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साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 27 माचच त े02 एहिल 2022 
 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

सृ्मती इराणी याांच्या हसे्त 'भारत भाग्य विधाता' मेगा लाल 

विल्ला महोत्सिाचे उद्घाटन 

● कें द्रीय महिला आहि बालहिकास मंत्री, सृ्मती इरािी यांनी 

हिल्लीतील लाल हकल्ल्यािर 'भारत भाग्य हिधाता' या ििा 

हििसांच्या मेगा लाल हकल्ला मिोत्सिाचे उि्घाटन केले. 

आझािी का अमृत मिोत्सिाचा एक भाग म्हिून कें द्रीय 

सांसृ्कहतक मंत्रालयाने लाल हकल्ला मिोत्सिाचे आयोजन केले 

आिे. मंत्रालयाने िा काययक्रम आयोहजत करण्यासाठी िालहमया 

भारत गु्रप (DBG) सोबत सियोग केला आिे कारि DBG ने 

लाल हकल्ला िे स्मारक हमत्र म्हिून स्वीकारले आिे. िा 

मिोत्सि भारतातील प्रते्यक भागाचा िारसा, संसृ्कती आहि 

हिहिधतेचे स्मरि करेल. 

पांतप्रधान गरीब िल्याण अन्न योजना अर्ध्ाा िर्ााने िाढिली. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांच्या अध्यक्षतेखाली कें द्रीय मंहत्रमंडळाने 

िंहचत आहि असुरहक्षत भागांप्रती काळजी आहि सिानुभूती 

िाखिण्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याि अन्न योजना (PM-

GKAY) योजना आिखी सिा महिन्ांसाठी सप्टेंबर 2022 पयंत 

िाढिली आिे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● PM-GKAY योजनेचा टप्पा- V माचय 2022 मधे्य पूिय िोिार 

िोता. िे लक्षात घेतले पाहिजे की PM-GKAY एहप्रल 2020 

पासून प्रभािी आिे, ज्यामुळे िा जगातील सिायत मोठा अन्न 

सुरक्षा काययक्रम बनला आिे. 

● याचा संपूिय भारतातील 80 िशलक्षाहून अहधक लोकांना 

फायिा िोईल आहि पूिीप्रमािेच भारत सरकार पूियपिे 

प्रायोहजत असेल. 
 

 

● कोहिड-19 साथीचा रोग मोठ्या प्रमािात कमी झाला आिे 

आहि आहथयक हक्रयाकलाप तेजीत आिे िे तथ्य असूनिी, या 

PM-GKAY हिस्तारामुळे िे सुहनहित िोईल की या पुनप्रायप्तीच्या 

काळात एकिी गरीब कुटंुब उपाशी झोपिार नािी. 

राष्ट्र ीय सांसृ्कती महोत्सि 2022 ची 11 िी आिृत्ती यशस्वीररत्या 

पार पडली. 

● आझािी का अमृत मिोत्सिाचा एक भाग म्हिून कें द्रीय 

सांसृ्कहतक, पययटन मंत्री जी के रेड्डी यांच्या उपस्थथतीत आंध्र 

प्रिेशचे राज्यपाल श्री हबस्वभूषि िररचंिन यांच्या िसे्त राष्ट्र ीय 

संसृ्कती मिोत्सि 2022 ची सुरुिात आट्यस कॉलेज मैिान, 

राजमिेंद्रिरम, आंध्र प्रिेश येथे करण्यात आली. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● 26 आहि 27 माचय 2022 रोजी राजमंुद्री येथील शासकीय कला 

मिाहिद्यालयाच्या मैिानािर िोन हििसीय राष्ट्र ीय संसृ्कती 

मिोत्सि आयोहजत केला जाईल. पहिला राष्ट्र ीय संसृ्कती 

मिोत्सि 2015 मधे्य आयोहजत करण्यात आला िोता आहि 

त्याला प्रसारमाध्यमांकडून आहि सियसामान्ांकडून 

सकारात्मक प्रहतसाि हमळाला िोता. साियजहनक, उत्सिांच्या 

माहलकेचे आयोजन करण्यास प्रिृत्त करते. 

● राष्ट्र ीय संसृ्कती मिोत्सि भारतातील सिय लोक, पारंपाररक, 

आहििासी, शास्त्रीय आहि लोकहप्रय कला प्रकार एकाच 

छताखाली पािण्याची आयुष्यात एकिाच संधी िेते, 1000 हून 

अहधक कलाकार सािर करतात. 

भारताच्या सिा माजी पांतप्रधानाांच्या सांग्रहालयाचे लििरच 

उद्घाटन होणार आहे. 

● सिय माजी पंतप्रधानांचे एक संग्रिालय, प्रधान मंत्री संग्रिालय 

(पंतप्रधानांचे संग्रिालय), हिल्लीतील तीन मूती इसे्टट येथे बांधले 

गेले आिे. सिर रु. माजी पंतप्रधान जिािरलाल नेिरू यांचे 

हनिासथथान असलेल्या तीन मूती भिन संकुलात 14 एहप्रल 

2022 रोजी 270 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचे उि्घाटन िोिार 

आिे. 

PVR आवण INOX Leisure ने PVR INOX Ltd या नािाने 

विलीन होणारी एिवित सांस्था जाहीर िेली. 

● मल्टीपे्लक्स कंपन्ा INOX Leisure Ltd आहि PVR Ltd यांनी 

त्यांच्या िोन कंपन्ांच्या हिलीनीकरिाची घोषिा केली आिे. 

निीन फमयमधे्य आयनॉक्सची 16.66% आहि PVR ची 10.62 

% भागीिारी असेल. हिलीनीकरिाच्या औपचाररकतेनंतर, 

कंपनी पीव्हीआर आयनॉक्स हलहमटेड म्हिून ओळखली 

जाईल. अजय हबजली पीव्हीआर आयनॉक्स हलहमटेडचे 

व्यिथथापकीय संचालक असतील, संजीि कुमार काययकारी 

संचालक असतील आहि पिन कुमार जैन एकहत्रत मंडळाचे 

गैर-काययकारी अध्यक्ष असतील. 
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● हिलीनीकरिाला हसकु्यररटीज अँड एक्स्चेंज बोडय ऑफ इंहडया 

(SEBI), स्टॉक एक्स्चेंज आहि आिश्यकतेनुसार इतर हनयामक 

मंजुरीच्या अधीन आिे. 

मांविमांडळाने एमएसएमईच्या िामवगरीत सुधारणा आवण गती 

देण्यासाठी $808 दशलक्ष िायाक्रम मांजूर िेला. 

● िेशातील सूक्ष्म, लघु आहि मध्यम उद्योग (MSMEs) च्या 

कामकाजात मित आहि सुधारिा करण्यासाठी सरकारने 

बुधिारी USD808 िशलक्ष खचायचा जागहतक बँक समहथयत 

काययक्रम अहधकृत केला. 

● सरकारने एका अहधकृत हनिेिनात म्हटले आिे की ते हिहिध 

कोहिड-19 साथीच्या आजाराशी संबंहधत लिहचकता आहि 

उपक्रमांच्या पुनप्रायप्ती िस्तके्षपांना समथयन िेईल आहि 

पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांच्या अध्यक्षतेखालील कें द्रीय 

मंहत्रमंडळाच्या बैठकीत हित्तपुरिठा सुरू िोईल , ज्यामधे्य 

एका काययक्रमाची कल्पना आिे. रेहझंग अँड एके्सलरेहटंग 

एमएसएमई परफॉमयन्स' (RAMP) असे म्हितात आहि 

जागहतक बँकेच्या सिाय्याने कें द्रीय के्षत्रातील योजनेद्वारे 

समहथयत आिे, असे सरकारने म्हटले आिे. 

सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा याांनी फास्टर नािाचे सॉफ्टिेअर 

लॉन्च िेले. 

● भारताचे सरन्ायाधीश NV रमिा यांनी 'फास्ट अँड हसकु्यडय 

टर ान्सहमशन ऑफ इलेक्ट्र ॉहनक रेकॉड्यस' (FASTER) चे 

अनािरि केले, एक हडहजटल पॅ्लटफॉमय जो सिोच्च 

न्ायालयाला अंतररम आिेश, थथहगती आिेश आहि जामीन 

आिेश योग्य अहधकाऱयांना सुरहक्षत इलेक्ट्र ॉहनक चॅनलद्वारे 

पाठिू िेतो. फास्टर काययक्रमाच्या ऑनलाइन पररचयाला CJI 

रमिा, न्ायमूती एएम खानहिलकर, DY चंद्रचूड आहि िेमंत 

गुप्ता तसेच उच्च न्ायालयांचे मुख्य न्ायाधीश आहि 

न्ायाधीश उपस्थथत िोते. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● CJI ने इलेक्ट्र ॉहनक माध्यमांद्वारे न्ायालयीन आिेश जलि 

आहि सुरहक्षतपिे पोिोचिण्यासाठी सॉफ्टिेअर लाँच केले 

आिे, जे न्ाहयक आिेश प्रसाररत करण्यात मित करेल. 

● बािेरील पक्षांकडून छेडछाड न करता उच्च न्ायालयांनी 

हिलेले न्ायालयीन आिेश सुरहक्षतपिे पोिोचिण्याच्या 

मित्त्वािर त्यांनी भर हिला. 

● CJI रमिा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने कायिेशीर आिेश 

न हमळिे हकंिा पडताळिी न करिे यासारख्या कारिांचा 

ििाला िेऊन िोषीनंा जामीन हमळाल्यानंतरिी त्यांच्या सुटकेला 

िोत असलेल्या हिलंबाची स्वतः हून िखल घेतली तेव्हा 'फास्टर' 

उपक्रम सुरू करण्यात आला. 

● सिोच्च न्ायालयाच्या प्रहसद्धीपत्रकानुसार, नोिंिीने, NIC च्या 

भागीिारीत, युद्धपातळीिर FASTE R प्रिाली तयार केली आिे. 

मांविमांडळाने महागाई भत्ता 3% िाढिला. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांच्या अध्यक्षतेखाली कें द्रीय मंहत्रमंडळाने 

कें द्र सरकारच्या कमयचार्यांना मिागाई भत्ता (DA) आहि 

हनिृत्तीिेतनधारकांना मिागाई सिलत (DR) मधे्य सध्याच्या 31 

टके्क िरापेक्षा 3 टक्कक्यांनी 34 टके्क िाढ करण्यास मंजुरी 

हिली आिे. मूळ िेतन/पेन्शन. िरिाढीची भरपाई करण्यासाठी 

जािीर केलेली िरिाढ 1 जानेिारी 2022 पासून लागू िोईल. 

अनुराग ठािूर याांनी खेलो इांवडया युवनव्हवसाटी गेम्स 2021 चा 

लोगो, शुभांिर जसी आवण राष्ट्र गीत लााँच िेले. 

● कें द्रीय युिा व्यििार आहि क्रीडा मंत्री अनुराग हसंि ठाकूर 

आहि कनायटकचे राज्यपाल, टीसी गेिलोत यांनी 01 एहप्रल 

2022 रोजी, बेंगळुरू येथील श्री कांतीराि से्टहडयमिर खेलो 

इंहडया युहनव्हहसयटी गेम्स 2021 (KIUG 2021) चा लोगो, जसी, 

शुभंकर आहि राष्ट्र गीत लॉन्च केले. कन्नड रॅपर चंिन शेट्टी याने 

थीम साँग तयार केले आिे. KIUG 2021 कनायटकमधे्य 24 

एहप्रल ते 3 मे 2022 िरम्यान िोिार आिे. 

 

राज्य बातम्या 
 

आडी बाजार - आवदिासी सांसृ्कती आवण पाििृतीच्या 

आत्म्याचा उत्सि, 26 माचा 2022 रोजी गुजरातमधील नमादा 

वजल्ह्यातील एिता नगर येथे निीन बाजार सुरू झाला. 

● आहि बाजार - आहििासी संसृ्कती आहि पाककृतीच्या 

आत्म्याचा उत्सि या क्रमानुसार, गुजरातच्या नमयिा हजल्ह्यातील 

एकता नगर, केिहडया, सॅ्टचू्य ऑफ युहनटी येथे 26 माचय 2022 

रोजी निीन बाजार सुरू झाला. 

● 26 माचय 2022 ते 05 माचय 2022 या 11 हििस िा बाजार सुरु 

राििार आिे. 

● 11 हििसीय प्रिशयनाचे उि्घाटन श्रीमती डॉ. हनहमषाबेन सुथार, 

आहििासी हिकास, आरोग्य, कुटंुब कल्याि आहि िैद्यकीय 

हशक्षि राज्यमंत्री, गुजरात सरकार याच्या िसे्त झाले. 

● 100 हून अहधक प्रिशयक 11 हििसांच्या चमकिार प्रिशयनात 

िेशभरातील 10 हून अहधक राज्यांचे प्रहतहनहधत्व करतील, 

ज्यात ऐहतिाहसक स्मारक, सॅ्टचू्य ऑफ युहनटी येथे सेंहद्रय 

आहििासी िसू्त आहि िस्तकला िसू्त सािर केल्या जातील. 

निी वदल्लीत 'इशान मांथन' महोत्सिाचे आयोजन 

● कें द्रीय सांसृ्कहतक, पययटन आहि डोनर मंत्री जी हकशन रेड्डी 

यांनी निी हिल्लीतील इंहिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर ि आट्यस 

येथे 'इशान मंथन' नािाच्या तीन हििसीय ईशान् मिोत्सिाचे 

उि्घाटन केले. 25 ते 27 माचय 2022 या तीन हििसीय ईशान 

मंथन काययक्रमात ईशान् भारतातील समृद्ध िंश आहि रंग 

साजरे केले जातील. 
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● ईशान मंथन िा ईशान् भारतातील अनेकिचन अहभव्यक्ती 

साजरे करण्याचा प्रयत्न आिे. िे "उत्तर पूिय हिचारमंथन" म्हिून 

समजले जाऊ शकते. उि्घाटन सत्रात श्री जे नंिलुमर यांनी 

संपाहित केलेल्या लोकसंसृ्कतीिरील पुस्तक 'लोक हबयॉन्ड 

फोक' आहि 'जे्वल्स ऑफ नॉथय ईस्ट इंहडया' या िोन पुस्तकांचे 

प्रकाशनिी झाले. 

