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राष्ट्र ीय बातम्या 
 

साांसृ्कततक मांत्रालयाने 'टेम्पल 360' वेबसाइट सुरू केली 

● स ांसृ्कतिक आति परर ष्ट्र  व्यवह र र ज्यमांत्री मीन क्षी लेखी य ांनी 

'टेम्पल 360' ही वेबस इट सुरू केली आहे. 

● टेंपल 360 हे एक तितिटल पॅ्लटफॉमम आहे तिथे कोिीही 

कोित्य ही तिक ि हून 12 ज्योतितलिंग आति च र ध मल  भेट 

देऊ शकिो तकां व  दशमन घेऊ शकिो, ज्य मुळे प्रते्यक चे िीवन 

सोयीस्कर बनिे आति लोक ांन  िोिून िेविे. 

● वेबस इट भक् ांन  ई-दशमन, ई-प्रस द, ई-आरिी आति इिर 

अनेक सेव  करण्य स अनुमिी देिे. TEMPLE 360 ही एक 

वेबस इट आहे तिथे भ रि िून कधीही आति कोिूनही व्यक्ी 

त्य ांच्य  आविीच्य  मांतदर ल  भेट देऊ शकिे. 

● य  वेबस इटच्य  मदिीने, कोिीही अस्तित्व ि असलेल्य  क ही 

अत्यांि ध तममक तहांदू िीथमके्षत्र ांच्य  भव्यिेच  तितिटलपिे स क्षीद र 

होऊ शकिो. वेबस इट भक् ल  ई-आरिी आति इिर अनेक 

सेव  करण्य ची परव नगी देिे. 
 

ऑपरेशन उपलब्ध अांतर्गत RPF ने बेकायदेशीर ततकीट 

काढणाऱ्या दलालाांना अटक केली. 

● बेक यदेशीर तितकट ांवर मतहन भर च ललेल्य  सांपूिम भ रि िील 

ऑपरेशनच  एक भ ग म्हिून, रेले्व सांरक्षि दल ने (RPF) 1,459 

दल ल ांन  ि ब्य ि घेिले आति 3 66 IRCTC एिांट आयिी आति 

6,751 वैयस्तक्क आयिी ब्लॉक केले, रेले्वने 2 एतप्रल 2022 रोिी 

ि हीर केले. RPF' फील्ड युतनट्सने फील्ड, तितिटल िग आति 

स यबर िग िून म तहिी गोळ  केली, त्य नांिर 1 म चम 2022 रोिी 

देशभर ि मोहीम सुरू करण्य पूवी तिचे एकत्रीकरि, परीक्षि 

आति तवशे्लषि केले. 
 

ग्रामीण भार् आतण मतिलाांच्या वाढीसाठी फ्लिपकाटग फाउांडेशन 

सुरू केले. 

● देश ांिगमि ई-कॉमसम के्षत्र िील तदग्गि, स्तिपक टम गु्रपने Flipkart 

फ उांिेशनची स्थ पन  आति लॉन्च केले आहे, हे एक नवीन 

व्य सपीि आहे ज्य मधे्य ग्र मीि भ ग िील तवक स वर लक्ष 

कें तिि केले आहे आति मतहल  आति इिर वांतचि समुद य ांन  

व ढीच्य  सांधी ांमधे्य सम न प्रवेश प्रद न केल  आहे. Flipkart 

फ उांिेशनचे उतिष्ट् येत्य  दशक ि Flipkart च्य  अनेक वष िंिील 

तशकण्य ांच  उपयोग करून 20 दशलक्ष लोक ांच्य  िीवन वर 

प्रत्यक्ष आति अप्रत्यक्षपिे सक र त्मक प्रभ व ट कण्य चे आहे. 
 

टाटा समूि आपल्या सुपर अँपचे अनावरण करण्याच्या तयारीत 

आिे. 

● 7 एतप्रल रोिी, ट ट  समूह Neu ल ाँच करेल, त्य चे बहुप्रतितक्षि 

सुपर अॅप. हे सॉफ्टवेअर गुगल पे्ल स्टोअरवरून ि उनलोि 

करण्य स िी उपलब्ध असेल. ट ट  समूह चे मुख्य उतिष्ट् हे 

त्य च्य  तितिटल तवभ ग च  तवि र करिे आहे िेिेकरून िे 

Amazon, Flipkart आति Reliance Group च्य  JioMart 

स रख्य  ब ि र िील नेत्य ांशी स्पध म करू शकेल. 
 

पयागवरण मांत्र्ाांनी 'प्रकृती' िररत उपक्रम सुरू करण्याची घोषणा 

केली. 

● कें िीय पय मवरि, वने आति हव म न बदल मांत्री, श्री भूपेंि य दव 

य ांच्य  उपस्तस्थिीि, च ांगल्य  पय मवरि स िी आपल्य  

िीवनशैलीि करि  येऊ शकि र्य  छोट्य -छोट्य  बदल ांबिल 

िनि गृिी करण्य स िी आि शुभांकर 'प्रकृिी' ल ाँच करण्य ि 

आले. 
 

राष्ट्र पती राम नाथ कोतवांद सोमवारी, 4 एतप्रल 2022 रोजी त्ाांच्या 

दोन देशाांच्या प्रवासाच्या अांततम टप्प्यासाठी अँमस्टरडॅममधे्य 

दाखल झाले. 

● र ष्ट्र पिी र म न थ कोतवांद त्य ांच्य  दोन देश ांच्य  प्रव स च्य  

शेवटच्य  टप्प्य स िी अाँमस्टरिॅममधे्य द खल झ ले - 34 

वष िंिील त्य ांची पतहली नेदरलाँि्स भेट - य  दरम्य न िे िच शीषम 

नेिृत्व शी  चच म करिील, ज्य चे न व 'मैत्री' य  नवीन तपवळ्य  

टू्यतलप ि िीचे आहे. 

