रल, 2021 रोजी, FSRU Höegh जायांट 

णसांर्गापूरमिील केपेल णशपयाडहमिून समुद्रपयहटन करून 

महाराष्टर ातील जयर्गड टणमहनलवर पोहोचले. हे भारतातील पणहले 

FSRU-आिाररत LNG प्राप्त करिारे टणमहनल तसेच 

महाराष्टर ातील पणहले वषहभर LNG सुणविा असेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● 2017 मधे्य उभारण्यात आलेल्या Höegh जायांटची साठवि 

क्षमता 1,70,000 घनमीटर आहे आणि 750 दशलक्ष घनफूट 

प्रणतणदन (सुमारे सहा दशलक्ष टीपीएच्या समतुल्य) 

रीरॅ्गणसणफकेशन क्षमता आहे. FSRU ला H-Nergy िारे 10 

वषांच्या कालाविीसाठी चाटहडह केले रे्गले आहे. 

● Höegh जायांट LNG टणमहनल 56-णकलोमीटर जयर्गड-दाभोळ 

नैसणर्गहक रॅ्गस पाइपलाइनिारे राष्टर ीय रॅ्गस ग्रीडशी जोडले जाईल. 

● ही सुणविा टरक लोणडांर्ग सुणविेिारे णकनाऱ्यावर णवतरिासाठी 

एलएनजी णवतरीत करेल. बांकररांर्ग सेवाांसाठी एलएनजी छोया-

मोठ्या एलएनजी जहाजाांमधे्य रीलोड करिे देखील प्ाांटमधे्य 

श् आहे. 

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

प्रमािातील LNG माकेटला चालना णमळेल, FSRU चा LNG 

स्टोरेजसाठी वापर करून आणि छोया बोटी ांमधे्य रीलोणडांर्ग 

होईल. 

पेटीएम आयआरसीटीसीसोबत भागीदारी करून णडणजटल 

णतकीट से ा ऑफर करेल. 

● पेटीएम या णडणजटल पेमेंट कां पनीने घोषिा केली आहे की त्ाांनी 

देशभरातील रेले्व स्थानकाांवर स्थाणपत ऑटोमॅणटक णतकीट 

र्व्ेंणडांर्ग मशीन (ATVM) िारे ग्राहकाांना णडणजटल णतकीट सेवा 

प्रदान करण्यासाठी इांणडयन रेले्व केटररांर्ग अँड टुररझम 

कॉपोरेशन (IRCTC) सोबत आपली भार्गीदारी वाढवली आहे. 

प्रवासी अनारणक्षत टर ेन राइड णतणकटे, पॅ्टफॉमह णतकीट खरेदी 

करण्यासाठी, त्ाांच्या हांर्गामी णतणकटाांचे नूतनीकरि करण्यासाठी 

आणि स्माटह काडह ररचाजह करण्यासाठी स्क्रीनवर तयार केलेले 

QR कोड सॅ्कन करू शकतील. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● भारतीय रेले्वने प्रथमच ग्राहकाांना एटीएमवर UPI वापरून 

णतकीट सेवाांसाठी ऑनलाइन पेमेंट करिे श् केले आहे , 

कॅशलेस प्रवासाला प्रोत्साहन णदले आहे. 

● रेले्व स्थानकाांवर स्थाणपत केलेले एटीर्व्ीएम हे टच-स्क्रीन णतकीट 

णकयोस्क आहेत जे प्रवाशाांना स्माटह काडहचा वापर न करता 

णडणजटल पेमेंट करण्यास अनुमती देतात. 

● प्रवासी आता स्क्रीनवर तयार होिारे QR कोड सॅ्कन करू 

शकतील ज्याचा वापर अनारणक्षत टर ेन राइड णतणकटे, पॅ्टफॉमह 

णतकीट खरेदी करण्यासाठी, त्ाांच्या हांर्गामी णतणकटाांचे 

नूतनीकरि करण्यासाठी आणि स्माटह काडह ररचाजह करण्यासाठी 

केला जाऊ शकतो. 

● पेटीएम प्रवाशाांना पेटीएम यूपीआय, पेटीएम वॉलेट, पेटीएम 

पोस्टपेड, नेट बँणकां र्ग, िेणडट काडह आणि डेणबट काडहसह णवणवि 

पद्धती वापरून पैसे देण्याची परवानर्गी देते. 
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● ल्िक ररस्पॉन्स (QR) कोडवर आिाररत नवीन णडणजटल पेमेंट 

पद्धत भारतीय रेले्व स्थानकाांवरील सवह ATVM मशीनवर 

आिीच लाइर्व् झाली आहे. 

भारतीय रेले्व 2022-23 मधे्य 'क च' अिंतगयत 2000 णकमी 

नेट कय  आििार 

● रु्गल्लारु्गडा आणि णचतणर्गड्डा रेले्व स्थानकाांदरम्यानच्या 'कवच' 

कायहप्रिालीची चाचिी कें द्रीय रेले्व, दळिवळि, इलेरर ॉणनक्स 

आणि माणहती तांत्रज्ञान मांत्री श्री अणिनी वैष्णव याांनी घेतली. 

पांतप्रिानाांच्या आत्मणनभहर भारतचा एक भार्ग म्हिून 2022-23 

मधे्य सुरक्षा आणि क्षमता वाढीसाठी 2,000 णकमी रेले्व नेटवकह  

कवच अांतर्गहत आिले जाईल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● चाचिी दरम्यान, दोन्ही लोकोमोणटर्व् एकमेकाांच्या णदशेने प्रवास 

करत होते, ज्यामुळे समोरासमोर टक्कर होण्याची पररल्स्थती 

णनमाहि झाली. 

● 'कवच' प्रिालीने स्वयांचणलत बे्रणकां र्ग यांत्रिा कायाहल्ित केली, 

ज्यामुळे लोकोमोणटर्व् पूिहपिे 380 मीटर अांतरावर थाांबले. 

● लाल णदवा ओलाांडून लोकोमोणटर्व्चीही चाचिी घेण्यात आली; 

तथाणप, लोकोमोणटर्व्ने रेड णसग्नल पास केला नाही कारि 

'कवच' ला बे्रकची स्वयांचणलत तैनाती आवश्यक होती. 

● जेर्व्ा रे्गट णसग्नल जवळ आला तेर्व्ा स्वयांचणलत णशटी मोठ्याने 

आणि स्पष्ट वाजली. चाचिी दरम्यान, िूने आवाज णकां वा बे्रक 

णसस्टमला हाताने स्पशह केला नाही. 

● जेर्व्ा लोकोमोणटर्व् लूप लाईनवर चालवले रे्गले तेर्व्ा 30 

णकमी/ताशी वेर्गाचे णनबंि तपासले रे्गले. लोकोमोणटर्व् लूप 

लाईनजवळ आल्यावर, 'कवच' ने आपोआप वेर्ग 60 णकमी/ता 

वरून 30 णकमी/तास केला. 

क च: 

● KAVACH ही एक ATP प्रिाली आहे जी भारतीय उद्योर्गाच्या 

भार्गीदारीत सांशोिन णडझाइन आणि मानक सांस्था (RDSO) िारे 

भारतात तयार केली रे्गली आहे, ज्यामधे्य भारतीय रेले्वच्या सांपूिह 

रेले्व सुरके्षचे कॉपोरेट उणद्दष्ट पूिह करण्यासाठी दणक्षि मध्य रेले्वने 

चाचिीची सुणविा णदली आहे. ही एक अत्ािुणनक इलेरर ॉणनक 

प्रिाली आहे जी सेफ्टी इांणटणग्रटी लेर्व्ल – 4 णनकष पूिह करते. 

MSME मिंत्रालयाने मणहलािंसाठी "समथय" ण शेर् उद्योजकता 

प्रोत्साहन मोहीम सुरू केली. 

● सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योर्ग मांत्रालयाने मणहलाांसाठी णवशेष 

उद्योजकता प्रोत्साहन मोहीम समथह सुरू केली आहे. या 

मोणहमेचा शुभारांभ कें द्रीय एमएसएमई मांत्री श्री नारायि रािे 

याांच्यासह एमएसएमई राज्यमांत्री श्री भानु प्रताप णसांर्ग वमाह याांनी 

नवी णदल्ली येथे केला. 

समथयचे उणद्दष्ट्: 

● आणथहक वषह 2022-23 मधे्य मणहलाांना कौशल्य णवकास आणि 

बाजार णवकास सहाय्य प्रदान करिे आणि ग्रामीि आणि उप-

शहरी भार्गातील 7500 पेक्षा जास्त मणहला उमेदवाराांना प्रणशक्षि 

देिे. 

मिंत्रालयाच्या समथय उपक्रमािंतगयत, इचु्छक आणि ण द्यमान 

मणहला उद्योजकािंना खालील फायदे उपलब्ध होतील: 

● मांत्रालयाच्या कौशल्य णवकास योजनाांतर्गहत आयोणजत मोफत 

कौशल्य णवकास कायहिमात 20% जार्गा मणहलाांसाठी णदल्या 

जातील. 7500 हून अणिक मणहलाांचा लाभ होिार आहे. 

● मांत्रालयािारे राबणवण्यात येिाऱ्या णवपिन सहाय्य योजनाांअांतर्गहत 

देशाांतर्गहत आणि आांतरराष्टर ीय प्रदशहनाांना पाठवलेल्या 

एमएसएमई व्यवसाय प्रणतणनिी ांपैकी 20% मणहलाांच्या 

मालकीच्या एमएसएमईांना समणपहत केले जातील. 

कामगार मिंत्रालयाने 'डोनेट-ए-पेन्शन' उपक्रम सुरू केला. 

● कें द्रीय कामर्गार आणि रोजर्गार मांत्री, भूपेंद्र यादव याांनी 07 माचह 

2022 रोजी प्रिानमांत्री श्रम योर्गी मान-िन (PM-SYM) 

योजनेंतर्गहत 'डोनेट -ए-पेन्व्शन' मोणहमेची सुरुवात त्ाांच्या राहत्ा 

घरून केली आणि ते त्ाांच्या माळीला दान केले. नवीन 

उपिमाांतर्गहत, नार्गररक त्ाांच्या तात्काळ सहाय्यक 

कमहचार्याांच्या णनवृत्ती वेतन णनिीमधे्य जसे की घररु्गती कामर्गार, 

डर ायर्व्र, मदतनीस इत्ादी, प्रीणमयमची रक्कम दान करून 

योर्गदान देऊ शकतात. 

● 'डोनेट-ए-पेन्व्शन' हा कायहिम 7 ते 13 माचह 2022 या 

कालाविीत कामर्गार मांत्रालयाने 'आयकॉणनक वीक' साजरे 

करताना सुरू केल्या जािाऱ्या णवणवि उपिमाांचा एक भार्ग आहे. 

हा (PM-SYM) पेन्व्शन योजनेअांतर्गहत एक उपिम आहे. 

सािंसृ्कणतक मिंत्रालयाने पॅन-इिंणडया काययक्रम “झारोखा” 

आयोणजत केला. 

● साांसृ्कणतक मांत्रालय आणि वस्त्रोद्योर्ग मांत्रालय पारांपाररक 

भारतीय हस्तकला, हातमार्ग आणि कला आणि सांसृ्कतीचा 

उत्सव साजरा करण्यासाठी "भारतीय हस्तकला/हातमार्ग, कला 

आणि सांसृ्कतीचा झारोखा-सांग्रह" या कायहिमाचे आयोजन करत 

आहेत. सुरुवातीस, या उत्सवाअांतर्गहत पणहला कायहिम भोपाळ, 

मध्य प्रदेश येथे रािी कमलापती रेले्व स्थानकावर 08 माचह 2022 

रोजी आयोणजत करण्यात आला आहे, जो आांतरराष्टर ीय मणहला 

णदनाणनणमत्त देखील आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● झारोखा हा पॅन इांणडया कायहिम आहे जो आझादी का अमृत 

महोत्सवाचा भार्ग म्हिून 13 राजे्य आणि कें द्रशाणसत प्रदेशाांमधे्य 

16 णठकािी आयोणजत केला जाईल . 

● भोपाळमिील कायहिम स्त्रीत्व आणि कला, हस्तकला आणि 

सांसृ्कतीच्या के्षत्रात मणहलाांचे योर्गदान साजरा करेल. 
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● कमलापती रेले्व स्थानकाचे नाव मध्य प्रदेशातील र्गोांड राज्याच्या 

शूर आणि णनभहय रािी कमलापतीच्या नावावरून ठेवण्यात आले 

आहे. 

बोधगया येथे भग ान बुद्ािंची भारतातील स ायत मोठी आड ी 

मूती बािंधली जात आहे. 

● बोिर्गया येथे भर्गवान बुद्धाांची भारतातील सवाहत मोठी णवराजमान 

मूती बाांिली जात आहे. बुद्ध इांटरनॅशनल वेले्फअर णमशनने 

बाांिलेला हा पुतळा 100 फूट लाांब आणि 30 फूट उांच असेल. 

मूतीमधे्य भर्गवान बुद्ध णनद्रावस्थेत आहेत. महाकाय पुतळ्याचे 

बाांिकाम 2019 मधे्य सुरू झाले. ते फायबर ग्लासने बनवले जात 

आहे आणि कोलकाता येथील णशल्पकाराांनी बनवले आहे. 

बोिर्गया हे बौद्ध िमाहचे एक महत्त्वाचे तीथहके्षत्र आहे आणि 

जर्गभरातून भाणवक भेट देतात. 

● भर्गवान बुद्धाांच्या या आसनाची मूती उत्तर प्रदेशच्या 

कुशीनर्गरमधे्य आहे णजथे त्ाांनी महापररणनवाहि प्राप्त केले. 

भर्गवान बुद्धाांची महाकाय मूती फेबु्रवारी 2023 पासून 

भाणवकाांसाठी खुली होिार आहे. 

2022 चा IEVP णन डिूक आयोगाने आयोणजत केला आहे. 

● अांदाजे 32 देश आणि चार आांतरराष्टर ीय सांस्थाांमिील णनवडिूक 

व्यवस्थापन सांस्था (EMBs) साठी, भारतीय णनवडिूक आयोर्गाने 

(ECI) आभासी आांतरराष्टर ीय णनवडिूक अभ्यार्गत कायहिम 

(IEVP) 2022 आयोणजत केला आहे. ऑनलाइन सहभार्गी 

झालेल्या 150 हून अणिक EMB प्रणतणनिी ांना र्गोवा, मणिपूर, 

पांजाब, उत्तराखांड आणि उत्तर प्रदेशमिील णविानसभेच्या 

णनवडिुकाांचे णवहांर्गावलोकन देण्यात आले. आजच्या र्व्चु्यहअल 

IEVP 2022 मधे्य नऊ देशाांतील भारतातील राजदूत/उच्चायुक्त 

आणि इतर सदस्ाांचा समावेश होता. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● 2012 च्या णनवडिुकाांपासून, भारताने आांतरराष्टर ीय णनवडिूक 

अभ्यार्गत कायहिम (IEVP) आयोणजत केला आहे, जो 

आांतरराष्टर ीय प्रणतणनिी ांना मतदानाच्या णठकािी भेट देण्यासाठी 

आणि प्रत्क्षपिे णनवडिूक प्रणियेचे णनरीक्षि करण्यासाठी 

आमांणत्रत करतो. 
 

 

● कोणवड महामारीमुळे प्रवासाच्या मयाहदा असतानाही, भारतातील 

IEVP बांद करण्यात आलेले नाही आणि तरीही ते नाणवन्यपूिह 

र्व्चु्यहअल मोडमधे्य आयोणजत केले जाते. आजच्या अध्याह 

णदवसाच्या सत्रात सहभार्गी ांना पाच राज्याांतील मतदानाच्या 

कामकाजाचे रेकॉडह केलेले ल्र्व्णडओ णचत्र दाखणवण्यात आले. 

कें द्रीय ऊजाय मिंत्र्ािंनी व्हचु्ययअल स्माटय णग्रड नॉलेज सेंटरचे 

उद्घाटन केले. 

● आझादी का अमृत महोत्सव कायहिमाचा एक भार्ग म्हिून, 

कें द्रीय ऊजाह मांत्री आर के णसांह याांनी र्व्चु्यहअल स्माटह णग्रड नॉलेज 

सेंटर (SGKC) आणि इनोरे्व्शन पाकह चे उद्घाटन केले. उजाह 

राज्यमांत्री कृष्ण पाल रु्गजहर हे देखील उपल्स्थत होते. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● POWERGRID ने अत्ािुणनक स्माटह णग्रड तांत्रज्ञानाचे प्रात्णक्षक 

आणि प्रर्गती करण्यासाठी स्माटह णग्रड नॉलेज सेंटर (SGKC) ची 

स्थापना केली. 

● SGKC स्माटह णग्रड तांत्रज्ञान नवकल्पना, उद्योजकता आणि 

सांशोिन, तसेच वीज णवतरि उद्योर्गात क्षमता णनमाहि 

करण्यासाठी जर्गातील सवोच्च कें द्राांपैकी एक बनण्याची 

आकाांक्षा बाळर्गते. 

● र्व्चु्यहअल SGKC, जे आज सादर केले रे्गले, ते वास्तणवक SGKC 

चे णडणजटल फूटणप्रांट णमळणवण्यास अनुमती देते, ज्याची 

COVID-19 महामारी दरम्यान आवश्यक होती. 

नॅशनल लँड मोनेटायझेशन कॉपयला कॅणबनेटने मिंजुरी णदली. 

● पांतप्रिान नरेंद्र मोदी याांच्या नेतृत्वाखालील कें द्रीय मांणत्रमांडळाने 

नॅशनल लँड मॉनेटायझेशन कॉपोरेशन (NLMC) ची स्थापना 

करण्यास मान्यता णदली आहे ज्याचे प्रारां णभक अणिकृत भार्ग 

भाांडवल 5000 कोटी आणि 150 कोटी ांचे पेड-अप भार्ग भाांडवल 

आहे. नॅशनल लँड मॅनेजमेंट कॉपोरेशन (NLMC) सेंटरल पल्िक 

सेरर एां टरप्रायझेस (CPSE) आणि इतर सरकारी सांस्थाांच्या 

मालकीच्या अणतररक्त जमीन आणि इमारत मालमते्तवर कमाई 

करेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● CPSE कडे सध्या जमीन आणि इमारती ांच्या रूपात मोठ्या 

प्रमािात अणतररक्त, णनल्िय आणि कमी वापरात नसलेल्या 

नॉन-कोर मालमत्ता आहेत. 

● CPSE च्या िोरिात्मक णनरंु्गतविुकीचा अनुभव घेण्यासाठी 

अणतररक्त जमीन आणि बाजूच्या मालमते्तचे मुद्रीकरि महत्वाचे 

आहे जेिेकरून त्ाांचे मूल्य उघड करता येईल. मालमते्तचे 

मुद्रीकरि NLMC िारे केले जाईल आणि केले जाईल. 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi
https://bit.ly/3EyHzKx


Monthly Current Affairs PDF in Marathi |March 2022 

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

हैदराबादमधील भारतातील पणहले पूियपिे मणहला औद्योणगक 

पाकय  

● भारतातील पणहल्या पूिह मालकीच्या मणहला औद्योणर्गक पाकह ने 

हैदराबादमधे्य आपले दरवाजे उघडले. FICCI लेडीज 

ऑर्गहनायझेशन - FLO िारे राज्य सरकारच्या सहकायाहने प्रमोट 

केलेल्या या पाकह मधे्य 25 युणनट्स आहेत जी णहरव्या शे्रिीतील 

16 णवणवि के्षत्राांचे प्रणतणनणित्व करतात आणि त्ा सवांच्या 

मालकीचे आणि पूिहपिे मणहलाांचे णनयांत्रि आहे. 

● FICCI लेडीज ऑर्गहनायझेशन इांडल्स्टरयल पाकह  हा देशातील 

पणहला अशा प्रकारचा पाकह  आहे, हे पाकह  सुलतानपूर येथे 50 

एकर जारे्गवर बाांिण्यात आले आहे, जे पटनचेरू जवळ आहे. ते 

250 कोटी रुपयाांच्या रु्गांतविुकीतून तयार करण्यात आले होते. 

मणहला उद्योजक या उद्यानात त्ाांचे व्यवसाय सुरू करण्याची 

आणि चालवण्याची तीव्र इिा आिीच व्यक्त करत आहेत. 

भारतीय रेले्वचे पणहले गती शक्ती कागो टणमयनल कायायन्वित 

झाले. 

● भारतीय रेले्वच्या आसनसोल णवभार्गाने पांतप्रिानाांच्या ल्र्व्जन 

र्गती शक्ती आणि र्गती शक्ती मल्टी-मॉडल कार्गो टणमहनल णकां वा 

जीसीटी म्हिून ओळखल्या जािार्या रेले्व मांत्रालयाच्या 

िोरिानुसार, थापरनर्गर, झारखांड येथे मैथन पॉवर णलणमटेडचे 

खाजर्गी साइणडांर्ग यशस्वीररत्ा कायाहल्ित केले आहे. अशी 

माणहती रेले्व मांत्रालयाने णदली. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● रेले्व बोडाहचे अध्यक्ष आणि सीईओ, र्व्ी के णत्रपाठी, जीसीटीच्या 

कणमशणनांर्गमधे्य म्हिाले की, मैथन पॉवर प्रोजेरची सुरुवात 

2009 मधे्य झाली होती आणि 2011 मधे्य वीज णनणमहती सुरू 

झाली होती. 

● पॉवर प्ाांटसाठी लार्गिारा कोळसा रस्त्याने णवतररत केला रे्गला, 

ज्यातून दर मणहन्याला 120 इनबाउांड कोळसा रेक णमळतील 

असा अांदाज आहे. 

● साइणडांर्ग एररयामिून फ्लाय अँशचे दोन ते चार बाह्य रेक 

हाताळले जािे अपेणक्षत आहे. 

पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी यािंनी गुजरातमधील गािंधीनगर येथे राष्ट्र ीय 

रक्षा ण द्यापीठ समणपयत केले. 

● पांतप्रिान नरेंद्र मोदी याांनी रु्गजरातमिील र्गाांिीनर्गर जवळील 

लावड र्गावात राष्टर ीय रक्षा णवद्यापीठ (RRU) चे नवीन पररसर 

इमारत सांकुल राष्टर ाला समणपहत केले आहे. RRU र्गाांिीनर्गरच्या 

पणहल्या दीक्षाांत समारांभाला पांतप्रिानाांनी प्रमुख पाहुिे म्हिून 

सांबोणित केले. राष्टर ीय महत्त्वाची सांस्था असलेल्या णवद्यापीठाने 1 

ऑरोबर 2020 पासून आपले कायह सुरू केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● पीएम मोदी म्हिाले, राष्टर ीय रक्षा णवद्यापीठ, राष्टर ीय कायदा 

णवद्यापीठ आणि रु्गजरातमिील राष्टर ीय न्यायवैद्यक णवज्ञान 

णवद्यापीठ याांनी णनयतकाणलक पररसांवादासाठी एकत्र यावे, जे 

एक चाांर्गले सुरक्षा वातावरि आणि रु्गने्हर्गारी न्याय व्यवस्था 

णनमाहि करण्यास मदत करेल. ते म्हिाले, रु्गजरातमधे्य नॅशनल 

फॉरेल्न्सक सायन्स युणनर्व्णसहटी आणि नॅशनल णचडर न 

युणनर्व्णसहटी आहेत- अशी दोन णवद्यापीठे जर्गातील पणहली 

आहेत. 

● सांस्थेचे ल्र्व्जन पुढे नेण्यात अशा कोित्ाही सांस्थेच्या पणहल्या 

बॅचची भूणमका पांतप्रिानाांनी अिोरेल्खत केली. रु्गजरातमिील 

जुन्या फामहसी कॉलेजच्या योर्गदानाची त्ाांनी राज्याला 

फामाहसु्णटकल के्षत्रात आघाडीवर नेण्याची नोांद केली. 

त्ाचप्रमािे, आयआयएम अहमदाबादने देशात मजबूत एमबीए 

णशक्षि प्रिालीच्या णनणमहतीचे नेतृत्व केले. 

भारतातील पणहले  ैद्यकीय शहर 'इिंद्रायिी मेणडणसटी' 

महाराष्ट्र ात स्थापन होिार आहे. 

● सवह प्रकारचे णवशेष उपचार एकाच छताखाली उपलब्ध करून 

देण्यासाठी महाराष्टर  राज्य सरकारने पुण्यात ‘इांद्रायिी मेणडणसटी’ 

नावाने देशातील पणहले वैद्यकीय शहर स्थापन करण्याची घोषिा 

केली आहे. पुण्यातील खेड तालु्ात 300 एकर के्षत्रात ते 

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

रु्गांतविूक आकणषहत करण्याचा अांदाज आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● मेणडणसटीमधे्य सुमारे 24 स्वतांत्र हॉल्स्पटल इमारती असतील, 

प्रते्क णनवासस्थान एक णवभार्ग असेल. या मेणडणसटीचा फायदा 

केवळ पुण्यालाच होिार नाही, तर शेजारील णजल्हह्याांतील जे लोक 

चाांर्गल्या उपचारासाठी शहरात येतात त्ाांनाही त्ाचा उपयोर्ग 

होईल. 

● वैद्यकीय णशक्षि आणि सांशोिन सांस्था असतील आणि 

नार्गररकाांना माफक दरात उपचार णदले जातील. 

● प्रस्ताणवत मेणडणसटीमधे्य टर ॉमा णिणटकल, हृदयणवकार, मूत्रणपांड, 

मेंदूचे आजार, दांतणचणकत्सा, बालरोर्ग, नेत्ररोर्ग, एां डोिाइनोलॉजी, 

रॅ्गस्टर ोएने्टरोलॉजी, यूरोलॉजी, रक्तणवज्ञान, अवयव प्रत्ारोपि, 

स्त्रीरोर्ग, हृदयरोर्ग आणि मानसोपचार यासाठी स्वतांत्र णवभार्ग 

असतील आणि स्वतांत्र सुपर-से्पशॅणलटी हॉल्स्पटल असेल. 

मिंत्री हरदीप णसिंग यािंनी 'इिंणडया  ॉटर णपच-पायलट-से्कल चॅलेंज' 

लाँच केले. 

● मांत्रालयाच्या अटल णमशन फॉर ररजुवनेशन अँड अबहन 

टर ान्सफॉमेशन (AMRUT) 2.0 अांतर्गहत, कें द्रीय रृ्गहणनमाहि आणि 

शहरी व्यवहार (MoHUA) आणि पेटर ोणलयम आणि नैसणर्गहक वायू 

मांत्री श्री हरदीप णसांर्ग पुरी याांनी 'इांणडया वॉटर णपच-पायलट-से्कल 

स्टाटह-अप चॅलेंज' लाँच केले. 1 ऑरोबर, 2021 रोजी माननीय 

पांतप्रिानाांच्या हसे्त AMRUT 2.0 चे समारांभपूवहक प्रके्षपि, 

लखनौमधे्य (MoHUA च्या आझादी का अमृत 

महोत्सवादरम्यान) भार्गिारकाांच्या चचाह आणि 12 ऑरोबर 

2021 रोजी णमशनला मांणत्रमांडळाच्या मांजुरीनांतर हे आले. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

● भारताच्या माननीय पांतप्रिानाांच्या दूरदृष्टीनुसार स्टाटहअप्सना 

'टेक्नॉलॉजी पाटहनर' म्हिून रु्गांतवण्याच्या तांत्रज्ञान उप-णमशनला 

मांणत्रमांडळाने AMRUT 2.0 अांतर्गहत मान्यता णदली आहे. 

● णमशनचे उणद्दष्ट पािी/वापरलेले-पािी के्षत्रातील स्टाटहअप्सना 

नावीन्यपूिह आणि णडझाइनिारे भरभराट होण्यास मदत करिे 

आहे. 

● या प्रकल्पाचा भार्ग म्हिून मांत्रालय 100 स्टाटह-अप्सना रु.20 

लाख रोख आणि मार्गहदशहन णमळवण्यासाठी णनवडिार आहे. 

L&T ने L&T-SuFin ई-कॉमसय पॅ्लटफॉमयची स्थापना केली आहे. 

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

पॅ्टफॉमहची स्थापना केली आहे . इतर व्यवसायाांना णवकल्या 

जािार्या औद्योणर्गक उत्पादने आणि सेवाांसाठी हे देशातील 

पणहले पूिह ई-कॉमसह व्यासपीठ आहे. पॅ्टफॉमहची व्यवहाराची 

णकां मत अांदाजे 1.5 टके्क आहे. त्ाच्या B2B ई-कॉमसह 

पॅ्टफॉमहिारे, कां पनीचे उणद्दष्ट व्यवसायाांना, णवशेषत: सूक्ष्म, लघु 

आणि मध्यम उद्योर्गाांना, त्ाांना सांपूिह भारतात णडणजटल आणि 

णकफायतशीरपिे औद्योणर्गक वसू्त णमळवण्याची परवानर्गी 

देऊन सक्षम बनवण्याचे आहे. 

ग्रामीि ण कास मिंत्रालयातफे 'जेंडर सिं ाद' आयोणजत  

● दीनदयाल अांत्ोदय योजना-राष्टर ीय ग्रामीि उपजीणवका 

अणभयान (DAY-NRLM), मांत्रालयाने आयोणजत केलेल्या 'णलांर्ग 

सांवाद' च्या णतसऱ्या आवृत्तीत सहभार्गी होण्यासाठी 34 

राज्याांमिील 3000 हून अणिक राज्य णमशन कमहचारी आणि 

स्वयां-सहायता र्गटाांचे सदस् (SHGs) लॉर्ग इन केले. ग्रामीि 

णवकास. णलांर्गाच्या दृष्टीकोनातून देशभरात णमशनच्या 

णियाकलापाांबद्दल जार्गरूकता वाढवण्यासाठी DAY-NRLM 

िारे चालवलेला हा एक राष्टर ीय आभासी प्रयत् आहे. मणहलाांच्या 

समूहाांिारे अन्न आणि पोषि सुरके्षचा प्रचार हा या आवृत्तीचा 

कें द्रणबांदू होता. 'नये भारत की नारी' या अमृत महोत्सवाच्या 

आयकॉणनक वीक स्मरिाथह थीमचा एक भार्ग म्हिून हा कायहिम 

आयोणजत करण्यात आला होता. 

● नीता केजरेवाल, सहसणचव, ग्रामीि णवकास मांत्रालय, याांनी 

मांत्रालयाचा दृष्टीकोन आणि अन्न, पोषि, आरोग्य आणि वॉश 

हस्तके्षप (FNHW) वरील उपिम सामाणयक केले. " DAY-

NRLM अांतर्गहत SHGs कुपोषिाचा मुकाबला करण्यासाठी 

णवणवि प्रकारच्या हस्तके्षपाांवर लक्ष कें णद्रत करत आहेत, ज्यात 

ग्रामीि कुटुांबातील उत्पन्न वाढविे, उत्पादकता वाढविे आणि 

पोषक तत्वाांनी युक्त अन्न णपके वैणवध्यपूिह करिे, तसेच 

सामाणजक आणि आणथहक णवकास याांचा समावेश आहे." 

भारतातील पणहले ' र्ल्य पीस सेंटर' गुरुग्राममधे्य स्थापन केले 

जािार आहे. 

● प्रख्यात जैनाचायह डॉ लोकेशजी याांनी स्थापन केलेली 'वडह पीस 

सेंटर' सांस्था, रु्गरूग्राम, हररयािा येथे भारतातील पणहले जार्गणतक 

शाांती कें द्र स्थापन करिार आहे. यासाठी हररयािा सरकारने 

सांस्थेला रु्गरुग्रामच्या सेरर 39 मधे्य मेदाांता हॉल्स्पटलसमोर 

आणि णदल्ली-जयपूर हायवेला लारू्गन एक भूखांड णदला आहे. 

'वडह पीस सेंटर' जर्गात शाांतता आणि एकोपा प्रस्थाणपत 

करण्यासाठी काम करेल. 

देशातील पणहले AI आणि रोबोणटक्स टेक्नॉलॉजी पाकय  

(ARTPARK) बेंगळुरूमधे्य सुरू झाले. 

● देशातील पणहले कृणत्रम बुल्द्धमत्ता आणि रोबोणटक्स टेक्नॉलॉजी 

पाकह  (ARTPARK) बेंर्गळुरू, कनाहटक येथे सुरू करण्यात आले. 

ARTPARK (AI आणि रोबोणटक्स टेक्नॉलॉजी पाकह ) AI 

फाउांडर ीसह भारतात AI आणि रोबोणटक्स नवकल्पनाांना समथहन 

देण्यासाठी $100 दशलक्ष र्व्ेंचर फां ड सुरू करिार आहे. या 

णनिीला सरकार, खाजर्गी कां पन्या आणि र्व्ीसी याांचा पाणठां बा 

असेल. 

● ARTPARK भारतामधे्य जार्गणतक स्तरावर अग्रर्गण्य AritificiaI 

बुल्द्धमत्ता आणि रोबोणटक्स इनोरे्व्शन इकोणसस्टम तयार 

करण्यावर लक्ष कें णद्रत करून अनकनेरेड लोकाांना 

जोडण्यासाठी भणवष्यातील तांत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा मानस 

आहे. 

महानदी कोलणफर््ल्स णलणमटेड ही आता भारतातील स ायत 

मोठी कोळसा उत्पादक किं पनी आहे. 

● महानदी कोलणफड्स णलणमटेड (MCL) ही कोल इांणडयाची 

उपकां पनी आहे , ती देशातील सवाहत मोठी कोळसा उत्पादक 

बनली आहे. 2021-22 या आणथहक वषाहत , कां पनीने 157 दशलक्ष 

टन कोळशाचे उत्पादन केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● 12 माचह रोजी या व्यवसायाने 7.62 लाख टन सु्ा इांिनाची 

णनणमहती केली. एका णनवेदनात, महामांडळाने म्हटले आहे की 

चालू आणथहक वषाहत एकाच णदवसातील हे सवाहत मोठे उत्पादन 

आहे. 

● कां पनीचे अध्यक्ष-सह-व्यवस्थापकीय सांचालक OP णसांर्ग याांनी, 

MCL ला देशातील सवाहत मोठी कोळसा उत्पादक बनवण्यात 

त्ाांच्या योर्गदानाबद्दल सवह अणिकारी, कामर्गार, कां त्राटी कां पनी 

कमहचारी आणि इतर भार्गिारकाांचे कौतुक केले. 

● कमहचार्याांना त्ाांच्या अणभनांदन सांदेशात, सीएमडी म्हिाले, 

"देशासाठी ऊजाह सुरक्षा राखण्यासाठी MCL ला मोठी भूणमका 

बजावावी लारे्गल." 
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भारताची पणहली णडणजटल  ॉटर बँक 'AQVERIUM' 

बेंगळुरूमधे्य सुरू झाली. 

● भारतातील पणहली णडणजटल वॉटर बँक, 'AQVERIUM' 

बेंर्गळुरू, कनाहटक येथे सुरू करण्यात आली आहे, जो उत्तम जल 

व्यवस्थापनाच्या उदे्दशाने एक अणभनव उपिम आहे. त्ाची 

स्थापना एिािाफ्ट गु्रप र्व्ेंचसहने केली आहे. माणहती तांत्रज्ञान, 

कौशल्य णवकास आणि उद्योजकता यासह शाित आणि हररत 

तांत्रज्ञानाची जोड देिारा हा एक अणतशय अनोखा नवोपिम 

आहे. ही सवह सांस्था आणि स्त्रोताांकडून पाण्याच्या डेटाची ्ुरेट 

केलेली यादी आहे, जी काही सामान्य णवकास आर्व्ानाांना सामोरे 

जाण्यास मदत करेल. 

'णडणजटल  ॉटर डेटा बँक' बद्दल: 

● णडणजटल वॉटर डेटा बँक सवह सांस्था आणि स्त्रोताांकडून 'वॉटर 

डेटा' ची ्ुरेट केलेली यादी म्हिून समजली जाऊ शकते जी 

काही सामान्य णवकास आर्व्ानाांना सामोरे जाण्यास मदत करेल. 

● णडणजटल वॉटर डेटा बँक सांशोिन आणि णवशे्लषिातून अांतदृहष्टी 

आणि पुरावे देखील प्रदान करते ज्यािारे जल प्रदूषि 

हाताळण्यासाठी मूलभूत णविसनीय माणहती प्रदान करते. 

● डेटा, कोित्ाही के्षत्रात, एक व्यापक णचत्र तयार करण्यास मदत 

करतो ज्यामुळे आम्हाला सवोत्तम पुराव्याांचा वापर करण्यास 

आणि माणहतीपूिह णनिहय घेण्यास सक्षम करते. पािी-सुरणक्षत 

जर्ग बनवण्याच्या बाबतीत, डेटा-आिाररत णनिहय सेवा 

णवतरिामधे्य मोठ्या प्रमािात सुिारिा करू शकतात, जलस्रोत 

णटकवून ठेवू शकतात आणि लवणचकता णनमाहि करू शकतात. 

णनतीन गडकरी यािंच्या हसे्त टोयोटा “णमराई” भारतातील 

पणहल्या ग्रीन हायडर ोजन फु्यएल सेलचे उद्घाटन 

● कें द्रीय रसे्त वाहतूक आणि महामार्गह मांत्री, णनतीन र्गडकरी याांनी 

नवी णदल्ली येथे जर्गातील सवाहत प्रर्गत तांत्रज्ञान-णवकणसत ग्रीन 

हायडर ोजन फु्यएल सेल इलेल्रर क रे्व्ईकल (FCEV) टोयोटा 

णमराईचे उद्घाटन केले. टोयोटा णमराई हे भारतातील पणहले 

फु्यएल सेल इलेल्ररक रे्व्ईकल (FCEV) आहे, जे पूिहपिे 

हायडर ोजनवर चालते. 

एमव्ही राम प्रसाद णबन्वस्मल हे गिंगा ते ब्रह्मपुते्रला जािारे स ायत 

लािंब जहाज ठरले. 

● एमर्व्ी राम प्रसाद णबल्स्मल हे र्गांर्गा ते ब्रह्मपुते्रपयंतचे सवाहत लाांब 

जहाज बनले आहे. 90 मीटर लाांब आणि 26 मीटर रुां द फ्लोणटला, 

2.1 मीटरच्या मसुद्याने भरलेल्या, 15 माचह 2022 रोजी 

हल्ियातील श्यामा प्रसाद मुखजी बांदरातून पाांडू बांदरापयंत जड 

मालवाहू वाहतुकीची पायलट रन यशस्वीपिे पूिह करून 

परािम र्गाजवला. 

● 16 फेबु्रवारी 2022 रोजी कें द्रीय बांदरे, जहाजबाांििी आणि 

जलमार्गह (PSW), सबाहनांद सोनोवाल याांनी दोन बाजेससह (DB 

कल्पना चावला आणि DB APJ अबु्दल कलाम) कोलकाता 

येथील हल्िया डॉकमिून मालवाहू जहाजाला णहरवा झेंडा 

दाखवला आणि डॉकमधे्य उतरवला. 

सरकार कजय गुिंत िुकीचे इन्विटीमधे्य रूपािंतर करण्यासाठी 

स्टाटयअप्ससाठी टाइमलाइन 10  र्ाांपयांत  ाढ ली. 

● डीपीआयआयटीच्या एका बातमीनुसार, सरकारने कां पन्याांना 

कजह णवत्तपुरवठा इल्िटी शेअसहमधे्य रूपाांतररत करण्याची 

अांणतम मुदत 10 वषांपयंत वाढवली आहे, ज्यामुळे कोणवड-19 

च्या प्रभावाशी सामना करिार्या उदयोनु्मख उद्योर्गाांना णदलासा 

णमळण्याची श्ता आहे. महामारी. पूवी, प्रारां णभक पररवतहनीय 

नोट जारी केल्यानांतर पाच वषांपयंत पररवतहनीय नोटाांचे इल्िटी 

शेअसहमधे्य रूपाांतर केले जाऊ शकते. ती मुदत आता दहा 

वषांपयंत वाढवण्यात आली आहे. 

इिंटरनेट नसलेल्या  ापरकर्त्ाांना णडणजटल पेमेंट देिारी BPCL 

ही पणहली किं पनी आहे. 

● भारत पेटर ोणलयम कॉपोरेशन णलणमटेड (BPCL), एक 'महारत्' 

आणि फॉचू्यहन ग्लोबल 500 कां पनी, अल्टर ाकॅश टेक्नॉलॉजीज प्रा. 

LPG णसणलांडर बुक करण्यासाठी भारतरॅ्गस ग्राहकाांना र्व्ॉईस-

आिाररत णडणजटल पेमेंट पयाहय प्रदान करण्यासाठी णल . ज्या 

ग्राहकाांना स्माटहफोन णकां वा इांटरनेटचा वापर नाही ते णसणलांडर 

बुक करण्यासाठी आणि 'UPI 123PAY' प्रिालीिारे पैसे 

देण्यासाठी या वैणशष्ट्याचा वापर करू शकतात. अल्टर ा कॅशच्या 

सहकायाहमुळे ग्राहक स्वत:साठी णकां वा णमत्राांसाठी भारतरॅ्गस 

णसणलांडर आरणक्षत करण्यासाठी इांटरनेट नसलेल्या फोनवरून 

सामान्य िमाांक 080 4516 3554 वर कॉल करू शकतात. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● ग्रामीि भारतातील सुमारे 4 कोटी भारतरॅ्गस ग्राहकाांना या 

पयाहयाच्या अांमलबजाविीचा फायदा होईल. 

● RBI र्गर्व्नहरने रे्गल्या आठवड्यात UPI 123PAY लाँच केल्याची 

घोषिा केल्यानांतर , BPCL ही भारतातील पणहली कां पनी आहे जी 

ग्राहकाांना त्ाांची सेवा देऊ करते. UltraCash हे UltraCash 

Technologies Pvt Ltd िारे तयार केलेले मोबाइल पेमेंट अँप 

आहे आणि भारताच्या नॅशनल पेमेंट कॉपोरेशनने (NPCI) मांजूर 

केले आहे. 

● भारत सरकारने उज्ज्वला योजनेसारख्या कायहिमाांिारे एलपीजी 

वापरण्यास प्रोत्साहन णदल्याने, ही सुणविा ग्रामीि बाजारपेठाांमधे्य 

प्रवेश करण्यास मदत करेल. ही सेवा कोिीही वापरू शकत 

असली तरी, ती प्रामुख्याने वैणशष्ट्य नसलेल्या फोन 

वापरकत्ांसाठी णडझाइन केलेली आहे. तथाणप, UPI123PAY 

पेमेंटची सुलभता आणि सुरणक्षतता ते सवह णवभार्गाांमधे्य आणि 

वापरकत्ांमधे्य लोकणप्रय करेल. पररिामी, भारतरॅ्गस खरोखरच 

भारतासारखी सेवा देत आहे.” 

● अल्टर ाकॅशचे सह-सांस्थापक णवशाल लाल म्हिाले, “आम्ही 

ग्राहकाांच्या पुढील णपढीला णडणजटल िाांतीमधे्य आिण्याच्या या 

अतुलनीय साहसी BPCL मधे्य सामील होण्यासाठी आनांदी 

आहोत. RBI आणि NPCI च्या अभूतपूवह उपिमामुळे ग्राहक 

आता त्ाांची णबले ऑनलाइन भरू शकतात. 
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PhonePe ने GigIndia फ्रीलान्स उद्योजक नेट कय  णमळ ले. 

● PhonePe या णडणजटल पेमेंट्स आणि णवत्तीय सेवा कां पनीने 

GigIndia हे पुण्यातील स्वतांत्र सूक्ष्म-उद्योजकाांचे नेटवकह  णवकत 

घेतले आहे. PhonePe 1.5 दशलक्ष उद्योजक आणि 100 पेक्षा 

जास्त व्यवसायाांना ग्राहक म्हिून एकणत्रत करण्यात सक्षम होईल, 

णशवाय, स्वतः च्या कमहचार्याांसह, सांपादनाच्या पररिामी. 

PhonePe GigIndia च्या फ्रीलाांणसांर्ग सूक्ष्म उद्योजकाांच्या 

नेटवकह चा वापर कॉपोरेशन्स आणि व्यवसायाांना त्ाांचे ग्राहक 

आिार आणि णवतरि चॅनेल णवस्तारण्यात मदत करण्यासाठी 

करेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● PhonePe च्या प्रमुख सेवा देयके आणि णवत्तीय सेवा आहेत 

आणि वॉलमाटहच्या मालकीच्या कां पनीचा माणसक युणनफाइड 

पेमेंट्स इांटरफेस (UPI) र्व्ॉलू्यममधे्य 47 टके्क वाटा आहे. 

● UPI हे पॅ्टफॉमहचे प्राथणमक क्लायांट सांपादन चॅनेल आहे, 

ज्यामुळे ते णबल भरण्याची सुणविा देताना ग्राहकाांना मु्यचु्यअल 

फां ड, सोने आणि णवमा याांसारख्या महसूल-उत्पादक वसू्तांची 

िॉस-सेल करण्याची परवानर्गी देते. 

● दुसरीकडे, PhonePe चे GigIndia चे सांपादन हे फमहच्या मुख्य 

ऑपरेशन्समिून बाहेर पडले आहे, कारि ते कां पनीला 

GigIndia चे फ्रीलान्स मायिोएां टरपे्रनु्यअसहचे नेटवकह  वापरून 

कॉपोरेट्स आणि कां पन्याांना अणिक क्लायांट णमळवण्यात आणि 

त्ाांचे णवतरि चॅनेल वाढवण्यात मदत करेल. 

नागरी उड्डाि मिंत्रालय आणि FICCI यािंनी हैदराबादमधे्य 'ण िंग्स 

इिंणडया 2022' चे आयोजन केले. 

● नार्गरी णवमान वाहतूक मांत्रालय (MOCA) आणि FICCI 

सांयुक्तपिे 'WINGS INDIA 2022' या नावाने नार्गरी णवमान 

वाहतूक (व्यावसाणयक, सामान्य आणि व्यवसाणयक णवमान 

वाहतूक) वरील आणशयातील सवाहत मोठ्या कायहिमाचे 

आयोजन करत आहेत. या कायहिमादरम्यान WINGS INDIA 

Awards देखील प्रदान केले जातील. कायहिम नवीन व्यवसाय 

सांपादन, रु्गांतविूक, िोरि णनणमहती आणि प्रादेणशक कनेल्रल्र्व्टी 

यावर कें णद्रत आहे. हे 24 ते 27 माचह 2022 दरम्यान बेर्गमपेट 

णवमानतळ, हैदराबाद येथे आयोणजत करण्यात आले आहे. 

● कायहिमाची थीम: India@75: एन्वव्हएशन इिंडस्टरीसाठी 

नू्य होरायझन. 

पीएम मोदी िंनी बिंगालमधे्य णबप्लोबी भारत गॅलरीचे व्हाचुयअली 

उद्घाटन केले. 

● पांतप्रिान नरेंद्र मोदी याांनी शहीद णदनाणनणमत्त कोलकाता येथील 

ल्र्व्रोररया मेमोररयल हॉलमधे्य णबप्ोबी भारत रॅ्गलरीचे 

उद्घाटन केले. ल्र्व्णडओ कॉन्फरल्न्सांर्गिारे उद्घाटन अक्षरशः  

पार पडले. या नवीन दालनाचा उदे्दश 1947 पयंत घडलेल्या 

घटनाांचे समग्र दृश्य प्रदान करिे आणि िाांणतकारकाांनी 

बजावलेल्या महत्त्वपूिह भूणमकेवर प्रकाश टाकिे हा आहे. 

गॅलरी बद्दल: 

● पांतप्रिान कायाहलय (PMO) नुसार, नव्याने बाांिलेल्या रॅ्गलरीमधे्य 

िाांणतकारकाांचे भारताच्या स्वातांत्र्यलढ्यातील योर्गदानाचे णचत्रि 

करण्यात आले आहे आणि 1947 पयंत घडलेल्या घटनाांचे समग्र 

दृश्य प्रदान करण्यात आले आहे. 

● या रॅ्गलरीमधे्य स्वातांत्र्यलढ्यातील िाांणतकारकाांचे योर्गदान आणि 

णब्रटीश वसाहतवादी राजवटीला त्ाांचा सशस्त्र प्रणतकार 

दाखवण्यात आला आहे. स्वातांत्र्य चळवळीच्या मुख्य प्रवाहात या 

पैलूला अनेकदा योग्य स्थान णदले रे्गले नाही. 

● या रॅ्गलरीमधे्य िाांणतकारक चळवळ, िाांणतकारक नेत्ाांच्या 

महत्त्वपूिह सांघटनाांची णनणमहती, चळवळीचा प्रसार, भारतीय 

राष्टर ीय सैन्याची णनणमहती आणि नौदल णवद्रोहातील योर्गदान याांचेही 

प्रदशहन केले जाईल. 

सरकारने 2025 पयांत 220 न ीन ण मानतळ तयार करण्याचे 

लक्ष्य ठे ले आहे. 

● कें द्रीय नार्गरी उड्डयन मांत्री ज्योणतराणदत् णसांणिया याांनी साांणर्गतले 

की, नार्गरी णवमान वाहतूक उद्योर्ग हा भारताच्या अथहव्यवस्थेचा 

एक महत्त्वाचा घटक असल्याचे नमूद करून सरकारने 2025 

पयंत 220 नवीन णवमानतळ बाांिण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. नार्गरी 

णवमान वाहतूक मांत्रालयाच्या 2022-23 साठी अनुदानाच्या 

णवनांतीला उत्तर देताना, णसांणिया म्हिाले की भारताने कोणवड-19 

कालाविीत देशाांतर्गहत आणि परदेशी प्रवासात प्रर्गती केली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● णसांणिया म्हिाले की, अत्ािुणनक तांत्रज्ञानाचा वापर करून येत्ा 

काही णदवसाांत पायलट परवाना सुलभ केला जाईल. 33 नवीन 

देशाांतर्गहत मालवाहतूक बांदरे, 15 नवीन पायलट प्रणशक्षि शाळा, 

अणिक नोकऱ्या आणि डर ोन उद्योर्गावर अणिक लक्ष कें णद्रत 

करण्याचा सरकारचा मानस आहे. 

● रे्गल्या सात णदवसाांत 3.82 लाख प्रवाशाांनी णवमानाने प्रवास 

केल्याची माणहती मांत्र्याांनी सभारृ्गहात णदली. 
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● मांत्र्याांनी सभारृ्गहाला माणहती णदली की देशातील सांपूिह पायलट 

फोसहमधे्य मणहलाांचा समावेश 15% आहे. मणहला सक्षमीकरिाचे 

आिखी एक उदाहरि म्हिजे हे. रे्गल्या 20-25 वषांत णवमान 

वाहतूक व्यवसायात लक्षिीय बदल झाले आहेत.” 

अहमदाबाद IIM ने ररटेल टेक किं सोणटययमची स्थापना केली. 

● अहमदाबादच्या सेंटर फॉर णडणजटल टर ान्सफॉमेशनमिील 

इांणडयन इल्ियूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM) ने अलीकडेच 

भारतातील अनेक णकरकोळ आणि तांत्रज्ञान कां पन्याांसोबत 

भार्गीदारी करण्याच्या उदे्दशाने ररटेल टेक कां सोणटहयम सुरू केले. 

कें द्राच्या म्हिण्यानुसार, कां सोणटहयम देशातील णकरकोळ तांत्रज्ञान 

कां पन्याांमिील सहकायह सुिारण्याचा प्रयत् करेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द : 

● Flipkart पणहल्या वषाहसाठी मुख्य भार्गीदार म्हिून 

कां सोणटहयममधे्य सामील झाले आहे, आणि इांटरनेट 

इकोणसस्टममिील त्ाांचे उद्योर्ग ज्ञान, अनुभव आणि ग्राहक 

अांतदृहष्टी टेबलवर आित आहे. 

● ग्राहकाांचा तटस्थ दृष्टीकोन समोर येईल, ज्यामुळे व्यापाऱ्याांना 

त्ाांच्या ग्राहकाांना अणिक चाांर्गल्या प्रकारे समजून घेता येईल. 

सृ्मती इरािी यािंच्या हसे्त 'भारत भाग्य ण धाता' मेगा लाल 

णकल्ला महोत्स ाचे उद्घाटन 

● कें द्रीय मणहला आणि बालणवकास मांत्री, सृ्मती इरािी याांनी 

णदल्लीतील लाल णकल्ल्यावर 'भारत भाग्य णविाता' या दहा 

णदवसाांच्या मेर्गा लाल णकल्ला महोत्सवाचे उद्घाटन केले. 

आझादी का अमृत महोत्सवाचा एक भार्ग म्हिून कें द्रीय 

साांसृ्कणतक मांत्रालयाने लाल णकल्ला महोत्सवाचे आयोजन केले 

आहे. मांत्रालयाने हा कायहिम आयोणजत करण्यासाठी दालणमया 

भारत गु्रप (DBG) सोबत सहयोर्ग केला आहे कारि DBG ने लाल 

णकल्ला हे स्मारक णमत्र म्हिून स्वीकारले आहे. हा महोत्सव 

भारतातील प्रते्क भार्गाचा वारसा, सांसृ्कती आणि णवणवितेचे 

स्मरि करेल. 

पिंतप्रधान गरीब कल्याि अन्न योजना अध्याय  र्ायने  ाढ ली. 

● पांतप्रिान नरेंद्र मोदी याांच्या अध्यक्षतेखाली कें द्रीय मांणत्रमांडळाने 

वांणचत आणि असुरणक्षत भार्गाांप्रती काळजी आणि सहानुभूती 

दाखवण्यासाठी प्रिानमांत्री र्गरीब कल्याि अन्न योजना (PM-

GKAY) योजना आिखी सहा मणहन्याांसाठी सप्टेंबर 2022 पयंत 

वाढवली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● PM-GKAY योजनेचा टप्पा- V माचह 2022 मधे्य पूिह होिार 

होता. हे लक्षात घेतले पाणहजे की PM-GKAY एणप्रल 2020 पासून 

प्रभावी आहे, ज्यामुळे हा जर्गातील सवाहत मोठा अन्न सुरक्षा 

कायहिम बनला आहे. 

● याचा सांपूिह भारतातील 80 दशलक्षाहून अणिक लोकाांना फायदा 

होईल आणि पूवीप्रमािेच भारत सरकार पूिहपिे प्रायोणजत 

असेल. 

● कोणवड-19 साथीचा रोर्ग मोठ्या प्रमािात कमी झाला आहे आणि 

आणथहक णियाकलाप तेजीत आहे हे तथ्य असूनही, या PM-

GKAY णवस्तारामुळे हे सुणनणित होईल की या पुनप्राहप्तीच्या 

काळात एकही र्गरीब कुटुांब उपाशी झोपिार नाही. 

राष्ट्र ीय सिंसृ्कती महोत्स  2022 ची 11  ी आ ृत्ती यशस्वीररर्त्ा 

पार पडली. 

● आझादी का अमृत महोत्सवाचा एक भार्ग म्हिून कें द्रीय 

साांसृ्कणतक, पयहटन मांत्री जी के रेड्डी याांच्या उपल्स्थतीत आांध्र 

प्रदेशचे राज्यपाल श्री णबस्वभूषि हररचांदन याांच्या हसे्त राष्टर ीय 

सांसृ्कती महोत्सव 2022 ची सुरुवात आट्हस कॉलेज मैदान, 

राजमहेंद्रवरम, आांध्र प्रदेश येथे करण्यात आली. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● 26 आणि 27 माचह 2022 रोजी राजमुांद्री येथील शासकीय कला 

महाणवद्यालयाच्या मैदानावर दोन णदवसीय राष्टर ीय सांसृ्कती 

महोत्सव आयोणजत केला जाईल. पणहला राष्टर ीय सांसृ्कती महोत्सव 

2015 मधे्य आयोणजत करण्यात आला होता आणि त्ाला 

प्रसारमाध्यमाांकडून आणि सवहसामान्याांकडून सकारात्मक 

प्रणतसाद णमळाला होता. सावहजणनक, उत्सवाांच्या माणलकेचे 

आयोजन करण्यास प्रवृत्त करते. 

● राष्टर ीय सांसृ्कती महोत्सव भारतातील सवह लोक, पारांपाररक, 

आणदवासी, शास्त्रीय आणि लोकणप्रय कला प्रकार एकाच 

छताखाली पाहण्याची आयुष्यात एकदाच सांिी देते, 1000 हून 

अणिक कलाकार सादर करतात. 

भारताच्या स य माजी पिंतप्रधानािंच्या सिंग्रहालयाचे ल करच 

उद्घाटन होिार आहे. 

● सवह माजी पांतप्रिानाांचे एक सांग्रहालय, प्रिान मांत्री सांग्रहालय 

(पांतप्रिानाांचे सांग्रहालय), णदल्लीतील तीन मूती इसे्टट येथे बाांिले 

रे्गले आहे. सदर रु. माजी पांतप्रिान जवाहरलाल नेहरू याांचे 

णनवासस्थान असलेल्या तीन मूती भवन सांकुलात 14 एणप्रल 2022 

रोजी 270 कोटी रुपयाांच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन होिार आहे. 

PVR आणि INOX Leisure ने PVR INOX Ltd या ना ाने 

ण लीन होिारी एकणत्रत सिंस्था जाहीर केली. 

● मल्टीपे्क्स कां पन्या INOX Leisure Ltd आणि PVR Ltd याांनी 

त्ाांच्या दोन कां पन्याांच्या णवलीनीकरिाची घोषिा केली आहे. 

नवीन फमहमधे्य आयनॉक्सची 16.66% आणि PVR ची 10.62 % 

भार्गीदारी असेल. णवलीनीकरिाच्या औपचाररकतेनांतर, कां पनी 

पीर्व्ीआर आयनॉक्स णलणमटेड म्हिून ओळखली जाईल. अजय 

णबजली पीर्व्ीआर आयनॉक्स णलणमटेडचे व्यवस्थापकीय 

सांचालक असतील, सांजीव कुमार कायहकारी सांचालक असतील 

आणि पवन कुमार जैन एकणत्रत मांडळाचे रै्गर-कायहकारी अध्यक्ष 

असतील. 
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● णवलीनीकरिाला णस्ुररटीज अँड एक्स्चेंज बोडह ऑफ इांणडया 

(SEBI), स्टॉक एक्स्चेंज आणि आवश्यकतेनुसार इतर णनयामक 

मांजुरीच्या अिीन आहे. 

मिंणत्रमिंडळाने एमएसएमईच्या कामणगरीत सुधारिा आणि गती 

देण्यासाठी $808 दशलक्ष काययक्रम मिंजूर केला. 

● देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योर्ग (MSMEs) च्या 

कामकाजात मदत आणि सुिारिा करण्यासाठी सरकारने 

बुिवारी USD808 दशलक्ष खचाहचा जार्गणतक बँक समणथहत 

कायहिम अणिकृत केला. 

● सरकारने एका अणिकृत णनवेदनात म्हटले आहे की ते णवणवि 

कोणवड-19 साथीच्या आजाराशी सांबांणित लवणचकता आणि 

उपिमाांच्या पुनप्राहप्ती हस्तके्षपाांना समथहन देईल आणि पांतप्रिान 

नरेंद्र मोदी याांच्या अध्यक्षतेखालील कें द्रीय मांणत्रमांडळाच्या 

बैठकीत णवत्तपुरवठा सुरू होईल, ज्यामधे्य एका कायहिमाची 

कल्पना आहे. रेणझांर्ग अँड एके्सलरेणटांर्ग एमएसएमई परफॉमहन्स' 

(RAMP) असे म्हितात आणि जार्गणतक बँकेच्या सहाय्याने 

कें द्रीय के्षत्रातील योजनेिारे समणथहत आहे, असे सरकारने म्हटले 

आहे. 

 

राज्य बातम्या 
 

रस्त्या रील प्राण्यािंसाठी भारतातील पणहली रुग्ण ाणहका 

ताणमळनाडूमधे्य सुरू करण्यात आली आहे. 

● रस्त्यावरील प्राण्याांसाठी भारतातील पणहली रुग्णवाणहका चेन्नई, 

ताणमळनाडू येथे सुरू करण्यात आली आहे. िू िॉस ऑफ 

इांणडयाने आांतरराष्टर ीय प्रािी कल्यािकारी सांस्था “फोर पॉ” च्या 

सहकायाहने याची सुरुवात केली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या 

न्यायमूती डॉ. अणनथा सुमांत याांनी रुग्णवाणहकेचे लोकापहि केले. 

Stray Animal केअर प्रोग्राम हा जखमी आणि आजारी 

रस्त्यावरील प्राण्याांना साइटवर उपचार देण्यासाठी जहाजावरील 

पशुवैद्याांसह "चाकाांवर रुग्णालय" असेल. 

आसाम सरकारने सिंपूिय राज्याला “अशािंत के्षत्र” म्हिून घोणर्त 

केले आहे. 

● आसाम सरकारने राज्यातील वादग्रस्त सशस्त्र दल (णवशेष 

अणिकार) कायदा, 1958 (AFSPA) आिखी सहा मणहन्याांसाठी 

वाढवला आहे. ही अणिसूचना 28 फेबु्रवारीपासून लारू्ग झाली. 

सुरुवातीला, अणवभाणजत आसाममधे्य नार्गाांच्या 

आांदोलनादरम्यान 1955 चा आसाम णडस्टबहड एररया कायदा 

होता. या कायद्याने लष्कराला काही प्रमािात मोकळीक णदली 

जी सशस्त्र दल (णवशेष शक्ती) कायदा, 1958 च्या समावेशासह 

रद्द करण्यात आली. आसाममधे्य नोर्व्ेंबर 1990 मधे्य AFSPA 

लारू्ग करण्यात आला आणि त्ानांतर दर सहा मणहन्याांनी तो 

वाढवला रे्गला. 

राजस्थान सरकारने 'उिंट सिंरक्षि आणि ण कास धोरि' जाहीर 

केले. 

● राजस्थान, राज्य सरकारने 2022-23 च्या बजेटमधे्य 'उिंट 

सिंरक्षि आणि ण कास धोरि' जाहीर केले आहे. सरकारी 

आकडेवारीनुसार, राजस्थानमधे्य दोन लाखाांपेक्षा कमी उांट 

णशल्लक आहेत आणि सांपूिह देशात 2012 पासून उांटाांची सांख्या 

1.5 लाखाांनी कमी झाली आहे. 2019 मधे्य शेवटची मोजिी केली 

असता सुमारे 2.5 लाख उांट णशल्लक होते. 

पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी यािंच्या हसे्त 11,400 कोटी रुपयािंच्या पुिे 

मेटर ो रेले्व प्रकल्पाचे उद्घाटन 

● भारताचे पांतप्रिान नरेंद्र मोदी याांनी 06 माचह 2022 रोजी पुिे 

मेटर ो रेले्व प्रकल्पाचे उद्घाटन केले आणि पुिे मेटर ोमधे्य त्ाांच्या 

10 णमणनटाांच्या प्रवासादरम्यान मेटर ो कोचमधे्य उपल्स्थत 

असलेल्या णदव्याांर्ग, दृणष्टहीन णवद्याथ्यांशी सांवाद सािला. पुिे मेटर ो 

रेले्व प्रकल्प 11,420 कोटी रुपये खचूहन बाांिण्यात आला आहे. 

त्ाची एकूि लाांबी 33.2 णकमी आणि 30 स्थानके आहेत. 

● पीएम मोदी ांनी पुिे महानर्गरपाणलकेच्या (पीएमसी) आवारात 

छत्रपती णशवाजी महाराजाांच्या पुतळ्याचे अनावरि केले आणि 

पायाभरिी केली आणि पुण्यातील अनेक णवकास प्रकल्पाांचे 

उद्घाटन केले. 

दरडोई नेट राज्याच्या बाबतीत तेलिंगिा देशात अव्वल आहे. 

● साांल्ख्यकी आणि कायहिम अांमलबजाविी मांत्रालयाने (MoSPI) 

सध्याच्या णकमतीनुसार दरडोई णनव्वळ राज्य देशाांतर्गहत 

उत्पादनाच्या वाढीच्या सांदभाहत एक कोटीपेक्षा जास्त 

लोकसांखे्यसह तेलांर्गिा हे भारतातील सवोच्च कामणर्गरी करिारे 

राज्य बनले आहे. महाराष्टर , कनाहटक आणि ताणमळनाडू सारख्या 

इतर राज्याांमधे्य ते यशस्वी झाले. 

● तेलांर्गिाची सकल राज्य देशाांतर्गहत णकां मत (GSDP) 2011-12 

मिील 359434 कोटी रुपयाांवरून 2021-22 मधे्य 1,154,860 

कोटी रुपयाांपयंत वाढली. 2011-12 पासून GSDP मधे्य 31.12 

टक्क्ाांनी वाढ झाली. देशातील कोित्ाही राज्यासाठी हा 

सवोच्च णवकास दराांपैकी एक आहे. 

● GSDP मिील टके्कवारीच्या वाढीच्या सांदभाहत, तेलांर्गिाने 2020 

पासून आत्तापयंतच्या वाढीच्या दरामधे्य सवाहत वेर्गाने 17% वाढ 

दशहणवली आहे. 

RIL ने मुिंबईत भारतातील स ायत मोठे व्य साय आणि 

सािंसृ्कणतक कें द्र उघडले. 

● ररलायन्स इांडस्टर ीज णलणमटेड (RIL) ने Jio वडह सेंटर उघडण्याची 

घोषिा केली आहे , जे भारतातील सवाहत मोठे आणि सवाहत 

प्रणतणष्ठत बहुआयामी र्गांतव्यस्थान असेल. मुांबईच्या वाांदे्र कुलाह 

कॉम्प्पे्क्समधे्य 18.5 एकर के्षत्र व्यापलेले आणि ररलायन्स 

इांडस्टर ीजच्या सांचाणलका आणि ररलायन्स फाऊां डेशनच्या 

सांस्थापक-अध्यक्षा नीता अांबानी याांनी या कें द्राची कल्पना केली 

होती, आणि ते एक ऐणतहाणसक व्यवसाय, वाणिज्य आणि 

साांसृ्कणतक णठकाि बनिार आहे 
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पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी यािंच्या हसे्त छत्रपती णश ाजी महाराजािंच्या 

पुतळ्याचे अना रि 

● पांतप्रिान नरेंद्र मोदी याांनी महाराष्टर ातील पुिे येथे थोर मराठा 

योद्धा छत्रपती णशवाजी महाराज याांच्या उांच पुतळ्याचे अनावरि 

केले. हा पुतळा 1,850 णकलो र्गनमेटलने बनलेला आहे आणि 

त्ाची उांची सुमारे 9.5 फूट आहे. त्ाांनी पुण्यात एकूि ₹ 11,400 

कोटी ांपेक्षा जास्त खचाहचा 32.2 णकमी लाांबीचा 12 णकमी लाांबीचा 

मेटर ो रेले्व प्रकल्पही लॉन्च केला. 'मेक इन इांणडया' अांतर्गहत 

स्वदेशी बनावटीचे अँलु्यणमणनयम बॉडी कोच असलेला पुिे मेटर ो 

हा भारतातील पणहला प्रकल्प आहे. 

छत्तीसगड सरकारने सुरू केलेली 'कौशल्य मातृत्व योजना' 

● रायपूर येथील बीटीआय मैदानावर आयोणजत राज्यस्तरीय 

मणहला पररषदेत मुख्यमांत्री भूपेश बघेल याांनी सुरणक्षत 

मातृत्वासाठी पाच लाभाथ्यांना 5000 रुपयाांचे िनादेश देऊन 

'कौशल्य मातृत्व योजना' सुरू केली. 

● राज्यस्तरीय मणहला पररषदेत मुख्यमांत्र्याांनी अांर्गिवाडी सेवेत 

उतृ्कष्ट कायह करिाऱ्या अांर्गिवाडी कमहचाऱ्याांचा, तसेच 

छत्तीसर्गड मणहला कोषचा वापर करून मणहलाांना आणथहकदृष्ट्या 

स्वावलांबी होण्यासाठी मदत करिाऱ्या स्वयांसहाय्यता र्गटाांचा 

र्गौरव केला. 

● त्ाचप्रमािे त्ाांनी 'सखी वन स्टॉप सेंटर' आणि 'नव णबहान 

योजने'चा भार्ग म्हिून मणहला सांरक्षि के्षत्रात उतृ्कष्ट कामणर्गरी 

करिाऱ्या अणिकाऱ्याांचा र्गौरव केला. 

णसक्कीम राज्य सरकार आमा योजना आणि बणहनी योजना सुरू 

करिार आहे. 

● णसक्कीमचे मुख्यमांत्री पे्रमणसांर्ग तमाांर्ग याांनी घोषिा केली आहे की 

राज्य सरकार लवकरच 'आमा योजना', काम न करिाऱ्या 

माताांना मदत करिारी योजना आणि राज्यातील मुली ांना लाभ 

देिारी 'बणहनी योजना' लारू्ग करेल. आम योजना आणि बणहनी 

योजनेची सांपूिह माणहती खाली णदली आहे. 
 

 

आम योजना योजनेबद्दल: 

● आम योजना योजनेचा उदे्दश राज्यातील काम न करिाऱ्या 

माताांमधे्य बचत करण्याची सवय लाविे आहे आणि म्हिून 

सरकार त्ाांना रु. त्ाांच्या बँक खात्ात दरवषी 20,000. या 

योजनेत फक्त ज्याांची नावे राज्याच्या मतदार यादीत नोांदली रे्गली 

आहेत आणि रु. त्ासाठी 100 कोटी ांची तरतूद अथहसांकल्पात 

करण्यात आली आहे. 

बणहनी योजनेबद्दल: 

● सॅणनटरी नॅपणकन्सची उपलब्धता/उपलब्धता नसल्यामुळे आणि 

माणसक पाळीचे आरोग्य आणि स्विता सुणनणित करण्यासाठी 

णवद्याणथहनी ांचे र्गळतीचे प्रमाि कमी करण्यासाठी बणहनी योजना 

आहे. या योजनेंतर्गहत, राज्यात 9वी आणि त्ापुढील वर्गाहत 

णशकिाऱ्या 18,000 पेक्षा जास्त णवद्याणथहनी ांना मोफत सॅणनटरी 

नॅपणकन णदले जातात. 

हररयािा सरकारने मातृशक्ती उदयणमता योजना जाहीर केली. 