प्रमोद सािांत याांनी दुसऱयाांदा गोव्याचे मुख्यमांिी म्हणून शपथ 

घेतली. 

● प्रमोि सािंत यांनी 28 माचय 2022 रोजी सलग िुसऱया पाच 

िषांच्या काययकाळासाठी गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हिून शपथ 

घेतली. नुकत्याच झालेल्या 2022 च्या गोिा हिधानसभा 

हनिडिुकीत सािंत यांनी भाजपचे नेतृत्व केले आहि 40 

सिस्ांच्या गोिा हिधानसभेत 20 जागा हजंकल्या. 

पिजीजिळील डॉ श्यामा प्रसाि मुखजी से्टहडयममधे्य 

राज्यपाल पीएस श्रीधरन हपल्लई यांनी श्री सािंत यांना शपथ 

हिली. 

● या काययक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांच्यासि कें द्रीय मंत्री 

हनतीन गडकरी, भाजपचे राष्ट्र ीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हिमाचल 

प्रिेशचे राज्यपाल राजेंद्र आलेकर, मिाराष्ट्र ाचे माजी मुख्यमंत्री 

िेिेंद्र फडििीस यांच्यासि इतर मंत्री उपस्थथत िोते. 

गुजरातमरे्ध् िैवशष्ट्यीिृत भारतातील पवहला स्टील रस्ता 

● सुरत, गुजरातमधे्य संपूियपिे स्टीलच्या कचऱयाने तयार केलेला 

रस्ता आिे, जो शाश्वत हिकासाच्या सिोत्तम उिािरिांपैकी एक 

आिे. आसेलर हमत्तल हनप्पॉन स्टील इंहडयाने स्टील सॅ्लग 

रोडिर िैज्ञाहनक आहि औद्योहगक संशोधन पररषि (CSIR) 

इंहडया, सेंटरल रोड ररसचय इस्िटू्यट (CRRI) आहि सरकारी 

हथंक टँक नीहत आयोग यांच्यासोबत सिकायय केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● गुजरातमधील सुरत येथील िजीरा औद्योहगक के्षत्राने एक 

प्रकारचा रस्ता तयार केला आिे. 

● िा रस्ता संपूियपिे 1000 टके्क प्रहक्रया केलेल्या स्टील सॅ्लगने 

बांधण्यात आला िोता. स्टील सॅ्लग िा पोलाि उद्योगासाठी 

हचंतेचा एक प्रमुख स्रोत आिे कारि तो एक टाकाऊ उत्पािन 

म्हिून ओळखला जातो. 

● लँडहफल्समधे्य मेटलहजयकल आहि मेटल-प्रोसेहसंग कचरा 

हिले्हिाटीचा पयायिरिीय प्रभाि हिशेषतः  जास्त आिे. प्रहक्रया 

केलेल्या स्टील सॅ्लग एकूिात नैसहगयक बांधकाम साहित्याचा 

पयायय म्हिून भरपूर क्षमता आिे. 

● चाचिी प्रकल्प िा एक हकलोमीटर लांबीचा सिा लेन असलेला 

रस्ता आिे. आतापयंत, मागय हिश्वासािय असल्याचे हसद्ध झाले 

आिे. िररोज, सुमारे 1,000 टरक, 18 ते 30 टन िजनाचे , 

स्टीलच्या रस्त्यािरून जातात. 

● िेशभरातील हिहिध प्लांट्स िरिषी लाखो टन स्टील कचरा 

तयार करतात, ज्याची लँडहफल्समधे्य हिले्हिाट लािली जाते. 

िा एक-प्रकारचा उपक्रम आता केिळ पूिी कमी िापरलेल्या 

संसाधनाचा िापर करेल असे नािी तर अहधक हटकाऊ रसे्त 

िेखील बनिेल. 

मेघालयातील वलव्व्हांग रूट विजमरे्ध् जागवति िारसा 

स्थळाांच्या तातु्परत्या यादीचा समािेश आहे. 

● लोक आहि हनसगय यांच्यातील सामाहजक-सांसृ्कहतक, 

सामाहजक आहि िनस्पहतहिषयक संबंधांिर प्रकाश टाकिारा 

मेघालयातील 70 हून अहधक गािांमधे्य आढळिारा 'हजंगकीगं 

हि हकंिा हलस्वं्हग रूट हिज' संयुक्त राष्ट्र ांच्या शैक्षहिक, 

िैज्ञाहनक आहि जागहतक िारसा थथळांच्या तातु्परत्या यािीत 

समाहिष्ट् करण्यात आला आिे. 

● सुमारे 10 ते 15 िषांच्या कालािधीत पाििठ्याच्या िोन्ही 

बाजंूना 'हफकस इलास्स्टका' झाडाला प्रहशक्षि िेऊन गािकरी 

हजिंत रूट हिज िाढितात जेथे मुळे पूल तयार करतात. 

1 एवप्रल 2022 रोजी ओवडशा वदिस विां िा उत्कल वदिस 

साजरा िेला जातो. 

● उत्कल हििस हकंिा उत्कल हििस हकंिा ओहडशा हििस िा 

स्वतंत्र राज्य म्हिून ओळखल्या जाण्याच्या संघषायनंतर ओहडशा 

राज्याच्या हनहमयतीची आठिि ठेिण्यासाठी िरिषी 1 एहप्रल 

रोजी साजरा केला जातो. राज्याचे मूळ नाि ओररसा असे िोते 

परंतु लोकसभेने माचय 2011 मधे्य ओररसा हिधेयक, आहि 

संहिधान हिधेयक (113 िी िुरुस्ती) मंजूर करून ओहडशा असे 

नाि हिले. 

िनााटि सरिारने विनय समरस्य उपक्रम सुरू िेला आहे. 

● बसिराज बोम्मई सरकारने राज्यातील ग्रामपंचायतीमंधे्य जातीय 

पूियग्रिाहिरुद्ध जनजागृती मोिीम म्हिून हिनय समरस् योजना 

जािीर केली. 14 एहप्रल रोजी डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांच्या 

जयंतीहिनी त्याचे औपचाररक शुभारंभ िोिार आिे. 

महाराष्ट्र ाने िैद्ाांसाठी िैयव्िि िजा देण्याची योजना सुरू 

िेली आहे. 

● मिाराष्ट्र  सरकारने एक योजना सुरू केली आिे ज्यामुळे 

कैद्यांना बँकांकडून रु. 50,000 पयंत िैयस्क्तक कजय हमळू 

शकते. आपल्या िेशातील िा अशा प्रकारचा पहिलाच उपक्रम 

असेल. मिाराष्ट्र  राज्य सिकारी बँक या योजनेंतगयत 7% 

व्याजिराने 50,000 पयंत कजय िेईल. मिाराष्ट्र ातील पुिे येथील 

येरिडा मध्यिती कारागृिात प्रायोहगक तत्त्वािर िी योजना 

राबहिण्यात येिार आिे. 

● या प्रकारच्या कजायला “खािती” कजय म्हितात आहि सुमारे 

1,055 कैद्यांना त्याचा फायिा िोतो. 
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उत्तरप्रदेशने भाजीपाला उत्पादनात अव्वल स्थान पटिाित 

पवहले स्थान वमळिले आहे. 

● 2021-22 पीक िषय (CY) (जुलै-जून) मधे्य उत्पािनात िशलक्ष 

टनांच्या फरकासि, पहिम बंगालला िुस-या क्रमांकािर 

घसरून, उत्तर प्रिेश भाजीपाला उत्पािनात अव्वल थथान 

हमळिले आिे. 

● उत्तर प्रिेशमधे्य 2021-22 पीक िषायत (जुलै-जून) 29.58 

िशलक्ष टन (mt) भाजीपाला उत्पािन अपेहक्षत आिे, 2020-

21 मधे्य ते 29.16 िशलक्ष टन िोते, तर पहिम बंगालचे 

उत्पािन 2021 मधे्य 28.23 िशलक्ष टनांपयंत घसरण्याची 

अपेक्षा आिे. 22 िरून 2020-21 मधे्य 30.33 िशलक्ष टन. 

● चालू िषायच्या 2021-22 मधील आकडेिारीनुसार भाजीपाला 

उत्पािक इतर सिोच्च उत्पािकांमधे्य मध्य प्रिेश 20.59 

िशलक्ष टन, हबिार 17.77 िशलक्ष टन आहि मिाराष्ट्र  16.78 

िशलक्ष टन आिे. 

 

आांतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

माल्टीजचे पांतप्रधान रॉबटा अबेला याांनी वनिडणूि 

वजांिल्यानांतर शपथ घेतली 

● माल्टाचे पंतप्रधान, रॉबटय अबेला यांनी त्यांच्या सत्ताधारी मजूर 

पक्षाने 2022 च्या साियहत्रक हनिडिुकीत मोठा हिजय 

हमळिल्यानंतर िुसऱयांिा शपथ घेतली. त्यांना अध्यक्ष जॉजय िेला 

यांनी पिाची शपथ हिली. लेबर पाटीचे माजी नेते आहि 

पंतप्रधान जोसेफ मसॅ्कट यांनी राजीनामा हिल्यानंतर अबेला 

यांनी जानेिारी 2020 मधे्य पहिल्यांिा पंतप्रधान म्हिून शपथ 

घेतली. 

● लेबर पक्षाच्या मतिानानंतर जानेिारी 2020 मधे्य 

भूमध्यसागरीय बेट राष्ट्र ाचे सुकािू िाती घेतल्यापासून 44 िषीय 

िकील अबेला यांची िी पहिली हनिडिूक चाचिी िोती. लेबरने 

त्याच्या राष्ट्र िािी पक्षाच्या प्रहतस्पध्यांपेक्षा जिळजिळ 40,000 

मते हमळहिली. 

जगातील सिाात मोठ्या इलेव्ररि कू्रझ जहाजाने चीनमरे्ध् 

आपला पवहला प्रिास िेला. 

● जगातील सिायत मोठे इलेस्क्ट्रक कू्रझ जिाज चीनच्या मध्य हुबेई 

प्रांतातील हयचांग येथील बंिरािर परतले आिे आहि यांगत्झी 

निीच्या िर आहि खाली आपल्या पहिल्या प्रिासासाठी परतले 

आिे. िे कू्रझ जिाज 7,500-हकलोिॅट-तास मोठ्या आकाराच्या 

सागरी बॅटरीद्वारे समहथयत आिे. िी बॅटरी समकालीन अँपेरेक्स 

टेक्नॉलॉजीने प्रिान केली आिे, जी जगातील इलेस्क्ट्रक 

कारसाठी नंबर 1 बॅटरी उत्पािक आिे. 

 

वनयुिी बातम्या 
 

िॉडिास्ट ऑवडयांस ररसचा िौव्िल इांवडयाचे निे अर्ध्क्ष 

म्हणून शशी वसन्हा याांची वनयुिी िरण्यात आली आहे. 

● िॉडकास्ट ऑहडयंस ररसचय कौस्न्सल (BARC) इंहडयाच्या 

बोडायने IPG Mediabrands India चे CEO शशी हसन्हा यांची 

निीन अध्यक्ष म्हिून हनिड केली आिे. ते पुहनत गोयंका 

यांच्याकडून पिभार स्वीकारतील, जे गेली तीन िषे टीव्ही 

व््हयूअरहशप मापन एजन्सीचे अध्यक्ष िोते. 

वगल्बटा हो ांगबो याांची आांतरराष्ट्र ीय िामगार सांघटनेचे पुढील 

महासांचालि म्हणून वनयुिी िरण्यात आली. 

● टोगो येथील हगल्बटय िोगंबो िे आंतरराष्ट्र ीय कामगार संघटनेचे 

(ILO) पुढील मिासंचालक असतील. UN एजन्सीच्या गव्हहनंग 

बॉडीद्वारे िौगंबो यांची हनिड करण्यात आली िोती, ज्यामधे्य 

सरकार, कामगार आहि हनयोके्त यांच्या प्रहतहनधीचंा समािेश 

िोता. टोगोचे माजी पंतप्रधान िोगंबो िे एजन्सीचे 11 िे प्रमुख 

आहि पि भूषििारे पहिले आहिकन असतील. त्यांचा पाच 

िषांचा काययकाळ 1 ऑक्ट्ोबर 2022 पासून सुरू िोईल. 

युनायटेड हकंगडमचे हिद्यमान मिासंचालक गाय रायडर यांनी 

2012 पासून पिभार सांभाळला आिे. 

वहमांता वबस्वा सरमा याांची बॅडवमांटन असोवसएशन ऑफ 

इांवडयाच्या अर्ध्क्षपदी पुन्हा वनिड 

● भारतीय बॅडहमंटन असोहसएशन (BAI) चे हिद्यमान अध्यक्ष 

हिमंता हबस्वा सरमा यांची 2022 ते 2026 या चार िषांच्या 

कालािधीसाठी हबनहिरोध पुन्हा हनिड करण्यात आली आिे. 