● र ष्ट्र पिी कोतवांद िुकम मेतनि नहून आले, तिथे त्य ांनी 

िुकम मेतनि नचे त्य ांचे सहक री सेरद र बतदममुह मेदोव्ह य ांची भेट 

घेिली आति बहुआय मी सांबांध सुध रण्य स िी तिपक्षीय आतथमक 

आति ऊि म सहक यम व ढवण्य चे वचन तदले. िुकम मेतनि नल  

स्व िांत्र्य तमळ ल्य नांिर भेट देि रे िे पतहले भ रिीय र ष्ट्र पिी 

आहेि. 

● र ष्ट्र पिी र म न थ कोतवांद 4 िे 7 एतप्रल य  क ल वधीि 

नेदरलाँि्सच्य  भेटीदरम्य न र ि  तवलेम अलेकझ ांिर आति र िी 

मॅस्तिम  िसेच पांिप्रध न म कम  रुटे य ांची भेट घेि र आहेि. 

● 2022 मधे्य भ रि आति नेदरलाँि र िनैतिक सांबांध ांच्य  75 

वष िंचे स्मरि करि र असल्य ने त्य ांच  ह  दौर  महत्त्वपूिम आहे. 

● नांिर, र ष्ट्र पिी कोतवांद य ांनी िग िील सव मि मोठ्य  फुल ांच्य  

ब ग ांपैकी एक असलेल्य  केउकेनहॉफल  भेट तदली, ज्य ल  

नवीन तपवळ्य  टू्यतलप ि िीचे न व ' मैत्री ' तदले गेले आति येथे 

िच परर ष्ट्र  मांत्री वोपके होएक्स्ट्र   य ांची भेट घेिली. 
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सँ्टड-अप इांतडया योजनेला 6 वषे पूणग झाली. 

● स्टाँि-अप इांतिय  योिनेल  5 एतप्रल 2022 रोिी सह  वषे पूिम 

झ ली आहेि . स्टाँि-अप इांतिय  योिनेअांिगमि, योिन  सुरू 

झ ल्य प सून 1 ल ख 33 हि र 995 हून अतधक ख त्य ांन  

30,160 कोटी ांहून अतधक रुपये मांिूर करण्य ि आले आहेि. ही 

योिन  पांिप्रध न मोदी ांनी 5 एतप्रल 2016 रोिी सुरू केली होिी. 

स्टाँि अप इांतिय  योिन  2025 पयिंि व ढवण्य ि आली होिी. 
 

तदल्लीतील लाल तकल्ल्यावर आयुष मांत्रालयाचा योर् मिोत्सव 

सुरू झाला. 

● ि गतिक आरोग्य तदन आति आांिरर ष्ट्र ीय योग तदन च्य  

क उांटि उनच्य  75 व्य  तदवशी, आयुष मांत्र लय 15 ऑगस्ट 

प कम , ल ल तकल्ल , (ल ल तकल्ल ) तदल्लीच्य  प र्श्मभूमीवर 

स म न्य योग प्रोटोकॉलच्य  स दरीकरि स िी एक भव्य 

क यमक्रम आयोतिि करि आहे. क यमक्रम चे प्रमुख प हुिे 

लोकसभ  अध्यक्ष श्री ओम तबल म असि र आहेि. अनेक कें िीय 

मांत्री, सांसद सदस्य, तदल्लीि िैन ि असलेल्य  अनेक र ष्ट्र  ांचे 

र िदूि, प्रतसद्ध क्रीि  सेतलतिटी आति योग गुरु य  क यमक्रम ल  

उपस्तस्थि र हण्य ची शक्यि  आहे. 
 

सरकारने सेमीकॉन इांतडया सल्लार्ार सतमती स्थापन केली 

आिे. 

● सरक रने सेतमकॉन इांतिय  सल्ल ग र सतमिी स्थ पन करण्य ची 

घोषि  केली, ज्य मधे्य उच्च सरक री अतधक री, प्रस्थ तपि 

तशक्षििज्ज्ञ, िसेच उद्योग आति िोमेन तवशेषज्ञ य ांच  सम वेश 

असेल. इलेक्ट्र ॉतनि आति आयटी मांत्री अतर्श्नी वैष्णव य  

सतमिीचे अध्यक्ष असिील, र िीव चांिशेखर, र ज्यमांत्री, 

इलेक्ट्र ॉतनि आति आयटी मांत्र लय (MeitY) उप ध्यक्ष 

असिील. तनमांत्रक MeitY, सतचव असिील. 
 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● कें िीय मांतत्रमांिळ ने अलीकिेच ' सेतमकॉन इांतिय ' क यमक्रम ल  

मांिुरी तदली आहे, िो देश िील सेमीकां िक्ट्र आति तिस्पे्ल 

मॅनु्यफॅक्चररांग इकोतसस्टम मिबूि करण्य स िी एकूि 76,000 

कोटी खचम करेल. 

● तितिटल इांतिय  कॉपोरेशनमधे्य, भ रि च्य  इकोतसस्टम तवक स 

धोरि ांन  च लन  देण्य स िी एक तवशेष आति समतपमि "इांतिय  

सेमीकां िक्ट्र तमशन (ISM)" ची स्थ पन  करण्य ि आली आहे. 
 

पशुसांवर्गन आतण दुग्धव्यवसाय तवभार्ातफे 'वन िेल्थ' पथदशी 

प्रकल्प सुरू करण्यात आला. 

● भ रि सरक रच्य  पशुसांवधमन आति दुग्धव्यवस य तवभ ग ने 

(DAHD) वन हेल्थ सपोटम युतनटि रे वन हेल्थ फे्रमवकम  ल गू 

करण्य स िी उत्तर खांिमधे्य एक पथदशी प्रकल्प सुरू केल  

आहे. 
 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● प यलट प्रोिेक्ट्च्य  िैन िीदरम्य न तशकलेल्य  धड् ांवर 

आध ररि र ष्ट्र ीय वन हेल्थ रोिमॅप िय र करिे हे युतनटचे मुख्य 

धे्यय आहे. 