● हररयािा सरकारने आांतरराष्टर ीय मणहला णदनाणनणमत्त मणहला 

उद्योजकाांना पाणठां बा देण्यासाठी मातृशक्ती उदयणमता योजना 

जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गहत, ज्या मणहलाांचे कुटुांब पाहिी 

पत्र (PPP) सत्ाणपत डेटाच्या आिारे कुटुांबाचे वाणषहक उत्पन्न 5 

लाख रुपयाांपेक्षा कमी आहे, त्ाांना णवत्तीय सांस्थाांिारे 3 लाख 

रुपयाांच्या मयाहदेपयंत सॉफ्ट लोनमधे्य प्रवेश प्रदान केला जाईल. 

त्ानांतर, हररयािा मणहला णवकास महामांडळामाफह त तीन 

वषांसाठी 7% व्याज सवलत देखील प्रदान केली जाईल. 

ताणमळनाडू सरकारने भारतातील स ायत मोठ्या तरिंगर्त्ा सौर 

ऊजाय प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. 

● ताणमळनाडूचे मुख्यमांत्री, एमके सॅ्टणलन याांनी 150.4 कोटी रुपये 

खचूहन बाांिलेल्या भारतातील सवाहत मोठ्या तरांर्गत्ा सौर ऊजाह 

प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. स्वि ऊजाह देण्यासाठी 

ताणमळनाडूमिील थुथुकुडी येथील सदनह पेटर ोकेणमकल्स 

इांडस्टर ीज कॉपोरेशन णलणमटेड (SPIC) कारखान्यात फ्लोणटांर्ग 

प्ाांटची स्थापना करण्यात आली आहे. पयाहवरिीयदृष्ट्या शाित 

ऊजाह णनणमहती आणि काबहन फूटणप्रांट कमी करिे हे त्ाचे उणद्दष्ट 

आहे. 

● फ्लोणटांर्ग पॉवर प्ाांटची वाणषहक 42 दशलक्ष युणनट वीज णनणमहती 

करण्याची क्षमता आहे. 

स्कोच से्टट ऑफ गव्हनयन्स रँणकिं ग 2021: आिंध्र प्रदेशला प्रथम 

क्रमािंक णमळाला. 

● SKOCH राज्य शासन क्रम ारीत आिंध्र प्रदेशने सलर्ग दुसऱ्या 

वषी आपले पणहले स्थान कायम ठेवले आहे. एका प्रणसद्धीनुसार, 

राज्याने सलर्ग दुसऱ्या वषी पणहला िमाांक कायम ठेवला आहे. 

2020 मधे्यही आांध्र प्रदेशने प्रशासनात अव्वल स्थान पटकावले. 

आांध्र प्रदेश 2018 मधे्य दुसऱ्या िमाांकावर होता आणि नांतर 

2019 मधे्य चौथ्या स्थानावर घसरला, असे स्कॉचने म्हटले आहे. 
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कनायटक सरकारने 'Women@Work' काययक्रम सुरू केला. 

● कनाहटक सरकारने आवश्यक रोजर्गारक्षम कौशले्य असलेल्या 

मणहलाांना 2026 च्या आत पाच लाख नोकऱ्या देण्यासाठी 

Women@Work' कायहिम सुरू केला आहे. मणहला 

कमहचाऱ्याांना आकणषहत करण्यासाठी कॉपोरेट कायहिमाांच्या 

प्रयत्ाांवर लक्ष कें णद्रत करण्याचा या कायहिमाचा उदे्दश आहे. हे 

कनाहटक णडणजटल इकॉनॉमी णमशन (KDEM) ने KTECH, 

कनाहटक कौशल्य णवकास महामांडळाच्या सहकायाहने णवकणसत 

केले आहे. हे मणहलाांना सणियपिे सहभार्गी होण्यासाठी आणि 

इांडस्टर ी अपल्स्कणलांर्गच्या माध्यमातून कामर्गाराांमधे्य सामील 

होण्यासाठी सक्षम करिारे म्हिून काम करेल. 

ज्योणतराणदर्त् णसिंणधया यािंनी मध्य प्रदेशातील ग्वाले्हर येथे 

पणहल्या डर ोन शाळेचे उद्घाटन केले. 

● कें द्रीय नार्गरी णवमान वाहतूक मांत्री ज्योणतराणदत् णसांणिया आणि 

मध्य प्रदेशचे मुख्यमांत्री णशवराज णसांह चौहान याांनी सांयुक्तपिे 

मध्य प्रदेशातील ग्वाले्हर येथे पणहल्या डर ोन शाळेचे उद्घाटन 

केले. ही डर ोन शाळा मध्य प्रदेशातील णवणवि शहराांमधे्य 

उघडण्याच्या णनयोणजत पाच डर ोन शाळाांपैकी एक आहे. भोपाळ, 

इांदूर, जबलपूर आणि सतना ही इतर चार शहरे आहेत. 

● ग्वाले्हरच्या या डर ोन सू्कलमुळे मध्य प्रदेशातील तरुिाांना 

तांत्रज्ञानाशी जोडून पुढे जाण्याचा मार्गह तर मोकळा होईलच, पि 

त्ामुळे रोजर्गाराच्या सांिीही वाढतील. 

णत्रपुरा सरकारने "मुख्यमिंत्री चा श्रणमक कल्याि सिंकल्प" योजना 

जाहीर केली. 

● णत्रपुरा सरकारने चहा कामर्गाराांसाठी 'मुख्यमांत्री चा श्रमी कल्याि 

सांकल्प' ही णवशेष योजना जाहीर केली आहे णत्रपुरातील 7000 

चहा बार्ग कामर्गाराांना सामाणजक सुरक्षा जाळ्याखाली 

आिण्याच्या णदशेने एक पाऊल म्हिून त्ाच्या 

अांमलबजाविीसाठी 85 कोटी रुपयाची ही णवशेष योजना राज्य 

सरकार आणि कें द्र सरकारिारे चहाच्या बारे्गतल्या कामर्गाराांना 

हक्काच्या सुणविा एकणत्रत करून घर, रेशन आणि आणथहक 

सहाय्य सुणनणित करेल. 

● कें द्रीय रृ्गह आणि सहकार मांत्री, अणमत शहा याांनी नुकतेच 

आांतरराष्टर ीय मणहला णदनाणनणमत्त णत्रपुरातील मणहलाांसाठी 2022 

मणहला सशक्तीकरि अणभयान आणि मुख्यमांत्री श्रणमक कल्याि 

प्रकल्प योजनेचे उद्घाटन केले आणि राष्टर ीय न्यायवैद्यक णवज्ञान 

णवद्यापीठाची पायाभरिीही केली 

BIS प्रमािपत्र णमळ िारी ताणमळनाडू पेटर ोप्रॉडक््ट्स ही 

जगातील पणहली LAB उत्पादक किं पनी बनली. 

● TPL (Tamilnadu Petroproducts Ltd.) ही भारतीय मानक 

बु्यरो (BIS) िारे प्रमाणित केलेली जर्गातील पणहली रेखीय 

अल्िलबेंणझन (LAB) उत्पादक कां पनी आहे. TPL चा 'सुपरलॅब' 

बँ्रड देशातील सवाहत प्रणसद्ध प्रयोर्गशाळा बँ्रडपैकी एक आहे. 

बाजारातील प्रमुख आणि भारतातील रसायनाचा एकमेव 

अणिकृत णविेता म्हिून TPL चे स्थान प्रमािीकरिामुळे अणिक 

मजबूत होईल. LAB चा वापर बायोणडगे्रडेबल णडटजंट 

बनवण्यासाठी केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे तो पारांपररक 

णडटजंट फॉमु्यहलेशनपेक्षा अणिक णटकाऊ पयाहय बनतो. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● एक उले्लखनीय पाऊल म्हिून, चेन्नई-आिाररत पेटर ोकेणमकल्स 

उत्पादक ताणमळनाडू पेटर ोप्रॉडर्स णलणमटेड (TPL) ला भारत 

सरकारच्या रसायने आणि खते मांत्रालयाच्या रसायन आणि 

पेटर ोकेणमकल्स णवभार्गाकडून त्ाांच्या उत्पादनासाठी 

IS12795:2020 प्रमािपत्र देण्यात आले आहे . 

● TPL हा AM इांटरनॅशनलच्या पेटर ोकेणमकल्स के्षत्राचा एक भार्ग 

आहे, जो णसांर्गापूर ल्स्थत फेडरेशन ऑपरेणटांर्ग आणकह टेक्चरसह 

वैणवध्यपूिह, आांतरराष्टर ीय समूह आहे. 

● ही कां पनी भारतातील आघाडीची LAB उत्पादक आणि 

ताणमळनाडू राज्यातील एकमेव आहे. णसांथेणटक णडटजंट्स आणि 

इांडल्स्टर यल क्लीनसहच्या उत्पादनात LAB हा महत्त्वाचा घटक 

आहे. भारतीय घराांमधे्य वापरल्या जािार्या फॅणब्रक णडटजंटपैकी 

40% पेक्षा जास्त TPL च्या उत्पादनाांचा वाटा आहे. त्ाचा ' 

सुपरलॅब ' बँ्रड देशातील सवाहत प्रणसद्ध प्रयोर्गशाळा बँ्रडपैकी एक 

आहे. 

● भारतीय बाजारपेठेत TPL ही LAB ची एकमेव अणिकृत णविेता 

आहे, आदरिीय बु्यरो ऑफ इांणडयन सँ्टडड्हस (BIS) 

प्रमािपत्रामुळे. प्रमािपत्र णलणनयर अिाइल बेंणझन (रु्गिवत्ता 

णनयांत्रि) ऑडहर 2021 च्या मानकाांचे पालन करते. 

● या णडिीच्या अटी ांनुसार ज्या LAB उत्पादकाांना IS 12795 

प्रमािपत्र प्राप्त झाले आहे त्ाांनाच त्ाांची उत्पादने भारतीय 

बाजारपेठेत ऑफर करण्याची परवानर्गी आहे. या प्रर्गतीचा 

पररिाम म्हिून TPL आता LAB अनुप्रयोर्गाांसह उद्योर्गाांसाठी 

णनवडलेला भार्गीदार आहे. 

भारतातील पणहल्या व्हचु्ययअल स्माटय णग्रड नॉलेज सेंटरचे 

हररयािातील मानेसर येथे उद्घाटन करण्यात आले. 

● ऊजाह णवतरि के्षत्रातील स्माटह णग्रड तांत्रज्ञान आणि क्षमता 

वाढवण्याच्या उदे्दशाने आिखी एका णडणजटायझेशन प्रयत्ात 

कें द्रीय ऊजाह मांत्री याांनी र्व्चु्यहअल स्माटह णग्रड नॉलेज सेंटर 

(र्व्चु्यहअल SGKC) आणि इनोरे्व्शन पाकह चे उद्घाटन केले. 

● कें द्र सरकारचे नवीन र्व्चु्यहअल स्माटह णग्रड नॉलेज सेंटर, जे 

मानेसर येथील पॉवरणग्रड कें द्रात आहे, हे त्ाच्या प्रकारातील 

पणहले आहे. हे पॅ्टफॉमह SGKC च्या मानेसर मुख्यालयात प्रत्क्ष 

उपल्स्थत असलेल्या उपायाांचे देखील आयोजन करते. यामधे्य 

प्रर्गत मीटररांर्ग इन्व्फ्रास्टरक्चर (AMI), स्माटह घरे, मायिोणग्रड्स 

आणि आउटेज मॅनेजमेंट णसस्टम (OMS) याांचा समावेश आहे. 

● कें द्रीय मांत्री आरके णसांर्ग याांनी स्थापन केलेले आभासी SGKC, 

SGKC च्या भौणतक सेटअपचे णडणजटल फूटणप्रांट प्रदान करेल. 
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णमशन इिंद्रधनुर्: 90.5% कव्हरेजसह सिंपूिय लसीकरिात 

ओणडशा अव्वल आहे. 

● नॅशनल फॅणमली हेल्थ सरे्व् (NFHS)-5 नुसार, णमशन इांद्रिनुष 

अांतर्गहत 90.5% कर्व्रेजसह ओणडशा भारतातील सांपूिह 

लसीकरिाच्या यादीत अव्वल राज्य बनले आहे. तीव्र णमशन 

इांद्रिनुष 4.0 (IMI) 7 माचह 2022 रोजी ओणडशामधे्य माता आणि 

मुलाांसाठी प्रणतबांिात्मक आरोग्य सेवा प्रदान करण्यासाठी आणि 

सांपूिह लसीकरि कर्व्रेज वाढवण्यासाठी सुरू करण्यात आले. 

● ओणडशातील 20 णजले्ह पूिह लसीकरिात 90% पेक्षा जास्त आणि 

उवहररत 10 णजले्ह 90% पेक्षा कमी आढळले. IMI अांतर्गहत 

समावेशासाठी र्गांजम, कटक, कें द्रपारा, झारसुरु्गडा, कोरापुट, 

केओांझार, मलकानणर्गरी, खुदाह, सांबलपूर, मयूरभांज आणि 

सुांदरर्गड या णजल्हह्याांची णनवड करण्यात आली. 

भारतात स ायत कमी मातामृरू्त्दर केरळ मधे्य आहे. 

● माता आणि बाल आरोग्याच्या बाबतीत केरळ पुन्हा एकदा 

अव्वल स्थानावर आले आहे, राज्याने देशातील सवाहत कमी माता 

मृतू्चे प्रमाि (MMR) 30 (प्रणत एक लाख णजवांत जन्म) नोांदवले 

आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, 2017-19 या कालाविीत 

भारतातील माता मृतू्चे प्रमाि (MMR) सुिारून 103 झाले 

आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● केरळ, तेलांर्गिा आणि महाराष्टर  हे भारतातील सवाहत कमी MMR 

असलेल्या टॉप 3 राज्याांमधे्य समाणवष्ट आहेत. 

● पणिम बांर्गाल, हररयािा, उत्तराखांड आणि छत्तीसर्गडमधे्य माता 

मृतू्चे प्रमाि (एमएमआर) णबघडले आहे. 

● यूपी, राजस्थान आणि णबहारमधे्य माता मृतू्चे प्रमाि 

(एमएमआर) मोठ्या प्रमािात सुिारले आहे. 

● इटली, नॉवे, पोलांड आणि बेलारूसमधे्य जर्गातील सवाहत कमी 

MMR आहे. 

भग िंत मान यािंनी पिंजाबचे न े मुख्यमिंत्री म्हिून शपथ घेतली. 

● राज्यपाल बनवारीलाल पुरोणहत याांच्या उपल्स्थतीत भर्गतणसांर्ग 

याांचे वणडलोपाणजहत र्गाव खटकर कलान येथे भर्गवांत मान याांनी 

पांजाबचे 18वे मुख्यमांत्री म्हिून शपथ घेतली. आम आदमी पाटीने 

117 सदस्ीय पांजाब णविानसभेत 92 जार्गा णजांकत काँगे्रस 

आणि SAD-BSP युतीचा पराभव केला. 'जो बोले सो णनहाल' 

आणि 'भारत माता की जय'चा नारा देत भर्गवांत मान याांनी 

शपथणविी सोहळ्याला उपल्स्थत असलेल्या लोकाांचे आभार 

मानले. 

णदल्ली सरकारने ई-ऑटो नो िंदिी आणि खरेदीसाठी 'माय ईव्ही' 

पोटयल सुरू केले. 

● णदल्ली सरकारने णदल्लीतील इलेल्रर क वाहनाांच्या खरेदी आणि 

नोांदिीसाठी ऑनलाइन 'माय ईर्व्ी' (माय इलेल्रर क रे्व्ईकल) 

पोटहल सुरू केले आहे. णदल्लीच्या पररवहन णवभार्गाच्या 

वेबसाइटवर सवह वापरकत्ांना ते उपलब्ध आहे. णदल्ली 

इलेल्ररक रे्व्ईकल पॉणलसी अांतर्गहत, कजाहवरील ई-ऑटो 

खरेदीवर 5% व्याजदर सवलत णदली जाईल आणि अशी सुणविा 

देिारे ते पणहले राज्य बनले आहे. वेब पोटहल णदल्ली सरकार 

आणि कन्व्र्व्जहन्स एनजी सल्र्व्हसेस णलणमटेड (CESL) याांच्या 

सहकायाहने णवकणसत करण्यात आले आहे. 

● CESL ने आकषहक अटी ांवर ईर्व्ी ांना कजह देण्यासाठी सहा णवत्तीय 

सांस्था (FIs) – मणहांद्र फायनान्स, आकासा फायनान्स, मन्नापुरम 

फायनान्स, रेर्व्णफन आणि पस्टह लोन्स या सांस्थाांना पॅनेलमधे्य 

समाणवष्ट केले आहे. 

2050 पयांत नेट-शून्य काबयन उत्सजयन: लक्ष्य णनधायररत करिारे 

मुिंबई पणहले दणक्षि आणशयाई शहर बनले. 

● मुिंबई, महाराष्ट्र ाने '2050 पयांत काबयन उत्सजयन शून्य 

करण्यासाठी' तपशीलवार फे्रमवकह  जाहीर केले आणि असे लक्ष्य 

णनिाहररत करिारे दणक्षि आणशयातील पणहले शहर ठरले. 2070 

पयंत णनव्वळ शून्य उत्सजहनापयंत पोहोचण्याच्या भारताच्या 

उणद्दष्टापेक्षा मुांबईचे लक्ष्य 20 वषे पुढे आहे. लक्ष्याांमधे्य 2030 

पयंत हररतरृ्गह वायू (GHG) उत्सजहनात 30% कपात आणि 

2040 पयंत 44% कपात याांचा समावेश आहे. 

● सावहजणनक वाहतुकीचे णवद्युतीकरि करण्यासारख्या 

डीकाबोनायझेशन उपायाांसाठी मुांबईने अनेक अल्पकालीन 

उणद्दषे्ट णनणित केली आहेत, 2023 पयंत 130 अब्ज रुपये (USD 

$1.7 अब्ज) खचूहन 2,100 इलेल्रर क बसेसचा अवलांब करण्याची 

योजना आहे. 

कनायटक सरकारने जणमनीच्या नो िंदी सहज उपलब्ध व्हाव्यात 

यासाठी णदशािंक अँप ण कणसत केले आहे. 

● कनाहटकच्या महसूल णवभार्गाचे सवेक्षि सेटलमेंट अँड लँड 

रेकॉड्हस (SSLR) युणनट णदशाांक नावाच्या अँपिारे मूळ 

जणमनीच्या नोांदी ांची सहज उपलब्धता सुणनणित करत आहे. 

णदशाांक अँप कनाहटक से्टट ररमोट सेल्न्सांर्ग अँल्प्केशन्स सेंटर 

(KSRSAC) च्या भौर्गोणलक माणहती प्रिाली (GIS) कायहिमाांतर्गहत 

णवकणसत केले आहे. KSRSAC नाणवन्यपूिह वापरासाठी SSLR 

युणनट सारख्या एजन्सी ांना उपग्रह डेटा प्रदान करते. णदशाांकने 

भूणम प्रकल्पाांतर्गहत जणमनीच्या नोांदी णडणजटल करण्याच्या 

कनाहटकाच्या णनिहयाचा फायदा घेतला. 

● भूमी डेटाबेसमधे्य नोांदवलेल्या जणमनीची माणहती नार्गररकाांना 

सहज णमळू शकते. यामुळे जणमनीचे वाद कमी होण्यास मदत 

होईल आणि जणमनीच्या नोांदी ांच्या देखभालीमधे्य पारदशहकता 

येईल. 
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35  ा सूरजकुिं ड आिंतरराष्ट्र ीय हस्तकला मेळा हररयािामधे्य 

सुरू झाला. 

● हररयािाचे राज्यपाल, बांडारू दत्तात्रय आणि हररयािाचे 

मुख्यमांत्री, मनोहर लाल खट्टर याांनी हररयािाच्या फरीदाबाद 

णजल्हह्यातील सूरजकुां ड येथे जार्गणतक प्रणसद्ध सूरजकुां ड 

आांतरराष्टर ीय हस्तकला मेळ्याच्या 35 व्या आवृत्तीचे औपचाररक 

उद्घाटन केले. कें द्रीय पयहटन, वस्त्रोद्योर्ग, सांसृ्कती आणि परराष्टर  

व्यवहार मांत्रालयाांच्या सहकायाहने सूरजकुां ड मेला प्राणिकरि 

आणि हररयािा पयहटन याांनी सांयुक्तपिे हा कायहिम आयोणजत 

केला आहे. 

एन णबरेन णसिंग यािंनी दुसऱयािंदा मणिपूरचे मुख्यमिंत्री म्हिून शपथ 

घेतली. 

● 21 माचह 2022 रोजी भाजपचे जे्यष्ठ नेते एन णबरेन णसांर्ग याांनी 

मणिपूरचे सलर्ग दुसऱ्या पाच वषांच्या कायहकाळासाठी मुख्यमांत्री 

म्हिून शपथ घेतली. सत्तािारी भाजप पक्षाने 2022 मधे्य मणिपूर 

णविानसभा णनवडिुकीत सवह 60 जार्गा लढवल्या आणि 32 जार्गा 

णजांकल्या. नॉन्व्र्गथोम्बम (एन) णबरेन णसांर्ग याांनी त्ाांच्या 

कारणकदीची सुरुवात फुटबॉलपटू म्हिून केली, त्ानांतर 

राजकारिात येण्यापूवी ते पत्रकाररतेकडे वळले. 

पणिम बिंगालमधे्य 'डोल उत्स ' णकिं  ा 'डोल जत्रा' हा रिंगािंचा सि 

साजरा केला. 

● पणिम बांर्गालमधे्य 'डोल उत्सव' णकां वा 'डोल जत्रा' हा रांर्गाांचा सि 

साजरा केला जातो, जो वसांत ऋतूच्या सुरुवातीस सूणचत करतो. 

हा सि भर्गवान कृष्ण आणि रािा याांना समणपहत आहे आणि 

पौणिहमेच्या णदवशी साजरा केला जातो. बांर्गाली कॅलेंडरनुसार हा 

वषाहचा शेवटचा सि देखील आहे. भारताच्या पूवह भार्गात, वसांत 

ऋतूचा सि डोल जत्रा, डोल पौणिहमा, डोल उत्सव आणि बसांता 

उत्सव म्हिून साजरा केला जातो. इतराांवर 'रु्गलाल' णकां वा 

'आबीर' टाकून आणि साांसृ्कणतक कायहिमात र्गािे आणि नृत् 

करून हा भव्य उत्सव साजरा केला जातो. 

22 माचय हा णबहार णदन म्हिून साजरा केला जातो. 

● णबहार णदवस 2022 हा राज्याच्या स्थापनेचा 110 वा विाहपन णदन 

आहे. वाणषहक णबहार णदवस यापुढे राज्य सरकारिारे आयोणजत 

केलेल्या उत्सवाांपुरते मयाहणदत राणहलेले नाही; देशभरात आणि 

परदेशात राहिाऱ्या राज्यातील नार्गररकाांनी या सोहळ्याचे स्मरि 

करण्यास सुरुवात केली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● दरवषी 22 माचह रोजी, णबहार णदवस 1912 मधे्य बांर्गाल 

पे्रणसडेन्सीपासून णब्रणटशाांनी णबहार काढल्याच्या स्मरिाथह साजरा 

केला जातो. पाटिाला नवीन प्राांताची राजिानी म्हिून णनयुक्त 

करण्यात आले. 

● णबहार णदवस हे मूलतः  मुख्यमांत्री णनतीश कुमार याांनी राज्य 

उपिमाची घोषिा केली आहे. 

● हा णदवस देशातील णवणवि प्रदेशात राहिाऱ्या णबहारमिील 

लोकाांनीही साजरा केला. 

परीके्षसाठी महत्त्वाचे मुदे्द: 

● णबहार हे लोकसांखे्यनुसार भारतातील णतसरे आणि 

के्षत्रफळानुसार १२वे मोठे राज्य आहे. 

● भारताचे णबहार राज्य देखील जर्गातील चौथ्या िमाांकाची 

लोकसांख्या असलेले उपराष्टर ीय घटक आहे. 

● णबहार हे भारतातील पणहले णठकाि आहे णजथे अणहांसेची 

सांकल्पना जन्माला आली, नांतर मानवी इणतहासात ठळकपिे 

उदयास आली. 

● भर्गवान बुद्ध आणि भर्गवान महावीर सुमारे 2,600 वषांपूवी 

अणहांसेबद्दल जार्गरूकता णनमाहि करण्यासाठी प्रणसद्ध आहेत . 

● णहमाचल प्रदेशानांतर णबहारमधे्य देशातील दुसऱ्या िमाांकाची 

सवाहत कमी शहरी लोकसांख्या आहे, फक्त 11.3 टके्क 

लोकसांख्या शहराांमधे्य राहते. 

● भारतातील कोित्ाही राज्यातील तरुिाांची सवाहणिक टके्कवारी 

णबहारमधे्य आहे. जवळपास 58 टके्क णबहारी 25 वषांपेक्षा कमी 

वयाचे आहेत. 

पुष्कर णसिंह धामी यािंनी उत्तराखिंडचे 11  े मुख्यमिंत्री म्हिून 

शपथ घेतली. 

● पुष्कर णसांह िामी याांनी उत्तराखांडचे 11 वे मुख्यमांत्री म्हिून शपथ 

घेतली आहे. ते सलर्ग दुसऱ्याांदा राज्याची सूते्र हाती घेिार आहेत. 

डेहराडूनच्या परेड ग्राउांडवर र्गर्व्नहर लेफ्टनांट जनरल रु्गरणमत 

णसांर्ग याांनी त्ाांना पद आणि र्गोपनीयतेची शपथ णदली. भाजपने 

िामी याांच्या नेतृत्वाखाली णविानसभा णनवडिूक लढवली आणि 

70 सदस्ाांच्या सभारृ्गहात 47 जार्गा णजांकून सहज बहुमत 

णमळणवले. 

पुष्कर णसिंग धामी बद्दल: 

● एका माजी सैणनकाचा मुलर्गा िामी याांचा जन्म 1975 मधे्य 

णपथौरार्गढ णजल्हह्यातील कनालीणछना र्गावात झाला. त्ाांच्याकडे 

कायद्याची पदवी आहे आणि त्ाांनी राष्टर ीय स्वयांसेवक सांघ (RSS) 

स्वयांसेवक म्हिून काम केले आहे. ते अल्खल भारतीय णवद्याथी 

पररषदेचे (एबीर्व्ीपी) सदस्ही होते. िामी याांनी 2002 ते 2008 

दरम्यान दोनदा उत्तराखांडमधे्य भाजप युवा मोचाहचे अध्यक्ष 

म्हिून काम केले. 
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ई-ण धान ऍन्वप्लकेशन लागू करून नागालँड ही पणहली पेपरलेस 

ण धानसभा बनली. 

● सांपूिहपिे पेपरलेस होण्यासाठी राष्टर ीय ई-णविान अजह (NeVA) 

कायहिम राबणविारी देशातील पणहली राज्य णविानसभा बनून 

नार्गालँडने इणतहास रचला आहे. नार्गालँड णविानसभा 

सणचवालयाने चालू अथहसांकल्पीय अणिवेशनादरम्यान 60 

सदस्ाांच्या णविानसभेत प्रते्क टेबलवर एक टॅबलेट णकां वा ई-

बुक जोडले आहे. 

NeVA बद्दल: 

● NeVA ही NIC क्लाउड, MeghRaj वर तैनात केलेली 

कायहप्रवाह प्रिाली आहे जी सभारृ्गहाचे कामकाज सुरळीतपिे 

चालवण्यास आणि सदनाचे णवणिमांडळ कामकाज पेपरलेस 

पद्धतीने चालणवण्यास मदत करते. 

● NeVA हे एक उपकरि तटस्थ आणि सदस्-कें णद्रत ऍल्प्केशन 

आहे जे त्ाांना सदस् सांपकह  तपशील, कायहपद्धतीचे णनयम, 

व्यवसायाची यादी, सूचना, बुलेणटन, णबले, ताराांणकत/अताराांणकत 

प्रश्न आणि उत्तरे यासांबांिी सांपूिह माणहती टाकून णवणवि हाउस 

णबझनेस चतुराईने हाताळण्यासाठी तयार केले आहे. कार्गदपते्र, 

सणमतीचे अहवाल इ. त्ाांच्या हातातील उपकरिे/टॅिेटमधे्य 

ठेवतात आणि ते कायहक्षमतेने हाताळण्यासाठी सवह 

णविानमांडळे/णवभार्गाांना सुसज्ज करतात. 

ताणमळनाडूच्या नरणसिंगपेटाई नागस्वराम यािंना भौगोणलक 

ओळख टॅग णमळाला आहे. 

● णजओग्राणफकल इांणडकेशन टॅर्ग नरणसांर्गपेट्टाई नार्गस्वराम याांना 

15 व्या वर्गाहतील वाद्य वाद्याांच्या शे्रिी अांतर्गहत देण्यात आला आहे. 

नरणसांहपेट्टाई नार्गस्वरम हे शास्त्रीय पवन सांर्गीत वाद्य आहे जे 

ताणमळनाडूच्या कुां भकोिम जवळील र्गावात पारांपाररकपिे 

बनवले जाते. 

नरणसिंगपेटाई नागस्वरम बद्दल: 

● आजकाल कलाकार वापरत असलेल्या नार्गस्वरमला परी 

नार्गस्वरम असे नाव देण्यात आले आहे आणि ते णथणमरीपेक्षा लाांब 

आहे. या वाद्याचे शरीर दांडर्गोलाकार आहे आणि तळाशी घांटा 

आकार घेते. नार्गस्वरमचे हे स्वरूप आवाज आणि स्वर प्रदान 

करते. या वाद्याची लाांबी अडीच फूट आहे. 

केरळ हे काबयन-नू्यटर ल शेती पद्ती लागू करिारे पणहले राज्य 

ठरले आहे. 

● णनवडक णठकािी काबहन-नू्यटरल शेती पद्धती लारू्ग करिारे 

केरळ हे देशातील पणहले राज्य बनिार आहे, ज्यासाठी सरकारने 

2022-23 च्या अथहसांकल्पात 6 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. 

पणहल्या टप्प्यात, कृषी णवभार्ग आणि आणदवासी के्षत्राांतर्गहत 13 

शेताांमधे्य काबहन-नू्यटर ल शेती लारू्ग केली जाईल आणि अलुवा 

येथील राज्य णबयािे फामहला काबहन-नू्यटरल फामहमधे्य रूपाांतररत 

करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात सवह 

140 णविानसभा मतदारसांघात मॉडेल काबहन-नू्यटर ल फामह 

णवकणसत केले जातील. 

योगी आणदर्त्नाथ यािंनी दुसऱया टमयसाठी उत्तर प्रदेशचे 

मुख्यमिंत्री म्हिून शपथ घेतली. 

● योर्गी आणदत्नाथ याांनी दुसऱ्याांदा उत्तर प्रदेशच्या 

मुख्यमांणत्रपदाची शपथ घेतली . लखनौच्या अटलणबहारी वाजपेयी 

एकना से्टणडयमवर राज्यपाल आनांदीबेन पटेल याांनी पांतप्रिान 

नरेंद्र मोदी, कें द्रीय मांत्री अणमत शाह, राजनाथ णसांह आणि इतर 

कें द्रीय मांत्र्याांच्या उपल्स्थतीत आणदत्नाथ याांना पद आणि 

र्गोपनीयतेची शपथ णदली. 

● केशव प्रसाद मौयह आणि ब्रजेश पाठक याांनीही नवीन 

सरकारमधे्य उपमुख्यमांत्री म्हिून शपथ घेतली. भाजपच्या 

नेतृत्वाखालील NDA ने 403 पैकी 274 जार्गा णमळवल्या, राज्यात 

सलर्ग दुसऱ्याांदा सरकार स्थापन करिारा तीन दशकाांहून 

अणिक काळातील पणहला पक्ष ठरला. 

आडी बाजार - आणद ासी सिंसृ्कती आणि पाककृतीच्या 

आत्म्याचा उत्स , 26 माचय 2022 रोजी गुजरातमधील नमयदा 

णजल्ह्यातील एकता नगर येथे न ीन बाजार सुरू झाला. 

● आणद बाजार - आणदवासी सांसृ्कती आणि पाककृतीच्या 

आत्म्याचा उत्सव या िमानुसार, रु्गजरातच्या नमहदा णजल्हह्यातील 

एकता नर्गर, केवणडया, सॅ्टचू्य ऑफ युणनटी येथे 26 माचह 2022 

रोजी नवीन बाजार सुरू झाला. 

● 26 माचह 2022 ते 05 माचह 2022 या 11 णदवस हा बाजार सुरु 

राहिार आहे. 

● 11 णदवसीय प्रदशहनाचे उद्घाटन श्रीमती डॉ. णनणमषाबेन सुथार, 

आणदवासी णवकास, आरोग्य, कुटुांब कल्याि आणि वैद्यकीय 

णशक्षि राज्यमांत्री, रु्गजरात सरकार याच्या हसे्त झाले. 

● 100 हून अणिक प्रदशहक 11 णदवसाांच्या चमकदार प्रदशहनात 

देशभरातील 10 हून अणिक राज्याांचे प्रणतणनणित्व करतील, ज्यात 

ऐणतहाणसक स्मारक, सॅ्टचू्य ऑफ युणनटी येथे सेंणद्रय आणदवासी 

वसू्त आणि हस्तकला वसू्त सादर केल्या जातील. 

न ी णदल्लीत 'इशान मिंथन' महोत्स ाचे आयोजन 

● कें द्रीय साांसृ्कणतक, पयहटन आणि डोनर मांत्री जी णकशन रेड्डी 

याांनी नवी णदल्लीतील इांणदरा र्गाांिी नॅशनल सेंटर फॉर द आट्हस 

येथे 'इशान मांथन' नावाच्या तीन णदवसीय ईशान्य महोत्सवाचे 

उद्घाटन केले. 25 ते 27 माचह 2022 या तीन णदवसीय ईशान 

मांथन कायहिमात ईशान्य भारतातील समृद्ध वांश आणि रांर्ग 

साजरे केले जातील. 

● ईशान मांथन हा ईशान्य भारतातील अनेकवचन अणभव्यक्ती 

साजरे करण्याचा प्रयत् आहे. हे "उत्तर पूवह णवचारमांथन" म्हिून 

समजले जाऊ शकते. उद्घाटन सत्रात श्री जे नांदलुमर याांनी 

सांपाणदत केलेल्या लोकसांसृ्कतीवरील पुस्तक 'लोक णबयॉन्ड 

फोक' आणि 'जे्वल्स ऑफ नॉथह ईस्ट इांणडया' या दोन पुस्तकाांचे 

प्रकाशनही झाले. 

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


Monthly Current Affairs PDF in Marathi |March 2022 

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

प्रमोद सा िंत यािंनी दुसऱयािंदा गोव्याचे मुख्यमिंत्री म्हिून शपथ 

घेतली. 

● प्रमोद सावांत याांनी 28 माचह 2022 रोजी सलर्ग दुसऱ्या पाच 

वषांच्या कायहकाळासाठी र्गोव्याचे मुख्यमांत्री म्हिून शपथ घेतली. 

नुकत्ाच झालेल्या 2022 च्या र्गोवा णविानसभा णनवडिुकीत 

सावांत याांनी भाजपचे नेतृत्व केले आणि 40 सदस्ाांच्या र्गोवा 

णविानसभेत 20 जार्गा णजांकल्या. पिजीजवळील डॉ श्यामा 

प्रसाद मुखजी से्टणडयममधे्य राज्यपाल पीएस श्रीिरन णपल्लई 

याांनी श्री सावांत याांना शपथ णदली. 

● या कायहिमाला पांतप्रिान नरेंद्र मोदी याांच्यासह कें द्रीय मांत्री 

णनतीन र्गडकरी, भाजपचे राष्टर ीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, णहमाचल 

प्रदेशचे राज्यपाल राजेंद्र आलेकर, महाराष्टर ाचे माजी मुख्यमांत्री 

देवेंद्र फडिवीस याांच्यासह इतर मांत्री उपल्स्थत होते. 

गुजरातमधे्य  ैणशष्ट्यीकृत भारतातील पणहला स्टील रस्ता 

● सुरत, रु्गजरातमधे्य सांपूिहपिे स्टीलच्या कचऱ्याने तयार केलेला 

रस्ता आहे, जो शाित णवकासाच्या सवोत्तम उदाहरिाांपैकी एक 

आहे. आसेलर णमत्तल णनप्पॉन स्टील इांणडयाने स्टील सॅ्लर्ग रोडवर 

वैज्ञाणनक आणि औद्योणर्गक सांशोिन पररषद (CSIR) इांणडया, 

सेंटर ल रोड ररसचह इल्ियूट (CRRI) आणि सरकारी णथांक टँक 

नीणत आयोर्ग याांच्यासोबत सहकायह केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● रु्गजरातमिील सुरत येथील हजीरा औद्योणर्गक के्षत्राने एक 

प्रकारचा रस्ता तयार केला आहे. 

● हा रस्ता सांपूिहपिे 1000 टके्क प्रणिया केलेल्या स्टील सॅ्लर्गने 

बाांिण्यात आला होता. स्टील सॅ्लर्ग हा पोलाद उद्योर्गासाठी 

णचांतेचा एक प्रमुख स्रोत आहे कारि तो एक टाकाऊ उत्पादन 

म्हिून ओळखला जातो. 

● लँडणफल्समधे्य मेटलणजहकल आणि मेटल-प्रोसेणसांर्ग कचरा 

णवले्हवाटीचा पयाहवरिीय प्रभाव णवशेषतः  जास्त आहे. प्रणिया 

केलेल्या स्टील सॅ्लर्ग एकूिात नैसणर्गहक बाांिकाम साणहत्ाचा 

पयाहय म्हिून भरपूर क्षमता आहे. 

● चाचिी प्रकल्प हा एक णकलोमीटर लाांबीचा सहा लेन असलेला 

रस्ता आहे. आतापयंत, मार्गह णविासाहह असल्याचे णसद्ध झाले 

आहे. दररोज, सुमारे 1,000 टर क, 18 ते 30 टन वजनाचे , 

स्टीलच्या रस्त्यावरून जातात. 

● देशभरातील णवणवि प्ाांट्स दरवषी लाखो टन स्टील कचरा तयार 

करतात, ज्याची लँडणफल्समधे्य णवले्हवाट लावली जाते. हा एक-

प्रकारचा उपिम आता केवळ पूवी कमी वापरलेल्या सांसािनाचा 

वापर करेल असे नाही तर अणिक णटकाऊ रसे्त देखील बनवेल. 

 

आिंतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

रणशयाने जगातील स ायत मोठे ण मान 'Mriya नष्ट् केले. 

● युिेनवर रणशयाचे आिमि, रणशयाने “युके्रनचे अँटोनोव्ह-

225 कागो ण मान” नावाचे जर्गातील सवाहत मोठे णवमान नष्ट 

केले. हे णवमान कीवच्या बाहेर नष्ट झाले. शस्त्रास्त्र णनमाहता 

युिोबोरोनप्रॉमच्या मते, “AN-225 Mriya” पुनसंचणयत 

करण्यासाठी USD पेक्षा जास्त खचह येईल आणि त्ाला पाच वषे 

लारू्ग शकतात. हे णवमान जर्गासाठी अणितीय होते. 24 फेबु्रवारी 

2022 रोजी रणशयाने युिेणनयन णवमानतळावर हल्ला केला तेर्व्ा 

An-225 णवमान हॉस्टोमेल णवमानतळावर होते. ते 27 फेबु्रवारी 

रोजी नष्ट झाले. 

ण मानाबद्दल: 

● सोल्र्व्एत से्पस प्रोग्रामसाठी एनजीया रॉकेटचे बूस्टर आणि 

बुरान-क्लास ऑणबहटसह एअरणलफ्ट करण्यासाठी णवमानाची 

रचना करण्यात आली होती. हे Myasishchev VM-T पुनल्स्थहत 

करण्यासाठी णवकणसत केले रे्गले. 

● An-225 चे मूळ णमशन आणि उणद्दषे्ट जवळजवळ युनायटेड 

से्टट्सच्या शटल वाहक णवमानाप्रमािेच आहेत. An-225 चे 

प्रमुख णडझायनर ल्र्व्रर टोलमाचेर्व् होते. 

● ते 84 मीटर लाांब होते आणि ताशी 850 णकलोमीटर वेर्गाने 250 

टन माल वाहतूक करू शकत होते. 

IOC ने व्लाणदमीर पुणतन यािंच्याकडून स ोच्च ऑणलन्विक 

सन्मान काढून घेतला. 

● आांतरराष्टर ीय ऑणलल्िक सणमतीने युिेनच्या हल्ल्याला प्रतु्त्तर 

म्हिून रणशयाचे अध्यक्ष व्लाणदमीर पुतीन याांचा ऑणलल्िक 

ऑडहर पुरस्कार काढून घेतला आहे. रणशयाच्या युिेनवर 

आिमिानांतर आांतरराष्टर ीय ऑणलल्िक सणमतीने िीडा महासांघ 

आणि आयोजकाांना रणशयन आणि बेलारणशयन खेळाडू आणि 

अणिकाऱ्याांना आांतरराष्टर ीय स्पिांमिून वर्गळण्याचे आवाहन 

केले. 

चीनच्या लाँग माचय-8 रॉकेटने 22 उपग्रह अ काशात सोडले. 

● चीनच्या दुसऱ्या लाँग माचय 8 रॉकेटने णवणवि व्यावसाणयक 

चीनी अांतराळ कां पन्याांसाठी देशाांतर्गहत णविमी 22 उपग्रह 

प्रके्षणपत केले. चायना एरोसे्पस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी 

कॉपोरेशन (CASC) ने नांतर प्रके्षपि यशस्वीतेची पुष्टी करून, 

लाँर्ग माचह 8 पूवी 26 फेबु्रवारी रोजी रात्री 10:06 वाजता वेनचाांर्ग 

उपग्रह प्रके्षपि कें द्रातून उचलले. 

US, EU, UK ने SWIFT मधून णन डक रणशयन बँका काढून 

टाकण्याचा णनियय घेतला. 

● कॅनडा, यूएसए आणि त्ाांचे युरोणपयन णमत्र देश SWIFT च्या 

इांटरबँक मेसेणजांर्ग णसस्टम (IMS) मिून प्रमुख रणशयन बँका 

काढून टाकण्याच्या णनष्कषाहवर आले आहेत. हे एक खूप मोठे 

पाऊल आहे जे देशाला जर्गभरातील आणथहक व्यवस्थेपासून दूर 

करेल. 

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


Monthly Current Affairs PDF in Marathi |March 2022 

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

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● प्रमुख जार्गणतक शक्तीांनी या महत्त्वपूिह प्रणतशोिात्मक उपायाची 

घोषिा करिारे सांयुक्त णनवेदन जारी केले. त्ात म्हटले आहे, 

"यामुळे या बँका आांतरराष्टर ीय णवत्तीय व्यवस्थेपासून णडस्कनेर 

झाल्या आहेत आणि त्ाांच्या जार्गणतक स्तरावर काम करण्याच्या 

क्षमतेला हानी पोहोचेल याची खात्री होईल". 

● SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication) मिून रणशया काढून टाकल्याचा अथह 

असा होईल की रणशयन बँका परदेशी बँकाांशी सुरणक्षतपिे सांवाद 

सािू शकिार नाहीत. 

● यापूवी, तेहरानमिील आल्िक कायहिमाच्या घडामोडीनांतर 

इरािला 2014 मधे्य SWIFT मिून काढून टाकण्यात आले 

होते. 

● युिेनवर अप्रत्क्षपिे केलेल्या हल्ल्यासाठी रणशयावर लादल्या 

जािार्या सांयुक्त णनबंिाांच्या अनेक फेऱ्याांचे ही घोषिा केली 

जाईल. 

SWIFT म्हिजे काय? 

● SWIFT म्हिजे सोसायटी फॉर वडहवाइड इांटरबँक 

फायनाल्न्व्शयल टेणलकमु्यणनकेशन्स आणि एक स्वतांत्र उपिम 

आहे, जो बेल्ियममधे्य आहे. SWIFT 200 पेक्षा जास्त देश आणि 

प्रदेशाांसाठी सुमारे 11,000 बँका आणि णवत्तीय सांस्थाांमिील 

अांतर्गहत सांवाद यांत्रिा म्हिून काम करते. 

धोकादायक ह ामानाचा मागो ा घेण्यासाठी NASA ने पुढील 

णपढीचा GOES-T उपग्रह प्रके्षणपत केला.  

● यूएस से्पस एजन्सी, NASA ने केप कॅनवेरल से्पस फोसह से्टशन, 

फ्लोररडा येथून चार नेक्स्ट-जनरेशन हवामान उपग्रह, 

णजओसे्टशनरी ऑपरेशनल एन्व्र्व्ायनहमेंटल सॅटेलाइट (GOES) 

च्या माणलकेतील णतसरा यशस्वीररत्ा प्रके्षणपत केला. GOES-T 

असे या उपग्रहाचे नाव आहे. एकदा उपग्रह त्ाच्या भूल्स्थर कके्षत 

ल्स्थत झाल्यावर त्ाचे नाव GOES-T वरून GOES-18 असे केले 

जाईल. GOES-T चा उपयोर्ग नॅशनल ओशणनक अँड 

अँटमॉसे्फररक अँडणमणनस्टर ेशन (NOAA) िारे पणिम 

र्गोलािाहतील हवामान आणि िोकादायक पयाहवरिीय 

पररल्स्थतीचा अांदाज घेण्यासाठी केला जाईल. 

आरबीआयने सजेरोदादा नायक णशराळा सहकारी बँकेचा 

पर ाना रद्द केला. 

● ररझर्व्ह बँकेने सजेरावदादा नाईक णशराळा सहकारी बँक, 

साांर्गली, महाराष्टर ाचा परवाना रद्द केला आहे, कारि बँकेकडे 

पुरेसे भाांडवल आणि कमाईची श्ता नाही. परवाना रद्द 

केल्यामुळे, सजेरावदादा नाईक णशराळा सहकारी बँक 

णलणमटेडने 2 माचह रोजी कामकाजाची वेळ सांपल्यापासून बँणकां र्ग 

व्यवसाय करिे बांद केले आहे. बँक बँणकां र्ग णनयमन कायदा, 

1949 च्या णवणवि कलमाांचे पालन करत नाही. 

सोलर एन्वव्हएशन इिंधन  ापरिारी SWISS ही जगातील पणहली 

एअरलाइन्स बनिार आहे. 

● ल्स्वस इांटरनॅशनल एअर लाइन्स AG (SWISS णकां वा ल्स्वस एअर 

लाइन्स) आणि णतची मूळ कां पनी, Lufthansa गु्रप याांनी 

ल्स्वत्झलंड आिाररत सौर इांिन स्टाटह-अप, Synhelion SA 

(Synhelion) सह त्ाांचे सौर णवमान इांिन वापरण्यासाठी 

भार्गीदारी केली आहे. ल्स्वस इांटरनॅशनल एअरलाइन्स त्ाांच्या 

फ्लाइट्सला मदत करण्यासाठी सौर णवमान इांिन ("सूयह-ते-द्रव" 

इांिन) वापरिारी पणहली एअरलाइन बनेल. SWISS 2023 मधे्य 

सौर रॉकेलचा पणहला ग्राहक बनेल. 

मोबाइल  र्ल्य काँगे्रस 2022 बाणसयलोनामधे्य आयोणजत 

करण्यात आली आहे. 

● ग्लोबल णसस्टम फॉर मोबाईल कमु्यणनकेशन्स असोणसएशन 

(GSMA) ने 2022 मोबाईल वडह काँगे्रस (MWC) आयोणजत 

केली आहे, जी 28 फेबु्रवारी ते 3 माचह दरम्यान से्पनमिील 

बाणसहलोना येथे झाली. 5G वर लक्ष कें णद्रत करिे आणि देश आणि 

अथहव्यवस्थाांना फायदा होण्यासाठी त्ाची क्षमता वाढविे हे या 

वषी MWC चे कें द्रस्थान आहे जे रणशया आणि युिेन दरम्यान 

चालू असलेल्या युद्धादरम्यान होत आहे. 

ढाका येथे स्टडी इन इिंणडया मीट 2022 चे उद्घाटन झाले. 

● बाांर्गलादेशातील ढाका येथे दोन णदवस चालिाऱ्या भारतातील 

अभ्यास (SII) 2022 बैठकीचे उद्घाटन झाले. भारतीय 

उच्चायुक्तालयाने आयोणजत केलेल्या कायहिमाचे उद्घाटन 

बाांर्गलादेशचे णशक्षि मांत्री डॉ. णदपू मोनी आणि बाांर्गलादेशातील 

भारताचे उच्चायुक्त णविम दोराईस्वामी याांच्या हसे्त झाले. दोन्ही 

देशाांमिील शैक्षणिक देवािघेवािीमुळे दोन्ही देशाांमिील 

मैत्रीपूिह सांबांि अणिक दृढ होतील, असे बाांर्गलादेशच्या 

णशक्षिमांत्र्याांनी साांणर्गतले. दणक्षि आणशयातील देशाांना 

भेडसाविाऱ्या र्गररबीसारख्या सामान्य समस्ाांवर उपाय 

शोिण्याची जबाबदारी आजच्या णवद्याथ्यांची आहे, असे त्ा 

म्हिाल्या. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● यावेळी णवणवि शैक्षणिक सांस्थाांमिील णवद्याथी मोठ्या सांखे्यने 

सहभार्गी झाले होते. त्ाांनी भारतातील काही सवोतृ्कष्ट 

महाणवद्यालये आणि णवद्यापीठाांिारे प्रदान केलेल्या परदेशात 

णशक्षि घेण्याची सांिी शोिली. 

● ढाका येथील एजु्यकेशन फेअरमधे्य भारतातील एकूि 19 

शैक्षणिक सांस्था सहभार्गी होत आहेत. बाांर्गलादेशी णवद्याथ्यांच्या 

फायद्यासाठी 7 माचह रोजी णचतर्गाव येथे स्टडी इन इांणडया 

सांमेलनाचे आयोजन केले जाईल. 

स्टडी इन इिंणडया काययक्रमाबद्दल: 

● The Study In India कायहिम हा 2018 मधे्य णशक्षि मांत्रालयाने 

सुरू केलेला एक प्रमुख प्रकल्प आहे. हा कायहिम जार्गणतक 

णवद्याथी समुदायाला भारतात उच्च णशक्षि घेण्यासाठी प्रोत्साणहत 

करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. 
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● हे जर्गभरातील णवद्याथी बाांिवाांना भारतात येण्यासाठी आणि 

भारतातील सवोच्च सांस्थाांकडून सवोत्तम शैक्षणिक णशक्षिाचा 

अनुभव घेण्यास मदत करते. सुरुवातीपासूनच, भारतातील 

स्टडीने साकह , आणफ्रका, दणक्षि-पूवह आणशया, मध्य आणशया 

आणि मध्य पूवह अशा 150 हून अणिक देशाांतील णवद्याथी 

आकणषहत केले आहेत. 

नैरोबी, केणनया येथे आयोणजत युनायटेड नेशन्स एन्व्हायनयमेंट 

असेंब्लीचे Hybrid स्वरूप 

● युनायटेड नेशन्स एन्व्हायनयमेंट असेंब्लीचे आयोजन यूएन 

पयाय रि काययक्रमािारे करण्यात आले होते. हे UN च्या 193 

सदस् देशाांचे प्रणतणनिी, कॉपोरेशन, नार्गरी समाज आणि इतर 

भार्गिारकाांना एकत्र आिते आणि जर्गातील सवाहत र्गांभीर 

पयाहवरिीय समस्ाांचे णनराकरि करण्यासाठी िोरिाांवर 

सहमती दशहवते. 

धे्यय 

● UNEA-5 चे उणद्दष्ट "शाश्वत ण कास उणद्दषे्ट् साध्य 

करण्यासाठी णनसगायसाठी कृती मजबूत करिे" हे आपल्या 

जीवनात तसेच सामाणजक, आणथहक आणि पयाहवरिीय 

शािततेमधे्य णनसर्गाहचे महत्त्व पटवून देिे हे होते. 

● आपली अथहव्यवस्था आणि समाज ज्यावर अवलांबून आहेत त्ा 

नैसणर्गहक जर्गाचे रक्षि आणि पुनसंचणयत करण्यासाठी जार्गणतक 

पयाहवरिीय उपिमाांना तयार करण्यासाठी आणि उते्प्रररत 

करण्यासाठी आवश्यक असलेली पे्ररिा राष्टर ाांना देिे हे त्ाचे धे्यय 

होते. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● पॅ्ल्स्टक प्रदूषिाणवरुद्धच्या लढ्यात कायदेशीरररत्ा अांमलात 

आिण्यायोग्य करार तयार करण्याचा सांकल्प राष्टर ाांनी केला आहे, 

या प्रयत्ात एक पािलोट क्षि आहे. 

● प्रदूषि कमी करिे, पयाहवरिाचे रक्षि करिे आणि जर्गभरातील 

पुनसंचणयत करण्याच्या उदे्दशाने 14 णनिहयाांसह UN पयाहवरि 

असेंिीची समाप्ती झाली. 

● सांयुक्त राष्टर  पयाहवरि असेंिीचे पाचवे सत्र ऑनलाइन आयोणजत 

करण्यात आले होते, जे 28 फेबु्रवारी ते 2 माचह 2022 दरम्यान 

नैरोबी येथे आयोणजत करण्यात आले होते. 

FATF च्या गे्र णलस्टमधे्य पाणकस्तानचा समा ेश करण्यात आला 

आहे. 

● जार्गणतक मनी लाँणडर ांर्ग आणि दहशतवादी णवत्तपुरवठा वॉचडॉर्ग, 

फायनाल्न्व्शअल अँक्शन टास्क फोसह (FATF) ने पाणकस्तानला गे्र 

णलस्टमधे्य ठेवले आणि देशाला मनी लॉल्न्डर ांर्गच्या तपासावर आणि 

खटल्याांवर काम करण्यास साांणर्गतले. FATF ने देखील सांयुक्त 

अरब अणमराती (UAE) ला त्ाच्या गे्र वॉचणलस्टमधे्य समाणवष्ट 

केले आहे. 

रणशया आता 2022 मधे्य जगातील स ायणधक प्रणतबिंध असलेला 

देश आहे. 

● नू्ययॉकह  ल्स्थत प्रणतबांि वॉचणलस्ट साइट Castellum.AI नुसार 

युिेनवरील आिमिामुळे रणशयाला जर्गातील सवाहत मांजूर देश 

बनले आहे. 22 फेबु्रवारी 2022 पासून रणशयाला 2,778 नवीन 

णनबंिाांचा सामना करावा लार्गला, यूएस आणि युरोपीय देशाांच्या 

नेतृत्वाखाली, एकूि णनबंि 5,530 वर आिले. 22 फेबु्रवारीपूवी 

देशात 2,754 णनबंि लारू्ग होते. 

● रणशयाचे युिेनवरील आिमि रोखण्यासाठी जर्गभरातील देश 

रणशयावर णनबंि घालत आहेत. अनेक णनबंिाांच्या बाबतीत 

रणशयाने आता इराि आणि उत्तर कोररयासारख्या देशाांना मारे्ग 

टाकले आहे. याआिी, इराि हा सवाहत जास्त मांजूर देश होता, 

ज्याला रे्गल्या दशकात 3,616 णनबंिाांचा सामना करावा लार्गला, 

तर सीररया आणि उत्तर कोररयावर अनुिमे 2,608 आणि 2,077 

णनबंि आहेत. 

इरािने दुसऱया लष्करी उपग्रह नूर-2 ची यशस्वी चाचिी घेतली. 

● इरािच्या इस्लाणमक ररर्व्ोलु्यशनरी र्गाडह कॉप्सह (IRGC) ने नूर-

2 हा लष्करी उपग्रह पृथ्वीपासून 500 णकलोमीटर (311 मैल) 

उांचीवर कके्षत यशस्वीपिे प्रके्षणपत केला. इस्लाणमक ररपल्िकने 

प्रके्षणपत केलेला हा दुसरा लष्करी उपग्रह आहे. पणहला लष्करी 

उपग्रह, नूर, एणप्रल 2020 मधे्य पृथ्वीच्या पृष्ठभार्गापासून 425 

णकमी (265 मैल) च्या कके्षत प्रके्षणपत करण्यात आला. 

जमयनी G7 कृर्ी मिंत्र्ािंची आभासी बैठक आयोणजत करिार 

आहे. 

● जार्गणतक अन्न सुरके्षवर रणशया आणि युिेन याांच्यातील सांघषाहचे 

पररिाम शोिण्यासाठी ते G7 कृषी मांत्र्याांची आभासी बैठक 

घेिार असल्याचे जमहन सरकारने म्हटले आहे. जमहनीचे कृषी 

आणि अन्न मांत्री सेम झेडणमर याांच्या म्हिण्यानुसार, या बैठकीत 

अन्न बाजार ल्स्थर करण्याच्या मार्गांवर लक्ष कें णद्रत केले जाईल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सरकारच्या म्हिण्यानुसार, जार्गणतक अन्न सुरके्षवर रणशयाच्या 

युिेनवरील आिमिाचा पररिाम आणि अन्न बाजारपेठेचे 

सवोत्तम ल्स्थरीकरि कसे करता येईल यावर णवचार करण्यासाठी 

जमहनी G7 कृषी मांत्र्याांची आभासी बैठक आयोणजत करेल 

● जमहनी आणि युरोणपयन युणनयनमधे्य अन्न सुरके्षची खात्री आहे, 

परां तु EU बाहेरील काही देशाांमधे्य मोठ्या तुटवड्याची श्ता 

आहे , णवशेषतः  जेथे दुष्काळासारख्या णचांतेमुळे आिीच टांचाई 

आहे. 

● णवकणसत देशाांमधे्य शेतीमालाच्या णकमतीत वाढ होण्याची 

श्ता नाकारता येत नाही. 

● या वषी, जमहनी सात प्रर्गत अथहव्यवस्थाांच्या र्गटाचे णफरते अध्यक्ष 

आहे. 
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● रणशया युिेनमिील त्ाांच्या प्रयत्ाांना "णवशेष ऑपरेशन" म्हिून 

सांदणभहत करतो, असा दावा करत आहे की त्ाांचा उदे्दश प्रदेश 

ताब्यात घेण्याचा नाही तर युिेनच्या लष्करी क्षमताांना हानी 

पोहोचवण्याचा आहे आणि ते िोकादायक राष्टर वादी समजतात 

त्ाांना पकडण्यासाठी आहे. 

WHO ग्लोबल सेंटर फॉर टर ॅ णडशनल मेणडणसन स्थापन करण्यास 

सरकारची मान्यता 

● पांतप्रिान नरेंद्र मोदी याांच्या अध्यक्षतेखाली कें द्रीय मांणत्रमांडळाने 

रु्गजरातमिील जामनर्गर येथे जार्गणतक आरोग्य सांघटना ग्लोबल 

सेंटर फॉर टर ॅ णडशनल मेणडणसन (WHO GCTM) स्थापन 

करण्यास मान्यता णदली आहे. या सांदभाहत भारत सरकारने 

जार्गणतक सांस्थेसोबत करार केला होता. या हालचालीमुळे 

सांबांणित ताांणत्रक के्षत्राांमधे्य, डेटा उपिमाांचे णवशे्लषि आणि 

पररिामाांचे मूल्याांकन करण्यासाठी सािने आणि पद्धती ांमधे्य 

मानदांड, मानके आणि मार्गहदशहक तते्त्व णवकणसत करण्यात मदत 

होईल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● WHO GCTM, आयुष मांत्रालय (आयुवेद, योर्ग, णनसर्गोपचार, 

युनानी, णसद्ध, सोवा-ररग्पा आणि होणमओपॅथी) अांतर्गहत स्थापन 

केले जािारे, पारांपाररक औषिाांसाठी पणहले आणि एकमेव 

जार्गणतक आउटपोस्ट कें द्र (कायाहलय) असेल. 

● हे पाऊल जर्गभरातील आयुष प्रिाली ांना स्थान देण्यास मदत 

करेल, पारांपाररक औषिाांशी सांबांणित जार्गणतक आरोग्यणवषयक 

बाबी ांवर नेतृत्व प्रदान करेल, रु्गिवत्ता, सुरणक्षतता आणि 

पररिामकारकता, सुलभता आणि पारांपाररक औषिाांचा 

तकह सांर्गत वापर सुणनणित करेल आणि प्रासांणर्गकतेच्या के्षत्रात 

णवणशष्ट क्षमता णनमाहि आणि प्रणशक्षि कायहिम णवकणसत करेल. 

 

 

IMF बोडायने युके्रनसाठी $1.4 णबणलयन आपत्कालीन सहाय्य 

मिंजूर केले. 

● इांटरनॅशनल मॉनेटरी फां ड (IMF) ने युिेनला खचाहसाठी 

णवत्तपुरवठा करण्यासाठी आणि पेमेंट णशल्लक वाढवण्यासाठी 

$1.4 णबणलयन आपत्कालीन मदत मांजूर केली आहे. 24 

फेबु्रवारीपासून रणशयन आिमि सुरू झाल्यानांतर युिेनने 

आपल्या अथहव्यवस्थेला पाणठां बा देण्यासाठी णमत्र राष्टर  आणि 

आांतरराष्टर ीय सांस्थाांकडून णवत्तपुरवठा करण्याकडे वळले आहे. 

● IMF च्या रॅणपड फायनाल्न्सांर्ग इिुमेंट (RFI) अांतर्गहत णवतरि, 

IMF मधे्य युिेनच्या कोयाच्या 50% समतुल्य, अल्पाविीत 

तातडीच्या खचाहच्या र्गरजा पूिह करण्यात मदत करेल, तसेच इतर 

भार्गीदाराांकडून णवत्तपुरवठा उते्प्रररत करण्यात मदत करेल. 

हिंगेरीमधे्य पणहली मणहला राष्ट्र ाध्यक्ष णन डली गेली. 

● हांरे्गरीच्या सिंसदेने पांतप्रिान ल्र्व्रर ऑबहन याांच्या जवळच्या 

सहयोर्गी कॅटाणलन नोव्हाक याांची EU सदस्ाच्या पणहल्या 

मणहला अध्यक्षपदी णनवड केली आहे. नोर्व्ाक, ज्याांनी 

अलीकडेच कौटुांणबक िोरि मांत्री म्हिून काम केले होते, त्ाांनी 

णतची णनवडिूक मणहलाांसाठी णवजय म्हिून णचणत्रत केली. 

ओबहनच्या उजव्या णवचारसरिीच्या णफडेझ पक्षाचे वचहस्व 

असलेल्या सांसदेत 137 णवरुद्ध 51 मताांनी त्ा णनवडून आल्या.  

माजी ण द्याथी आिंदोलनाचे नेते, गॅणब्रएल बोररक फॉन्ट णचलीचे 

स ायत तरुि राष्ट्र पती बनले. 

● रॅ्गणब्रएल बोररक फॉन्ट याांची णचलीचे नवे आणि 36 वे अध्यक्ष 

म्हिून णनयुक्ती करण्यात आली आहे. 36 वषीय डावे हे णचलीच्या 

इणतहासात पद भूषविारे सवाहत तरुि नेते आहेत. तो सेबॅल्स्टयन 

णपनेरा नांतर आला. बोररक हे 2022-2026 या कालाविीसाठी 

कायाहलय साांभाळतील. 

● णवद्याथी प्रणतणनिी म्हिून, बोररक हे 2011-2013 णचलीच्या 

णवद्याथ्यांच्या णनषेिाच्या प्रमुख व्यक्तीांपैकी एक बनले. बोररक 

दोनदा मॅर्गलानेस आणि अांटाल्रहक णजल्हह्याचे प्रणतणनिीत्व 

करिार्या चेंबर ऑफ डेयुटीजमधे्य णनवडून आले होते, प्रथम 

2013 मधे्य स्वतांत्र उमेदवार म्हिून आणि नांतर 2017 मधे्य ब्रॉड 

फ्रां टचा भार्ग म्हिून, त्ाांनी इतर अनेक पक्षाांसह डाव्या 

णवचारसरिीची युती केली. 

श्रीलिंकेला महत्त्वाच्या आयातीच्या मोबदल्यात मदत 

करण्यासाठी भारताकडून US$1 अब्ज डॉलसयचे कजय णमळते. 

● भारत सरकारने श्रीलांकेसाठी अन्न, आवश्यक उत्पादने आणि 

औषिाांच्या आयातीमधे्य मदत करण्यासाठी USD 1 अब्ज 

िेणडट लाइन (LoC) जारी केली आहे. 15 माचह 2022 रोजी 

श्रीलांकेचे अथहमांत्री बाणसल राजपके्ष कराराला अांणतम रूप 

देण्यासाठी भारताला भेट देतील. श्रीलांका सध्या र्गांभीर आणथहक 

सांकटाचा सामना करत आहे. कोणवड-19 महामारीचा सामना 

करण्यासाठी आणि त्ाच्या णवकास आकाांक्षाांवर होिारा 

नकारात्मक प्रभाव कमी करण्यासाठी भारत आपल्या शेजारील 

देशाला मदत करण्याच्या प्रयत्ाांचा एक भार्ग म्हिून णनयांत्रि 

रेषेचा णवस्तार करत आहे. 
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राष्ट्र ाध्यक्ष णबडेन यािंनी घोर्िा केली की युनायटेड से्टट्स - G7, 

युरोणपयन युणनयन आणि NATO सोबत - रणशयाचा मोस्ट 

फेव्हडय नेशन (MFN) व्यापार दजाय रद्द करेल. 

● राष्टर ाध्यक्ष णबडेन याांनी घोषिा केली की युनायटेड से्टट्स — G7, 

युरोणपयन युणनयन आणि NATO सह — रणशयाचा मोस्ट फेर्व्डह 

नेशन (MFN) व्यापार दजाह रद्द करेल. रणशयाचा PNTR दजाह रद्द 

केल्याने युनायटेड से्टट्सला सवह रणशयन आयाती ांवर नवीन शुि 

वाढवण्याची आणि लादण्याची परवानर्गी णमळेल. यूएस मधे्य, 

"सवाहणिक पसांतीचे राष्टर " दजाह स्थायी सामान्य व्यापार सांबांि 

(PNTR) म्हिून देखील ओळखला जातो. फक्त उत्तर कोररया 

आणि ्ुबालाच अमेररकेकडून “मोस्ट फेर्व्डह नेशन” दजाह 

णमळत नाही. 

● युिेनवर आिमि केल्याबद्दल रणशयन सरकारला णशक्षा करिे 

हा या चरिाचा मुख्य उदे्दश आहे. युनायटेड से्टट्स देखील 

रणशयाला चैनीच्या वसू्तांची णनयाहत करिार नाही. 

सूणचबद् किं पन्यािंच्या बोडायत मणहलािंच्या बाबतीत बािंगलादेश 

दणक्षि आणशयामधे्य अव्वल आहे. 

● इांटरनॅशनल फायनान्स कॉपोरेशन (IFC) आणि ढाका स्टॉक 

एक्स्चेंज (DSE) याांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, सूचीबद्ध 

कां पन्याांच्या बोडाहत मणहलाांच्या बाबतीत बाांर्गलादेश दणक्षि 

आणशयामधे्य अव्वल आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, 2020 मधे्य 

सूचीबद्ध कां पन्याांमधे्य स्वतांत्र सांचालक असलेल्या मणहलाांची 

टके्कवारी पाच टक्क्ाांवरून सहा टक्क्ाांपयंत वाढली आहे, 

कोणवड-19 चा प्रभाव असूनही मणहलाांवर णवषम पररिाम झाला 

आहे, असे एका पे्रसने म्हटले आहे. 

● आांतरराष्टर ीय मणहला णदनाणनणमत्त आयोणजत कायहिमात हे 

णनष्कषह समोर आले. IFC, DSE, UN Women आणि United 

Nations Global Compact याांनी कायहिमाचे आयोजन केले 

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

Global Compact सोबत सलर्ग सातव्या वषी “ररांर्ग द बेल फॉर 

जेंडर इिॅणलटी” साठी भार्गीदारी केली आहे. 

मादागास्करमधे्य 'महात्मा गािंधी ग्रीन टर ँगल'चे अना रि 

● आझादी का अमृत महोत्सवाणनणमत्त मादार्गास्करमधे्य महात्मा 

र्गाांिी ग्रीन टर ँर्गल'चे अनावरि करण्यात आले आहे. 

मादार्गास्करमिील भारताचे राजदूत, अभय कुमार याांनी 

अांटानानाररवोच्या महापौर नैना एां णडर यल्न्सतोहैना याांच्यासह 

णहरव्या णत्रकोिाचे उद्घाटन करून आझादी का अमृत महोत्सव 

साजरा केला. फलकातील णहरवा हा शब्द शाित णवकास आणि 

पयाहवरि वाचवण्याची त्ाांची वचनबद्धता दशहवतो. या उद्यानाचे 

महात्मा र्गाांिी ग्रीन टर ँर्गल असे नामकरि ही महात्मा र्गाांिी ांना योग्य 

श्रद्धाांजली आहे 

तुकय मेणनस्तानच्या अध्यक्षपदी सेडयर बेदीमुखमेदोव्ह यािंची णन ड 

● तुकह मेणनस्तानचे राष्टर ाध्यक्ष म्हिून सेरदार बेदीमुहामेडो याांनी 

शपथ घेतली. बणदहमुहामेडो त्ाांचे वडील आणि माजी अध्यक्ष 

रु्गरबाांरु्गली बणदहमुहामेडोर्व् याांच्यानांतर 2006 मधे्य राष्टर ाध्यक्ष 

झाले आणि 2022 पयंत त्ाांनी काम केले. हे लक्षात घेतले पाणहजे 

की तुकह मेणनस्तानमधे्य दर सात वषांनी अध्यक्षीय णनवडिुका 

होतात. सेडहर बेदीमुखमेदोर्व् याांनी 72.97 टके्क मते णमळवून 

रॅ्गस समृद्ध देशाचे नेतृत्व केले. 

आणफ्रकेतील काळ्या गेंड्ािंना  ाच ण्यासाठी जागणतक बँकेने 

णदलेला पणहला  न्यजी  बाँड 

● जार्गणतक बँक (आांतरराष्टर ीय बँक फॉर ररकिरक्शन अँड 

डेर्व्लपमेंट, IBRD) ने काळ्या र्गेंड्याच्या िो्ात असलेल्या 

प्रजाती ांचे सांरक्षि करण्यासाठी दणक्षि आणफ्रकेच्या प्रयत्ाांना 

पाणठां बा देण्यासाठी वन्यजीव सांरक्षि बाँड (WCB) जारी केले 

आहे . वन्यजीव सांविहन बाँड (WCB) याला “र्गेंडा बाँड” असेही 

म्हितात. हा पाच वषांचा $150 दशलक्ष शाित णवकास बाँड 

आहे. यात ग्लोबल एन्व्र्व्ायनहमेंट फॅणसणलटी (GEF) कडून सांभाव्य 

कामणर्गरी पेमेंट समाणवष्ट आहे. 