25 माचय रोजी गुिािाटी येथे BAI च्या सियसाधारि सभेत त्यांची 

हनिड करण्यात आली. 2022. ते आसामचे हिद्यमान मुख्यमंत्री 

िेखील आिेत. 2017 मधे्य त्यांची प्रथम BAI प्रमुख म्हिून 

हनिड झाली. याहशिाय, सरमा बॅडहमंटन एहशयाचे उपाध्यक्ष 

आहि बॅडहमंटन िर्ल्य फेडरेशन काययकारी पररषिेचे सिस् 

म्हिूनिी काम करतात. 
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उदय िोटि याांनी IL&FS च्या अर्ध्क्षपदाचा राजीनामा वदला. 

● उिय कोटक यांनी इन्िास्टरक्चर लीहजंग अँड फायनास्न्शयल 

सस्व्हयसेस (IL&FS) च्या बोडायच्या अध्यक्षपिािरून पायउतार 

िोण्याची घोषिा केली आिे, त्यांचा काययकाळ 2 एहप्रल 2022 

रोजी संपत आिे. सीएस राजन, व्यिथथापकीय संचालक, 

IL&FS यांची अध्यक्ष आहि व्यिथथापकीय संचालक म्हिून 

हनयुक्ती करण्यात आली आिे. 

● संकटग्रस्त इन्िास्टरक्चर लीहजंग अँड फायनास्न्शयल सस्व्हयसेस 

हलहमटेड (IL&FS) ने गेल्या साडेतीन िषांत समूिाच्या थकीत 

कजांपैकी जिळपास 55% कजायचे हनराकरि केले आिे. 

FedEx ने भारतीय िांशाचे राज सुिमण्यम याांची निीन CEO 

म्हणून वनयुिी िेली. 

● जगातील सिायत मोठी एक्सपे्रस िाितूक कंपनी FedEx ने 

जािीर केले आिे की त्यांचे निीन मुख्य काययकारी अहधकारी 

भारतीय अमेररकन राज सुिमण्यम असतील. त्यांच्याकडे 

रिनीती आहि ऑपरेशन्सचा 30 िषांपेक्षा जास्त जागहतक 

अनुभि आिे आहि त्यांनी कंपनीचे प्रचंड िाढीच्या काळात 

नेतृत्व केले आिे. 

● यूएस मस्ल्टनॅशनल कुररअर हडहलव्हरी हिग्गज पूिी िेडररक 

डबू्ल्य स्स्मथ यांच्या नेतृत्वाखाली िोते. स्स्मथ, चेअरमन आहि 

सीईओ, 1 जून रोजी या पिािरून पायउतार िोिार आिेत. ते 

आता त्याचे काययकारी अध्यक्ष असतील. त्याच्या निीन भूहमकेत, 

स्स्मथ म्हिाला की तो बोडय गव्हनयन्सिर तसेच शाश्वतता, नािीन् 

आहि साियजहनक धोरिासि जागहतक मित्त्वाच्या मुद्द्ांिर 

लक्ष कें हद्रत करण्यास उतु्सक आिे. स्स्मथने 1971 मधे्य FedEx 

ची थथापना केली िोती. 

IFS अवधिारी रेणू वसांह याांची फॉरेस्ट ररसचा इव्ियूट (FRI) 

सांचालि म्हणून वनयुिी िरण्यात आली. 

● पयायिरि, िन आहि ििामान बिल मंत्रालयाने (MoEF) डॉ. 

रेिू हसंि यांची डेिराडून येथील िन संशोधन संथथेच्या (FRI) 

पुढील संचालक म्हिून हनयुक्ती केली आिे. त्या संथथेच्या 

िुसऱया महिला संचालक असतील. ICFRE चे मिासंचालक 

ए.एस. राित यांनी त्यांच्याकडे FRI संचालकपिाचा अहतररक्त 

काययभार सोपिल्यानंतर हसंग FRI संचालक म्हिून रुजू झाले. 

पेमेंट्स िौव्िल ऑफ इांवडयाच्या अर्ध्क्षपदी विश्वास पटेल 

याांची पुन्हा वनिड 

● हिश्वास पटेल यांची 2022 मधे्य िुसऱयांिा पेमेंट्स कौस्न्सल 

ऑफ इंहडया (PCI) चे अध्यक्ष म्हिून पुन्हा हनिड झाली आिे, 

यापूिी त्यांची 2018 मधे्य PCI चे अध्यक्ष म्हिून हनिड झाली 

िोती. 2013 मधे्य त्यांनी PCI चे सि-अध्यक्ष म्हिून काम केले 

िोते . PCI िी पेमेंट इकोहसस्टम इंडस्टर ी बॉडी आिे आहि ती 

इंटरनेट आहि मोबाईल असोहसएशन ऑफ इंहडया (IAMAI) 

चा एक भाग आिे. PCI चे उहिष्ट् कॅशलेस टर ान्झॅक्शन सोसायटी 

आहि भारतात हडहजटल पेमेंट िाढिण्याच्या दृष्ट्ीकोनाला 

चालना िेण्याचे आिे. 

पेमेंट िौव्िल ऑफ इांवडया बद्दल: 

● पेमेंट्स कौस्न्सल ऑफ इंहडया भारतीय पेमेंट उद्योगाच्या 

िाढीला चालना िेण्यासाठी आहि िेशात कॅशलेस 

अथयव्यिथथेला चालना िेण्यासाठी कायय करते. भारताला 

'कॅशलेस सोसायटी'मधे्य बिलण्यासाठी ते इतर मित्त्वाच्या 

हित्तीय आहि बँहकंग संथथा आहि संथथांसोबत काम करते. 

● िेशातील हडहजटल ऑपरेटसयसाठी िी उद्योग संथथा भारतीय 

ररझव्हय बँक (RBI) च्या आिेशानुसार हडहजटल पेमेंटसाठी स्वयं-

हनयामक संथथा (SRO) िोण्यासाठी स्वतंत्र अजय सािर 

करण्याच्या अंहतम टप्प्यात असल्याचे म्हटले जाते. 

● PCI हडहजटल इंहडया इहनहशएहटव्हच्या अनुषंगाने कायय करते 

आहि िेशाच्या आहथयक हनयामकांशी जिळून कायय करते. 

महेश िमाा याांची NABH चे अर्ध्क्ष म्हणून वनयुिी 

● इंद्रप्रथथ हिद्यापीठाचे कुलगुरू मिेश िमाय यांची नॅशनल 

अँहक्रहडटेशन बोडय फॉर िॉस्स्पटल्स अँड िेल्थकेअर प्रोव्हायडसय 

(NABH) चे निीन अध्यक्ष म्हिून हनयुक्ती करण्यात आली 

आिे. NABH िे भारतीय गुिित्ता पररषि (QCI) चे घटक 

मंडळ आिे. गुिित्ता आहि प्रमाहित रुग्णालये आहि इतर 

आरोग्य सुहिधांसाठी बेंचमाकय  सेट करण्यासाठी िे जबाबिार 

आिे. NABH िे एहशयन सोसायटी फॉर क्वाहलटी इन 

िेल्थकेअर (ASQua) च्या बोडायचे सिस् िेखील आिे. 

डॉ. एस. राजू याांनी भारतीय भूिैज्ञावनि सिेक्षणाचे DG म्हणून 

पदभार स्वीिारला. 

● डॉ. एस. राजू यांनी 01 एहप्रल 2022 पासून भारतीय भूिैज्ञाहनक 

सिेक्षि (GSI) चे मिासंचालक म्हिून पिभार स्वीकारला आिे. 

31 माचय 2022 रोजी सेिाहनिृत्त झालेल्या आर.एस. गरखल 

यांच्या जागी डॉ. राजू िे पि सांभाळत िोते. 

 

अथाव्यिस्था बातम्या 
 

शिीिाांत दास याांनी मै्हसूरमरे्ध् BRBNMPL च्या वशक्षण 

आवण वििास िें द्राची पायाभरणी िेली. 

● भारतीय ररझव्हय बँक (RBI) चे गव्हनयर शस्क्तकांत िास यांनी 

मै्हसूर, कनायटक येथे भारतीय ररझव्हय बँक नोट मुद्रान प्रायवे्हट 

हलहमटेड (BRBNMPL) च्या हशक्षि आहि हिकास कें द्र (LDC) 

च्या थथापनेची पायाभरिी केली. भारतीय ररझव्हय बँक नोट 

मुद्रान प्रायवे्हट हलहमटेड (BRBNMPL) िी RBI ची पूिय 

मालकीची उपकंपनी आिे. 

वशक्षण आवण वििास िें द्राबद्दल: 

● LDC ची थथापना हसकु्यररटी हपं्रहटंग अँड हमंहटंग कॉपोरेशन 

ऑफ इंहडया हलहमटेड (SPMCIL) आहि बँक नोट पेपर हमल 

इंहडया प्रायवे्हट हलहमटेड (BNPMIPL) यांच्या सहक्रय 

सिकायायने केली जात आिे. 
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● LDC मजबूत ज्ञान प्रसारासाठी एक मंच म्हिून काम करेल, 

अशा प्रकारे बँक नोटांचे उत्पािन, गुिित्ता आहि पुरिठा 

यामधे्य एकसमानता सुहनहित करण्यासाठी सिोत्तम पद्धती, 

अनुभि आहि निकल्पना अनुकूल िातािरिात काययक्षमतेने 

सामाहयक केल्या जातील याची खात्री करेल 

RBI गव्हनार याांनी BRBNMPL चे िवणािा इांि मॅनु्यफॅक्चररांग 

युवनट स्थापन िेले. 

● भारतीय ररझव्हय बँक नोट मुद्रन प्रायवे्हट हलहमटेड 

(BRBNMPL) ने बँक नोटांची सुरक्षा िाढिण्यासाठी मै्हसूर, 

कनायटक येथे 1,500 मेहटरक टन िाहषयक शाई उत्पािन क्षमता 

असलेले “िहियका” नािाचे इंक मॅनु्फॅक्चररंग युहनट थथापन 

केले आिे. भारतीय ररझव्हय बँक नोट मुद्रान प्रायवे्हट हलहमटेड 

(BRBNMPL) िी RBI ची पूिय मालकीची उपकंपनी आिे. 

शस्क्तकांत िास (RBI चे गव्हनयर) यांनी भारतीय ररझव्हय बँक 

नोट मुद्रान प्रायवे्हट हलहमटेड (BRBNMPL) चे इंक 

मॅनु्फॅक्चररंग युहनट “िहियका” राष्ट्र ाला समहपयत केले आिे. 

NARCL ला बाँि ऑफ इांवडयािडून 108.81 िोटी रुपयाांची 

गुांतिणूि वमळाली. 

● 21 माचय रोजी, बँक ऑफ इंहडयाने ( BoI) नॅशनल अॅसेट 

ररकिरक्शन कंपनी हलहमटेड (NARCL) मधे्य रु. 109 कोटी 

गंुतििुकीची घोषिा केली. एका हनयामक हिधानात, बँकेने 

म्हटले आिे, "आम्ही अशा प्रकारे घोहषत करतो की 21 माचय 

2022 रोजी, बँकेने प्राधान् शेअर इशू्य अंतगयत नॅशनल अॅसेट 

ररकिरक्शन कंपनी हलहमटेड (NARCL ) मधे्य 108.81 कोटी 

रुपयांची गंुतििूक केली आिे. 

ICRA ने FY23 मरे्ध् भारताचा GDP िाढीचा अांदाज 7.2% 

पयंत िमी िेला. 

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

साठी 7.2 टक्कक्यांपयंत िाढीचा अंिाज कमी केला आिे. यापूिी 

िा िर 8 टके्क िोता. ICRA Ltd. ने 2021-22 (FY22) साठी 

GDP िाढीचा अंिाज 8.5% ठेिला आिे, जो राष्ट्र ीय सांस्ख्यकी 

कायायलयाच्या 8.9% च्या अहधकृत आगाऊ अंिाजापेक्षा कमी 

आिे. 

RBI ने पेमेंट वसस्टम टच पॉइांट्सच्या वजओ-टॅवगांगसाठी 

फे्रमििा चे अनािरण िेले. 

● ररझव्हय बँक ऑफ इंहडया (RBI) ने पेमेंट हसस्टम टचपॉइंट्सच्या 

हजओ-टॅहगंगसाठी िेमिकय  जारी केले आिे. हडहजटल पेमेंट 

अहधक सखोल करण्यासाठी आहि िेशातील सिय नागररकांना 

सियसमािेशक प्रिेश प्रिान करण्यासाठी मध्यिती बँकेच्या 

फोकसचा िा िेमिकय  भाग आिे. पेमेंट हसस्टम टचपॉइंट्सचे 

हजओ-टॅहगंग पॉइंट्स ऑफ सेल (PoS) टहमयनल्स, स्क्वक 

ररस्पॉन्स (QR) कोड इत्यािी पेमेंट स्वीकृती पायाभूत सुहिधांच्या 

उपलब्धतेचे योग्य हनरीक्षि करण्यास सक्षम करेल. 

ररझव्हा बाँि ऑफ इांवडयाच्या म्हणण्यानुसार बाँिाांनी एिूण 

34,000 िोटी रुपयाांची फसिणूि िेली आहे. 

● ररझव्हय बँक ऑफ इंहडया (आरबीआय) ने भारतीय ररझव्हय बँक 

(फसििूक िगीकरि आहि व्यािसाहयक बँकांद्वारे अििाल 

िेिे आहि हनिडक FI) हनिेशांचे पालन करण्यात अयशस्वी 

झाल्याबिल भारतीय से्टट बँकेला (बँकेला) 1 कोटी रुपये 

(फक्त एक कोटी रुपये) िंड ठोठािला आिे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● िा िंड बँहकंग हनयमन कायिा, 1949 च्या कलम 47A (1) (c) 

अंतगयत तसेच कलम 46(4)(i) आहि 51(1) अंतगयत RBI च्या 

अहधकारानुसार जारी करण्यात आला आिे. 