● वन हेल्थ सपोटम युतनटच्य  अांमलबि विीचे नेिृत्व भ रि 

सरक रचे प्रमुख वैज्ञ तनक सल्ल ग र पी य ांच्य  अध्यक्षिेख लील 

आांिर-मांत्र लयीन एक आरोग्य सतमिी करेल. 
 

राष्ट्र ीय मतिला आयोर्ाने मानव तस्करी तवरोर्ी सेल सुरू केला. 

● र ष्ट्र ीय मतहल  आयोग ने म नवी िस्करीच्य  प्रकरि ांच  स मन  

करण्य स िी प्रभ वीि  सुध रण्य स िी, मतहल  आति मुली ांमधे्य 

ि गरूकि  व ढवण्य स िी, िस्करी तवरोधी युतनट्सची क्षमि  

व ढविे आति प्रतशक्षि देिे आति क यद्य ची अांमलबि विी 

करि र्य  एिन्ी ांच  प्रतिस द व ढवण्य स िी म नवी 

िस्करीतवरोधी कक्ष सुरू केल . क यद्य ची अांमलबि विी 

करि र्य  अतधक र्य ांमधे्य ि गरूकि  व ढविे आति त्य ांची 

क्षमि  व ढविे सुलभ करण्य च्य  उिेश ने सेलची स्थ पन  

करण्य ि आली आहे. 
 

सेलचे फायदे: 

● ह  कक्ष प्र देतशक, र ज्य आति तिल्ह  िर वर पोतलस अतधक री 

आति तफय मदी ांस िी म नवी िस्करी रोखण्यासाठी लैंतर्क 

सांवेदना प्रतशक्षण आतण कायगशाळा आयोतजत करेल. 

● आयोग ल  प्र प्त होि र्य  म नवी िस्करीशी सांबांतधि िक्र री ांची 

य  कक्ष म फम ि दखल घेिली ि ईल. 

● आयोग ने असे तनरीक्षि नोांदवले आहे की िस्करीच  स मन  

करि न  भेिस वि र्य  क ही प्रमुख समस्य ांमधे्य पीतिि ांच्य  

पुनवमसन च  अभ व आति िस्करीि व चलेले आति त्य ांच्य  

कुटुांतबय ांबिल असांवेदनशील वृत्ती य ांच  सम वेश होिो. 

● त्य मुळे, सेल देखरेख यांत्रि  सुध रेल आति सरक री सांस्थ ांन  

िस्करी रोखण्य स िी आति पीतिि ांच्य  पुनवमसन स िी केलेल्य  

उप ययोिन ांब बि प्रोत्स हन देईल. 

● सेल िस्करीिून व चलेल्य ांन  गरिेवर आध ररि प्रतशक्षि देऊन 

आति पीतिि ांन  पुन्ह  आघ ि होऊ नये म्हिून त्य ांच्य स िी 

क्षमि  तनम मि क यमक्रम आयोतिि करून त्य ांचे िीवन 

पुनतनमम मि करण्य ि मदि करेल. 
 

क्रीडा मांत्रालयाने डोतपांर् तनमूगलनासाठी UNESCO तनर्ीसाठी 

USD 72,124 जारी केले. 

● भ रि सरक रच्य  युव  व्यवह र आति क्रीि  मांत्र लय ने 2022 

मधे्य युनेस्को फां ि फॉर एतलतमनेशन ऑफ िोतपांग इन स्पोटम 

2022 मधे्य USD 72,124 चे योगद न तदले आहे . ही रक्कम 

तकम न म न्य मूल्य च्य  दुप्पट आहे. 29-31 सप्टेंबर 2019 

दरम्य न पॅररस येथे झ लेल्य  7COP च्य  िर व नुस र, र ज्य 

पक्ष ांनी आप पल्य  देश ांच्य  तनयतमि बिेटच्य  1% UNESCO 

ल  खेळ िील िोतपांग तनमूमलन तनधीस िी योगद न देण्य चे म न्य 

केले होिे. 
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मातिती आतण प्रसारण मांत्रालयाने AVGC प्रमोशन टास्क 

फोसगची स्थापना केली आिे. 

● म तहिी आति प्रस रि मांत्र लय ने अाँतनमेशन, स्तव्हजु्यअल 

इफेक््ट्स, गेतमांग आति कॉतमि (AVGC) प्रमोशन ट स्क गु्रप 

स्थ पन केल  आहे. आय अाँि बी सतचव य ांच्य  नेिृत्व ख लील 

ट स्क फोसम 90 तदवस ांच्य  आि पतहल  कृिी आर खि  िय र 

करेल. उद्योग, शैक्षतिक आति र ज्य सरक र य  सव िंचे 

प्रतितनतधत्व केले ि िे. 
 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● त्य ांच्य  अथमसांकल्पीय भ षि ि, कें िीय अथममांत्री तनममल  

सीि र मन य ांनी AVGC प्रमोशन ट स्क टीम िय र करण्य ची 

घोषि  केली. 

● सांस्थ  र ष्ट्र ीय AVGC धोरि तवकतसि करेल, AVGC-सांबांतधि 

के्षत्र िील पदवी, पदवु्यत्तर आति पीएचिी अभ्य सक्रम ांस िी 

र ष्ट्र ीय अभ्य सक्रम फे्रमवकम ची तशफ रस करेल आति कौशल्य 

क यमक्रम ांन  मदि करण्य स िी शैक्षतिक सांस्थ , व्य वस तयक 

प्रतशक्षि कें िे आति उद्योग य ांच्य शी सहयोग करेल. 

● हे नोकरीच्य  शक्यि  व ढवेल, भ रिीय उद्योग ची िगभर ि 

पोहोच व ढवण्य स िी प्रोत्स हन आति ब ि र तवक स 

ऑपरेशन्मधे्य मदि करेल, तनय मि व ढवेल आति य  के्षत्र ि 

थेट परदेशी गुांिविूक आकतषमि करण्य स िी प्रोत्स हन ची 

तशफ रस करेल. 