नाटोने जेन्स स्टोल्टनबगय यािंचा काययकाळ एक  र्ायने  ाढ ला. 

● NATO च्या णनवेदनानुसार, नॉथह अटलाांणटक टर ीटी ऑर्गहनायझेशन 

(NATO) ने सेिेटरी-जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्गह याांचा कायहकाळ 

30 सप्टेंबर 2023 पयंत एका वषाहने वाढवला आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● बु्रसेल्समधे्य झालेल्या नाटो पररषदेनांतर अमेररकेचे अध्यक्ष जो 

णबडेन आणि इतर नाटो नेत्ाांनी स्टॉलटेनबर्गह याांचा कायहकाळ 

वाढवण्याचा णनिहय घेतला. 

● ऑरोबर 2014 मधे्य, नॉवेचे माजी पांतप्रिान स्टॉल्टनबर्गह याांना 

नाटोचे सरणचटिीस म्हिून णनयुक्त करण्यात आले. सप्टेंबर 2021 

मधे्य त्ाांचा कायहकाळ सांपिार होता. 

माल्टीजचे पिंतप्रधान रॉबटय अबेला यािंनी णन डिूक 

णजिंकल्यानिंतर शपथ घेतली 

● माल्टाचे पांतप्रिान, रॉबटह अबेला याांनी त्ाांच्या सत्तािारी मजूर 

पक्षाने 2022 च्या सावहणत्रक णनवडिुकीत मोठा णवजय 

णमळवल्यानांतर दुसऱ्याांदा शपथ घेतली. त्ाांना अध्यक्ष जॉजह वेला 

याांनी पदाची शपथ णदली. लेबर पाटीचे माजी नेते आणि पांतप्रिान 

जोसेफ मसॅ्कट याांनी राजीनामा णदल्यानांतर अबेला याांनी 

जानेवारी 2020 मधे्य पणहल्याांदा पांतप्रिान म्हिून शपथ घेतली. 

● लेबर पक्षाच्या मतदानानांतर जानेवारी 2020 मधे्य भूमध्यसार्गरीय 

बेट राष्टर ाचे सुकािू हाती घेतल्यापासून 44 वषीय वकील अबेला 

याांची ही पणहली णनवडिूक चाचिी होती. लेबरने त्ाच्या राष्टर वादी 

पक्षाच्या प्रणतस्पध्यांपेक्षा जवळजवळ 40,000 मते णमळणवली. 

 

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


Monthly Current Affairs PDF in Marathi |March 2022 

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

णनयुक्ती बातम्या 
 

मुिंबईचे पोलीस आयुक्त म्हिून सिंजय पािंडे यािंची णनयुक्ती 

● महाराष्टर  राज्य सुरक्षा महामांडळाचे व्यवस्थापकीय सांचालक 

सांजय पाांडे याांची मुांबईच्या आयुक्तपदी णनयुक्ती करण्यात आली 

आहे. णदनाांक 28 फेबु्रवारी 2022 रोजी राज्य सरकारने आदेश 

काढून ही णनयुक्ती जाहीर केली आहे. यापूवी आयुक्त असलेल्या 

हेमांत नर्गराळे याांची बदली करण्यात आली आहे. नर्गराळे याांची 

बदली पाांडे याच्या जार्गी म्हिजेच सुरक्षा महामांडळाचे 

व्यवस्थापकीय सांचालक पदी णनयुक्ती केली आहे. 

NAAC चे अध्यक्ष म्हिून प्रा.भूर्ि पट धयन यािंची णनयुक्ती 

● णवद्यापीठ अनुदान आयोर्गाने (UGC) णशक्षितज्ञ आणि सांशोिन 

शास्त्रज्ञ प्राध्यापक भूषि पटविहन याांची राष्टर ीय मूल्याांकन आणि 

मान्यता पररषद (NAAC), बेंर्गळुरूच्या कायहकारी सणमतीचे 

अध्यक्ष म्हिून णनयुक्ती केली आहे. प्राध्यापक जर्गदीश कुमार 

याांची यूजीसीच्या अध्यक्षपदी णनयुक्ती झाल्यानांतर हे पद ररक्त 

होते. 

● प्रा. पट धयन हे सध्या भारत सरकारच्या आयुष मांत्रालयाने 

णनयुक्त केलेले राष्टर ीय सांशोिन प्राध्यापक आहेत आणि 

साणवत्रीबाई फुले पुिे णवद्यापीठ (SPPU) च्या इांटरणडणसल्प्नरी 

सू्कल ऑफ हेल्थ सायने्सस येथे एक प्रणतणष्ठत प्राध्यापक आहेत. 

NAAC बद्दल: 

● NAAC ही UGC िारे 5 सप्टेंबर 1994 रोजी स्थापन केलेली 

स्वायत्त सांस्था आहे, ज्याचे सांस्थापक अध्यक्ष म्हिून प्रा. राम रेड्डी 

आणि प्रा. अरुि णनर्गावेकर हे पणहले सांचालक होते. 

● या सांस्थाांच्या रु्गिवते्तच्या ल्स्थतीचे मूल्याांकन करण्यासाठी NAAC 

उच्च शैक्षणिक सांस्था (HEI) जसे की महाणवद्यालये, णवद्यापीठे 

णकां वा इतर मान्यताप्राप्त सांस्थाांचे मूल्याांकन आणि मान्यता घेते. 

● NAAC गे्रड अनुिमे खूप चाांर्गले (A), चाांर्गले (B), समािानकारक 

(C) आणि असमािानकारक (D) पातळी दशहणविाऱ्या रु्गिवते्तचे 

आणि कायहक्षमतेच्या मूल्याांकनाच्या पूवहणनिाहररत णनकषाांवर 

आिाररत आहेत. NAAC मान्यता हे सांस्थेच्या णविासाहहतेचे आणि 

रु्गिवते्तचे जार्गणतक स्तरावर स्वीकारलेले सूचक आहे आणि 

त्ाचा शैक्षणिक, आणथहक आणि आकलनात्मक लाभाांवर 

पररिाम होतो. 

यशराज णफल्ह्म्सचे मुख्य काययकारी अणधकारी म्हिून अक्षय 

ण धानी यािंची णनयुक्ती 

● णचत्रपट णनणमहती आणि णवतरि कां पनी यशराज णफल्ह्म्स (YRF) 

ने अक्षय ण धानी याांची मुख्य कायहकारी अणिकारी म्हिून 

णनयुक्ती केली आहे. णविानी हे YRF सु्टणडओमधे्य वररष्ठ 

उपाध्यक्ष, णवत्त आणि व्यवसाय व्यवहार आणि ऑपरेशन प्रमुख 

म्हिून काम करत होते. ते YRF साठी कॉपोरेट आणि व्यवसाय 

णवकास णियाकलापाांचे प्रमुख होते, ज्यात णवत्त, व्यवसाय णवस्तार, 

िोरिात्मक युती, सांयुक्त उपिम, सह-उत्पादन याांचा समावेश 

होता. 

एलआयसी मु्यचु्यअल फिं डाने टीएस रामकृष्णन यािंची 

व्य स्थापकीय सिंचालक आणि मुख्य काययकारी अणधकारी 

म्हिून णनयुक्तीची घोर्िा केली आहे. 

● एलआयसी मु्यचु्यअल फिं डाने टीएस रामकृष्णन याांची 

व्य स्थापकीय सिंचालक आणि मुख्य काययकारी अणधकारी 

म्हिून णनयुक्तीची घोषिा केली आहे. रामकृष्णन, एलआयसी 

मु्यचु्यअल फां ड अँसेट मॅनेजमेंटचे एमडी आणि सीईओ म्हिून, 

णदनेश पाांर्गटे, त्ाचे माजी पूिहवेळ सांचालक आणि सीईओ याांची 

जार्गा घेतील. 

● LIC मु्यचु्यअल फां ड हा भारतात कायहरत असलेल्या सवाहत जुन्या 

आणि आघाडीच्या मु्यचु्यअल फां डाांपैकी एक आहे. डेट, इल्िटी, 

हायब्रीड, पॅणसर्व् आणि सोलु्यशन ओररएां टेड योजनाांचा समावेश 

असलेल्या 26 उत्पादनाांची सांपूिह बासे्कट ऑफर करते. 31 

जानेवारी 2022 रोजी व्यवस्थापनाखालील सरासरी मालमत्ता 

(AAuM) 18,625.52 कोटी रुपये आहे. 

जेट एअर ेजने CEO 2022 म्हिून सिंजी  कपूर यािंची णनयुक्ती 

केली. 

● सांजीव कपूर याांची जेट एअरवेजचे नवे मुख्य कायहकारी 

अणिकारी (CEO) म्हिून णनयुक्ती करण्यात आली आहे. याआिी, 

कपूर ओबेरॉय हॉटेल्सचे अध्यक्ष होते आणि त्ाांनी 

स्पाइसजेटमधे्य मुख्य कायहकारी अणिकारी आणि णवस्तारा येथे 

मुख्य िोरि आणि व्यावसाणयक अणिकारी म्हिून काम केले 

आहे. त्ाांनी णवस्तारा एअरलाइन्सचे चीफ स्टर ॅटेजी आणि 

कमणशहयल ऑणफसर म्हिून तीन वषे आणि स्पाइसजेटचे चीफ 

ऑपरेणटांर्ग ऑणफसर म्हिून दोन वषे काम केले आहे. जालन 

कॅलरॉक कां सोणटहयम हे जेट एअरवेजचे नवीन प्रवतहक आहे. 

ण द्या बालनची भारती AXA लाइफ इन्शुरन्सची बँ्रड अँमे्बसेडर 

म्हिून णनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● Bharti AXA Life Insurance ने राष्टर ीय पुरस्कार णवजेती 

अणभनेत्री णवद्या बालन णहची बँ्रड अँमे्बसेडर म्हिून णनयुक्ती केली 

आहे. बँ्रड अँमे्बसेडर म्हिून ती Bharti AXA लाइफ इन्व्शुरन्सच्या 

#DoTheSmartThing चॅल्ियनला प्रोत्साहन देण्यासाठी मदत 

करेल. Bharti AXA Life Insurance हा भारती, भारतातील 

आघाडीचा व्यवसाय समूह आणि AXA, आणथहक सांरक्षि आणि 

सांपत्ती व्यवस्थापनातील जर्गातील आघाडीच्या सांस्थाांपैकी एक 

याांचा सांयुक्त उपिम आहे. 

SBI ने उज्जी न स्मॉल फायनान्स बँकेचे माजी सीईओ णनतीन 

चुग यािंची डीएमडी म्हिून णनयुक्ती केली. 

● से्टट बँक ऑफ इांणडया (SBI) ने णडणजटल बँणकां र्ग ऑपरेशन्स 

चालवण्यासाठी उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँकेचे माजी सीईओ, 

णनतीन चुर्ग याांची उपव्यवस्थापकीय सांचालक (DMD) म्हिून 

णनयुक्ती केली आहे. तीन वषांच्या सुरुवातीच्या कालाविीसाठी 

त्ाांची णनयुक्ती करण्यात आली आहे. या णनयुक्तीपूवी चुर्ग हे 

उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँकेचे सीईओ आणि व्यवस्थापकीय 

सांचालक होते. ते तेथे HDFC बँकेतून रुजू झाले जेथे त्ाांनी 

णडणजटल बँणकां र्गचे र्गट प्रमुख म्हिून काम केले. 
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DN पटेल यािंची TDSAT चे अध्यक्ष झाले. 

● कें द्र सरकारने णदल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायािीश 

न्यायमूती धीरूभाई नारनभाई पटेल यािंची दूरसिंचार ण  ाद 

णनपटारा आणि अपील न्यायाणधकरि (TDSAT) चे अध्यक्ष 

म्हिून णनयुक्ती केली आहे. त्ाांची 7 जून 2019 रोजी णदल्ली 

उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायािीश म्हिून णनयुक्ती करण्यात 

आली होती आणि आता 12 माचह 2022 रोजी त्ाांच्या णनवृत्तीच्या 

काही णदवस आिी त्ाांना TDSAT चे अध्यक्षपद देण्यात आले 

आहे. 

● णविी आणि न्याय मांत्रालयाने मांणत्रमांडळाच्या णनयुक्ती सणमतीने 

(ACC) त्ाांच्या णनयुक्तीला मान्यता णदल्याबद्दल अणिसूचना जारी 

केली, ज्यामधे्य ते या पदाचा कायहभार स्वीकारल्याच्या 

तारखेपासून 4 वषांच्या कालाविीसाठी अध्यक्षपदाची सेवा 

करतील, णकां वा वयाची 70 वषे पूिह होईपयंत णकां वा पुढील आदेश 

येईपयंत, जे लवकरात लवकर असेल. 

टी राजा कुमार यािंची फायनान्वन्शयल अँक्शन टास्क फोसयच्या 

अध्यक्षपदी णनयुक्ती 

● टी राजा कुमार, णसांर्गापूरचे, फायनाल्न्व्शअल अँक्शन टास्क फोसह 

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

जर्गातील अँटी-मनी लाँडररांर्ग आणि दहशतवादणवरोिी 

णवत्तपुरवठा करिारी सांस्था आहे. त्ाांची णनयुक्ती 1 जुलैपासून 

सुरू होिाऱ्या दोन वषांच्या कालाविीसाठी आहे. FATF 

पूिाहदरम्यान, त्ाांची जमहनीचे डॉ. माकह स पे्अर याांच्यानांतर 

णनवड झाली. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● 7 माचह रोजी रृ्गह मांत्रालय (MHA), णवत्त मांत्रालय (MOF) आणि 

णसांर्गापूरचे चलन प्राणिकरि (MAS) याांनी जारी केलेल्या सांयुक्त 

वृत्तानुसार, णसांर्गापूरने सांस्थेचे अध्यक्षपद स्वीकारण्याची पणहलीच 

वेळ श्री राजा याांचे नामाांकन आहे. 

● श्री राजा हे MHA चे वररष्ठ सल्लार्गार आहेत आणि 1 जानेवारी 

2015 पासून ते णसांर्गापूरच्या FATF णमशनचे नेते आहेत. जुलै 

2018 पासून, ते FATF अध्यक्षाांना सल्ला देिाऱ्या सुकािू र्गटाचे 

सदस् देखील आहेत. 

लुणपनने र्त्ािंच्या शक्ती उपक्रमासाठी मेरी कोमला बँ्रड 

अँमे्बसेडर म्हिून णनयुक्त केले. 

● ग्लोबल फामाह कां पनी लुणपन णलणमटेड (लुणपन) ने घोषिा केली 

आहे की त्ाांनी सहा वेळा जार्गणतक बॉल्क्सांर्ग चॅल्ियन मेरी कोम 

णहच्या शक्ती मोणहमेसाठी बँ्रड अँमे्बसेडर म्हिून स्वाक्षरी केली 

आहे. मणहलाांमधे्य हृदयणवकाराांबाबत जार्गरुकता वाढविे हा या 

मोणहमेचा उदे्दश आहे. 

शक्ती मोणहमेबद्दल: 

● Lupin च्या शक्ती मोणहमेचे उणद्दष्ट भारतभरातील लल्क्ष्यत 

पे्रक्षकाांना अनेक उपिमाांिारे, ऑफलाइन आणि ऑनलाइन 

अशा दोन्ही प्रकारच्या परस्परसांवादी सोशल मीणडया सत्राांिारे, 

डॉरराांकडून माणहतीपूिह ल्र्व्णडओ शेअर करिे आणि रुग्णाांना 

हृदय व रक्तवाणहन्यासांबांिी रोर्गाांबद्दल अणिक चाांर्गल्या प्रकारे 

समजून घेण्यासाठी जारृ्गती उपिमाांिारे रु्गांतवून ठेविे आहे. 

एअर माशयल बीसी शेखर यािंची IAFA चे न ीन कमािंडिंट म्हिून 

णनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● अणत णवणशष्ट सेवा पदक (AVSM) प्राप्त करिारे एअर माशहल बी 

चांद्र शेखर याांना भारतीय वायुसेना अकादमीचे कमाांडांट म्हिून 

णनयुक्त करण्यात आले आहे. एअर माशहल हे तेलांर्गिाचे मूळ 

असून त्ाांनी खडकवासला येथील राष्टर ीय सांरक्षि प्रबोणिनीत 

प्रवेश घेण्यापूवी हैदराबाद येथील शाळेत णशक्षि घेतले . एअर 

माशहल बी चांद्र शेखर, AVSM याांना णडफेन्स सल्र्व्हसेस स्टाफ 

कॉलेज वेणलांग्टन, फ्लाइांर्ग इिर रसह सू्कल, कॉलेज ऑफ 

णडफेन्स मॅनेजमेंट आणि नॅशनल णडफेन्स कॉलेज नवी णदल्ली येथे 

णशक्षि घेतल्यानांतर 21 णडसेंबर 1984 रोजी भारतीय हवाई 

दलात णनयुक्त करण्यात आले. 

अश्वनी भाणटया (SBI MD) यािंची SEBI सदस्य म्हिून णनयुक्ती 

● मांणत्रमांडळाने से्टट बँक ऑफ इांणडया (SBI) चे व्यवस्थापकीय 

सांचालक (MD) अिनी भाणटया याांची णस्ुररटीज अँड एक्सचेंज 

बोडह ऑफ इांणडया (SEBI) चे पूिहवेळ सदस् (WTM) म्हिून 

णनयुक्ती केली आहे . काही स्त्रोताांनुसार, मांणत्रमांडळाच्या णनयुक्ती 

सणमतीने (ACC) अिनी भाणटया याांची SEBI चे पूिहवेळ सदस् 

म्हिून णनयुक्ती करण्यास मान्यता णदली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सूत्राांनी णदलेल्या माणहतीनुसार, अिनी भाणटया याांची पूिहवेळ 

सदस् म्हिून णनयुक्ती झाल्यामुळे, णस्ुररटीज अँड एक्सचेंज 

बोडह ऑफ इांणडयाला आता फक्त एका पूिहवेळ सदस्ाची 

णनयुक्ती करायची आहे. 

● ऑर्गस्ट 2020 मधे्य, अिनी भाणटया , जे मे 2022 मधे्य सेवाणनवृत्त 

होिार आहेत, म्हिजेच या वषी, त्ाांना से्टट बँक ऑफ 

इांणडयाच्या व्यवस्थापकीय सांचालक पदावर बढती  

दणक्षि कोररयाचे न े अध्यक्ष म्हिून यून सुक येओल यािंची णन ड 

● यून सुक-येओल याांना 2022 च्या दणक्षि कोररयाच्या 

राष्टर ाध्यक्षपदाच्या णनवडिुकीत देशाचे नवीन राष्टर ाध्यक्ष म्हिून 

णनवडून येण्यासाठी णवजयी घोणषत करण्यात आले आहे. ते 10 मे 

2022 रोजी पाच वषांच्या णनणित कालाविीसाठी अध्यक्ष म्हिून 

कायहभार स्वीकारिार आहेत. युन सुक-येओल हे णवद्यमान 

राष्टर ाध्यक्ष मून जे-इन याांचे स्थान घेतील. 
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एस श्रीशािंतने स य प्रकारच्या प्रथम शे्रिी णक्रकेटमधून सिंन्यास 

घेतला. 

● भारताचा वेर्गवान र्गोलांदाज एस श्रीशाांतने देशाांतर्गहत णिकेटच्या 

सवह प्रकारातून णनवृत्ती जाहीर केली आहे. श्रीशाांतने भारतासाठी 

27 कसोटी आणि 53 एकणदवसीय सामने खेळले, ज्यात त्ाने 

अनुिमे 87 आणि 75 बळी घेतले. त्ाने 10 टी-20 आांतरराष्टर ीय 

सामन्याांमधे्य सात णवकेट्सही घेतल्या आहेत. स्वभावाचा वेर्गवान 

र्गोलांदाज णवकेट घेतल्यानांतर त्ाच्या उत्साही सेणलबे्रशनसाठी 

देखील लोकणप्रय होता, परां तु स्पॉट-णफल्क्सांर्ग प्रकरिानांतर त्ाचे 

जीवन आणि कारकीदह  उतारावर रे्गली. 

न्यायमूती एके णसकरी यािंची चारधाम प्रकल्प सणमतीच्या 

अध्यक्षपदी णनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● भारताच्या सवोच्च न्यायालयाने न्यायमूती (णनवृत्त) AK णसकरी 

याांची चारिाम प्रकल्पाच्या उच्चाणिकार सणमती (HPC) चे अध्यक्ष 

म्हिून णनयुक्ती केली आहे. 8 ऑर्गस्ट 2019 रोजी एचपीसीच्या 

अध्यक्षपदी णनयुक्ती झाल्यानांतर पूवीचे अध्यक्ष प्राध्यापक रवी 

चोप्रा याांनी फेबु्रवारी 2022 मधे्य आपल्या पदाचा राजीनामा णदला 

होता. न्यायमूती डीवाय चांद्रचूड आणि सूयहकाांत याांच्या 

खांडपीठाने प्राध्यापक रवी चोप्रा याांचा अध्यक्षपदाचा राजीनामा 

स्वीकारला. सणमतीने जानेवारीमधे्य पत्र णलहून आपले पद 

सोडण्याची इिा व्यक्त केली. 

IRDAI चे अध्यक्ष म्हिून देबाशीर् पािंडा यािंची णनयुक्ती 

● देबाणशष पाांडा याांची भारतीय णवमा णनयामक आणि णवकास 

प्राणिकरि (IRDAI) चे अध्यक्ष म्हिून णनयुक्ती करण्यात आली 

आहे. ते माजी आणथहक सेवा सणचव आहेत. सुभाष चांद्र खुांणटया 

याांचा कायहकाळ पूिह झाल्यापासून मे 2021 पासून IRDAI चे 

अध्यक्षपद ररक्त होते. उत्तर प्रदेश केडरचे 1987 बॅचचे 

आयएएस अणिकारी पाांडा, दोन वषांच्या कायहकाळानांतर या वषी 

जानेवारीमधे्य णवत्तीय सेवा सणचव म्हिून णनवृत्त झाले. 

अजय भूर्ि पािंडे यािंची NFRA चे अध्यक्ष म्हिून णनयुक्ती 

● अजय भूषि पाांडे याांची राष्टर ीय णवत्तीय अहवाल प्राणिकरि 

(NFRA) चे अध्यक्ष म्हिून 3 वषांच्या कालाविीसाठी णनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. पाांडे, 1984 च्या बॅचचे महाराष्टर  केडरचे 

आयएएस अणिकारी, रे्गल्या वषी फेबु्रवारीमधे्य महसूल सणचव 

म्हिून णनवृत्त झाले. 

● मांणत्रमांडळाच्या णनयुक्ती सणमतीने (ACC) माजी महसूल सणचव 

ABP पाांडे याांची NFRA चे अध्यक्ष म्हिून णनयुक्ती करण्यास 

मान्यता णदली आहे प्रभारी कायहभार स्वीकारल्यापासून तीन 

वषांच्या कालाविीसाठी णकां वा णवद्यमान व्यक्तीचे वय 65 वषे पूिह 

होईपयंत. 

कोलगेट-पामोणलव्ह इिंणडयाच्या CEO म्हिून प्रभा नरणसिंहन यािंची 

णनयुक्ती 

● कोलरे्गट-पामोणलर्व् (इांणडया) णलणमटेडच्या CEO आणि MD 

म्हिून प्रभा नरणसांहन याांची णनयुक्ती करण्यात आली आहे. ती 

राम राघवन याांच्यानांतर आली, ज्याांना कोलरे्गट पामोणलर्व् 

कां पनीच्या एां टरप्राइज ओरल केअरच्या अध्यक्षपदी बढती 

णमळाली आहे. याआिी त्ा णहांदुस्तान युणनणलर्व्र (HUL) च्या 

कायहकारी सांचालक म्हिून कायहरत होत्ा. कोलरे्गट-पामोणलर्व् 

(इांणडया) 'कोलरे्गट' बँ्रड अांतर्गहत तोांडी काळजी उत्पादने प्रदान 

करते. हे 'पामोणलर्व्' बँ्रड नावाखाली वैयल्क्तक काळजी उत्पादने 

देखील प्रदान करते. 

रिजीत रथ यािंची ऑइल इिंणडया णलणमटेडचे अध्यक्ष आणि एमडी 

म्हिून णनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● ऑइल इांणडया णलणमटेड (OIL) चे पुढील अध्यक्ष आणि 

व्यवस्थापकीय सांचालक म्हिून रिजीत रथ याांचे नाव देण्यात 

आले आहे. ते णवद्यमान अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय सांचालक 

सुशील चांद्र णमश्रा याांची जार्गा घेतील, जे 30 जून 2022 रोजी 

सेवाणनवृत्त होतील. सध्या रथ हे णमनरल एक्सप्ोरेशन कॉपोरेशन 

णलणमटेड (MECL) चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय सांचालक 

आहेत. ऑइल इांणडया णलणमटेड ही पेटर ोणलयम आणि नैसणर्गहक 

वायू मांत्रालयाच्या अांतर्गहत भारत सरकारच्या मालकीची दुसरी 

सवाहत मोठी िूड ऑइल आणि नैसणर्गहक वायू उत्पादक कां पनी 

आहे. 

एन चिंद्रशेखरन यािंची एअर इिंणडयाच्या अध्यक्षपदी णन ड 

● टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन चांद्रशेखरन याांची एअर इांणडयाच्या 

अध्यक्षपदी णनयुक्ती करण्यात आली आहे. फेबु्रवारी 2022 मधे्य, 

एन चांद्रशेखरन याांची टाटा सन्सचे अध्यक्ष म्हिून पाच वषांच्या 

दुसऱ्या टमहसाठी पुनणनहयुक्ती करण्यात आली. टाटा सन्स 

लवकरच इिर आयसी याांच्या जार्गी एअर इांणडयासाठी नवीन 

एमडी आणि सीईओची घोषिा करेल जे पुढील मणहन्यात पदभार 

स्वीकारिार होते परां तु त्ाांच्या णनयुक्तीसांदभाहतील णववादाांमुळे 

त्ाांनी राजीनामा णदला. 
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बजाज अणलयान्झ जनरल इन्शुरन्सचे MD आणि CEO, तपन 

णसिंघेल यािंना 5  र्ाांची मुदत ाढ णमळाली आहे. 

● बजाज अणलयान्व्झ जनरल इन्व्शुरन्सने त्ाांचे MD आणि CEO, 

तपन णसांघेल याांना पाच वषांच्या मुदतवाढीची घोषिा केली आहे. 

बजाज अणलयान्व्झ जनरल इन्व्शुरन्सने एका णनवेदनात म्हटले आहे 

की नवीन टमह 1 एणप्रल 2022 पासून सुरू होईल. णसांर्गल याांच्या 

नेतृत्वाखाली, कां पनी देशातील सवाहत मोठी आणि सवाहत 

फायदेशीर खाजर्गी सामान्य णवमा कां पनी बनली आहे. 

शुभमन णगल आणि रुतुराज गायक ाड यािंना My11Circle चे 

बँ्रड अँमे्बसेडर म्हिून णनयुक्त केले आहे. 

● Games24x7 प्रायरे्व्ट णलणमटेड, भारतातील अग्रर्गण्य णडणजटल 

कौशल्य रे्गम कां पनीने भारतीय णिकेटपटू शुभमन णगल आणि 

रुतुराज गायक ाड याांना त्ाांच्या My11Circle फॅन्टसी 

रे्गणमांर्ग पॅ्टफॉमहसाठी नवीन बँ्रड अँमे्बसेडर म्हिून णनयुक्त केले 

आहे. ते दोघेही TV, णडणजटल आणि सोशल मीणडया पॅ्टफॉमहवर 

Games24x7 च्या मल्टीमीणडया मोणहमाांमधे्य वैणशष्ट्यीकृत 

होतील. 

प्रशािंत झ ेरी “Flipkart Health+ मधे्य CEO म्हिून रुजू होत 

आहेत. 

● Flipkart Health+ ने प्रशाांत झवेरी याांची नवीन CEO म्हिून 

णनयुक्ती जाहीर केली. भारताच्या वेर्गाने वाढिाऱ्या आरोग्य सेवा 

के्षत्रात ल्फ्लपकाटहच्या प्रवेशासाठी ते प्रभारी असतील. झवेरी 

Flipkart Health+ मधे्य सामील होण्यापूवी अपोलो हेल्थ अँड 

लाइफस्टाइल णलणमटेड आणि MediBuddy चे CEO होते. 

त्ाांच्या कारणकदीच्या सुरुवातीला त्ाांनी मेडी अणसस्ट गु्रपमधे्य 

मुख्य व्यवसाय अणिकारी म्हिून काम केले. 

● नोर्व्ेंबर 2021 मधे्य, स्वस्त आणि उच्च-रु्गिवते्तच्या 

आरोग्यसेवेच्या णचांता दूर करण्यासाठी एां ड-टू-एां ड णडणजटल 

हेल्थकेअर पॅ्टफॉमह तयार करण्यासाठी ल्फ्लपकाटह हेल्थ+ 

तयार करण्यात आले. 

● ल्फ्लपकाटह हेल्थ+ टीमने त्ाच्या साहसाला सुरुवात करताना 

प्रशाांत झवेरीचे स्वार्गत करताना आम्हाला आनांद होत आहे. एक 

अब्ज णकां वा त्ाहून अणिक भारतीयाांना सेवा देिारे भारतातील 

आघाडीचे तांत्रज्ञान-सक्षम हेल्थकेअर पॅ्टफॉमह म्हिून 

ल्फ्लपकाटह हेल्थ+ स्थाणपत करण्यासाठी आम्ही काम करत 

असताना त्ाांचे हेल्थकेअर ज्ञान अनमोल असेल.” अजय वीर 

यादव, वररष्ठ उपाध्यक्ष आणि Flipkart Health+ चे प्रमुख , याांनी 

एका णनवेदनात म्हटले आहे. 

राजेश गोपीनाथन यािंची पाच  र्ाांसाठी TCS चे MD आणि CEO 

म्हिून पुनणनययुक्ती 

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

राजेश र्गोपीनाथन याांची पाच वषांसाठी कां पनीचे व्यवस्थापकीय 

सांचालक (MD) आणि मुख्य कायहकारी अणिकारी (CEO) म्हिून 

पुनणनहयुक्ती जाहीर केली आहे. त्ाांचा दुसरा टमह 21 फेबु्रवारी 

2022 ते 20 फेबु्रवारी 2027 पयंत सुरू होईल. राजेश र्गोपीनाथन 

याांची 2017 मधे्य TCS चे CEO आणि MD म्हिून णनयुक्ती 

करण्यात आली होती. 

आणशयाई णक्रकेट पररर्देचे अध्यक्ष म्हिून जय शाह यािंचा 

काययकाळ एक  र्ायने  ाढ ण्यात आला आहे. 

● आणशयाई णिकेट पररषदेने (ACC) आपले णवद्यमान अध्यक्ष जय 

शाह याांचा कायहकाळ एक वषाहसाठी एकमताने वाढवला आहे. 

19 माचह 2022 रोजी ACC च्या वाणषहक सवहसािारि सभेत हा 

णनिहय घेण्यात आला. जय शाह हे 2019 पासून भारतीय णिकेट 

णनयामक मांडळाचे (BCCI) सणचव आहेत. शहा याांची प्रथम 

जानेवारी 2021 मधे्य ACC चे अध्यक्ष म्हिून णनयुक्ती करण्यात 

आली होती. बाांर्गलादेश णिकेट बोडाहचे (बीसीबी) अध्यक्ष नजमुल 

हसन याांची जार्गा घेतली. 

भारतीय अथयतज्ञ जयती घोर् यािंची सिंयुक्त राष्ट्र ािंच्या सल्लागार 

मिंडळाच्या सदस्यपदी णन ड 

● सांयुक्त राष्टर  (UN) सरणचटिीस, अँटोणनयो रु्गटेरेस याांनी भारतीय 

णवकास अथहशास्त्रज्ञ जयती घोष याांची प्रभावी बहुपक्षीयतेवर 

सांयुक्त राष्टर ाांच्या नव्याने स्थापन केलेल्या सल्लार्गार मांडळाच्या 

सदस् म्हिून णनयुक्तीची घोषिा केली आहे. लाइबेररयाचे माजी 

अध्यक्ष आणि नोबेल पाररतोणषक णवजेते एलेन जॉन्सन सरलीफ 

आणि माजी स्वीणडश पांतप्रिान स्टीफन लोफवेन हे 12 सदस्ीय 

प्रभावी बहुपक्षीयतेवरील उच्च-स्तरीय सल्लार्गार मांडळाचे सह-

अध्यक्ष असतील. 

कु ेत बनले पृथ्वी रील स ायत उष्ण णठकाि, 53.2 अिंश 

सेन्विअसची नो िंद 

● कुवेतचे तापमान 53.2 अांश सेल्ल्सअस (127.7 अांश फॅरेनहाइट) 

पयंत पोहोचले , ज्यामुळे ते पृथ्वीवरील सवाहत उष्ण णठकािाांपैकी 

एक बनले. कुवेतमधे्य रे्गल्या उन्हाळ्यात इतकी उष्णता होती की 

आकाशातून पक्षी मेले. समुद्रातील घोडे खाडीत मरि पावले. मृत 

कॅ्लम्सने खडकाांचा लेप लावला होता, त्ाांचे कवच 

वाफवल्यासारखे उघडले होते. 

● जार्गणतक सांसािन सांस्थेच्या म्हिण्यानुसार, देश णवजेसाठी तेल 

जाळत आहे आणि दरडोई सवोच्च जार्गणतक काबहन उत्सणजहत 

करिाऱ्याांपैकी एक आहे. 

CSB बँकेचे अिंतररम एमडी आणि सीईओ म्हिून प्रलय मोिंडल 

यािंची णनयुक्ती 

● CSB बँकेचे अांतररम व्यवस्थापकीय सांचालक आणि CEO म्हिून 

प्रलय मोांडल याांच्या णनयुक्तीला भारतीय ररझर्व्ह बँकेने मान्यता 

णदली आहे. सध्या ते CSB बँकेत व्यवस्थापकीय सांचालक आहेत. 

CSB बँकेचे पूिहवेळ MD आणि CEO, CVR राजेंद्रन याांनी 

आरोग्याच्या कारिास्तव (31 माचह 2022 पासून) लवकर 

सेवाणनवृत्तीची घोषिा केल्यानांतर CSB बँकेतील MD आणि CEO 

हे पद ररक्त होते. RBI ने 1 एणप्रलपासून तीन मणहन्याांसाठी णकां वा 

CSB बँकेचे णनयणमत व्यवस्थापकीय सांचालक आणि CEO याांची 

णनयुक्ती होईपयंत, यापैकी जे आिी असेल ते प्रलयच्या 

णनयुक्तीला मान्यता णदली आहे. 
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मारुती सुझुकीचे एमडी आणि सीईओ म्हिून णहसाशी ताकेउची 

यािंची णनयुक्ती 

● णहसाशी ताकेउची (जपानमिील) याांची 1 एणप्रल 2022 पासून 

तीन वषांच्या कालाविीसाठी मारुती सुझुकीचे व्यवस्थापकीय 

सांचालक आणि मुख्य कायहकारी अणिकारी म्हिून णनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. Takeuchi हे केणनची आयुकावा 

याांच्यानांतर MD आणि CEO म्हिून काम पाहतील. आयुकावा 

आता 1 एणप्रल 2022 ते 30 सप्टेंबर 2022 पयंत सहा मणहन्याांच्या 

कालाविीसाठी कायहकारी उपाध्यक्ष म्हिून णनयुक्त केले जातील. 

आयुकावा 2013 मधे्य MSIL, MD म्हिून रुजू झाले. 

एसबीआयचे माजी अध्यक्ष रजनीश कुमार डन अँड 

बॅ्रडस्टरीटमधे्य सामील झाले. 

● से्टट बँक ऑफ इांणडयाचे माजी अध्यक्ष रजनीश कुमार हे डन 

आणि बॅ्रडस्टर ीटच्या डेटा आणि णवशे्लषिाच्या आांतरराष्टर ीय 

िोरिात्मक सल्लार्गार मांडळात सामील झाले आहेत. डन आणि 

बॅ्रडस्टर ीट जवळजवळ 180 वषांपासून व्यवसाय णनिहय घेिारा 

डेटा, णवशे्लषिे आणि रेणटांर्गमधे्य एक णविासाहह बँ्रड आहे. 

रजनीश कुमार बद्दल: 

● ऑरोबर 2020 मधे्य कुमार याांनी SBI चे अध्यक्षपद सोडले. 

● त्ाांनी यापूवी हाँर्गकाँर्गमिील HSBC च्या आणशया णवभार्गासाठी 

रै्गर-कायहकारी सांचालक म्हिून, बॅररांर्ग प्रायरे्व्ट इल्िटी एणशयाचे 

वररष्ठ सल्लार्गार म्हिून आणि कोटक रु्गांतविूक सल्लार्गाराांसाठी 

सल्लार्गार म्हिून काम केले आहे. 

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

MotoCorp, आणि BharatPe च्या बोडहवर काम करतात. 

बायोकॉन आणि बायोकॉन बायोलॉणजक्सचे काययकारी अध्यक्ष 

णकरि मुझुमदार-शॉ यािंची स्कॉटलिंडमधील रॉयल सोसायटी 

ऑफ एणडनबगय (RSE) चे फेलो म्हिून णन ड झाली आहे 

● बायोकॉन आणि बायोकॉन बायोलॉणजक्सचे कायहकारी अध्यक्ष 

णकरि मुझुमदार-शॉ याांची स्कॉटलांडमिील रॉयल सोसायटी 

ऑफ एणडनबर्गह (RSE) चे फेलो म्हिून णनवड झाली आहे . ती 

RSE च्या सुमारे 1,700 फेलोच्या सध्याच्या फेलोणशपमधे्य सामील 

होिार आहे ज्याांना स्कॉटलांडमधे्य णकां वा त्ाांच्यासोबत काम 

करिारे महान सांशोिक आणि अभ्यासक म्हिून ओळखले जाते. 

● RSE ही जर्गातील सवाहत जुनी आणि सवाहत प्रणतणष्ठत शैक्षणिक 

सांस्थाांपैकी एक आहे. णवज्ञान, कला, णशक्षि, व्यवसाय आणि 

सावहजणनक जीवन या के्षत्राांतून RSE मि्ये सामील होि्यासाठी 

फेलो णनवडले जातात. 

लेफ्टनिंट जनरल ण नोद जी. खिंदारे यािंची सिंरक्षि मिंत्रालयात 

सल्लागार म्हिून णनयुक्ती 

● लेफ्टनांट जनरल णवनोद जी. खांदारे (णनवृत्त) याांची सांरक्षि 

मांत्रालयात सल्लार्गार म्हिून णनयुक्ती करण्यात आली आहे, 

महत्त्वाचे मुदे्द:  

● सांरक्षि सूत्राांनी णदलेल्या माणहतीनुसार, ते सांरक्षि सणचवाांशी 

जवळून सहकायह करतील. 

● सांरक्षि िोरि, तयारी आणि सांबांणित णियाकलाप, जसे की 

आांतरराष्टर ीय सांरक्षि महामांडळ, सार्गरी सुरक्षा आणि सांरक्षि 

के्षत्राशी सांबांणित णवषयाांवर िोरिात्मक इनपुट प्रदान करिे आणि 

सल्ला देिे हे या भूणमकेचे आदेश असेल. 

ब्रॉडकास्ट ऑणडयिंस ररसचय कौन्वन्सल इिंणडयाचे न े अध्यक्ष 

म्हिून शशी णसन्हा यािंची णनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● ब्रॉडकास्ट ऑणडयांस ररसचह कौल्न्सल (BARC) इांणडयाच्या बोडाहने 

IPG Mediabrands India चे CEO शशी णसन्हा याांची नवीन 

अध्यक्ष म्हिून णनवड केली आहे. ते पुणनत र्गोयांका याांच्याकडून 

पदभार स्वीकारतील, जे रे्गली तीन वषे टीर्व्ी र््व्यूअरणशप मापन 

एजन्सीचे अध्यक्ष होते. 

णगल्बटय हो िंगबो यािंची आिंतरराष्ट्र ीय कामगार सिंघटनेचे पुढील 

महासिंचालक म्हिून णनयुक्ती करण्यात आली. 

● टोर्गो येथील णर्गल्बटह होांर्गबो हे आांतरराष्टर ीय कामर्गार सांघटनेचे 

(ILO) पुढील महासांचालक असतील. UN एजन्सीच्या र्गर्व्णनंर्ग 

बॉडीिारे हौांर्गबो याांची णनवड करण्यात आली होती, ज्यामधे्य 

सरकार, कामर्गार आणि णनयोके्त याांच्या प्रणतणनिी ांचा समावेश 

होता. टोर्गोचे माजी पांतप्रिान होांर्गबो हे एजन्सीचे 11 वे प्रमुख 

आणि पद भूषविारे पणहले आणफ्रकन असतील. त्ाांचा पाच 

वषांचा कायहकाळ 1 ऑरोबर 2022 पासून सुरू होईल. 

युनायटेड णकां र्गडमचे णवद्यमान महासांचालक र्गाय रायडर याांनी 

2012 पासून पदभार साांभाळला आहे. 

णहमिंता णबस्वा सरमा यािंची बॅडणमिंटन असोणसएशन ऑफ 

इिंणडयाच्या अध्यक्षपदी पुन्हा णन ड 

● भारतीय बॅडणमांटन असोणसएशन (BAI) चे णवद्यमान अध्यक्ष 

णहमांता णबस्वा सरमा याांची 2022 ते 2026 या चार वषांच्या 

कालाविीसाठी णबनणवरोि पुन्हा णनवड करण्यात आली आहे. 25 

माचह रोजी रु्गवाहाटी येथे BAI च्या सवहसािारि सभेत त्ाांची 

णनवड करण्यात आली. 2022. ते आसामचे णवद्यमान मुख्यमांत्री 

देखील आहेत. 2017 मधे्य त्ाांची प्रथम BAI प्रमुख म्हिून णनवड 

झाली. याणशवाय, सरमा बॅडणमांटन एणशयाचे उपाध्यक्ष आणि 

बॅडणमांटन वडह फेडरेशन कायहकारी पररषदेचे सदस् म्हिूनही 

काम करतात. 

उदय कोटक यािंनी IL&FS च्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा णदला. 

● उदय कोटक याांनी इन्व्फ्रास्टरक्चर लीणजांर्ग अँड फायनाल्न्व्शयल 

सल्र्व्हसेस (IL&FS) च्या बोडाहच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार 

होण्याची घोषिा केली आहे, त्ाांचा कायहकाळ 2 एणप्रल 2022 

रोजी सांपत आहे. सीएस राजन, व्यवस्थापकीय सांचालक, IL&FS 

याांची अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय सांचालक म्हिून णनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 
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● सांकटग्रस्त इन्व्फ्रास्टरक्चर लीणजांर्ग अँड फायनाल्न्व्शयल सल्र्व्हसेस 

णलणमटेड (IL&FS) ने रे्गल्या साडेतीन वषांत समूहाच्या थकीत 

कजांपैकी जवळपास 55% कजाहचे णनराकरि केले आहे. 

FedEx ने भारतीय  िंशाचे राज सुब्रमण्यम यािंची न ीन CEO 

म्हिून णनयुक्ती केली. 

● जर्गातील सवाहत मोठी एक्सपे्रस वाहतूक कां पनी FedEx ने जाहीर 

केले आहे की त्ाांचे नवीन मुख्य कायहकारी अणिकारी भारतीय 

अमेररकन राज सुब्रमण्यम असतील. त्ाांच्याकडे रिनीती आणि 

ऑपरेशन्सचा 30 वषांपेक्षा जास्त जार्गणतक अनुभव आहे आणि 

त्ाांनी कां पनीचे प्रचांड वाढीच्या काळात नेतृत्व केले आहे. 

● यूएस मल्ल्टनॅशनल कुररअर णडणलर्व्री णदग्गज पूवी फे्रडररक 

डबू्ल्य ल्स्मथ याांच्या नेतृत्वाखाली होते. ल्स्मथ, चेअरमन आणि 

सीईओ, 1 जून रोजी या पदावरून पायउतार होिार आहेत. ते 

आता त्ाचे कायहकारी अध्यक्ष असतील. त्ाच्या नवीन भूणमकेत, 

ल्स्मथ म्हिाला की तो बोडह र्गर्व्नहन्सवर तसेच शाितता, नावीन्य 

आणि सावहजणनक िोरिासह जार्गणतक महत्त्वाच्या मुद्द्ाांवर लक्ष 

कें णद्रत करण्यास उतु्सक आहे. ल्स्मथने 1971 मधे्य FedEx ची 

स्थापना केली होती. 

IFS अणधकारी रेिू णसिंह यािंची फॉरेस्ट ररसचय इन्वियूट (FRI) 

सिंचालक म्हिून णनयुक्ती करण्यात आली. 

● पयाहवरि, वन आणि हवामान बदल मांत्रालयाने (MoEF) डॉ. रेिू 

णसांह याांची डेहराडून येथील वन सांशोिन सांस्थेच्या (FRI) पुढील 

सांचालक म्हिून णनयुक्ती केली आहे. त्ा सांस्थेच्या दुसऱ्या मणहला 

सांचालक असतील. ICFRE चे महासांचालक ए.एस. रावत याांनी 

त्ाांच्याकडे FRI सांचालकपदाचा अणतररक्त कायहभार 

सोपवल्यानांतर णसांर्ग FRI सांचालक म्हिून रुजू झाले 

 

अथयव्य स्था बातम्या 
 

NSO 2021-22 मधे्य भारतासाठी 8.9% GDP  ाढीचा अिंदाज 

● राष्ट्र ीय सािंन्वख्यकी कायायलय (NSO) ने राष्टर ीय खात्ाांचे दुसरे 

आर्गाऊ अांदाज जाहीर केले आहेत. 2021-22 (FY22) आणि 

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

खाली णदला आहे: 

● 2021-22 (FY22) साठी = 8.9% (पूवी पणहल्या आर्गाऊ 

अांदाजानुसार ते 9.2% होते) 

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

● NSO डेटानुसार, उत्पादन के्षत्राच्या वाढीमधे्य सकल मूल्यवणिहत 

(GVA) वाढ 2021-22 च्या णतसऱ्या णतमाहीत 0.2 टक्क्ाांवर 

जवळपास सपाट राणहली, एका वषाहपूवी 8.4 टके्क वाढ झाली 

होती. 

बँक ऑफ महाराष्ट्र ने ओणडशामधे्य “बँकसखी प्रकल्प” लाँच 

केला. 

● सावहजणनक के्षत्रातील कजहदार, बँक ऑफ महाराष्टर  (BoM) ने 

महाग्राम आणि सुनीवेश इांणडया फायनान्स सल्र्व्हसेस प्रायरे्व्ट 

णलणमटेड याांच्या सहकायाहने ओणडशामधे्य “प्रोजेर बँकसखी” 

सुरू करण्याची घोषिा केली आहे. 

● बँक ऑफ महाराष्टर  आपल्या 2 कोटी ांहून अणिक ग्राहकाांना ररटेल, 

कृषी आणि एमएसएमई के्षत्रातील बँणकां र्ग उत्पादने आणि णवत्तीय 

सेवाांचा से्परर म ऑफर करून ग्राहकाांच्या बँणकां र्ग र्गरजा पूिह 

करत आहे. त्ाच्या प्रत्क्ष णवतरि चॅनेल व्यणतररक्त, बँक 

आपल्या ग्राहकाांना अखांड बँणकां र्ग सेवाांमधे्य प्रवेश करण्यासाठी 

मोबाइल बँणकां र्ग, इांटरनेट बँणकां र्ग, AEPS, ATM-डेणबट काडह , 

24×7 ग्राहक सेवा कें द्र यासारखे णवणवि णडणजटल पॅ्टफॉमह 

ऑफर करते. 

60 दशलक्षाहून अणधक णडमॅट खार्त्ािंची नो िंदिी करिारी CDSL 

ही पणहली णडपॉणझटरी ठरली आहे. 

● 1 माचह 2022 रोजी, सेंटर ल णडपॉणझटरी सल्र्व्हसेस (इांणडया) ने 

जाहीर केले की त्ाांच्याकडे आता सहा कोटी ांहून अणिक (म्हिजे 

60 दशलक्ष इतके) सणिय डीमॅट खाती आहेत. णडमॅट खाते हे 

एक प्रकारचे खाते आहे ज्याचा वापर णस्ुररटीज आणि 

शेअसहच्या ऑनलाइन प्रती ठेवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. 

डीमॅट खाते हे सांपूिह स्वरूपात णडमॅट खाते आहे. डीमॅट 

खात्ाचा मुख्य उदे्दश म्हिजे खरेदी केलेले णकां वा डीमटेररयल 

केलेले शेअसह ठेविे (म्हिजे शेअसहचे भौणतक ते इलेरर ॉणनक 

स्वरूपाचे रूपाांतर), वापरकत्ांसाठी ऑनलाइन शेअर टर ेणडांर्ग 

सोपे करिे. 

फेबु्र ारीमधे्य जीएसटी सिंकलन रु. 1.3L करोड आहे. 

● वसू्त आणि सेवा कर (जीएसटी) सांकलनाने फेबु्रवारी 2022 मधे्य 

पाचव्याांदा 1.30-लाख कोटी रुपयाांचा टप्पा ओलाांडला. फेबु्रवारी 

2022 मधे्य जमा झालेला एकूि जीएसटी महसूल 1,33,026 

कोटी रुपये आहे ज्यामधे्य सीजीएसटी 24,435 कोटी रुपये, 

एसजीएसटी 30,779 कोटी रुपये, IGST रुपये 67,471 कोटी 

(माल आयातीवर र्गोळा केलेल्या 33,837 कोटी रुपयाांसह) आणि 

उपकर रुपये 10,340 कोटी (वसू्तांच्या आयातीवर र्गोळा केलेल्या 

₹638 कोटी ांसह) आहे. 

UPI व्य हारािंचे मूल्य 2022 मधे्य घटले. 

● नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरेशन ऑफ इांणडयाच्या आकडेवारीनुसार, 

फेबु्रवारीमधे्य UPI पॅ्टफॉमहवर भारताचे कॅशलेस णकरकोळ 

व्यवहार 8.27 लाख कोटी रुपये होते, जे मार्गील मणहन्याच्या 

एकूि (NPCI) पेक्षा थोडे कमी आहे. फेबु्रवारी 2022 मधे्य 452 

कोटी (4.52 अब्ज) व्यवहार झाले. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

● BHIM UPI नेटवकह वरील कॅशलेस णकरकोळ व्यवहाराांचे एकूि 

मूल्य जानेवारीमधे्य 8.32 लाख कोटी रुपये होते, ज्यामधे्य 461 

कोटी व्यवहार (4.61 अब्ज) होते. 

● NPCI च्या मते, NETC FASTag तांत्रज्ञानाचा वापर करिार्या 

टोल प्ाझावरील स्वयांचणलत सांकलनाचे मूल्य फेबु्रवारीमधे्य 

3,631.22 कोटी रुपयाांच्या 24.36 कोटी व्यवहाराांसह (243.64 

दशलक्ष) णकां णचत वाढले. 

● मार्गील मणहन्यात 23.10 कोटी (231.01 दशलक्ष) व्यवहाराांिारे 

NETC FASTag टोल सांकलनाचे मूल्य 3,603.71 कोटी रुपये 

होते. 

फु्यचर जनरली इिंणडया इन्शुरन्सने 'FG डॉग हेल्थ कव्हर' ण मा 

सुरू केला आहे. 

● Future Generali India Insurance Company Limited 

(FGII) ने FG डॉग हेल्थ कव्हर, पाळीव कुत्र्याांसाठी 

सवहसमावेशक आरोग्य णवमा, उद्योर्ग-प्रथम 'इमजहन्सी पेट 

माइां णडांर्ग' कर्व्रसह लॉन्च करण्याची घोषिा केली आहे. FGII 

'ओ माय डॉर्ग!' नावाच्या णडणजटल मोणहमेवरही लक्ष कें णद्रत 

करते! कुत्र्याांचे आरोग्य णवमा सांरक्षि खरेदी करण्याबाबत 

जार्गरूकता णनमाहि करण्याच्या उदे्दशाने आणि इिाग्राम आणि 

णिटर सारख्या सोशल मीणडयावर लक्ष्य देखील. 

मुख्य मुदे्द: 

● णवमा पॉणलसी सहा मणहने ते चार वषे वयोर्गटातील पाळीव 

कुत्र्याांसाठी महाकाय जाती ांसाठी आणि सात वषांच्या लहान, 

मध्यम आणि मोठ्या जाती ांसाठी कर्व्र करते. बाहेर पडण्याचे 

वय लहान, मध्यम आणि मोठ्या जाती ांसाठी दहा वषे आणि राक्षस 

जाती ांसाठी सहा वषे आहे. 

● FG डॉर्ग हेल्थ कर्व्रसह, पाळीव प्राण्याांचे पालक त्ाांचे पशुवैद्य 

णनवडू शकतील, त्ाांच्या पाळीव प्राण्याांच्या काळजीसाठी खचाहचे 

अांदाजपत्रक तयार करू शकतील आणि सुलभ दस्तऐवजाांसह 

आपत्कालीन णनिीमधे्य बुडणविे टाळू शकतील. 
 

 

UPI िारे सा यजणनक कजय गुिंत िुकीची मयायदा SEBI ने 5 लाख 

रुपयािंपयांत  ाढ ली आहे. 

● णस्ुररटीज अँड एक्स्चेंज बोडह ऑफ इांणडया (SEBI) ने 

युणनर्व्सहल पेमेंट्स इांटरफेस (UPI) यांत्रिेिारे सावहजणनक कजह 

णस्ुररटीज जारी करण्यासाठी अजह करिार्या णकरकोळ 

रु्गांतविूकदाराांसाठी रु्गांतविूक मयाहदा पूवीच्या 2 लाख 

रुपयाांवरून 5 लाख रुपये केली आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरेशन 

ऑफ इांणडया NPCI ने अवरोणित रक्कम ASBA प्रारां णभक 

सावहजणनक ऑफरिारे समणथहत UPI-आिाररत अनुप्रयोर्गाांसाठी 

प्रणत व्यवहार मयाहदा वाढवण्याचा णनिहय घेतल्यानांतर हे पाऊल 

पुढे आले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● र्गरजाांमधे्य एकसमानता आिण्यासाठी आणि रु्गांतविूकदाराांना 

रु्गांतविुकीत सुलभता आिण्यासाठी बाजारातील सहभार्गी ांशी 

सल्लामसलत करून UPI यांत्रिेिारे रु्गांतविुकीची कमाल मयाहदा 

5 लाखाांपयंत वाढवण्याचा णनिहय घेण्यात आला आहे. 

● 1 मे 2022 पासून, नवीन रु्गांतविुकीची मयाहदा सावहजणनक कजह 

णस्ुररटीज ऑफरवर लारू्ग होईल. 

● सध्याच्या सेबीच्या णनयमाांनुसार, रु्गांतविूकदार UPI (युणनफाइड 

पेमेंट इांटरफेस) मेकॅणनझमिारे 2 लाख रुपयाांपयंतच्या अजह 

मूल्यासाठी पैसे िॉक करण्याच्या पयाहयासह सावहजणनक कजह 

णस्ुररटीज समस्ाांमधे्य अजह करू शकतात. 

● सेबीने बाजारातील सहभार्गी ांशी सल्लामसलत करून आणि 

र्गरजाांमधे्य एकसमानता आिण्यासाठी तसेच 

रु्गांतविूकदाराांसाठी रु्गांतविूक सुलभ करण्यासाठी UPI यांत्रिा 

वापरून रु्गांतविुकीची मयाहदा 5 लाख रुपयाांपयंत वाढवण्याचा 

णनिहय घेतला आहे. 

आरबीआयने आणथयक फस िुकीच्या मोडस ऑपरेंडी र 

पुन्वस्तका जारी केले. 

● झर्व्ह बँक ऑफ इांणडयाने "BE(A)WARE" नावाची एक पुल्स्तका 

लॉन्च केली आहे ज्यात फसविूक करिाऱ्याांिारे वापरलेली 

सामान्य कायहपद्धती आणि णवणवि आणथहक व्यवहार करताना 

घ्यावयाची खबरदारी याांचा समावेश आहे. णडणजटल पेमेंट आणि 

इतर आणथहक व्यवहार करताना भोळसट ग्राहकाांकडून होिाऱ्या 

णवणवि प्रकारच्या आणथहक फसविुकीबद्दल लोकाांमधे्य 

जार्गरूकता वाढविे हे या पुल्स्तकेचे उणद्दष्ट आहे. 

● पुन्वस्तका: णसम सॅ्वप, णवणशांर्ग/णफणशांर्ग णलांक्स, लॉटरी, बनावट 

कजह वेबसाइट्स आणि णडणजटल अँप्स इत्ादीसारख्या 

सामान्यतः  वापरल्या जािार्या फसव्या तांत्राांपासून सांरक्षि प्रदान 

करते. 

● पुल्स्तकेत व्यक्तीची वैयल्क्तक माणहती नेहमी र्गोपनीय ठेवण्याची, 

अनोळखी कॉल/ईमेल/मेसेजेस इत्ादी ांबाबत लक्ष ठेवण्याच्या 

र्गरजेवर भर देण्यात आला आहे आणि आणथहक व्यवहार करताना 

पाळल्या जािार्या योग्य उपाययोजनाांची रूपरेषा देखील णदली 

आहे. 
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कॉमन मोडस ऑपरेंडी म्हिजे काय? 

● "मोडस ऑपरेंडी" हा एक लॅणटन शब्द आहे जो एखाद्या 

व्यक्तीच्या णकां वा र्गटाच्या कायहपद्धतीचे विहन करतो, जो एक 

स्पष्ट नमुना दशहवतो. एक मोडस ऑपरेंडी (सामान्यत: "MO" 

म्हिून सांणक्षप्त केली जाते) मुख्यतः  रु्गने्हर्गारी वतहनावर चचाह 

करण्यासाठी वापरली जाते आणि भणवष्यातील रु्गने्ह 

रोखण्यासाठी व्यावसाणयकाांिारे वापरली जाते. 

HDFC मु्यचु्यअल फिं डाने #LaxmiForLaxmi लाँच केले. 

● HDFC मु्यचु्यअल फां डाने मणहलाांच्या नेतृत्वाखालील आणथहक 

सक्षमीकरि उपिम 'लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी' सुरू केला आहे जो 

मणहला रु्गांतविूकदाराांना त्ाांच्या जवळच्या मणहला आणथहक 

तज्ञाशी अनोख्या णमस्ड कॉल सेवेिारे जोडेल. मणहला आणथहक 

तज्ञ मणहला रु्गांतविूकदाराांच्या प्रश्नाांना मार्गहदशहन करतील आणि 

त्ाांचे णनराकरि करतील. या उपिमािारे, HDFC मु्यचु्यअल 

फां डाचे उणद्दष्ट मणहला रु्गांतविूकदाराांना त्ाांच्या आणथहकदृष्ट्या 

स्वतांत्र होण्याच्या प्रवासात मदत करिे आणि त्ाांच्यासाठी 

मु्यचु्यअल फां ड रु्गांतविूक सुलभ करिे हे आहे. 

Axis Bank ने 'HouseWorkIsWork' प्रकल्प लाँच केला आहे. 

● शहरी सुणशणक्षत मणहलाांच्या कमहचाऱ्याांच्या कमी सहभार्गामुळे, 

Axis Bank ने 'HouseWorkIsWork' प्रकल्प सुरू केला आहे, 

जो कामावर परत येऊ इल्ििाऱ्याांसाठी श्ता प्रदान करतो. 

बँकेच्या नुकत्ाच घेतलेल्या हाऊसवकह  इजवकह  या 

उपिमाणवषयी एका मुलाखतीत Axis Bank चे अध्यक्ष आणि 

प्रमुख (एचआर) राजकमल वेमपती म्हिाले, “या उपिमामार्गील 

हेतू या मणहलाांना आत्मणविास देिे हा आहे की त्ा रोजर्गारक्षम 

आहेत, त्ाांच्याकडे कौशले्य आहेत. ते बँकेत णवणवि नोकरीच्या 

भूणमकेत बसू शकतात आणि ते या मणहलाांना कामावर परत 

आिण्याबद्दल आहे.” 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● राजकमल वेमपती याांनी स्पष्ट केले की Axis Bank सारख्या 

मोठ्या सांस्थेसाठी योग्य आणि कुशल कमहचारी णनयुक्त करिे 

कठीि आहे आणि 'हाऊसवकह इजवकह ' ही बँकेची प्रयत्शील 

आणि खऱ्या मॉडेलच्या पलीकडे शाखा करण्याची पद्धत आहे. 

● "आम्ही टेम्प्पे्टच्या पलीकडे जावे आणि आपल्यासारखे 

नसलेल्या लोकाांना कामावर घेण्यास तयार असले पाणहजे असे 

साांर्गण्याचा हा एक मार्गह आहे." हे अशा ल्स्त्रयाांबद्दल देखील आहे 

ज्याांनी बयाहच काळापासून काम केले नाही. 

RBI ने णनयायतदारािंसाठी व्याज अनुदान योजना  ाढ ली. 

● णनयाहत णशपमेंटचा णवस्तार करण्याच्या उदे्दशाने, भारतीय ररझर्व्ह 

बँकेने MSME णनयाहतदाराांसाठी णशपमेंटपूवह आणि पोस्ट-

णशपमेंट रुपयाच्या कजाहसाठी व्याज समानीकरि योजना माचह 

2024 पयंत वाढवली. 'व्याज समीकरि योजना फॉर णशपमेंटपूवह 

आणि पोस्ट-णशपमेंट रुपया एक्सपोटह िेणडट' प्रदान करते. 

णनयाहतदाराांना सबणसडी. ही योजना आिी रे्गल्या वषी जून 

अखेरपयंत आणि नांतर पुन्हा सप्टेंबर 2021 पयंत वाढवण्यात 

आली. 

महत्वाचे मुदे्द: 

● RBI च्या म्हिण्यानुसार MSME उत्पादक णनयाहतदाराांच्या काही 

शे्रिी ांसाठी योजनेअांतर्गहत व्याज समानीकरि दर 2% आणि 3% 

पयंत सुिाररत केले आहेत. 

● व्याजदर समान करण्यासाठी योजना “सरकारने 31 माचह 2024 

पयंत णकां वा पुढील पुनरावलोकन होईपयंत, यापैकी जे आिी 

येईल ते पयंत प्री- आणि पोस्ट-णशपमेंट रुपया एक्सपोटह 

िेणडटसाठी व्याज समानीकरि योजनेचा णवस्तार करण्यास 

अणिकृत केले आहे,” णनवेदनात म्हटले आहे. 

● RBI च्या अणिसूचनेनुसार, णवस्तार 1 ऑरोबर 2021 रोजी लारू्ग 

होईल आणि 31 माचह 2024 रोजी सांपेल. सरकारच्या प्रोडक्शन 

णलांक्कड इन्सेंणटर्व् (PLI) कायहिमाांतर्गहत लाभ णमळविाऱ्या 

दूरसांचार सािनाांना णकां वा व्यवसायाांना ही योजना लारू्ग होिार 

नाही. 

● त्ात पुढे म्हटले आहे की 1 एणप्रल 2022 पासून, बँका पात्र 

णनयाहतदाराांना आकारण्यात येिारे व्याजदर मानकाांनुसार 

आिीच कमी करतील आणि ते दावे आणथहक वषह सांपल्यानांतर 15 

णदवसाांच्या आत णलल्खत स्वरूपात सादर करिे आवश्यक आहे. 

ToneTag ने फीचर फोन  ापरकर्त्ाांसाठी VoiceSe UPI 

णडणजटल पेमेंट लाँच केले आहे. 

● ToneTag ने फीचर फोन वापरकत्ांसाठी "VoiceSe UPI पेमेंट 

सेवा" लाँच करण्यासाठी NSDL पेमेंट्स बँक आणि NPCI सोबत 

भार्गीदारी केली आहे. भारतीय ररझर्व्ह बँकेने फीचर फोन 

वापरकत्ांसाठी UPI पेमेंट सक्षम करिारी UPI 123Pay सुणविा 

सुरू केल्यानांतर हे आले आहे. ToneTag एक ध्वनी-आिाररत 

प्रॉल्क्सणमटी कमु्यणनकेशन आणि पेमेंट सेवा प्रदाता बेंर्गळुरू, 

कनाहटक येथे आहे. 

CRISIL ने 2022-23 साठी 7.8% GDP  ाढीचा अिंदाज  तय ला 

आहे. 

● देशाांतर्गहत रेणटांर्ग एजन्सी CRISIL ने आणथहक सवेक्षिात अांदाणजत 

8.5% च्या तुलनेत आणथहक वषह 2023 साठी आपला वास्तणवक 

GDP वाढीचा अांदाज 7.8% राखून ठेवला आहे. FM णनमहला 

सीतारामन याांच्या अथहसांकल्पीय प्रस्तावाांमधे्य भाांडवली खचाहला 

चालना देऊन पसह ल्स्टर ांर्ग सैल करण्यावर लक्ष कें णद्रत केले आहे 

आणि णवत्तीय एकत्रीकरिाची र्गती मांद आहे. एजन्सीची अपेक्षा 

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

जास्त आणि हेडलाइन चलनवाढ सरासरी 5.2% असेल. 

स्टार हेल्थ अँड अलाईड इन्शुरन्सने 'स्टार  ुमन केअर इन्शुरन्स 

पॉणलसी' लाँच केली आहे. 

● स्टार हेल्थ अँड अलाईड इन्व्शुरन्स कां पनी णलणमटेड या आरोग्य 

णवमा कां पनीने "स्टार वुमन केअर इन्व्शुरन्स पॉणलसी" लाँच केली. 

हे एक मणहला-कें णद्रत सवहसमावेशक आरोग्य कवच आहे जे 

णवशेषतः  ल्स्त्रयाांच्या जीवनाच्या प्रते्क टप्प्यावर त्ाांच्या 

आरोग्यसेवा र्गरजाांचे सांरक्षि करण्यासाठी णडझाइन केलेले आहे. 

पॉणलसी प्रीणमयमिारे खरेदी केली जाऊ शकते जी तै्रमाणसक 

णकां वा सहामाही हप्त्ाांमधे्य भरली जाऊ शकते आणि ही पॉणलसी 

1 वषह, 2 वषह णकां वा 3-वषांसाठी देखील घेतली जाऊ शकते. 
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NaBFID चे RBI कायद्यािंतगयत AIFI म्हिून णनयमन केले जाईल. 

● ररझर्व्ह बँक ऑफ इांणडयाने जाहीर केले आहे की एन एशनल बँक 

फॉर फायनाल्न्सांर्ग इन्व्फ्रास्टरक्चर अँड डेर्व्लपमेंट (NaBFID) चे 

RBI कायदा, 1934 अांतर्गहत अल्खल भारतीय णवत्तीय सांस्था (AIFI) 

म्हिून त्ाचे णनयमन आणि पयहवेक्षि केले जाईल. 

RBI ने Paytm Payments Bank Ltd ला न ीन ग्राहकािंचे 

ऑनबोणडांग थािंब ण्याचे णनदेश णदले आहेत. 

● ररझर्व्ह बँक ऑफ इांणडया (RBI) ने Paytm Payments Bank 

Ltd ला तात्काळ प्रभावाने नवीन ग्राहकाांचे ऑनबोणडंर्ग 

थाांबवण्याचे णनदेश णदले आहेत. बँकेला णतच्या IT प्रिालीचे 

सवहसमावेशक णसस्टम ऑणडट करण्यासाठी आयटी ऑणडट फमह 

णनयुक्त करण्याचे णनदेश देण्यात आले आहेत. RBI ने बँणकां र्ग 

रेगु्यलेशन अँर, 1949 च्या कलम 35A अांतर्गहत आपल्या 

अणिकाराांचा वापर करून हा णनिहय घेतला. 

● आरबीआयने पेटीएम पेमेंट्स बँकेला आयटी ऑणडट फमहची 

णनयुक्ती करण्याचा सल्ला णदला आहे ज्यामुळे त्ाांच्या IT 

प्रिालीचे सवहसमावेशक णसस्टम ऑणडट केले जाईल. एकदा 

ऑणडट सांपल्यानांतर, RBI आयटी ऑणडटसहच्या अहवालाांचे 

पुनरावलोकन करेल आणि अहवालाांच्या आिारे नवीन 

ग्राहकाांच्या ऑनबोणडंर्गसाठी परवानर्गी मांजूर करेल णकां वा त्ाचे 

पुनरावलोकन करेल. 

EPFO ने 2021-22 साठी PF ठे ी िं रील व्याजदर 8.1% पयांत 

कमी केला. 

● सेवाणनवृत्ती णनिी सांस्था, कमहचारी भणवष्य णनवाहह णनिी सांघटना 

(EPFO) ने 2021-22 साठी भणवष्य णनवाहह णनिी ठेवी ांवरील 

व्याजदर 8.10% पयंत कमी केला आहे. हा दर मार्गील वषाहच्या 

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

ठेवी ांवरील व्याजदर 8.5% होता. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● चार दशकाांहून अणिक काळातील हे सवाहत कमी आहे. EPFO ने 

1977-78 मधे्य 8.0% व्याजदर जमा केला होता. तेर्व्ापासून, ते 

एकतर 8.25% णकां वा अणिक आहे. 

● 8.1% व्याज दर EPFO च्या वषाहतील अांदाजे उत्पन्न 76,768 

कोटी ांच्या आिारे घोणषत करण्यात आला आहे आणि यामुळे 

सेवाणनवृत्ती णनिी सांस्था 450 कोटी रुपयाांच्या अणिशेषासह 

राहील. 

● या णनिहयाचा साठ दशलक्ष EPFO सदस्ाांच्या कमाईवर पररिाम 

होण्याची अपेक्षा आहे. 

मागील दर: 

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

व्याजदर णदला होता. 

● 2015-16 मधे्य व्याजदर 8.8% वर थोडा जास्त होता. 

● त्ाने 2013-14 तसेच 2014-15 मधे्य 8.75% व्याज णदले होते, 

जे 2012-13 च्या 8.5% पेक्षा जास्त होते. 

● 2011-12 मधे्य व्याजदर 8.25% होता. 

मॉगयन सॅ्टनलीने FY23 साठी भारताचा GDP 7.9%  र ठे ला 

आहे. 