● िी कृती हनयामक अनुपालनाच्या मुद्द्ांिर आधाररत आिे 

आहि बँक आहि हतचे ग्रािक यांच्यातील कोित्यािी 

व्यििाराच्या हकंिा कराराच्या िैधतेिर हनियय घेण्याचा िेतू 

नािी. 

इांवडया रेवटांगने भारताचा FY23 GDP िाढीचा अांदाज 7-7.2% 

पयंत िमी िेला. 

● इंहडया रेहटंग्स अँड ररसचय (Ind-Ra) ने FY23 मधे्य भारतासाठी 

GDP िाढीचा अंिाज 7-7.2 टक्कक्यांपयंत खाली आिला आिे. 

यापूिी जानेिारीमधे्य इंड-रा या रेहटंग एजन्सीने िा िर 7.6 

टके्क रािण्याचा अंिाज ितयिला िोता. 

RBI ने बाँिाांना ATM मरे्ध् लॉि िरण्यायोग्य िॅसेट 

िापरण्याची मुदत एि िर्ााने िाढिली. 

● ररझव्हय बँकेने बँकांना त्यांच्या एटीएममधे्य लॉक करण्यायोग्य 

कॅसेट िापरण्याची अंहतम मुित 31 माचय 2023 पयंत एका 

िषायने िाढिली आिे. आरबीआयला हिहिध बँका आहि 

भारतीयांकडून हनिेिन हमळाल्यानंतर िा हनियय घेण्यात आला. 

काल प्रहसद्ध झालेल्या अहधसूचनेनुसार, बँक असोहसएशनला 

अंहतम मुित गाठण्यात अडचि येत आिे. 

HDFC ERGO ने “VAULT” वडवजटल ग्राहि प्रवतबद्धता आवण 

पुरस्कार िायाक्रम सुरू िेला. 

● HDFC ERGO जनरल इन्शुरन्स कंपनीने VAULT काययक्रम 

सुरू केला आिे. िा भारतातील पहिला उद्योग-आधाररत 

हडहजटल ग्रािक सिभाग आहि पुरस्कार काययक्रम आिे. िा 

काययक्रम IRDAI (Insurance Regulatory and 

Development Authority of India) च्या रेगु्यलेटरी 

सँडबॉक्स अंतगयत निीन कल्पनेची चाचिी करण्याचा प्रयोग 

आिे . चाचिी कालािधी 14 मे 2022 पयंत असेल आहि 

चाचिी कालािधीनंतर उत्पािन पुढे चालू ठेििे IRDAI च्या 

मान्तेच्या अधीन असेल. 
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सेंटर ल बाँि ऑफ इांवडयाने ग्राहि ऑनबोवडंग वडजीटल 

िरण्यासाठी Kwik.ID सह भागीदारी िेली. 

● सेंटर ल बँक ऑफ इंहडयाने आपल्या संपूिय भारतातील 

नेटिकय साठी हडहजटल नो युिर कस्टमर (KYC), स्व्हहडओ KYC 

आहि eKYC लागू करण्यासाठी ID सि भागीिारी केली आिे. 

भागीिारीचे उहिष्ट् अखंड ऑनबोहडंग आििे आहि संपूिय 

भारतातील ग्रािकांना काययक्षम हडहजटल सुहिधा प्रिान करिे िे 

आिे. 

भारत सरिार अल्प बचत योजनाांिरील व्याजदर पवहल्या 

वतमाहीसाठी (एवप्रल-जून 2022) अपररिवतात ठेिले. 

● हित्त मंत्रालयाने FY2022-23 (एहप्रल-जून 2022) च्या हतमािी-1 

साठी लिान बचत योजना हकंिा पोस्ट ऑहफस योजनांिरील 

व्याजिर अपररिहतयत ठेिण्याचा हनियय घेतला आिे . एहप्रल-जून 

2022 साठी हिहिध साधनांिरील व्याजिर 4.0 टके्क ते 7.6 

टके्क आिेत. िे लक्षात घेतले पाहिजे की सरकार अल्प बचत 

योजनांचे व्याज िर हतमािी आधारािर अहधसूहचत करते. िी 

सलग आठिी हतमािी आिे जेव्हा लिान बचत साधनांिरील 

व्याजिर अपररिहतयत राहिले. 

Small Savings 
Instruments 

Interest 
Rate For 
Apr-June 

2022 

Compoundin
g frequency 

Savings deposit 4.0% Annually 

One-year time deposit 5.5% Quarterly 

Two-year time deposit 5.5% Quarterly 

Three-year time 
deposit 

5.5% Quarterly 

Five-year time deposit 6.7% Quarterly 

Five-year recurring 
deposit 

5.8% Quarterly 

Senior Citizen Savings 
Scheme 

7.4% 
Quarterly and 

Paid 

Monthly Income 
Account 

6.6% 
Monthly and 

Paid 

National Savings 
Certificate 

6.8% Annually 

Public Provident Fund 
Scheme 

7.1% Annually 

Kisan Vikas Patra 6.9% Annually 

Sukanya Samriddhi 
Account Scheme 

7.6% Annually 

अाँव्िस बाँिेने वसटी बाँिेचा भारतातील ग्राहि व्यिसाय रु. 

12,325 िोटी ांमरे्ध् घेतला. 

● हसटीगु्रपने जािीर केले आिे की अॅॅस्क्सस बँक हसटीबँकचा 

भारतातील ग्रािक व्यिसाय USD 1.6 अब्ज (रु. 12,325 

कोटी) रोखीच्या व्यििारात हिकत घेिार आिे. िा व्यििार 

हसटीबँक इंहडयाच्या ग्रािक बँहकंग व्यिसायांसि असेल, 

ज्यामधे्य ररटेल बँहकंग, के्रहडट काडय , ग्रािक कजे आहि संपत्ती 

व्यिथथापन यांचा समािेश आिे. 

 

िराराच्या बातम्या 
 

MSME इिोवसस्टम िाढिण्यासाठी SIDBI ने मेघालयसोबत 

भागीदारी िेली. 

● स्मॉल इंडस्टर ीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंहडया (SIDBI), 

मायक्रो, स्मॉल आहि मीहडयम एंटरप्रायझेस (MSME) ची 

हित्तीय संथथा , त्यांनी मेघालय सरकारच्या मेघालय 

इन्िास्टरक्चर डेव्हलपमेंट अँड फायनान्स कॉपोरेशन हलहमटेड 

सोबत सामंजस् करारािर स्वाक्षरी केल्याचे जािीर केले आिे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● या सामंजस् करारानुसार, SIDBI आहि मेघालय सरकार 

राज्यातील MSME इकोहसस्टमच्या िाढीला पाहठंबा िेण्यासाठी 

जिळून सिकायय करतील. 

● राज्यातील उद्योजकतेची िाढ, एमएसएमई क्लस्टसयची थथापना 

आहि एनजीओ, हिकास संथथा आहि एमएसएमईची क्षमता 

िाढििे िे सामंजस् कराराच्या सियसाधारि उहिष्ट्ांपैकी 

आिेत. राज्याच्या प्राधान्क्रमांशी सुसंगत प्रहतरूहपत 

उपजीहिका प्रकल्पांना समथयन आहि प्रोत्सािन द्या. 

● राज्याच्या SMEs साठी हडहजटल उत्पािनांचा हिस्तार करिे, 

तज्ञ सल्लागारांच्या मितीने राज्य-हिहशष्ट् उपजीहिकेच्या संधीचें 

मॅहपंग करिे SIDBI च्या राज्यातील प्रचारात्मक आहि 

हिकासात्मक उपक्रमांचा हिस्तार केला जात आिे. 

भारत आवण WHO ने जामनगरमरे्ध् जागवति पारांपाररि 

और्ध िें द्र स्थापन िरण्यास सहमती दशािली आहे. 

● िर्ल्य िेल्थ ऑगयनायझेशन (WHO) आहि भारत सरकारने 

गुजरातमधे्य ग्लोबल सेंटर फॉर टर े हडशनल मेहडहसन तयार 

करण्यासाठी सामंजस् करारािर स्वाक्षरी केली. WHO च्या 

हनिेिनानुसार, जामनगर, गुजरात, भारत येथे पारंपाररक 

औषधांसाठी निीन WHO जागहतक कें द्राचे ऑनसाइट 

उि्घाटन 21 एहप्रल 2022 रोजी िोिार आिे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● जामनगर, गुजरात, भारत येथे, एक निीन WHO कें द्र थथापन 

केले जाईल. जामनगर िे कें द्राचे कें द्र म्हिून काम करेल, तर 

निीन सुहिधा जगभरातील लोकांना गंुतिून ठेिेल आहि त्यांचा 

फायिा िोईल. 
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● भारत सरकारच्या USD 250 िशलक्ष गंुतििुकीसि, 

पारंपाररक औषधांसाठीचे िे जागहतक ज्ञान कें द्र आधुहनक 

हिज्ञान आहि तंत्रज्ञानाचा िापर करून लोकांचे आहि पृथ्वीचे 

आरोग्य सुधारण्यासाठी जगभरातील पारंपाररक औषधांच्या 

संभाव्यतेचा उपयोग करण्याचा मानस आिे. 

● पारंपाररक औषध िी जगभरातील लाखो लोकांसाठी उपचारांची 

पहिली ओळ आिे. 

● WHO च्या घोषिेनुसार, "पारंपाररक औषध" मधे्य अँकु्यपंक्चर, 

आयुिेहिक औषध आहि िबयल हमक्स यासारख्या प्राचीन 

पद्धतीचंा समािेश िोतो, तसेच आरोग्य जतन करण्यासाठी 

आहि शारीररक आहि मानहसक आजार टाळण्यासाठी, हनिान 

आहि बरे करण्यासाठी िापरल्या जािार्या आधुहनक औषधांचा 

समािेश िोतो. 

मॅि लाइफ इन्शुरिने ग्राहिाांना आवथाि सुरवक्षतता 

देण्यासाठी PhonePe सोबत हातवमळिणी िेली आहे. 

● Max Life Insurance Co. Ltd ने PhonePe अँपद्वारे मॅक्स 

लाइफ स्माटय हसकु्यर प्लस पॅ्लनच्या पिापयिाची घोषिा केली 

आिे, िी एक नॉन-हलंक्कड नॉन-पाहटयहसपेटेड िैयस्क्तक शुद्ध 

जोखीम प्रीहमयम जीिन हिमा योजना आिे ज्याचा उिेश 

हडहजटली जािकार ग्रािकांना आिे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● ग्रािक ििा कोटी रुपयांपयंतची हिमा रक्कम हनिडू शकतात 

आहि PhonePe अँपद्वारे त्यांच्या पॉहलसीचे नूतनीकरि करू 

शकतात. 

● Max Life PhonePe िापरकत्यांना अंतहनयहित टहमयनल 

हसकनेस बेहनहफट आहि जीिन हिमा शे्रिीतील हिहशष्ट् हनगयमन 

पयायय प्रिान करेल. 

● IRDAI ने PhonePe, एक हडहजटल पेमेंट पॅ्लटफॉमय, थेट 

िोहकंग परिाना हिला आिे, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या अॅपद्वारे 

हिमा ऑफर करता येईल. 

आसाम आवण मेघालय याांनी सहा िादग्रस्त वजल्ह्याांमधील 

सीमाप्रश्न सोडिण्यासाठी िरार िेला आहे. 

● िोन राज्यांमधे्य िारंिार तिाि हनमायि करिाऱया 12 पैकी सिा 

हठकािी आसाम आहि मेघालयाने त्यांचा पाच िशकांचा 

सीमािाि सोडिण्यास सिमती िशयिली, कें द्रीय गृिमंत्री अहमत 

शिा यांनी " ईशाने्साठी ऐहतिाहसक हििस " म्हिून या 

हनिययाचे स्वागत केले . आसाम आहि मेघालयच्या मुख्यमंत्री 

हिमंता हबस्वा सरमा आहि कॉनराड संगमा यांनी शाि यांच्या 

उपस्थथतीत करारािर स्वाक्षरी केली. 

● या करारामुळे िोन्ही िेशांमधील 884.9-हकलोमीटर 

सीमारेषेिरील 12 पैकी सिा मुद्द्ांिर िीघयकाळ चाललेला 

मतभेि संपुष्ट्ात येईल . 

● गृिमंत्र्ांच्या म्हिण्यानुसार, करारािर स्वाक्षरी केल्याने िोन्ही 

िेशांमधील सीमा समस्ांपैकी 70% हनकाली हनघाली आिे 

आहि उियररत सिा हठकािी लिकरच तोडगा हनघेल अशी 

आशा आिे. 

स्पोट्ास वडवजटल एिवपररयि सेंटर सुरू िरण्यासाठी 

मवणपूर सरिारने सॅमसांगसोबत िरार िेला आहे 

● महिपूर राज्य सरकारने महिपूर ऑहलस्ियन पाकय  आहि 

खुमन लंपक यांच्या डोमेन म्हिून जागहतक िजायचे “स्पोट्यस 

हडहजटल एक्सहपररयन्स सेंटर” थथापन करण्यासाठी सॅमसंग 

डेटा हसस्टम इंहडया प्रायवे्हट हलहमटेड आहि अहभटेक आयटी 

सोलु्यशन्स प्रायवे्हट हलहमटेड यांच्यासोबत सामंजस् करारािर 

स्वाक्षरी केली आिे . क्रीडा संकुल. मुख्यमंत्री एन हबरेन हसंग 

यांच्या उपस्थथतीत मुख्यमंत्री सहचिालयाच्या कॅहबनेट िॉलमधे्य 

सामंजस् कराराची िेिािघेिाि झाली. 