● I&B मांत्र लय च्य  मिे, देश िील AVGC उद्योग तक्रएट इन 

इांतिय  आति िाँि इांतिय च  मश लव हक बनण्य ची क्षमि  

आहे. 
 

पांतप्रर्ान मुद्रा योजनेला 7 वषे पूणग झाल्याचा आनांदोत्सव 

साजरा करण्यात आला. 

● प्रध नमांत्री मुि  योिन , तकां व  PMMY, तिच  स िव  वध मपन 

तदन स िर  करि आहे . पांिप्रध न नरेंि मोदी य ांनी 8 एतप्रल 

2015 रोिी तबगर-कॉपोरेट, तबगर-शेिी लघु तकां व  सूक्ष्म-

उद्योग ांन  दह  ल ख रुपय ांपयिंि किम देण्य च्य  उतिष्ट् सह य  

उपक्रम ची घोषि  केली. 
 

 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● प्रध न मांत्री मुि  योिन  सुरू झ ल्य प सून, अतधकृि 

तनवेदन नुस र 18.60 ल ख कोटी रुपय ांची 34 कोटी 42 

ल ख ांपेक्ष  ि ि किे मांिूर करण्य ि आली आहेि. 

● एकूि मांिूर झ लेल्य  कि मपैकी सुम रे 68 टके्क किम मतहल  

उद्योिक ांन  तमळ ले आहे. 

● नवउद्योिक ांन  िवळप स 22 टके्क किम तमळ ले आहे. 
 

कें द्रीय मांतत्रमांडळाने अटल इनोवे्हशन तमशन (AIM) माचग 2023 

पयंत सुरू ठेवण्यास मान्यता तदली. 

● कें िीय मांतत्रमांिळ ने म चम 2023 पयिंि अटल इनोवे्हशन तमशन 

(AIM) सुरू िेवण्य स म न्यि  तदली आहे. घोषिेनुस र, AIM- 

समतथमि व्यवस य ांन  हि रो नोकर्य  तनम मि करण्य व्यतिररक्, 

सरक री आति ख िगी इस्तिटी गुांिविूकद र ांकिून 2,000 

कोटी ांहून अतधक तमळ ले आहेि. 
 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● एकूि 2,000 कोटी रुपय ांच  अथमसांकल्पीय खचम ल भ र्थ् िंची 

स्थ पन  आति मदि य स िी केल  ि ईल. 

● 2015 च्य  अथमसांकल्पीय भ षि ि अथममांत्र्य ांच्य  घोषिेनुस र , 

तमशन NITI आयोग च लवेल. 

● श ळ , तवद्य पीि, सांशोधन, एमएसएमई आति उद्योग िर वरील 

हिके्षप ांि रे देशभर ि न वीन्यपूिम आति उद्योिकिेच्य  

पररसांस्थेल  च लन  देिे हे AIM चे उतिषे्ट् आहेि. 

● तवध न नुस र, एआयएमने प य भूि सुतवध ांच्य  तवक स वर आति 

सांस्थ  तनतममिीवर लक्ष कें तिि केले आहे. 
 

इन्फोतसस आतण रोल्स रॉइसने 'एरोसे्पस इांतजतनअररांर् आतण 

तडतजटल इनोवे्हशन सेंटर' सुरू केले. 

● IT प्रमुख Infosys आति आघ िीची औद्योतगक िांत्रज्ञ न कां पनी 

Rolls-Royce य ांनी कन मटक िील बेंगळुरू येथे त्य ांचे सांयुक् 

"एरोसे्पस अतभय ांतत्रकी आति तितिटल इनोवे्हशन सेंटर" 

उघिले. भ रि िील रोल्स-रॉयसच्य  अतभय ांतत्रकी आति समूह 

व्यवस य सेव ांन  प्रगि तितिटल क्षमिेसह एकतत्रि केलेल्य  उच्च 

शे्रिीिील R&D सेव  प्रद न करण्य स िी य  कें ि ची स्थ पन  

करण्य ि आली आहे. 

 

राज्य बातम्या 
 

िररयाणा सरकारने 'मुख्य मांत्री बार्वानी तवमा योजने'चे पीक 

तवमा पोटगल सुरू केले. 

● हररय ि चे कृषी मांत्री िेपी दल ल य ांनी य  योिनेस िी 10 कोटी 

रुपय ांच्य  प्र रां तभक तनधीसह एम उख  मांत्री ब गव नी तवम  

योिनेचे पोटमल सुरू केले. य  अांिगमि शेिकर्य ांन  प्रतिकूल 

हव म न आति नैसतगमक आपत्ती ांमुळे झ लेल्य  तपक ांच्य  

नुकस नीची भरप ई तदली ि ि र आहे. 

● ही योिन  भ िीप ल  आति मस ल्य ांस िी प्रति एकर रुपये 

30,000 आति फळ ांस िी 40,000 रुपये प्रति एकर भरप ई देिे, 

िी 25 टके्क, 50 टके्क, 75 टके्क आति 100 टके्क अश  च र 

शे्रिी ांि रे द व  केल्य वर शेिकर्य ांन  भरप ई तदली ि ईल. 
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उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमांत्र्ाांनी सू्कल चलो अतभयान' िा उपक्रम 

सुरू केला आिे. 

● उत्तर प्रदेश िील प्र थतमक आति उच्च प्र थतमक श ळ ांमधे्य 100 

टके्क पटसांख्य  सुरतक्षि करण्य स िी मुख्यमांत्री योगी 

आतदत्यन थ य ांनी 'सू्कल चलो अतभय न' सुरू केले. अतधकृि 

घोषिेच  हव ल  देि, र ज्य सरक र प्र थतमक तशक्षि चे भतवष्य 

आति प्र थतमक श ळ ांच्य  सव िंगीि तवक स ल  आक र देण्य च  

प्रयत्न करेल. 
 