● रेणटांर्ग एजन्सी मॉर्गहन सॅ्टनलीने 2022-23 (FY23) साठी 

भारताच्या GDP वाढीचा अांदाज 7.9% ठेवला आहे. रणशया-

युिेन सांघषाहचा तेलाच्या णकमती ांवर पररिाम झाल्यामुळे त्ाच्या 

पूवीच्या अांदाजापेक्षा हे 50 bps कमी आहे. णशवाय, सॅ्टन्व्लेने 

देशाचा णकरकोळ चलनवाढीचा अांदाज 6% पयंत वाढवला, 

दरम्यान, चालू खात्ातील तूट GDP च्या 3% ने वाढलेली णदसते. 

● तेल आणि इतर वसू्तांच्या वाढीव णकां मती या तीन प्रमुख 

माध्यमाांमुळे भारत प्रभाणवत झाला आहे. ब्रोकरेजमिील 

णवशे्लषकाांनीही त्ाांचा चलनवाढीचा अांदाज 6 टक्क्ाांपयंत 

वाढवला – RBI साठी सहनशीलता बँडचा वरचा भार्ग – आणि 

चालू घडामोडी ांमुळे सॅ्टर्गफे्लशन जोखीम ध्वजाांणकत केली. 

LivQuik RBI ची PPI इिंटरऑपरेणबणलटी मागयदशयक तते्त्व साध्य 

करिारी पणहली णफनटेक बनली आहे. 

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

जाहीर केले की, भारतीय ररझर्व्ह बँकेने अणनवायह केलेल्या प्रीपेड 

पेमेंट इिुमेंट्ससाठी त्ाांनी पूिह इांटरऑपरेणबणलटी प्राप्त केली 

आहे. फमहच्या मते, पूिह इांटरऑपरेणबणलटी प्राप्त करिारी ही 

पणहली PPI जारीकताह आहे. RBI णनयमाांनुसार, PPI जारीकत्ांनी 

31 माचह 2022 पयंत पूिह- KYC वॉलेट इांटरऑपरेणबणलटी सक्षम 

करिे आवश्यक आहे. 

● LivQuik चे ग्राहक ल्र्व्सा आणि RuPay नेटवकह वर काडह सांलग्न 

करून, तसेच UPI सक्षम करून, व्यवसायानुसार, 

इांटरऑपरेणबणलटीमुळे त्ाांचे पेमेंट आणि वॉलेटमधे्य खचह 

करण्यास सक्षम होतील. 

● LivQuik चे चीफ ऑपरेणटांर्ग ऑणफसर करि तलवार याांनी या 

कायहिमात भाषि केले आणि ते म्हिाले, “LivQuik मधे्य, 

ग्राहकाांना आमच्या PPI क्षमताांचा लाभ घेण्यासाठी आणि त्ाांची 

उणद्दषे्ट साध्य करण्यासाठी सवाहत व्यापक व्यासपीठ उपलब्ध 

करून देण्यात आम्हाला अणभमान वाटतो. पूिह 

इांटरऑपरेणबणलटी प्राप्त करिारे पणहले PPI असल्याचा आम्हाला 

आनांद वाटतो आणि आम्ही आमच्या ग्राहकाांच्या णवसृ्तत 

शे्रिीसाठी आमच्या सेवा प्रदान करण्यास उतु्सक आहोत. काडह , 

वॉलेट्स, णर्गफ्ट सणटहणफकेट्स आणि इतर उत्पादनाांमधे्य आमच्या 

णवद्यमान क्षमताांसह PPI वर UPI णवतरीत करण्यासाठी आम्ही 

M2P Fintech सोबत काम केले आहे.” 

IIFL णसकु्यररटीजने " नअप" प्राइमरी माकेट्स इन्वे्हस्टमेंट 

पॅ्लटफॉमय लाँच केले. 

● IIFL णस्ुररटीज णलणमटेड (पूवी इांणडया इन्फोलाइन णलणमटेड) 

ने 'OneUp' लाँच केले, भारतातील पणहले प्राथणमक बाजार 

रु्गांतविूक मांच. या पॅ्टफॉमहिारे, प्रारां णभक सावहजणनक ऑफररांर्ग 

(IPO), नॉन-कन्व्र्व्टेबल णडबेंचर (NCDs) आणि सावहभौम सुविह 

रोखे (SGBs) मधे्य रु्गांतविूक केली जाऊ शकते. OneUp 

पॅ्टफॉमहवर, IPO अजह 24×7 आणि IPO बोली उघडण्याच्या 

तीन णदवस आिी स्वीकारले जातात. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

● हे सवह एकाच व्यासपीठावर खरेदीदाराांना नवीन रु्गांतविूक 

पयाहयाांचे णवशे्लषि, व्यवहार आणि हाताळण्यास सक्षम करते. 

पॅ्टफॉमहचे आिखी एक वैणशष्ट्य म्हिजे ते रु्गांतविूकदाराांना 

इतराांसाठी देखील बोली लावू देते, मर्ग ते णमत्र असोत णकां वा 

कुटुांबातील सदस् असोत. 

● इांणडया इन्व्फ्रास्टरक्चर फायनान्स कां पनी णलणमटेड (IIFCL) ने 

भारतात दीघहकालीन पायाभूत सुणविाांना चालना देण्यासाठी 

1,500 कोटी रुपये कजह उभारले आहे. त्ाने नॉन-कन्व्र्व्टेबल 

डेट णस्ुररटीजच्या खाजर्गी पे्समेंटिारे 500 कोटी रुपयाांसाठी 

णनिी उभारला आणि त्ाच्याकडे 1,000 कोटी रुपयाांचा ग्रीनशू 

पयाहय आहे. हा अांक 6 वेळा ओर्व्रसबस्क्राइब झाला. 

पाच े पेमेंट टेक स्टाटयअप IZealiant Technologies 

Razorpay िारे अणधग्रणहत 

● Razorpay, एक णफनटेक युणनकॉनह, IZealiant 

Technologies, बँकाांना पेमेंट टेक्नॉलॉजी सोलू्यशन्स प्रदान 

करिारा एक प्रणसद्ध णफने्टक व्यवसाय, अज्ञात रकमेत खरेदी 

करण्याची घोषिा केली. IZealiant हे पुिे-आिाररत स्टाटहअप 

आहे जे बँका आणि णवत्तीय सांस्थाांना मोबाइल-फस्टह , API-सक्षम 

आणि क्लाउड-रेडी पेमेंट प्रोसेणसांर्ग टूल्स ऑफर करते. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● Razorpay च्या बँणकां र्ग सोलु्यशन्स आमहला IZealiant च्या 

खरेदीमुळे बळकट केले जाईल, जे भार्गीदार बँकाांसाठी 

िाांणतकारी पेमेंट बँणकां र्ग सोलू्यशन्स णवकणसत करेल, ज्यामुळे 

व्यवसाय आणि त्ाांच्या अांणतम ग्राहकाांना वेर्गवान, अणिक अखांड 

आणि सुरणक्षत पेमेंट अनुभवाचा आनांद घेता येईल. 

● Razorpay च्या बँणकां र्ग टीमने भारतातील अनेक महत्त्वाच्या 

प्रकल्पाांवर काम केले आहे, ज्यात Razorpay TokenHQ, 

भारतातील पणहले मल्टी-नेटवकह  RBI कां प्ायांट काडह 

टोकनायझेशन सोलू्यशन आणि MandateHQ, बँकाांसाठी API-

आिाररत, प्र्ग-अँड-पे् आवती पेमेंट इांटरफेस याांचा समावेश 

आहे. 

● “आम्हाला IZealiant टीम आज Razorpay कुटुांबात सामील 

झाल्यामुळे आनांद होत आहे,” Razorpay चे CEO आणि सह-

सांस्थापक हणषहल माथूर याांनी खरेदीला उत्तर देताना साांणर्गतले. 

मला खात्री आहे की दोन ताांणत्रक कां पन्याांचे एकणत्रत सामथ्यह 

आमच्या भार्गीदार बँकाांना पुढील णपढीतील उपाय णवकणसत 

करण्यासाठी आणि नवीन सामान्य ल्स्थतीत बाजारातील 

र्गणतशीलता बदलण्यासाठी आवश्यक सहाय्य प्रदान करेल. 

पेटीएम पेमेंट्स बँकेला डेटाचे उल्लिंघन केल्याबद्दल णशक्षा केली 

आहे. 

● आरबीआयने पेटीएम पेमेंट्स बँकेला नवीन ग्राहक 

स्वीकारण्यापासून रोखले आहे कारि त्ाांनी इतर देशाांतील 

सर्व्हरवर डेटा टर ाल्न्व्झट करण्याची परवानर्गी देऊन आणि 

ग्राहकाांचे योग्य प्रमािीकरि करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे 

कायद्याचे उल्लांघन केले आहे. एका अहवालानुसार, भारतीय 

ररझर्व्ह बँक (RBI) च्या वाणषहक तपासिीत असे आढळून आले 

की कां पनीचे सर्व्हर चीन-आिाररत सांस्थाांशी माणहती सामाणयक 

करत आहेत ज्याांनी पेटीएम पेमेंट्स बँकेत अप्रत्क्षपिे स्वारस् 

ठेवले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सॉफ्टबँक-समणथहत पेटीएम पेमेंट्स बँकेला शुिवारी सेंटर ल 

बँकेने नवीन ग्राहक जोडण्यापासून रोखले, "बँकेत आढळलेल्या 

र्गांभीर पयहवेक्षी समस्ा" उद्िृत केले. 

● ररझर्व्ह बँक ऑफ इांणडयाने एका णनवेदनात म्हटले आहे की 

बँकेला णतच्या IT प्रिालीचे सांपूिह मूल्याांकन करण्यासाठी ऑणडट 

कां पनी णनयुक्त करण्यास साांणर्गतले आहे. 

● पेटीएम पेमेंट्स बँकेने, दुसरीकडे, आरोपाचे विहन “पूिहपिे 

चुकीचे, चुकीचे आणि पुष्टी न केलेले” असे केले आहे, हे लक्षात 

घेऊन की ते RBI च्या डेटा स्थाणनकीकरि णनदेशाांचे पूिहपिे 

पालन करते. 

● "बँकेचा डेटा सांपूिहपिे देशात समाणवष्ट आहे." णनवेदनानुसार, 

“आम्ही णडणजटल इांणडया कायहिमाचे खांबीर समथहक आहोत 

आणि देशात आणथहक समावेशकता वाढवण्यासाठी समणपहत 

आहोत. 

● RBI च्या णनिहयाला प्रणतसाद म्हिून बँक (Paytm पेमेंट्स) त्वरीत 

काम करत आहे. PPBL ने साांणर्गतले की ते श् णतत्ा लवकर 

त्ाांच्या समस्ाांचे णनराकरि करण्यासाठी णनयामकाांना सहकायह 

करत राहील. 

● णनवेदनानुसार ग्राहकाांच्या सेवाांवर पररिाम होिार नाही. 

● सध्याचे PPBL ग्राहक कोित्ाही व्यत्याणशवाय अखांड बँणकां र्ग 

आणि णडणजटल पेमेंट सेवाांचा लाभ घेण्यास सक्षम असतील, असे 

णविानात म्हटले आहे. 

फेबु्र ारीमधे्य णकरकोळ महागाई 6.07%  र, अजूनही RBI 

मयायदेपेक्षा जास्त आहे. 

● फेबु्रवारीमधे्य, भारताचा णकरकोळ चलनवाढीचा दर आठ 

मणहन्याांच्या उच्चाांकावर पोहोचला, सलर्ग दुस-या मणहन्यात 

मध्यवती बँकेच्या 6% च्या आरामदायी पातळीच्या वर कायम 

राणहला, तर घाऊक णकमतीची चलनवाढ सलर्ग अकराव्या 

मणहन्यात दुहेरी अांकात राणहली. आणशयातील णतसऱ्या-सवाहत 

मोठ्या अथहव्यवस्थेच्या वाढीला िोका वाढल्याने, यामुळे 

महार्गाईचे व्यवस्थापन कठीि होऊ शकते. ग्राहक णकां मत 

णनदेशाांक (CPI)- आिाररत महार्गाईचा दर फेबु्रवारीमधे्य 6.07 

टक्क्ाांपयंत वाढला आहे जो मार्गील मणहन्याच्या 6.01 

टक्क्ाांवरून वाढला आहे 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

● भाजीपाला आणि खाद्यतेलाच्या महार्गाईमुळे अन्न आणि पेय 

पदाथांच्या महार्गाईने 15 मणहन्याांतील उच्चाांक 5.85 टक्क्ाांवर 

पोहोचला आहे. 

● घाऊक णकां मत णनदेशाांक (WPI) आिाररत चलनवाढीचा दर दोन 

मणहन्याांच्या घसरिीनांतर फेबु्रवारीमधे्य 13.11 टक्क्ाांवर 

पोहोचला, असे उद्योर्ग णवभार्गाने जारी केलेल्या 

आकडेवारीनुसार. 

● कां पन्याांनी ग्राहकाांना उच्च इनपुट णकां मती णदल्याने उत्पाणदत 

वसू्तांची महार्गाई फेबु्रवारीमधे्य 9.84 टक्क्ाांवर पोहोचली, तर 

अन्न आणि इांिन महार्गाई दर ल्स्थर राणहले. 

● उत्पादकाांनी वाढत्ा णनणवष्ठा खचह ग्राहकाांना णदल्याने 

फेबु्रवारीमधे्य उत्पाणदत वसू्तांची महार्गाई 9.84 टक्क्ाांवर रे्गली, 

तर अन्न आणि पेटर ोलची महार्गाई अनुिमे 8.19 टके्क आणि 

31.5 टक्क्ाांवर घसरली. मे 2021 पासून घसरलेल्या टर ेंडनांतर, 

खाद्यतेल महार्गाई फेबु्रवारीमधे्य 14.9 टक्क्ाांवर पोहोचली. 

● जेर्व्ा तेल-माकेट कॉपोरेशन इांिनाच्या णकमती वाढवतात, जे 

नोर्व्ेंबरपासून ल्स्थर आहेत, तेर्व्ा अथहव्यवस्थेवर महार्गाईचा 

दबाव वाढण्याची श्ता आहे, ज्यामुळे व्याजदर 

वाढवण्यासाठी ररझर्व्ह बँकेवर आिखी दबाव येईल. 

बाजार भािंड लाच्या बाबतीत भारताने जगातील पणहल्या पाच 

क्लबमधे्य प्र ेश केला. 

● िूमबर्गहच्या माकेट कॅणपटलायझेशनच्या अलीकडील डेटानुसार, 

भारताच्या इल्िटी माकेटने पणहल्या वेळी माकेट 

कॅणपटलायझेशनच्या बाबतीत जर्गातील टॉप 5 मधे्य प्रवेश केला 

आहे. USD 3.21 णटर णलयनच्या एकूि बाजार भाांडवलासह भारत 

5 व्या िमाांकावर आहे. एकूि जार्गणतक बाजार भाांडवल USD 

109.22 णटर णलयन आहे. USD 47.32 णटर णलयनच्या एकूि माकेट 

कॅपसह US िमवारीत अव्वल आहे, त्ानांतर चीन (USD 11.52 

णटर णलयन), जपान (USD 6 णटर णलयन) आणि हाँर्गकाँर्ग (USD 5.55 

णटर णलयन) आहे. 

● युनायटेड णकां र्गडम (यूके) USD 3.19 णटर णलयनच्या एम-कॅपसह 

6 व्या िमाांकावर, सौदी अरेणबया USD 3.18 णटर णलयनच्या एम-

कॅपसह 7 व्या िमाांकावर, कॅनडा USD 3.18 णटर णलयनच्या एम-

कॅपसह 8 व्या िमाांकावर, फ्रान्स 9व्या िमाांकावर आहे USD 

2.89 णटर णलयनचे M-Cap आणि USD 2.29 णटर णलयनच्या M-

Cap सह जमहनी 10व्या िमाांकावर आहे. 

अँन्वक्सस बँकेने IFR एणशया अ ॉड्यस 2021 मधे्य 'एणशयन बँक 

ऑफ द इयर' णजिंकला. 

● भारतातील णतसरी सवाहत मोठी खाजर्गी के्षत्रातील बँक, अँल्क्सस 

बँकेला आणशयाई रु्गांतविूक बँणकां र्ग के्षत्रातील व्यापक कर्व्रेज 

आणि कौशल्याची खोली यासाठी IFR आणशयाची एणशयन बँक 

ऑफ द इयर पुरस्कार देण्यात आला आहे. हा पुरस्कार सवह 

प्रमुख उत्पादने आणि णवभार्गाांमधे्य इल्िटी आणि कजह जारी 

करण्याच्या बाबतीत बँकेच्या उतृ्कष्ट कामणर्गरीची कबुली देतो. 

● या वषी, बँकेने फायनान्स एणशयाज कां टर ी अवॉड्हसमधे्य 

'भारतातील सवोतृ्कष्ट DCM हाऊस' पुरस्कार देखील णजांकला 

आहे. अँल्क्सस बँक िूमबर्गह लीर्ग टेबल रँणकां र्गमधे्य सलर्ग 15 

कॅलेंडर वषांमधे्य प्रथम िमाांकावर आहे आणि देशाांतर्गहत कजह 

भाांडवल बाजारामधे्य णतचे नेतृत्व स्थान कायम राखले आहे. 

HSBC च्या मु्यचु्यअल फिं डाने CRISIL IBX 50:50 णगल्ट प्लस 

SDL एणप्रल 2028 इिंडेक्सचा फिं ड लॉन्च केला. 

● HSBC CRISIL IBX 50:50 णर्गल्ट प्स SDL एणप्रल 2028 इांडेक्स 

फां ड (HGSF), CRISIL IBX 50:50 णर्गल्ट प्स SDL इांडेक्स- 

एणप्रल 2028 चा मार्गोवा घेिारा ओपन-एां डेड टारे्गट मॅचु्यररटी 

इांडेक्स फां ड आहे. फां ड हाऊसच्या मते, प्रोग्राममधे्य उच्च 

व्याजदर जोखीम आणि कमी िेणडट जोखीम आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● पे्रस ररलीजनुसार, HGSF दजेदार कजह कार्गदपते्र एकत्र करून 

सुिाररत जोखीम-समायोणजत कामणर्गरी आणि तरलता प्रदान 

करण्याचा मानस आहे. 

● कणपल पांजाबी, SVP - फां ड मॅनेजर णफक्स्ड इन्कम िारे फां डाचे 

व्यवस्थापन केले जाईल आणि CRISIL IBX 50:50 णर्गल्ट प्स 

SDL णनदेशाांक - एणप्रल 2028 णवरुद्ध बेंचमाकह  केले जाईल. 

सध्याच्या अल्स्थर दीघहकालीन णस्ुररटीजच्या दृष्टीकोनातून 

नफा णमळवण्यासाठी सहा वषांच्या लक्ष्य पररपिता के्षत्रावर लक्ष 

कें णद्रत करण्याचा फां डाचा मानस आहे. 

CGSSD माचय, 31, 2023 पयांत  ाढ ण्यात आला. 

● अिीनस्थ कजाहसाठी (CGSSD) िेणडट हमी योजना 

31.03.2023 पयंत वाढवण्यात आली आहे. 13 मे 2020 रोजी, 

सरकारने आत्मणनभहर भारत पॅकेजचा एक भार्ग म्हिून 'णडस्टर ेस्ड 

अॅसेट्स फां ड- स्टर ेस्ड एमएसएमईसाठी अिीनस्थ कजह ' सुरू 

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

'कजाहसाठी पत हमी योजना' मांजूर केली आणि तिावग्रस्त 

MSME च्या प्रवतहकाांना कजह देण्यासाठी ही योजना 24 जून 

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

जी RBI नुसार पुनरहचनेसाठी पात्र आहेतकजह देिाऱ्या 

सांस्थाांमाफह त कजह देिाऱ्या सांस्थाांच्या पुस्तकाांवर मार्गहदशहक तते्त्व. 

सुरुवातीला, योजना केवळ 31 माचह 2021 पयंत वैि होती. 
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आणथयक  र्य 2022-23 साठी जमू्म आणि काश्मीरसाठी 1.42 

लाख कोटी रुपयािंचा अथयसिंकल्प, अथयमिंत्री णनमयला सीतारामन 

यािंनी सादर केला. 

● लोकसभेत, अथहमांत्री णनमहला सीतारामन याांनी 2022-23 या 

आणथहक वषाहसाठी जमू्म आणि काश्मीरच्या कें द्रशाणसत 

प्रदेशासाठी 1.42 लाख कोटी रुपयाांचा अथहसांकल्प प्रस्ताणवत 

केला, सीतारामन याांनी कें द्रशाणसत प्रदेशाच्या 2021-22 या 

आणथहक वषाहसाठी एकूि 18,860.32 कोटी रुपयाांच्या अणतररक्त 

मार्गण्या माांडल्या आणि त्ाच णदवशी सभारृ्गहाला चचेला 

परवानर्गी देण्यासाठी काही णनयमाांना स्थणर्गती देण्याचा ठराव 

माांडला. 

बाजार भािंड लाच्या बाबतीत भारताने जगातील पणहल्या पाच 

क्लबमधे्य प्र ेश केला. 

● िूमबर्गहच्या माकेट कॅणपटलायझेशनच्या अलीकडील डेटानुसार, 

भारताच्या इल्िटी माकेटने पणहल्या वेळी माकेट 

कॅणपटलायझेशनच्या बाबतीत जर्गातील टॉप 5 मधे्य प्रवेश केला 

आहे. USD 3.21 णटर णलयनच्या एकूि बाजार भाांडवलासह भारत 

5 व्या िमाांकावर आहे. एकूि जार्गणतक बाजार भाांडवल USD 

109.22 णटर णलयन आहे. USD 47.32 णटर णलयनच्या एकूि माकेट 

कॅपसह US िमवारीत अव्वल आहे, त्ानांतर चीन (USD 11.52 

णटर णलयन), जपान (USD 6 णटर णलयन) आणि हाँर्गकाँर्ग (USD 5.55 

णटर णलयन) आहे. 

मूडीजने CY22 साठी भारताचा GDP अिंदाज 9.1% पयांत कमी 

केला. 

● रेणटांर्ग एजन्सी मूडीजने रणशया-युिेन सांघषाहचा जार्गणतक 

अथहव्यवस्थेवर होिार्या प्रणतकूल पररिामाांमुळे कॅलेंडर वषह 

2022 (CY2022) मधे्य भारताच्या आणथहक वाढीचा अांदाज 40 

आिार अांकाांनी 9.1 टक्क्ाांनी खाली आिला आहे. यापूवी 

फेबु्रवारी 2022 मधे्य, मूडीजने CY2022 मधे्य भारताचा जीडीपी 

9.5 टके्क असा अांदाज वतहवला होता. मूडीजने कॅलेंडर वषह (CY) 

2023 साठी भारताच्या GDP वाढीचा अांदाज 5.4 टके्क ठेवला 

आहे. 

आयसीआयसीआय बँकेने एणमरेट्स स्काय डयसह को-बँ्रडेड 

के्रणडट काडय लॉन्च केले. 

● Emirates Skywards च्या सहकायाहने, Emirates आणि 

flydubai चा लॉयल्टी कायहिम , ICICI बँकेने 'Emirates 

Skywards ICICI Bank Credit Card' तयार केले आहे. 

ग्राहक ररवॉडह पॉइांट णमळवू शकतात – ज्याला स्काय ड्यस 

माइि म्हिून ओळखले जाते – प्रवास, जीवनशैली आणि 

काड्हसच्या सांकलनासह दैनांणदन खरेदीवर. खाजर्गी के्षत्रातील 

कजहदात्ानुसार, ही काडे सवोतृ्कष्ट शे्रिीतील बणक्षसे आणि 

फायदे देतात आणि वारांवार परदेशात प्रवास करिाऱ्या श्रीमांत 

ग्राहकाांसाठी योग्य आहेत. 

SBI हैदराबाद येथे इनोवे्हशन, इनकु्यबेशन आणि प्र ेग कें द्र 

स्थापन करिार आहे. 

● से्टट बँक ऑफ इांणडया (SBI) हैदराबाद, तेलांर्गिा येथे इनोरे्व्शन, 

इन्ुबेशन आणि एक्सीलरेशन सेंटर (IIAC) स्थापन करेल जे 

सल्लार्गाराच्या ऑन-बोणडंर्गच्या सहा ते नऊ मणहन्याांत कायाहल्ित 

होईल. हे कें द्र बँकेची सध्याची कामणर्गरी वाढवण्याची आणि 

नवोपिमािारे उच्च शे्रिीतील वाढ घडवून आिण्याची इन-

हाउस क्षमता असेल. हे बँकेला नवीन उत्पादने आणि सेवाांच्या 

पररचयासाठी तांत्रज्ञान, ज्ञान आणि कौशले्य णवकणसत करण्यास 

मदत करेल. णफन-टेक भार्गीदारी णनयांणत्रत करण्यासाठी आणि 

चालणवण्यास आणि सांपूिह बँकेत बदल लारू्ग करण्यासाठी ही एक 

कें द्रीय सांस्था म्हिून काम करेल. 

मणहला मनी, न्वव्हसा आणि टर ान्सकॉपयने मणहला उद्योजकािंसाठी 

प्रीपेड काडय लॉन्च केले. 

● णडणजटल पेमेंट नेटवकह  मणहला मनी, ल्र्व्सा आणि टर ान्सकॉपह 

प्रीपेड पेमेंट इिुमेंट्स (पीपीआय) ने मणहला उद्योजकाांना पेमेंट, 

कजे सहज र्गोळा करण्यात आणि व्यवहाराांसाठी प्रोत्साहन 

णमळण्यासाठी मणहला मनी प्रीपेड काडह लॉन्च केले आहे. प्रीपेड 

काडह णडजीटल उद्योजक, छोटे व्यावसाणयक आणि मणहलाांच्या 

र्गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले आहे. 

मणहला मनी प्रीपेड काडयची ठळक  ैणशष्ट्ये आणि फायदे: 

● हे काडह मणहला उद्योजकाांना त्ाांच्या व्यवसायासाठी णडणजटल 

पद्धतीने पेमेंट र्गोळा करिे सोपे करते आणि त्ाांचे खेळते 

भाांडवल वाढणवण्यात मदत करते, कारि कजह थेट काडहमधे्य 

हस्ताांतररत केले जाऊ शकते. 

● भार्गीदाराांच्या मणहला मनी इकोणसस्टममिून वापरकत्ांना 

प्रोत्साहन, बणक्षसे आणि कॅशबॅक ऑफर केले जातात. 

● हे काडह अशा मणहलाांसाठी उपयुक्त आहे ज्या कदाणचत त्ाांची 

बँक खाती सणियपिे चालवत नाहीत परां तु त्ाांच्या 

व्यवसायासाठी आणि खचाहसाठी णडणजटल व्यवहार करू 

इल्ितात. 

NPCI ने UPI  ापरकर्त्ायसाठी "UPI Lite- ऑन-णडव्हाइस 

 ॉलेट" काययक्षमता णडझाइन केली आहे. 

● नॅशनल पेमेंट कॉपोरेशन ऑफ इांणडया (NPCI) ने UPI 

वापरकत्ांसाठी "UPI Lite - ऑन-णडर्व्ाइस वॉलेट" ("UPI 

Lite") कायहक्षमता लहान मूल्याच्या व्यवहाराांसाठी णडझाइन केली 

आहे. भारतातील एकूि णकरकोळ व्यवहाराांपैकी सुमारे 75% 

(रोख रकमेसह) व्यवहार मूल्य 100 रुपयाांपेक्षा कमी आहे. पुढे, 

एकूि UPI व्यवहाराांपैकी 50% व्यवहाराांचे मूल्य 200/- पयंत 

आहे. अशा लहान मूल्याच्या व्यवहाराांवर सहज प्रणिया 

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

आहे. 
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फेज 1 मधे्य 

● UPI Lite जवळच्या ऑफलाइन मोडमधे्य म्हिजे डेणबट 

ऑफलाइन आणि िेणडट ऑनलाइन पद्धतीने व्यवहाराांवर 

प्रणिया करेल आणि नांतरच्या टप्प्यावर, UPI लाइट सांपूिह 

ऑफलाइन मोडमधे्य म्हिजे डेणबट आणि िेणडट दोन्ही 

ऑफलाइन व्यवहाराांवर प्रणिया करेल. 

● UPI Lite पेमेंट व्यवहाराची वरची मयाहदा रु. 200. “ऑन-

णडर्व्ाइस वॉलेट” साठी UPI Lite णशल्लकची एकूि मयाहदा रु. 

कोित्ाही वेळी 2,000 . 

● UPI Lite मि्ये णनिीची पूतहता करि्याची परवानर्गी केवळ 

ऑनलाइन मोडमि्ये अणतररक्त घटक प्रमािीकरि (AFA) 

णकां वा UPI AutoPay वापरून णदली जाईल जी वापरकत्ाहने 

AFA सह ऑनलाइन मोडमि्ये नोांदिी केली आहे. 

HDFC बँक “स्माटयहब व्यापार काययक्रम” आणि ‘ऑटोफस्टय’ 

अँप लाँच करिार आहे. 

● एचडीएफसी बँकेने छोया व्यावसाणयक कजांना णडणजटल पुश 

देण्यासाठी खालील दोन उपिम/अॅॅल्प्केशन “स्माटहहब 

व्यापार कायहिम” आणि ‘ऑटोफस्टह ’ अँप लाँच करण्याची 

घोषिा केली आहे. णवत्तीय सांस्थेने 2.7 दशलक्ष णकरकोळ णविेते 

ऑनबोडह केले आहेत आणि प्रते्क मणहन्याला 100 हजार 

णकरकोळ णविेते खरेदी करत आहेत. एचडीएफसी बँकेची तीन 

वषांत 20 दशलक्ष णकरकोळ णविेत्ाांना ऑनबोडह करण्याची 

योजना आहे. नवीन ऑनबोडह केलेले अध्याहहून अणिक णकरकोळ 

णविेते केवळ अँप पॅ्टफॉमहिारे कायह करतात. 

भारतातील णक्रप्टोकरन्सी: अथयमिंत्री णनमयला सीतारामन 2022 

● या मणहन्याच्या सुरुवातीला अथहमांत्री णनमयला सीतारामन याांनी 

त्ाांच्या 2022-2023 च्या अथहसांकल्पात भाषिात णडणजटल 

चलनाांबद्दल बोलले तेर्व्ापासून या प्रकरिाची उतु्सकता 

झपायाने वाढली आहे. 2018 मधे्य, णवत्त मांत्रालयाने एक णनवेदन 

जारी केले होते की सरकार णक्रप्टोकरन्सीला कायदेशीर 

णनण दा मानत नाही आणि णिप्टोकरन्सीचा वापर दूर 

करण्यासाठी सवह उपाययोजना केल्या जातील. 

मायक्रोफायनान्स कजायसाठी RBI िारे जारी केलेली णनयामक 

फे्रम कय  

● ररझव्हह बँकेने मायिोफायनान्स के्षत्राला कजह देिाऱ्या णनयमन 

केलेल्या सांस्थाांना (आरई) कजे तारिमुक्त आहेत आणि 

कजहदाराच्या ठेव खात्ावरील िारिाणिकारािारे सुरणक्षत नाहीत, 

परतफेडीच्या जबाबदाऱ्या मयाहणदत आहेत, व्याजदर व्याजदार 

नाहीत, याची खात्री करण्यासाठी णनदेश णदले आहेत. आणि 

प्रीपेमेंट दांड नाही. णनयमन केलेल्या सावकाराांसाठी मध्यवती 

बँकेच्या सामांजस्पूिह णनयामक फे्रमवकह मधे्य, ज्यामधे्य 

अनुसूणचत व्यावसाणयक बँका, लघु णवत्तपुरवठा बँका, NBFC-

MFIs आणि NBFC-रु्गांतविूक आणि िेणडट कां पन्या याांचा 

समावेश आहे, या कलमाांचा समावेश आहे. 

णफच रेणटिंगने भारताचा FY23  ाढीचा अिंदाज 8.5% पयांत कमी 

केला. 

● Fitch Ratings ने आणथहक वषह 2022-2023 साठी भारताचा 

GDP वाढीचा अांदाज त्ाांच्या ग्लोबल इकॉनॉणमक आउटलुक-

माचह 2022 मधे्य 8.5 टक्क्ाांपयंत कमी केला आहे. पूवी हा दर 

10.3% इतका अांदाणजत होता. सध्या सुरू असलेल्या रणशया-

युिेन युद्धामुळे ऊजेच्या णकमती झपायाने वाढल्यामुळे 

खालच्या णदशेने जाण्याचा अांदाज आहे. णफच या रेणटांर्ग एजन्सीने 

चालू आणथहक वषह 2021-2022 साठी GDP वाढीचा अांदाज 0.6 

टक्क्ाांनी वाढवून 8.7 टके्क केला आहे. 

OECD ने FY23 साठी भारताचा GDP 8.1% ठे ला आहे. 

● आणथहक सहकायह आणि णवकास सांघटनेने (OECD) भारताच्या 

वास्तणवक सकल देशाांतर्गहत उत्पादनाचा (GDP) अांदाज FY24 

मधे्य 5.5% राखून ठेवला आहे, जो 2022-23 मिील 8.1% पेक्षा 

कमी आहे. 

आरबीआयने पीपि को-ऑपरेणटव्ह बँक णलणमटेड कानपूरचा 

पर ाना रद्द केला. 

● भारतीय ररझव्हय बँक (RBI) ने पीपि को-ऑपरेणटव्ह बँक 

णलणमटेड, कानपूर, उत्तर प्रदेशचा परवाना रद्द केला आहे 

कारि बँक कलम 22(3) (a), 22 (3) (b), च्या आवश्यकताांचे 

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

आणि 22(3)(e) – बँणकां र्ग रेगु्यलेशन अँर, 1949 च्या कलम 56 

अिये. या तरतुदी ांनुसार बँकेकडे पुरेसे भाांडवल आणि 

कमाईच्या श्ताांचा अभाव असल्याचे आढळून आले आहे. 

● 21 माचह रोजी व्यवसाय बांद झाल्यापासून बँणकां र्ग णनयमन कायदा, 

1949 च्या कलम 56 मधे्य नमूद केल्यानुसार कलम 5(b) मधे्य 

पररभाणषत केल्यानुसार ठेवी स्वीकारिे आणि ठेवी ांची परतफेड 

करिे यासारखे 'बँणकां र्ग' व्यवसाय सुरू ठेवण्यास बँकेला मनाई 

आहे. 

डीबीएस बँक इिंणडयाने ग्रीन णडपॉणझट काययक्रम सुरू केला. 

● डीबीएस बँक इांणडयाने कॉपोरेट क्लायांटसाठी ग्रीन णडपॉणझट 

प्रोग्राम लॉन्च केल्याची घोषिा केली आहे जी कां पन्याांना 

पयाहवरिास अनुकूल प्रकल्प णकां वा मार्गांना समथहन देण्यासाठी 

एक सोपा मार्गह प्रदान करते. DBS बँक ही शाित आणि 

पयाहवरिपूरक हररत के्षत्राांना कजह देिे आणि व्यापार िेणडट 

सोलू्यशन्स ऑफर करून आणि आता ग्रीन णडपॉणझट उत्पादन 

ऑफर करून शाित णवकास उणद्दषे्ट एकणत्रत करिाऱ्या काही 

बँकाांपैकी एक आहे. 

बँकेच्या शाश्वतता काययक्रमािंतगयत: 

● ग्रीन णडपॉणझट हररत उद्योर्ग आणि उपिमाांना णनिी देईल जसे 

की; ग्रीन णबल्डांर्ग शाित पािी उपिम ज्यात साांडपािी 

व्यवस्थापन, अक्षय ऊजाह आणि स्वि वाहतूक याांचा समावेश 

आहे. 
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● ग्रीन णडपॉणझट प्रस्तावामधे्य णनयणमत मुदत ठेवी ांचे सवह फायदे 

आणि बँकेिारे णवतररत केलेल्या हररत आणि शाित कजांना 

समथहन देण्यासाठी DBS कडून वचनबद्धतेचा समावेश आहे. 

चेन्नई सुपर णकिं ग्स आणि आयसीआयसीआय बँक सह-बँ्रडेड 

के्रणडट काडयसाठी भागीदार आहेत. 

● ICICI बँकेने जाहीर केले की त्ाांनी सह-बँ्रडेड िेणडट काडह 

सादर करण्यासाठी चेन्नई सुपर णकां ग्ज (CSK) या भारतातील 

सवाहत यशस्वी णिकेट सांघासोबत भार्गीदारी केली आहे. 'चेन्नई 

सुपर णकां ग्ज ICICI बँक िेणडट काडह ' असे डब केलेले काडह , 

प्रणतणष्ठत सांघाच्या लाखो णिकेट चाहत्ाांसाठी अनेक णवशेष 

लाभाांसह स्पष्टपिे णवकणसत केले रे्गले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● नवीन काडह हे बँकेने ऑफर केलेल्या को-बँ्रडेड िेणडट 

काड्हसच्या मयाहणदत-आवृत्तीच्या ओळीचा एक भार्ग आहे 

जेिेकरुन िीडा चाहत्ाांना त्ाांच्या आवडत्ा सांघाांशी सांवाद 

सािता येईल आणि िेणडट काडह वैणशष्ट्याांचा देखील लाभ घेता 

येईल. 

● नवीन काडह हे बॅांकेने ऑफर केलेल्या को-बँ्रडेड िेणडट 

काड्हसच्या अनन्य सांचामधे्य आिखी एक भर आहे जेिेकरुन 

िीडापे्रमी ांना त्ाांच्या आवडत्ा सांघाांशी सांपकह  सािता येईल 

तसेच िेणडट काडहचा लाभ घेता येईल. 

● ICICI बँक आणि मँचेस्टर युनायटेड या इांग्लांडमिील 

व्यावसाणयक फुटबॉल क्लबने चार वषांपूवी को-बँ्रडेड िेणडट 

काडह लाँच केले. 

कोटक, एचडीएफसी, अँन्वक्सस प्ररे्त्काने ONDC मधील 7.84% 

णहस्सा ण कत घेतला. 

● एचडीएफसी बँक, कोटक मणहांद्रा बँक आणि अॅल्क्सस बँकेने 

प्रते्की ONDC मधे्य 7.84 टके्क भार्गभाांडवल खरेदी केले आहे, 

जो खुला सावहजणनक णडणजटल इन्व्फ्रास्टरक्चर फे्रमवकह  व्यवसाय 

आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● तीन बँकाांनी प्रते्की 10 कोटी रुपये कां पनीत ठेवले आहेत. 

● बुिवारी एका णनयामक णनवेदनात, एचडीएफसी बँकेने 10 लाख 

इल्िटी शेअसह 10 कोटी रुपयाांना वाटप केल्यानांतर आता 

ONDC च्या 7.84 टके्क इल्िटी शेअर भाांडवलाची मालकी 

असल्याचे साांणर्गतले. 

● “कोटक मणहांद्रा बँकेने ओपन नेटवकह  फॉर णडणजटल कॉमसह 

(ONDC) च्या 10,00,000 इल्िटी शेअसहचे 10 कोटी रुपयाांचे 

सदस्त्व घेतले आहे, 

PFRDA आणि Irdai ने FinMapp ला NPS, ण मा ण कण्याचा 

पर ाना णदला. 

● FinMapp या णवत्तीय सेवा फमहने जाहीर केले की त्ाांना पेन्व्शन 

फां ड रेगु्यलेटरी अँड डेर्व्लपमेंट अथॉररटी (PFRDA) ने राष्टर ीय 

पेन्व्शन योजनेअांतर्गहत परवाना णदला आहे. याने भारतीय णवमा 

णनयामक आणि णवकास प्राणिकरि (Irdai) कडून कॉपोरेट एजांट 

म्हिून नोांदिी प्रमािपत्र देखील प्राप्त केले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● FinMapp ला त्ाच्या ग्राहकाांना एक सत्ाणपत णविेता म्हिून 

णवमा आणि NPS उत्पादने प्रदान करण्यास अनुमती देईल, 

ज्यामुळे कां पनीला त्ाचा ग्राहक आिार वाढवता येईल. 

● पुढील काही मणहन्याांत, कां पनी णतच्या अॅपवर रु्गांतविूक सािन 

म्हिून NPS उपलब्ध करून देईल. 

● IRDAI आणि PFRDA प्रमािपत्र आमच्या णवकासातील एक 

महत्त्वाचा टप्पा आहे. 

● हे आमच्या आणथहक सेवाांना बळकट करण्यात आणि NPS आणि 

इतर तत्सम उत्पादनाांचे वैि णविेता म्हिून आमची ल्स्थती 

प्रमाणित करण्यात मदत करेल. 

● हे आमच्या णवत्तीय सेवाांच्या बळकटीसाठी आणि NPS आणि 

णवमा उत्पादनाांचे वैि णविेता म्हिून आमच्या ल्स्थतीचे 

प्रमािीकरि करण्यात मदत करेल. 

UNCTAD : 2022 मधे्य भारताचा GDP  ाढीचा अिंदाज 4.6% 

पयांत 

● UN च्या अहवालानुसार, 2022 साठी भारताचा अांदाणजत 

आणथहक णवकास 2% पेक्षा जास्त 4.6 टक्क्ाांनी घसरला आहे, ही 

घट युिेनमधे्य सुरू असलेल्या युद्धामुळे झाली आहे. नवी 

णदल्लीला ऊजाह प्रवेश आणि णकमती ांवरील णनबंि तसेच व्यापार 

णनबंि, अन्निान्य महार्गाई, कठोर िोरिे आणि आणथहक अल्स्थरता 

याांचा सामना करावा लारे्गल अशी अपेक्षा आहे. 

रणशया-युके्रन युद्ाचा जागणतक अथयव्य स्थे र पररिाम: 

● युिेन सांकटातील व्यत्य आणि णवकासशील राष्टर ाांना णवशेषतः  

िो्ात आििार्या मॅिो इकॉनॉणमक िोरिाांमिील बदलाांमुळे, 

यूएन कॉन्फरन्स ऑन टर ेड अँड डेर्व्लपमेंट (UNCTAD) ने 

2022 साठी जार्गणतक आणथहक वाढीचा अांदाज 3.6 टक्क्ाांवरून 

2.6 टक्क्ाांवर आिला आहे. 

● रणशया या वषी र्गांभीर मांदीमधे्य प्रवेश करेल असा अांदाज 

असताना, णवशे्लषिानुसार, पणिम युरोप आणि मध्य आणशयाच्या 

के्षत्राांमधे्य मोठी आणथहक मांदी अपेणक्षत आहे. 

● दणक्षि आणि पणिम आणशयातील काही इतर अथहव्यवस्थाांना 

ऊजेची मार्गिी आणि णकमतीत झपायाने वाढ झाल्यामुळे 

फायदा होऊ शकतो, परां तु त्ाांना प्राथणमक कमोणडटी 

बाजारातील अडचिी, णवशेषत: अन्निान्य चलनवाढ, आणि 

अांतणनहणहत आणथहक अल्स्थरतेमुळे अणिक नुकसान होईल. 
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● चीन आणि इतर भार्गीदाराांसोबत व्यापार चालू राहील, परां तु 

रणशयन फेडरेशन सध्या णमळवू शकत नसलेल्या मोठ्या 

प्रमािात आयात केलेल्या वसू्तांची भरपाई करू शकिार नाहीत. 

● युिेनमिील णहांसाचार सांपला तरीही 2022 पयंत णनबंि कायम 

राणहल्यास रणशयाला तीव्र मांदीचा सामना करावा लारे्गल. 

RBI गव्हनयर शक्तीकािंत दास यािंनी बेंगळुरू येथे RBIH चे 

उद्घाटन केले. 

● RBI र्गर्व्नहर शक्तीकाांत दास याांनी रु्गरुवारी बेंर्गळुरूमधे्य ररझर्व्ह 

बँक इनोरे्व्शन हब (RBIH) चे उद्घाटन केले, ज्याची स्थापना 

आणथहक नवकल्पना वाढवण्यासाठी आणि त्ाांचे पालनपोषि 

करण्यासाठी 100 कोटी रुपयाांच्या प्रारां णभक भाांडवली 

योर्गदानासह करण्यात आली होती. मध्यवती बँकेच्या मते, 

हबमधे्य सेनापती (णिस) र्गोपालकृष्णन अध्यक्ष म्हिून आणि 

उद्योर्ग आणि शैक्षणिक के्षत्रातील इतर उले्लखनीय लोक सदस् 

म्हिून एक स्वतांत्र बोडह आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● RBIH ची स्थापना 2013 च्या कां पनी कायद्याांतर्गहत कलम 8 

व्यवसाय म्हिून करण्यात आली होती, ज्यामधे्य 100 कोटी 

रुपयाांच्या प्रारां णभक भाांडवली योर्गदानासह, दीघहकालीन 

सांस्थात्मक सेणटांर्गमधे्य आणथहक नवकल्पनाांना चालना देण्यासाठी 

आणि णवकणसत करण्यासाठी. 

● देशातील कमी उत्पन्न असलेल्या लोकाांसाठी आणथहक सेवा आणि 

वसू्तांच्या प्रवेशास प्रोत्साहन देिारी पररसांस्था तयार करण्याचा 

RBIHचा मानस आहे. 

● हब आणथहक नवकल्पना के्षत्रात (BFSI के्षत्र, स्टाटहअप इकोणसस्टम, 

णनयामक आणि शैक्षणिक) अनेक भार्गिारकाांना एकत्र आिेल. 

Ola, एक भारतीय राइड-हेणलिंग स्टाटयअप, णतच्या ण त्तीय से ा 

ऑफरचा ण स्तार करण्यासाठी णनओ-बँणकिं ग पॅ्लटफॉमय Avail 

Finance घेण्यास सहमत आहे. 

● ओला, एक भारतीय राइड-हेणलांर्ग स्टाटहअप, णतच्या णवत्तीय सेवा 

ऑफरचा णवस्तार करण्यासाठी णनओ-बँणकां र्ग पॅ्टफॉमह Avail 

Finance घेण्यास सहमत आहे. 

● ओला फायनान्सच्या प्रोडर पोटहफोणलओचा वापर कजह 

देण्याच्या कायाहत वाढ करण्यासाठी आणि णनओ-बँणकां र्ग 

णवस्ताराची उणद्दषे्ट पुढे नेण्यासाठी करू इल्िते. 

● ओला फायनाल्न्व्शअल अांतर्गहत मोणबणलटी-कें णद्रत आणथहक सेवा 

व्यवसाय णवकणसत करण्याचा प्रयत् करत असताना णफनटेक 

माकेटमधे्य ओलाच्या मोठ्या मोणहमेतील हे अणिग्रहि हे एक 

महत्त्वाचे पाऊल आहे. 

शक्तीकािंत दास यािंनी मै्हसूरमधे्य BRBNMPL च्या णशक्षि 

आणि ण कास कें द्राची पायाभरिी केली. 

● भारतीय ररझर्व्ह बँक (RBI) चे र्गर्व्नहर शल्क्तकाांत दास याांनी 

मै्हसूर, कनाहटक येथे भारतीय ररझर्व्ह बँक नोट मुद्रान प्रायरे्व्ट 

णलणमटेड (BRBNMPL) च्या णशक्षि आणि णवकास कें द्र (LDC) 

च्या स्थापनेची पायाभरिी केली. भारतीय ररझर्व्ह बँक नोट मुद्रान 

प्रायरे्व्ट णलणमटेड (BRBNMPL) ही RBI ची पूिह मालकीची 

उपकां पनी आहे. 

णशक्षि आणि ण कास कें द्राबद्दल: 

● LDC ची स्थापना णस्ुररटी णप्रांणटांर्ग अँड णमांणटांर्ग कॉपोरेशन ऑफ 

इांणडया णलणमटेड (SPMCIL) आणि बँक नोट पेपर णमल इांणडया 

प्रायरे्व्ट णलणमटेड (BNPMIPL) याांच्या सणिय सहकायाहने केली 

जात आहे. 

● LDC मजबूत ज्ञान प्रसारासाठी एक मांच म्हिून काम करेल, अशा 

प्रकारे बँक नोटाांचे उत्पादन, रु्गिवत्ता आणि पुरवठा यामधे्य 

एकसमानता सुणनणित करण्यासाठी सवोत्तम पद्धती, अनुभव 

आणि नवकल्पना अनुकूल वातावरिात कायहक्षमतेने सामाणयक 

केल्या जातील याची खात्री करेल 

RBI गव्हनयर यािंनी BRBNMPL चे  णियका इिंक मॅनु्यफॅक्चररिंग 

युणनट स्थापन केले. 

● भारतीय ररझर्व्ह बँक नोट मुद्रन प्रायरे्व्ट णलणमटेड (BRBNMPL) 

ने बँक नोटाांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी मै्हसूर, कनाहटक येथे 1,500 

मेणटर क टन वाणषहक शाई उत्पादन क्षमता असलेले “वणिहका” 

नावाचे इांक मॅनु्यफॅक्चररांर्ग युणनट स्थापन केले आहे. भारतीय 

ररझर्व्ह बँक नोट मुद्रान प्रायरे्व्ट णलणमटेड (BRBNMPL) ही RBI 

ची पूिह मालकीची उपकां पनी आहे. शल्क्तकाांत दास (RBI चे 

र्गर्व्नहर) याांनी भारतीय ररझर्व्ह बँक नोट मुद्रान प्रायरे्व्ट णलणमटेड 

(BRBNMPL) चे इांक मॅनु्यफॅक्चररांर्ग युणनट “वणिहका” राष्टर ाला 

समणपहत केले आहे. 
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NARCL ला बँक ऑफ इिंणडयाकडून 108.81 कोटी रुपयािंची 

गुिंत िूक णमळाली. 

● 21 माचह रोजी, बँक ऑफ इांणडयाने (BoI) नॅशनल अॅसेट 

ररकिरक्शन कां पनी णलणमटेड (NARCL) मधे्य रु. 109 कोटी 

रु्गांतविुकीची घोषिा केली. एका णनयामक णविानात, बँकेने 

म्हटले आहे, "आम्ही अशा प्रकारे घोणषत करतो की 21 माचह 

2022 रोजी, बँकेने प्रािान्य शेअर इशू्य अांतर्गहत नॅशनल अॅसेट 

ररकिरक्शन कां पनी णलणमटेड (NARCL) मधे्य 108.81 कोटी 

रुपयाांची रु्गांतविूक केली आहे. 

ICRA ने FY23 मधे्य भारताचा GDP  ाढीचा अिंदाज 7.2% पयांत 

कमी केला. 

● रेणटांर्ग एजन्सी ICRA ने 2022-23 (FY23) मधे्य भारताच्या GDP 

साठी 7.2 टक्क्ाांपयंत वाढीचा अांदाज कमी केला आहे. यापूवी 

हा दर 8 टके्क होता. ICRA Ltd. ने 2021-22 (FY22) साठी 

GDP वाढीचा अांदाज 8.5% ठेवला आहे, जो राष्टर ीय साांल्ख्यकी 

कायाहलयाच्या 8.9% च्या अणिकृत आर्गाऊ अांदाजापेक्षा कमी 

आहे. 

RBI ने पेमेंट णसस्टम टच पॉइिंट्सच्या णजओ-टॅणगिंगसाठी 

फे्रम कय चे अना रि केले. 

● ररझर्व्ह बँक ऑफ इांणडया (RBI) ने पेमेंट णसस्टम टचपॉइांट्सच्या 

णजओ-टॅणर्गांर्गसाठी फे्रमवकह  जारी केले आहे. णडणजटल पेमेंट 

अणिक सखोल करण्यासाठी आणि देशातील सवह नार्गररकाांना 

सवहसमावेशक प्रवेश प्रदान करण्यासाठी मध्यवती बँकेच्या 

फोकसचा हा फे्रमवकह  भार्ग आहे. पेमेंट णसस्टम टचपॉइांट्सचे 

णजओ-टॅणर्गांर्ग पॉइांट्स ऑफ सेल (PoS) टणमहनल्स, ल्िक ररस्पॉन्स 

(QR) कोड इत्ादी पेमेंट स्वीकृती पायाभूत सुणविाांच्या 

उपलब्धतेचे योग्य णनरीक्षि करण्यास सक्षम करेल. 

ररझव्हय बँक ऑफ इिंणडयाच्या म्हिण्यानुसार बँकािंनी एकूि 

34,000 कोटी रुपयािंची फस िूक केली आहे. 

● ररझर्व्ह बँक ऑफ इांणडया (आरबीआय) ने भारतीय ररझर्व्ह बँक 

(फसविूक वर्गीकरि आणि व्यावसाणयक बँकाांिारे अहवाल देिे 

आणि णनवडक FI) णनदेशाांचे पालन करण्यात अयशस्वी 

झाल्याबद्दल भारतीय से्टट बँकेला (बँकेला) 1 कोटी रुपये (फक्त 

एक कोटी रुपये) दांड ठोठावला आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● हा दांड बँणकां र्ग णनयमन कायदा, 1949 च्या कलम 47A (1) (c) 

अांतर्गहत तसेच कलम 46(4)(i) आणि 51(1) अांतर्गहत RBI च्या 

अणिकारानुसार जारी करण्यात आला आहे. 

● ही कृती णनयामक अनुपालनाच्या मुद्द्ाांवर आिाररत आहे आणि 

बँक आणि णतचे ग्राहक याांच्यातील कोित्ाही व्यवहाराच्या णकां वा 

कराराच्या वैितेवर णनिहय घेण्याचा हेतू नाही. 

इिंणडया रेणटिंगने भारताचा FY23 GDP  ाढीचा अिंदाज 7-7.2% 

पयांत कमी केला. 

● इांणडया रेणटांग्स अँड ररसचह (Ind-Ra) ने FY23 मधे्य भारतासाठी 

GDP वाढीचा अांदाज 7-7.2 टक्क्ाांपयंत खाली आिला आहे. 

यापूवी जानेवारीमधे्य इांड-रा या रेणटांर्ग एजन्सीने हा दर 7.6 टके्क 

राहण्याचा अांदाज वतहवला होता. 

 

महाराष्ट्र ाची आणथयक पाहिी 2021-22 
 

● राज्य णवणिमांडळाच्या अथहसांकल्पीय अणिवेशनात 2021-22 या 

वषाहचा आणथहक पाहिी अहवाल णदनाांक 10 माचह 2022 सादर 

करण्यात आला. उपमुख्यमांत्री अणजत पवार याांनी णविानसभेत 

हा अहवाल माांडला. 2022-23 या वषाहचा अथहसांकल्प सादर 

होण्यापूवी आणथहक पाहिी अहवालातून राज्याच्या अथहव्यवस्थेचे 

आिासक णचत्र समोर आल्याने राज्य सरकरला मोठा णदलासा 

णमळाला आहे. देशाचे राष्टर ीय सकल उत्पन्न (जीडीपी) 8.9 टके्क 

असताना व करोनाच्या हाहाकाराशी दोन हात करूनही देशाच्या 

सकल राष्टर ीय उत्पन्नापेक्षाही अणिक दराने राज्याच्या सकल 

उत्पन्नात होत असलेली वाढ ही अत्ांत आशादायी असल्याचे 

आणथहक के्षत्रातील जािकाराांचे म्हििे आहे. राज्यातील कृषी 

के्षत्रातील वाढ ही रे्गल्या वषीच्या तुलनेत कमी झाली असून ती 

11.7टक्क्ाांवरून 4.4 टके्क इतकी कमी झाली आहे. राज्यातील 

उद्योर्ग के्षत्राने मात्र भरारी घेतली आहे. रे्गल्या वषी उद्योर्ग के्षत्राची 

वाढ उिे 11.7 टके्क होती, ती यांदा 11.9 टके्क असल्याचे 

आणथहक पाहािी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तर सेवा 

के्षत्रही उिे 9 टक्क्ाांवरून 13.5 टक्क्ाांनी वाढले असल्याचे 

अहवालात म्हटले आहे. 

महत्वाचे मुदे्द 

● 2021-22 च्या अथहसांकल्पीय अांदाजानुसार महसुली खचह 

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

रुपयाांच्या सुिाररत अांदाजापेक्षा. 

● 2021-22 च्या अथहसांकल्पीय अांदाजानुसार GSDP मिील णवत्तीय 

तुटीची टके्कवारी 2.1 टके्क आणि GSDP मिील कजाहचा साठा 

19.2 टके्क आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. 

● सवेक्षिानुसार, राष्टर ीय जीडीपीमधे्य राज्याचा सरासरी णहस्सा 

१४.२ टके्क इतका आहे. प्रर्गत अांदाजानुसार, 2021-22 मधे्य 

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

● 2021-22 च्या खरीप हांर्गामात 155.15 लाख हेरर के्षत्रात पेरिी 

पूिह झाली, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

● तृििाने्य, कडिाने्य, तेलणबया, कापूस आणि ऊस याांचे उत्पादन 

मार्गील वषीच्या तुलनेत अनुिमे 11 टके्क, 27 टके्क, 13 टके्क, 

30 टके्क आणि 0.4 टक्क्ाांनी घसरण्याची अपेक्षा आहे. 
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● 2021-22 च्या रब्बी हांर्गामात जानेवारीच्या अखेरीस 52.47 लाख 

हेरर जणमनीवर पेरिी पूिह झाली. 

● कडिान्याांचे उत्पादन 14 टक्क्ाांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे, तर 

तृििाने्य आणि तेलणबयाांचे उत्पादन मार्गील वषीच्या तुलनेत 

अनुिमे 21 टके्क आणि 7 टक्क्ाांनी कमी होण्याची अपेक्षा 

आहे. 

● अहवालानुसार, राज्यात 21.09 लाख हेक्टर के्षत्र फळबार्ग 

लार्गवडीखाली असून, 291.43 लाख हेक्टर के्षत्रावर उत्पादन 

अपेणक्षत आहे. 

● जून 2020 ते णडसेंबर 2021 या कालाविीत, राज्यात 3.34 लाख 

अपेणक्षत रोजर्गाराांसह 1.88 लाख कोटी रुपयाांचे रु्गांतविुकीचे 

प्रस्ताव आले आहेत, असे सवेक्षिातून समोर आले आहे. 

● ऑरोबर 2021 अखेर राज्यात 10,785 स्टाटह-अप होते, असे 

नमूद करण्यात आले. 

● सवेक्षि अहवालानुसार, 15 जानेवारी 2022 पयंत राज्यात एकूि 

71.70 लाख कोणवड-19 प्रकरिे नोांदली रे्गली आहेत. णकमान 

67.60 लाख लोक सांसर्गाहतून बरे झाले आहेत आणि पुनप्राहप्तीचा 

दर 94.3 टके्क आहे. 

राज्य अथयव्य स्था 

● सन 2021-22 च्या पूवाहनुमानानुसार राज्य अथहव्यवस्थेत 12.1 

टके्क वाढ तर देशाच्या अथहव्यवस्थेत 8.9 टके्क वाढ अपेणक्षत 

आहे. सन 2021-22 च्या पूवाहनुमानानुसार णदसत असलेली वाढ 

ही सन 2021-22 मिील घटीच्या पािहभूमीवर आहे. 

● सन 2021-22 मधे्य 'कृणष व सांलग्न काये के्षत्रात 4.4 टके्क वाढ, 

'उद्योर्ग' के्षत्रात 11.9 टके्क वाढ आणि 'सेवा' के्षत्रात 13.5 टके्क 

वाढ अपेणक्षत आहे. पूवाहनुमानानुसार सन 2021-22 मधे्य 

साांकेणतक ('नॉणमनल') (चालू णकां मतीनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न ₹ 

31,97,772 कोटी अपेणक्षत आहे आणि वास्तणवक ('ररअल') (सन 

2021-22 च्या ल्स्थर णकां मतीनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न ₹ 

21,18,309 कोटी अपेणक्षत आहे. 

राज्य उत्पन्न 

● पूवाहनुमानानुसार सन 2021-22 च्या वास्तणवक स्थूल राज्य 

उत्पन्नात सन २०२०-२१ च्या तुलनेत 12.1 टके्क वाढ अपेणक्षत 

असून ते ₹ 21,18,309 कोटी अांदाणजत आहे. 

● साांकेणतक स्थूल राज्य उत्पन्न ₹ 31,97,782 कोटी अांदाणजत आहे. 

● सन 2021-22 च्या पूवाहनुमानानुसार णदसत असलेली वाढ ही 

2021-22 मिील घटीच्या पािहभूमीवर आहे. महामारीच्या 

पररल्स्थतीचा सामना करण्यासाठी सांपुिह व अांशत: लॉकडाऊन, 

टप्प्याटप्प्याने खुले करण्यात आलेले आणथहक व्यवहार आणि 

लसीकरि मोहीम यासारख्या णवणवि उपाययोजनाांचा 

अथहव्यवस्थेतील घडामोडी ांवर मोठा पररिाम होत आहे. 

पररिामी, हे अांदाज सुिारीत करताांना त्ात मोठ्या प्रमािात 

बदल सांभवतात. 

● 'कृणष व सांलग्न कायह के्षत्राच्या वास्तणवक स्थूल राज्य उत्पन्नात 4.4 

टके्क वाढ अपेणक्षत आहे. 'पीक' के्षत्राच्या वास्तणवक स्थूल राज्य 

मूल्यवृल्द्धत 3.0 टके्क वाढ अपेणक्षत आहे. 'पशुसांविहन', 'वने व 

लाकूड तोडिी' आणि 'मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यशेती या के्षत्राांत 

अनुिमे 6.9 टके्क, 7.2 टके्क व १.६ टके्क वाढ अपेणक्षत आहे. 

'उद्योर्ग' के्षत्रात 11.9 टके्क वाढ अपेणक्षत आहे. 'वसु्तणनमाहि व 

'बाांिकाम के्षत्राांत अनुिमे 9.5 टके्क व 17.4 टके्क वाढ अपेणक्षत 

आहे. 'सेवा' के्षत्रात 13.5 टके्क वाढ अपेणक्षत आहे. 

राज्यातील औद्योणगक गुिंत िूक 

● उदाररकरिाचे िोरि अांणर्गकारल्यापासून (ऑर्गस्ट, १९९१) माहे 

नोर्व्ेंबर, 2021 पयंतच्या कालाविीत र १५,०९,८११ कोटी 

रु्गांतविुकीसह २१,२१६ औद्योणर्गक प्रकल्प मांजूर करण्यात आले. 

सन २०२१ मधे्य माहे नोर्व्ेंबरपयंत ₹७४,३६८ कोटी प्रस्ताणवत 

रु्गांतविुकीच्या २५८ प्रकल्पाांची नोांदिी झाली. 

● देशातील मांजूर झालेले एकूि औद्योणर्गक प्रकल्प आणि त्ातील 

रु्गांतविुकीमधे्य राज्याचा णहस्सा अनुिमे १८.० टके्क आणि १०.९ 

टके्क आहे. 

कृर्ी 

● अणनयणमत पाऊस, हवामानातील बदल, जणमनीची िूप व मातीचा 

कमी होिारा कस, णनणवष्टाांवरील वाढता खचह, बाजारभावातील 

अणनणितता, इत्ादी राज्यातील कृणष के्षत्राकररता प्रमुख आर्व्ाने 

आहेत. या आर्व्ानाांवर मात करून शेतकऱ्याांचे राहिीमान 

उांचाविे, या उदे्दशाने णवणवि योजना शासनामाफह त राबणवण्यात 

येत आहेत. 

● कृणष आणि सांलग्न कायह के्षत्रामधे्य पीक के्षत्राचा सरासरी णहस्सा 

६३.७ टके्क आहे. एकूि पीक उत्पादनात फलोत्पादनाचा 

सरासरी णहस्सा २८.४ टके्क आहे. राज्यात रे्गल्या काही दशकाांत 

भरड़ तृििान्याांचे उत्पादन घेण्यावरील भर कमी झाला असून 

कापूस, ऊस, सोयाबीन, मका, फळे, भाजीपाला आणि फुले 

याांसारखे अणिक मूल्य णमळवून देिारे शेतीउत्पादन घेण्याकडे 

कल णदसून येत आहे. 

● शेतकऱ्याांमधे्य जार्गरूकता णनमाहि करिे, ज्ञानाच्या कक्षा 

रूां दाविे व कायहक्षमता वृधदी ांर्गत करण्याकरीता शासन माणहती 

व सांपे्रषि तांत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करीत आहे. महाडीबीटी 

पोटहलिारे पात्र शेतकऱ्याांच्या बँक खात्ात आणथहक लाभ व 

अनुदान थेट जमा करण्यात येत आहे. कृणष उत्पन्न बाजार 

सणमत्ाांमिे ऑनलाईन पद्धतीने कृणष उत्पादनाच्या खरेदी 

णविीची सुणविा इलेरर ॉणनक राष्टर ीय कृणष बाजार (ई-नाम) 

पोटहलिारे शेतकऱ्याांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शेती 

उत्पादकता वाढणवण्याकरीता शेतीणवषयक सवह आवश्यक 

माणहती शेतकऱ्याांना कृणषक अपव्दारे उपलब्ध करून देण्यात 

आली आहे. राज्यातील दुष्काळी पररल्स्थतीच्या मूल्य णनिाहरि 

प्रणियेमधे्य मानवी हस्तके्षप व तु्रटी कमी करण्याकरीता 

राज्यशासनाने महा-मदत ही ई-शासन प्रिाली स्थाणपत केली 

आहे 
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महाराष्ट्र ाचा अथयसिंकल्प 2022-23 
 

 11 माचह 2022 रोजी सादर झालेला महाराष्टर ाचा अथहसांकल्प 

2022-23 हा मुख्यते्व पांचसुत्रीवर अवलांबून होता. णवकासाची 

पांचसूत्री -कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ णवकास, दळिवळि आणि 

उद्योर्ग या के्षत्राांसाठी १ लाख १५ हजार २१५ कोटी रुपयाांचा 

णनयतव्यय प्रस्ताणवत आहे. 

प्रमुख मुदे्द 

● शेतकरी कल्यािासाठी अणिक अनुदान देण्यात येिार असल्याचे 

त्ाांनी साांणर्गतले. 

● णनयणमतपिे कजाहची परतफेड करिाऱ्या शेतकऱ्याांसाठी 50 

हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान णमळिार आहे. 

● दोन वषाहत 104 णसांचन प्रकल्प पूिह करिार असल्याची घोषिा 

अथहमांत्री अणजत पवार याांनी केली. त्ाणशवाय र्गोसीखुदह 

प्रकल्पासाठीच्या कामासाठी णनिीची तरतूद करण्यात आली. 

● कोकि आणि परभिी कृषी णवद्यापीठाला 50 कोटी ांचा णनिी 

देण्याची घोषिा करण्यात आली. 

● पांतप्रिान णसांचन योजनेतून 11 प्रकल्प पूिह करिार असल्याचे 

अथहमांत्र्याांनी साांणर्गतले. 

● जलसांपदा णवभार्गाला 13 हजार 252 कोटी रुपयाांच्या णनिीची 

तरतदू यांदाच्या अथहसांकल्पात करण्यात आली आहे. 

● भरड िान्यावर णवशेष भर देण्यात येिार आहे. 

● शेततळ्यासाठी अनुदानात वाढ करण्याची घोषिा अणजत पवार 

याांनी केली आहे. आता 75 हजार रुपयाांचे अनुदान णमळिार 

आहे. 

● देशी र्गाई, बैलाांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी राज्यात तीन 

मोबाइल प्रयोर्गशाळा उभारिार 

● प्रते्क महसूल णवभार्गात प्रते्की एक शेळी प्रकल्प 

● या वषाहत 60 हजार कृषीपांपाना वीज देिार 

● एक लाख हेरर के्षत्रावर फळबार्गा उभारण्याचे लक्ष्यां 

● मुांबईतील पशूवैद्यकीय महाणवद्यालयाला 10 कोटी ांचा णनिी 

● 11 हजार 199 कोटी रूपये आणदवासी णवकास कल्याि णनिी 

● र्गडणचरोली माणडया भवन उभारिार 

● 3000 कोटी सामाजीक कल्याि णवभार्गाला 

● 2400 कोटी मणहला आणि बाल णवकास णवभार्गाला 

● 2472 कोटी रूपये मणहला व बालकल्हण्यान णवभार्गाला णदले 

जातील 

● एसआरएच्या ितीवर मुांबईबाहेर झोपड्याांच्या दुरूस्तीसाठी 100 

कोटी रूपये 

● 7718 कोटी रुपये ग्रामणवकास मांत्रालयाला 

● ग्रामीि भार्गात 6550 णकमीचे रसे्त बाांिले जातील. 

● 500 कोटी रुपये कोकि सार्गरी महामार्गाहसाठी 

● समृद्धी महामार्गाहचे 77 टके्क काम पूिह 

● पुढे र्गडणचरोली र्गोांदीया पयंत वाढवण्यात येत आहे 

● 15773 कोटी रुपये MSRDC ला रसे्त णवकासासाठी देिार 

● वसई, भाईांदर जलमार्गाहने जोडिार 330 कोटी रूपये 

● मुांबई मेटर ो 3 लाईन नेर्व्ी नर्गर पयंत णवस्तारिार 

● णशवडी नार्व्ाणशवा प्रकल्पाचे 64 टके्क काम पूिह 

● 3000 पयाहवरि पुरक बस पुरविार 

● ST महामांडळासाठी 3003 कोटी रुपये 

● नर्गरणवकास णवभार्गाला 8 हजार कोटी 

पिंचसूत्री पणहले सूत्र (कृर्ी   सिंलग्न) 

● णनयणमत कजहफेड करिाऱ्या 20 लाख शेतकयाांना प्रोत्साहन 

म्हिून ५० हजार रुपये अनुदान १० हजार कोटी रुपयाचा खचह 

अपेणक्षत आहे. 

● भूणवकास बँकेच्या 34 हजार 788 कजहदार शेतकन्याांची 964 

कोटी 25 लाख रुपयाांची कजहमाफी, बँकेच्या कमहचान्याांची 2105 

कोटी 40 लाख रुपये एवढी देिी अदा करिार. 

● सोयाबीन व कापूस णपकाांसाठी णवशेष कृती योजनेसाठी 3 वषाहत 

1 हजार कोटी रुपये णनिी देण्यात येिार. 

● मुख्यमांत्री शाित कृषी णसांचन योजनेअांतर्गहत शेततळ्याचा 

समावेश करून अनुदानाच्या रकमेत ५० टके्क वाढ करून ते 

75 हजार रुपये केले. 