UPI िापरित्यांसाठी 'टॅप टू पे' ऑफर िरण्यासाठी Google 

Pay, Pine Labs टायअप 

● Google Pay ने 'Tap to Pay for UPI' लाँच केले आिे, निीन 

काययक्षमतेने टॅप टू पे टू युहनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ची 

अखंड सुहिधा आिण्यासाठी. पाइन लॅबच्या सिकायायने िा 

उपक्रम सुरू करण्यात आला आिे . पेमेंट पूिय करण्यासाठी, 

िापरकत्यायला POS टहमयनलिर त्यांचा फोन टॅप करिे आहि 

त्यांच्या फोनिरून पेमेंट प्रमाहित करिे, त्यांचा UPI हपन 

िापरिे, QR कोड सॅ्कन करिे हकंिा UPI एंटर करण्याच्या 

तुलनेत िी प्रहक्रया अक्षरशः  तात्काळ बनििे आिश्यक आिे. 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

िोचीन आांतरराष्ट्र ीय विमानतळाला विांग्ज इांवडया 2022 मरे्ध् 

'िोविड चॅव्ियन' पुरस्कार वमळाला. 

● कोचीन इंटरनॅशनल एअरपोटय हलहमटेड (CIAL) ने हिंग्स इंहडया 

2022 मधे्य 'कोहिड चॅस्ियन' पुरस्कार हजंकला आिे. कोहिड 

चॅस्ियन पुरस्कार CIAL व्यिथथापकीय संचालक एस सुिास 

IAS यांनी नागरी हिमान िाितूक मंत्री, ज्योहतराहित्य हसंहधया 

यांच्याकडून स्वीकारला. कोची हिमानतळािर सुरहक्षत प्रिास 

सुहनहित करण्यासाठी मिामारीच्या काळात 'हमशन 

सेफगाहडंग' नािाच्या सूक्ष्म प्रकल्पाच्या यशस्वी 

अंमलबजाििीसाठी CIAL ला पुरस्कार िेण्यात आला आिे. 
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ऑस्कर पुरस्कार 2022: 94 व्या अिादमी पुरस्कार 2022 

जाहीर 

● 94 िा अकािमी पुरस्कार िॉहलिूडमधील डॉल्बी हथएटरमधे्य 

परत आला कारि गेल्या िषीच्या सिोच्च हचत्रपटांना अकािमी 

ऑफ मोशन हपक्चर आट्यस अँड सायने्ससने सन्माहनत केले. िा 

शो रेहजना िॉल, एमी शूमर आहि िांडा सायक्स यांनी िोस्ट 

केला िोता. 

● 1 जानेिारी ते 31 हडसेंबर 2021 िरम्यान प्रिहशयत झालेल्या 

हचत्रपटांना 94 व्या अकािमी पुरस्काराने सन्माहनत करण्यात 

आले आिे. टर ेसी एहलस रॉस आहि लेस्ली जॉडयन या अहभनेते 

यांनी 8 फेिुिारी रोजी नामांकनांची घोषिा केली. 

● नेटस्िक्सचा ि पॉिर ऑफ ि डॉग 12 नामांकनांसि या 

शययतीत आघाडीिर आिे आहि त्यानंतर साय-फाय मिाकाव्य 

डु्यन 10 िोकारांसि आिे. भारतीय माहितीपट रायहटंग हिथ 

फायर िेखील सिोतृ्कष्ट् माहितीपट (िैहशष्ट्ट्य) साठी नामांहकत 

आिे. 

● अकािमीच्या सिस्ांच्या मतिानािर आधाररत 23 शे्रिीमंधे्य 

पुरस्कार प्रिान केले जातील. 

● यािेळी, िोन निीन शे्रिी आिेत- ऑस्कर फॅन फेव्हरेट अिॉडय 

आहि ऑस्कर चीअर मोमेंट, जे 14 फेिुिारी ते 3 माचय 2022 

िरम्यान ऑनलाइन केलेल्या चाित्यांच्या मतिानाद्वारे ठरिले 

जातील. 

विजेत्याांची सांपूणा 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 विल्ह्फे्रड िुटसाटा याांना स्टॉिहोम िॉटर प्राइज 2022 

वमळाले. 

● प्रोफेसर इमेररटस हिल्ह्िेड िुटसाटय यांना स्टॉकिोम िॉटर 

प्राईज 2022 चे हिजेते म्हिून नाि िेण्यात आले आिे. त्यांना 

पयायिरिीय बाष्पीभिन मोजण्यासाठी त्यांच्या मित्त्वपूिय 

कायायसाठी िा पुरस्कार िेण्यात आला आिे. हिल्ह्िेड िुटसाटय िे 

कॉनेल हिद्यापीठ, यूएसए येथे अहभयांहत्रकी एमेररटसचे 

प्राध्यापक आिेत. बाष्पीभिन आहि जलहिज्ञान या हिषयािरील 

त्यांची नाहिन्पूिय कामे, हिशेषत: ििामान बिलाच्या दृष्ट्ीने 

हचरथथायी सैद्धांहतक आहि व्याििाररक मित्त्वाची आिेत. 

याहशिाय, हिल्ह्िेड िुटसाटय यांनी भूजल साठििुकीतील बिल 

समजून घेण्यासाठी अहभनि पध्ितीचा मागय िाखिला आिे. 

अवभनेिी दीवपिा पदुिोणचे उद्घाटन TIME100 इिॅर 

अिॉडा वमळाला. 

● बॉलीिूड अहभनेत्री िीहपका पिुकोिला TIME100 इिॅक्ट् 

अिॉड्यस 2022 च्या पुरस्कार हिजेत्यांपैकी एक म्हिून नाि 

िेण्यात आले आिे. या अहभनेत्रीला हतच्या LiveLoveLaugh 

फाउंडेशनद्वारे मानहसक आरोग्य संघषय आहि जागरुकता 

िाढिण्याच्या कामासाठी TIME100 इिॅक्ट् अिॉड्यसच्या 

उि्घाटनाच्या यािीत थथान हमळाले आिे. या पुरस्काराने 

जागहतक नेत्यांना ओळखले जाते ज्यांनी त्यांचे उद्योग आहि 

जग पुढे नेले आिे. िीहपकाहशिाय इतर सिा जागहतक 

नेत्यांनािी या पुरस्काराने सन्माहनत करण्यात आले आिे. 

िुबईतील मु्यहझयम ऑफ ि फु्यचरमधे्य िे पुरस्कार प्रिान 

करण्यात आले. 

भारताचा नवमत मल्होिा ऑस्कर वजांिला आहे 

● हटमोथी चालमेट आहि झेंडया स्टारर साय-फाय हिलर या 

हचत्रपटाने या िषीच्या ऑस्करला डूनला सिा हिजय हमळिून 

हिले. डु्यनला 10 शे्रिीमंधे्य नामांकन हमळाले िोते आहि 

त्यापैकी 6 मधे्य तो हजंकला िोता. िा हिजय भारतासाठी 

अहभमानाचा क्षि िोता कारि नहमत मल्होत्रा, डबल हनगेहटव्ह 

(DNEG) चे CEO आहि अध्यक्ष, या हचत्रपटासाठी VFX 

करिाऱया सु्टहडओने िा सन्मान हमळिला. 
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राष्ट्र पती िोविांद याांनी राष्ट्र ीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान िेले. 

● भारताचे राष्ट्र पती राम नाथ कोहिंि यांनी निी हिल्ली येथे हतसरा 

राष्ट्र ीय जल पुरस्कार प्रिान केला. जलस्रोत व्यिथथापन 

के्षत्रातील अनुकरिीय कायायसाठी राष्ट्र ीय जल पुरस्कार हिला 

जातो. पहिला राष्ट्र ीय जल पुरस्कार 2018 मधे्य जलशक्ती 

मंत्रालयाने सुरू केला िोता. 2022 साठी एकूि 57 राष्ट्र ीय जल 

पुरस्कार 11 हिहिध शे्रिीमंधे्य राजे्य, संथथा आहि इतरांना प्रिान 

करण्यात आले आिेत. 

सिोतृ्कष्ट् राज्य शे्रणीत: 

● उत्तर प्रिेशला प्रथम, राजथथान आहि तहमळनाडूला प्रथम 

पाररतोहषक हमळाले आिे. 

सिोतृ्कष्ट् वजल्हा शे्रणीत: 

● उत्तर हिभागासाठी 'सिोतृ्कष्ट् हजल्हा' पुरस्कार मुझफ्फरनगर 

(उत्तर प्रिेश) आहि शिीि भगतहसंग नगर (पंजाब) यांना 

हमळाला; 

● िहक्षि हिभागासाठी, ते हतरुिनंतपुरम (केरळ) आहि कडप्पा 

(आंध्र प्रिेश) िोते; 

● पूिय हिभागासाठी, पूिय चंपारि (हबिार) आहि गोड्डा (झारखंड) 

यांनी पुरस्कार हजंकला; 

● पहिम हिभागात इंिूर (मध्य प्रिेश) आहि िडोिरा (गुजरात) 

आहि बांसिाडा (राजथथान) यांनी पुरस्कार पटकािले. 

● गोलपारा (आसाम) आहि हसयांग (अरुिाचल प्रिेश) यांनी 

ईशान् के्षत्रासाठी पुरस्कार हजंकले. 

"सिोत्तम ग्रामपांचायत" िगाात 

उत्तर विभाग 

● धसपि, अल्मोडा, उत्तराखंड 

● जामोला, राजौरी, जमू्म-के 

● बलुआ, िारािसी, उत्तर प्रिेश 

दवक्षण विभाग 

● येलेरामपुरा पंचायत, तुमकुरू हजल्हा, कनायटक 

● िेल्लापुथुर पंचायत, चेंगलपट्टू हजल्हा, ताहमळनाडू 

● एलपु्पल्ली ग्रामपंचायत, पलक्कड हजल्हा, केरळ 

पूिा विभाग 

● तेलारी पंचायत, गया हजल्हा, हबिार 

● हछंहिया पंचायत, सूरजपूर हजल्हा, छत्तीसगड 

● Guni Panchayat, Khunti District, Jharkhand 

पविम विभाग 

● तखतगड, साबरकांठा, गुजरात 

● कानकापर, कच्छ, गुजरात 

● सुडी, सोलापूर, मिाराष्ट्र  

उत्तर-पूिा विभाग 

● हसयालसीर, हसरचीप, हमझोरम 

● अहमंडा हसमसांगे्र, िेस्ट गारो हिल्स, मेघालय 

● चंबागे्र, पहिम गारो हिल्स, मेघालय 

"सिोत्तम शहरी स्थावनि सांस्था" शे्रणीमरे्ध् 

● िापी शिरी थथाहनक संथथा, गुजरात 

● िापोली नगर पंचायत, मिाराष्ट्र  

● मिुराई मिानगरपाहलका, ताहमळनाडू 

"सिोतृ्कष्ट् मार्ध्म (वप्रांट आवण इलेरर ॉवनि)" शे्रणीमरे्ध् 

● अॅग्रोिन, सकाळ मीहडया प्रा. हल. (आहिनाथ ित्तात्रय चव्हाि) 

● संिेश िैहनक भुज आिृत्ती 

"सिोतृ्कष्ट् शाळा" शे्रणीमरे्ध् 

● गव्हनयमेंट गल्सय िायर सेकें डरी सू्कल, ताहमळनाडूमधील 

कािेरीपहट्टनम, अमलोरपिम लॉड्यस अकािमी, हतरुिलू्लर, 

पुडुचेरी आहि एहमटी इंटरनॅशनल सू्कल, नोएडा, उत्तर प्रिेश 

यांनी सिोतृ्कष्ट् शाळा शे्रिीमधे्य पुरस्कार हजंकले. 

"िॅिस िापरासाठी सिोतृ्कष्ट् सांस्था/RWA/धावमाि सांस्था" 

शे्रणीमरे्ध् 

● माता िैष्णोिेिी श्राइन बोडय , जमू्म 

● IIT गांधीनगर, गुजरात 

● इंहडयन ऑइल कॉपोरेशन हलहमटेड फरीिाबाि 

"सिोतृ्कष्ट् उद्ोग" शे्रणीमरे्ध् 

● टर ायडेंट (टेक्सटाईल) हल., पंजाब 

● स्टील अथॉररटी ऑफ इंहडया हल., निी हिल्ली 

"सिोतृ्कष्ट् NGO" शे्रणीमरे्ध् 

● ग्रामहिकास संथथा, औरंगाबाि 

● हििेकानंि संशोधन आहि प्रहशक्षि संथथा, भािनगर 

"सिोतृ्कष्ट् पाणी िापरिताा सांघ" शे्रणीमरे्ध् 

● पंचगहचया MDTW WUA, हुगळी, पहिम बंगाल 

● िाहतनािा चंपा पुरुहलया, पहिम बंगाल 

● अमतोर हमनी निी उपसा हसंचन WUA, पुरुहलया, पहिम बंगाल 

"िॉपोरेट सामावजि जबाबदारी (CSR) वक्रयािलापाांसाठी 

सिोत्तम उद्ोग" शे्रणीमरे्ध् 

● एचएएल, बेंगळुरू, कनायटक 

● धमयपाल सत्यपाल Ltd., नोयडा, उत्तरप्रिेश 

 

सांरक्षण बातम्या 
 

पविम नौदल िमाांड मुांबई ऑफशोअरमरे्ध् 'प्रस्थान' सुरक्षा 

सराि आयोवजत िेले. 

● भारतीय नौिलाच्या िेस्टनय नेव्हल कमांडने मंुबईजिळ 

ऑफशोअर डेव्हलपमेंट एररया (ODA) मधे्य 'प्रथथान' या 

ऑफशोअर सुरक्षा सरािाचे आयोजन केले िोते. िा सराि िर 

सिा महिन्ांनी केला जातो, ज्यामुळे समुद्रात सुरहक्षतता 

सुहनहित िोते. या सरािात नौिल िलांव्यहतररक्त भारतीय ििाई 

िल, तटरक्षक िल, ओएनजीसी, मंुबई पोटय टरस्ट, जिािरलाल 

नेिरू पोटय टरस्ट, सीमाशुल्क, राज्य मत्स्य हिभाग, मकें टाइल 

मरीन हिभाग आहि सागरी पोहलसांचा सिभाग िोता. 