तदल्ली सरकारने सरकारी शाळाांमधे्य 'िॉबी िब' स्थापन 

करण्याची योजना सुरू केली. 

● तदल्ली सरक रने अतिररक् तक्रय कल प ांन  प्रोत्स हन देण्य स िी 

तदल्लीिील सरक री श ळ ांस िी श लेय वेळेनांिर हॉबी हबची 

स्थ पन  केली आहे. ह  प्रकल्प एक च तशफ्टच्य  सरक री श ळेि 

र बतवल  ि ि र आहे. य  नवीन शैक्षतिक सत्र ि श लेय नृत्य, 

सांगीि, कल  आति हिकल  उपक्रम ांसह तदल्लीिील सरक री 

श ळ ांमधे्य 'हॉबी हब' स्थ पन करण्य च  प्रकल्प क म ि आहे. 
 

आांध्र प्रदेशचे मुख्यमांत्री वायएस जर्न मोिन रेड्डी याांनी फ्लव्हतडओ 

कॉन्फरन्सद्वारे राज्यातील 13 नवीन तजल्ह्ाांचे उद्घाटन केले. 

● आांध्र प्रदेशचे मुख्यमांत्री व यएस िगन मोहन रेड्डी य ांनी सोमव र, 

4 एतप्रल रोिी गुांटूर तिल्ह्य िील ि िेपल्ली येथे स्तव्हतिओ 

कॉन्फरन्ि रे र ज्य िील 13 नवीन तिल्ह्य ांचे उद्घ टन केले. 

त्य मुळे र ज्य ि एकूि 26 तिले्ह होि र आहेि. 
 

नवीन तजले्ह 

1. अलु्लरी सीि र म र िू तिल्ह  - पिेरू 

2. अन्नमय तिल्ह  - र यचोटी 

3. अनकपल्ली 

4. ब पटल  

5. एलुरु 

6. क कीन ि  - क कीन ि  

7. कोन  सीम  – अमल पुरम 

8. मन्यम तिल्ह  - प वमिीपुरम 

9. न ांद्य ल - न ांद्य ल 

10. एनटीआर तिल्ह  - तवियव ि  

11. प लन िू - नरसर वपेट  

12. श्री ब ल िी तिल्ह  - तिरुपिी 

13. श्री सत्यस ई तिल्ह  - पुट्ट पथी 
 

राजस्थानमधे्य र्णर्ौर उत्सव साजरा केला जातो. 

● गिगौर उत्सव र िस्थ न आति मध्य प्रदेश, गुिर ि आति पतिम 

बांग लच्य  क ही भ ग ि स िर  केल  ि िो. ह  र िस्थ नमधील 

सव मि महत्त्व च  सि आहे आति िो र ज्यभर मोठ्य  उत्स ह ने 

स िर  केल  ि िो. म चम िे एतप्रल य  क ल वधीि स्तिय  भगव न 

तशव ची पत्नी गौरीची पूि  करि ि. ह  सि क पिी, वसांि ऋिु, 

ब ळां िपि आति वैव तहक तनष्ठ  स िर  करिो. 
 

लेिच्या ग्या - सासोमा या र्ावाांमधे्य एक सामुदातयक सांग्रिालय 

स्थापन केले आिे. 

● लि खमधे्य, लेह तिल्ह्य िील ग्य  - स सोम  ग व ांमधे्य य  

प्रदेश च्य  समृद्ध स ांसृ्कतिक इतिह स चे ििन आति प्रच र 

करण्य स िी एक स मुद तयक सांग्रह लय उघिण्य ि आले. 

लि ख ऑटोनॉमस तहल िेव्हलपमेंट कौस्तन्ल (LAHDC), लेह 

चे अध्यक्ष ि शी ग्य ल्टसन य ांनी स मुद तयक सांग्रह लय चे 

उद्घ टन केले. प रांप ररक उपयुक्ि व दी विू, फॅतिि, 

कपिे आति ग्य -रोिच्य  स सोम च्य  िीवन िील कल कृिी हे 

सांग्रह लय चे मुख्य आकषमि आहेि. सांग्रह लय प रांप ररक 

घर मधे्य तवतवध व िुतशल्प ि ग  आति वैतशष्टट्य ांसह िेवलेले 

आहे. 
 

तातमळनाडू सरकारने आणीबाणीच्या काळात लोकाांसाठी 

'कावल उठावी' अँप लाँच केले. 

● ि तमळन िूचे मुख्यमांत्री, एमके सॅ्टतलन य ांनी 'क वल उि वी' 

अाँप ल ाँच केले आहे िे न गररक ांन  कोित्य ही आपत्क लीन 

पररस्तस्थिीि पोतलस ांची मदि घेण्य स मदि करिे. य  अॅपमधे्य 

स ि फीचसम आहेि ज्य च  उपयोग पोलीस तनयांत्रि कक्ष ल  

आपत्क लीन अलटम प िवण्य स िी केल  ि िो. आपत्क लीन 

ल ल बटि द बून, व परकत्य मचे थेट स्थ न तनयांत्रि कक्ष सह 

स म तयक केले ि ईल. व परकि म िवळचे पोलीस से्टशन/गिी 

व हन देखील ओळखू शकिो. 
 

मध्य प्रदेश सरकारने मुख्यमांत्री उद्यम क्राांती योजना सुरू केली. 

● मध्य प्रदेशचे मुख्यमांत्री तशवर ि तसांह चौह न उद्य म क्र ांिी 

योिनेच  शुभ रांभ करि र आहेि. अतधक र्य ांच्य  मिे, 

एमएसएमई तवभ ग च्य  र िपत्र िील घोषिेनुस र, नोव्हेंबर 

2021 मधे्य प्रथमच एमपी मुख्यमांत्री उद्यम क्र ांिी योिन  ि हीर 

ि हीर केली. 

● य ि स्वयांरोिग र स िी 1 िे 50 ल ख पयिंि किम तमळेल. 