● बाजार सणमत्ाांनी (306) पायाभूत सुणविाांसाठी घेतलेल्या 

कजाहवरील व्याजाची १०० 

● टके्क परतफेड करण्यासाठी सहाय रु. 10,000 कोटी रु्गांतविूक 

अपेणक्षत 

● णकमान आिारभूत णकमतीनुसार शेतमाल खरेदी कररता 6 हजार 

552 कोटी रुपयाांची तरतुद 

● कृषी णनयाहत िोरि तयार करिारे महाराष्टर  हे देशातील पणहले 

राज्य, 

● 20 हजार 761 प्राथणमक कृणष पतपुरवठा सहकारी सांस्थाांचे 

(PACS) सांर्गिकीकरि करण्याकररता 150 कोटी रुपयाांची 

रु्गांतविूक 

● दोन वषाहत 28 णसांचन प्रकल्पात पािीसाठा करण्यात आला 

असून येत्ा दोन वषाहत १०४ प्रकल्प पूिह करण्याचे णनयोजन 

● र्गोसीखुदह राष्टर ीय प्रकल्पासाठी सन 2022-23 मधे्य 853 कोटी 

45 लाख रुपये णनिी 

● मृद व जलसांिारिाची दोन वषाहत 4 हजार 885 कामे पूिह 

करण्याचे णनयोजन, 4 हजार 774 कोटी रुपये खचह प्रस्ताणवत 

● सन 2022-23 मिे 60 हजार कृणषपांपाांना वीज जोडिीचे उद्दीष्ट. 

● रोजर्गार हमी योजनेअांतर्गहत फळबार्ग लार्गवड योजनेमधे्य केळी, 

डर ॅर्गन फु्रट, एरॅ्व्कॅडो, द्राके्ष आदी फळ णपके तसेच अन्य 

महत्त्वाच्या मसाला णपकाांचा नव्याने समावेश 

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


Monthly Current Affairs PDF in Marathi |March 2022 

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

● देशी र्गायी, म्हशी ांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी णवदभह, 

मराठवाडा आणि उवहररत महाराष्टर ासाठी प्रते्की एक, अशा 

एकूि तीन मोबाईल प्रयोर्गशाळा. 

पिंचसूत्री दुसरे सूत्र (आरोग्य) 

● नाांदेड, अमरावती, जालना, भांडारा, अहमदनर्गर आणि सातारा 

येथे प्रते्की 50 खाटाांची प्रथम दजाहची टर ॉमा केअर युणनट 

उभारिार. 

● 200 खाटाांच्या सवह रुग्णालयाांमधे्य येत्ा तीन वषाहत णलथोणटरप्सी 

उपचार पद्धती सुरु करिार. 

● मोतीणबांदू शस्त्रणियेसाठी आिुणनक 'फेको' उपचार पद्धती सुरु 

करिार.. 

● 50 खाटाांच्या रुग्णालयाांना याांणत्रक िुलाई सांयांते्र व 30 खाटाांवरील 

रुग्णालयाांना स्विता यांते्र देिार. 

● मोबाईल ककह रोर्ग णनदान वाहनाांची सुणविा देिार. 

● णहांर्गोली, यवतमाळ, बुलढािा, साांर्गली, सातारा, कोल्हापूर, 

णसांिुदुर्गह, विाह, भांडारा, जळर्गाव, अहमदनर्गर, िुळे, सोलापूर, 

रत्ाणर्गरी, औरांर्गाबाद आणि रायर्गड येथे प्रते्की 100 खाटाांची 

स्त्री रुग्णालये स्थापन करिार 

● जालना येथे 365 खाटाांचे नवीन प्रादेणशक मनोरुग्णालय स्थापन 

करण्याकररता 60 कोटी रुपये उपलब्ध करिार. 

● मुांबई येथे सेंट जॉजह पदवु्यत्तर वैद्यकीय णशक्षि व सांशोिन सांस्था, 

नाणशक येथील आरोग्य णवज्ञान णवद्यापीठात वैद्यकीय पदवु्यत्तर 

सांस्था, नार्गपूर येथे डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर वैद्यकीय णशक्षि व 

सांशोिन सांस्था येथे पदवु्यत्तर सांस्था स्थापन करण्यात येिार. 

● अन्न सुरक्षा कायहप्रिालीचे बळकटीकरिासाठी 2 वषाहत 100 

कोटी उपलब्ध करिार 

● पुिे शहराजवळ अत्ािुणनक 'इांद्रायिी मेणडसीटी' उभारण्यात 

येिार 

● रोजर्गारक्षम मनुष्यबळ णनमाहिासाठी 500 कोटी रुपये खचूहन 

'इनोरे्व्शन हब' स्थापन करण्यात येिार. 

पिंचसूत्री णतसरे सूत्र (मनुष्यबळ ण कास) 

● 1 लाख 20 हजार अांर्गिवाडी सेणवका व पयहवेणक्षकाांना ई शक्ती 

योजनेतून मोबाईल सेवा देिार. 

● बालसांर्गोपनाच्या अनुदानात 1125 रुपयाांवरुन 2500 रुपयाांपयंत 

वाढ. 

● प्रते्क णजल्हयाच्या णठकािी अमृत महोत्सवी मणहला व बाल 

भवन उभारिार. 

● नार्गरी भार्गातील अणततीव्र कुपोणषत बालकाांसाठी नार्गरी बाल 

णवकास कें दे्र सुरु करिार. 

● शासकीय वसणतरृ्गहातील णवद्याणथहनीसाठी मोफत सॅणनटरी 

नॅपकीन णडसे्पन्सी ांर्ग मणशन, 

पिंचसूत्री चौथे सूत्र (दळि ळि) 

● मुख्यमांत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ अांतर्गहत 10,000 णक.मी. 

लाांबीच्या रस्त्याकररता 7500 कोटी रूपये तरतुद. 

● 6550 णक.मी. लाांबीच्या पांतप्रिान ग्रामसडक योजना टप्पा-३ चा 

प्रारांभ. 

● णहांदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्टर  समृद्धी महामार्गाहचा 

नार्गपूर ते भांडारा र्गोांणदया, नार्गपूर ते र्गडणचरोली असा णवस्तार 

करिार. 

● 16039 कोटी रुपयाांच्या नाणशक-पुिे मध्यम अणतजलद रेले्व 

प्रकल्पाकरीता भूसांपादन 

● सुरु. 

● मुांबईतील मेटर ो माणर्गहका िमाांक 3, कुलाबा-वाांदे्र-सीप्प्झ या 

माणर्गहकेचा णवस्तार कफ परेडपासून नेर्व्ीनर्गरपयंत. 

● पुण्यातील स्वाररे्गट ते कात्रज व णपांपरी ते णनर्गडी, वनाझ ते चाांदिी 

चौक, रामवाडी ते वाघोली, स्वाररे्गट ते हडपसर, हडपसर ते 

खराडी, खडकवासला ते स्वाररे्गट मेटर ो प्रकल्प अहवाल तयार 

करण्याचे काम सुरु. 

● महाराष्टर  राज्य पररवहन महामांडळाच्या 3000 नवीन बसर्गाड्या 

व 103 बसस्थानकाांच्या आिुणनकीकरि यासाठी भाांडवली 

अथहसहाय्य. 

● णशडी, रत्ाणर्गरी, अमरावती व कोल्हापूर णवमानतळाच्या 

कामाांसाठी तरतूद र्गडणचरोलीला नवीन णवमानतळ 

पिंचसूत्री पाच े सूत्र (उद्योग) 

● मॅगे्नणटक महाराष्टर  2.0 अांतर्गहत 98 रु्गांतविूक करारातून 1 लाख 

89 हजार कोटी रूपये रु्गांतविूक आणि रोजर्गाराच्या ३ लाख ३० 

हजार नवीन सांिी. 

● ई-वाहन िोरिाांतर्गहत सन 2025 पयंत वाहन नोांदिीत इलेरर ीक 

वाहनाांचा णहस्सा 10 टके्क व मोठ्या शहराांच्या सावहजणनक 

वाहतुकीतील णहस्सा 25 टके्क करण्याचे उणद्दष्ट, 5000 चाणजंर्ग 

सुणविा उभारिार. 

● मुख्यमांत्री रोजर्गार णनणमहती कायहिमाांतर्गहत 30,000 हून अणिक 

स्वयांरोजर्गार प्रकल्पातून सुमारे १ लाख रोजर्गार सांिी. 

● कोणवडमुळे णविवा झालेल्या मणहलाांना स्वयांरोजर्गार सुरू 

करण्यासाठी 100 टके्क व्याज परताव्याची पांणडता रमाबाई सृ्मती 

शताब्दी मणहला उद्योजक ही नवीन योजना. 

● मौजे कौडर्गाव व मौजे णशांदाळा (णज. लातूर), मौजे सािी (णज. 

िुळे), वाशीम, मौजे कचराळा (णज. चांद्रपूर) आणि यवतमाळ येथे 

एकूि 577 मेर्गावॅट क्षमतेचे सौर ऊजाह प्रकल्प, राज्यात 2500 

मेर्गावॅट क्षमतेचे नवीन सौर ऊजाह पाकह . 

● मुांबईत पारेषि प्रिालीच्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी 11,530 

कोटी रुपयाचे 5 प्रकल्प. 

● 'भारतरत् लता णदनानाथ मांरे्गशकर आांतरराष्टर ीय सांर्गीत 

महाणवद्यालय व सांग्रहालय' स्थाणपत करण्यासाठी 100 कोटी 

रुपये णनिी राखीव. 
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● खराज्यरक्षक छत्रपती सांभाजी महाराज याांच्या सृ्मणतणदनाणनमीत्त 

वढु बुदु्रक व तुळापूर, व ता. हवेली, णज. पुिे या पररसरात 

स्मारकासाठी 250 कोटी रुपये णनिी उपलब्ध करिार. 

● छत्रपती सांभाजी महाराज शौयह पुरस्कार योजना सुरू करिार. 

● स्वातांत्र्याच्या अमृत महोत्सवाणनणमत्त महापुरुषाांशी सांबांणित 

र्गावाांतील 10 शाळाांकररता 10 कोटी रुपये णनिी. 

● मुांबई, पुिे व नार्गपूर येथे स्वातांत्र्यलढ्याशी णनर्गडीत स्थळाांचा 

'हेररटेज वॉक'. 

● रायर्गड णकल्ला व पररसर णवकासाकररता 100 कोटी, राजर्गड, 

तोरिा, णशवनेरी, सुिार्गड, णवजयदुर्गह आणि णसांिुदुर्गह या सहा 

णकल्ल्याांसाठी 14 कोटी, मुांबईतील णशवडी व सेंट जॉजह 

णकल्ल्याांच्या जतन व सांविहन आराखड्याांसाठी 7 कोटी प्रस्ताणवत. 

● छत्रपती णशवाजी महाराजाांचे णकले्ल आणि त्ाांच्या र्गणनमी कावा 

युद्ध पद्धतीला जार्गणतक वारसा म्हिून घोणषत करण्यासाठी 

युनेस्कोकडे सणवस्तर प्रस्ताव दाखल करिार. 

● 'स्वातांत्र्याचा अमृत महोत्सव' या उपिमाांतर्गहत 500 कोटीची 

तरतूद, स्वातांत्र्य सैणनकाांना णनवासी जार्गा उपलब्ध करुन 

देण्यासाठी माणसक उत्पन्नाची 10 हजार रुपयाांची मयाहदा 30 

हजार रुपये.. 

● औरांर्गाबाद येथील अमृतमहोत्सवी वांदे मातरम् सभारृ्गहाांकररता 

43 कोटी रुपयाांचा णनिी उपलब्ध करुन देण्यात येिार. 

● अष्टणवनायक णवकास आराखड्याकररता 50 कोटी रुपये. 

● पांढरपूर देवस्थान मांणदर णवकासासाठी 72 कोटी 80 लाख रुपये 

रकमेचा आराखडा 

● मराठवाडा मुक्ती सांग्रामाचे अमृत महोत्सवी वषह कायहिमासाठी 

75 कोटी रुपये. स्मारक 

● िाांतीज्योती साणवत्रीबाई फुले च महात्मा ज्योणतबा फुले, राजषी 

छत्रपती शाहू महाराज स्मारक उभारिार, महारािी सईबाई 

सृ्मतीस्थान णवकास आणि श्री सांत जर्गनाडे महाराज 

स्मारकाांसाठी णनिी उपलब्ध करून देिार. 

● पांतप्रिान आवास योजना ग्रामीि भार्गातील 5 लाख घरकुल 

बाांिकामाकररता 6000 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देिार. 

● मुांबईबाहेरील झोपडपट्टयाांमिील सुिारिाांची मुलभूत कामे 

करण्यासाठी 100 कोटी रूपये उपलब्ध करुन देिार. 

● कोयना, जायकवाडी व र्गोसीखुदह  येथे जल पयहटन प्रकल्प 

प्रस्ताणवत. 

● जर्व्ार णज. पालघर, फदाहपूर णज. औरांर्गाबाद, अणजांठा, वेरूळ, 

महाबळेिर व लोिावळा येथे पयहटन णवकासाकररता सुणविा 

णनमाहि करण्यासाठी अनुदान. 

● पुरातत्व स्मारकाांच्या जतन, सांविहन आणि दुरुस्तीसाठी 

णजल्हाणनहाय महावारसा सोसायटीची स्थापना. 

● बाळासाहेब ठाकरे र्गोरेवाडा आांतरराष्टर ीय प्रािी उद्यानात 

आणफ्रकन सफारी करिार, सुरु 

● पुिे वन णवभार्गात णबबया सफारी सुरु करिार. महामांडळे 

● चाटी, सारथी, महाज्योती या सांस्थाना णवणवि णवकास योजनाांची 

अांमलबजाविी करण्यासाठी प्रते्की 250 कोटी रुपये. 

● स्थाणनक स्वराज्य सांस्थाांमिील इतर मार्गासवर्गीय समाजाचे 

प्रणतणनिीत्व णनणित करण्यासाठी नवीन समणपहत मार्गासवर्गीय 

आयोर्गाची स्थापना. 

● मौलाना आझाद आणथहक णवकास महामांडळाची भार्गभाांडवल 

मयाहदा 500 कोटी रुपयाांवरुन बाढवून 700 कोटी रुपये. 

 

सणमट आणि कॉन्फरन्स बातम्या 
 

28  ी DST-CII भारत- णसिंगापूर टेक्नॉलॉजी सणमट 2022 

● भारतीय उद्योर्ग पररसांघ (CII), नवी णदल्ली याांनी णवज्ञान आणि 

तांत्रज्ञान णवभार्ग (DST), GoI याांच्या भार्गीदारीत 23 आणि 24 

फेबु्रवारी 2022 रोजी DST – CII तांत्रज्ञान णशखर पररषदेच्या 28 

व्या आवृत्तीचे आयोजन केले होते. ही पररषद अक्षरशः  आयोणजत 

करण्यात आली होती. णसांर्गापूर यांदाच्या तांत्रज्ञान णशखर 

पररषदेसाठी भार्गीदार देश आहे. दोन दशकाांहून अणिक 

कालाविीत णिपक्षीय तांत्रज्ञान भार्गीदारी णनमाहि आणि 

सुिारण्यासाठी महत्त्वपूिह सांिी उपलब्ध करून देण्यासाठी 

तांत्रज्ञान णशखर पररषद अत्ांत महत्त्वपूिह ठरली आहे. 

णशखर पररर्देची उणद्दषे्ट्: 

● ही तांत्रज्ञान णशखर पररषद परस्परसांवाद आिखी सुिारण्यासाठी 

योग्य व्यासपीठ प्रदान करेल; व्यवसाय आणि रु्गांतविुकीच्या 

के्षत्रात अणिक सांिी शोिण्यात आणि णिपक्षीय सहकायह 

सुिारण्यास मदत होईल. 

● दोन्ही देशाांतील तांत्रज्ञान तज्ज्ञ, सरकारी नेते, उच्चभू्र णविान, 

उद्योर्ग के्षत्रातील णदग्गज आणि स्टाटह-अप याांच्या मोठ्या आणि 

महत्त्वाच्या र्गटामधे्य परस्परसांवाद घडवून आिण्यासाठी ही 

णशखर पररषद महत्त्वपूिह ठरेल अशी अपेक्षा आहे. 

● सणमटचा फोकस स्माटह णसटीज, से्पस, इांडस्टर ी 4.0 आणि प्रर्गत 

अणभयाांणत्रकी, आरोग्य सेवा, णप्रणसजन मेणडणसन इ. 

"इिंडस्टरी कनेक्ट् 2022" चे उद्घाटन कें द्रीय मिंत्री डॉ. मनसुख 

मािंडण या यािंच्या हसे्त करण्यात आले. 

● डॉ. मनसुख माांडणवया, कें द्रीय आरोग्य आणि कुटुांब कल्याि, 

रसायने आणि खते मांत्री याांनी “इांडस्टर ी कनेर 2022” या 

णवषयावरील चचाहसत्राचे उद्घाटन केले. नाणवन्यपूिह उत्साह 

आणि दजेदार उत्पादनाांचे उत्पादन यामुळे पांतप्रिानाांच्या मेक 

इन इांणडया आणि मेक फॉर द वडह या सांकल्पनेला मदत होईल. 
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● सेणमनार दरम्यान दोन ताांणत्रक सत्राांचे आयोजन करण्यात आले 

होते. या चचाहसत्रात CIPET, TDB (तांत्रज्ञान णवकास मांडळ) आणि 

णवणवि उद्योर्ग सांघटनाांचे अनेक अणिकारी उपल्स्थत होते. 

आयोजक: 

● रसायन और पेटर ो रसायन णवभार्ग 

● रसायन और उवहरक मांत्रालय, भारत सरकार 

● सेंटर ल इांस्टीयूट ऑफ पेटर ोकेणमकल्स इांजीणनयररांर्ग एां ड 

टेक्नोलॉजी (CIPET) 

● फेडरेशन ऑफ इांणडयन चैंबसह ऑफ कॉमसह एां ड इांडस्टर ी (FICCI) 

IIT मद्रास आणि NIOT पणहल्यािंदाच OCEANS 2022 आयोणजत 

करतात. 

● इांणडयन इल्ियूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) मद्रास आणि नॅशनल 

इल्ियूट ऑफ ओशन टेक्नॉलॉजी (NIOT), चेन्नई, सांयुक्तपिे 

OCEANS 2022 कॉन्फरन्स आणि एक्स्पोणझशन , जार्गणतक 

सार्गरी सांशोिक, तांत्रज्ञ आणि अणभयांते, णवद्याथी आणि 

िोरिकत्ांसाठी णि-वाणषहक कायहिम आयोणजत करतात. हे 

प्रथमच भारतात येत आहे आणि इल्ियूशन ऑफ इलेल्रर कल 

अँड इलेरर ॉणनक्स इांणजणनअररांर्ग ओशन इांणजणनअररांर्ग सोसायटी 

(IEEE OES) आणि मरीन टेक्नॉलॉजी सोसायटी (MTS) याांच्या 

वतीने IIT मद्रासच्या महासार्गर अणभयाांणत्रकी णवभार्गािारे 

समिणयत केले जात आहे. ही पररषद हायब्रीड मॉडेलमधे्य होत 

आहे. 

इलेक्ट्र ॉणनक्स आणि आयटी मिंत्री यािंनी टेक कॉन्के्लव्ह 2022 चे 

उद्घाटन केले. 

● नॅशनल इन्फॉमेणटक्स सेंटर (NIC) ने णडणजटल उपिमाांवर 

सरकारसोबत भार्गीदारी केली आहे. आम्ही अर्त्ाधुणनक पॅन-

इिंणडया ICT इन्फ्रास्टरक्चर, णडणजटल पॅ्टफॉमह आणि 

सरकारच्या खास वापरासाठी उपाय तयार केले आहेत. आम्ही 

फेडरल आणि राज्य सरकाराांना त्ाांच्या कायहपद्धती स्वयांचणलत 

करण्यात आणि सावहजणनक सेवा इलेरर ॉणनक पद्धतीने णवतररत 

करण्यात मदत केली आहे. 
 

 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● नवीनतम तांत्रज्ञानासह अद्ययावत राहिे महत्वाचे आहे कारि 

आयटी उद्योर्ग नेहमीच अपगे्रड आणि सुिारत असतो. सरकारी 

कमहचाऱ्याांना नवीन आणि णवकणसत होत असलेल्या तांत्रज्ञानाची 

जािीव होिे आणि त्ाांच्याशी जुळवून घेिे देखील महत्त्वाचे 

आहे. 

● एनआयसी इमणजंर्ग टेक्नॉलॉजीजवर टेक कॉन्व्के्लर्व् आयोणजत 

करत आहे, जे णवशेषतः  ई-र्गर्व्नहमेंटमधे्य उपयुक्त आहेत. 

“नेक्स्ट जेन टेक्नॉलॉजीज फॉर णडणजटल र्गर्व्नहमेंट” ही 

यावषीच्या टेक कॉन्व्के्लर्व्ची थीम आहे. 

बँक्स बोडय बु्यरो PSB च्या व्य स्थापनासाठी ण कास काययक्रम 

सादर करतो. 

● बँक बोडय बु्यरो (BBB) ने बँक बोडांच्या रु्गिवते्तला चालना 

देण्याच्या उदे्दशाने सावहजणनक के्षत्रातील बँक व्यवस्थापनासाठी 

णवकास कायहिम सुरू केला आहे. बँक बोडह बु्यरोनुसार 

सांचालकाांची प्रभावीता सुिारिे आणि त्ाांचा बोडांवर प्रभाव 

वाढविे या मुख्य उदे्दशाने सा यजणनक के्षत्रातील बँका आणि 

ण त्तीय सिंस्थािंच्या सांचालकाांसाठी नऊ मणहन्याांचा सिंचालक 

ण कास काययक्रम (DDP) तयार करण्यात आला आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● या कायहिमाचे उणद्दष्ट सांचालकाांना व्यवसायाच्या भणवष्याबद्दल 

णवचार करण्यास मदत करिे आणि जार्गणतक पररल्स्थतीमधे्य 

PSB च्या कामणर्गरीचे स्तर सुिारण्यासाठी व्यवस्थापन आणि 

भार्गिारकाांसाठी शहािपि आणि सल्लार्गार बनण्यासाठी 

स्वतः ला अपगे्रड करिे हा आहे. 

● IBA आणि इतराांच्या भार्गीदारीत णवकणसत केलेला अभ्यासिम, 

सांचालक मांडळाला सशक्त आणि समृद्ध करण्यात मदत करेल, 

जे णनिहय घेण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूिह आहे. 

● णवत्तीय सेवा सणचव सांजय मल्होत्रा, जे बीबीबीचे सदस् देखील 

आहेत, याांनी णटप्पिी केली की या अभ्यासिमादरम्यान काय 

णशकता येईल याचा अांत नाही. 

● हे जोडले आहे की कायहिमात सेणमनार, समोरासमोर परस्पर 

सांवाद सते्र आणि स्वयां-वेर्गवान ऑनलाइन मॉडू्यल समाणवष्ट 

आहेत आणि कायहपद्धती पॅ्रल्रशनसहच्या दृणष्टकोनावर आिाररत 

आहे, अनुिमे नवीन आणि अनुभवी सांचालकाांसाठी पररचय 

आणि रीफे्रशर भार्गाांसह. 

● घोषिेनुसार, सहभार्गी त्ाांचे नवीन ज्ञान सुलभ केस स्टडीज, 

णसमु्यलेशन आणि रोल पे्िारे व्यवहारात आिण्यास सक्षम 

असतील. 

● अहवालानुसार, कॉपोरेट नेते आणि उद्योर्ग तज्ञाांशी सांवाद 

सािल्याने प्रमुख समस्ाांबद्दल जार्गरूकता वाढेल. 
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इिंणडया ग्लोबल फोरमची  ाणर्यक पररर्द बिंगळुरू येथे आयोणजत 

करण्यात आली आहे. 

● इांणडया ग्लोबल फोरमची (IGF) वाणषहक णशखर पररषद बेंर्गळुरू, 

कनाहटक येथे आयोणजत केली जात आहे. या णशखर पररषदेत 

टेक-चाणलत व्यत्याचे प्रख्यात चेहरे आणि कें द्रीय मांत्री, 

िोरिकते आणि जार्गणतक व्यावसाणयक नेत्ाांसह युणनकॉनह 

क्लबमधे्य सामील झालेल्याांना एकत्र आिले जाईल. मार्गील 

आवृत्त्या दुबई आणि यूकेमधे्य आयोणजत केल्या रे्गल्या होत्ा 

आणि पांतप्रिान नरेंद्र मोदी, यूकेचे पांतप्रिान बोररस जॉन्सन 

आणि जर्गभरातील सरकार आणि उद्योर्गातील इतर नेत्ाांसह 

आदरिीय वक्त्ाांनी सांबोणित केले होते. 

● बेंर्गळुरू येथे IGF ची ही पणहलीच आवृत्ती आहे. आांतरराष्टर ीय 

व्यवसाय आणि जार्गणतक नेत्ाांसाठी अजेंडा-सेणटांर्ग फोरम, IGF, 

पॅ्टफॉमहची णनवड ऑफर करते ज्याचा फायदा कॉपोरेट आणि 

िोरिकते त्ाांच्या के्षत्राांमधे्य आणि िोरिात्मक महत्त्वाच्या 

भौर्गोणलक के्षत्राांमिील भार्गिारकाांशी सांवाद सािण्यासाठी करू 

शकतात. 

णतसरा राष्ट्र ीय यु ा सिंसद महोत्स  (NYPF) न ी णदल्लीत सुरू 

होत आहे. 

● राष्टर ीय युवा सांसद महोत्सव (NYPF) ची णतसरी आवृत्ती लोकसभा 

सणचवालय आणि युवा व्यवहार आणि िीडा मांत्रालयाने 10 आणि 

11 माचह 2022 रोजी सांसदेच्या सेंटर ल हॉल, नवी णदल्ली येथे 

आयोणजत केली आहे. कें द्रीय िीडा मांत्री अनुरार्ग ठाकूर 10 माचह 

रोजी NYPF च्या उद्घाटन सत्राला सांबोणित करतील, तर 

लोकसभा अध्यक्ष ओम णबलाह 11 माचह रोजी समाप्ती कायहिमाला 

सांबोणित करतील. 

NYPF चे उणद्दष्ट् 

● NYPF चे उणद्दष्ट 18 ते 25 वषांपेक्षा कमी वयोर्गटातील तरुिाांचा 

आवाज ऐकिे हा आहे, जे सावहजणनक सेवाांसह आर्गामी वषांमधे्य 

णवणवि कररअरमधे्य सामील होतील. शीषह तीन राष्टर ीय स्तरावरील 

युवा णवजेत्ाांना समारांभाच्या वेळी लोकसभा अध्यक्षाांसमोर 

बोलण्याची सांिी णमळेल. 

तरुिािंमधील AR कौशल्यािंना प्रोत्साहन देण्यासाठी अटल 

इनोवे्हशन णमशनचा ण स्तार करण्यात आला. 

● NITI आयोर्गाच्या अटल इनोरे्व्शन णमशनने भारतीय तरुिाांमधे्य 

ऑर्गमेंटेड ररअँणलटी (AR) कौशल्य णवकासाला चालना 

देण्यासाठी Snap Inc. सोबत भार्गीदारीची घोषिा केली. Snap 

Inc. ही एक जार्गणतक कॅमेरा फमह आहे ज्याचा कॅमेरा णडणजटल 

जर्गामधे्य उपलब्ध असलेल्या सवह र्गोष्टी ांमधे्य णवलीन करून 

त्ाांच्या सभोवतालचे जर्ग कसे पाहतात यात पररवतहनीय भूणमका 

बजावतो. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सॅ्नप इांक दोन वषांच्या कालाविीत अटल णटांकररांर्ग लॅबशी 

जोडलेल्या सुमारे 12,000 प्रणशक्षकाांना ऑर्गमेंटेड ररअँणलटीवर 

प्रणशणक्षत करेल, ज्यामुळे कायहिम लाखो मुलाांपयंत पोहोचू 

शकेल. 

● Snap Inc. ने AR जाणहरात बूटकॅि, जाणहरात िेणडट्स आणि 

इतर सांिी ांसह भारतीय स्टाटह-अप इकोणसस्टमला समथहन 

देण्यासाठी अटल इन्ुबेशन सेंटसह (AICs) सह सहकायाहची 

घोषिा केली. 

● AIM मधे्य, आम्ही आमच्या अत्ािुणनक अटल णटांकररांर्ग लॅबचे 

नेटवकह  वापरून नाणवन्यपूिह आणि उद्योजकतेच्या सांसृ्कतीला 

प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्ध आहोत, असे णमशनचे सांचालक 

अटल इनोरे्व्शन णमशन डॉ णचांतन वैष्णव याांनी साांणर्गतले. 

MSME आयणडया हॅकॅथॉन 2022 

● कें द्रीय एमएसएमई मांत्री, नारायि रािे याांनी एमएसएमई 

इनोरे्व्णटर्व् स्कीम (इन्व््ुबेशन, णडझाइन आणि आयपीआर) 

तसेच एमएसएमई आयणडया हॅकॅथॉन 2022 ची घोषिा केली 

आहे. यावेळी बोलताना श्री रािे म्हिाले की, आत्मणनभहर 

भारतामधे्य एमएसएमईची महत्त्वाची भूणमका आहे. या 

कायहिमाांमुळे उद्योजकाांना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यात मदत 

होईल, असा त्ाांचा दावा आहे. 

● एमएसएमई इनोरे्व्शन” योजना , एमएसएमई राज्यमांत्री श्री भानु 

प्रताप वमाह याांच्या मते, एमएसएमई के्षत्रात सुप्त नवकल्पना 

णवकणसत आणि प्रोत्साहन देईल. 

आिंतरराष्ट्र ीय भू ैज्ञाणनक काँगे्रसची 36  ी आ ृत्ती न ी णदल्ली 

येथे होिार आहे. 

● र्व्चु्यहअल पॅ्टफॉमहवर, 20-22 माचह 2022 रोजी येथे 36 वी 

इांटरनॅशनल णजऑलॉणजकल काँगे्रस (IGC) आयोणजत केली 

जाईल, ज्यामधे्य णजओसायने्सस: द बेणसक सायन्स फॉर अ 

ससे्टनेबल फु्यचर हा णवषय आहे. 36 वी आांतरराष्टर ीय भूभौणतकीय 

काँगे्रस खाि आणि पृथ्वी णवज्ञान मांत्रालय, भारतीय राष्टर ीय णवज्ञान 

अकादमी आणि बाांर्गलादेश, नेपाळ आणि श्रीलांकेच्या णवज्ञान 

अकादमी याांच्यातील सहयोर्ग आहे. 

● कें द्रीय कोळसा, खाि आणि सांसदीय कामकाज मांत्री श्री प्रल्हाद 

जोशी आणि राज्य णवज्ञान आणि तांत्रज्ञान मांत्री ; राज्य भूणवज्ञान 

मांत्री ; पीएमओ, काणमहक, सावहजणनक तिारी, पेन्व्शन, अिुऊजाह 

आणि अांतराळ मांत्री डॉ णजतेंद्र णसांह काँगे्रसचे उद्घाटन करतील 

अशी अपेक्षा आहे.  

लेफ्टनिंट गव्हनयर मनोज णसन्हा आखाती देशािंच्या गुिंत िूक 

णशखर पररर्देला सिंबोणधत केले. 

● लेफ्टनांट र्गर्व्नहर मनोज णसन्हा याांनी SKICC, श्रीनर्गर येथे 

आखाती देशाांच्या रु्गांतविूक णशखर पररषदेला सांबोणित केले 

आहे ज्याचा उदे्दश जमू्म आणि काश्मीरच्या कें द्रशाणसत प्रदेशात 

रु्गांतविुकीच्या अनेक सांिी शोिण्यासाठी परदेशी व्यावसाणयक 

प्रणतणनिी ांना व्यासपीठ प्रदान करिे आहे. लेफ्टनांट र्गर्व्नहराांनी 

जमू्म आणि काश्मीरला जर्गातील सवाहत सुांदर रु्गांतविुकीचे 

णठकाि बनवण्यासाठी J&K आणि GCC कां पन्याांच्या आणथहक 

सहकायाहच्या सांिीवर प्रकाश टाकला. 
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भारत आणि आखाती देशािंमधील सिंबिंध: 

● 2014 पासून, भारताच्या आखाती देशाांसोबतच्या सांबांिाांमधे्य 

मोठ्या प्रमािावर उत्क्ाांती झाली आहे ज्याचे J&K सोबतच्या 

दोलायमान, पुनरुज्जीणवत आणथहक भार्गीदारीमधे्य रूपाांतररत 

केले जात आहे जे केवळ आमच्या णनयाहत बासे्कटमधे्य णवणविता 

आििार नाही तर णवद्यमान व्यापाराच्या णवस्तारासाठी अनुकूल 

वातावरि तयार करेल.  

ण शाखापट्टिम येथे इिंणडयन सायणकयाणटरक सोसायटीची राष्ट्र ीय 

पररर्द सुरू झाली. 

● आज ते 26 माचह या कालाविीत णवशाखापट्टिम येथे इांणडयन 

सायणकयाणटर क सोसायटी (ANCIPS) ची 73 वी वाणषहक राष्टर ीय 

पररषद आयोणजत करण्यात आली आहे. मिुरवाडा येथील 

णवझार्ग अणिवेशनात आयोणजत तीन णदवसीय पररषदेत 

भारतातील णवणवि भार्गाांतील आणि परदेशातील काही तज्ज्ञ 

सहभार्गी होत आहेत. शेवटची राष्टर ीय पररषद 37 वषांपूवी 

णवशाखापट्टिम येथे झाली होती. 

पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी यािंनी 5 व्या BIMSTEC णशखर पररर्देला 

व्हाचु्ययअली हजेरी ला ली. 

● पांतप्रिान नरेंद्र मोदी याांनी र्व्चु्यहअल मोडिारे 5 व्या बे ऑफ 

बांर्गाल इणनणशएणटर्व् फॉर मल्टी-सेररल टेल्क्नकल अँड 

इकॉनॉणमक कोऑपरेशन (BIMSTEC) णशखर पररषदेत भार्ग 

घेतला. BIMSTEC चे अध्यक्ष राष्टर  असलेल्या श्रीलांका सरकारने 

या णशखर पररषदेचे आयोजन केले होते. णशखर पररषदेच्या 

समारोपाच्या वेळी, थायलांडने BIMSTEC चे अध्यक्ष राष्टर  म्हिून 

पदभार स्वीकारला. 

 

कराराच्या बातम्या 
 

भारताच्या णडणजटल इकोणसस्टमला चालना देण्यासाठी अँन्वक्सस 

बँक आणि एअरटेलने करार केला आहे. 

● Axis Bank आणि Bharti Airtel ने भारतातील णडजीटल 

इकोणसस्टमच्या वाढीला बळकट करण्यासाठी, अनेक आणथहक 

उपायाांिारे िोरिात्मक भार्गीदारी केली आहे. भार्गीदारीमुळे 

अॅल्क्सस बँकेकडून एअरटेलच्या 340 दशलक्ष अणिक ग्राहकाांना 

िेणडट आणि णवणवि णडणजटल आणथहक ऑफरमधे्य प्रवेश करिे 

श् होईल. यामधे्य उद्योर्गातील आघाडीच्या फायद्याांसह 'Airtel 

Axis Bank Credit Card' या प्रकारचे पणहले को-बँ्रडेड िेणडट 

काडह , पूवह-मांजूर झटपट कजे, आता खरेदी करा नांतर पे 

ऑफररांर्ग आणि बरेच काही समाणवष्ट असेल. 

Zeta ने पॉ र बँकेच्या के्रणडट प्रणक्रयेसाठी मास्टरकाडयसोबत 

भागीदारी केली. 

● Mastercard आणि Zeta, बँका आणि fintechs याांना पुढील 

णपढीचे िेणडट काडह प्रणिया पुरविारे णवत्तीय तांत्रज्ञान स्टाटहअप 

याांनी आज 5 वषांचा जार्गणतक करार केला आहे. कराराचा एक 

भार्ग म्हिून, कां पन्या Zeta चे आिुणनक, क्लाउड-नेणटर्व् आणि 

API-रेडी िेणडट प्रोसेणसांर्ग सॅ्टक वापरून जर्गभरातील 

जारीकत्ांसोबत िेणडट काडह तयार करण्यासाठी एकत्र काम 

करतील. 

ऑस्टरेणलयाच्या AARC ने भारताच्या CLAWS बरोबर करार 

केला. 

● 8 माचह ते 10 माचह 2022 पयंत ऑस्टर ेणलयन लष्कराचे प्रमुख 

लेफ्टनांट जनरल ररचडह बुर हे तीन णदवस भारतात होते. 

ऑस्टर ेणलयन लष्करप्रमुखाांनी नवी णदल्ली येथील भारतीय 

लष्कराच्या णथांक टँक सेंटर फॉर लँड वॉरफेअर स्टडीज 

(CLAWS) ला भेट णदली. 

● लेफ्टनांट जनरल ररचडह बुर याांनी लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनांट 

जनरल मनोज पाांडे, अध्यक्ष, बोडह ऑफ र्गर्व्नहसह, CLAWS आणि 

CLAWS सांचालक, लेफ्टनांट जनरल डॉ. रिबीर णसांर्ग (णनवृत्त) 

याांची भेट घेतली. CLAWS सांशोिन प्रयत् आणि आउटरीच 

रिनीती ांची माणहती भेट देिाऱ्या जनरलला देण्यात आली. 

मानकीकरिा रील णक्रयाकलापािंसाठी IIT रुरकीशी BIS करार 

● भारतीय मानक बु्यरो (BIS) आणि IIT रुरकी याांनी IIT रुरकी येथे 

'BIS मानकीकरि चेअर प्रोफेसर' स्थापन करण्यासाठी 

सामांजस् करारावर स्वाक्षरी केली . मानकीकरि आणि 

अनुरूपता मूल्याांकनाशी सांबांणित णियाकलापाांसाठी BIS ने 

सांस्थेमधे्य मानकीकरि चेअर तयार करण्याची ही पणहलीच वेळ 

असेल. ई-र्गर्व्नहन्ससाठी आयआयटीच्या िॉकचेन 

ऍल्प्केशन्ससारख्या महत्त्वाच्या के्षत्राांवर मानकाांच्या स्थापनेत ते 

मदत करेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● बु्यरो ऑफ इांणडयन सँ्टडड्हस (BIS) ला मानकाांच्या णवकासासाठी 

प्रणसद्ध IIT कानपूरसोबतचे सहकायह जाहीर करताना अणभमान 

वाटतो. 

● ई-र्गर्व्नहन्ससाठी आयआयटीच्या िॉकचेन 

ऍल्प्केशन्ससारख्या महत्त्वाच्या के्षत्राांवर मानकाांच्या स्थापनेत ते 

मदत करेल. 

मद्रासचे IIT आणि RBI इनोवे्हशन हब बूस्ट णफनटेक 

स्टाटयअप्सशी सिंबिंध जोडतात. 

● IIT मद्रास इनकु्यबेशन सेल (IITMIC) आणि RBI 

Innovation Hub (RBIH) , भारतीय ररझव्हय बँकेच्या पूिह 

मालकीची उपकां पनी, याांनी भारतातील णफनटेक व्यवसायाांना 

समथहन आणि णवस्ताररत करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 

इकोणसस्टमची स्थापना करण्यासाठी सहकायह करण्यासाठी एक 
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सामांजस् करार (MoU) केला. दोन्ही सांस्था सुरुवातीच्या 

टप्प्यातील उद्योजकाांना इन्ुबेशन सपोटहसह अनोखे आणि 

णवघटनकारी कल्पना देण्यासाठी आणि त्ाांच्या से्कल-अप 

प्रवासाला र्गती देण्यासाठी सहयोर्ग करतील. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● "भारताची स्टाटहअप इकोणसस्टम देशाच्या आणथहक समृद्धीमधे्य 

महत्त्वपूिह योर्गदान देते." आम्ही अशा उष्मायन सहकायांिारे 

देशातील णफनटेक स्टाटह-अपच्या वाढीसाठी अनुकूल अशी एक 

मजबूत इकोणसस्टम तयार करण्याचा प्रयत् करत आहोत,” असे 

RBI इनोरे्व्शन हब (RBIH) चे CEO राजेश बन्सल म्हिाले. 

● RBIH वेळोवेळी सह-उष्मायनासाठी IITM इन्ुबेशन सेलमधे्य 

उष्मायन केलेल्या णनवडक स्टाटहअप्सचा णवचार करेल, आणि 

त्ाांना िोरिात्मक आणि ऑपरेशनल मार्गहदशहन, तसेच RBIH 

नेतृत्व आणि डोमेन तज्ञाांकडून प्रणशक्षि आणि मार्गहदशहन सते्र, 

माकेट ऍके्सस आणि मोठ्या प्रमािात कनेक्शन णमळतील. 

स्टाटहअप, णविेते, रु्गांतविूकदार आणि इतर सांसािनाांची 

इकोणसस्टम. 

● " RBIH सोबतचे हे सहकायह योग्य णदशेने टाकलेले पाऊल आहे." 

आणथहक तांत्रज्ञान आणि णडणजटल व्यवहारातील घडामोडी ांमुळे 

आणथहक समावेश सुलभ करण्यासाठी आम्ही अणिक 

उद्योजकाांसोबत भार्गीदारी करण्यास उतु्सक आहोत,” असे 

प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला, अध्यक्ष, IIT मद्रास इन्ूबेशन 

सेल (IITMIC) आणि IIT मद्रास ररसचह पाकह  (IITMRP) म्हिाले 

डर ोन आधाररत खणनज उत्खननासाठी NMDC ने IIT 

खरगपूरसोबत सामिंजस्य करार केला. 

● देशातील सवाहत मोठी लोह खणनज उत्पादक NMDC Ltd ने IIT 

खरर्गपूर सोबत डर ोन आिाररत खणनज सांशोिनासाठी सामांजस् 

करारावर स्वाक्षरी केली आहे. नॅशनल मायणनांर्ग अँड डेर्व्लपमेंट 

कॉपोरेशन (NMDC) ताांणत्रक नवकल्पना आणि त्ाच्या अिेषि 

आणि खाि डेटाबेसच्या णडणजटायझेशनवर अणिकाणिक 

अवलांबून आहे. भारतातील डर ोन वापर आणि ऑपरेशन्सचे 

णनयमन आणि णनरीक्षि करण्यासाठी सरकारने पणहले पाऊल 

उचलले आहे, जे आता कृषी, शहरी णनयोजन, वनीकरि, 

खािकाम, आपत्ती व्यवस्थापन, पाळत ठेविे आणि वाहतूक 

यासह इतर उद्योर्गाांमधे्य कायहरत आहेत. 

IIT मद्रासने AquaMAP  ॉटर मॅनेजमेंटसह पॉणलसी सेंटरची 

स्थापना केली. 

● इांणडयन इल्ियूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) मद्रासने भारतातील 

पाण्याच्या समस्ाांचे णनराकरि करण्यासाठी 'AquaMAP' 

नावाने ओळखले जािारे नवीन अांतः णवषय जल व्यवस्थापन 

आणि िोरि कें द्र तयार केले आहे. हे कें द्र पाण्याच्या समस्ाांवर 

स्माटह उपाय देण्यासाठी अणभनव तांत्रज्ञानाचा वापर करून 

से्कलेबल मॉडेल तयार करेल. सांकल्पनेचा पुरावा म्हिून ही 

मॉडेल्स देशभरातील णवणवि भार्गात बसवली जातील. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● परशुराम बालसुब्रमण्यन, सीईओ, थीम वकह  अॅनाणलणटक्स आणि 

श्री कृष्णन नारायिन, अध्यक्ष, इणतहास सांशोिन आणि णडणजटल, 

दोन्ही आयआयटी मद्रासचे माजी णवद्याथी, याांनी दोन वषांसाठी 

3 कोटी रुपयाांचे बीज अनुदान देऊन या प्रकल्पाला पाणठां बा णदला 

आहे आणि णवकासासाठी मदत केली आहे. पांचवाणषहक योजना. 

● AquaMAP चे मुख्य अिेषक प्रोफेसर णलर्गी णफणलप आहेत. 

रसायनशास्त्र, स्थापत् अणभयाांणत्रकी, रासायणनक अणभयाांणत्रकी, 

याांणत्रक अणभयाांणत्रकी, णवद्युत अणभयाांणत्रकी, व्यवस्थापन, 

मानणवकी आणि सामाणजक णवज्ञान यासह णवणवि णवभार्गाांमिील 

पाण्याशी सांबांणित णवषयाांवर काम करिाऱ्या 20 प्राध्यापकाांच्या 

र्गटािारे णतला मदत केली जाईल. 

● Aqua Map हे IIT मद्रासच्या सांचालकाांनी णनदेणशत केलेल्या 

सांचालक मांडळािारे आणि जल तांत्रज्ञान, व्यवस्थापन आणि 

िोरि या के्षत्रातील तज्ञाांनी बनलेले सल्लार्गार मांडळािारे णनयांणत्रत 

केले जाते. 

● AquaMAP IIT मद्रास येथे इतर जल सांशोिन सांस्थाांसोबत काम 

करेल, ज्यात सुत्रम, IIT मद्रास येथील इांटरनॅशनल सेंटर फॉर 

क्लीन वॉटर (ICCW) आणि PcoE ऑन वॉटर अँड 

ससे्टनेणबणलटी, तसेच इतर भार्गीदाराांसह काम करेल. 

● याणशवाय, एक अत्ािुणनक हायडर ो-इन्फॉमेणटक्स प्रयोर्गशाळा 

स्थापन केली जाईल, तसेच माजी णवद्याथी आणि समुदायाच्या 

सहभार्गासाठी एक मॉडेल तयार केले जाईल. 

TCS ने IIT मद्रास सोबत भागीदारी करून M.Tech in 

Industrial Artificial Intelligence लाँच केले. 

● इांणडयन इल्ियूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मद्रासने टाटा कन्सल्टन्सी 

सल्र्व्हसेस (TCS) सोबत "इांडल्स्टरयल AI" वर एक वेब-आिाररत, 

वापरकताह-अनुकूल कायहिम ऑफर करण्यासाठी सहकायह केले 

आहे, ज्याचा उदे्दश कमहचार्याांचे कौशल्य वाढविे आणि 

औद्योणर्गक समस्ाांशी AI अनुप्रयोर्ग समाणवष्ट करिे आहे. 

औद्योणगक AI मधील M.Tech ने खालील महत्वाचे 

पररिाम/फायदे णनमायि करिे अपेणक्षत आहे: 

● या महत्त्वपूिह के्षत्रात भारतीय कमहचार्याांचे कौशल्य वाढविे 

● ज्ञान पररसांस्था वाढविे, जे AI दत्तक घेण्यासाठी आवश्यक आहे. 

● कृणत्रम बुल्द्धमत्ता भाषाांतर 

● अनुवादाचा सराव करण्यासाठी AI णसद्धाांत 

● पयाहवरिीयदृष्ट्या योग्य औद्योणर्गक उपाय 

● व्यावहाररक दृष्टीकोनातून मार्गहदशहन केलेल्या एआय 

प्रणशक्षिासाठी एआय णसद्धाांत आणि अध्यापनशास्त्रीय पद्धती ांचा 

णवकास 
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AAI आणि BEL ने स्वदेशी ह ाई  ाहतूक व्य स्थापन प्रिाली 

ण कणसत करण्यासाठी सहकायय केले. 

● भारतीय णवमानतळ प्राणिकरि (AAI) ने णडफेन्स पल्िक सेरर 

अांडरटेणकां र्ग भारत इलेरर ॉणनक्स णलणमटेड (BEL) सोबत हवाई 

वाहतूक व्यवस्थापन आणि देशभरातील णवमानतळाांवरील 

णवमानाांच्या पृष्ठभार्गाच्या हालचालीसाठी प्रिाली ांच्या सांयुक्त 

स्वदेशी णवकासासाठी करार केला आहे, जे पूवी आयात केले रे्गले 

होते. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सुरणक्षत उड्डाि सांचालन सुणनणित करण्यासाठी BEL आणि AAI 

प्रर्गत-सरफेस मूर्व्मेंट र्गाईडन्स अँड कां टर ोल णसस्टीम 

(ASMGCS) सह णसल्र्व्ल एअर टर ॅ णफक मॅनेजमेंट णसस्टम 

(ATMS) णवकणसत करण्यासाठी सहकायह करतील, एक जणटल 

ग्राउांड सल्र्व्हलन्स णसस्टम जी णवमानतळाांवर आणि भारतीय 

नार्गरी हवाई के्षत्रात हवाई वाहतूक व्यवस्थाणपत करते. 

● नार्गरी उड्डयन मांत्रालयाच्या प्रणसद्धीनुसार, BEL आणि AAI प्रर्गत-

सरफेस मूर्व्मेंट र्गाईडन्स अँड कां टर ोल णसस्टीम (ASMGCS) सह 

नार्गरी हवाई वाहतूक व्यवस्थापन प्रिाली (ATMS) णवकणसत 

करण्यासाठी एकणत्रतपिे काम करतील, एक जणटल भू-णनरीक्षि 

प्रिाली जी णवमानतळाांवर हवाई वाहतूक व्यवस्थाणपत करते. 

● "सध्याची व्यवस्था AAI च्या R&D िोरिानुसार, ANS 

इन्व्फ्रास्टरक्चरला पद्धतशीर, कायहक्षम आणि णकफायतशीर 

पद्धतीने अद्ययावत करण्यासाठी तसेच भारत सरकारच्या 

'आत्मणनभहर भारत' णमशनच्या अनुषांर्गाने आहे." यामुळे ANS 

पायाभूत सुणविाांसाठी णवदेशी पुरवठादाराांवर AAI ची अवलांणबत्व 

कमी होईल. 

MSME इकोणसस्टम  ाढ ण्यासाठी SIDBI ने मेघालयसोबत 

भागीदारी केली. 

● स्मॉल इांडस्टर ीज डेर्व्लपमेंट बँक ऑफ इांणडया (SIDBI), मायिो, 

स्मॉल आणि मीणडयम एां टरप्रायझेस (MSME) ची णवत्तीय सांस्था , 

त्ाांनी मेघालय सरकारच्या मेघालय इन्व्फ्रास्टरक्चर डेर्व्लपमेंट 

अँड फायनान्स कॉपोरेशन णलणमटेड सोबत सामांजस् करारावर 

स्वाक्षरी केल्याचे जाहीर केले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● या सामांजस् करारानुसार, SIDBI आणि मेघालय सरकार 

राज्यातील MSME इकोणसस्टमच्या वाढीला पाणठां बा देण्यासाठी 

जवळून सहकायह करतील. 

● राज्यातील उद्योजकतेची वाढ, एमएसएमई क्लस्टसहची स्थापना 

आणि एनजीओ, णवकास सांस्था आणि एमएसएमईची क्षमता 

वाढविे हे सामांजस् कराराच्या सवहसािारि उणद्दष्टाांपैकी आहेत. 

राज्याच्या प्रािान्यिमाांशी सुसांर्गत प्रणतरूणपत उपजीणवका 

प्रकल्पाांना समथहन आणि प्रोत्साहन द्या. 

● राज्याच्या SMEs साठी णडणजटल उत्पादनाांचा णवस्तार करिे, तज्ञ 

सल्लार्गाराांच्या मदतीने राज्य-णवणशष्ट उपजीणवकेच्या सांिी ांचे 

मॅणपांर्ग करिे SIDBI च्या राज्यातील प्रचारात्मक आणि 

णवकासात्मक उपिमाांचा णवस्तार केला जात आहे. 

भारत आणि WHO ने जामनगरमधे्य जागणतक पारिंपाररक 

और्ध कें द्र स्थापन करण्यास सहमती दशय ली आहे. 

● वडह हेल्थ ऑर्गहनायझेशन (WHO) आणि भारत सरकारने 

रु्गजरातमधे्य ग्लोबल सेंटर फॉर टर े णडशनल मेणडणसन तयार 

करण्यासाठी सामांजस् करारावर स्वाक्षरी केली. WHO च्या 

णनवेदनानुसार, जामनर्गर, रु्गजरात, भारत येथे पारांपाररक 

औषिाांसाठी नवीन WHO जार्गणतक कें द्राचे ऑनसाइट 

उद्घाटन 21 एणप्रल 2022 रोजी होिार आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● जामनर्गर, रु्गजरात, भारत येथे, एक नवीन WHO कें द्र स्थापन 

केले जाईल. जामनर्गर हे कें द्राचे कें द्र म्हिून काम करेल, तर 

नवीन सुणविा जर्गभरातील लोकाांना रु्गांतवून ठेवेल आणि त्ाांचा 

फायदा होईल. 

● भारत सरकारच्या USD 250 दशलक्ष रु्गांतविुकीसह, पारांपाररक 

औषिाांसाठीचे हे जार्गणतक ज्ञान कें द्र आिुणनक णवज्ञान आणि 

तांत्रज्ञानाचा वापर करून लोकाांचे आणि पृथ्वीचे आरोग्य 

सुिारण्यासाठी जर्गभरातील पारांपाररक औषिाांच्या सांभाव्यतेचा 

उपयोर्ग करण्याचा मानस आहे. 

● पारांपाररक औषि ही जर्गभरातील लाखो लोकाांसाठी उपचाराांची 

पणहली ओळ आहे. 

● WHO च्या घोषिेनुसार, "पारांपाररक औषि" मधे्य अँ्ुपांक्चर, 

आयुवेणदक औषि आणि हबहल णमक्स यासारख्या प्राचीन 

पद्धती ांचा समावेश होतो, तसेच आरोग्य जतन करण्यासाठी आणि 

शारीररक आणि मानणसक आजार टाळण्यासाठी, णनदान आणि 

बरे करण्यासाठी वापरल्या जािार्या आिुणनक औषिाांचा 

समावेश होतो. 

मॅक्स लाइफ इन्शुरन्सने ग्राहकािंना आणथयक सुरणक्षतता 

देण्यासाठी PhonePe सोबत हातणमळ िी केली आहे. 

● Max Life Insurance Co. Ltd ने PhonePe अँपिारे मॅक्स 

लाइफ स्माटह णस्ुर प्स पॅ्नच्या पदापहिाची घोषिा केली 

आहे, ही एक नॉन-णलांक्कड नॉन-पाणटहणसपेटेड वैयल्क्तक शुद्ध 

जोखीम प्रीणमयम जीवन णवमा योजना आहे ज्याचा उदे्दश 

णडणजटली जािकार ग्राहकाांना आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● ग्राहक दहा कोटी रुपयाांपयंतची णवमा रक्कम णनवडू शकतात 

आणि PhonePe अँपिारे त्ाांच्या पॉणलसीचे नूतनीकरि करू 

शकतात. 
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● Max Life PhonePe वापरकत्ांना अांतणनहणहत टणमहनल 

णसकनेस बेणनणफट आणि जीवन णवमा शे्रिीतील णवणशष्ट णनर्गहमन 

पयाहय प्रदान करेल. 

● IRDAI ने PhonePe, एक णडणजटल पेमेंट पॅ्टफॉमह, थेट ब्रोणकां र्ग 

परवाना णदला आहे, ज्यामुळे त्ाांना त्ाांच्या अॅपिारे णवमा ऑफर 

करता येईल. 

आसाम आणि मेघालय यािंनी सहा  ादग्रस्त णजल्ह्यािंमधील 

सीमाप्रश्न सोड ण्यासाठी करार केला आहे. 

● दोन राज्याांमधे्य वारांवार तिाव णनमाहि करिाऱ्या 12 पैकी सहा 

णठकािी आसाम आणि मेघालयाने त्ाांचा पाच दशकाांचा 

सीमावाद सोडवण्यास सहमती दशहवली, कें द्रीय रृ्गहमांत्री अणमत 

शहा याांनी " ईशाने्यसाठी ऐणतहाणसक णदवस " म्हिून या 

णनिहयाचे स्वार्गत केले . आसाम आणि मेघालयच्या मुख्यमांत्री 

णहमांता णबस्वा सरमा आणि कॉनराड सांर्गमा याांनी शाह याांच्या 

उपल्स्थतीत करारावर स्वाक्षरी केली. 

● या करारामुळे दोन्ही देशाांमिील 884.9-णकलोमीटर 

सीमारेषेवरील 12 पैकी सहा मुद्द्ाांवर दीघहकाळ चाललेला 

मतभेद सांपुष्टात येईल . 

● रृ्गहमांत्र्याांच्या म्हिण्यानुसार, करारावर स्वाक्षरी केल्याने दोन्ही 

देशाांमिील सीमा समस्ाांपैकी 70% णनकाली णनघाली आहे आणि 

उवहररत सहा णठकािी लवकरच तोडर्गा णनघेल अशी आशा आहे. 

 

रॅक्स आणि अह ाल बातम्या 
 

फ्रीडम ऑफ द  र्ल्य 2022 अह ाल 

● वाणषहक अहवालानुसार सलर्ग दुसऱ्या वषी भारताला लोकशाही 

आणि मुक्त समाजाच्या दृष्टीने 'अांशतः  मुक्त' देश म्हिून 

सांबोिण्यात आले आहे. 'राजकीय हक्क आणि नार्गरी स्वातांत्र्याांचे 

मूल्याांकन करिारी यूएस-आिाररत एनजीओ फ्रीडम हाऊस 

िारे "जार्गणतक 2022 मधे्य स्वातांत्र्य - अणिकारवादी शासनाचा 

जार्गणतक णवस्तार" शीषहकाचा अहवाल. 2022 मधे्य भारताने 100 

पैकी 66 रु्गि णमळवले होते. 2021 मधे्य देशाने 67 रु्गि णमळवले 

होते. 2020 पयंत भारत हा स्वतांत्र देश होता जेर्व्ा त्ाचा स्कोअर 

71 होता. 

इिंटरनेट स्वातिंत्र्ामधे्य: 

● भारताने अवघ्या 49 िावा केल्या , युर्गाांडाच्या िावसांखे्यइतकाच. 

इथेही स्कोअर खाली आला आहे. त्ाची कारिे आहेत – 

सरकाराांकडून वाढिारे इांटरनेट शटडाऊन, कमी इांटरनेट प्रवेश 

आणि खराब पायाभूत सुणविा. 

● भारताचे स्वातांत्र्य स्कोअर बोणलल्र्व्या, हांरे्गरी आणि 

अले्बणनयासारखे आहेत. ज्या देशाांमधे्य सवाहत वाईट रु्गि णमळाले 

आहेत त्ात दणक्षि सुदान, सीररया, णतबेट, तुकह मेणनस्तान, 

इररणटर या आणि उत्तर कोररया याांचा समावेश आहे. 

● जर्गभरात सध्या एकोिसत्तर देश मुक्त नाहीत. यामुळे 1973 च्या 

तुलनेत फक्त 63 देश स्वतांत्र नर्व्ते तेर्व्ाची पररल्स्थती आिखी 

वाईट होते. 

● सवाहत वाईट रु्गि णमळविाऱ्याांव्यणतररक्त, यादीत सौदी अरेणबया, 

सांयुक्त अरब अणमराती, तुकी, थायलांड आणि कतार याांचाही 

समावेश आहे. रे्गल्या वषी केवळ 54 देश मुक्त नर्व्ते तेर्व्ाच्या 

तुलनेत ही वाढ आहे. 
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क्रमािंका र आहे. 

● स्वीडनच्या र्गोटेनबर्गह णवद्यापीठातील र्व्ी-डेम सांस्थेने लोकशाही 

अहवालाची नवीनतम आवृत्ती नुकतीच प्रणसद्ध केली. 'डेमोिसी 

ररपोटह 2022: ऑटोिॅटायझेशन चेंणजांर्ग नेचर?' असे या 

अभ्यासाचे शीषहक होते. अहवालात देशाांचे णलबरल डेमोिॅणटक 

इांडेक्स (LDI) मिील रु्गिाांच्या आिारे णलबरल डेमोिसी, 

इलेरोरल डेमोिसी, इलेरोरल ऑक्टोिसी आणि क्लोज्ड 

ऑटोिसी या चार शासन प्रकाराांमधे्य वर्गीकरि केले आहे. 

ग्लोबल इन्वे्हस्टमेंट इन डीजीटल शॉणपिंग 2021 मधे्य भारत 

दुसऱया क्रमािंका र 

● डीलरूमच्या लांडन अँड पाटहनसहच्या णवशे्लषिानुसार. सह-

रु्गांतविूक डेटा, णडणजटल शॉणपांर्ग कां पन्याांसाठी भारत हे दुसरे 

सवाहत मोठे जार्गणतक उद्यम भाांडवल रु्गांतविुकीचे कें द्र आहे, जे 

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

ने वाढले आहे. जार्गणतक स्तरावर, भारत यूएस नांतर दुसऱ्या 

िमाांकावर आहे रे्गल्या वषी, ज्याने $51 अब्ज रु्गांतविूक 

आकणषहत केली, त्ानांतर चीन $14 णबणलयनसह णतस-या आणि 

UK $7 णबणलयनसह चौथ्या स्थानावर 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 
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SIPRI अह ाल: भारत हा शस्त्रास्त्रािंचा स ायत मोठा आयातदार 

म्हिून उदयास आला आहे. 

● स्टॉकहोम इांटरनॅशनल पीस ररसचह इल्िटयूट (SIPRI) ने 

आांतरराष्टर ीय शस्त्रास्त्र हस्ताांतरि, 2021 मिील टर ेंड्सवरील 

आपला नवीनतम अहवाल प्रणसद्ध केला आहे . अहवालानुसार, 

भारत आणि सौदी अरेणबया 2017-21 दरम्यान शस्त्रास्त्राांचे 

सवाहत मोठे आयातदार म्हिून उदयास आले आहेत. दोन्ही 

देशाांचा एकूि जार्गणतक शस्त्रास्त्र णविीत 11% वाटा आहे. 

इणजप्त (5.7%), ऑस्टर ेणलया (5.4%) आणि चीन (4.8%) अनुिमे 

पणहल्या 5 मधे्य पुढील तीन सवाहत मोठे आयातदार होते. 

2017-21 मधील स ायत मोठे शस्त्र णनयायतदार 

● 2017-21 मधे्य 39% वाटा असलेल्या USA ने जर्गातील सवाहत 

मोठे शस्त्रास्त्र णनयाहतदार म्हिून आपले स्थान कायम ठेवले. 

● रणशया (19%), फ्रान्स (11%), चीन (4.6%) आणि जमहनी (4.5%) 

अनुिमे पणहल्या 5 मोठ्या णनयाहतदाराांमधे्य होते. 

● 2017-21 मधे्य भारत हा 23वा सवाहत मोठा णनयाहतदार होता, 

ज्याचा जार्गणतक णनयाहतीत फक्त 0.2% वाटा होता. 

फॉचू्ययन इिंणडया द नेक्स्ट 500 यादी 2022: RailTel 124 व्या 

क्रमािंका र 

● भारतीय रेले्व, रेले्व मांत्रालयाच्या मालकीचे RailTel 

Corporation of India Limited (RailTel), भारतात कायहरत 

असलेल्या मध्यम आकाराच्या कां पन्याांच्या 8 व्या आवृत्ती फॉचू्यहन 

इांणडया द नेक्स्ट 500 (2022 आवृत्ती) मधे्य 124 व्या िमाांकावर 

आहे. या यादीतील भारत सरकारचे (GoI) हे एकमेव दूरसांचार 

सावहजणनक के्षत्रातील उपिम (PSU) आहे. 2021 मधे्य भारतात 

कायहरत असलेल्या टॉप णमडसाईज कां पन्याांच्या यादीमधे्य ते 197 

व्या िमाांकावर होते. 

Deloitte's Global Powers of Retailing 2022: Reliance 

Retail 56 व्या क्रमािंका र आहे. 

● जार्गणतक सल्लार्गार कां पनी Deloitte च्या “Global Powers of 

Retailing 2022: Resilience still Challenges” या 

अहवालानुसार, भारतीय बँ्रड, ररलायन्स ररटेल, FY2020 साठी 

णकरकोळ महसूल वाढीच्या आिारे टॉप 250 यादीत 56 व्या 

स्थानावर आहे. 

● चीनची JD.com, Inc APAC मिील कां पन्याांच्या यादीत 

शीषहस्थानी आहे, सुमारे USD 94.4 अब्जच्या एकूि कमाईसह 

यादीमधे्य 9व्या स्थानावर आहे. APAC के्षत्रात 29 कां पन्याांसह 

जपान आघाडीवर आहे, त्ानांतर चीन/हाँर्गकाँर्ग SAR (14), 

दणक्षि कोररया (5) आणि ऑस्टर ेणलया (4) आहेत. 

हुरुन ग्लोबल ररच णलस्ट 2022: एलोन मस्क टॉप्स 

● SpaceX आणि Tesla चे सांस्थापक एलोन मस्क याांनी 2022 

M3M Hurun ग्लोबल ररच णलस्टमधे्य अव्वल स्थान पटकावले 

आहे, त्ाांची एकूि सांपत्ती $205 अब्ज आहे. 2022 M3M 

Hurun ग्लोबल ररच णलस्ट ररअँल्टी फमह M3M च्या सहकायाहने 

सांशोिन आणि लक्कझरी प्रकाशन समूह Hurun India ने 

प्रकाणशत 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 

IQAir चा 2021 चा जागणतक  ायु गुि त्ता अह ाल: णदल्ली 

जगातील स ायत प्रदूणर्त राजधानी आहे. 

● IQAir च्या 2021 च्या जार्गणतक वायु रु्गिवत्ता अहवालानुसार 

नवी णदल्लीला सलर्ग दुसऱ्या वषी जर्गातील सवाहत प्रदूणषत 

राजिानी शहर म्हिून स्थान देण्यात आले आहे. त्ापाठोपाठ 

ढाका (बाांर्गलादेश), एन'जामेना (चाड), दुशान्व्बे (ताणजणकस्तान) 

आणि मस्कत (ओमान) ही पाच सवाहणिक प्रदूणषत राजिानी 

असलेल्या शहराांमधे्य नवी णदल्ली आहे. दरम्यान, णभवडी हे 

भारतातील सवाहणिक प्रदूणषत शहर असून त्ानांतर र्गाणझयाबाद, 

णदल्ली आणि जौनपूर याांचा िमाांक लार्गतो. 

अह ालातील महत्त्वाचे मुदे्द: 

● ल्स्वस सांस्थेचा 2021 चा जार्गणतक वायु रु्गिवत्ता अहवाल IQAir 

हा PM2.5 साठी अद्ययावत वाणषहक WHO हवा रु्गिवत्ता 

मार्गहदशहक तत्त्वाांवर आिाररत पणहला प्रमुख जार्गणतक वायु 

रु्गिवत्ता अहवाल आहे. 

● नवीन मार्गहदशहक तते्त्व सप्टेंबर 2021 मधे्य जारी करण्यात आली 

आणि णवद्यमान वाणषहक PM2.5 मार्गहदशहक तते्त्व 10 ऑर्गस्ट/m 

3 ते 5 ऑर्गस्ट/m 3 पयंत कमी केली. 

● अहवालात 117 देश, प्रदेश आणि प्रदेशाांमिील 6,475 

शहराांमिील PM2.5 वायू प्रदूषि मोजमापाांचे णवशे्लषि 

करण्यात आले आहे. 
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● 2021 मधे्य मध्य आणि दणक्षि आणशयातील 15 सवाहणिक 

प्रदूणषत शहराांपैकी 12 भारतातील होती. 

● 2020 मधे्य 84 Ig/m3 च्या तुलनेत 2021 मधे्य नवी णदल्लीतील 

PM2.5 एकाग्रता 14.6 टक्क्ाांनी वाढून 96.4 Ig/m3 झाली. 

नाइट फँ्रक: 2021 च्या चौथ्या णतमाहीत ग्लोबल हाऊस प्राइस 

इिंडेक्समधे्य भारत 51 व्या स्थाना र आहे. 

● मालमत्ता सल्लार्गार नाईट फँ्रकने जारी केलेल्या 'ग्लोबल हाऊस 

प्राइस इांडेक्स Q4 2021' मधे्य भारताने पाच स्थानाांनी आपली 

िमवारी सुिारली असून ते 51 व्या स्थानावर आहे. 2020 च्या 

चौथ्या णतमाहीत भारत 56 व्या स्थानावर होता. 2020 च्या चौथ्या 

णतमाहीच्या तुलनेत 2021 च्या ऑरोबर-णडसेंबर णतमाहीत 

भारताने घराांच्या णकां मती ांमधे्य 2.1 टके्क वाणषहक वाढ नोांदवली 

आहे. 

जागणतक स्तरा र 

● तुकीने Q4 2021 मधे्य सवाहणिक वाणषहक णकां मत वाढीचा दर 

59.6 टक्क्ाांनी पाणहला. 

● ताज्या सांशोिन अहवालात अनुिमे नू्यझीलांड (22.6 टके्क), 

झेक प्रजासत्ताक (22.1 टके्क), स्लोर्व्ाणकया (22.1 टके्क) आणि 

ऑस्टर ेणलया (21.8 टके्क) हे अनुिमे पणहल्या 5 देशाांमधे्य आहेत. 

● मलेणशया, माल्टा आणि मोरोक्कोच्या बाजारपेठाांमधे्य 2021 मधे्य 

घराांच्या णकमतीत अनुिमे 0.7 टके्क, 3.1 टके्क आणि 6.3 

टक्क्ाांनी घट झाली आहे. 

NITI आयोगाने णनयायत तयारी णनदेशािंक 2021 जाहीर केला, 

गुजरात पुन्हा अव्वल 

● नीती आयोर्गाच्या णनयाहत पूवहतयारी णनदेशाांक 2021 मधे्य रु्गजरात 

अव्वल आहे, त्ानांतर महाराष्टर  आणि कनाहटक अनुिमे दुसऱ्या 

आणि णतसऱ्या स्थानावर आहेत. णनयाहत क्षमता आणि 

कामणर्गरीच्या दृष्टीने राज्याांच्या तयारीचे मूल्याांकन करण्याच्या 

उदे्दशाने असलेल्या णनयाहत तयारी णनदेशाांक 2021 मधे्य 

रु्गजरातने णनती आयोर्गाच्या िमवारीत सलर्ग दुसऱ्या वषी अव्वल 

स्थान पटकावले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सरकारी णथांक टँकच्या मते, रु्गजरातनांतर महाराष्टर , कनाहटक, 

ताणमळनाडू, हररयािा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पांजाब, आांध्र 

प्रदेश आणि तेलांर्गिा याांचा िमाांक लार्गतो. कें द्रशाणसत प्रदेश 

आणि लक्षिीप, अरुिाचल प्रदेश, णमझोराम, लडाख आणि 

मेघालय याांसारखी राजे्य सवाहत वाईट आहेत.  

● NITI आयोर्गाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार याांनी अभ्यासाच्या 

शुभारांभप्रसांर्गी बोलताना दावा केला की भारताची णनयाहत 36% 

दराने वाढत आहे, तर जार्गणतक व्यापार 30% ने वाढत आहे. " 

● जार्गणतक व्यापार सुमारे USD 24 णटर णलयन आहे, भारताची 

णनयाहत USD 400 अब्ज आहे. 