● मंुबईच्या पहिमेला 38 एनएम अंतरािर असलेल्या 

ओएनजीसीच्या बी-193 पॅ्लटफॉमयिर िा सराि करण्यात आला. 
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DRDO ने भारतीय लष्कराच्या "MRSAM" के्षपणास्त्राची 

यशस्वी चाचणी घेतली. 

● संरक्षि संशोधन आहि हिकास संघटना ( DRDO) ने 

ओहडशाच्या हकनारपट्टीिरील एकास्त्मक चाचिी शे्रिी, चांिीपूर 

येथे उच्च-गती ििाई लक्ष्ांिर मध्यम शे्रिीच्या पृष्ठभागािरून 

ििाई के्षपिास्त्र (MRSAM) च्या भारतीय लष्कराच्या 

आिृत्तीच्या िोन यशस्वी उड्डाि चाचण्या केल्या आिेत. पहिले 

चाचिी प्रके्षपि मध्यम-उंचीच्या लांब-शे्रिी लक्ष्ाला 

रोखण्यासाठी िोते आहि िुसरे प्रके्षपि कमी उंचीच्या लिान-

शे्रिी लक्ष्ासाठी िोते. MRSAM ची भारतीय लष्कराची आिृत्ती 

पृष्ठभागािरून ििेत मारा करिारे के्षपिास्त्र आिे. िे DRDO 

आहि इस्रायल एरोसे्पस इंडस्टर ीज (IAI), इस्रायल यांनी 

संयुक्तपिे हिकहसत केले आिे. 

भारताचे राष्ट्र पती, राम नाथ िोविांद याांनी गुजरातमधील 

जामनगर येथे भारतीय नौदल जहाज (INS) िालसुराला 

प्रवतवित राष्ट्र पती रांग प्रदान िेला आहे. 

● भारताचे राष्ट्र पती, राम नाथ कोहिंि यांनी गुजरातमधील 

जामनगर येथे भारतीय नौिल जिाज (INS) िालसुराला 

प्रहतहष्ठत राष्ट्र पती रंग प्रिान केला आिे. 'हनशान अहधकारी' 

लेफ्टनंट अरुि हसंग संब्याल यांना युहनटच्या ितीने, त्यांच्या 80 

िषांच्या अपिािात्मक सेिेबिल राष्ट्र पती रंग प्राप्त झाला. INS 

िालसुरा िी भारतीय नौिलाची एक प्रमुख प्रहशक्षि सुहिधा 

आिे जी 05 हडसेंबर 1942 रोजी गुजरातच्या जामनगर येथे 

थथाहपत केली गेली आिे, ज्यामधे्य टॉपेडो िाताळिी 

(अंडरिॉटर हमसाईल) आहि ऑपरेशन्सचे प्रहशक्षि प्रिान 

करण्यात आले आिे. 

यूएस, वफलीवपिने 'बावलितन 2022' या सिाात मोठ्या 

लष्करी ििायती ांना सुरुिात िेली. 

● युनायटेड से्टट्स आहि हफलीहपन्सच्या सैन्ाने बाहलकाटन 

2022 या लष्करी किायतीला सुरुिात केली. हफलीहपन्सच्या 

नेतृत्वाखालील िाहषयक सराि 28 माचय ते 8 एहप्रल 2022 या 

कालािधीत तैिानजिळील हफलीहपन्स प्रिेशातील लुझोनमधे्य 

िोिार आिे. सुमारे 8,900 हफहलहपनो आहि अमेररकन लष्करी 

किायतीमधे्य सैहनक सिभागी िोत आिेत, ज्यामुळे िा 

आतापयंतचा सिायत मोठा बाहलकाटन लष्करी सराि आिे. 
 

 

IAF ने इांधन भरण्यासाठी 'फ्लीट िाडा-फु्यएल ऑन मूव्ह' या 

निीन उपक्रमाचे अनािरण िेले. 

● भारतीय िायुसेनेने इंहडयन ऑइल कॉपोरेशन हल. सोबत एक 

निीन उपक्रम सुरू केला आिे. त्याअंतगयत, IAF च्या ताफ्यांचे 

इंधन सरकारी ऊजाय के्षत्रातील प्रमुख कें द्रांिर इंधन भरले 

जाईल. संरक्षि मंत्रालयाच्या म्हिण्यानुसार, भारतीय ििाई 

िलाच्या ताफ्यांमधे्य इंधन भरण्याची सुहिधा िेण्यासाठी 'िीट 

काडय-फु्यएल ऑन मूव्ह' सुरू करण्यात आले आिे. हिद्यमान 

प्रिाली अंतगयत, भारतीय िायुसेना हिहिध एजन्सीकंडून इंधन 

खरेिी करते आहि नंतर ते ििाई िलाच्या आथथापनामधे्य 

हितररत करते. 

IONS सागरी सराि 2022 (IMEX-22) अरबी समुद्रात सांपन्न 

● इंहडयन ओशन नेव्हल हसिोहजयम (IONS) सागरी सराि 

2022 (IMEX-22) ची पहिली आिृत्ती 26 ते 30 माचय 2022 

िरम्यान गोिा आहि अरबी समुद्रात आयोहजत करण्यात आली 

िोती. मानितािािी सिाय्य आहि आपत्ती हनिारि (HADR) 

ऑपरेशन्समधे्य सिस् राष्ट्र ांच्या नौिलाची परस्पर काययक्षमता 

िाढििे िा या सरािाचा उिेश िोता. प्रािेहशक नौिलासाठी 

सिकायय आहि या के्षत्रातील नैसहगयक आपत्तीनंा एकहत्रतपिे 

प्रहतसाि िेण्यासाठी आहि प्रािेहशक सिकायय आिखी मजबूत 

करण्याचा मागय मोकळा करण्यासाठी िा सराि मित्त्वाचा टप्पा 

मानला जातो. 

20 िा भारत-फ्राि विपक्षीय नौदल सराि 'VARUNA -2022 

● भारतीय नौिल आहि िें च नौिल यांच्यातील 'VARUNA ' 

नािाच्या हद्वपक्षीय नौिल सरािाची 20 िी आिृत्ती अरबी 

समुद्रात 30 माचय ते 03 एहप्रल 2022 या कालािधीत आयोहजत 

केली जात आिे. िोन्ही नौिलांमधील हद्वपक्षीय नौिल सराि 

1993 पासून आयोहजत केला जात आिे आहि 2001 मधे्य या 

सरािाला 'VARUNA' असे नाि िेण्यात आले. VARUNA-

2022 या सरािात िोन्ही नौिलाची हिहिध जिाजे, पािबुड्या, 

सागरी गस्ती हिमाने, लढाऊ हिमाने आहि िेहलकॉप्टर सिभागी 

िोिार आिेत. 

डोग्रा रेवजमेंटच्या दोन बटावलयिना लष्करप्रमुखाांनी राष्ट्र पती 

रांग देऊन सन्मावनत िेले. 

● डोगरा रेहजमेंटल सेंटर, फैजाबाि (यूपी) येथे आयोहजत केलेल्या 

अप्रहतम रंगीत सािरीकरि परेड िरम्यान, लष्करप्रमुख जनरल 

एमएम नरििे यांनी डोग्रा रेहजमेंटच्या 20 DOGRA आहि 21 

DOGRA या िोन बटाहलयन्सना प्रहतहष्ठत President’s 

Colours हिले. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

● जनरल एनसी हिज (हनिृत्त), माजी सीओएएस आहि डोग्रा 

रेहजमेंटचे मानि कनयल, िहक्षि कमांड आहि सेंटरल कमांडचे 

आमी कमांडर तसेच मोठ्या संखे्यने सहक्रय आहि हनिृत्त लोक 

रंगीत सािरीकरि परेडमधे्य उपस्थथत िोते. 

● परेडनंतर, लष्करप्रमुखांनी ऑपरेशन, प्रहशक्षि आहि क्रीडा 

यासि लष्करी जीिनातील सिय पैलंूमधे्य डोग्रा रेहजमेंटच्या िीघय 

परंपरांचे कौतुक केले. 

 

सवमट आवण िॉने्फरेंि बातम्या 
 

पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी 5 व्या BIMSTEC वशखर पररर्देला 

व्हाचु्याअली हजेरी लािली. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी व्हचु्ययअल मोडद्वारे 5 व्या बे ऑफ 

बंगाल इहनहशएहटव्ह फॉर मल्टी-सेक्ट्रल टेस्क्नकल अँड 

इकॉनॉहमक कोऑपरेशन (BIMSTEC) हशखर पररषिेत भाग 

घेतला. BIMSTEC चे अध्यक्ष राष्ट्र  असलेल्या श्रीलंका सरकारने 

या हशखर पररषिेचे आयोजन केले िोते. हशखर पररषिेच्या 

समारोपाच्या िेळी, थायलंडने BIMSTEC चे अध्यक्ष राष्ट्र  म्हिून 

पिभार स्वीकारला. 

 

क्रीडा बातम्या 
 

व्स्वस ओपन बॅडवमांटन विजेतेपद 2022: पीव्ही वसांधूने 

विजेतेपद पटिािले. 

● भारताच्या पीव्ही हसंधूने थायलंडच्या बुसानन 

ओगंबामरंुगफानचा पराभि करत स्स्वस ओपन सुपर 300 

बॅडहमंटन स्पधेत महिला एकेरीचे हिजेतेपि पटकािले आिे. या 

स्पधेत सलग िुसरी फायनल खेळताना िुिेरी ऑहलस्िक पिक 

हिजेत्या हसंधूने सेंट जेकोबशाले येथे चौथ्या मानांहकत 

बुसाननिर 21-16, 21-8 अशी मात करण्यासाठी 49 हमहनटे 

घेतली. 

● स्स्वस ओपन सुपर 300 बॅडहमंटन स्पधेच्या पुरुष एकेरीच्या 

हिजेतेपिात भारतीय बॅडहमंटनपटू एचएस प्रिॉयला जोनाटन 

हक्रस्टी (इंडोनेहशया) कडून पराभि पत्करािा लागला. 

मॅि िसॅ्टापेनने 2022 सौदी अरेवबया ग्राांड प्रीि वजांिली. 

● मॅक्स िसॅ्टयपेन (रेड बुल - नेिरलँड्स) ने जेिा कॉहनयश सहकय ट, 

सौिी अरेहबया येथे फॉमु्ययला िन 2022 सौिी अरेहबया ग्रांड 

प्रीक्स हजंकली आिे. चाल्सय लेके्लकय  (फेरारी- मोनॅको) िुसरा 

आहि कालोस सेन्झ जूहनयर (फेरारी-से्पन) हतसरा आला. िी 

सौिी अरेहबया ग्रांप्री ची िुसरी आिृत्ती आहि 2022 फॉमु्ययला 

िन िर्ल्य चॅस्ियनहशपची िुसरी फेरी िोती. लुईस िॅहमल्टन 

10व्या थथानािर आल्यानंतर बोडयिर एक गुि हमळिण्यात 

यशस्वी झाला. 

राष्ट्र ीय क्रॉस िां टर ी चॅव्ियनवशपमरे्ध् पुरुर् आवण मवहला सांघाने 

सुिणापदि वजांिले आहे. 

● कोहिमामधे्य, सस्व्हयसेसच्या िशयन हसंग आहि रेले्वच्या िषाय िेिी 

यांनी अखेरीस राष्ट्र ीय क्रॉस कंटर ी चॅस्ियनहशपमधे्य 60 टके्क 

आद्रयतेमुळे अहधक कठीि झालेल्या नयनरम्य परंतु कठीि 

कोसयिर 10 हकमी स्पधाय हजंकून पुरुष आहि महिलांच्या 

हिजेतेपिाचा बचाि केला. 

SAFF U-18 मवहला चॅव्ियनवशप 2022 चे विजेतेपद भारतीय 

मवहला सांघाने वजांिले 

● भारताला SAFF U-18 महिला फुटबॉल चॅस्ियनहशपच्या 3ऱया 

आिृत्तीचा हिजेता घोहषत करण्यात आला आिे. झारखंडमधे्य 

JRD टाटा स्पोट्यस कॉम्प्पे्लक्स, जमशेिपूर येथे महिलांच्या 18 

िषायखालील राष्ट्र ीय संघांसाठी आंतरराष्ट्र ीय फुटबॉल स्पधेची 

2022 आिृत्ती झाली. या स्पधेतील मौल्यिान खेळाडू आहि 

सिायहधक गोल करिाऱया हलंडा कोम हिने एकूि पाच गोल 

केले. 

● अंहतम साखळी सामन्ात भारताला बांगलािेशकडून 0-1 ने 

पराभि पत्करािा लागला असला, तरी गोल फरकामुळे तो 

स्पधेचा चॅस्ियन बनला. बांगलािेशच्या +3 च्या तुलनेत 

भारताला +11 चा गोल फरक चांगला हमळाला. 

1986 नांतर प्रथमच िॅनडा फुटबॉल विश्वचर्िात पोहोचला. 

● टोरंटोमधे्य जमैकाचा 4-0 असा धुव्वा उडिून कॅनडाने 36 

िषांत प्रथमच कतार 2022 फुटबॉल हिश्वचषक स्पधेसाठी पात्र 

ठरले आिे. उत्तर अमेररकन राष्ट्र ाने 1986 मधे्य मेस्क्सको नंतर 

प्रथमच अंहतम फेरीत आपले थथान हनहित केले आिे. कॅनडा 

CONCACAF पात्रता गटात अव्वल आिे आहि आता 1986 

नंतर प्रथमच हिश्वचषक फायनल स्पधेत आपले थथान हनहित 

केले आिे. 