● योिनेचे वैतशष्टट्य म्हििे र ज्य सरक र 3% व्य ि अनुद न िसेच 

बाँक हमी देईल. 

● उद्य म क्र ांिी योिनेच  शुभ रांभ मुख्यमांत्री तशवर ि तसांह चौह न 

य ांच्य  हिे मांगळव री होि र आहे. अतधक र्य ांच्य  

म्हिण्य नुस र, MSME तवभ ग च्य  र िपत्र िील घोषिेनुस र, 

MP मुख्यमांत्री उद्यम क्र ांिी योिन  प्रथम नोव्हेंबर 2021 मधे्य 

स दर करण्य ि आली होिी, परां िु िी कधीही ल गू झ ली न ही. 
 

सरहूल सण झारखांड राज्यात साजरा केला रे्ला. 

● सरहूल ह  नवीन वष मच  सि झ रखांि र ज्य ि आतदव सी 

समुद य ांि रे स्थ तनक सरन  धम मच  भ ग म्हिून स िर  केल  

ि िो. अम वस्य  तदसल्य नांिर िीन तदवस ांनी चैत्र य  तहांदू 

मतहन्य ि ह  उत्सव स िर  केल  ि िो. ह  वसांि ऋिूच्य  

प्र रांभ च  उत्सव देखील आहे. सरहुल ह  शब्द वृक्षपूिेशी 

िोिलेल  आहे. ह  एक सि आहे तिथे तनसग मची पूि  केली ि िे. 

य वषी 04 एतप्रल 2022 रोिी सरहूल सि स िर  केल्य  गेल . 
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कनागटकाने दूर् उत्पादकाांसाठी सिकारी बँक स्थापन केली. 

● कन मटकचे मुख्यमांत्री, बसवर ि बोम्मई य ांनी 'नांतदनी के्षत्र समृद्धी 

सहक री बाँक' ची स्थ पन  करिे ह  एक क्र ांतिक री उपक्रम 

आहे, ज्य मुळे दूध उत्प दक ांन  अतधक आतथमक बळ तमळेल. दूध 

उत्प दक ांस िी ख स बाँक स्थ पन करि रे कन मटक हे देश िील 

एकमेव र ज्य आहे. कें िीय गृहमांत्री अतमि शह  य ांच्य  हिे 

“नांतदनी क्षीर  समृद्धी सहक र बाँक” च  लोगो लॉन्च करण्य ि 

आल . 
 

'नांतदनी क्षीरा समृद्धी सिकारी बँके' बद्दल: 

● दूध उत्प दक सहक री सांस्थ ांची तवतवध बाँक ांमधे्य दररोि सुम रे 

20,000 कोटी रुपय ांची उल ढ ल होिे. 

● त्य मुळे दुग्धव्यवस य के्षत्र ि रे्श्िक्र ांिीची दुसरी ल ट येईल. 

● र ज्य सरक रने भ गभ ांिवल आति दूध म्हिून 100 कोटी रुपये 

तदले आहेि 

● फेिरेशन आति सहक री प्रि तवि सहक री बाँकेस िी त्य ांच्य  

भ ांिवल च  तहस्स  म्हिून 260 कोटी रुपय ांचे योगद न देिील 

ज्य मुळे ग्र मीि भ ग िील मोठ्य  आतथमक तक्रय कल प ांन  

च लन  तमळेल. 

● र ज्य सरक रने सवम प्र थतमक कृषी पिसांस्थ  (PACS) 

सांगिकीकृि करण्य च  तनिमय घेिल  आहे. 

 

आांतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

िांरे्रीचे पांतप्रर्ान म्हणून फ्लव्हक्टर ऑबगन चौथ्ाांदा तजांकले. 

● हांगेरीचे पांिप्रध न, स्तव्हक्ट्र ऑबमन य ांनी 2022 च्य  देश च्य  

स वमतत्रक तनवििुकीि प्रचांि तविय तमळवून सलग चौर्थ् ांद  

पद वर तवर िम न झ ले. त्य ांच्य  उिव्य  तवच रसरिीच्य  

तफिेझ पक्ष ल  एकूि 98% मि ांपैकी 53.1% मिे तमळ ली. मे 

2010 मधे्य पांिप्रध नपदी तवर िम न झ ल्य प सून 58 वषीय हे 

आधीच EU मधे्य सव मि ि ि क ळ सरक रचे प्रमुख आहेि. 
 

HP ने पूणग-सेवा सांकररत वकग  इकोतसस्टम प्रदाता बनण्याच्या 

उतद्दष्ट्ाने Poly चे अतर्ग्रिण केले. 

● HP ने $3.3 तबतलयन तकमिीच्य  सवम-कॅश िीलमधे्य $1.7 

तबतलयन मधे्य Poly चे सांप दन पूिम केले आहे िेव्ह  कि मच  

सम वेश होिो. Poly हेिसेट, AV कॉन्फरन् रूम उपकरिे िसे 

की िेस्क फोन आति सॉफ्टवेअर स रख्य  ऑतफस 

कमु्यतनकेशन उपकरि ांची उत्प दक आहे. 

● HP ने $3.3 तबतलयन तकमिीच्य  सवम-कॅश िीलमधे्य $1.7 

तबतलयन मधे्य Poly चे सांप दन पूिम केले आहे िेव्ह  कि मच  

सम वेश होिो. Poly हेिसेट, AV कॉन्फरन् रूम उपकरिे िसे 

की िेस्क फोन आति सॉफ्टवेअर स रख्य  ऑतफस 

कमु्यतनकेशन उपकरि ांची उत्प दक आहे. 
 

अलेकझाांडर वुतकक याांची सतबगयाच्या अध्यक्षपदी पुन्हा तनवड 

झाली आिे. 