● णनयाहत पूवहतयारी णनदेशाांक क्षमता आणि कायहक्षमतेच्या दृष्टीने 

णनयाहत करण्यासाठी राज्याची तयारी मोजतो. 

UNEP अह ाल: ढाका हे जगातील स ायत ध्वनी प्रदूणर्त शहर 

आहे. 

● युनायटेड नेशन्स एन्व्र्व्ायनहमेंट प्रोग्राम (UNEP) िारे प्रकाणशत 

नुकत्ाच प्रकाणशत 'वाणषहक फ्रां णटयर ररपोटह, 2022' नुसार, 

बाांर्गलादेशची राजिानी ढाका हे जार्गणतक स्तरावर सवाहत जास्त 

ध्वनी प्रदूणषत शहर म्हिून स्थान णमळवले आहे. अहवालानुसार, 

शहरात 2021 मधे्य 119 डेणसबलचे ध्वनी प्रदूषि सवाहणिक (dB) 

नोांदवले रे्गले. 

● 114 डेणसबलच्या ध्वनी प्रदूषिासह उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद 

दुसऱ्या िमाांकावर आहे. इस्लामाबाद, पाणकस्तानची राजिानी 

णतसर्या िमाांकावर आहे, णजथे जास्तीत जास्त 105 डीबी ध्वनी 

प्रदूषि आहे. 

 

ण ज्ञान आणि तिंत्रज्ञान बातम्या 
 

ण िंध्याचल आणि प्रयागराज दरम्यान DRDO िारे िािंटम की 

ण तरि तिंत्रज्ञानाची यशस्वी चाचिी 

● णडफेन्स ररसचह अँड डेर्व्लपमेंट ऑर्गहनायझेशन (डीआरडीओ) 

आणि इांणडयन इल्िटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) 

णदल्लीच्या शास्त्रज्ञाांच्या चमूने देशात प्रथमच उत्तर प्रदेशातील 

प्रयार्गराज आणि णवांध्याचल याांच्यातील 100 णकलोमीटर िाांटम 

की णवतरि णलांकचे यशस्वीपिे प्रात्णक्षक केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● ही ताांणत्रक प्रर्गती आिीच बाजारात उपलब्ध असलेल्या 

व्यावसाणयक दजाहच्या ऑणप्टकल फायबरचा वापर करून पूिह 

करण्यात आली. डीआरडीओच्या म्हिण्यानुसार, लष्करी गे्रड 

कमु्यणनकेशन णस्ुररटी की पदानुिम बूटस्टर ॅप करण्यासाठी 

देशाने देशाांतर्गहत सुरणक्षत की हस्ताांतरि तांत्रज्ञान दाखवले आहे. 

● ही ताांणत्रक प्रर्गती व्यावसाणयकदृष्ट्या उपलब्ध असलेल्या 

ऑणप्टकल फायबरच्या वापरामुळे श् झाली आहे. DRDO च्या 

मते, देशाने लष्करी गे्रड कमु्यणनकेशन णस्ुररटी की पदानुिम 

बूटस्टर ॅ णपांर्गसाठी घररु्गती सुरणक्षत की हस्ताांतरि तांत्र दाखवले 

आहे. 

● सांरक्षि सांशोिन आणि णवकास सणचव आणि DRDO चे अध्यक्ष 

जी सतीश रेड्डी याांनी या तांत्रज्ञानाच्या यशस्वी प्रात्णक्षकासाठी 

DRDO आणि IIT णदल्लीचे शास्त्रज्ञ आणि प्राध्यापकाांचे आभार 

मानले. DRDO आणि इांणडयन इल्ियूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, 

णदल्ली याांच्यातील समियात्मक सांशोिनाचे एक ज्वलांत 

उदाहरि म्हिून त्ाांनी वैज्ञाणनक समुदायासमोर केलेल्या 

भाषिात याची नोांद केली. 

● आयआयटी णदल्लीचे सांचालक प्रोफेसर रांर्गन बॅनजी याांनीही या 

यशात सहभार्गी झालेल्या DRDO प्राध्यापकाांचे आणि शास्त्रज्ञाांचे 

देशाच्या ताांणत्रक क्षमतेला बळकट करण्यासाठी समणपहत 

उपिमाांसाठी कौतुक केले. 
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Google ने भारतात 'Play Pass' सदस्यता सुरू केली आहे. 

● Google ने भारतात 'Play Pass' सबन्विप्शन से ा सुरू 

करण्याची घोषिा केली आहे जी Android णडर्व्ाइस 

वापरकत्ांना 1,000 हून अणिक अॅल्प्केशन्स आणि रे्गममधे्य 

जाणहराती, अॅप-मिील खरेदी आणि आर्गाऊ पेमेंटणशवाय प्रवेश 

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

भारतातील अनेकाांसह 59 देशाांमिील णवकासकाांकडून 41 

शे्रिी ांमधे्य 1000+ शीषहकाांचा उच्च-रु्गिवते्तचा आणि ्ुरेट 

केलेला सांग्रह ऑफर करेल. 

Play Pass बद्दल: 

● Play Pass वापरकत्ांना Utter, Unit Converter आणि 

AudioLab, Photo Studio Pro, Kingdom Rush Frontiers 

TD सारख्या अँप्ससह जांर्गल अँडर्व्ेंचसह, वडह णिकेट बॅटल 2 

आणि मोनु्यमेंट रॅ्व्ली सारख्या सुप्रणसद्ध रे्गममधे्य प्रवेश देईल. 

बायोणडगे्रडेबल नॅनो पाणटयकल आयआयटी कानपूरने ण कणसत 

केले आहे. 

● इांणडयन इल्ियूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) कानपूर येथील 

सांशोिकाांनी एक बायोणडगे्रडेबल नॅनो पाणटहकल तयार केले आहे 

ज्याचा वापर णजवािू आणि बुरशीजन्य आजाराांपासून णपकाांचे 

सांरक्षि करण्यासाठी रासायणनक-आिाररत कीटकनाशकाांना 

पयाहय म्हिून केला जाऊ शकतो. IIT कानपूरचे सांचालक अभय 

करांदीकर म्हिाले की, शेतकऱ्याांना णवणवि समस्ाांचा सामना 

करावा लार्गत असल्याने, सांपूिह शेतीचे वातावरि सुिारण्यासाठी 

आयआयटी कानपूरने अथक पररश्रम घेतले आहेत. 

नॅनोकिाांमुळे णपकाांच्या सांसर्गाहचा िोका कमी होईल आणि कृषी 

उत्पादकताही वाढेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● बायोणडगे्रडेबल काबोनॉइड मेटाबोलाइट (बायोडीसीएम) डब 

केलेले नॅनोपाणटहकल, कमी साांद्रतामधे्य सणिय असू शकते आणि 

माती णकां वा ग्राहकाांच्या आरोग्यावर कोितेही हाणनकारक प्रभाव 

नसताना कीटकनाशकाांसारखे प्रभावी असू शकते. ते त्वरीत 

कायह करते कारि ते बायोएल्रर्व् स्वरूपात प्रशाणसत केले जाते 

आणि उच्च तापमानाला प्रणतकार करू शकते. 

● आयसीएआर-इांणडयन इल्ियूट ऑफ राइस ररसचहचे सी. 

कन्नन आणि डी. णमश्रा, तसेच हैदराबाद णवद्यापीठाच्या 

रसायनशास्त्र सू्कलचे आर बालमुरुर्गन आणि एम. मांडल याांच्या 

सहकायाहने नॅनोपाणटहकलची णनणमहती करण्यात आली. 

● IIT कानपूरच्या बायोणडगे्रडेबल आणि रै्गर-हानीकारक णनसर्गाहने 

णवकणसत केलेले नॅनोपाणटहकल पाहता , शेतीत रसायनाांचा, 

णवशेषत: कीटकनाशकाांचा वापर कमी करू पाहिाऱ्या 

शेतकर्याांकडून मोठ्या प्रमािात रस घेतला जाण्याची श्ता 

आहे. 

मायक्रोसॉफ्ट हैदराबादमधे्य भारतातील स ायत मोठे डेटा सेंटर 

के्षत्र उभारिार आहे. 

● टेक णदग्गज, मायिोसॉफ्टने हैदराबाद, तेलांर्गिा येथे भारतातील 

चौथे डेटा सेंटर सुरू करण्याची घोषिा केली आहे. हैदराबाद 

डेटा सेंटर हे भारतातील सवाहत मोठ्या डेटा कें द्राांपैकी एक असेल 

आणि ते 2025 पयंत कायाहल्ित होईल. मायिोसॉफ्टचे पुिे, 

मुांबई आणि चेन्नई या तीन भारतीय के्षत्राांमधे्य आिीपासूनच डेटा 

सेंटर आहे. नवीन डेटा सेंटरमुळे मायिोसॉफ्टच्या क्लाउड 

सेवाांच्या वाढत्ा मार्गिीत खाजर्गी उद्योर्ग तसेच सरकारी 

के्षत्रातील दोन्हीकडून भर पडेल. 

डेटा सेंटर बद्दल: 

● डेटा सेंटरची स्थापना करण्यासाठी, मायिोसॉफ्टने तेलांर्गिा 

राज्य सरकारसोबत 15,000 कोटी रुपयाांच्या एकूि 

रु्गांतविुकीसह एक णनणित करार केला आहे. 

● मायिोसॉफ्टच्या स्वतः च्या णवस्तार योजनाांच्या सांदभाहत कां पनीने 

साांणर्गतले की ते त्ाांच्या हैदराबाद कॅिसचा णवस्तार करत आहेत 

आणि एकूि कॅिस आता 18,000 पूिह-वेळ कमहचार्याांसह 2.5 

दशलक्ष चौरस फूट के्षत्रात पसरलेला आहे. 

● मायिोसॉफ्टचे हैदराबाद कें द्र हे रेडमांड नांतर तांत्रज्ञान के्षत्रातील 

सवाहत मोठे कें द्र आहे. भारतात, मायिोसॉफ्टचे 14,000 

भार्गीदार आहेत आणि ते देशातील सुमारे 340,000 कां पन्याांना 

सेवा देतात. 

C-DAC ने IIT रुरकी येथे “परम गिंगा” सुपर कॉम्प्युटर स्थाणपत 

केले. 

● सेंटर फॉर डेर्व्लपमेंट ऑफ अँडर्व्ान्व्स्ड कॉम्प्युणटांर्ग (C-DAC) 

ने नॅशनल सुपरकॉम्प्युणटांर्ग णमशन (NSM) च्या फेज II अांतर्गहत 

IIT रुरकी येथे “परम र्गांर्गा” नावाचा सुपर कॉम्प्युटर णडझाइन 

आणि स्थाणपत केला आहे. परम र्गांर्गा ची सुपरकां युणटांर्ग क्षमता 

1.66 पेटाफ्लॉप्स आहे. 

राष्ट्र ीय सुपरकॉम्प्युणटिंग णमशन (NSM) म्हिजे काय? 

● NSM हा इलेरर ॉणनक्स आणि माणहती तांत्रज्ञान मांत्रालय (MeiTY) 

आणि णवज्ञान आणि तांत्रज्ञान णवभार्ग (DST) याांचा सांयुक्त उपिम 

आहे. 

● सेंटर फॉर डेर्व्लपमेंट ऑफ अँडर्व्ान्व्स्ड कॉम्प्युणटांर्ग (C-DAC) 

आणि इांणडयन इल्ियूट ऑफ सायन्स (IISc), बेंर्गळुरू िारे हे 

णमशन राबवले जाते. 

● NSM णमशनचे उणद्दष्ट 64 पेटाफ्लॉप्स पेक्षा जास्त एकणत्रत र्गिना 

शक्तीसह 24 सुणविा तयार करिे आणि तैनात करिे आहे. 

● आत्तापयंत C-DAC िारे IISc, IITs, IISER पुिे, JNCASR, 

NABI-मोहाली आणि C-DAC येथे NSM फेज-1 आणि फेज-2 

अांतर्गहत 20 पेटाफ्लॉप्सच्या एकणत्रत सांर्गिकीय शक्तीसह 11 

प्रिाली तैनात केल्या आहेत. 
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इस्रोने ण द्याथ्याांसाठी यिंग सायिंणटस्ट काययक्रम “युण का” 

आयोणजत केला होता. 

● इांणडयन से्पस ररसचह ऑर्गहनायझेशन (ISRO) शालेय मुलाांसाठी 

"युवा णवज्ञानी कायहिम" (युणवका) णकां वा "यांर्ग सायांणटस्ट प्रोग्राम" 

नावाचा एक णवशेष कायहिम आयोणजत करत आहे. णवज्ञान आणि 

तांत्रज्ञानातील उदयोनु्मख टर ेंडबद्दल जार्गरूकता णनमाहि 

करण्याच्या उदे्दशाने, हा कायहिम अणिकाणिक णवद्याथ्यांना 

णवज्ञान, तांत्रज्ञान, अणभयाांणत्रकी आणि र्गणित (STEM) मधे्य 

सांशोिन आणि कररअर करण्यासाठी प्रोत्साणहत करेल अशी 

अपेक्षा आहे. 

काययक्रम तपशील: 

● ISRO यांर्ग सायांणटस्ट प्रोग्राम हा एक णनवासी कायहिम आहे आणि 

तो 16 मे 2022 ते 28 मे 2022 पयंतच्या उन्हाळ्याच्या सुट्ट्ाांमधे्य 

दोन आठवड्याांपेक्षा जास्त कालाविीचा असेल. 

● या कायहिमात णनमांणत्रत चचाह, प्रख्यात शास्त्रज्ञाांिारे अनुभवाची 

देवािघेवाि, प्रायोणर्गक प्रात्णक्षके, सुणविा आणि प्रयोर्गशाळेच्या 

भेटी, तज्ञाांशी चचाह करण्यासाठी णवशेष सते्र, व्यावहाररक आणि 

अणभप्राय सते्र याांचा समावेश आहे. 

● देशभरातून एकूि 150 इयत्ता 9वीचे णवद्याथी या कायहिमासाठी 

णनवडले जातील. 

● हा कायहिम इस्रोच्या पाच कें द्राांवर म्हिजे णविम साराभाई से्पस 

सेंटर, यूआर राव सॅटेलाइट सेंटर, से्पस अँल्प्केशन सेंटर, 

नॅशनल ररमोट सेल्न्सांर्ग सेंटर, हैदराबाद आणि नॉथह-ईस्ट से्पस 

अँल्प्केशन सेंटर येथे णनयोणजत आहे. 

● प्रकल्पाच्या शेवटी णवद्याथ्यांना श्रीहररकोटा येथील सतीश िवन 

से्पस सेंटरला भेट देण्यासाठी नेले जाईल. 

इस्रो यिंग सायिंणटस्ट प्रोग्रामसाठी णन ड णनकर्: 

● इयत्ता आठवीच्या परीके्षत णमळालेले रु्गि. 

● रे्गल्या तीन वषांत णवज्ञान मेळा (शाळा/णजल्हा/राज्य आणि वरील 

स्तरावर शाळा/णजल्हा/राज्य/कें द्र सरकारच्या प्राणिकरिािारे 

आयोणजत) सहभार्ग. 

● ऑणलल्ियाड/णवज्ञान स्पिांमिील पाररतोणषक आणि समतुल्य 

(शालेय/णजल्हा/राज्य आणि त्ावरील स्तरावर मार्गील 3 वषाहतील 

1 ते 3 िमाांक). 
 

 

● शाळा/शासनािारे आयोणजत िीडा स्पिांचे णवजेते/सांस्था/ 

नोांदिीकृत िीडा महासांघ (रे्गल्या तीन वषांत 

शाळा/णजल्हा/राज्य आणि वरील स्तरावर 1 ते 3 िमाांक). 

ऑनलाइन रे्गमच्या णवजेत्ाांचा णवचार केला जािार नाही. 

● मार्गील तीन वषांत स्काउट आणि मार्गहदशहक / NCC / NSS चे 

सदस्. 

● ऑनलाइन ल्िझमधे्य कामणर्गरी. 

● पांचायत के्षत्रातील शाळाांमधे्य णशकिाऱ्या णवद्याथ्यांसाठी णवशेष 

वेटेज णदले जाईल. 

ISRO ने SSLV च्या घन इिंधन-आधाररत बूस्टर से्टजची यशस्वी 

चाचिी केली. 

● इांणडयन से्पस ररसचह ऑर्गहनायझेशन (ISRO) ने आांध्र प्रदेशातील 

श्रीहररकोटा येथील सतीश िवन से्पस सेंटर (SDSC) येथे त्ाांच्या 

नवीन स्मॉल सॅटेलाइट लॉन्च रे्व्ईकल (SSLV) च्या घन इांिन-

आिाररत बूस्टर से्टज ( SS1) ची ग्राउांड चाचिी यशस्वीररत्ा पूिह 

केली आहे. हे प्रके्षपि वाहनाच्या तीनही टप्प्याांचे ग्राउांड टेल्स्टांर्ग 

पूिह करते. हे वाहन आता त्ाच्या पणहल्या णवकास उड्डािासाठी 

सज्ज आहे, जे मे 2022 मधे्य णनयोणजत आहे. 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

NMDC ला 2018-19 आणि 2020-21 साठी इस्पात राजभार्ा 

पुरस्कारात पणहले पाररतोणर्क णमळाले. 

● नॅशनल णमनरल डेर्व्लपमेंट कॉपोरेशन णलणमटेड देशातील 

सवाहत मोठी लोहखणनज उत्पादक, पोलाद मांत्रालयाच्या अांतर्गहत 

असलेल्या CPSE ला 2018-19 आणि 2020-21 साठी इस्पात 

राजभाषा पुरस्कारामधे्य प्रथम पाररतोणषक णमळाले आणि 

कां पनीला 2019-20 साठी इस्पात राजभाषा पे्ररिा पुरस्कार 

देखील णमळाला. 3 माचह 2022 रोजी मदुराई येथे झालेल्या पोलाद 

मांत्रालयाच्या णहांदी सलाहकार सणमतीच्या बैठकीत हा पुरस्कार 

सोहळा पार पडला. कें द्रीय पोलाद मांत्री श्री रामचांद्र प्रसाद णसांह 

याांनी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय सांचालक सुणमत देब याांना हा 

पुरस्कार प्रदान केला. 

राष्ट्र पती कोण िंद यािंच्या हसे्त 2020 आणि 2021 साठी 'नारी 

शक्ती पुरस्कार' प्रदान करण्यात आले. 

● भारताचे राष्टर पती, राम नाथ कोणवांद याांनी 08 माचह 2022 रोजी 

राष्टर पती भवन, नवी णदल्ली येथे आांतरराष्टर ीय मणहला णदनाणनणमत्त 

2020 आणि 2021 या वषांसाठी 'नारी शक्ती पुरस्कार' प्रदान 

केला आहे. एकूि 29 मणहलाांना 2020 आणि 2021 या वषांसाठी 

णवशेषत: असुरणक्षत आणि उपेणक्षत मणहलाांच्या सक्षमीकरिासाठी 

त्ाांच्या उतृ्कष्ट आणि अपवादात्मक कायाहची दखल घेऊन हा 

पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. 2020 आणि 2021 या 

वषांसाठी प्रते्की 14 पुरस्काराांचा समावेश असलेले एकूि 28 

पुरस्कार होते. कोणवड-19 महामारीमुळे 2021 मधे्य 2020 चा 

पुरस्कार सोहळा होऊ शकला नाही. 
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अ. 

क्र. 
ना  आणि णठकाि  ियन 

1. अणनता रु्गप्ता (भोजपूर, णबहार) 
ग्रामीि आणि वांणचत मणहलाांच्या सक्षमीकरिासाठी उतृ्कष्ट योर्गदानासाठी त्ाांना नारी शक्ती 

पुरस्कार प्रदान केला जातो. 

2. 
आरती रािा 

(खेरी, उत्तर प्रदेश) 

वांणचत आणि आणदवासी मणहलाांसाठी त्ाांनी केलेल्या असामान्य कायाहची दखल घेऊन नारी शक्ती 

पुरस्कार णदला जातो. 

3. 

डॉ. इला लोि 

(पणिम णत्रपुरा, णत्रपुरा) 

(मरिोत्तर) 

मणहलाांच्या आरोग्यासाठी णवशेषत: उपेणक्षत आणि वांणचताांसाठी केलेल्या अतुलनीय योर्गदानासाठी 

नारी शक्ती पुरस्कार मरिोत्तर णदला जातो. 

4. 
जया मुथु आणि तेजम्मा 

(णनलणर्गरी, ताणमळनाडू) 

णनलणर्गरीच्या जुन्या रु्गांतारु्गांतीच्या तोडा एम्ब्रॉयडरीचे जतन आणि सांविहन करण्यासाठी त्ाांच्या 

असामान्य योर्गदानाबद्दल त्ाांना नारी शक्ती पुरस्काराने सन्माणनत करण्यात येते. 

5. 
जोिैया बाई बेर्गा 

(उमररया, मध्य प्रदेश) 

आणदवासी बैर्गा कलेचा जार्गणतक स्तरावर प्रचार करण्यासाठी लवणचकता आणि तेज यासाठी 

णतला नारी शक्ती पुरस्कार णदला जातो. असे करून ती कला लुप्त होण्यापासून मदत करत आहे. 

6. 
मीरा ठाकूर 

(एसएएस नर्गर, पांजाब) 

अनोख्या णसक्की ग्रास कलेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि पांजाबमिील वांणचत मणहलाांना सक्षम 

करण्यासाठी नारी शक्ती पुरस्काराने सन्माणनत करण्यात येत आहे. 

7. 

नणसरा अख्तर 

(कुलर्गाम, जमू्म- 

काश्मीर) 

पयाहवरि सांविहनासाठी तळार्गाळातील अनुकरिीय शोिासाठी णतला नारी शक्ती पुरस्कार प्रदान 

करण्यात येत आहे. 

8. 

णनवृत्ती राय 

(बेंर्गळुरू अबहन, 

कनाहटक) 

21व्या शतकातील मणहलाांचे खऱ्या अथाहने प्रणतणनणित्व करिाऱ्या आणि भारतासाठी कृणत्रम 

बुल्द्धमत्ता सक्षम हाय-टेक भणवष्य णनमाहि करण्यासाठी णवद्याथ्यांना सक्षम करिाऱ्या तांत्रज्ञानाच्या 

के्षत्रातील उतृ्कष्टतेसाठी णतला नारी शक्ती पुरस्कार देण्यात आला आहे. 

9. 
पद्मा याांर्गचन 

(लेह, लडाख) 

लडाखमिील हरवलेल्या पाककृती आणि हाताने णविण्याचे तांत्र जतन आणि पुनरुज्जीणवत 

करण्यासाठी आणि आांतरराष्टर ीय स्तरावर त्ाचा प्रचार करण्यासाठी णतला नारी शक्ती पुरस्कार 

णदला जातो. 

10. 

सांध्या िर 

(जमू्म, जमू्म आणि 

काश्मीर) 

णदव्याांर्गजनाांच्या हक्काांप्रती णतचे अपवादात्मक योर्गदान आणि अदम्य भावना आणि समपहिाची 

दखल घेऊन नारी शक्ती पुरस्कार णदला जातो. 

11. 

Saylee Nandkishor 

Agavane 

(Pune, Maharashtra) 

कठीि पररल्स्थतीचा सामना करूनही भारतीय शास्त्रीय नृत्ाला आांतरराष्टर ीय स्तरावर प्रोत्साहन 

देण्यासाठी णतच्या उतृ्कष्ट कामणर्गरीबद्दल णतला नारी शक्ती पुरस्काराने सन्माणनत केले जाते. 

12. 
णटफनी ब्रार (णतरुवनांतपुरम, 

केरळ) 

दृणष्टहीन ग्रामीि मणहलाांसाठी केलेल्या अनुकरिीय कायाहसाठी आणि दृणष्टहीन असूनही 

जनसामान्याांना पे्रररत करण्यासाठी त्ाांना नारी शक्ती पुरस्काराने सन्माणनत करण्यात येत आहे. 

13. 

उषाबेन णदनेशभाई 

वसावा 

(नमहदा, रु्गजरात) 

सेंणद्रय शेतीत अतुलनीय योर्गदान णदल्याबद्दल आणि मणहला शेतकऱ्याांना जणमनीच्या पातळीवर 

मदत आणि णशक्षि णदल्याबद्दल त्ाांना नारी शक्ती पुरस्काराने सन्माणनत केले जाते. 

14. 
वणनता जर्गदेव बोराडे 

(बुलढािा, महाराष्टर ) 

नारी शक्ती पुरस्कार हा वन्यजीव सांविहनासाठी णवशेषत: सापाांची सुटका करून आणि या 

णवषयावर जनजारृ्गती करून केलेल्या अनुकरिीय प्रयत्ाांची दखल घेऊन णदला जातो. 

  

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


Monthly Current Affairs PDF in Marathi |March 2022 

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

नारी शक्ती पुरस्कार 2021 

क्र. नाही ना  आणि णठकाि  ियन 

1. 
अांशुल मल्होत्रा 

(मांडी, णहमाचल प्रदेश) 

वांणचत ग्रामीि मणहलाांना हातमार्ग णविकाम णशकण्यात आणि णहमाचल हातमार्गाचे जतन आणि 

प्रचार करण्यासाठी त्ाांच्या उतृ्कष्ट योर्गदानाबद्दल त्ाांना नारी शक्ती पुरस्काराने सन्माणनत केले 

जाते. 

2. 
बतूल बेर्गम 

(जयपूर, राजस्थान) 

भारतीय लोकसांर्गीताचा आांतरराष्टर ीय स्तरावर प्रचार करण्यासाठी आणि इतराांसाठी पे्ररिास्रोत 

असल्याबद्दल णतच्या उतृ्कष्ट योर्गदानाबद्दल णतला नारी शक्ती पुरस्काराने सन्माणनत केले जाते. 

3. 
कमल कुां भार 

(उस्मानाबाद, महाराष्टर ) 

पशुसांविहन के्षत्रात मणहलाांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्ाांना नारी शक्ती पुरस्काराने 

सन्माणनत करण्यात येते. 

4. 
मिुणलका रामटेके 

(राजनाांदर्गाव, छत्तीसर्गड) 

मणहलाांच्या उत्थानासाठी आणि त्ाांच्या आणथहक सक्षमीकरिासाठी केलेल्या उले्लखनीय 

प्रयत्ाांसाठी त्ाांना नारी शक्ती पुरस्काराने सन्माणनत करण्यात आले आहे. 

5. 
नीना रु्गप्ता 

(कोलकाता, पणिम बांर्गाल) 
र्गणिताच्या के्षत्रातील उतृ्कष्ट कामणर्गरीबद्दल णतला नारी शक्ती पुरस्कार णदला जातो 

6. 
नीरजा मािव 

(उत्तर प्रदेश) 

णहांदी साणहत्ाच्या माध्यमातून उपेणक्षत लोकाांसाठी केलेल्या कामाची दखल घेऊन त्ाांना नारी 

शक्ती पुरस्काराने सन्माणनत करण्यात येते. 

7. 

Niranjanaben 

Mukulbhai, (Kalarthi, 

Surat, Gujarat) 

रु्गजराती भाषेचा प्रचार आणि वांणचत आणदवासी मुली ांच्या णशक्षिाला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्ाांना 

नारी शक्ती पुरस्काराने सन्माणनत करण्यात आले आहे. 

8. 
पूजा शमाह 

(रु्गरुग्राम, हररयािा) 

कौशल्य णवकास आणि मणहलाांचे सक्षमीकरि आणि उद्योजकता या के्षत्रातील त्ाांच्या अतुलनीय 

योर्गदानाबद्दल त्ाांना नारी शक्ती पुरस्काराने सन्माणनत केले जाते. 

9. 
राणिका मेनन 

(िारवाड, कनाहटक) 

भारतीय मचंट नेर्व्ी आणि अनुकरिीय साहसासाठी णतला नारी शक्ती पुरस्काराने सन्माणनत 

करण्यात आले आहे. 

10. 

Sathupati Prasanna 

Sree 

(Visakhapatanam, 

Andhra 

Pradesh) 

अल्पसांख्याक आणदवासी भाषा जतन केल्याबद्दल त्ाांच्या असामान्य योर्गदानासाठी नारी शक्ती 

पुरस्कार प्रदान केला जातो. 

11. 
शोभा र्गस्ती 

(बेळर्गावी, कनाहटक) 

मणहला आणि मुली ांच्या सक्षमीकरिासाठी उले्लखनीय प्रयत् आणि अनुकरिीय योर्गदानासाठी 

णतला नारी शक्ती पुरस्काराने सन्माणनत केले जाते. 

12. 
शु्रती महापात्रा 

(भुवनेिर, ओणडशा) 

त्ाांच्या अदम्य भावनेसाठी आणि णदव्याांर्गजनाांच्या उत्थान आणि सक्षमीकरिासाठी केलेल्या 

अतुलनीय योर्गदानासाठी नारी शक्ती पुरस्काराने सन्माणनत करण्यात येते. 

13. 

टरे्ग रीता ताखे 

(सुबनणसरी, अरुिाचल 

प्रदेश) 

मणहला उद्योजकता आणि स्थाणनक उत्पादनाांना आांतरराष्टर ीय स्तरावर प्रोत्साहन देण्यासाठी 

त्ाांना नारी शक्ती पुरस्कार णदला जातो. 

14. 
थारा रांर्गास्वामी 

(चेन्नई, ताणमळनाडू) 

मानणसक णवकाराांबद्दल जार्गरुकता णनमाहि करण्यासाठी आणि त्ावर उपचार करण्यासाठी 

णतच्या नाणवन्यपूिह आणि अथक प्रयत्ाांसाठी णतला नारी शक्ती पुरस्कार णदला जातो. 
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बािंगलादेशी ररझ ाना हसनला यूएस इिंटरनॅशनल  ुमन ऑफ 

करेज पुरस्कार 2022 

● बाांर्गलादेशी पयाहवरि वकील, ररजवाना हसन याांची 2022 च्या 

इांटरनॅशनल वुमन ऑफ करेज (IWOC) पुरस्कारासाठी णनवड 

करण्यात आली आहे. ती जर्गभरातील 12 मणहलाांपैकी एक आहे 

ज्याांना अपवादात्मक िाडस दाखणवल्याबद्दल आणि अमेररकेच्या 

परराष्टर  णवभार्गाकडून या पुरस्काराने सन्माणनत केले जाईल. 

त्ाांच्या समुदायाांमधे्य फरक करण्यासाठी नेतृत्व. पुरस्कारासाठी 

णनवडलेल्या 12 मणहलाांचा सन्मान करण्यासाठी 14 माचह रोजी 

एका आभासी समारांभात पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 

ररज ाना हसनची कारकीदय: 

● ररझवाना हसन ही एक वकील आहे णजने पयाहवरिाचे रक्षि 

करण्यासाठी आणि उपेणक्षत बाांर्गलादेशी ांच्या सन्मानाचे आणि 

हक्काांचे रक्षि करण्याच्या णतच्या णमशनमधे्य अपवादात्मक िैयह 

आणि नेतृत्वाचे प्रदशहन केले आहे. 

● रे्गल्या 20 वषांत, णतने बाांर्गलादेशातील णवकासाची र्गतीमानता 

बदलण्यासाठी पयाहवरिीय न्यायावर लोककें णद्रत लक्ष कें णद्रत 

करण्यासाठी ऐणतहाणसक कायदेशीर प्रकरिे हाती घेतली आहेत. 

ररझवाना हसन या बाांर्गलादेश पयाहवरि वकील सांघटनेच्या मुख्य 

कायहकारी आहेत. 

● णतने जांर्गलतोड, प्रदूषि, अणनयांणत्रत जहाज तोडिे आणि 

बेकायदेशीर जमीन णवकासाणवरुद्ध खटले यशस्वीपिे चालवले 

आहेत. 

सहा भारतीय ण मानतळािंना ACI World's ASQ Awards 

2021 असे ना  देण्यात आले आहे. 

● एअरपोट्हस कौल्न्सल इांटरनॅशनल (ACI) ने 2021 च्या एअरपोटह 

सल्र्व्हस िाणलटी (ASQ) सवेक्षिात भारतातील सहा 

णवमानतळाांना 'आकार आणि के्षत्रानुसार सवोतृ्कष्ट णवमानतळ' 

मधे्य स्थान णमळाले आहे. णवमानतळाांना यापैकी स्थान देण्यात 

आले आहे वाणषहक प्रवासी वाहतुकीवर आिाररत णवणवि शे्रिी ांमधे्य 

आणशया पॅणसणफक प्रदेश. ACI णवमानतळ सेवा रु्गिवत्ता (ASQ) 

पुरस्कार ग्राहकाांच्या अनुभवामधे्य णवमानतळ उतृ्कष्टतेची 
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पॅरामीटसह णवचारात घेतात. 

सहा भारतीय ण मानतळािंचा समा ेश आहे: 

शे्रिी - दर  र्ी 40 दशलक्ष प्र ासी 

● छत्रपती णशवाजी महाराज आांतरराष्टर ीय णवमानतळ (CSMIA), 

मुांबई (सलर्ग पाचवे वषह) 

● इांणदरा र्गाांिी आांतरराष्टर ीय णवमानतळ, नवी णदल्ली (सलर्ग चौथे 

वषह) 

शे्रिी – दर  र्ी 15 ते 25 दशलक्ष प्र ासी 

● राजीव र्गाांिी आांतरराष्टर ीय णवमानतळ, हैदराबाद 

शे्रिी – दर  र्ी 5 ते 15 दशलक्ष प्र ासी 

● कोचीन आांतरराष्टर ीय णवमानतळ, कोचीन 

● सरदार वल्लभभाई पटेल आांतरराष्टर ीय णवमानतळ, अहमदाबाद 

शे्रिी – दर  र्ी 2 ते 5 दशलक्ष प्र ासी 

● चांदीर्गड णवमानतळ, चांदीर्गड 

75  ा बाफ्टा पुरस्कार 2022 जाहीर 

● णब्रणटश अकादमी णचत्रपट पुरस्काराांची 75 वी आवृत्ती, ज्याला 

बाफ्टा पुरस्कार म्हिूनही ओळखले जाते, लांडनमिील रॉयल 

अल्बटह हॉलमधे्य आयोणजत करण्यात आले होते. णब्रणटश 

अकादमी ऑफ णफल्म अँड टेणलल्र्व्जन आट्हस (BAFTA) िारे 

सादर करण्यात आलेले पुरस्कार, 2021 च्या सवोतृ्कष्ट राष्टर ीय 

आणि परदेशी णचत्रपटाांना सन्माणनत केले जातात. या समारांभाचे 

आयोजन अणभनेत्री आणि कॉमेणडयन ररबेल णवल्सन याांनी केले 

होते. सवाहणिक नामाांकने णमळालेल्या णचत्रपटाला 11 नामाांकन 

णमळाले होते. सवाहणिक पुरस्कार णमळालेल्या णचत्रपटाला 5 

पुरस्कार णमळाले. 

2022 BAFTA पुरस्कारातील ण जेर्त्ािंची 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 
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नारायि प्रधान यािंना  ैज्ञाणनक सिंशोधनासाठी जीडी णबलाय 

पुरस्कारासाठी ना  देण्यात आले. 

● प्रोफेसर नारायि प्रिान याांची भौणतक णवज्ञान के्षत्रातील 

उले्लखनीय योर्गदानाबद्दल वैज्ञाणनक सांशोिनासाठी 31 व्या GD 

णबलाह पुरस्कारासाठी णनवड करण्यात आली आहे. या लहान 

प्रकाश सामग्रीचे नवीन आकार णडझाइन करण्यात मदत 

करण्यासाठी त्ाांनी णिस्टल मॉडु्यलेशनमधे्य त्ाांचे कौशल्य 

प्रदान केले आहे. 

● प्रिान याांचे सांशोिन कायह प्रकाश-उत्सजहक अिहसांवाहक 

नॅनोणिस्टल्सचे रसायनशास्त्र आणि भौणतकशास्त्र समजून 

घेण्यावर कें णद्रत होते. त्ाच्या सांशोिन र्गटाने नव्याने उदयास 

आलेल्या प्रकाश-उत्सजहक हॅलाइड पेरोव्स्काईट 

नॅनोणिस्टल्सच्या पृष्ठभार्गाच्या बाांिकामात महत्त्वपूिह योर्गदान 

णदले आहे, जे फोटोर्व्ोले्टईक्स आणि एलईडी बनवण्यासाठी 

पुढील णपढीतील प्रकाश सामग्री असिे अपेणक्षत आहे. या लहान 

प्रकाश सामग्रीचे नवीन आकार णडझाइन करण्यात मदत 

करण्यासाठी त्ाांनी णिस्टल मॉडु्यलेशनमधे्य त्ाांचे कौशल्य 

प्रदान केले आहे. 

पोलिंडच्या कॅरोणलना णबएलॉस्का णहने णमस  र्ल्य 2021 चा 

न्वखताब णजिंकला आहे. 

● पोलांडच्या कॅरोणलना णबएलॉस्का णहने णमस वडह 2021 चा 

ल्खताब णजांकला आहे. णतला 2019 ची णमस वडह जमैकाच्या 

टोनी-अॅॅन णसांर्गने मुकुट घातला. णतने यूएसए, इांडोनेणशया, 

मेल्क्सको, नॉदहनह आयलंड आणि कोटे डी'आयर्व्ोर याांना हरवून 

प्रणतणष्ठत णवजेतेपद पटकावले. युनायटेड से्टट्समिील भारतीय-

अमेररकन श्री सैनीने प्रथम उपणवजेतेपद पटकावले, त्ानांतर 

कोटे डी'आयर्व्ोरच्या ऑणलल्र्व्या येसने पटकावले. 

● णमस वडह आांतरराष्टर ीय सौांदयह स्पिेची 70 वी आवृत्ती सॅन जुआन, 

पोतो ररको येथे पार पडली. 

● फेणमना णमस इांणडया वडह 2020 मनसा वारािसीने णमस वडह 

2021 मधे्य भारताचे प्रणतणनणित्व केले. 

सुरेश रैनाला मालदी  सरकारने 'स्पोट्यस आयकॉन' पुरस्कार 

देऊन गौरण ले. 

● भारताचा माजी णिकेटपटू सुरेश रैनाला मालदीव स्पोट्हस 

अवॉड्हस 2022 मधे्य प्रणतणष्ठत 'स्पोट्हस आयकॉन' पुरस्काराने 

सन्माणनत करण्यात आले आहे. मालदीव सरकारने रैनाचा 

त्ाच्या सांपूिह कारणकदीतील णवणवि कामणर्गरीबद्दल सत्कार 

केला. ररयल माणद्रदचा माजी खेळाडू रॉबटो कालोस, जमैकाचा 

िावपटू असाफा पॉवेल, श्रीलांकेचा माजी किहिार आणि 

णिकेटपटू सनथ जयसूयाह आणि डच फुटबॉलपटू एडर्गर 

डेल्र्व्ड्स याांच्यासह 16 आांतरराष्टर ीय खेळाडूांसोबत रैनाचे 

नामाांकन करण्यात आले होते. 

नीरज चोप्राने स्पोट्यसमन ऑफ द इयर पुरस्कार णजिंकला: 

स्पोटयस्टार एसेस 2022 

● टोणकयो ऑणलल्िक सुविहपदक णवजेता, नीरज चोप्राने 2022 

च्या स्पोटहस्टार एसेस अवॉड्हसमधे्य प्रणतणष्ठत 'स्पोटहस्टार ऑफ द 

इयर (पुरुष)' पुरस्कारावर दावा केला आहे. टोणकयो 

ऑणलल्िकमधे्य रौयपदक णजांकिारी वेटणलफ्टर मीराबाई चानू 

णहला 'स्पोटहस्टार ऑफ द इयर (मणहला)' पुरस्कार णमळाला. 

एसेस अवॉड्हस खेळातील उतृ्कष्टतेची भावना साजरे करतात 

आणि आमच्या खेळाडूांना आणि खेळाडूांना नवीन णविम 

मोडण्यासाठी आणि वैभवाच्या नवीन णशखराांवर पोहोचण्यासाठी 

प्रयत्शील राहण्यासाठी पे्ररिा देण्याची आशा आहे. 

यादीतील इतर पुरस्कार ण जेते: 

● लोर्व्णलना बोर्गोहेन (वषाहतील सवोत्तम िीडापटू, वैयल्क्तक 

िीडा), 

● अवनी लेखरा (पॅराथलीट ऑफ द इयर, मणहला), 

● प्रमोद भर्गत (णवशेष ओळख पुरस्कार), 

● सणवता (वषाहतील सवोतृ्कष्ट खेळाडू, साांणघक िीडा), आणि 

रुणपांदर पाल णसांर्ग (वषाहतील सवोत्तम खेळाडू, साांणघक िीडा). 

● आररफ खानने स्पोटहस्टार एसेस 2022 मधे्य से्पशल रेकणग्नशन 

अवॉडह णजांकला. 

● भारतीय हॉकी सांघाचा माजी किहिार अणजत पाल णसांर्ग याांना 

'जीवनर्गौरव पुरस्कार' प्रदान करण्यात आला. अणजत दोन 

ऑणलल्िक काांस्णवजेत्ा सांघाांचा भार्ग होता, ज्यात 1972 

मु्यणनक रे्गम्समिील एक होता. 

फ्रान्वन्सस केरे हे णप्रत्झकर पाररतोणर्क 2022 णजिंकिारे पणहले 

आणफ्रकन बनले आहेत. 

● वासु्तणवशारद, णशक्षितज्ज्ञ आणि सामाणजक कायहकते फ्राल्न्सस 

केरे याांना णप्रत्झकर आणकह टेक्चर पाररतोणषक 2022 चे 2022 

णवजेते म्हिून घोणषत करण्यात आले आहे, हा पुरस्कार अनेकदा 

वासु्तशास्त्राचा सवोच्च सन्मान म्हिून ओळखला जातो. त्ाचा 

जन्म बुणकह ना फासोमिील र्गाांडो या छोया र्गावात झाला, केरे हा 

प्रणतणष्ठत पुरस्कार णजांकिारा पणहला कृष्णविीय वासु्तणवशारद 

आहे. 

5व्या  ुमन टर ान्सफॉणमांग इिंणडया अ ॉड्यसमधे्य NITI 

आयोगाकडून 75 मणहलािंचा सत्कार करण्यात आला. 

● NITI आयोर्गाच्या मणहला उद्योजकता पॅ्टफॉमह (WEP) ने वुमन 

टर ान्सफॉणमंर्ग इांणडया अवॉड्हस (WTI) च्या 5व्या आवृत्तीचे 

आयोजन केले होते. आझादी का अमृत महोत्सवाचा एक भार्ग 

म्हिून, भारताच्या स्वातांत्र्याची ७५ वषे साजरी करण्यासाठी, 

'सशक्त और समथह भारत' साठी त्ाांच्या योर्गदानासाठी 75 

मणहला कतृहत्ववान मणहलाांना WTI पुरस्कार प्रदान करण्यात 

आले आहेत. 
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ण जेर्त्ािंची सिंपूिय 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 

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 
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2022 साठी अँबेल पाररतोणर्क: अमेररकन गणितज्ञ डेणनस पी. 

सुणलव्हन 

● नॉवेणजयन अँकॅडमी ऑफ सायन्स अँड लेटसहने अमेररकन 

र्गणितज्ञ डेणनस पारनेल सुणलर्व्न याांना 2022 सालासाठी अँबेल 

पुरस्कार प्रदान केला आहे. टोपोलॉजीच्या व्यापक अथाहने आणि 

णवशेषतः  बीजर्गणितीय, भौणमणतक आणि र्गणतशील पैलूांबद्दलच्या 

त्ाांच्या महत्त्वपूिह योर्गदानासाठी" हा पुरस्कार देण्यात आल्याचा 

उले्लख उद्िृत करतो. 

माररयो मासेलने 2022 चा गव्हनयर ऑफ द इयर पुरस्कार 

णजिंकला. 

● सेंटर ल बँक ऑफ णचलीचे र्गर्व्नहर माररओ मासेल याांनी सेंटरल 

बँणकां र्ग अवॉड्हस 2022 मधे्य र्गर्व्नहर ऑफ द इयर पुरस्कार 

णजांकला आहे. बँको सेंटरल डी णचली हे णचलीच्या सेंटर ल बँकेचे नाव 

आहे. 

● ऑरोबर 2016 मधे्य जेर्व्ा माररयो मासेल याांची सेंटर ल बँक 

ऑफ णचली (BCCH) चे र्गर्व्नहर म्हिून णनयुक्ती करण्यात आली, 

तेर्व्ा त्ाांनी लॅणटन अमेररकेतील सवाहत स्वतांत्र आणि सुप्रणसद्ध 

मध्यवती बँकाांपैकी एक म्हिून प्रणतष्ठा णमळणवलेल्या सांस्थेचे 

नेतृत्व स्वीकारले. 

कोचीन आिंतरराष्ट्र ीय ण मानतळाला ण िंग्ज इिंणडया 2022 मधे्य 

'कोण ड चॅन्वियन' पुरस्कार णमळाला. 

● कोचीन इांटरनॅशनल एअरपोटह णलणमटेड (CIAL) ने णवांग्स इांणडया 

2022 मधे्य 'कोणवड चॅल्ियन' पुरस्कार णजांकला आहे. कोणवड 

चॅल्ियन पुरस्कार CIAL व्यवस्थापकीय सांचालक एस सुहास 

IAS याांनी नार्गरी णवमान वाहतूक मांत्री, ज्योणतराणदत् णसांणिया 

याांच्याकडून स्वीकारला. कोची णवमानतळावर सुरणक्षत प्रवास 

सुणनणित करण्यासाठी महामारीच्या काळात 'णमशन सेफर्गाणडंर्ग' 

नावाच्या सूक्ष्म प्रकल्पाच्या यशस्वी अांमलबजाविीसाठी CIAL 

ला पुरस्कार देण्यात आला आहे. 

ऑस्कर पुरस्कार 2022: 94 व्या अकादमी पुरस्कार 2022 

जाहीर 

● 94 वा अकादमी पुरस्कार हॉणलवूडमिील डॉल्बी णथएटरमधे्य 

परत आला कारि रे्गल्या वषीच्या सवोच्च णचत्रपटाांना अकादमी 

ऑफ मोशन णपक्चर आट्हस अँड सायने्ससने सन्माणनत केले. हा 

शो रेणजना हॉल, एमी शूमर आणि वाांडा सायक्स याांनी होस्ट केला 

होता. 

● 1 जानेवारी ते 31 णडसेंबर 2021 दरम्यान प्रदणशहत झालेल्या 

णचत्रपटाांना 94 व्या अकादमी पुरस्काराने सन्माणनत करण्यात 

आले आहे. टर ेसी एणलस रॉस आणि लेस्ली जॉडहन या अणभनेते 

याांनी 8 फेबु्रवारी रोजी नामाांकनाांची घोषिा केली. 

● नेटल्फ्लक्सचा द पॉवर ऑफ द डॉर्ग 12 नामाांकनाांसह या 

शयहतीत आघाडीवर आहे आणि त्ानांतर साय-फाय महाकाव्य 

डु्यन 10 होकाराांसह आहे. भारतीय माणहतीपट रायणटांर्ग णवथ 

फायर देखील सवोतृ्कष्ट माणहतीपट (वैणशष्ट्य) साठी नामाांणकत 

आहे. 

● अकादमीच्या सदस्ाांच्या मतदानावर आिाररत 23 शे्रिी ांमधे्य 

पुरस्कार प्रदान केले जातील. 

● यावेळी, दोन नवीन शे्रिी आहेत- ऑस्कर फॅन फेर्व्रेट अवॉडह 

आणि ऑस्कर चीअर मोमेंट, जे 14 फेबु्रवारी ते 3 माचह 2022 

दरम्यान ऑनलाइन केलेल्या चाहत्ाांच्या मतदानािारे ठरवले 

जातील. 

ण जेर्त्ािंची सिंपूिय यादी पहा 

 Best Actor in a Leading Role: Will Smith, “King 
Richard” 

 Best Actress in a Leading Role: Jessica Chastain (The 
Eyes of Tammy Faye) 

 Best Picture: CODA 

 Best International Feature Film: Drive My Car 

 Documentary Short Subject: The Queen of Basketball 

 Best Directing: Jane Campion (The Power of the Dog) 

 Best Actress in a Supporting Role: Ariana DeBose 
(West Side Story)’ 

 Best Actor in a Supporting Role: Troy Kotsur (CODA) 

 Best Makeup & Hairstyling: The Eyes of Tammy Faye 

 Best Cinematography: Dune 

 Best Original Score: Hans Zimmer (Dune) 

 Best Visual Effects: Dune 

 Best Animated Feature Film: Encanto 

 Best Animated Short Film: The Windshield Wiper 

 Best Costume Design: Cruella 

 Best Original Screenplay: Kenneth Branagh (Belfast) 

 Best Adapted Screenplay: Sian Heder (Coda) 

 Best Live Action Short Film: The Long Goodbye 

 Best Sound: Dune 

 Best Documentary Feature: “Summer of Soul (…Or, 
When the Revolution Could Not Be Televised)” 

 Best Original Song: “No Time To Die” from “No Time to 
Die,” music and lyric by Billie Eilish and Finneas 
O’Connell 

 Best Production Design: Dune 

 Best Film Editing: Dune 

प्रोफेसर ण ल्ह्फे्रड बु्रटसाटय यािंना स्टॉकहोम  ॉटर प्राइज 2022 

णमळाले. 

● प्रोफेसर इमेररटस णवल्हफे्रड बु्रटसाटह याांना स्टॉकहोम वॉटर प्राईज 

2022 चे णवजेते म्हिून नाव देण्यात आले आहे. त्ाांना पयाहवरिीय 

बाष्पीभवन मोजण्यासाठी त्ाांच्या महत्त्वपूिह कायाहसाठी हा 

पुरस्कार देण्यात आला आहे. णवल्हफे्रड बु्रटसाटह हे कॉनेल 

णवद्यापीठ, यूएसए येथे अणभयाांणत्रकी एमेररटसचे प्राध्यापक 

आहेत. बाष्पीभवन आणि जलणवज्ञान या णवषयावरील त्ाांची 

नाणवन्यपूिह कामे, णवशेषत: हवामान बदलाच्या दृष्टीने णचरस्थायी 

सैद्धाांणतक आणि व्यावहाररक महत्त्वाची आहेत. याणशवाय, 

णवल्हफे्रड बु्रटसाटह याांनी भूजल साठविुकीतील बदल समजून 

घेण्यासाठी अणभनव पधदतीचा मार्गह दाखवला आहे. 
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अणभनेत्री दीणपका पदुकोिचे उद्घाटन TIME100 इिॅक्ट् 

अ ॉडय णमळाला. 

● बॉलीवूड अणभनेत्री दीणपका पदुकोिला TIME100 इिॅर 

अवॉड्हस 2022 च्या पुरस्कार णवजेत्ाांपैकी एक म्हिून नाव 

देण्यात आले आहे. या अणभनेत्रीला णतच्या LiveLoveLaugh 

फाउांडेशनिारे मानणसक आरोग्य सांघषह आणि जार्गरुकता 

वाढवण्याच्या कामासाठी TIME100 इिॅर अवॉड्हसच्या 

उद्घाटनाच्या यादीत स्थान णमळाले आहे. या पुरस्काराने 

जार्गणतक नेत्ाांना ओळखले जाते ज्याांनी त्ाांचे उद्योर्ग आणि जर्ग 

पुढे नेले आहे. दीणपकाणशवाय इतर सहा जार्गणतक नेत्ाांनाही या 

पुरस्काराने सन्माणनत करण्यात आले आहे. दुबईतील मु्यणझयम 

ऑफ द फु्यचरमधे्य हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. 

भारताचा नणमत मल्होत्रा ऑस्कर णजिंकला आहे 

● णटमोथी चालमेट आणि झेंडया स्टारर साय-फाय णिलर या 

णचत्रपटाने या वषीच्या ऑस्करला डूनला सहा णवजय णमळवून 

णदले. डु्यनला 10 शे्रिी ांमधे्य नामाांकन णमळाले होते आणि त्ापैकी 

6 मधे्य तो णजांकला होता. हा णवजय भारतासाठी अणभमानाचा क्षि 

होता कारि नणमत मल्होत्रा, डबल णनरे्गणटर्व् (DNEG) चे CEO 

आणि अध्यक्ष, या णचत्रपटासाठी VFX करिाऱ्या सु्टणडओने हा 

सन्मान णमळवला. 

राष्ट्र पती कोण िंद यािंनी राष्ट्र ीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान केले. 

● भारताचे राष्टर पती राम नाथ कोणवांद याांनी नवी णदल्ली येथे णतसरा 

राष्टर ीय जल पुरस्कार प्रदान केला. जलस्रोत व्यवस्थापन के्षत्रातील 

अनुकरिीय कायाहसाठी राष्टर ीय जल पुरस्कार णदला जातो. पणहला 

राष्टर ीय जल पुरस्कार 2018 मधे्य जलशक्ती मांत्रालयाने सुरू केला 

होता. 2022 साठी एकूि 57 राष्टर ीय जल पुरस्कार 11 णवणवि 

शे्रिी ांमधे्य राजे्य, सांस्था आणि इतराांना प्रदान करण्यात आले 

आहेत. 

स ोतृ्कष्ट् राज्य शे्रिीत: 

● उत्तर प्रदेशला प्रथम, राजस्थान आणि तणमळनाडूला प्रथम 

पाररतोणषक णमळाले आहे. 

स ोतृ्कष्ट् णजल्हा शे्रिीत: 

● उत्तर णवभार्गासाठी 'सवोतृ्कष्ट णजल्हा' पुरस्कार मुझफ्फरनर्गर 

(उत्तर प्रदेश) आणि शहीद भर्गतणसांर्ग नर्गर (पांजाब) याांना 

णमळाला; 

● दणक्षि णवभार्गासाठी, ते णतरुवनांतपुरम (केरळ) आणि कडप्पा 

(आांध्र प्रदेश) होते; 

● पूवह णवभार्गासाठी, पूवह चांपारि (णबहार) आणि र्गोड्डा (झारखांड) 

याांनी पुरस्कार णजांकला; 

● पणिम णवभार्गात इांदूर (मध्य प्रदेश) आणि वडोदरा (रु्गजरात) 

आणि बाांसवाडा (राजस्थान) याांनी पुरस्कार पटकावले. 

● र्गोलपारा (आसाम) आणि णसयाांर्ग (अरुिाचल प्रदेश) याांनी 

ईशान्य के्षत्रासाठी पुरस्कार णजांकले. 

"स ोत्तम ग्रामपिंचायत"  गायत 

उत्तर ण भाग 

● िसपद, अल्मोडा, उत्तराखांड 

● जामोला, राजौरी, जमू्म-के 

● बलुआ, वारािसी, उत्तर प्रदेश 

दणक्षि ण भाग 

● येलेरामपुरा पांचायत, तुमकुरू णजल्हा, कनाहटक 

● वेल्लापुथुर पांचायत, चेंर्गलपट्टू णजल्हा, ताणमळनाडू 

● एलपु्पल्ली ग्रामपांचायत, पलक्कड णजल्हा, केरळ 

पू य ण भाग 

● तेलारी पांचायत, र्गया णजल्हा, णबहार 

● णछां णदया पांचायत, सूरजपूर णजल्हा, छत्तीसर्गड 

● Guni Panchayat, Khunti District, Jharkhand 

पणिम ण भाग 

● तखतर्गड, साबरकाांठा, रु्गजरात 

● कानकापर, कि, रु्गजरात 

● सुडी, सोलापूर, महाराष्टर  

उत्तर-पू य ण भाग 

● णसयालसीर, णसरचीप, णमझोरम 

● अणमांडा णसमसाांगे्र, वेस्ट र्गारो णहल्स, मेघालय 

● चांबागे्र, पणिम र्गारो णहल्स, मेघालय 

"स ोत्तम शहरी स्थाणनक सिंस्था" शे्रिीमधे्य 

● वापी शहरी स्थाणनक सांस्था, रु्गजरात 

● दापोली नर्गर पांचायत, महाराष्टर  

● मदुराई महानर्गरपाणलका, ताणमळनाडू 

"स ोतृ्कष्ट् माध्यम (णप्रिंट आणि इलेक्ट्र ॉणनक)" शे्रिीमधे्य 

● अॅग्रोवन, सकाळ मीणडया प्रा. णल. (आणदनाथ दत्तात्रय चर्व्ाि) 

● सांदेश दैणनक भुज आवृत्ती 

"स ोतृ्कष्ट् शाळा" शे्रिीमधे्य 

● र्गर्व्नहमेंट र्गल्सह हायर सेकें डरी सू्कल, ताणमळनाडूमिील 

कावेरीपणट्टनम, अमलोरपवम लॉड्हस अकादमी, णतरुवलू्लर, 

पुडुचेरी आणि एणमटी इांटरनॅशनल सू्कल, नोएडा, उत्तर प्रदेश 

याांनी सवोतृ्कष्ट शाळा शे्रिीमधे्य पुरस्कार णजांकले. 

"कॅिस  ापरासाठी स ोतृ्कष्ट् सिंस्था/RWA/धाणमयक सिंस्था" 

शे्रिीमधे्य 

● माता वैष्णोदेवी श्राइन बोडह , जमू्म 

● IIT र्गाांिीनर्गर, रु्गजरात 

● इांणडयन ऑइल कॉपोरेशन णलणमटेड फरीदाबाद 

"स ोतृ्कष्ट् उद्योग" शे्रिीमधे्य 

● टर ायडेंट (टेक्सटाईल) णल., पांजाब 

● स्टील अथॉररटी ऑफ इांणडया णल., नवी णदल्ली 
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"स ोतृ्कष्ट् NGO" शे्रिीमधे्य 

● ग्रामणवकास सांस्था, औरांर्गाबाद 

● णववेकानांद सांशोिन आणि प्रणशक्षि सांस्था, भावनर्गर 

"स ोतृ्कष्ट् पािी  ापरकताय सिंघ" शे्रिीमधे्य 

● पांचर्गणचया MDTW WUA, हुर्गळी, पणिम बांर्गाल 

● हाणतनादा चांपा पुरुणलया, पणिम बांर्गाल 

● अमतोर णमनी नदी उपसा णसांचन WUA, पुरुणलया, पणिम बांर्गाल 

"कॉपोरेट सामाणजक जबाबदारी (CSR) णक्रयाकलापािंसाठी 

स ोत्तम उद्योग" शे्रिीमधे्य 

● एचएएल, बेंर्गळुरू, कनाहटक 

● िमहपाल सत्पाल Ltd., नोयडा, उत्तरप्रदेश 

 

क्रीडा बातम्या 
 

पॅरा आचयरी  र्ल्य चॅन्वियनणशपमधे्य रौयपदक णजिंकिारी पूजा 

जार्त्ान पणहली भारतीय ठरली. 

● पॅरा-णतरांदाज, पूजा जात्ानने इणतहास रचला आहे कारि ती 

दुबई, सांयुक्त अरब अणमराती येथे पॅरा वडह चॅल्ियनणशपच्या 

वैयल्क्तक णवभार्गात रौयपदक णजांकिारी पणहली भारतीय ठरली 

आहे. णतला अांणतम फेरीत इटलीच्या पॅणटर ली ल्र्व्न्सेंझाकडून 

पराभव पत्करावा लार्गला आणि णतला रौयपदकावर समािान 

मानावे लार्गले. 

● पॅरा आचहरी वडह चॅल्ियनणशपमधे्य भारताने प्रथमच 2 रौय 

पदके णजांकली आहेत. श्याम सुांदर स्वामी आणि ज्योती बाणलयान 

याांच्या णमश्र णमश्र जोडीने यापूवी रौय पदक णजांकून भारताचे खाते 

उघडले होते. 

31 े आगे्नय आणशयाई खेळ न्वव्हएतनाममधे्य होिार आहेत. 

● 31  े आगे्नय आणशयाई क्रीडा स्पधाय 12 ते 23 मे 2022 या 

कालाविीत न्वव्हएतनाममधे्य होिार आहेत. ही आगे्नय 

आणशयातील सवाहत मोठी िीडा स्पिाह आहे आणि ती णिवाणषहक 

स्पिाह आहे. हा कायहिम मूळतः  नोर्व्ेंबर 2021 मधे्य होिार होता 

परां तु कोणवड महामारीमुळे तो पुढे ढकलण्यात आला. या 

रे्गम्समधे्य 526 इर्व्ेंटसह 40 खेळ असतील, ज्यामधे्य सुमारे 

10,000 सहभार्गी होतील, अशी घोषिा आयोजकाांनी येथे 

पत्रकार पररषदेत केली. 

● 31व्या आगे्नय आणशयाई खेळाांचा मोटो - For a Stronger 

South East Asia 

दबिंग णदल्लीने पाटिा पायरेट्सला हर ून पणहले PKL ण जेतेपद 

पटका ले. 

● दबांर्ग णदल्ली KC ने कनाहटकातील बेंर्गळुरू येथे प्रो कबड्डी लीर्ग 

सीझन 8 च्या फायनलमधे्य पटना पायरेट्सचा 36-37 ने पराभव 

केला. दबांर्ग णदल्लीने तीन वेळा णवजेत्ा पाटिा पायरेट्सचा 

पराभव केला. पवन सेहरावतला 24 सामन्याांमधे्य 304 रेड 

पॉइांट्ससाठी रेडर ऑफ द सीझनचा पुरस्कार देण्यात आला. प्रो 

कबड्डी लीर्ग सीझन 8 च्या णवजेत्ाला 3 कोटी ांचे रोख बक्षीस 

णमळाले. 

List of winners of Pro Kabaddi League till now: 

Pro Kabaddi League 

Seasons Winner 

Season 1 (2014) Jaipur Pink Panthers 

Season 2 (2015) U Mumba 

Season 3 (2016) Patna Pirates 

Season 4 (2016) Patna Pirates 

Season 5 (2017) Patna Pirates 

Season 6 (2018) Bengaluru Bulls 

Season 7 (2019) Bengal Warriors 

Season 8 (2021-22) Dabang Delhi 

भारतीय नेमबाज सौरभ चौधरीने ISSF ण श्वचर्क स्पधेत 10 

मीटर एअर णपसू्तलमधे्य सु ियपदक णजिंकले. 

● भारतीय नेमबाज सौरभ चौधरीने इणजप्तमिील कैरो येथे सुरू 

असलेल्या 2022 इिंटरनॅशनल शूणटिंग स्पोटय फेडरेशन (ISSF) 

ण श्वचर्क स्पधेत पुरुर्ािंच्या 10 मीटर एअर णपसू्तल स्पिेत 

सुविहपदक णजांकले आहे. रौयपदक जमहनीच्या मायकेल िाडने 

तर रणशयाच्या आटेम चेरनोसोर्व्ने काांस्पदकावर दावा केला 

आहे. 

● मणहलाांच्या 10 मीटर एअर णपसू्तल णवभार्गात भारताच्या ईशा 

णसिंगला ग्रीसच्या अँना कोराकाकीकडून पराभव पत्करावा 

लार्गल्याने रौयपदक णजिंकले. उपाांत् फेरीत अण्ाांपेक्षा चाांर्गली 

फटकेबाजी करिाऱ्या एशाने टोणकयो ऑणलल्िकची रौयपदक 

णवजेती अँटोआनेटा कोस्टाणदनोर्व्ा णहला काांस्पदकावर नेले. 

स्टरँडजा मेमोररयल बॉन्वक्सिंग स्पधाय: णनखत झरीन आणि णनतू 

यािंनी भारतासाठी सु ियपदक णजिंकले. 

● भारतीय बॉक्सर णनखत जरीन (52 णकलो) आणि णनतू (48 णकलो) 

याांनी सोणफया, बले्गररया येथे झालेल्या 73 व्या स्टर ॅन्डजा 

मेमोररयल बॉल्क्सांर्ग स्पिेत सुविहपदक णजांकले. भारतीय सांघाने 

या स्पिेत दोन सुविह आणि एका काांस्पदकाांसह तीन पदकाांसह 

त्ाांची मोहीम सांपवली. 

णनखत जरीन 

● णनखतने युरोपातील सवाहत जुन्या आांतरराष्टर ीय बॉल्क्सांर्ग स्पिेत 

मणहलाांच्या ५२ णकलो वजनी र्गटाच्या अांणतम फेरीत 4-1 असा 

णवजय णमळवून णतचे दुसरे सुविहपदक पटकावले. णतने यापूवी 

2019 मधे्य स्टर ॅन्डजा मेमोररयल णवजेतेपद पटकावले होते. 

णनतू 

● णनतूने मणहलाांच्या 48 णकलो वजनी र्गटाच्या अांणतम फेरीत 

राज्याच्या युवा णवि चॅल्ियनणशपच्या काांस्पदक णवजेत्ा 

इटलीच्या एररका णप्रणसयाांद्रोचा 5-0 असा घाम र्गाळला. 
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निंणदनी 

● नांणदनीने देखील 81 णकलोगॅ्रम र्गटात पोणडयमवर पूिह केले आणि 

काांस्पदकासह साइन इन केल्याने, भारतीय सांघाने स्पिेत तीन 

पदकाांसह त्ाांच्या मोणहमेचा समारोप केला, जो या वषीच्या 

भारताच्या पणहल्या एक्सपोजर णटर पचा एक भार्ग होता. 

ISSF ण श्वचर्क: श्री णन ेथा, ईशा, रुणचता यािंनी मणहलािंच्या 10 

मीटर एअर णपसू्तलमधे्य सु ियपदक णजिंकले. 

● भारताच्या श्री णनवेथा, ईशा णसांर्ग आणि रुणचता णवनेरकर याांनी 

कैरो, इणजप्त येथे सुरू असलेल्या ISSF णविचषक स्पिेत 

मणहलाांच्या 10 मीटर एअर णपसू्तल साांणघक स्पिेत सुविहपदक 

णजांकले आहे. या णवजयासह भारत दोन सुविह आणि रौयाांसह 

तीन पदकाांसह पदकताणलकेत आघाडीवर आहे. जमहनीच्या 

आांणद्रया कॅथरीना हेकनर, सँडर ा रीट्झ आणि कॅररना णवमर याांना 

रौयपदकावर समािान मानावे लार्गले. 

आयसीसी मणहला ण श्वचर्क नू्यझीलिंड 2022 सुरू होत आहे. 

● ICC मणहला णिकेट णविचषक 2022 ची सुरुवात 04 माचह 2022 

रोजी नू्यझीलांडमधे्य झाली. आयसीसी मणहला णिकेट 

णविचषकाची ही 12 वी आवृत्ती आहे, जी नू्यझीलांडमधे्य 04 माचह 

ते 03 एणप्रल 2022 या कालाविीत आयोणजत केली जात आहे. 

आयसीसी मणहला णविचषक 2022 चा सलामीचा सामना वेस्ट 

इांणडज आणि माऊां ट माउांर्गानुई येथील बे ओर्व्ल येथे पार पडला. 

नू्यझीलांड, ज्यामधे्य वेस्ट इांणडजच्या मणहलाांनी नू्यझीलांडचा 3 

िावाांनी पराभव केला. भारताचा सामना 6 माचहला 

पाणकस्तानणवरुद्ध होिार आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● अांणतम सामना हॅर्गली ओर्व्ल से्टणडयमवर होिार आहे. 

● नू्यझीलांड, ऑस्टर ेणलया, इांग्लांड, दणक्षि आणफ्रका, भारत, 

बाांर्गलादेश, पाणकस्तान आणि वेस्ट इांणडज या सांघाांमधे्य एकूि 8 

सांघ सहभार्गी होत आहेत. 

णमताली राज ही सहा णक्रकेट ण श्वचर्क स्पधेत सहभागी होिारी 

पणहली मणहला णक्रकेटपटू ठरली आहे. 

● रतीय मणहला णिकेट सांघाची किहिार णमताली राज ही सहा 

ण श्वचर्क स्पधेत सहभार्गी होिारी पणहली मणहला ठरली आहे. 

सणचन तेंडुलकर आणि जावेद णमयाांदाद याांच्यानांतर सहा 

णविचषक खेळिारी ती एकमेव णतसरी णिकेटर आहे. णतने 

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

ICC मणहला णिकेट णविचषक स्पिाह खेळल्या आहेत. ICC 

मणहला णिकेट णविचषक 2022 नू्यझीलांडमधे्य आयोणजत केला 

जात आहे. 

● मणहलाांच्या खेळात भारतीय फलांदाजाने नू्यझीलांडच्या माजी 

णिकेटपटू डेबी हॉकले आणि इांग्लांडच्या शालोट एडवड्हसला 

मारे्ग टाकले. वेर्गवान र्गोलांदाज झुलन र्गोस्वामी, राजची प्रदीघह 

काळ भारताची सहकारी, पाच णविचषक खेळाांसह यादीत 

दुसऱ्या स्थानावर आहे. 

BCCI ने RuPay ला टाटा IPL 2022 साठी अणधकृत भागीदार 

म्हिून ना  णदले. 

● भारतीय णिकेट णनयामक मांडळ (BCCI) च्या, इांणडयन प्रीणमयर 

लीर्ग (IPL) र्गर्व्णनंर्ग कौल्न्सलने टाटा IPL 2022 साठी अणिकृत 

भार्गीदार म्हिून नॅशनल पेमेंट कॉपोरेशन ऑफ इांणडया (NPCI) 

चे प्रमुख उत्पादन RuPay ची घोषिा केली आहे. 

● टाटा आयपीएल 2022 डर ीम 11 िारे सह-प्रसु्तत केले जाईल 

आणि टाटा आणि CRED सह-सांचाणलत असेल. Swiggy, 

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

याांना सहयोर्गी प्रायोजक म्हिून साइन-ऑन केले आहे. 

● टाटा IPL 2022 ची 15 वी आवृत्ती 26 माचह 2022 रोजी सुरू 

होईल. एकूि 70 लीर्ग सामने मुांबई आणि पुिे येथे चार 

आांतरराष्टर ीय णठकािी खेळवले जातील.  

णप्रयािंका नुटक्की ही भारताची 23  ी मणहला गँ्रडमास्टर बनली 

आहे. 

● 19 वषीय णप्रयिंका नुटक्कीने MPL च्या 47व्या राष्टर ीय मणहला 

बुल्द्धबळ स्पिेत णतचा अांणतम WGM-मानक णमळवला आहे. ती 

भारताची तेण सा ी मणहला गँ्रडमास्टर ठरली. ती आांध्र 

प्रदेशातील णवजयवाडा येथील आहे. णप्रयांका नुटक्कीने जानेवारी 

2019 मधे्य णतचा पणहला WGM-नॉमह णमळवला आणि पुढील 

दोन मणहन्याांत णतने 2300 रेणटांर्ग णनकष ओलाांडले. तथाणप, 

बर्याच खेळाडूांप्रमािे, कोणवड -19 साथीच्या रोर्गाने णतच्या 

णवजेतेपदाच्या आशाांना णवलांब केला. 