● 2022 हफफा हिश्वचषक स्पधेसाठी पात्र ठरिारा कॅनडा िा 20 

िा संघ ठरला आिे ज्यात 21 नोव्हेंबर ते 18 हडसेंबर या 

कालािधीत कतारमधे्य अंहतम पाररतोहषकासाठी 32 िेश 

सिभागी िोिार आिेत. उियररत 12 संघांचा हनियय येत्या कािी 

हििसांत 1 एहप्रलपासून डर ॉपूिी घेतला जाईल. आठ गट हनहित 

करा. 

मीराबाई चानू याांना 'BBC इांवडयन स्पोट्ासिुमन ऑफ द इयर' 

पुरस्कार 2021 वमळाला. 

● ऑहलस्िक रौय पिक हिजेती िेटहलफ्टर, मीराबाई चानूने 

बीबीसी इंहडयन स्पोट्यसिुमन ऑफ ि इयर पुरस्कार 2021 ची 

हतसरी आिृत्ती हजंकली. चानूने गेल्या िषी इहतिास रचला जेव्हा 

ती उन्हाळी ऑहलंहपकमधे्य रौय पिक हजंकिारी पहिली 

भारतीय िेटहलफ्टर बनली. चानूने 2017 च्या अनाहिम येथे 

झालेल्या जागहतक स्पधेत 48 हकलो गटात सुिियपिक हजंकले 

आहि 2018 मधे्य राष्ट्र कुल क्रीडा स्पधेत सुिियपिक पटकािले. 
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डफ आवण फेल्ह्स सेवलविटी िाँड वॅ्हलू्यएशन ररपोटा 2021 मरे्ध् 

विराट िोहली अव्वल 

● सेहलहिटी िँड वॅ्हलू्यएशन ररपोटय 2021 (7िी आिृत्ती) नुसार " 

हडहजटल एक्सीलरेशन 2.0." डफ अँड फेल्ह्स (आता क्रॉल) 

द्वारे प्रहसद्ध , भारतीय हक्रकेटपटू हिराट कोिलीला 2021 मधे्य 

सलग 5 व्यांिा सिायहधक मूल्यिान सेहलहिटी म्हिून थथान 

िेण्यात आले. हिराट कोिलीचे िँड मूल्य 2020 मधे्य USD 

237.7 िशलक्ष िरून 2021 मधे्य USD 185.7 िशलक्ष पयंत 

घसरले आिे. 

शीर्ा 10 सिाात मूल्यिान सेवलविटी ां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 

Adidas ने ितार 2022 साठी अवधिृत अल ररहला वफफा 

िर्ल्ा िप बॉलचे अनािरण िेले. 

● अल ररिला – FIFA हिश्वचषक कतार 2022 साठी अहधकृत 

मॅच बॉल Adidas ने उघड केला आिे. िा Adidas चा 1 4िा 

हिश्वचषक बॉल आिे, आहि तो शक्य हततक्या िेगिान खेळाचा 

िेग सामािून घेण्यासाठी हडझाइन केलेला आिे. 

● अँहडडास लॅब, हिंड बोगिे आहि ऑन-हपचमधील हिसृ्तत 

चाचिीच्या डेटाचा िापर करून आतून हडझाइन केलेले, अल 

ररिला खेळाच्या मैिानािर सिोच्च पातळीची अचूकता आहि 

हिश्वासाियता प्रिान करते. 

● सिय घटकांचा काळजीपूियक हिचार करून, िातािरिाचा 

हिचार करून चेंडू िेखील तयार करण्यात आला िोता आहि 

अल ररिला िा पहिला हिश्वचषक बॉल आिे जो संपूियपिे 

पाण्यािर आधाररत शाई आहि गोिंांनी बांधला गेला िोता. 

 

विज्ञान बातम्या 
 

WB राज्यपालाांनी IIT खरगपूर येथे पेटासे्कल सुपर िॉम्प्युटर 

परम शिीचे अनािरण िेले. 

● इलेक्ट्र ॉहनक्स आहि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) आहि 

हिज्ञान आहि तंत्रज्ञान हिभाग यांच्या सियोगी प्रकल्प असलेल्या 

National Supercomputing Mission (NSM) ने IIT 

खरगपूर (DST) येथे पेटासे्कल सुपर कॉम्प्युटर PARAM शक्ती 

िेशाला समहपयत केले आिे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● पहिम बंगालचे माननीय राज्यपाल श्री जगिीप धनखर यांनी 27 

माचय 2022 रोजी सुपर कॉम्प्युटरचे उि्घाटन केले. 

● परम शक्ती सुपरकॉम्प्युहटंग सुहिधा संगिकीय आहि डेटा 

हिज्ञानाच्या हिहिध हिषयांमधे्य संशोधन आहि हिकास प्रयत्नांना 

पुढे नेत आिे. 

● माचय 2019 मधे्य, IIT खरगपूर आहि सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट इन 

अँडव्हान्थड कॉम्प्युहटंग (CDAC) यांनी 17680 CPU कोर 

आहि 44 GPU सि िी अत्याधुहनक सुपरकॉम्प्युहटंग सुहिधा 

हिकहसत करण्यासाठी सामंजस् करारािर स्वाक्षरी केली. 

● िी सुहिधा उत्तम उजाय काययक्षमता प्राप्त करण्यासाठी RDHX-

आधाररत काययक्षम शीतकरि प्रिाली िापरिारी पहिली िोती. 

मायक्रोसॉफ्टने 'स्टाटाअस फाऊां डसा हब' पॅ्लटफॉमा लॉन्च 

िेला आहे. 

● मायक्रोसॉफ्टने भारतातील स्टाटयअप संथथापकांसाठी एक 

निीन हडहजटल आहि सियसमािेशक पॅ्लटफॉमय लॉन्च केला 

आिे. स्टाटयअस फाऊंडसय िब मुळे भारतातील स्टाटयअप 

संथथापकांना त्यांच्या स्टाटयअप प्रिासाच्या प्रते्यक टप्प्यािर 

समथयन िेईल. िे पॅ्लटफॉमय स्टाटयअसना USD 300,000 पेक्षा 

जास्त हकमतीचे फायिे आहि के्रहडट्स ऑफर करेल, ज्यात 

तंत्रज्ञान, साधने आहि संसाधने या तंत्रज्ञानातील हिग्गज आहि 

भागीिारांकडील हिनामूल्य प्रिेशाचा समािेश आिे. या 

उपक्रमामुळे स्टाटयअसना उद्योग तज्ञ आहि मायक्रोसॉफ्ट लनय 

सोबत मागयिशयन आहि कौशल्य संधी हमळण्यास मित िोईल. 

 

महत्वाचे वदिस 
 

अथा अिर 2022 26 माचा रोजी साजरा िेला जातो. 

● िरिषी, ििामान बिलाहिरुद्धच्या लढ्याला पाहठंबा आहि एका 

चांगल्या ग्रिाप्रती िचनबद्धता िशयहिण्यासाठी माचय महिन्ाच्या 

शेिटच्या शहनिारी जगभरात पृथ्वी तास साजरा केला जातो. 

अथय अिर 2022 26 माचय 2022 रोजी हचन्हांहकत केले जात 

आिे. अथय अिर 2022 ची थीम 'शेप अिर फु्यचर' िर कें हद्रत 

असेल. 
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भारत सरिार 5 ऑरोबर हा राष्ट्र ीय डॉव्िन वदिस साजरा 

िरेल. 

● कें द्रीय पयायिरि, िन आहि ििामान बिल मंत्रालयाने 2022 

पासून डॉस्िनच्या संिधयनासाठी जागरूकता हनमायि 

करण्यासाठी एक ऐहतिाहसक पाऊल म्हिून िरिषी 5 

ऑक्ट्ोबर िा हििस राष्ट्र ीय डॉस्िन हििस म्हिून साजरा 

करिार आिे. 

● डॉस्िन िे हनरोगी जलीय पररसंथथेचे आिशय पयायिरिीय 

हनिेशक म्हिून काम करतात आहि डॉस्िनच्या संिधयनामुळे 

प्रजातीचं्या अस्स्तत्वासाठी आहि त्यांच्या उपजीहिकेसाठी 

जलचर प्रिालीिर अिलंबून असलेल्या लोकांनािी फायिा 

िोईल. 

आांतरराष्ट्र ीय और्ध तपासणी वदन 2022 31 माचा रोजी साजरा 

िरण्यात आला. 

● 2017 पासून िरिषी 31 माचय रोजी आंतरराष्ट्र ीय अंमली पिाथय 

तपासिी हििस साजरा केला जातो जेिेकरून लोक डरग्जबिल 

हशहक्षत व्हािे आहि त्यांच्या पररिामांबिल जागरूक व्हािे. 

औषधांच्या िानी कमी करण्याच्या उपक्रमांना प्रोत्सािन िेिे 

आहि औषधांशी संबंहधत जोखीम कमी करिे िा या हििसाचा 

उिेश आिे. त्यासोबत, िे औषधांच्या िानी कमी करण्याच्या 

हक्रयांना प्रोत्सािन िेते आहि औषधांशी संबंहधत जोखीम कमी 

करते. 31 माचय रोजी त्यांचे धे्यय संपूिय ग्रिािरील औषध 

तपासिी सेिा आहि कंपन्ांच्या उपलब्धतेबिल जनजागृती 

करिे िे आिे. 

जागवति बॅिअप वदन 2022 31 माचा रोजी साजरा िरण्यात 

आला. 

● जागहतक बॅकअप हििस िरिषी 31 माचय रोजी साजरा केला 

जातो. िा हििस आम्हाला आमच्या मौल्यिान हडहजटल 

िस्तऐिजांचे संरक्षि करण्याची आठिि करून िेतो कारि 

आम्ही तंत्रज्ञानािर अहधक अिलंबून झालो आिोत. आपल्या 

जीिनात डेटाची िाढती भूहमका आहि हनयहमत बॅकअपचे 

मित्त्व जािून घेण्याचा िा हििस आिे. मूलतः , जागहतक 

बॅकअप हििसाची सुरुिात जागहतक बॅकअप मंथ म्हिून 

झाली, मॅक्सटर नािाच्या िाडय डर ाइव्ह कंपनीने जी नंतर सीगेट 

टेक्नॉलॉजीने हिकत घेतली. 

आांतरराष्ट्र ीय टर ािजेंडर वदिस 2022 

● आंतरराष्ट्र ीय टर ान्सजेंडर डे ऑफ स्व्हहजहबहलटी (TDOV) 

िरिषी 31 माचय रोजी जगभरात टर ान्सजेंडर लोकांना 

भेडसाििार्या भेिभािाहिषयी जागरुकता हनमायि 

करण्यासाठी, तसेच समाजातील त्यांच्या योगिानाचा उत्सि 

साजरा करण्यासाठी िोतो. िा हििस टर ान्सजेंडर लोकांना साजरे 

करण्यासाठी आहि जगभरातील टर ान्सजेंडर लोकांना 

भेडसाििाऱया भेिभािाहिषयी जागरूकता हनमायि 

करण्यासाठी तसेच समाजातील त्यांचे योगिान साजरे 

करण्यासाठी समहपयत आिे. 

जागवति ऑवटझम जागरूिता वदिस 2 एवप्रल 2022 रोजी 

साजरा िेला जातो. 

● जागहतक ऑहटझम जागरूकता हििस िरिषी 2 एहप्रल रोजी 

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सिस् राष्ट्र ांद्वारे पाळला जातो. जगभरात 

ऑहटझम से्पक्ट्रम हडसऑडयर असलेल्या लोकांबिल 

नागररकांमधे्य जागरूकता हनमायि करण्यासाठी िा हििस 

पाळला जातो. ऑहटस्स्टक सेि अँडव्होकसी नेटिकय , ग्लोबल 

ऑहटझम प्रोजेक्ट् आहि से्पशहलस्टनय फाउंडेशनसि नागरी 

समाज भागीिारांच्या समथयनासि, जागहतक ऑहटझम 

जागरूकता हििसाचे आयोजन UN ग्लोबल कमु्यहनकेशन्स 

हिभाग आहि UN आहथयक आहि सामाहजक व्यििार 

हिभागाद्वारे केले जाते. 

● Inclusive Quality Education for All िी या हििसाची थेम 

आिे. 

आांतरराष्ट्र ीय बालपुस्ति वदन 02 एवप्रल रोजी साजरा िेला 

जातो. 

● इंटरनॅशनल बोडय ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल (IBBY) द्वारे 1967 

पासून िरिषी 2 एहप्रल रोजी आंतरराष्ट्र ीय बाल पुस्तक हिन 

(ICBD) आयोहजत केला जातो. िाचनाची आिड हनमायि 

करण्यासाठी आहि मुलांच्या पुस्तकांकडे लक्ष िेधण्यासाठी 

IBBY िी एक आंतरराष्ट्र ीय ना-नफा संथथा आिे. 2022 मधे्य, 

कॅनडा या हनिडलेल्या थीमसि आंतरराष्ट्र ीय बालपुस्तक हिनाचे 

आयोजन करत आिे. 

 

वनधन बातम्या 
 

NMCG तफे आयटीओ यमुना घाट येथे आयोवजत यमुनोत्सि 

● नॅशनल हमशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) ने आझािी का अमृत 

मिोत्सि सोिळ्याचा एक भाग म्हिून, यमुनेचे िैभि जपण्याच्या 

प्रहतज्ञा घेऊन, अनेक स्वयंसेिी संथथांच्या सिकायायने, ASITA 

ईस्ट ररव्हर िंट, ITO हिज येथे यमुनोत्सि आयोहजत केला. 
 