● Aleksandar Vučić य ांची सतबमय च्य  अध्यक्षपदी पुन्ह  तनवि 

झ ली आहे. CeSID आति Ipsos य  पोलस्टर सांस्थ ांनी Vucic 

च्य  तविय ची भतवष्यव िी केली होिी. प्रो-युरोतपयन आति 

सेंतटर स्ट अल यन् फॉर स्तव्हक्ट्र ी युिीचे प्रतितनतधत्व झिर  वको 

पोनोस, तनवृत्त लष्करी िनरल य ांनी केले. मिद नकत्य िंनी अस  

अांद ि विमवल  होि  की वुतककच  सतबमयन प्रोगे्रतसव्ह प टी 

(एसएनएस) 43 टके्क मिे तमळवेल आति युन यटेि फॉर 

स्तव्हक्ट्र ी ऑफ सतबमय  तवरोधी पक्ष त्य ांच्य  प िोप ि असेल. 
 

चीनने पृथ्वी तनरीक्षणासाठी नवीन उपग्रि Gaofen-3 03 

यशस्वीररत्ा प्रके्षतपत केला. 

● चीनने 07 एतप्रल 2022 रोिी ल ाँग म चम-4C रॉकेटवर तिउि न 

उपग्रह प्रके्षपि कें ि वरून नवीन पृथ्वी तनरीक्षि उपग्रह 

Gaofen-3 03 यशस्वीररत्य  प्रके्षतपि केल . नवीन उपग्रह त्य च्य  

भूमी-समुिी रि र उपग्रह नक्षत्र च  भ ग बनेल आति पररभ्रमि 

करि र्य  Gaofen-3 आति Gaofen-3 02 उपग्रह ांसह नेटवकम  

िय र करेल. 

 

तनयुक्ती बातम्या 
 

तवकास कुमार याांची तदल्ली मेटर ो रेल कॉपोरेशनचे 

व्यवस्थापकीय सांचालक म्हणून तनयुक्ती 

● तवक स कुम र य ांची तदल्ली मेटर ो रेल कॉपोरेशन (DMRC) चे 

नवीन व्यवस्थ पकीय सांच लक म्हिून तनयुक्ी करण्य ि आली 

आहे. िे मांगू तसांग य ांच्य नांिर आले, त्य ांच  क यमक ळ 31 म चम 

2022 रोिी सांपल . तसांग 1 ि नेव री 2012 प सून DMRC चे 

व्यवस्थ पकीय सांच लक होिे आति त्य ांच  प्रतसद्ध क यमक ळ 

सांपल . ई श्रीधरन आति मांगू तसांग य ांच्य नांिर कुम र हे 

िीएमआरसीचे तिसरे व्यवस्थ पकीय सांच लक आहेि. 

● िीएमआरसीमधे्य सांच लक (ऑपरेशन्) य  पद वर क यमरि 

असलेल्य  कुम र य ांन  रेले्व आध ररि शहरी व हिूक प्रकल्प ांच  

िीन दशक ांहून अतधक अनुभव आहे. सप्टेंबर 2004 मधे्य DMRC 

मधे्य स मील होण्य पूवी त्य ांनी भ रिीय रेले्वमधे्य तवतवध पद ांवर 

क म केले आहे. 
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PharmEasy's ने अमीर खानला बँ्रड अँमे्बसेडर म्हणून तनयुक्त 

केले आिे. 

● PharmEasy, एक ग्र हक आरोग्य सेव  “सुपर अाँप”ने आपल्य  

नवीन मोतहमेचे अन वरि केले आहे, ज्य मधे्य बॉलीवूि 

सुपरस्ट र आतमर ख नच  िाँि अाँमे्बसेिर म्हिून ओळख करून 

देण्य ि आली आहे. एपीआय होस्तल्डांग्स तलतमटेि हे फ ममसी 

िाँिचे प्रभ री आहे. ही भ गीद री िाँिच्य  तवक स स िी आति 

भ रि िील आरोग्यसेवेबिल ग्र हक ि गरूकि  व ढतवण्य ि 

मदि करेल. 
 

सांयुक्त राष्ट्र ाांचे सरतचटणीस, अँटोतनयो रु्टेरेस याांनी अरुणाभ 

घोष (भारत) याांची रै्र-राज्य सांस्थाांच्या नेट-शून्य उत्सजगन 

वचनबद्धतेवर उच्च-स्तरीय तज्ञ र्टावर तनयुक्ती केली. 

● सांयुक् र ष्ट्र  ांचे सरतचटिीस, अाँटोतनयो गुटेरेस य ांनी अरुि भ 

घोष (भ रि) य ांची गैर-र ज्य सांस्थ ांच्य  नेट-शून्य उत्सिमन 

वचनबद्धिेवर उच्च-िरीय िज्ञ गट वर तनयुक्ी केली. अरुि भ 

घोष हे ऊि म, पय मवरि आति प िी पररषदेच्य  (CEEW) CEO 

आहेि, एक हव म न आति ऊि म तवच रक टाँक आहे. 2023 मधे्य 

भ रि च्य  G20 अध्यक्षपद स िी भ रि सरक रच्य  G20 

फ यन न् टर ॅक सल्ल ग र गट ि त्य ांची तनयुक्ी करण्य ि आली 

आहे. 2021 मधे्य, इांिोनेतशय च्य  G20 2022 स िी हव म न 

आति ऊि म य वरील T20 ट स्क फोसमचे सह-अध्यक्ष म्हिून 

त्य ांची तनयुक्ी करण्य ि आली. 
 

यूएन मानवातर्कार पररषदेने तुवालु वातागकार डॉ इयान फ्राय 

याांना िवामान तज्ञ म्हणून तनयुक्ती 

● युन यटेि नेशन् हयु्मन र इट्स कौस्तन्ल (UNHRC) ने िॉ 

इय न फ्र य य ांची म नव तधक र आति हव म न बदल स िी 

िग िील पतहले स्विांत्र िज्ञ म्हिून तनयुक्ी केली आहे. फ्र य 

य ांची तनयुक्ी िीन वष िंच्य  क ल वधीस िी िॉ. त्य च्य किे 

िुव लू आति ऑस्टर ेतलय चे दुहेरी न गररकत्व आहे. हे पद ध रि 

करि रे पतहले इय न फ्र य असिील, ज्य ांच्य किे ऑस्टर ेतलयन 

आति िुव लुअन दोन्ही र ष्ट्र ीयत्व आहे. 
 