ऑणलन्विक चॅन्वियन डुप्लिंणटसने बेलगे्रडमधे्य पोल व्हॉल्टचा 

6.19 मीटरचा जागणतक ण क्रम केला. 

● स्वीडनचा ऑणलल्िक पोल र्व्ॉल्ट चॅल्ियन आमंड रु्गस्ताव 

“मोांडो” डुप्ांणटसने बेलगे्रड येथील वडह इनडोअर टूर णसल्हर्व्र 

मीणटांर्गमधे्य 6.19 मीटर अांतर पार करून स्वतः चा णविणविम 

एका सेंटीमीटरने मोडून काढला. डुप्ाांणटसने फेबु्रवारी 2020 

मधे्य ग्लासर्गोमधे्य घरामधे्य 6.18 चा णविम केला. 

● या 22 वषीय खेळाडूच्या कारणकदीतील हा चौथा णविणविम 

आहे. त्ाचा पणहला णविम फेबु्रवारी 2020 मधे्य आला जेर्व्ा 

त्ाने लांडन 2012 च्या सुविहपदक णवजेत्ा रेनॉड लॅल्र्व्लेनीचा 

णविणविम टोरून, पोलांड येथे 6.17 मीटर अांतर पार करून 

पुढील आठवड्यात ग्लासर्गोमधे्य सुिारिा केली. 

भारताच्या एसएल नारायिनने गँ्रणडस्काची कॅटोणलका 

आिंतरराष्ट्र ीय खुली बुन्वद्बळ स्पधाय णजिंकली. 

● बुल्द्धबळात, भारतीय गँ्रडमास्टर, एसएल नारायिनला 

इटलीमधे्य झालेल्या गँ्रणडस्काची कॅटोणलका इांटरनॅशनल 

ओपनमधे्य णवजेता घोणषत करण्यात आले. दरम्यान, त्ाचा 

देशबाांिव आर प्रज्ञनांि दुसरा आला. नारायिन आणि प्रज्ञनांिासह 

इतर सहा नऊ फेऱ्याांनांतर 6.5 रु्गिाांसह पणहल्या स्थानावर राणहले. 

पि, टायबे्रकच्या चाांर्गल्या स्कोअरच्या जोरावर नारायिनने 

अव्वल स्थान पटकावले. णतरुअनांतपुरममिील 24 वषीय एसएल 

नारायिनने 2015 मधे्य गँ्रडमास्टरची पदवी णमळवली आणि 

भारतातील 41 वा गँ्रडमास्टर आहे. 
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बीणजिंग णह ाळी पॅराणलन्विकमधे्य आयपीसीने रणशयन, 

बेलारणशयन खेळाडूिं र बिंदी घातली आहे. 

● युिेनमिील युद्धामुळे बीणजांर्ग 2022 णहवाळी पॅराणलल्िकसाठी 

आांतरराष्टर ीय पॅराणलल्िक सणमती (IPC) ने रणशयन पॅराणलल्िक 

सणमती (RPC) आणि राष्टर ीय पॅराणलांणपक सणमती (NPC) 

बेलारूसच्या खेळाडूांच्या प्रवेशाांवर बांदी घातली आहे. बीणजांर्ग 

2022 णहवाळी पॅराणलल्िक 4 ते 13 माचह 2022 या कालाविीत 

होिार आहे आणि ते 13 व्या णहवाळी पॅराणलल्िक खेळाांचे 

प्रतीक आहे. 

2022 ISSF ण श्वचर्क स्पधेत भारत अव्वल स्थाना र आहे. 

● आांतरराष्टर ीय नेमबाजी िीडा महासांघाने आयोणजत केलेल्या कैरो 

येथे ISSF णविचषक 2022 मधे्य भारताने पदक िमवारीत पणहले 

स्थान पटकावले आहे. एकूि सात पदके णजांकून, भारतीय सांघाने 

चार सुविह, दोन रौय आणि एक काांस् अशी पदकताणलकेत 

प्रथम स्थान णमळणवले. नॉवे सहा पदकाांसह (तीन सुविह, एक 

रौय आणि दोन काांस्) पदकताणलकेत दुसरे स्थान णमळवले. 

एकूि वीसपैकी तीन सुविहपदकाांसह फ्रान्स णतसऱ्या स्थानावर 

आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● कैरो, इणजप्त येथे ISSF णविचषक 2022 च्या अांणतम णदवशी , 

भारतीय नेमबाजाांनी दोन पदके णजांकली. 

● ररदम साांर्गवान आणि अणनश भानवाला याांनी स्पिेच्या अांणतम 

स्पिेत थायलांडणवरुद्ध 25 मीटर रॅणपड फायर णपसू्तल णमश्र 

साांणघक सुविहपदक सामना 17-7 असा णजांकला. 

● आदल्या णदवशी, पुरुषाांच्या 25 मीटर रॅणपड फायर णपसू्तल 

साांणघक स्पिेच्या सुविहपदक लढतीत भारताच्या रु्गरप्रीत णसांर्ग, 

अणनश भानवाला आणि भावेश शेखावत याांचा जमहनीकडून 7-

17 असा पराभव झाला. 

● भारताने रणववारी मणहलाांच्या 25 मीटर णपसू्तल साांणघक स्पिेच्या 

अांणतम फेरीत णसांर्गापूरचा 17-13 असा पराभव करत णतसरे 

णविचषक सुविह णजांकले. सुविहपदकाच्या लढतीत राही 

सरनोबत, ईशा णसांर्ग आणि ररदम साांर्गवान याांनी णसांर्गापूरच्या 

णझउ हाँर्ग, शून झी आणि णलांर्ग णचयाओ णनकोल टॅन या णत्रकुटाचा 

पराभव केला. 

● ईशा णसांर्गने मणहलाांच्या 10 मीटर एअर णपसू्तल वैयल्क्तक स्पिेत 

रौयपदकाव्यणतररक्त मणहला 10 मीटर एअर णपसू्तल साांणघक 

स्पिाह णजांकली होती, ज्यामुळे णतचे हे दुसरे सुविह आणि 

णविचषकातील णतसरे पदक ठरले. 

● सौरभ चौिरीने रे्गल्या आठवड्यात कैरोमधे्य भारताला पणहले 

सुविहपदक णजांकून णदले. पुरुषाांच्या 10 मीटर एअर णपसू्तल 

प्रकारातील सुविहपदकाच्या लढतीत 19 वषीय भारतीयाने 

जमहनीच्या मायकेल िाडचा 16-6 असा पराभव केला. 

प्रणसद् गोल्फर टायगर  ुड्सचा जागणतक गोल्फ हॉल ऑफ 

फेममधे्य समा ेश 

● प्रणसद्ध र्गोल्फर, टायर्गर वूड्सचा औपचाररकपिे जार्गणतक 

र्गोल्फ हॉल ऑफ फेममधे्य समावेश करण्यात आला. 46 वषीय 

वुड्सने 2022 च्या वर्गाहचा एक भार्ग म्हिून मजली हॉलमधे्य 

प्रवेश केला आणि णनवृत्त पीजीए टूर कणमशनर णटम णफने्चम, 

यूएस मणहला ओपन चॅल्ियन सुसी मॅक्सवेल बणनंर्ग आणि 

मॅररयन हॉणलन्स, यूएस मणहला हौशी चॅल्ियन आणि र्गोल्फ कोसह 

आणकह टेर ज्याांना मरिोत्तर मान्यता णमळाली होती. 

पिंतप्रधानािंनी अहमदाबादमधे्य 11व्या खेल महाकुिं भाचे उद्घाटन 

केले. 

● अहमदाबादमिील सरदार पटेल से्टणडयममधे्य शणनवारी 

पांतप्रिान नरेंद्र मोदी याांच्या हसे्त 11 व्या खेळ महाकुां भाची 

सुरुवात झाली. 2010 मधे्य रु्गजरातचे मुख्यमांत्री म्हिून त्ाांनी 

खेल महाकुां भला णनयुक्त केल्याचा दावा पांतप्रिान मोदी ांनी केला. 

2010 मधे्य रु्गजरातमधे्य 16 िीडा आणि 13 लाख सहभार्गी ांसह 

सुरू झालेल्या खेल महाकुां भमधे्य आता 36 सामान्य खेळ आणि 

26 पॅरा-स्पोट्हसचा समावेश आहे. 11 व्या खेल महाकुां भासाठी 

45 लाखाांहून अणिक नोांदिी झाली आहे. 

● 2010 मधे्य 16 िीडा आणि 13 लाख सहभार्गी ांसह सुरू झालेला, 

खेल महाकुां भ 2019 मधे्य 36 सामान्य खेळ आणि 26 पॅरा-

स्पोट्हसपयंत वाढला.” 

णफफा  र्ल्य कप 2022 

● FIFA णविचषक 2022 ही चतुमाहही आांतरराष्टर ीय पुरुष फुटबॉल 

चॅल्ियनणशपची 22 वी आवृत्ती असेल, ज्यामधे्य FIFA सदस् 

देशाांचे राष्टर ीय सांघ भार्ग घेतील. 

● हे 21 नोर्व्ेंबर ते 18 णडसेंबर 2022 या कालाविीत कतारमधे्य 

होिार आहे. 2002 मधे्य दणक्षि कोररया आणि जपानमधे्य 

झालेल्या स्पिेनांतर अरब जर्गात होिारा हा पणहला णविचषक 

आणि सांपूिहपिे आणशयामधे्य होिारा दुसरा णविचषक असेल. 

● या व्यणतररक्त, 2026 मधे्य युनायटेड से्टट्स, मेल्क्सको आणि 

कॅनडा येथे 48 सांघाांच्या टूनाहमेंटसह 32 सांघाांचा समावेश 

असलेली ही स्पिाह शेवटची असेल. 

● फ्रान्स सध्याचा णविचषक णवजेता आहे. कतारमधे्य उन्हाळ्यात 

प्रचांड उष्णतेमुळे, णविचषक नोर्व्ेंबरच्या उत्तरािाहत ते 

णडसेंबरच्या मध्यापयंत आयोणजत केला जाईल, ज्यामुळे मे, जून 

णकां वा जुलैमधे्य आयोणजत न होिारी ही पणहली स्पिाह असेल. 

खालील से्टणडयम प्ररे्त्क गटासाठी गट टप्यातील सामने 

आयोणजत करतील: 

● A, B, E, F र्गट अल बायत से्टणडयम, खणलफा इांटरनॅशनल 

से्टणडयम, अल थुमामा से्टणडयम, अहमद णबन अली से्टणडयम 

येथे खेळले जातील. 

● C, D, G, H र्गट लुसेल आयकॉणनक से्टणडयम, से्टणडयम 974, 

एजु्यकेशन णसटी से्टणडयम, अल जानौब से्टणडयम येथे खेळले 

जातील. 
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FIFA (इिंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ असोणसएशन फुटबॉल) 

● जर्गभरातील फुटबॉलचे णनयांत्रि आणि णवकास करिे हे णफफाचे 

धे्यय आहे. 2016 पासून, सांस्था झपायाने अशा शरीरात 

णवकणसत होत आहे जी ग्रहावरील प्रते्काच्या फायद्यासाठी 

आमच्या खेळाची अणिक चाांर्गली सेवा करू शकते. प्रते्क 

प्रकारे, नवीन FIFA फुटबॉलला अणिक जार्गणतक, प्रवेशयोग्य 

आणि सवहसमावेशक बनवण्यासाठी त्ाचे आिुणनकीकरि करत 

आहे 

शे्रयस अय्यर आणि अमेणलया केर यािंना फेबु्र ारी 2022 साठी 

ICC पे्लयसय ऑफ द मिंथ 

● आांतरराष्टर ीय णिकेट पररषदेने (ICC) भारताचा स्टार ऑल 

फॉरमॅट फलांदाज शे्रयस अय्यर आणि र्व्ाईट फन्सहची अष्टपैलू 

खेळाडू अमेणलया केर याांना फेबु्रवारी 2022 साठी ICC पे्यसह 

ऑफ द मांथ म्हिून घोणषत केले आहे. चाहते त्ाांच्या आवडत्ा 

पुरुष आणि मणहला णिकेटपटूांना दर मणहन्याला मतदान करिे 

सुरू ठेवू शकतात. 

पुरुर्  गायत: 

● शे्रयस अय्यर, वेर्गाने वाढिारा भारताचा फलांदाज, याने फेबु्रवारी 

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

आहे. शे्रयस अय्यरने णवरुद्धच्या घरच्या माणलकेदरम्यान पाांढऱ्या 

चेंडूच्या उतृ्कष्ट कामणर्गरीमुळे ICC पे्यर ऑफ द मांथ हा 

पुरस्कार णमळवला.  

मणहला  गायत: 

● नू्यझीलांडची अष्टपैलू खेळाडू अमेणलया केर णहने फेबु्रवारी 2022 

साठी ICCचा 'मणहना सवोत्तम खेळाडू' हा पुरस्कार पटकावला. 

अमेणलया केर, 21 वषीय नू्यझीलांडची अष्टपैलू खेळाडू, णतच्या 

फलांदाजी आणि दोन्हीमधे्य उतृ्कष्ट सातत् राखून णतला मणहला 

POTM म्हिून घोणषत करण्यात आले. 

जमयन ओपन बॅडणमिंटन 2022: लक्ष्य सेनने रौय पदक णजिंकले. 

● भारतीय शटलर लक्ष्य सेनने जमहन ओपन 2022 च्या पुरुष 

एकेरीच्या अांणतम फेरीत थायलांडच्या कुनलावुत णवणटडसनहकडून 

18-21, 15-21 ने पराभूत होऊन रौयपदकावर समािान मानावे 

लार्गले. थायलांडच्या खेळाडूने सुरुवातीपासून शेवटपयंत वचहस्व 

राखून सामना आणि णवजेतेपद पटकावले. 

जमयन ओपन 2022 चा सिंपूिय णनकाल  

 Men’s singles: Kunlavut Vitidsarn (Thailand) beat 

Lakshya Sen (India) 

 Women’s singles: He Bingjiao (China) beat Chen Yufei 

(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 ऑणलन्वियाड 2022 चेन्नई येथे होिार आहे. 

● FIDE बुन्वद्बळ ऑणलन्वियाड 2022 साठी भारताची यजमान 

राष्टर  म्हिून णनवड करण्यात आली आहे. ऑणलल्ियाडची 44  ी 

आवृत्ती चेन्नई येथे 26 जुलै 2022 ते 8 ऑगस्ट 2022 या 

कालाविीत होिार आहे. भारत पणहल्याांदाच FIDE बुल्द्धबळ 

स्पिेचे आयोजन करिार आहे 1927 मधे्य सुरू झाल्यापासून 

ऑणलल्ियाड ही स्पिाह मूळतः  रणशयामधे्य आयोणजत करण्यात 

आली होती, परां तु युिेनच्या आिमिानांतर FIDE तेथून बाहेर 

काढली. 

पिंकज अड ािीने 8व्यािंदा आणशयाई णबणलयड्यसचे ण जेतेपद 

पटका ले. 

● भारतीय ्ूईस्ट पांकज अडवािीने धु्रव णसतवालाचा पराभव 

करून 19व्या आणशयाई 100 UP णबणलयड्हस चॅल्ियनणशप 

2022 मधे्य आठवे णवजेतेपद पटकावले आहे. ही स्पिाह दोहा, 

कतार येथे आयोणजत करण्यात आली होती. एकां दरीत 

अडवािीचे हे २४ वे आांतरराष्टर ीय णवजेतेपद आणि ८ वे आणशयाई 

णवजेतेपद आहे. ततू्पवी, म्यानमारच्या पॉक साचे कडवे आर्व्ान 

अडवािीने रोखून अांणतम फेरीत स्थान णनणित केले होते. 

प्रणतस्पध्याहने जोरदार झुांज णदल्यानांतर प्रते्की चार फे्रम्समधे्य 

सामना बरोबरीत आिल्यानांतर त्ाने 5-4 असा णवजय णमळवला. 

F1 बहरीन ग्रािंड प्रीक्स 2022 फेरारीच्या चािय लेके्लकय ने 

णजिंकली. 

● चाल्सह लेके्लकह  (फेरारी- मोनॅको) ने बहरीन इांटरनॅशनल सणकह ट, 

बहरीनच्या पणिमेकडील मोटर रेणसांर्ग सणकह ट येथे फॉमु्यहला वन 

बहरीन ग्राांड णप्रक्स 2022 णजांकला आहे. कालोस सेन्व्झ जु्यणनयर 

(फेरारी – से्पन) दुसरा तर लुईस हॅणमल्टन (मणसहडीज-गे्रट णब्रटन) 

णतसरा आला. 2022 ची ही पणहली फॉमु्यहला वन शयहत होती. 

इिंणडयन सुपर लीग: हैदराबाद एफसीने पणहली टर ॉफी णजिंकली. 

● हैदराबाद FC ने णशखर सामन्यात पेनल्टी शूटआऊटमधे्य केरळ 

िास्टसहचा पराभव करून इांणडयन सुपर लीर्गचे पणहले णवजेतेपद 

पटकावले आहे. र्गोलरक्षक लक्ष्मीकाांत कट्टीमिी याने तीन 

अप्रणतम बचाव केले. णनयमन आणि अणतररक्त वेळेत सामना 1-

1 असा सांपल्यानांतर हैदराबादने शूटआऊटमधे्य केरळचा 3-1 

असा पराभव केला. 

बीएनपी पररबा ओपन टूनायमेंट 2022 

● 2022 BNP पररबास ओपन टेणनस स्पिाह, ज्याला 2022 इांणडयन 

वेल्स मास्टसह असेही म्हितात, 07 ते 20 माचह 2022 दरम्यान 

इांणडयन वेल्स, कॅणलफोणनहया, यूएस येथे आयोणजत करण्यात आले 

होते. BNP पररबास ओपन ही चार गँ्रड सॅ्लम आणि जर्गातील 

सवाहणिक उपल्स्थत WTA 1000 आणि ATP वडह टूर मास्टसह 

1000 टेणनस स्पिेच्या बाहेर दोन आठवड्याांची सवाहत मोठी 

एकणत्रत स्पिाह आहे. 
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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 उपण जेतेपदा र; ऑल इिंग्लिंड चॅन्वियनणशपच्या 

अिंणतम फेरीत ऍके्सलसेनकडून हरले. 

● जार्गणतक चॅल्ियनणशपमधे्य काांस्पदक णजांकिाऱ्या लक्ष्य सेनने 

शणनवारी पुरुष एकेरीच्या अांणतम फेरीत जार्गणतक िमवारीत 

अव्वल स्थानी असलेल्या ल्र्व्रर एके्सलसेनकडून पराभूत 

झाल्यानांतर 2022 ऑल इांग्लांड ओपन बॅडणमांटन 

चॅल्ियनणशपमधे्य दुसरे स्थान पटकावले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● जार्गणतक िमवारीत ११व्या िमाांकावर असलेल्या सेनचा 

ऑणलल्िक चॅल्ियन ल्र्व्रर एके्सलसेनचा 10-21, 15-21 

असा पराभव झाला. पोणडयमच्या शीषहस्थानी जाण्याच्या मार्गाहवर, 

जार्गणतक िमवारीत िमाांक 1 थाांबवता आला नाही आणि एकही 

रे्गम सोडला नाही. 

● अांणतम फेरीत जार्गणतक िमवारीत अव्वल स्थानी असलेल्या 

खेळाडूने आपला ए-रे्गम आिला. त्ाने खेळाच्या सुरुवातीलाच 

आपली प्रर्गती स्थाणपत केली आणि पणहल्या रे्गममधे्य ती कायम 

राखली. सेनमधे्य तेजस्वी चमक होती, परां तु पणहल्या रे्गममधे्य 

णजांकलेल्या माजी णविणवजेत्ावर मात करण्यासाठी ते पुरेसे 

नर्व्ते. 

● दुसऱ्या रे्गममधे्य अॅके्सलसेनने आपल्या दमदार सॅ्मशसह सेनवर 

वचहस्व राखले. प्रदीघह रॅली ांचा पररिाम तरुि भारतीयावर झाला, 

ज्याने बचावासाठी सवहतोपरी प्रयत् केले. सेनने सलर्ग तीन रु्गि 

घेत पुनरार्गमन केले, पि एके्सलसेनने आपले कौशल्य दाखवत 

दुसरा रे्गम आणि णवजेतेपद पटकावले. 

जागणतक टेणनस क्रम ारीत अव्वल स्थानी असलेल्या अँशले 

बाटीने णन ृत्तीची घोर्िा केली. 

● ऑस्टर ेणलयन मणहला टेणनसपटू ऍशलेर्ग बाटीने वयाच्या 25 व्या 

वषी टेणनसमिून णनवृत्ती जाहीर केली आहे . णतने तीन गँ्रड सॅ्लम 

एकेरी ल्खताब णजांकले आहेत - 2019 मधे्य फ्रें च ओपन, 2021 

मधे्य णवम्बडन आणि 2022 मधे्य ऑस्टर ेणलयन ओपन. टेणनस 

खेळण्याव्यणतररक्त, णतने 2014-2016 दरम्यान टेणनसमिून बे्रक 

दरम्यान अिह-व्यावसाणयक णिकेट देखील खेळले आहे. 

दे ेंद्र झाझाररया पद्मभूर्ि णमळ िारे पणहले पॅरा-अँथलीट 

ठरले. 

● दे ेंद्र झाझाररया पद्मभूर्ि पुरस्कार णमळविारे पणहले पॅरा-

अँथलीट ठरले. त्ाने अनेक पॅराणलल्िक पदके णजांकली आहेत, 

ज्यात 2004 अथेन्समिील पॅराणलल्िक आणि 2016 ररओ 

रे्गम्समधे्य सुविह आणि 2020 टोणकयो ऑणलल्िकमिील रौय 

पदक याांचा समावेश आहे. 

● अ नी लेखरा (पॅरा-शूटर) णहलाही िीडा प्रकारात पद्मश्री 

पुरस्काराने सन्माणनत करण्यात आले. एकाच खेळाांमधे्य दोन 

पॅराणलल्िक पदके णजांकिारी ती पणहली भारतीय मणहला आहे, 

तसेच पॅराणलल्िक सुविह णमळविारी ती पणहली भारतीय मणहला 

आहे. 

न्वस्वस ओपन बॅडणमिंटन ण जेतेपद 2022: पीव्ही णसिंधूने ण जेतेपद 

पटका ले. 

● भारताच्या पीर्व्ी णसांिूने थायलांडच्या बुसानन 

ओांर्गबामरुां र्गफानचा पराभव करत ल्स्वस ओपन सुपर 300 

बॅडणमांटन स्पिेत मणहला एकेरीचे णवजेतेपद पटकावले आहे. या 

स्पिेत सलर्ग दुसरी फायनल खेळताना दुहेरी ऑणलल्िक पदक 

णवजेत्ा णसांिूने सेंट जेकोबशाले येथे चौथ्या मानाांणकत बुसाननवर 

21-16, 21-8 अशी मात करण्यासाठी 49 णमणनटे घेतली. 

● ल्स्वस ओपन सुपर 300 बॅडणमांटन स्पिेच्या पुरुष एकेरीच्या 

णवजेतेपदात भारतीय बॅडणमांटनपटू एचएस प्रिॉयला जोनाटन 

णिस्टी (इांडोनेणशया) कडून पराभव पत्करावा लार्गला. 

मॅक्स  सॅ्टयपेनने 2022 सौदी अरेणबया ग्रािंड प्रीक्स णजिंकली. 

● मॅक्स वसॅ्टहपेन (रेड बुल - नेदरलँड्स) ने जेद्दा कॉणनहश सणकह ट, 

सौदी अरेणबया येथे फॉमु्यहला वन 2022 सौदी अरेणबया ग्राांड प्रीक्स 

णजांकली आहे. चाल्सह लेके्लकह  (फेरारी- मोनॅको) दुसरा आणि 

कालोस सेन्व्झ जूणनयर (फेरारी-से्पन) णतसरा आला. ही सौदी 

अरेणबया ग्राांप्री ची दुसरी आवृत्ती आणि 2022 फॉमु्यहला वन वडह 

चॅल्ियनणशपची दुसरी फेरी होती. लुईस हॅणमल्टन 10व्या 

स्थानावर आल्यानांतर बोडहवर एक रु्गि णमळवण्यात यशस्वी 

झाला. 

राष्ट्र ीय क्रॉस किं टर ी चॅन्वियनणशपमधे्य पुरुर् आणि मणहला सिंघाने 

सु ियपदक णजिंकले आहे. 

● कोणहमामधे्य, सल्र्व्हसेसच्या दशहन णसांर्ग आणि रेले्वच्या वषाह देवी 

याांनी अखेरीस राष्टर ीय िॉस कां टर ी चॅल्ियनणशपमधे्य 60 टके्क 

आद्रहतेमुळे अणिक कठीि झालेल्या नयनरम्य परां तु कठीि 

कोसहवर 10 णकमी स्पिाह णजांकून पुरुष आणि मणहलाांच्या 

णवजेतेपदाचा बचाव केला. 

SAFF U-18 मणहला चॅन्वियनणशप 2022 चे ण जेतेपद भारतीय 

मणहला सिंघाने णजिंकले 

● भारताला SAFF U-18 मणहला फुटबॉल चॅल्ियनणशपच्या 3ऱ्या 

आवृत्तीचा णवजेता घोणषत करण्यात आला आहे. झारखांडमधे्य 

JRD टाटा स्पोट्हस कॉम्प्पे्क्स, जमशेदपूर येथे मणहलाांच्या 18 

वषाहखालील राष्टर ीय सांघाांसाठी आांतरराष्टर ीय फुटबॉल स्पिेची 

2022 आवृत्ती झाली. या स्पिेतील मौल्यवान खेळाडू आणि 

सवाहणिक र्गोल करिाऱ्या णलांडा कोम णहने एकूि पाच र्गोल केले. 

● अांणतम साखळी सामन्यात भारताला बाांर्गलादेशकडून 0-1 ने 

पराभव पत्करावा लार्गला असला, तरी र्गोल फरकामुळे तो 

स्पिेचा चॅल्ियन बनला. बाांर्गलादेशच्या +3 च्या तुलनेत 

भारताला +11 चा र्गोल फरक चाांर्गला णमळाला. 
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1986 निंतर प्रथमच कॅनडा फुटबॉल ण श्वचर्कात पोहोचला. 

● टोरांटोमधे्य जमैकाचा 4-0 असा िुव्वा उडवून कॅनडाने 36 वषांत 

प्रथमच कतार 2022 फुटबॉल णविचषक स्पिेसाठी पात्र ठरले 

आहे. उत्तर अमेररकन राष्टर ाने 1986 मधे्य मेल्क्सको नांतर प्रथमच 

अांणतम फेरीत आपले स्थान णनणित केले आहे. कॅनडा 

CONCACAF पात्रता र्गटात अव्वल आहे आणि आता 1986 

नांतर प्रथमच णविचषक फायनल स्पिेत आपले स्थान णनणित 

केले आहे. 

● 2022 णफफा णविचषक स्पिेसाठी पात्र ठरिारा कॅनडा हा 20 

वा सांघ ठरला आहे ज्यात 21 नोर्व्ेंबर ते 18 णडसेंबर या 

कालाविीत कतारमधे्य अांणतम पाररतोणषकासाठी 32 देश 

सहभार्गी होिार आहेत. उवहररत 12 सांघाांचा णनिहय येत्ा काही 

णदवसाांत 1 एणप्रलपासून डर ॉपूवी घेतला जाईल. आठ र्गट णनणित 

करा. 

मीराबाई चानू यािंना 'BBC इिंणडयन स्पोट्यस ुमन ऑफ द इयर' 

पुरस्कार 2021 णमळाला. 

● ऑणलल्िक रौय पदक णवजेती वेटणलफ्टर, मीराबाई चानूने 

बीबीसी इांणडयन स्पोट्हसवुमन ऑफ द इयर पुरस्कार 2021 ची 

णतसरी आवृत्ती णजांकली. चानूने रे्गल्या वषी इणतहास रचला जेर्व्ा 

ती उन्हाळी ऑणलांणपकमधे्य रौय पदक णजांकिारी पणहली 

भारतीय वेटणलफ्टर बनली. चानूने 2017 च्या अनाणहम येथे 

झालेल्या जार्गणतक स्पिेत 48 णकलो र्गटात सुविहपदक णजांकले 

आणि 2018 मधे्य राष्टर कुल िीडा स्पिेत सुविहपदक पटकावले. 

डफ आणि फेल्ह्प्स सेणलणब्रटी बँ्रड वॅ्हलू्यएशन ररपोटय 2021 मधे्य 

ण राट कोहली अव्वल 

● सेणलणब्रटी बँ्रड रॅ्व्लू्यएशन ररपोटह 2021 (7वी आवृत्ती) नुसार " 

णडणजटल एक्सीलरेशन 2.0." डफ अँड फेल्हप्स (आता िॉल) िारे 

प्रणसद्ध , भारतीय णिकेटपटू णवराट कोहलीला 2021 मधे्य सलर्ग 

5 व्याांदा सवाहणिक मूल्यवान सेणलणब्रटी म्हिून स्थान देण्यात आले. 

णवराट कोहलीचे बँ्रड मूल्य 2020 मधे्य USD 237.7 दशलक्ष 

वरून 2021 मधे्य USD 185.7 दशलक्ष पयंत घसरले आहे. 

शीर्य 10 स ायत मूल्य ान सेणलणब्रटी िंची यादी 

Rank Name Brand Value  

(In Millions) 

1 Virat Kohli USD 185.7 

2 Ranveer Singh USD 158.3 

3 Akshay Kumar USD 139.6 

4 Alia Bhatt USD 68.1 

5 MS Dhoni USD 61.2 

6 Amitabh Bachchan USD 54.2 

7 Deepika Padukone USD 51.6 

8 Salman Khan USD 51.6 

9 Ayushmann 

Khurrana 

USD 49.3 

10 Hrithik Roshan USD 48.5 

पुस्तके आणि लेखक बातम्या 
 

ताणमळनाडूचे मुख्यमिंत्री एमके सॅ्टणलन यािंच्या ‘उिंगालील 

ओरु न’ या आत्मचररत्राचे प्रकाशन 

● काँगे्रस नेते राहुल र्गाांिी याांनी चेन्नईमधे्य ताणमळनाडूचे मुख्यमांत्री 

एमके सॅ्टणलन याांच्या उांर्गालील ओरुवन (वन अमांर्ग यू) या 

आत्मचररत्राचा पणहला खांड लाँच केला. आत्मचररत्राच्या पणहल्या 

भार्गात त्ाांच्या सुरुवातीच्या आयुष्यातील अनुभवाांचा समावेश 

आहे. त्ात, त्ाांनी त्ाांचे शालेय आणि महाणवद्यालयीन णदवस, 

पौर्गांडावस्थेतील, सुरुवातीचे राजकीय योर्गदान, वैवाणहक जीवन 

आणि MISA सांघषह या पुस्तकात आहे. 

अनुप जलोटा यािंच्या हसे्त णमणथलेश णत ारी णलन्वखत "उडान एक 

मजदूर बचे्च की" पुस्तकाचे प्रकाशन 

● मुांबईतील पी क्लब एजु्यकेशन प्रायरे्व्ट णलणमटेडचे शैलेश बी 

णतवारी याांनी आयोणजत केलेल्या णदमाखदार कायहिमात 

भजनसम्राट अनुप जलोटा याांच्या हसे्त कॅप्टन एडी मानेक 

यािंच्या “उडान एक मजदूर बचे्च की” पुस्तकाचे प्रकाशन 

करण्यात आले. या पुस्तकाचे लेखक णमणथलेश णत ारी आहेत. 

कॅप्टन ए.डी. मािेक याांचा जीवनप्रवास, त्ाांनी त्ाांच्या 

कारणकदीच्या आलेखात शून्यातून णशखरापयंतचा प्रवास कसा 

केला, याबद्दल हे पुस्तक आहे. 

● कॅप्टन ए डी मािेक याांच्या कुटुांबाला फ्लाइांर्ग फॅणमली ऑफ 

इांणडया म्हिूनही ओळखले जाते. त्ाांची पत्ी हा हॉबी फ्लायर 

आहे तर त्ाांचे दोन मुलरे्ग व्यावसाणयक वैमाणनक आहेत. एक सून 

एअर होसे्टस आहे आणि दुसरी सून एअरिाफ्ट णडसॅ्पचर आहे. 

या कुटुांबातील सवह 6 सदस् भारतीय णवमान वाहतूक उद्योर्गात 

सेवा देत आहेत. 

द िीन ऑफ इिंणडयन पॉप: उर्ा उथुप यािंचे अणधकृत चररत्र 

● पॉप आयकॉन उर्ा उथुप यािंचे "द िीन ऑफ इिंणडयन पॉप: 

द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उर्ा उथुप" या शीषहकाचे 

चररत्र प्रकाणशत झाले. हे पुस्तक मूळतः  लेखक ण कास कुमार 

झा यािंनी “उल्लास की ना ” ना ाने णहिंदीत णलणहले होते. “द 

िीन ऑफ इांणडयन पॉप: द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा 

उथुप” हे पुस्तकाचे इांग्रजी भाषाांतर आहे, लेखकाची कन्या सृष्टी 

झा णहने अनुवाणदत केले आहे. हे पुस्तक पेंल्ग्वन रँडम हाऊस 

इांणडया (PRHI) ने प्रकाणशत केले आहे. 

पत्रकार अणमता  कुमार यािंनी 'द बू्ल बुक' ना ाचे पुस्तक 

णलणहले. 

● भारतीय लेखक आणि पत्रकार, अणमता  कुमार यािंनी 'द बू्ल 

बुक: अ रायटसय जनयल' नावाचे नवीन पुस्तक प्रकाणशत केले 

आहे. हे पुस्तक हापहरकॉणलन्स इांणडयाने प्रकाणशत केले आहे. िू 

बुक हे साथीच्या रोर्गाांमुळे लॉकडाऊनच्या काळात लेखकाने 

डायरी ठेवण्याचा पररिाम आहे. लेखकाने साथीच्या रोर्गाचा 

वैयल्क्तक आणि सामूणहक अनुभव साांणर्गतले आहे. 
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"ऑन बोडय: माय इयसय इन बीसीसीआय" ना ाचे पुस्तक, 

प्रशासक म्हिून रत्नाकर शेट्टी यािंच्या अनुभ ािंचे 

आत्मचररत्रात्मक  ियन. 

● ऑन बोडह : माय इयसह इन बीसीसीआय" नावाचे पुस्तक, प्रशासक 

म्हिून रत्ाकर शेट्टी याांच्या अनुभवाांचे आत्मचररत्रात्मक विहन. 

एमसीए, बीसीसीआय आणि आांतरराष्टर ीय णिकेट पररषदेचे माजी 

अध्यक्ष शरद पवार याांच्या हसे्त या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात 

आले. व्यवसायाने रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक असलेले शेट्टी, 

मुांबई णिकेट असोणसएशनमधे्य णवणवि पदाांवर काम केल्यानांतर 

बीसीसीआयचे पणहले मुख्य प्रशासकीय अणिकारी बनले. 

अणभन  चिंद्रचूड यािंनी णलणहलेले “सोली सोराबजी: लाइफ अँड 

टाइम्स” ना ाचे पुस्तक 

● सोली सोराबजी याांच्या 92 व्या जयांतीणनणमत्त “सोली सोराबजी: 

लाइफ अँड टाइम्स” नावाच्या नवीन चररत्राची घोषिा करण्यात 

आली. हे वकील आणि कायदेशीर अभ्यासक अणभन  चिंद्रचूड 

याांनी णलणहलेले आहे आणि एणप्रल 2022 मधे्य प्रकाणशत होईल. 

पुस्तकात सोली सोराबजी याांच्या जीवनातील वैयल्क्तक तपशील, 

त्ाांची कौटुांणबक पािहभूमी यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. 

ते भारताचे माजी अँटनी जनरल (AG) होते आणि त्ाांनी 1989-

90 आणि नांतर 1998-2004 पयंत दोन वेळा काम केले. 

कामगार मिंत्री भूपेंद्र याद  यािंनी “भारताच्या ण कासात 

कामगारािंची भूणमका” या पुस्तकाचे अना रि केले. 

● कामर्गार आणि रोजर्गार मांत्री आणि MoEFCC, भूपेंद्र यादव याांनी 

“भारताच्या णवकासात कामर्गाराांची भूणमका” या पुस्तकाचे 

प्रकाशन केले. र्व्ी.र्व्ी.णर्गरी नॅशनल लेबर इल्ियूटने पुस्तक 

प्रकाणशत केले आहे. पुस्तकाचे प्रकाशन हा 'आझादी का अमृत 

महोत्सवा'च्या 'आयकॉणनक वीक' उत्सवाचा भार्ग आहे. 

गीतािंजली श्री िंचा अनु ाद 'टॉम्ब ऑफ सॅन्ड' आिंतरराष्ट्र ीय बुकर 

पुरस्कारासाठी नामािंकन 

● लेल्खका र्गीताांजली श्री याांची अनुवाणदत णहांदी कादांबरी “टॉम्ब 

ऑफ सॅन्ड” ही आांतरराष्टर ीय बुकर पुरस्कारासाठी यादीत 

असलेल्या 13 पुस्तकाांपैकी एक आहे. प्रणतणष्ठत साणहल्त्क 

पुरस्काराच्या लाांबलचक यादीत स्थान णमळविारे हे पणहले णहांदी 

भाषेतील काल्पणनक साणहत् आहे. हे पुस्तक मूळतः  'रेट समािी' 

या नावाने प्रकाणशत झाले होते आणि डेझी रॉकवेलने इांग्रजीत 

अनुवाणदत केले होते. ते GBP 50,000 बक्षीसासाठी स्पिाह करेल, 

जे लेखक आणि अनुवादकामधे्य समान रीतीने णवभार्गले रे्गले 

आहे. 

'Modi@20: Dreams Meet Delivery' ना ाचे पुस्तक 

ल करच प्रकाणशत होिार आहे. 

● भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) पांतप्रिान नरेंद्र मोदी याांच्या 

जीवनावरील मोदी@20: डर ीम्स मीट णडणलर्व्री या पुस्तकाचे 

प्रकाशन करण्याची घोषिा केली आहे. एणप्रल 2022 मधे्य हे 

सँ्टडवर पोहोचिार आहे. हे पुस्तक बुल्द्धजीवी आणि तज्ञाांनी 

णलणहलेल्या तुकड्याांचे सांकलन आहे आणि िूिाफ्ट णडणजटल 

फाउांडेशनने सांपाणदत आणि सांकणलत केले आहे. 

साणहर्त् अकादमीने प्रकाणशत केलेली 'मानू्सन' ही कण ता 

● साणहत् अकादमी, भारताच्या नॅशनल अकादमी ऑफ लेटसहने 

भारतीय कवी-मुत्सद्दी अभय के याांची 'मानू्सन' ही पुस्तक-

लाांबीची कणवता प्रकाणशत केली आहे. मानू्सन ही प्रते्की 4 

ओळीांची 150 श्लोकाांची कणवता आहे जी मादार्गास्करमधे्य 

प्रवास सुरू करते आणि मानू्सनच्या मार्गाहवर जाते. समृद्ध 

वनस्पती आणि जीवजांतू, भाषा, पाककृती, सांर्गीत, स्मारके, 

णनसर्गहणचते्र, परांपरा, पौराणिक कथा आणि णठकािाांच्या दांतकथा 

ज्यातून मानू्सन प्रवास करतो आणि मादार्गास्करहून 

णहमालयातील श्रीनर्गरमिील कवीचा सांदेश त्ाच्या णप्रयकरापयंत 

पोहोचवण्यासाठी सांदेशवाहक म्हिून काम करतो. 

डॉ. तेहेमटन एराच उड ाणडया यािंचे "मोअर दॅन जस्ट सजयरी: 

लाइफ लेसन्स णबयॉन्ड द ओटी" ना ाचे पुस्तक 

● पद्म पुरस्कार णवजेते डॉ. तेहेमटन एराच उदवाणडया याांनी “मोअर 

दॅन जस्ट सजहरी: लाइफ लेसन्स णबयॉन्ड द ओटी” नावाचे एक 

नवीन पुस्तक णलणहले आहे, जे शस्त्रणियेच्या पािहभूमीवर लोक, 

घटना, मार्गहदशहक, अपयश आणि मूखहपिाचे वैयल्क्तक खाते 

आहे. पुस्तकात डॉ. तेहेमटन एराच उडवाणडया याांचा णवद्याथी 

वषाहपासूनचा प्रवास, सांशोिन, सणजहकल पॅ्रल्रस आणि सणजहकल 

अध्यापन या माध्यमातून त्ाांनी णशकलेले िडे सामाणयक 

करण्याचे सािन बनवले आहे. 

स्पोटयस्टार आणि द णहिंदू समूहातफे 'रोड टू 1000' पुस्तकाचे 

प्रकाशन 

● स्पोटहस्टार आणि द णहांदू गु्रपने ताजमहाल पॅलेस हॉटेलमधे्य 

2022 च्या स्पोटहस्टार एसेस अवॉड्हसमधे्य 'रोड टू 1000' या 

कॉफी-टेबल पुस्तकाचे प्रकाशन केले. हे पुस्तक 520 पृष्ठाांचे 

आहे, भारतीय णिकेटच्या प्रवासाचे स्मरि करण्यासाठी 1000 

णचत्राांसह णवशेष सांग्रह आहे. भारताचे माजी णिकेटपटू सुनील 

र्गावस्कर, सय्यद णकरमािी, णदलीप वेंर्गसरकर, मोहम्मद 

अझरुद्दीन, चांद्रकाांत पांणडत आणि नीलेश कुलकिी याांच्या हसे्त 

'रोड टू 1000' ररलीज करण्यात आला. 

माजी णक्रकेटपटू जीआर ण श्वनाथ यािंच्या आत्मचररत्राचे शीर्यक 

“ररस्ट अॅॅश्यडय: एक आत्मचररत्र” 

● माजी भारतीय णिकेट किहिार रु्गांडप्पा रांर्गनाथ णविनाथ याांनी 

जे्यष्ठ पत्रकार आर कौणशक याांनी सहलेखक असलेले “ररस्ट 

अॅॅश्यडह : अँन ऑटोबायोग्राफी” हे आत्मचररत्र णलणहले आहे. 

1969 ते 1986 दरम्यान भारतासाठी कसोटी णिकेट खेळिाऱ्या, 

91 सामने खेळिाऱ्या आणि 6000 हून अणिक िावा करिाऱ्या 

रु्गांडप्पा णविनाथ याांच्या णिकेट प्रवासाचा या पुस्तकात समावेश 

आहे. 

● कनाहटकातील बेंर्गळुरू येथे भारत आणि श्रीलांका याांच्यातील 

दुसऱ्या णदवस/रात्र कसोटीच्या पणहल्या णदवशी झालेल्या 

समारांभात माजी भारतीय णिकेटपटू कणपल देव आणि सुनील 

र्गावस्कर याांच्या हसे्त पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. 
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ररचा णमश्रा यािंनी णलणहलेले “अनणफर्ल् बॅरि इिंणडयाज ऑइल 

स्टोरी” ना ाचे पुस्तक 

● ररचा णमश्रा णलल्खत “अनणफड बॅरल्स: इांणडयाज ऑइल स्टोरी” हे 

पुस्तक लवकरच प्रकाणशत होिार आहे. ऋचा णमश्रा द णहांदू 

णबझनेसलाइनची पत्रकार आहे. 1970 च्या दशकात तेल 

तांत्रज्ञानाची पदवी घेऊन पेटर ोणलयम मांत्री असलेले केशव देव 

मालवीय आणि ONGC सारख्या सावहजणनक के्षत्रातील 

उपिमाांपासून ते केयनह एनजीसारख्या खाजर्गी स्पिाहत्मक 

कां पन्याांच्या इतर भार्गिारकाांनी बजावलेल्या महत्त्वाच्या 

भूणमकेवर या पुस्तकात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. 

द णलटल बुक ऑफ जॉय हे दलाई लामा आणि डेसमिंड टुटू यािंनी 

णलणहलेले पुस्तक प्रकाणशत 

● नोबेल शाांतता पाररतोणषक णवजेते 14वे दलाई लामा (तेल्न्व्झन 

ग्यात्सो) आणि आचहणबशप डेसमांड टुटू याांनी सह-लेखक केलेली 

णचत्र पुस्तक आवृत्ती, “द णलटल बुक ऑफ जॉय” हे शीषहक 

सप्टेंबर 2022 मधे्य प्रणसद्ध होईल. कलाकार राफेल लोपेझ आणि 

रॅचेल नू्यमन याांनी णदलेली णचते्र आणि डग्लस अब्राम्स याांनी 

मजकूरावर सहयोर्ग केला. हे पुस्तक खऱ्या आनांदाच्या अथाहवर 

लक्ष कें णद्रत करते, जे भौणतकवादी जर्गात नसून मानवाच्या 

स्वभावात आहे. 

के श्याम प्रसाद यािंनी णलणहलेले 'स्पोटी प्रदाथा श्री सोमय्या' 

ना ाचे पुस्तक 

● उपराष्टर पती एम व्यांकय्या नायडू याांच्या हसे्त श्याम प्रसाद याांनी 

णलणहलेल्या 'स्पोटी प्रदाथा श्री सोमय्या' या पुस्तकाचे प्रकाशन 

केले. हे पुस्तक आांध्र प्रदेशातील सामाणजक कायहकते णदवांर्गत श्री 

सोमपल्ली सोमय्या याांच्या जीवनकथेवर आिाररत आहे. त्ाांनी 

युवकाांना आपले जीवन समाजणहतासाठी समणपहत करण्याची 

पे्ररिा णदली. 

● सोमपल्ली सोमय्या याांचा जन्म 1927 मधे्य प्रकाशम णजल्हह्यातील 

"परलाणमली" र्गावात झाला. त्ाांनी 50 वषे सुिारिे आणि 

समाजाच्या सुिारिेसाठी आपले जीवन समणपहत केले. 
 

 

NITI आयोग आणि FAO यािंनी 2030 च्या णदशेने भारतीय कृर्ी 

शीर्यकाचे पुस्तक लॉन्च केले. 

● कें द्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याि मांत्री (MoA&FW), नरेंद्र 

णसांह तोमर याांनी NITI आयोर्गाने आयोणजत केलेल्या एका 

कायहिमात “ भारतीय कृषी 2030: शेतकर्याांचे उत्पन्न, पोषि 

सुरक्षा आणि शाित अन्न आणि शेती व्यवस्था वाढणवण्याचे मार्गह 

” या पुस्तकाचे प्रकाशन केले. 

 

सिंरक्षि बातम्या  
 

भारताचा पणहला स्वदेशी फ्लाइिंग टर ेनर HANSA-NG ने समुद्र 

सपाटीच्या चाचण्या पूिय केल्या. 

● भारतातील पणहले स्वदेशी णवकणसत फ्लाइांर्ग टर ेनर, 'HANSA-

NG' ने पुद्दुचेरी येथे समुद्रसपाटीवरील चाचण्या यशस्वीपिे 

पूिह केल्या. हांसा-एनजी हे 155 णकमी/तास या वेर्गाने 1.5 

तासात 140 नॉणटकल मैल अांतर कापून बेंगळुरू ते 

पुद्दुचेरीला 19 फेबु्र ारी रोजी उड्डाि करण्यात आले. समुद्र 

सपाटीच्या चाचण्याांची उणद्दषे्ट हाताळण्याचे रु्गि, चढाई/िूझ 

कामणर्गरी, बाल्हक्कड लँणडांर्ग, सकारात्मक आणि नकारात्मक जी, 

पॉवर प्ाांट आणि इतर यांत्रिाांच्या कामणर्गरीसह सांरचनात्मक 

कामणर्गरीचे मूल्याांकन करिे आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● हे णवमान वैज्ञाणनक आणि औद्योणर्गक सांशोिन पररषदेच्या (CSIR) 

अांतर्गहत CSIR-National Aerospace Laboratories (NAL) 

िारे णडझाइन आणि णवकणसत केले रे्गले आहे. 

● HANSA-NG हे सवाहत प्रर्गत फ्लाइांर्ग टर ेनसहपैकी एक आहे, जे 

भारतीय फ्लाइांर्ग क्लबच्या र्गरजा पूिह करण्यासाठी णडझाइन 

केलेले आहे आणि कमी णकमतीत आणि कमी इांिन वापरामुळे 

ते कमणशहयल पायलट लायसल्न्सांर्ग (CPL) साठी एक आदशह 

णवमान आहे. 

● टर ेनर एअरिाफ्ट णवशेषतः  वैमाणनक आणि एअरिूच्या उड्डाि 

प्रणशक्षिाच्या सोयीसाठी णडझाइन केलेले आहे. 

9 ा भारत-श्रीलिंका णिपक्षीय सागरी सरा  SLINEX सुरू झाला. 

● SLINEX (श्रीलांका-भारत नौदल सराव) नावाचा भारत-श्रीलांका 

णिपक्षीय सार्गरी सराव 07 माचह ते 10 माचह 2022 या कालाविीत 

णवशाखापट्टिम येथे आयोणजत करण्यात आला आहे. या 

सरावाचा उदे्दश आांतरकायहक्षमता वाढविे आणि नौदलाांमिील 

परस्पर समिय सुिारिे हा आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सराव दोन टप्प्याांत झाला; पणहला हाबहर टप्पा 07-08 माचह 22 

रोजी णवशाखापट्टिम येथे आणि त्ानांतर दुसरा टप्पा म्हिजे 09-

10 माचह 22 रोजी बांर्गालच्या उपसार्गरात सार्गरी टप्पा. 
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● भारतीय नौदलाचे प्रणतणनणित्व आयएनएस णकचह या मार्गहदणशहत 

के्षपिास्त्र कॉरे्व्टिारे केले जात आहे तर श्रीलांकेच्या नौदलाचे 

प्रणतणनणित्व SLNS सायुराला हे प्रर्गत ऑफशोर र्गस्ती जहाज 

करेल. श्रीलांकेच्या नौदलाचे प्रणतणनणित्व SLNS सायुराला, एक 

प्रर्गत ऑफशोअर र्गस्ती जहाज आणि भारतीय नौदलाचे INS 

णकचह, एक मार्गहदणशहत के्षपिास्त्र कॉरे्व्टिारे प्रणतणनणित्व केले 

जाते. 

जनरल णबणपन रा त यािंच्या सृ्मतीणप्रर्त्थय, भारतीय सैन्याने चेअर 

ऑफ एक्सलिंस समणपयत केले. 

● जनरल णबणपन रावत याांच्या 65 व्या वाढणदवसाच्या पूवहसांधे्यला, 

भारतीय लष्कराने देशाची सवाहत जुनी णथांक टँक, युनायटेड 

सल्र्व्हस इल्ियूशन ऑफ इांणडया (USI) येथे णदवांर्गत चीफ 

ऑफ णडफेन्स स्टाफ (CDS) याांच्या स्मरिाथह चेअर ऑफ 

एक्सलांस समणपहत केली आहे. 1870 मधे्य. चेअर तीन सेवाांचे 

णदग्गज आणि राष्टर ीय सुरक्षा के्षत्रातील तज्ञ नार्गररकाांसाठी खुले 

असेल. 

नाटो लष्करी सरा  'कोर्ल् ररस्पॉन्स 2022' नॉ ेमधे्य सुरू होत 

आहे. 

● नॉवे अटलाांणटक टर ीटी ऑर्गहनायझेशन (NATO) ने 14 माचह 2022 

पासून नॉवेमधे्य 'कोड ररस्पॉन्स 2022' या मोठ्या लष्करी 

कवायतीचे आयोजन केले आहे आणि ते 01 एणप्रल 2022 पयंत 

चालिार आहे. हा सराव दर दुसऱ्या वषी नॉवेमधे्य आयोणजत 

केला जातो, नाटो सहयोर्गी आणि भार्गीदार कोड ररस्पॉन्स हा 

एक दीघह-णनयोणजत आणि बचावात्मक व्यायाम आहे जेथे नॉवे 

आणि त्ाचे सहयोर्गी बाह्य िो्ाांपासून नॉवेचे रक्षि 

करण्यासाठी व्यायाम करतात. युिेनमिील युद्धाच्या खूप 

आिीपासून या सरावाचे णनयोजन आणि माणहती देण्यात आली 

आहे. 

ऑफशोर पेटर ोल वे्हसिच्या माणलकेतील 5  े “ICGS 

Saksham” सुरू झाले. 

● भारताचे सांरक्षि सणचव डॉ. अजय कुमार याांनी भारतीय 

तटरक्षक जहाज (ICGS) सक्शमला णनयुक्त केले आहे. 

र्गोव्यातील 105 मीटर ऑफशोर पेटर ोल रे्व्सेल (OPV) वर्गाहच्या 

माणलकेतील पाचवे. 2020 मधे्य आिीच कायहरत झालेल्या पाच 

ICGS पैकी पणहले चार ICGS Sachet (1ले); ICGS सुणजत 

(णितीय); ICGS साथहक (तृतीय); आणि 2021 मधे्य ICGS सजर्ग 

(चौथा). 

9व्या भारत-सेशेि सिंयुक्त लष्करी सरा  'LAMITIYE-2022' 

सुरू 

● भारतीय लष्कर आणि सेशेल्स णडफेन्स फोसेस (SDF) याांच्यातील 

सांयुक्त लष्करी सराव 'LAMITIYE-2022' ची 9वी आवृत्ती 22 ते 

31 माचह 2022 दरम्यान सेशेल्स णडफेन्स अकादमी (SDA), 

सेशेल्स येथे आयोणजत करण्यात आली होती. भारतीय सैन्य 

दलाचे प्रणतणनणित्व २/३ र्गोरखा रायफल्स र्गट (पीरकां थी 

बटाणलयन) करेल. 

● LAMITIYE व्यायाम हा णिवाणषहक प्रणशक्षि कायहिम आहे, जो 

2001 पासून सेशेल्समधे्य आयोणजत केला जातो. या सांयुक्त 

प्रणशक्षि सरावाचा उदे्दश णिपक्षीय लष्करी सांबांि णनमाहि करिे 

आणि त्ाांना प्रोत्साहन देिे, णवणवि ऑपरेशन्स दरम्यान 

णमळालेल्या अनुभवाांची देवािघेवाि करिे आहे. 

भारतीय आणि उझबेणकस्तानच्या सैन्यादरम्यान EX-DUSTLIK 

सुरू 

● भारतीय सैन्य आणि उझबेणकस्तान सैन्य याांच्यातील EX-

DUSTLIK नावाच्या सांयुक्त प्रणशक्षि सरावाची णतसरी आवृत्ती 22 

ते 31 माचह 2022 या कालाविीत याांणर्गयाररक, उझबेणकस्तान येथे 

सुरू होत आहे. DUSTLIK ची शेवटची आवृत्ती माचह 2021 मधे्य 

रानीखेत (उत्तराखांड) येथे आयोणजत करण्यात आली होती . 

भारतीय दल गे्रनेणडयसह रेणजमेंट िारे प्रणतणनणित्व केले जाईल 

आणि उत्तर-पणिम सैन्य णजल्हह्याच्या सैन्याने प्रणतणनणित्व केलेल्या 

उझबेणकस्तान सैन्य दलात सामील होईल. 

बरसामा णशर्ल् 2022 च्या लष्करी सरा ासाठी मलेणशया 4 

राष्ट्र ािंचे यजमानपद भूर् िार आहे. 

● मलेणशया वाणषहक बेरसामा णशड 2022 प्रणशक्षि सरावात 

ऑस्टर ेणलया, नू्यझीलांड, णसांर्गापूर आणि युनायटेड णकां र्गडम या 4 

राष्टर ाांच्या सशस्त्र दलाांचे आयोजन करेल. BS22 म्हिून ओळखला 

जािारा हा सराव फाइर्व् पॉवर णडफेन्स अरेंजमेंट्स (FPDA) 

च्या चौकटीत आयोणजत केला जातो. 

● या सरावात सार्गरी आणि हवाई कवायती ांचा समावेश असेल. 

BS22 म्हिून ओळखला जािारा हा सराव फाइर्व् पॉवर णडफेन्स 

अरेंजमेंट्स (FPDA) च्या चौकटीत आयोणजत केला जातो. FPDA 

ही या प्रदेशातील सवाहत जुनी सांरक्षि व्यवस्था आहे आणि त्ात 

चाचेणर्गरी णवरोिी ऑपरेशन्स तसेच आपत्ती णनवारि आणि 

मानवतावादी सहाय्य समाणवष्ट आहे. 

भारतीय सैन्याने महाराष्ट्र  पोणलसािंसोबत "सुरक्षा क च 2" हा 

सरा  केला. 

● भारतीय लष्कराच्या “अणग्नबाज णवभार्ग” ने पुिे येथील लुल्लानर्गर 

येथे महाराष्टर  पोणलसाांसोबत “सुरक्षा कवच 2” या सांयुक्त सरावाचे 

आयोजन केले होते. पुण्यातील कोित्ाही दहशतवादी 

कारवायाांचा मुकाबला करण्यासाठी या सरावाचा उदे्दश होता. 

महाराष्टर  पोणलसाांच्या दहशतवाद णवरोिी पथकासह ल्िक 

ररअँक्शन टीम्स (QRTs), िान पथके आणि दोन्ही एजन्सीच्या 

बॉम्ब णनकामी पथकाांचा सहभार्ग होता. 

पणिम नौदल कमािंड मुिंबई ऑफशोअरमधे्य 'प्रस्थान' सुरक्षा 

सरा  आयोणजत केले. 

● भारतीय नौदलाच्या वेस्टनह नेर्व्ल कमाांडने मुांबईजवळ 

ऑफशोअर डेर्व्लपमेंट एररया (ODA) मधे्य 'प्रस्थान' या 

ऑफशोअर सुरक्षा सरावाचे आयोजन केले होते. हा सराव दर 
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सहा मणहन्याांनी केला जातो, ज्यामुळे समुद्रात सुरणक्षतता सुणनणित 

होते. या सरावात नौदल दलाांव्यणतररक्त भारतीय हवाई दल, 

तटरक्षक दल, ओएनजीसी, मुांबई पोटह टरस्ट, जवाहरलाल नेहरू 

पोटह टर स्ट, सीमाशुि, राज्य मत्स्य णवभार्ग, मकें टाइल मरीन 

णवभार्ग आणि सार्गरी पोणलसाांचा सहभार्ग होता. 

● मुांबईच्या पणिमेला 38 एनएम अांतरावर असलेल्या 

ओएनजीसीच्या बी-193 पॅ्टफॉमहवर हा सराव करण्यात आला. 

DRDO ने भारतीय लष्कराच्या "MRSAM" के्षपिास्त्राची 

यशस्वी चाचिी घेतली. 

● सांरक्षि सांशोिन आणि णवकास सांघटना ( DRDO) ने 

ओणडशाच्या णकनारपट्टीवरील एकाल्त्मक चाचिी शे्रिी, चाांदीपूर 

येथे उच्च-र्गती हवाई लक्ष्याांवर मध्यम शे्रिीच्या पृष्ठभार्गावरून 

हवाई के्षपिास्त्र (MRSAM) च्या भारतीय लष्कराच्या आवृत्तीच्या 

दोन यशस्वी उड्डाि चाचण्या केल्या आहेत. पणहले चाचिी 

प्रके्षपि मध्यम-उांचीच्या लाांब-शे्रिी लक्ष्याला रोखण्यासाठी होते 

आणि दुसरे प्रके्षपि कमी उांचीच्या लहान-शे्रिी लक्ष्यासाठी होते. 

MRSAM ची भारतीय लष्कराची आवृत्ती पृष्ठभार्गावरून हवेत 

मारा करिारे के्षपिास्त्र आहे. हे DRDO आणि इस्रायल एरोसे्पस 

इांडस्टर ीज (IAI), इस्रायल याांनी सांयुक्तपिे णवकणसत केले आहे. 

भारताचे राष्ट्र पती, राम नाथ कोण िंद यािंनी गुजरातमधील 

जामनगर येथे भारतीय नौदल जहाज (INS)  ालसुराला प्रणतणित 

राष्ट्र पती रिंग प्रदान केला आहे. 

● भारताचे राष्टर पती, राम नाथ कोणवांद याांनी रु्गजरातमिील 

जामनर्गर येथे भारतीय नौदल जहाज (INS) वालसुराला प्रणतणष्ठत 

राष्टर पती रांर्ग प्रदान केला आहे. 'णनशान अणिकारी' लेफ्टनांट 

अरुि णसांर्ग सांब्याल याांना युणनटच्या वतीने, त्ाांच्या 80 वषांच्या 

अपवादात्मक सेवेबद्दल राष्टर पती रांर्ग प्राप्त झाला. INS वालसुरा 

ही भारतीय नौदलाची एक प्रमुख प्रणशक्षि सुणविा आहे जी 05 

णडसेंबर 1942 रोजी रु्गजरातच्या जामनर्गर येथे स्थाणपत केली 

रे्गली आहे, ज्यामधे्य टॉपेडो हाताळिी (अांडरवॉटर णमसाईल) 

आणि ऑपरेशन्सचे प्रणशक्षि प्रदान करण्यात आले आहे. 

यूएस, णफलीणपन्सने 'बाणलकतन 2022' या स ायत मोठ्या 

लष्करी क ायती िंना सुरु ात केली. 

● युनायटेड से्टट्स आणि णफलीणपन्सच्या सैन्याने बाणलकाटन 

2022 या लष्करी कवायतीला सुरुवात केली. णफलीणपन्सच्या 

नेतृत्वाखालील वाणषहक सराव 28 माचह ते 8 एणप्रल 2022 या 

कालाविीत तैवानजवळील णफलीणपन्स प्रदेशातील लुझोनमधे्य 

होिार आहे. सुमारे 8,900 णफणलणपनो आणि अमेररकन लष्करी 

कवायतीमधे्य सैणनक सहभार्गी होत आहेत, ज्यामुळे हा 

आतापयंतचा सवाहत मोठा बाणलकाटन लष्करी सराव आहे. 

IAF ने इिंधन भरण्यासाठी 'फ्लीट काडय-फु्यएल ऑन मूव्ह' या 

न ीन उपक्रमाचे अना रि केले. 

● भारतीय वायुसेनेने इांणडयन ऑइल कॉपोरेशन णल. सोबत एक 

नवीन उपिम सुरू केला आहे. त्ाअांतर्गहत, IAF च्या ताफ्याांचे 

इांिन सरकारी ऊजाह के्षत्रातील प्रमुख कें द्राांवर इांिन भरले जाईल. 

सांरक्षि मांत्रालयाच्या म्हिण्यानुसार, भारतीय हवाई दलाच्या 

ताफ्याांमधे्य इांिन भरण्याची सुणविा देण्यासाठी 'फ्लीट काडह-

फु्यएल ऑन मूर्व्' सुरू करण्यात आले आहे. णवद्यमान प्रिाली 

अांतर्गहत, भारतीय वायुसेना णवणवि एजन्सी ांकडून इांिन खरेदी 

करते आणि नांतर ते हवाई दलाच्या आस्थापनामधे्य णवतररत 

करते. 

IONS सागरी सरा  2022 (IMEX-22) अरबी समुद्रात सिंपन्न 

● इांणडयन ओशन नेर्व्ल णसिोणजयम (IONS) सार्गरी सराव 2022 

(IMEX-22) ची पणहली आवृत्ती 26 ते 30 माचह 2022 दरम्यान 

र्गोवा आणि अरबी समुद्रात आयोणजत करण्यात आली होती. 

मानवतावादी सहाय्य आणि आपत्ती णनवारि (HADR) 

ऑपरेशन्समधे्य सदस् राष्टर ाांच्या नौदलाची परस्पर कायहक्षमता 

वाढविे हा या सरावाचा उदे्दश होता. प्रादेणशक नौदलासाठी 

सहकायह आणि या के्षत्रातील नैसणर्गहक आपत्ती ांना एकणत्रतपिे 

प्रणतसाद देण्यासाठी आणि प्रादेणशक सहकायह आिखी मजबूत 

करण्याचा मार्गह मोकळा करण्यासाठी हा सराव महत्त्वाचा टप्पा 

मानला जातो. 

 

महत्वाचे णद स  
 

णझरो णडन्विणमनेशन डे 01 माचय रोजी साजरा केला जातो. 

● णझरो णडल्स्क्रणमनेशन डे दरवषी 1 माचह रोजी साजरा केला जातो. 

कोित्ाही अडथळ्याांची पवाह न करता सन्मानाने पूिह जीवन 

जर्गण्यासाठी त्ाांच्या कायद्यात आणि िोरिाांमधे्य कोिताही 

भेदभाव न करता सवह लोकाांना समानता, समावेश आणि 

सांरक्षिाचा अणिकार सुणनणित करिे हा या णदवसाचा उदे्दश 

आहे. णझरो णडल्स्क्रणमनेशन डे हे अिोरेल्खत करतो की लोकाांना 

कसे माणहती णमळू शकते आणि समावेश, करुिा, शाांतता आणि 

सवाहत महत्त्वाचे म्हिजे बदलाची चळवळ कशी वाढवता येईल. 

शून्य भेदभाव णदन सवह प्रकारचा भेदभाव सांपवण्यासाठी एकतेची 

जार्गणतक चळवळ णनमाहि करण्यास मदत करत आहे. 

● णझरो णडल्स्क्रणमनेशन डे 2022 ची थीम Remove laws that 

harm, create laws that empower 

1 माचय ते 7 माचय या काला धीत जनऔर्धी णद स सप्ताह 

साजरा केला जािार आहे. 

● रसायने आणि खते मांत्रालय 1 माचह ते 7 माचह 2022 या 

कालाविीत जनऔषिी णदवस आयोणजत करेल. 7 माचह 2022 

रोजी चौथा जनऔषिी णदवस साजरा केला जाईल. चौथ्या 

जनऔषिी णदनाची थीम: "जनऔषिी - लोकाांसाठी उपयुक्त". 

सरकारने माचह 2025 अखेर प्रिानमांत्री भारतीय जनऔषिी 

कें द्राांची (PMBJKs) सांख्या 10,500 पयंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले 

आहे. 
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आिंतरराष्ट्र ीय मणहला णदन सप्ताह सुरू होत आहे. 

● मणहला आणि बाल ण कास मिंत्रालय आझादी का अमृत 

महोत्स ाचा एक भार्ग म्हिून 1 माचयपासून आांतरराष्टर ीय 

मणहला णदन आठ डा आयकॉणनक सप्ताह म्हिून साजरा 

करत आहे. आठवडाभर चालिाऱ्या उत्सवाचा एक भार्ग म्हिून, 

मांत्रालय मणहला सुरक्षा आणि सक्षमीकरिाशी सांबांणित णवणवि 

णवषयाांवर णवणवि कायहिम आणि सोशल मीणडया मोणहमाांचे 

आयोजन करेल. 

1 माचय 2022 रोजी जागणतक नागरी सिंरक्षि णदन साजरा 

करण्यात आला. 

● जागणतक नागरी सिंरक्षि णदन दर र्ी 1 माचय रोजी जर्गभरात 

नार्गरी सांरक्षिाचे महत्त्व आणि त्ासाठी बणलदान णदलेल्या 

जवानाांचा सन्मान करण्यासाठी साजरा केला जातो. नार्गरी 

सांरक्षि, नार्गरी सांरक्षि आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनाबाबत 

जनजारृ्गती करिे हा या णदनाचा उदे्दश आहे जेिेकरून नार्गररक 

आपत्कालीन पररल्स्थतीत स्वतः चे सांरक्षि करण्यासाठी आणि 

आपत्तीचा िोका कमी करण्यासाठी अणिक चाांर्गल्या प्रकारे तयार 

र्व्ावे. 

● जार्गणतक नार्गरी सांरक्षि णदन 2022 ची थीम नार्गरी सांरक्षि 

आणि आपत्ती आणि सांकटाांना तोांड देत णवस्थाणपत लोकसांखे्यचे 

व्यवस्थापन; स्वयांसेवकाांची भूणमका आणि साथीच्या 

रोर्गाांणवरुद्धचा लढा ही आहे. 

02 माचय 2022 रोजी 46  ा नागरी लेखा णदन साजरा करण्यात 

आला. 

● 2 माचह 2022 रोजी डॉ. आांबेडकर इांटरनॅशनल सेंटर, जनपथ, 

नवी णदल्ली येथे 46 वा नार्गरी लेखा णदन साजरा करण्यात आला. 

णवत्त आणि कॉपोरेट व्यवहार मांत्री श्रीमती. णनमहला सीतारामन या 

कायहिमाच्या प्रमुख पाहुण्या आहेत. 

भारतीय नागरी लेखा से ेबद्दल: 

● सुरुवातीला, सी आणि एजी (कतहव्य, अणिकार आणि सेवेच्या 

अटी) सुिारिा कायदा, 1976 मधे्य सुिारिा करिारा अध्यादेश 

जारी करून, भारतीय ऑणडट आणि अकाउांट्स सल्र्व्हस (IA & 

AS) मिून ICAS तयार करण्यात आला. 

● नांतर, कें द्रीय खात्ाांचे णवभार्गीकरि (कामहचारी हस्ताांतरि) 

कायदा, 1976 लारू्ग करण्यात आला आणि 01 माचह 1976 रोजी 

अांमलात आला, त्ानांतर ICAS दरवषी 1 माचह हा णदवस “नार्गरी 

लेखा णदन” म्हिून साजरा करते. 

● ICAS भारत सरकारसाठी आणथहक व्यवस्थापन सेवाांच्या 

णवतरिात मदत करते, जसे की पेमेंट सेवा, कर सांकलन 

प्रिालीला समथहन देते, सरकार-व्यापी लेखाांकन, णवत्तीय अहवाल 

काये, बजेट अांदाज तयार करिे आणि अांतर्गहत लेखापरीक्षि 

करते. 

जागणतक  न्यजी  णदन 2022 03 माचय रोजी साजरा केला जातो. 

● जर्गातील वन्य प्रािी आणि वनस्पती ांबद्दल जार्गरुकता णनमाहि 

करण्यासाठी दरवषी 3 माचह रोजी जार्गणतक वन्यजीव णदन 

पाळला जातो. हा णदवस आपल्याला वन्यजीव रु्गने्हर्गारी आणि 

णवणवि प्रकारच्या आणथहक, पयाहवरिीय आणि सामाणजक 

प्रभावाांना कारिीभूत असलेल्या प्रजाती ांच्या मानव-पे्रररत 

घटाणवरूद्ध लढा देण्याची र्गरज याची आठवि करून देतो. 