 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi
https://bit.ly/3ErrEh5


Weekly Current Affairs Marathi: 27th March to 02nd April 2022 

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

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● नमाहम गंगे काययक्रमांतगयत, गंगा खोऱयाच्या मुख्य भागािर लक्ष 

कें हद्रत केले गेले िोते आहि त्याचे सकारात्मक पररिाम आता 

हिसून येत आिेत, असे श्री कुमार म्हिाले. 

● यमुना निी स्वच्छ करिे आहि सिय प्रमुख नाले आहि गहलच्छ 

पािी यमुनेमधे्य पडण्यापासून रोखून, संबंहधतांच्या पाहठंब्याने 

हडसेंबर 2022 पयंत तीन मोठे STP पूिय केले जातील याची 

खात्री करिे िे आता लक्ष् आिे . 

● ते पुढे म्हिाले की, पुढील िषायपयंत हिल्लीिासीयांसाठी यमुना 

अहधक स्वच्छ झाली पाहिजे. 

बेव्ियमचा फुटबॉलपटू वमगुएल वॅ्हन डॅमे याांचे वनधन 

● हिग्गज बेस्ियन फुटबॉलपटू हमगेल वॅ्हन डॅमे यांचे ियाच्या २८ 

व्या िषी लु्यकेहमयाशी िीघयकाळ संघषय केल्यानंतर हनधन झाले. 

वॅ्हन डॅमे यांना 2016 मधे्य लु्यकेहमया झाल्याचे हनिान झाले 

आहि पाच िषांपासून ककय रोगािर उपचार सुरू िोते. त्याच्या 

आठ िषांच्या व्यािसाहयक कारहकिीत, वॅ्हन डॅमे सकय ल 

िुगकडून खेळले आहि संघासाठी 40 सामने खेळले. 

वसक्कीमचे माजी मुख्यमांिी बीबी गुरुां ग याांचे वनधन 

● हसक्कीमचे हतसरे मुख्यमंत्री भीम बिािूर गुरंुग यांचे 

हसक्कीममधील गंगटोक येथील लुमसुई येथील त्यांच्या 

हनिासथथानी हनधन झाले . बी. गुरंुग यांनी कलकत्ता 

(कोलकाता) येथील अमृता बाजार पहत्रका या िृत्तपत्रात हशक्षक 

आहि स्टाफ ररपोटयर म्हिून काम केले आहि त्यांनी 

हसक्कीमच्या कांचनजंगा नािाच्या पहिल्या िृत्त-आधाररत 

नेपाळी जनयलचे संपािन िेखील केले. 

 

पुस्तिे आवण लेखि बातम्या  
 

िे श्याम प्रसाद याांनी वलवहलेले 'स्पोटी प्रदाथा श्री सोमय्या' 

नािाचे पुस्ति 

● उपराष्ट्र पती एम वं्यकय्या नायडू यांच्या िसे्त श्याम प्रसाि यांनी 

हलहिलेल्या 'स्पोटी प्रिाथा श्री सोमय्या' या पुस्तकाचे प्रकाशन 

केले. िे पुस्तक आंध्र प्रिेशातील सामाहजक काययकते हििंगत 

श्री सोमपल्ली सोमय्या यांच्या जीिनकथेिर आधाररत आिे. 

त्यांनी युिकांना आपले जीिन समाजहितासाठी समहपयत 

करण्याची पे्ररिा हिली. 

● सोमपल्ली सोमय्या यांचा जन्म 1927 मधे्य प्रकाशम हजल्ह्यातील 

"परलाहमली" गािात झाला. त्यांनी 50 िषे सुधारिे आहि 

समाजाच्या सुधारिेसाठी आपले जीिन समहपयत केले. 

NITI आयोग आवण FAO याांनी 2030 च्या वदशेने भारतीय 

िृर्ी शीर्ािाचे पुस्ति लॉन्च िेले. 

● कें द्रीय कृषी आहि शेतकरी कल्याि मंत्री (MoA&FW), नरेंद्र 

हसंि तोमर यांनी NITI आयोगाने आयोहजत केलेल्या एका 

काययक्रमात “ भारतीय कृषी 2030: शेतकर्यांचे उत्पन्न, पोषि 

सुरक्षा आहि शाश्वत अन्न आहि शेती व्यिथथा िाढहिण्याचे मागय 

” या पुस्तकाचे प्रकाशन केले. 

 

अहिाल आवण वनदेशाांि बातम्या  
 

UNEP अहिाल: ढािा हे जगातील सिाात ध्वनी प्रदूवर्त शहर 

आहे. 

● युनायटेड नेशन्स एन्व्हायनयमेंट प्रोग्राम (UNEP) द्वारे प्रकाहशत 

नुकत्याच प्रकाहशत 'िाहषयक िंहटयर ररपोटय, 2022' नुसार, 

बांगलािेशची राजधानी ढाका िे जागहतक स्तरािर सिायत जास्त 

ध्वनी प्रिूहषत शिर म्हिून थथान हमळिले आिे. अििालानुसार, 

शिरात 2021 मधे्य 119 डेहसबलचे ध्वनी प्रिूषि सिायहधक 

(dB) नोिंिले गेले. 

● 114 डेहसबलच्या ध्वनी प्रिूषिासि उत्तर प्रिेशातील मुरािाबाि 

िुसऱया क्रमांकािर आिे. इस्लामाबाि, पाहकस्तानची राजधानी 

हतसर्या क्रमांकािर आिे, हजथे जास्तीत जास्त 105 डीबी ध्वनी 

प्रिूषि आिे. 

 

विविध बातम्या  
 

महात्मा गाांधी याांची नात 'सुवमिा गाांधी िुलिणी' याांनी 'मोदी 

स्टोरी' या िेबपोटालचे उद्घाटन िेले आहे. 

● मिात्मा गांधी यांची नात 'सुहमत्रा गांधी कुलकिी' यांनी 'मोिी 

स्टोरी' या िेबपोटयलचे उि्घाटन केले आिे. मोिी स्टोरी 

िेबसाइट िा स्वयंसेिक-चाहलत उपक्रम आिे ज्याचा उिेश 

पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांच्याशी संबंहधत "पे्ररिािायी" कथा 

एकत्र आििे आिे ज्यांनी त्यांच्या अनेक िशकांच्या जीिन 

प्रिासात त्यांच्याशी संिाि साधला आिे. modistory.in िर 

पोटयलिर प्रिेश करता येईल. 

 

सिा स्पधाा परीक्षाांसाठी महत्त्वाचे मुदे्द: 
 

● एहशयन स्क्वॉश फेडरेशनचे मुख्यालय: क्वालालंपूर, मलेहशया; 

● एहशयन स्क्वॉश फेडरेशनचे सरहचटिीस: डंकन हचऊ; 

● एहशयन स्क्वॉश फेडरेशनची थथापना: 1980. 

● एलआयसीचे मुख्यालय: मंुबई 

● एलआयसीची थथापना: 1 सप्टेंबर 1956 

● एलआयसीचे अध्यक्ष: एम.आर. कुमार 

● ताहमळनाडू राजधानी: चेन्नई 

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


Weekly Current Affairs Marathi: 27th March to 02nd April 2022 

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

● ताहमळनाडूचे मुख्यमंत्री: एमके स्टाहलन. 

● ताहमळनाडूचे राज्यपाल: बनिारीलाल पुरोहित. 

● ताहमळनाडू राज्य नृत्य: भरतनाट्यम. 

● कें द्रीय अन्न प्रहक्रया उद्योग मंत्री: पशुपती कुमार पारस 

● अन्न प्रहक्रया उद्योग राज्यमंत्री: प्रल्हाि हसंि पटेल 

● इस्क्वटास स्मॉल फायनान्स बँक (ईएसएफबी) मुख्यालय: चेन्नई 

● ईएसएफबीचे एमडी आहि सीईओ: िासुिेिन पी एन 

● युनायटेड इंहडया इन्शुरन्स कंपनी हलहमटेड मुख्यालय: चेन्नई 

● युनायटेड इंहडया इन्शुरन्स कंपनी हलहमटेडची थथापना: 18 

फेिुिारी 1938 

● युनायटेड इंहडया इन्शुरन्स कंपनी हलहमटेड सीईओ: श्री हगरीश 

राधाकृष्णन 

● ऑस्टर ेहलयाचे पंतप्रधान: स्कॉट मॉररसन 

● ऑस्टर ेहलयाची राजधानी: कॅनबेरा 

● ऑस्टर ेहलया चलन: ऑस्टर ेहलयन डॉलर 

● आयटीबीपीचे मुख्यालय: निी हिल्ली, भारत 

● अॅॅस्क्सस बँकेचे मुख्य काययकारी अहधकारी: अहमताभ चौधरी 

● उपराज्यपाल आहि चंिीगडचे प्रशासक: बनिारीलाल पुरोहित 

● युनेस्को मुख्यालय: पॅररस, िान्स. 

● युनेस्को प्रमुख: ऑडर े अझौले. 

● युनेस्कोची थथापना: 16 नोव्हेंबर 1945 

● भारतीय हनयायत-आयात बँक थथापन: 1 जानेिारी 1982 

● भारतीय हनयायत-आयात बँक मुख्यालय: मंुबई, मिाराष्ट्र  

● जपानची राजधानी: टोहकयो 

● जपान चलन: जपानी येन 

● इंटरनॅशनल रोड फेडरेशनची थथापना: 1948 

● इंटरनॅशनल रोड फेडरेशनचे मुख्यालय: हजनेव्हा, स्स्वत्झलंड 

● गुजरातचे मुख्यमंत्री: हिजय रुपािी 

● गुजरातचे राज्यपाल: आचायय िेिव्रत 

● कनायटक बँकेचे मुख्यालय: मंगलोर 

● कनायटक बँकेचे मुख्य काययकारी अहधकारी: मिाबळेश्वर एमएस 

● कनायटक बँकेची थथापना: 18 फेिुिारी 1924 

● यूको बँकेचे मुख्यालय: कोलकाता 

● यूको बँकेचे एमडी आहि सीईओ: अतुल कुमार गोयल 

● यूको बँकेचे संथथापक: घनश्याम िास हबलाय 

● यूको बँकेची थथापना: 6 जानेिारी 1943 

● एचडीएफसी बँकेचे मुख्यालय: मंुबई, मिाराष्ट्र  

● एचडीएफसी बँकेचे एमडी आहि सीईओ: शहशधर जगिीशन 

● एचडीएफसी बँकेची टॅगलाईन: आम्हाला तुमचे जग समजते 

● युनेस्को मुख्यालय: पॅररस, िान्स 

● युनेस्को प्रमुख: ऑडर े अझौले 

● युनेस्कोची थथापना: 16 नोव्हेंबर 1945 

● युहनसेफचे काययकारी संचालक: िेन्रीएटा एच. फोर 

● युहनसेफची थथापना: 11 हडसेंबर 1946 

● युहनसेफ मुख्यालय: नू्यॉकय , युनायटेड से्टट्स 

● आंध्र प्रिेशचे राज्यपाल: हिश्वभूषि िरीचंिन 

● आंध्र प्रिेशचे मुख्यमंत्री: िाय.एस. जगनमोिन रेड्डी 

● आंध्र प्रिेश राजधानी: हिशाखापट्टिम (काययकारी राजधानी), 

कुनूयल (न्ाहयक राजधानी), अमरािती (हिधान राजधानी) 

● मिाराष्ट्र ाचे राज्यपाल: भगतहसंग कोश्यारी 

● मिाराष्ट्र ाची राजधानी: मंुबई 

● मिाराष्ट्र ाचे मुख्यमंत्री: उद्धि ठाकरे. 

● एडीबी चे अध्यक्ष: मासातु्सगु असाकािा 

● मुख्यालय: महनला, हफहलहपन्स. 

● बँक ऑफ बडोिा मुख्यालय: िडोिरा, गुजरात, भारत 

● बँक ऑफ बडोिा चे अध्यक्ष: िसमुख अहधया 

● बँक ऑफ बडोिाचे एमडी आहि सीईओ: संजीि चड्ढा 

● आयडीएफसी फस्टय बँक मुख्यालय: मंुबई 

● आयडीएफसी फस्टय बँक थथापना: ऑक्ट्ोबर 2015 

● नॅशनल फहटयलायझसय हलहमटेड मुख्यालय: नोएडा 

● नॅशनल फहटयलायझसय हलहमटेडची थथापना: 1 सप्टेंबर 1979 

● आयएएसपी संथथापक: हििंगत प्राध्यापक एरहिन ररंगेल आहि 

डॉ नॉमयन फरबरो 

● आयएएसपी थथापना: 1960 

● अल साल्वाडोर राजधानी: सॅन साल्वाडोर 

● अल साल्वाडोरचे अध्यक्ष: नायब बुकेले. 

● नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरेशन ऑफ इंहडयाचे एमडी आहि 

सीईओ: हिलीप आसबे. 

● नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरेशन ऑफ इंहडया मुख्यालय: मंुबई. 

● नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरेशन ऑफ इंहडयाची थथापना: 2008 

● कें द्रीय अल्पसंख्याक व्यििार मंत्री: मुख्तार अब्बास नक्वी 

● उत्तराखंडची थथापना: 9 नोव्हेंबर 2000 

● उत्तराखंडचे राज्यपाल: लेफ्टनंट जनरल गुरहमत हसंि 

● उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री: पुष्कर हसंि धामी 

● उत्तराखंडची राजधानी: िेिरािून (हििाळी), गेयरसैन (उन्हाळी) 

● चीनची राजधानी: बीहजंग 

● चीनचे चलन: रेस्न्मन्बी 

● चीनचे अध्यक्ष: शी हजनहपंग. 

● आइसलँड राजधानी: रेकजाहिक 

● आइसलँड चलन: आइसलँहडक क्रोना 

● आइसलँड खंड: युरोप 
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