● 2022 ची थीम Recovering key species for ecosystem 

restoration आहे. 

जागणतक श्र ि णदन 3 माचय रोजी जागणतक आरोग्य सिंघटनेने 

साजरा केला. 

●  र्ल्य हेल्थ ऑगयनायझेशन (WHO) िारे दरवषी 3 माचय रोजी 

जागणतक श्र ि णद स साजरा केला जातो. बणहरेपिा आणि 

ऐकण्याची हानी कशी टाळता येईल याणवषयी जार्गरूकता 

वाढविे आणि जर्गभरात कान आणि श्रविणवषयक काळजी 

कशी वाढवायची हे या णदवसाचे उणद्दष्ट आहे. जार्गणतक श्रवि 

णदन 2022 रोजी, WHO सांपूिह आयुष्यभर चाांर्गले ऐकण्याचे 

सािन म्हिून सुरणक्षत ऐकण्याच्या महत्त्वावर लक्ष कें णद्रत करेल. 

2021 मधे्य, WHO ने श्रविणवषयक जार्गणतक अहवाल लाँच 

केला ज्यामधे्य श्रविशक्ती कमी होण्याच्या जोखमीसह 

राहिाऱ्या लोकाांच्या वाढत्ा सांखे्यवर प्रकाश टाकण्यात आला. 

हे सात प्रमुख श्र ि हस्तके्षपाांपैकी एक म्हिून ध्वनी णनयांत्रि 

अिोरेल्खत केले आणि मोठ्या आवाजाच्या प्रदशहनास कमी 

करण्याच्या महत्त्वावर जोर णदला.. 

राष्ट्र ीय सुरक्षा णद स 2022 04 माचय रोजी साजरा करण्यात 

आला. 

● राष्टर ीय सुरक्षा णदन (NSD) दरवषी 4 माचह रोजी भारताच्या राष्टर ीय 

सुरक्षा पररषद (NSC) च्या स्थापनेच्या स्मरिाथह साजरा केला 

जातो. रस्ता सुरक्षा, कामाच्या णठकािी सुरणक्षतता, मानवी 

आरोग्य सुरक्षा आणि पयाहवरिीय सुरणक्षतता यासह सवह सुरक्षा 

तत्त्वाांबद्दल जनजारृ्गती करिे हा या णदवसाचा उदे्दश आहे. 2022 

हे 51वे NSD आहे. 

● दरवषी हा णदवस वेर्गळ्या थीमने साजरा केला जातो. यावषी, 

नॅशनल सेफ्टी कौल्न्सल ऑफ इांणडयाने Nurture young 

minds – Develop safety culture अशी थीम जाहीर केली. 

04 माचय रोजी राष्ट्र ीय सुरक्षा णदन साजरा केला जातो. 

● भारतात, भारतीय सुरक्षा दलाांच्या सन्मानाथह दरवषी ४ माचह हा 

राष्टर ीय सुरक्षा णदवस (राष्टर ीय सुरक्षा णदवस) म्हिून साजरा केला 

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

अणिकारी आणि सुरके्षशी णनर्गणडत इतर व्यक्तीांसह सवह सुरक्षा 

दलाांचे कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा या णदवसाचा उदे्दश आहे, जे 

देशाच्या लोकाांची शाांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी आपल्या 

प्रािाांची आहुती देतात. याणशवाय 4 माचह ते 10 माचह 2022 या 

कालाविीत राष्टर ीय सुरक्षा सप्ताह 2022 साजरा केला जात आहे. 
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● भारत सरकारच्या अांतर्गहत कामर्गार मांत्रालयाने 1966 मधे्य 

भारताच्या राष्टर ीय सुरक्षा पररषद (NSC) ची स्थापना केली तेर्व्ा 

4 माचह हा णदवस देखील णचन्हाांणकत केला जातो. पणहला राष्टर ीय 

सुरक्षा णदवस (NSD) 1972 मधे्य आयोणजत करण्यात आला 

होता. 

7 माचय 2022 रोजी जनऔर्धी णद स साजरा केला जातो. 

● 7 माचय 2022 रोजी फामायसु्यणटकि अँड मेणडकल 

णडव्हायसेस बु्यरो ऑफ इिंणडया (PMBI) िारे जनऔषिी 

णदवस साजरा केला जातो. जेनेररक औषिाांचा वापर आणि जन 

औषिी योजनेच्या फायद्याांणवषयी जार्गरूकता पसरवण्यासाठी हा 

णदवस पाळला जातो. जनऔषिी णदवसाची थीम "जनऔर्धी-

जन उपयोगी" आहे. 

● यावेळी डॉरर, आरोग्य कमहचारी, पररचाररका, फामाहणसस्ट 

आणि जनऔषिी णमत्र जनऔषिी पररयोजनेवर चचाह करतील. 

सरकारने माचह 2025 पयंत प्रिानमांत्री भारतीय जनऔषिी 

कें द्राांची (PMBJKs) सांख्या 10,500 पयंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले 

आहे. 

CISF ने 06 माचय रोजी आपला 53  ा स्थापना णद स साजरा 

केला. 

● उत्तर प्रदेशातील र्गाणझयाबाद येथे 06 माचह 2022 रोजी कें द्रीय 

औद्योणर्गक सुरक्षा दलाांचा (CISF) 53 वा स्थापना णदन समारांभ 

आयोणजत करण्यात आला होता. कें द्रीय रृ्गहमांत्री अणमत शहा 

याांनी र्गाणझयाबादच्या इांणदरापुरम येथे CISF च्या स्थापना णदन 

समारांभाला हजेरी लावली आणि सांबोणित केले. CISF, जे कें द्रीय 

रृ्गह मांत्रालयाच्या अांतर्गहत कायह करते, हे कें द्रीय सशस्त्र पोणलस 

दल आहे आणि भारताच्या सहा णनमलष्करी दलाांपैकी एक आहे. 

णदल्ली मेटर ोमधे्य 30 लाखाांहून अणिक प्रवासी आणि देशभरातील 

णवमानतळाांवर 10 लाख प्रवासी CISF च्या सुरके्षतून जातात. 

CISF चे महत्त्वाचे मुदे्द: 

● CISF ची स्थापना 10 माचह 1969 रोजी भारताच्या सांसदेच्या 

कायद्याांतर्गहत सांपूिह भारतातील औद्योणर्गक युणनट्स, सरकारी 

पायाभूत सुणविा प्रकल्प आणि सुणविा आणि आस्थापनाांना सुरक्षा 

कवच देण्यासाठी करण्यात आली. 

● अखेरीस, 15 जून 1983 रोजी पाररत झालेल्या सांसदेच्या दुसर्या 

कायद्यािारे ते भारतीय प्रजासत्ताकाचे सशस्त्र दल बनले. 

● CISF हे भारतातील सहा णनमलष्करी दलाांपैकी एक आहे आणि 

ते रृ्गह मांत्रालयाच्या अांतर्गहत कायह करते. त्ाचे मुख्यालय नवी 

णदल्ली येथे आहे. 

आिंतरराष्ट्र ीय मणहला णदन 2022 8 माचय रोजी साजरा केला जातो. 

● आिंतरराष्ट्र ीय मणहला णदन (IWD) दरवषी 8 माचय रोजी 

जार्गणतक स्तरावर साजरा केला जातो. हा णदवस मणहलाांच्या 

सामाणजक, आणथहक, साांसृ्कणतक आणि राजकीय कामणर्गरीला 

ओळखतो. हा कायहिम मणहलाांच्या कतृहत्वाचा उत्सव साजरा 

करतो आणि मणहलाांच्या समानतेबद्दल जार्गरुकता वाढवतो 

आणि णलांर्ग समानतेसाठी लॉबी तयार करतो. 

● gender equality today for a sustainable tomorrow 

ही 022 च्या आांतरराष्टर ीय मणहला णदनाची थीम आहे. 

● 1911 मधे्य प्रथमच आांतरराष्टर ीय मणहला णदन साजरा करण्यात 

आला . सांयुक्त राष्टर ाांनी आांतरराष्टर ीय मणहला वषह, 1975 मधे्य 

आांतरराष्टर ीय मणहला णदन साजरा करण्यास सुरुवात केली. 1977 

मधे्य, सांयुक्त राष्टर ाांच्या महासभेने सदस् राष्टर ाांना 8 माचह हा मणहला 

हक्काांसाठी UN णदवस म्हिून घोणषत करण्यासाठी आमांणत्रत 

केले. 

9 माचय रोजी धूम्रपान णनरे्ध णद स 2022 साजरा केला जातो. 

● जर्गभरात दरवषी माचह मणहन्यातील दुसऱ्या बुिवारी ‘िूम्रपान 

णनषेि णदवस’ साजरा केला जातो. यावषी 9 माचह रोजी िूम्रपान 

णनषेि णदवस साजरा केला जािार आहे. िूम्रपान सोडू 

इल्ििाऱ्याांना मदत करण्यासाठी तसेच व्यक्तीच्या आरोग्यावर 

िूम्रपान केल्याने होिाऱ्या पररिामाांबद्दल जार्गरूकता णनमाहि 

करण्यासाठी हा णदवस साजरा केला जातो. 

● हा णदवस पाळण्याचे मुख्य कारि म्हिजे णसर्गारेट आणि इतर 

माध्यमाांिारे तांबाखूमुळे त्ाांच्या आरोग्यावर होिार्या 

दुष्पररिामाांबद्दल जार्गरूकता पसरविे आणि लोकाांना णशणक्षत 

करिे होय. 1984 मधे्य आयलंड प्रजासत्ताकमधे्य ऍश वेनस्डे 

णदवशी प्रथम िूम्रपान णनषेि णदवस साजरा करण्यात आला. 

जागणतक णकडनी णदन 2022 10 माचय रोजी जगभरात साजरा 

केला जातो. 

● जागणतक णकडनी णदन दरवषी माचय मणहन्याच्या दुसऱया 

गुरु ारी साजरा केला जातो . या वषी, तो 10 माचय रोजी साजरा 

केला जात आहे. जार्गणतक णकडनी णदन ही एक जार्गणतक मोहीम 

आहे ज्याचा उदे्दश आपल्या णकडनीच्या महत्त्वाबद्दल जार्गरुकता 

वाढविे आहे. जार्गणतक णकडनी णदनाचा उदे्दश आपल्या एकूि 

आरोग्यासाठी आपल्या णकडनीच्या महत्त्वाणवषयी जार्गरूकता 

णनमाहि करिे आणि जर्गभरातील णकडनी रोर्ग आणि त्ाच्याशी 

सांबांणित आरोग्य समस्ाांची वारांवारता आणि प्रभाव कमी करिे 

हा आहे. 

● जार्गणतक णकडनी णदन 2022 ची थीम Kidney Health for 

All ही आहे. 

आिंतरराष्ट्र ीय मणहला न्यायाधीश णदन: 10 माचय 

● 10 माचह हा मणहला न्यायािीशाांचा आांतरराष्टर ीय णदवस म्हिून 

ओळखला जातो. या णदवशी, युनायटेड नॅशनल व्यवस्थापकीय 

आणि नेतृत्व स्तरावर न्याणयक प्रिाली आणि सांस्थाांमधे्य 

मणहलाांच्या प्रर्गतीसाठी योग्य आणि प्रभावी िोरिे आणि योजना 

णवकणसत आणि अांमलात आिण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेची 

पुष्टी करते. 
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जागणतक रोटरॅक्ट् णदन 13 माचय रोजी साजरा केला जातो. 

● जर्गभरातील रोटरॅरसहिारे प्रदान केलेल्या सेवाांची ओळख 

करून देण्यासाठी दरवषी 13 माचह रोजी जार्गणतक रोटरॅर 

णदवस साजरा केला जातो. जार्गणतक रोटरॅर णदवस 2022 ची 

थीम "रोटरी मेणकां र्ग अ णडफरन्स" आहे. जार्गणतक रोटरॅर 

सप्ताह 11 माचह 2022 ते 18 माचह 2022 या कालाविीत होिार 

आहे. 

रोटरॅक्ट् म्हिजे काय? 

● रोटरॅर म्हिजे रोटरी इन अँक्शन. रोटरी ही व्यावसाणयक आणि 

व्यावसाणयक लोकाांची एक सांस्था आहे जी मानवतावादी सेवा 

प्रदान करण्यासाठी, सवह व्यवसायाांमधे्य उच्च नैणतक मानकाांना 

प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि जर्गात सद्भावना आणि शाांतता 

णनमाहि करण्यासाठी जर्गभरात एकत्र येतात. 1968 मधे्य नॉथह 

कॅरोणलना, यूएसए येथे रोटरी इांटरनॅशनल या पणहल्या क्लबची 

सुरुवात झाल्याच्या स्मरिाथह जार्गणतक रोटरॅर णदवस साजरा 

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

क्लबसह रोटरी-प्रायोणजत मोठ्या सांस्थेत बदलली आहे. 

14 माचय रोजी आिंतरराष्ट्र ीय गणित णद स साजरा केला जातो. 

● आिंतरराष्ट्र ीय गणित णद स (IDM) दरवषी 14 माचय रोजी 

जार्गणतक स्तरावर साजरा केला जातो. याला Pi णद स म्हिून 

देखील ओळखले जाते कारि र्गणितीय ल्स्थराांक π (pi) 3.14 

पयंत पूिह केला जाऊ शकतो . णवज्ञान आणि तांत्रज्ञानातील 

र्गणिताच्या अत्ावश्यक भूणमकेबद्दल लोकाांना णशणक्षत करिे, 

जीवनाचा दजाह सुिारिे, मणहला आणि मुली ांचे सक्षमीकरि करिे 

आणि शाित णवकासात योर्गदान देिे हे त्ाचे उणद्दष्ट आहे. हा 

एक तुलनेने नवीन कायहिम आहे जो काही वषांपूवी तयार केला 

रे्गला होता. 2022 IDM ची थीम Mathematics Unites! ही 

आहे. 

नद्यािंसाठी आिंतरराष्ट्र ीय कृती णदन 2022 

● नद्याांसाठी आांतरराष्टर ीय कृती णदन दरवषी 14 माचह रोजी साजरा 

केला जातो. 2022 मधे्य नद्याांसाठी आांतरराष्टर ीय कृती णदनाचा 25 

वा विाहपन णदन आहे. नद्याांचे मूल्य आणि महत्त्व याबद्दल 

जार्गरुकता वाढविे तसेच नद्याांचे सांविहन, नदी व्यवस्थापन, 

प्रदूषि आणि स्वि आणि वाहत्ा पाण्याचा समान प्रवेश 

याबद्दल चचाह करण्यासाठी आणि जनजारृ्गती करण्यासाठी 

जर्गभरातील लोकाांना एकत्र आििे हा या णदवसाचा उदे्दश आहे. 

● या णदवसाची थीम The Importance of Rivers for 

Biodiversity ही आहे. 

जागणतक ग्राहक हक्क णदन 15 माचय रोजी जगभरात साजरा 

केला जातो. 

● जागणतक ग्राहक हक्क णदन दरवषी 15 माचय रोजी साजरा 

केला जातो. हा णदवस सवह ग्राहकाांचे हक्क ओळखले जावे आणि 

त्ाांचे सांरक्षि केले जावे, तसेच त्ा हक्काांना िो्ात आििार्या 

बाजारातील रै्गरवतहन आणि सामाणजक अन्यायाचा णनषेि 

करण्याची सांिी दशहणवतो. हा णदवस ग्राहकाांची शक्ती आणि 

प्रते्कासाठी न्याय्य, सुरणक्षत आणि णटकाऊ बाजारपेठेसाठी 

त्ाांच्या हक्काांवर प्रकाश टाकतो. 

● यावषी आांतरराष्टर ीय ग्राहक हक्क णदन "फेअर णडणजटल 

फायनान्स" या थीमवर साजरा केला जाईल. 

राष्ट्र ीय लसीकरि णद स 16 माचय रोजी साजरा केला जातो. 

● भारतात, सांपूिह देशाला लसीकरिाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी 

राष्ट्र ीय लसीकरि णद स (ज्याला राष्ट्र ीय लसीकरि णद स 

(IMD) देखील म्हितात) दरवषी 16 माचय रोजी साजरा केला 

जातो. हा णदवस पणहल्याांदा 1995 मधे्य साजरा करण्यात आला. 

2022 मधे्य, राष्टर ीय लसीकरि णदवस महत्त्वाचा आहे कारि 

भारत सरकारने 15 ते 18 वषे वयोर्गटातील मुलाांसाठी कोणवड-

19 लसीकरि आणि जे्यष्ठ नार्गररकाांसाठी बूस्टर डोस सुरू केला 

आहे. राष्टर ीय लसीकरि णदवस णकां वा राष्टर ीय लसीकरि णदवस 

2022 ची थीम Vaccines Work for all ही आहे. 

UN ने 15 माचय हा इस्लामोफोणबयाचा सामना करण्यासाठी 

आिंतरराष्ट्र ीय णद स म्हिून घोणर्त केला. 

● UN आमसभेने 2022 पासून दरवषी 15 माचह हा 

इस्लामोफोणबयाचा सामना करण्यासाठी आांतरराष्टर ीय णदवस 

म्हिून घोणषत करण्याचा ठराव मांजूर केला. 193-सदस्ीय UN 

आमसभेने स्वीकारलेला हा ठराव सांघटनेच्या वतीने पाणकस्तानचे 

राजदूत मुनीर अिम याांनी माांडला. इस्लाणमक कोऑपरेशन 

(OIC), 15 माचह, 2022 रोजी. तो णदवस आहे जेर्व्ा एका 

बांदुकिारीने िाइस्टचचह, नू्यझीलांडमिील दोन मणशदी ांमधे्य प्रवेश 

केला आणि दहशतवादी हल्ल्यात 51 उपासक ठार आणि 40 

जखमी झाले. 

 र्ल्य स्लीप डे: 18 माचय  

● दजेदार झोपेचे महत्त्व अिोरेल्खत करण्यासाठी दरवषी माचह 

णवषुववृत्ताच्या आिी शुिवारी वडह स्लीप डे पाळला जातो. या 

वषी, तो 18 माचह रोजी येतो. जार्गणतक झोपेचा णदवस हा झोपेचा 

उत्सव आणि औषि, णशक्षि, सामाणजक पैलू आणि डर ायल्र्व्ांर्ग 

यासह झोपेशी सांबांणित महत्त्वाच्या मुद्द्ाांवर कृती करण्याचे 

आवाहन आहे. झोपेच्या णवकाराांचे उत्तम प्रणतबांि आणि 

व्यवस्थापनािारे समाजावरील झोपेच्या समस्ाांचे ओझे कमी 

करण्याच्या उदे्दशाने वडह स्लीप सोसायटीच्या वडह स्लीप डे 

कणमटीने याचे आयोजन केले आहे. 
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● 'िाणलटी स्लीप, साउांड माइांड, हॅप्पी वडह' ही या वषीच्या वडह 

स्लीप डे ची थीम आहे. 

ग्लोबल ररसायकणलिंग डे: 18 णडसेंबर 

● ररसायकणलांर्गचे महत्त्व कचरा नरे्व् तर सांसािन म्हिून 

ओळखण्यासाठी दरवषी 18 माचह रोजी ग्लोबल ररसायकणलांर्ग डे 

पाळला जातो. हा णदवस जार्गणतक नेत्ाांना आवाहन करण्याचा 

प्रयत् करतो की रीसायकणलांर्ग ही एक जार्गणतक समस्ा असली 

पाणहजे आणि आपल्या सभोवतालच्या वसू्तांच्या बाबतीत लोकाांना 

सांसािनात्मकपिे णवचार करण्यास आणि वाया घालवू नये 

यासाठी प्रोत्साणहत केले पाणहजे. 

● recycling fraternity ही यावषीची थीम आहे. 

ऑडयनन्स फॅक्ट्री डे: 18 णडसेंबर 

● ऑडहनन्स फॅररी डे दरवषी 18 माचह रोजी साजरा केला जातो. 

18 माचह 1802 रोजी कोलकाता येथील कोसीपूर येथे असलेल्या 

भारतातील सवाहत जुन्या आयुि णनमाहिी कारखान्याचे उत्पादन 

सुरू झाले. OFB ही जर्गातील 37वी सवाहत मोठी सांरक्षि 

उपकरिे उत्पादक, आणशयातील दुसरी सवाहत मोठी आणि 

भारतातील सवाहत मोठी कां पनी आहे. 

हॅपीनेस डे 2022 

● दरवषी 20 माचह रोजी जर्गभरात हॅपीनेस डे पाळला जातो. सांयुक्त 

राष्टर  सांघाने 2013 मधे्य हा णदवस साजरा करण्यास सुरुवात केली, 

परां तु त्ासाठीचा ठराव 12 जुलै 2012 रोजी सांमत करण्यात 

आला. या ठरावाची सुरुवात भूतानने केली ज्याने यावर प्रकाश 

टाकला. 

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

Kind आहे. 

जागणतक सॅ्परो डे (WSD) दर र्ी 20 माचय रोजी साजरा केला 

जातो. 

● जार्गणतक सॅ्परो डे (WSD) दरवषी 20 माचह रोजी साजरा केला 

जातो. हा णदवस म्हिजे घरातील णचमिी आणि णतला 

भेडसाविाऱ्या िो्ाांबद्दल जार्गरुकता वाढविे. जार्गणतक 

णचमिी णदनाचा उदे्दश जर्गभरातील पक्ष्याांबद्दल जार्गरूकता 

णनमाहि करिे आणि त्ाांचे सांरक्षि करिे हा आहे. काही वषांपूवी 

घरातील णचमण्या सामान्यतः  लोकाांच्या घरात णदसत होत्ा. 

वाढत्ा ध्वणनप्रदूषिाचा पररिाम म्हिून हा पक्षी आता नामशेष 

होण्याच्या मार्गाहवर आहे. 

● जार्गणतक णचमिी णदनाची थीम "लर्व् सॅ्परोज" आहे. 

20 माचय हा  र्ल्य ओरल हेल्थ डे म्हिून साजरा केला जातो. 

● जार्गणतक वडह ओरल हेल्थ डे दरवषी 20 माचह रोजी साजरा केला 

जातो. या णदवसाचे उणद्दष्ट मौल्खक आरोग्यासांबांिीच्या 

समस्ाांबद्दल आणि तोांडाच्या स्वितेचे महत्त्व याबद्दल जार्गणतक 

जार्गरूकता वाढविे आहे जेिेकरून सरकार, आरोग्य सांघटना 

आणि सामान्य जनता णनरोर्गी तोांड णमळवण्यासाठी एकत्र काम 

करू शकतील.  

21 माचय हा आिंतरराष्ट्र ीय  न णदन म्हिून साजरा केला जातो. 

● आांतरराष्टर ीय वन णदन (ज्याला जार्गणतक वनीकरि णदवस 

म्हिूनही ओळखले जाते) दरवषी 21 माचह रोजी साजरा केला 

जातो. सवह प्रकारच्या जांर्गलाांच्या महत्त्वाणवषयी जार्गरुकता 

णनमाहि करिे हा या णदवसाचा मुख्य उदे्दश आहे. सध्याच्या आणि 

भावी णपढ्याांच्या फायद्यासाठी सवह प्रकारची जांर्गले आणि 

जांर्गलाबाहेरील झाडे याांचे महत्त्व, तसेच जांर्गलाांची मूले्य, महत्त्व 

आणि योर्गदान याबद्दल समुदायाांमधे्य जनजारृ्गती वाढवण्यासाठी 

हा णदवस साजरा केला जातो. 

● “Forests and sustainable production and 

consumption ही 2022 वषाहसाठी थीम आहे. 

इिंटरनॅशनल डे फॉर द एणलणमनेशन ऑफ रणसअल 

णडन्विणमनेशन : 21 माचय  

● इांटरनॅशनल डे फॉर द एणलणमनेशन ऑफ रणसअल 

णडल्स्क्रणमनेशन दरवषी 21 माचय रोजी लोकाांना वाांणशक 

भेदभावाच्या नकारात्मक पररिामाांची आठवि करून 

देण्यासाठी साजरा केला जातो. 

● VOICES FOR ACTION AGAINST RACISM ही यावषीची 

थीम आहे. 

कें द्रीय राखी  पोलीस दल (CRPF) 83  ा स्थापना णद स साजरा 

करत आहे. 

● कें द्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) ने 19 माचह 2022 रोजी 

आपला 83 वा स्थापना णदवस उत्साहात आणि औपचाररक 

उत्साहाने साजरा केला. जमू्ममिील मौलाना आझाद से्टणडयमवर 

83 व्या स्थापना णदवस परेडचे आयोजन करण्यात आले होते. 

सीआरपीएफने राष्टर ीय राजिानीच्या बाहेर आपला स्थापना णदवस 

साजरा करण्याची ही पणहलीच वेळ होती. कें द्रीय रृ्गहमांत्री अणमत 

शहा याांनी परेडमधे्य सलामी घेतली आणि सीआरपीएफ 

जवानाांना णवणवि शे्रिी ांमधे्य अपवादात्मक कामणर्गरीसाठी शौयह 

पदके आणि टर ॉफी प्रदान केल्या. 
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जागणतक डाऊन णसिंडर ोम णद स (WDSD) दर र्ी 21 माचय रोजी 

साजरा केला जातो. 

● जार्गणतक डाऊन णसांडर ोम णदवस (WDSD) दरवषी 21 माचह रोजी 

साजरा केला जातो. ही एक जार्गणतक मोहीम आहे जी डाउन 

णसांडर ोमबद्दल जार्गरूकता पसरवण्यासाठी दरवषी पाळली जाते. 

आनुवांणशक णवकाराांबद्दल जार्गरूकता वाढवण्यासाठी हा णदवस 

जार्गणतक उपिम म्हिून साजरा केला जातो. डाऊन णसांडर ोम 

असलेल्या व्यक्तीमधे्य अणतररक्त रु्गिसूत्र असते. 

● Inclusion Means ही यावषीची थीम आहे. 

22 माचय हा जागणतक जल णदन म्हिून जगभरात साजरा केला 

जातो. 

● जार्गणतक जल णदन दरवषी 22 माचह रोजी जर्गभरात साजरा केला 

जातो . र्गोड्या पाण्याचे महत्त्व अिोरेल्खत करण्याचा या णदवसाचा 

उदे्दश आहे. हे र्गोड्या पाण्याच्या स्त्रोताांच्या शाित 

व्यवस्थापनासाठी समथहन करण्यासाठी वापरले जाते. हे 2022, 

फोकस भूजल आहे, एक अदृश्य स्त्रोत आहे ज्याचा प्रभाव सवहत्र 

दृश्यमान आहे. सांबांणित समस्ाांमधे्य पािीटांचाई, जलप्रदूषि, 

अपुरा पािीपुरवठा, स्वितेचा अभाव आणि या णदवशी पाणहले 

जािारे हवामान बदलाचे पररिाम याांचा समावेश होतो. 

21 माचय रोजी जागणतक काव्य णदन साजरा केला जातो. 

● मानवी मनाची सजहनशील भावना काबीज करण्याची कणवतेची 

अणितीय क्षमता ओळखण्यासाठी दरवषी 21 माचह रोजी 

जार्गणतक कणवता णदन साजरा केला जातो. जार्गणतक कणवता णदन 

हा मानवतेच्या साांसृ्कणतक आणि भाणषक अणभव्यक्ती आणि 

ओळखीच्या सवाहत मौल्यवान प्रकाराांपैकी एक साजरा करतो. 

● युनायटेड नेशन्स एजु्यकेशनल, सायांणटणफक आणि कल्हचरल 

ऑर्गहनायझेशन (UNESCO) ने 1999 मधे्य पॅररस येथे UNESCO 

च्या 30 व्या सत्रादरम्यान काव्यात्मक अणभव्यक्तीिारे भाणषक 

णवणवितेला समथहन देण्याच्या उदे्दशाने आणि लुप्त होत 

चाललेल्या भाषाांना ऐकण्याची सांिी वाढवण्याच्या उदे्दशाने हा 

णदवस स्वीकारला. 

जागणतक ह ामान णदन 2022 

● जार्गणतक हवामान णदन दरवषी 23 माचह रोजी जर्गभरात साजरा 

केला जातो . जार्गणतक हवामान सांघटना (WMO) ची स्थापना 

म्हिून हा णदवस साजरा केला जातो आणि तो पृथ्वीच्या 

वातावरिाच्या वतहनावर लक्ष कें णद्रत करतो. हा णदवस लोकाांना 

पृथ्वीच्या वातावरिाचे सांरक्षि करण्यासाठी त्ाांच्या भूणमकेबद्दल 

जार्गरूक राहण्यास मदत करतो. जार्गणतक हवामान णदवस हा 

एक महत्त्वाचा णदवस आहे कारि तो पृथ्वी ग्रहाच्या णवणवि 

समस्ाांच्या जार्गणतक मान्यतेवर लक्ष कें णद्रत करतो. जर्गभरातील 

पृथ्वीच्या अनेक समस्ाांबद्दल जार्गरुकता णनमाहि करून हा 

णदवस साजरा केला जातो. 

● Early Warning and Early Action ही यावषीची थीम आहे. 

शहीद णदन 23 माचय रोजी साजरा केला जातो. 

● दरवषी, 23 माचह हा णदवस शहीद णदन (शहीद णदवस णकां वा 

सवोदय णदन) म्हिून पाळला जातो. स्वातांत्र्यसैणनक भर्गतणसांर्ग, 

सुखदेव थापर आणि णशवराम राजरु्गरू याांच्या पुण्यणतथीणनणमत्त 

आदराांजली वाहण्यासाठी हा णदवस पाळण्यात आला, ज्याांनी 

भारताच्या स्वातांत्र्यासाठी आपले प्राि अपहि केले. तसेच, 30 

जानेवारी हा महात्मा र्गाांिी ांच्या स्मरिाथह शहीद णदन णकां वा शहीद 

णदवस म्हिून पाळला जातो. 

24 माचय रोजी जागणतक क्षयरोग णदन साजरा केला जातो. 

● जार्गणतक क्षयरोर्ग णदन दरवषी 24 माचह रोजी क्षयरोर्ग (टीबी) च्या 

जार्गणतक महामारीबद्दल आणि या रोर्गाचे उच्चाटन करण्याच्या 

प्रयत्ाांबद्दल लोकाांमधे्य जार्गरूकता णनमाहि करण्यासाठी पाळला 

जातो. 1882 मधे्य डॉ रॉबटह कोच याांनी घोणषत केले की त्ाांनी 

टीबीला कारिीभूत असलेल्या जीवािूचा शोि लावला होता, 

ज्याने या रोर्गाचे णनदान आणि उपचार करण्याचा मार्गह खुला केला 

होता. 

● जार्गणतक क्षयरोर्ग णदन 2022 ची थीम Invest to End TB. Save 

Lives ही आहे. 

इिंटरनॅशनल डे फॉर द राईट टू द टु्रथ: 24 माचय 

● सांयुक्त राष्टर  सांघाने दरवषी 24 माचह हा मानवी हक्क उल्लांघन 

आणि पीणडताांच्या प्रणतषे्ठबद्दल सत्ाच्या अणिकारासाठी 

इांटरनॅशनल डे फॉर द राईट टू द टु्रथ साजरा केल्या जातो. या 

णदवसाचे उणद्दष्ट आहे ज्याांनी आपले जीवन समणपहत केले आहे 

णकां वा आपले जीवन र्गमावले आहे. 

● हा णदवस दरवषी 24 माचह रोजी "मॉल्न्सग्नर ऑस्कर अनहल्फो 

रोमेरो" याांना श्रद्धाांजली वाहण्यासाठी पाळला जातो. 

इिंटरनॅशनल डे ऑफ सॉणलडॅररटी: 25 माचय 

● युनायटेड नेशन्स दरवषी 25 माचह रोजी इांटरनॅशनल डे ऑफ 

सॉणलडॅररटी साजरा केल्या जातो. हा कृती एकणत्रत करण्याचा, 

न्यायाची मार्गिी करण्याचा आणि UN कमहचारी आणि 

शाांतीरक्षक तसेच रै्गर-सरकारी समुदाय आणि पे्रसमिील आमचे 

सहकारी याांचे सांरक्षि करण्याचा आमचा सांकल्प मजबूत 

करण्याचा णदवस आहे. 

इिंटरनॅशनल डे ऑफ रेमेम्बरिंस ऑफ द न्वव्हन्वक्ट्म्स ऑफ सॅ्लव्हरी 

अँड द टर ािंसटलािंणटक से्लव्ह: 25 माचय 

● इांटरनॅशनल डे ऑफ रेमेम्बरांस ऑफ द ल्र्व्ल्रम्स ऑफ सॅ्लर्व्री 

अँड द टर ाांसटलाांणटक से्लर्व् दरवषी 25 माचह रोजी विहिेष आणि 

पूवहग्रहाांच्या िो्ाांबद्दल जार्गरूकता वाढवण्यासाठी म्हिून 

साजरा केला जातो. नू्ययॉकह मिील सांयुक्त राष्टर ाांच्या मुख्यालयात 

आणि जर्गभरातील सांयुक्त राष्टर ाांच्या कायाहलयाांमधे्य समारांभ 

आणि णियाकलापाांसह हा णदवस साजरा केला जातो. 
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अथय अ र 2022 26 माचय रोजी साजरा केला जातो. 

● दरवषी, हवामान बदलाणवरुद्धच्या लढ्याला पाणठां बा आणि एका 

चाांर्गल्या ग्रहाप्रती वचनबद्धता दशहणवण्यासाठी माचह मणहन्याच्या 

शेवटच्या शणनवारी जर्गभरात पृथ्वी तास साजरा केला जातो. अथह 

अवर 2022 26 माचह 2022 रोजी णचन्हाांणकत केले जात आहे. अथह 

अवर 2022 ची थीम 'शेप अवर फु्यचर' वर कें णद्रत असेल. 

भारत सरकार 5 ऑक्ट्ोबर हा राष्ट्र ीय डॉन्वल्फन णद स साजरा 

करेल. 

● कें द्रीय पयाहवरि, वन आणि हवामान बदल मांत्रालयाने 2022 

पासून डॉल्ल्फनच्या सांविहनासाठी जार्गरूकता णनमाहि 

करण्यासाठी एक ऐणतहाणसक पाऊल म्हिून दरवषी 5 

ऑरोबर हा णदवस राष्टर ीय डॉल्ल्फन णदवस म्हिून साजरा 

करिार आहे. 

● डॉल्ल्फन हे णनरोर्गी जलीय पररसांस्थेचे आदशह पयाहवरिीय 

णनदेशक म्हिून काम करतात आणि डॉल्ल्फनच्या सांविहनामुळे 

प्रजाती ांच्या अल्स्तत्वासाठी आणि त्ाांच्या उपजीणवकेसाठी जलचर 

प्रिालीवर अवलांबून असलेल्या लोकाांनाही फायदा होईल. 

आिंतरराष्ट्र ीय और्ध तपासिी णदन 2022 31 माचय रोजी साजरा 

करण्यात आला. 

● 2017 पासून दरवषी 31 माचह रोजी आांतरराष्टर ीय अांमली पदाथह 

तपासिी णदवस साजरा केला जातो जेिेकरून लोक डर ग्जबद्दल 

णशणक्षत र्व्ावे आणि त्ाांच्या पररिामाांबद्दल जार्गरूक र्व्ावे. 

औषिाांच्या हानी कमी करण्याच्या उपिमाांना प्रोत्साहन देिे 

आणि औषिाांशी सांबांणित जोखीम कमी करिे हा या णदवसाचा 

उदे्दश आहे. त्ासोबत, हे औषिाांच्या हानी कमी करण्याच्या 

णियाांना प्रोत्साहन देते आणि औषिाांशी सांबांणित जोखीम कमी 

करते. 31 माचह रोजी त्ाांचे धे्यय सांपूिह ग्रहावरील औषि तपासिी 

सेवा आणि कां पन्याांच्या उपलब्धतेबद्दल जनजारृ्गती करिे हे आहे. 

जागणतक बॅकअप णदन 2022 31 माचय रोजी साजरा करण्यात 

आला. 

● जार्गणतक बॅकअप णदवस दरवषी 31 माचह रोजी साजरा केला 

जातो. हा णदवस आम्हाला आमच्या मौल्यवान णडणजटल 

दस्तऐवजाांचे सांरक्षि करण्याची आठवि करून देतो कारि 

आम्ही तांत्रज्ञानावर अणिक अवलांबून झालो आहोत. आपल्या 

जीवनात डेटाची वाढती भूणमका आणि णनयणमत बॅकअपचे महत्त्व 

जािून घेण्याचा हा णदवस आहे. मूलतः , जार्गणतक बॅकअप 

णदवसाची सुरुवात जार्गणतक बॅकअप मांथ म्हिून झाली, मॅक्सटर 

नावाच्या हाडह डर ाइर्व् कां पनीने जी नांतर सीरे्गट टेक्नॉलॉजीने 

णवकत घेतली. 

आिंतरराष्ट्र ीय टर ान्सजेंडर णद स 2022 

● आांतरराष्टर ीय टर ान्सजेंडर डे ऑफ ल्र्व्णजणबणलटी (TDOV) दरवषी 

31 माचह रोजी जर्गभरात टर ान्सजेंडर लोकाांना भेडसाविार्या 

भेदभावाणवषयी जार्गरुकता णनमाहि करण्यासाठी, तसेच 

समाजातील त्ाांच्या योर्गदानाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी 

होतो. हा णदवस टर ान्सजेंडर लोकाांना साजरे करण्यासाठी आणि 

जर्गभरातील टर ान्सजेंडर लोकाांना भेडसाविाऱ्या भेदभावाणवषयी 

जार्गरूकता णनमाहि करण्यासाठी तसेच समाजातील त्ाांचे 

योर्गदान साजरे करण्यासाठी समणपहत आहे. 

 

णनधन बातम्या 
 

 ेस्ट इिंणडजचा णदग्गज णफरकीपटू सोनी रामाधीन यािंचे णनधन 

● वेस्ट इांणडजचे महान णफरकीपटू, सोनी रामाधीन याांचे वयाच्या 

92 व्या वषी णनिन झाले. 1950 मधे्य इांग्लांडमधे्य पणहली माणलका 

णजांकिाऱ्या सांघाचा तो एक भार्ग होता. 1950 मधे्य ओड टर ॅफडह 

येथे इांग्लांडणवरुद्ध त्ाने कसोटी पदापहि केले. रामणदनचा अांत 

झाला. 43 कसोटी खेळून 28.98 च्या सरासरीने 158 बळी घेतले. 

रामािीनने 184 प्रथम शे्रिी सामने खेळले आणि 20.24 च्या 

सरासरीने 758 णवकेट्स घेतल्या. 1960 च्या उत्तरािाहत खेळातून 

णनवृत्ती घेतल्यानांतर तो इांग्लांडला रे्गला. 

प्रख्यात णचत्रपट समीक्षक, लेखक जयप्रकाश चौकसे यािंचे णनधन 

● णचत्रपट समीक्षक, लेखक जयप्रकाश चौकसे याांचे वयाच्या 82 

व्या वषी हृदयणवकाराच्या झट्ाने णनिन झाले. त्ाांनी 'शायद' 

(1979), 'कतल' (1986) आणि 'बॉडीर्गाडह ' (2011) यासह अनेक 

णचत्रपटाांसाठी पटकथा आणि सांवाद णलणहले आहेत आणि 

टेणलल्र्व्जन माणलकाांसाठी लेखनातही त्ाांचा सहभार्ग होता. मध्य 

प्रदेशचे मुख्यमांत्री णशवराज णसांह चौहान, प्रदेश काँगे्रसचे अध्यक्ष 

कमलनाथ आणि इतर अनेक नेत्ाांनी चौकसे याांच्या णनिनाबद्दल 

शोक व्यक्त केला. 

भारताचे माजी लष्करप्रमुख जनरल एसएफ रॉणडरग्स यािंचे णनधन 

● 1990 ते 1993 या काळात भारतीय लष्कराचे प्रमुख म्हिून काम 

केलेले जनरल एसएफ रॉणडर ग्स याांचे वयाच्या 88 व्या वषी णनिन 

झाले. जनरल सुणनथ फ्राल्न्सस रॉणडर ग्ज हे 2004 ते 2010 पयंत 

पांजाबचे राज्यपाल देखील होते. त्ाांनी राष्टर ीय सुरक्षा सल्लार्गार 

मांडळावर दोन वेळा काम केले होते. णनवृत्तीपासून ते सामाणजक 

आणि साणहल्त्क कायाहत रु्गांतले आहेत आणि िोरिात्मक 

मुद्द्ाांवर त्ाांनी अनेक भाषिेही णदली आहेत. त्ाांच्या अमूल्य 

योर्गदानाबद्दल आणि देशसेवेसाठी देश आणि भारतीय सेना 

सदैव ऋिी राहील. 

ऑस्कर ण जेते णनमायते अँलन  ॉलणब्रज लॅड जु्यणनयर यािंचे णनधन 

● ऑस्कर णवजेते णनमाहते, िेंटीएथ सेंचुरी फॉक्सचे माजी 

एल्क्कझ्ुणटर्व्, 'स्टार वॉसह' आणि 'बे्रर्व्हाटह' याांना णहरवी झेंडी 

दाखविारे, अँलन लॅड जु्यणनयर याांचे वयाच्या 84 व्या वषी णनिन 

झाले. त्ाांना पे्रमाने "Laddie" म्हिून ओळखले जात असे. 1995 

मधे्य मेल णर्गब्सन णदग्दणशहत 'बे्रर्व्हाटह ' या सवोतृ्कष्ट णचत्रपटासाठी 

त्ाांनी अकादमी पुरस्कार (ऑस्कर पुरस्कार) णजांकला ते 1979 

मधे्य स्थापन झालेल्या लॅड कां पनीच्या सांस्थापकाांपैकी एक होते. 
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ऑस्टरेणलयाचा माजी णक्रकेटपटू रॉड माशय यािंचे णनधन 

● ऑस्टर ेणलयाचे माजी णिकेटपटू (यष्टीरक्षक) रॉडनी ण ल्यम माशय 

याांचे अँडलेड ऑस्टर ेणलयात णनिन झाले. कसोटी णिकेटमधे्य 

शतक झळकाविारा तो पणहला ऑस्टर ेणलयन यणष्टरक्षक होता 

आणि त्ाने 3 शतके पूिह केली. वेर्गवान र्गोलांदाज डेणनस 

णललीच्या र्गोलांदाजीवर 95 िावासणहत यणष्टरक्षकाने ३५५ बाद 

करण्याचा कसोटी णविम त्ाच्या नावावर आहे. त्ाने 1970 ते 

1984 पयंत ऑस्टर ेणलयासाठी 96 कसोटी सामने आणि 

ऑस्टर ेणलयासाठी 92 एकणदवसीय आांतरराष्टर ीय (ODI) खेळले 

आणि नांतर फेबु्रवारी 1984 मधे्य टॉप-फ्लाइट णिकेटमिून 

णनवृत्ती घेतली. 

पाणकस्तानचे माजी अध्यक्ष रणफक तरार यािंचे णनधन 

● जे्यष्ठ राजकारिी, सवोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायािीश आणि 

पाणकस्तानचे राष्टर पती रणफक तरार याांचे वयाच्या 92 व्या वषी 

णनिन झाले. मुहम्मद रणफक तरार याांचा जन्म 2 नोर्व्ेंबर 1929 

रोजी पाणकस्तानातील पीर कोट येथे झाला. त्ाांनी 1991 ते 1994 

पयंत सवोच्च न्यायालयाचे न्यायािीश म्हिून काम केले. त्ाांनी 

1989 ते 1991 पयंत लाहोर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायािीश 

म्हिूनही काम केले. नांतर ते 1997 ते 2001 या कालाविीसाठी 

पाणकस्तानचे राष्टर पती बनले. 

झािंणबयाचे माजी राष्ट्र पती रुणपया बािंदा यािंचे णनधन 

● झाांणबयाचे माजी राष्टर ाध्यक्ष रुणपया बाांदा याांचे ककह रोर्गाशी दोन 

वषांच्या लढाईनांतर णनिन झाले. ते 85 वषांचे होते. बाांदा याांनी 

2008 आणि 2011 पासून झाांणबयाचे चौथे अध्यक्ष म्हिून काम 

केले होते. बाांदा याांनी 2006 मधे्य तत्कालीन अध्यक्ष लेर्व्ी 

म्वानावासा याांनी उपाध्यक्ष म्हिून णनयुक्त होण्यापूवी प्रथम 

अध्यक्ष केनेथ कौांडा याांच्या नेतृत्वाखाली वररष्ठ राजनैणतक पदे 

भूषवली होती. 

WWE चे णदग्गज रेझर रेमन यािंचे णनधन 

● दोन वेळा WWE हॉल ऑफ फेमर, स्कॉट हॉल याांचे 

हृदयणवकाराच्या झट्ाने णनिन झाले. ते 63 वषांचे होते. 

जार्गणतक कुस्ती महासांघ (WWF, आता WWE) सह त्ाांचा 

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

या नावाने प्रणसद्ध होता. तो चार वेळा WWE इांटरकॉल्न्टनेंटल 

चॅल्ियन बनला. 

● 2014 मधे्य, स्कॉट हॉलचा WWE हॉल ऑफ फेममधे्य वैयल्क्तक 

कुस्तीपटू म्हिून आणि नांतर पुन्हा 2020 मधे्य NWO चा भार्ग 

म्हिून समावेश करण्यात आला. स्कॉट हॉल हे WWC 

युणनर्व्सहल हेवीवेट चॅल्ियनणशप आणि USWA युणनफाइड वडह 

हेवीवेट चॅल्ियनणशपसह दोन वेळा णविणवजेते आहे. 

आिंध्र प्रदेशच्या माजी राज्यपाल कुमुदबेन जोशी यािंचे णनधन 

● आांध्र प्रदेशच्या माजी राज्यपाल कुमुदबेन मणिशांकर जोशी याांचे 

णनिन झाले. त्ा 88 वषांच्या होत्ा. सुश्री जोशी याांनी 26 नोर्व्ेंबर 

1985 ते 7 फेबु्रवारी 1990 पयंत आांध्र प्रदेशच्या राज्यपाल म्हिून 

काम पाणहले. शारदा मुखजी याांच्यानांतर त्ा राज्याच्या दुसऱ्या 

मणहला राज्यपाल होत्ा. जोशी तीन वेळा राज्यसभेचे सदस् होते. 

अमेररकन खगोलभौणतकशास्त्रज्ञ यूजीन पाकय र यािंचे णनधन 

● सौर भौणतकशास्त्रात योर्गदान देिारे अमेररकन 

खर्गोलभौणतकशास्त्रज्ञ यूजीन नू्यमन पाकह र याांचे वयाच्या ९४ व्या 

वषी णनिन झाले आहे. युजीन पाकह रने 2018 मधे्य नॅशनल 

एरोनॉणटक्स अँड से्पस अँडणमणनस्टर ेशन (NASA) च्या पाकह र 

सोलर प्रोबचे प्रके्षपि पाणहले, ज्याचे नाव NASA ची पणहली 

मोहीम आहे. णजवांत व्यक्ती, आणि त्ाांच्या नावाच्या 

अांतराळयानाचे प्रके्षपि पाहिारी पणहली व्यक्ती बनली. 

माणलयाचे माजी पिंतप्रधान सौमेलो बुबेये माइगा यािंचे णनधन 

● मालीचे माजी पांतप्रिान सौमेलो बुबेये माइर्गा याांचे 

आजारपिामुळे णनिन झाले आहे. माइर्गा याांनी 2017 ते 2019 

पयंत मालीचे पांतप्रिान म्हिून काम केले. लष्करी जांटाने देश 

ताब्यात घेतल्यानांतर ऑर्गस्ट 2021 पासून त्ाांना नजरकैदेत 

ठेवण्यात आले होते. त्ाांना 2017 मधे्य केइटाचे पांतप्रिान म्हिून 

णनयुक्त करण्यात आले होते परां तु 160 लोक मारल्या रे्गलेल्या 

हत्ाकाांडामुळे एणप्रल 2019 मधे्य त्ाांनी राजीनामा णदला. 

बािंगलादेशचे माजी राष्ट्र पती शहाबुद्दीन अहमद यािंचे णनधन 

● बाांर्गलादेशचे माजी राष्टर पती शहाबुद्दीन अहमद याांचे वयाच्या ९२ 

व्या वषी बाांर्गलादेशातील ढाका येथे णनिन झाले . 1990 मधे्य 

माजी लष्करी हुकूमशहा एचएम इरशाद याांना पाडण्यासाठी 

झालेल्या जनआांदोलनादरम्यान सवह पक्षाांचे एकमताने उमेदवार 

म्हिून ते राज्याचे अांतररम प्रमुख होते. शहाबुद्दीन अहमद याांनी 

1996 ते 2001 या काळात बाांर्गलादेशचे राष्टर पती म्हिूनही काम 

केले. फेबु्रवारी 1991 मधे्य देशात "मुक्त आणि णविासाहह" 

णनवडिूक आयोणजत करण्यासाठी ते जबाबदार होते. 

भारताचे माजी सरन्यायाधीश आर सी लाहोटी यािंचे णनधन 

● भारताचे माजी सरन्यायािीश रमेशचांद्र लाहोटी याांचे वयाच्या 81 

व्या वषी णनिन झाले. न्यायमूती लाहोटी याांची 1 जून 2004 रोजी 

भारताचे 35 वे सरन्यायािीश म्हिून णनयुक्ती करण्यात आली. ते 

1 नोर्व्ेंबर 2005 रोजी णनवृत्त झाले. 

न्यायमूती लाहोटी यािंची कारकीदय : 

● 1 नोर्व्ेंबर 1940 रोजी जन्मलेले, ते 1960 मधे्य रु्गना णजल्हह्यातील 

बारमधे्य रुजू झाले आणि 1962 मधे्य वकील म्हिून दाखल झाले. 

एणप्रल 1977 मधे्य त्ाांची थेट खांडपीठात, बारमिून राज्य उच्च 

न्याणयक सेवेत भरती झाली आणि णजल्हा म्हिून त्ाांची णनयुक्ती 

झाली. आणि सत्र न्यायािीश. 
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● एक वषह या पदावर काम केल्यानांतर, न्यायमूती लोहाटी याांनी मे 

1978 मधे्य राजीनामा णदला आणि मुख्यतः  उच्च न्यायालयात 

पॅ्रल्रस करण्यासाठी बारमधे्य परतले. 

● 3 मे 1988 रोजी त्ाांची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे अणतररक्त 

न्यायािीश म्हिून णनयुक्ती करण्यात आली आणि पुढील वषी 4 

ऑर्गस्ट रोजी त्ाांना कायमस्वरूपी न्यायािीश म्हिून णनयुक्त 

करण्यात आले. 

● 7 फेबु्रवारी 1994 रोजी त्ाांची णदल्ली उच्च न्यायालयात बदली 

झाली आणि नांतर 9 णडसेंबर 1998 रोजी त्ाांची सवोच्च 

न्यायालयाचे न्यायािीश म्हिून णनयुक्ती करण्यात आली. 

GIF स्वरूपाचे णनमायते, स्टीफन ण ल्हाइट यािंचे णनधन 

● ग्राणफक्स इांटरचेंज फॉरमॅट (GIF) फॉरमॅटचे णनमाहते स्टीफन 

णवल्हाइट याांचे वयाच्या 74 व्या वषी कोणवड-19 सांबांणित 

समस्ाांमुळे णनिन झाले. णवल्हाइटने 1987 मधे्य Compuserve 

येथे काम करत असताना ग्राणफक्स इांटरचेंज फॉरमॅट णकां वा GIF 

तयार केले. ऑक्सफडह अमेररकन णडक्शनरीने 2012 मधे्य GIF 

शब्दाला वषाहतील सवोत्तम शब्द म्हिून घोणषत केले. 2013 मधे्य 

त्ाांना वेबी लाइफटाइम अणचर्व्मेंट पुरस्काराने सन्माणनत 

करण्यात आले. 

बेन्वियमचा फुटबॉलपटू णमगुएल वॅ्हन डॅमे यािंचे णनधन 

● णदग्गज बेल्ियन फुटबॉलपटू णमरे्गल रॅ्व्न डॅमे याांचे वयाच्या २८ 

व्या वषी लु्यकेणमयाशी दीघहकाळ सांघषह केल्यानांतर णनिन झाले. 

रॅ्व्न डॅमे याांना 2016 मधे्य लु्यकेणमया झाल्याचे णनदान झाले 

आणि पाच वषांपासून ककह रोर्गावर उपचार सुरू होते. त्ाच्या 

आठ वषांच्या व्यावसाणयक कारणकदीत, रॅ्व्न डॅमे सकह ल 

बु्रर्गकडून खेळले आणि सांघासाठी 40 सामने खेळले. 

णसक्कीमचे माजी मुख्यमिंत्री बीबी गुरुिं ग यािंचे णनधन 

● णसक्कीमचे णतसरे मुख्यमांत्री भीम बहादूर रु्गरुां र्ग याांचे 

णसक्कीममिील र्गांर्गटोक येथील लुमसुई येथील त्ाांच्या 

णनवासस्थानी णनिन झाले . बी. रु्गरुां र्ग याांनी कलकत्ता (कोलकाता) 

येथील अमृता बाजार पणत्रका या वृत्तपत्रात णशक्षक आणि स्टाफ 

ररपोटहर म्हिून काम केले आणि त्ाांनी णसक्कीमच्या काांचनजांर्गा 

नावाच्या पणहल्या वृत्त-आिाररत नेपाळी जनहलचे सांपादन देखील 

केले, 

 

ण ण ध बातम्या 
 

क्लायमेट फोसय अिंटान्वक्ट्यका मोणहमेमधे्य भारताचे प्रणतणनणधत्व 

आरुर्ी  मायचे ना  करेल. 

● राष्टर ीय स्तरावरील नेमबाज आणि णदल्लीची राहिारी 

पयाहवरिवादी, आरुषी वमाह णहची माचह 2022 मधे्य होिाऱ्या 

2041 क्लायमेट फोसह अांटाल्रहका मोणहमेत भारताचे प्रणतणनणित्व 

करण्यासाठी णनवड करण्यात आली आहे. ती णपसु्तल आणि टर ॅप 

शूणटांर्गमधे्य राष्टर ीय स्तरावरील नेमबाज आहे. राज्य आणि उत्तर 

भारत चॅल्ियन आणि राष्टर ीय पदक णवजेता आणि सणिय 

पयाहवरिवादी. णतला हांस फाऊां डेशनकडून पूिह पाणठां बा आणि 

प्रायोणजत केले जाईल. 

2041 क्लायमेट फोसय अिंटान्वक्ट्यका मोणहमेबद्दल: 

● 2041 क्लायमेट फोसह अांटाल्रहका मोहीम ही शाितता 

चॅल्ियन्सची पुढची णपढी प्रणशणक्षत करिे आणि णवकणसत करिे 

आणि कॉपोरेशनना त्ाांच्या शाितता सोलू्यशन्समधे्य मदत 

करण्यासाठी एक जार्गणतक उपिम आहे. या काबहन णनरे्गणटर्व्' 

मोणहमेचे उणद्दष्ट पुढील णपढीच्या नेत्ाांना अणिक शाित 

भणवष्यासाठी पे्रररत करिे, णवकणसत करिे आणि प्रणशणक्षत 

करिे हे आहे. यामधे्य 'लीडरणशप ऑन द एज' कायहिमाचाही 

समावेश आहे. 

जमू्म आणि काश्मीर सरकारने र्त्ािंच्या GI-टॅग केलेल्या 

कान्वश्मरी कापेटसाठी दु्रत प्रणतसाद (QR) कोड सुरू केला आहे. 

● जमू्म आणि काश्मीर सरकारने त्ाांच्या GI-टॅर्ग केलेल्या काल्श्मरी 

कापेटसाठी ल्िक ररस्पॉन्स (QR) कोड लाँच केला आहे, 

जेिेकरून हाताने बाांिलेल्या कापेटची सत्ता आणि 

अस्सलपिा णटकवून ठेवता येईल. GI टॅर्गशी जोडलेल्या या QR 

कोडचा मुख्य उदे्दश काल्श्मरी कापेट उद्योर्गाची चमक आणि 

वैभव पुनरुज्जीणवत करण्यात मदत करिे हा आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● QR कोडमधे्य कारार्गीर, उत्पादक, णविकर, णजल्हा, वापरलेला 

कच्चा माल इत्ादी सांबांणित माणहती असेल. 

● QR कोड लेबल कॉपी णकां वा रै्गरवापर करता येत नसल्यामुळे, ते 

कापेटच्या बनावट उत्पादनास परावृत्त करेल. 

● दरम्यान, 11 माचह 2022 रोजी नवी णदल्ली येथून GI-टॅर्ग केलेल्या 

हाताने बाांिलेल्या कापेट्सची पणहली खेप जमहनीला णनयाहत 

करण्यात आली. 

● हे लक्षात घेतले पाणहजे की काल्श्मरी कापेट्सना जून 2016 मधे्य 

GI-टॅर्ग देण्यात आला होता, णजओग्राणफकल इांणडकेशन रणजस्टर ी 

ऑफ इांडस्टर ी प्रमोशन आणि इांटरनल टर ेड, वाणिज्य आणि उद्योर्ग 

मांत्रालयाने, परां तु नोांदिीकृत कापेट्स 2022 पासून प्रमाणित 

करण्यात आले होते. 

पुद्दुचेरीमधे्य अनोख्या प्रकारचे णडणजटल सू्कल हेल्थ पॅ्लटफॉमय 

सुरू करण्यात आले. 

● नॅशनल णडणजटल हेल्थ णमशन अांतर्गहत, पुडुचेरी णडणजटल 

सावहजणनक आरोग्य इकोणसस्टम तयार करत आहे. ऑर्गस्टच्या 

दुस-या आठवड्यापयंत, णडणजटल इकोणसस्टमचे चार-णबल्डांर्ग 

तुकडे स्थाणपत केले रे्गले असतील आणि पणहल्या टप्प्यात ते लारू्ग 

केले जातील. यामधे्य सांपूिह लोकसांखे्यसाठी आिार, 'णडजी 

डॉरर', णवणवि वैद्यकीय प्रिाली ांमिील आरोग्य व्यावसाणयकाांची 

सूची, राष्टर ीय आरोग्य इन्व्फ्रास्टरक्चर रणजस्टर ी आणि प्रते्क 

व्यक्तीसाठी वैयल्क्तक आरोग्य रेकॉडह सारखाच एक आरोग्य 

ओळख डेटाबेस तयार करिे समाणवष्ट आहे 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

● वृत्त प्रकाशनानुसार, सांपूिह इकोणसस्टम ऐल्िक आहे आणि डेटा 

र्गोपनीयता आणि सुरक्षा आणकह टेक्चरमधे्य एकणत्रत केली आहे. 

● राष्टर ीय आरोग्य प्राणिकरिािारे आणि कें द्रीय आरोग्य 

मांत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली राबणवण्यात येत असलेल्या या 

कायहिमाचे उणद्दष्ट एक मजबूत सावहजणनक आरोग्य इकोणसस्टम 

तयार करिे आहे जे नार्गररक-कें णद्रत आहे आणि प्रवेशयोग्यता 

आणि परवडण्यावर आिाररत णनरांतर काळजी प्रदान करते. 

● हे सवहसमावेशक, पोटेबल आणि वेलनेस-कें णद्रत असण्याचे 

फायदे देखील आहेत, कारि ते "योग्य णठकािी योग्य 

व्यक्तीसाठी" प्रवेशयोग्य आहे. 

● NHDM आणि NHA अणिकार्याांनी नुकत्ाच आरोग्य 

अणिकार्याांशी सादरीकरि आणि चचेसाठी कें द्रशाणसत 

प्रदेशाला णदलेल्या भेटीनांतर हा प्रकल्प सुरू केला जात आहे, 

असे एस. मोहन कुमार, आरोग्य सांचालक आणि पुद्दुचेरी राज्य 

आरोग्य अणभयानाचे णमशन सांचालक याांनी साांणर्गतले. 

"राइणटिंग ण थ फायर" ऑस्करमधे्य नामािंकन णमळालेला पणहला 

भारतीय माणहतीपट ठरला. 

● दणलत-नेतृत्वाखालील, सवह-मणहला वृत्तपत्र खबर लहररया 

बद्दलचा एक माणहतीपट, “रायणटांर्ग णवथ फायर” हा ऑस्करमधे्य 

नामाांकन णमळालेला पणहला भारतीय माणहतीपट ठरला. 'रायणटांर्ग 

णवथ फायर'ने रे्गल्या वषी सनडान्स णफल्म फेल्स्टर्व्लमधे्य पे्रक्षक 

आणि जु्यरी पुरस्कार णजांकले होते. णतकीट णफल्हम्स णनणमहत आणि 

णचत्रपट णनमाहते ररां टू थॉमस आणि सुल्ष्मत घोष याांनी णदग्दणशहत 

केले आहे. 'खबर लहररया' हे मे 2002 मधे्य णचत्रकूट, उत्तर प्रदेश 

येथे स्थापन झालेले वृत्तपत्र आहे. 

महात्मा गािंधी यािंची नात 'सुणमत्रा गािंधी कुलकिी' यािंनी 'मोदी 

स्टोरी' या  ेबपोटयलचे उद्घाटन केले आहे. 

● महात्मा र्गाांिी याांची नात 'सुणमत्रा र्गाांिी कुलकिी' याांनी 'मोदी 

स्टोरी' या वेबपोटहलचे उद्घाटन केले आहे. मोदी स्टोरी वेबसाइट 

हा स्वयांसेवक-चाणलत उपिम आहे ज्याचा उदे्दश पांतप्रिान नरेंद्र 

मोदी याांच्याशी सांबांणित "पे्ररिादायी" कथा एकत्र आििे आहे 

ज्याांनी त्ाांच्या अनेक दशकाांच्या जीवन प्रवासात त्ाांच्याशी 

सांवाद सािला आहे. modistory.in वर पोटहलवर प्रवेश करता 

येईल 

 

स य स्पधाय परीक्षािंसाठी महत्त्वाचे मुदे्द: 
 

● इरािची राजिानी: तेहरान; 

● इरािचे अध्यक्ष: इब्राणहम रायसी; 

● इराि चलन: इरािी ररयाल. 

● NMDC मुख्यालय: हैदराबाद; 

● NMDC ची स्थापना: 15 नोर्व्ेंबर 1958. 

● आांतरराष्टर ीय पॅराणलल्िक सणमतीची स्थापना: 22 सप्टेंबर 1989; 

● आांतरराष्टर ीय पॅराणलल्िक सणमतीचे मुख्यालय: बॉन, जमहनी; 

● आांतरराष्टर ीय पॅराणलल्िक सणमतीचे मुख्य कायहकारी अणिकारी: 

झेणवयर र्गोन्व्झालेझ; 

● आांतरराष्टर ीय पॅराणलल्िक सणमतीचे अध्यक्ष: अँडर ्यू पासहन्स 

(ब्राझील). 

● हररयािाची राजिानी: चांदीर्गड; 

● हररयािाचे राज्यपाल: बांडारू दत्ताते्रय; 

● हररयािाचे मुख्यमांत्री: मनोहर लाल खट्टर. 

● भारतीय मानक बु्यरोचे महासांचालक: प्रमोद कुमार णतवारी. 

● बु्यरो ऑफ इांणडयन सँ्टडड्हसची स्थापना: 23 णडसेंबर 1986. 

● बू्यरो ऑफ इांणडयन सँ्टडड्हस मुख्यालय: मािक भवन, जुनी 

णदल्ली. 

● हांरे्गरीची राजिानी: बुडापेस्ट; 

● हांरे्गरी चलन: हांरे्गररयन फॉररांट. 

● झाांणबयाची राजिानी: लुसाका 

● चलन: झाल्म्बयन िाचा 

● RailTel ची स्थापना: सप्टेंबर 2000; 

● RailTel मुख्यालय: रु्गडर्गाव, हररयािा; 

● RailTel सीएमडी: पुनीत चावला. 

● बजाज अणलयान्व्झ जनरल इन्व्शुरन्सची स्थापना: 2001; 

● बजाज अणलयान्व्झ जनरल इन्व्शुरन्स मुख्यालय: पुिे, महाराष्टर . 

● टाटा समूहाचे सांस्थापक: जमशेदजी टाटा; 

● टाटा समूहाची स्थापना: 1868 

● टाटा समूहाचे मुख्यालय: मुांबई. 

● ओणडशाची राजिानी: भुवनेिर 

● ओणडशाचे राज्यपाल: र्गिेशीलाल 

● ओणडशाचे मुख्यमांत्री: नवीन पटनायक 

● ISRO चे अध्यक्ष आणि अांतराळ सणचव: डॉ एस सोमनाथ 

● ISRO मुख्यालय: बेंर्गळुरू, कनाहटक 

● पणिम बांर्गाल राजिानी: कोलकाता; 

● पणिम बांर्गालचे राज्यपाल: जर्गदीप िनखर; 

● पणिम बांर्गालच्या मुख्यमांत्री: ममता बॅनजी. 

● तुकह मेणनस्तानची राजिानी: अश्र्गाबात; 

● तुकह मेणनस्तान चलन: तुकह मेणनस्तानी मानत. 

● टाटा कन्सल्टन्सी सल्र्व्हसेसची स्थापना: 1 एणप्रल 1968; 

● टाटा कन्सल्टन्सी सल्र्व्हसेसचे मुख्यालय: मुांबई. 

● आणशयाई णिकेट पररषदेचे अध्यक्ष: अणमताभ चौिरी; 

● आणशयाई णिकेट पररषदेचे मुख्यालय: कोलांबो, श्रीलांका; 

● आणशयाई णिकेट पररषदेची स्थापना: 19 सप्टेंबर 1983; 

● आणशयाई णिकेट पररषद सदस्त्व: 25 सांघटना; 

● आणशयाई णिकेट पररषद पालक सांघटना: ICC. 
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● नाटो प्रमुख: जेन्स स्टॉल्टनबर्गह; 

● NATO ची स्थापना: 4 एणप्रल 1949, वॉणशांग्टन, डीसी, युनायटेड 

से्टट्स; 

● NATO मुख्यालय: बु्रसेल्स, बेल्ियम. 

● माली राजिानी: बामाको; 

● माली चलन: पणिम आणफ्रकन CFA फँ्रक; 

● माली खांड: आणफ्रका. 

● कुवेत राजिानी: कुवेत णसटी; 

● कुवेत चलन: कुवैती णदनार. 

● FICCI ची स्थापना: 1927; 

● FICCI मुख्यालय: नवी णदल्ली; 

● FICCI अध्यक्ष: सांजीव मेहता; 

● FICCI सरणचटिीस : णदलीप चेनॉय; 

● FICCI महासांचालक: अरुि चावला. 

● कॅनडाची राजिानी: ओटावा; 

● कॅनडा चलन: कॅनेणडयन डॉलर; 

● कॅनडाचे पांतप्रिान: जल्स्टन टू्रडो. 

● नवीन णवकास बँक मुख्यालय स्थान: शाांघाय, चीन; 

● नवीन णवकास बँकेचे अध्यक्ष: माकोस प्राडो टर ॉयजो; 

● नवीन णवकास बँक सांस्थापक: णब्रक्स; 

● नवीन णवकास बँकेची स्थापना: 15 जुलै 2014. 

● आांतरराष्टर ीय ऑणलल्िक सणमतीचे मुख्यालय: लॉसने, ल्स्वत्झलंड; 

● आांतरराष्टर ीय ऑणलल्िक सणमतीचे अध्यक्ष: थॉमस बाख; 

● आांतरराष्टर ीय ऑणलल्िक सणमतीची स्थापना: 23 जून 1894, 

पॅररस, फ्रान्स. 

● टेक्नॉलॉजी सणमटचे अध्यक्ष : णवणपन सोांिी; 

● CII चे अध्यक्ष: थाचत णविनाथ नरेंद्रन; 

● CII चे महासांचालक: चांद्रणजत बॅनजी. 

● इलेरर ॉणनक्स आणि माणहती तांत्रज्ञान मांत्री: अणिनी वैष्णव; 

● Google CEO: सुांदर णपचाई; 

● Google ची स्थापना: 4 सप्टेंबर 1998; 

● Google मुख्यालय: माउांटन र््व्यू, कॅणलफोणनहया, युनायटेड 

से्टट्स. 

● नासा प्रशासक: णबल नेल्सन; 

● नासाचे मुख्यालय: वॉणशांग्टन डीसी, युनायटेड से्टट्स; 

● NASA ची स्थापना: 1 ऑरोबर 1958. 

● NOAA मुख्यालय: वॉणशांग्टन, डीसी, युनायटेड से्टट्स 

● NOAA सांस्थापक: ररचडह णनक्सन 

● NOAA ची स्थापना: 3 ऑरोबर 1970 

● भारतीय वायुसेनेची स्थापना: 8 ऑरोबर 1932; 

● भारतीय वायुसेना मुख्यालय: नवी णदल्ली; 

● भारतीय हवाई दल प्रमुख: णववेक राम चौिरी. 

● टाटा मोटसह मुख्यालय: मुांबई; 

● टाटा मोटसहचे सांस्थापक: जेआरडी टाटा; 

● टाटा मोटसहची स्थापना: 1945, मुांबई. 

● भारताच्या राष्टर ीय सुरक्षा पररषदेची स्थापना: 19 नोर्व्ेंबर 1998; 

● भारताच्या राष्टर ीय सुरक्षा पररषदेचे प्रमुख: अणजत कुमार डोवाल. 

● Bharti AXA Life Insurance चे MD आणि CEO: परार्ग राजा; 

● Bharti AXA Life Insurance स्थापना: 2007; 

● Bharti AXA Life Insurance Parent organization: भारती 

एां टरप्रायझेस. 

● जेट एअरवेजचे सीईओ: णवनय दुबे; 

● जेट एअरवेजचे सांस्थापक: नरेश र्गोयल; 

● जेट एअरवेजची स्थापना: 1 एणप्रल 1992, मुांबई. 

● ल्स्वस इांटरनॅशनल एअर लाइन्स एजी मुख्यालय: बेसल, 

ल्स्वत्झलंड; 

● ल्स्वस इांटरनॅशनल एअर लाइन्स एजी ची स्थापना: 1 एणप्रल 

2002; 

● ल्स्वस इांटरनॅशनल एअर लाइन्स एजी चेअरमन: रेटो फॅ्रल्न्सओनी; 

● ल्स्वस इांटरनॅशनल एअर लाइन्स एजी सीईओ: डायटर वँ्रकक्स. 
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