भारत सरकारने IFS तवनय मोिन क्वात्रा याांची भारताचे नवीन 

परराष्ट्र  सतचव म्हणून तनयुक्ती केली आिे. 

● भ रि सरक रने IFS तवनय मोहन ि त्र  य ांची भ रि चे नवीन 

परर ष्ट्र  सतचव म्हिून तनयुक्ी केली आहे. िे सध्य  म चम 2020 

प सून नेप ळमधे्य भ रि चे र िदूि म्हिून क म करि आहेि. िे 

सध्य चे परर ष्ट्र  सतचव हषमवधमन शृ्रांगल  य ांची ि ग  घेिील, िे 30 

एतप्रल 2022 रोिी सेव तनवृत्त होि र आहेि. 
 

RBI ने मुरली नटराजन याांची DCB बँकेच्या MD-CEO म्हणून 

पुनतनगयुक्तीला मान्यता तदली. 

● ररझव्हम बाँक ऑफ इांतिय  (RBI) ने DCB बाँकेचे व्यवस्थ पकीय 

सांच लक आति मुख्य क यमक री अतधक री (MD आति CEO) 

म्हिून मुरली एम नटर िन य ांच  क यमक ळ दोन वष िंच्य  

क ल वधीस िी व ढवण्य स म न्यि  तदली आहे. त्य ांच  व ढीव 

क ल वधी 29 एतप्रल 2022 िे 28 एतप्रल 2024 पयिंि ल गू असेल. 

नटर िन एतप्रल 2009 प सून बाँकेचे MD आति CEO म्हिून 

क यमरि आह. 
 

अथगव्यवस्था बातम्या 
 

FICCI चा FY23 साठी भारताचा GDP तवकास दर 7.4% 

रािण्याचा अांदाज 

● फेिरेशन ऑफ इांतियन चेंबसम ऑफ कॉमसम अाँि इांिस्टर ी 

(FICCI) ने आतथमक वषम 2022-23 (FY23) मधे्य भ रि च  GDP 

7.4 टके्क व ढण्य च  अांद ि व्यक् केल  आहे. Ficci चे 

इकॉनॉतमक आऊटलूक सवे्ह 03 एतप्रल 2022 रोिी प्रतसद्ध 

करण्य ि आले होिे. अहव ल ि म्हटले आहे की रतशय -युके्रन 

सांघष ममुळे व ढत्य  तकमिी हे ि गतिक आतथमक 

सुध रि ांसमोरील सव मि मोिे आव्ह न आहे. 

● सवेक्षि नुस र, ररझव्हम बाँक ऑफ इांतिय  (RBI) 2022 च्य  

उत्तर ध मि दर व ढीचे चक्र सुरू करण्य ची शक्यि  आहे, िर 

च लू आतथमक वष मच्य  अखेरीस रेपो दर ि 50-75 bps ची व ढ 

अपेतक्षि आहे. ररझवहम बाँकेने एतप्रलच्य  पिधोरि आढ व्य ि रेपो 

दर अपररवतिमि िेवून च लू आतथमक सुध रिेल  प तिां ब  देिे सुरू 

िेविे अपेतक्षि आहे. 
 

भारतातील बेरोजर्ारीचा दर फेब्रुवारी 2022 मधे्य 8.1% वरून 

माचगमधे्य 7.6% वर घसरला. 

● सेंटर फॉर मॉतनटररांग इांतियन इकॉनॉमी (CMIE) च्य  

आकिेव रीनुस र , भ रि िील एकूि बेरोिग रीच  दर म चम 

2022 मधे्य 7.6 टकक्य ांवर आल . फेिुव री 2022 मधे्य ह  दर 

8.10 टके्क होि . अहव ल ि असेही म्हटले आहे की एकूि 

बेरोिग री दर देश ि घसरि होि आहे. 

● म चम 2022 मधे्य हररय ि मधे्य सव मतधक बेरोिग रीच  दर 26.7 

टके्क नोांदवल  गेल . त्य नांिर र िस्थ न (25%) आति िमू्म 

आति क श्मीर (25%), तबह र (14.4%), तत्रपुर  (14.1%) आति 

पतिम बांग ल (5.6%) य ांच  क्रम ांक ल गिो. कन मटक आति 

गुिर िमधे्य म चम 2022 मधे्य प्रते्यकी 1.8.टके्क इिक  सव मि 

कमी बेरोिग रीच  दर नोांदवल  गेल . CMIE ही मुांबईस्तस्थि 

स्विांत्र गैर-सरक री सांस्थ  आहे. 
 

SEBI ने तसकु्यररटीज व्यवसायात नावीन्य आणण्यासाठी 

आयतडयाथॉन मांथनची घोषणा केली आिे. 

● नवोने्मष ल  च लन  देण्य स िी तिने आयतिय थॉन ल ाँच 

केल्य मुळे, सेबीच्य  अध्यक्ष  म धबी पुरी बुच य ांनी स ांतगिले की, 

सांपूिम देश िील व्यक्ीांन  अगदी कमी तकमिीि बेस्पोक 

सोलू्यशन् देण्य स िी तसकु्यररटीि म केटमधे्य िांत्रज्ञ न च  

व पर करण्य स िी भ रि आदशम स्तस्थिीि आहे. 

● बुच य ांनी 'मांथन' य  आयतिय थॉनच्य  सुरूव िील  स ांतगिले की, 

तसकु्यररटीि म केटमधे्य आतथमक िांत्रज्ञ न (तफनटेक) च्य  

अांमलबि विीमुळे सहभ गी सवम पक्ष ांन  प्रचांि सांधी उपलब्ध 

आहेि. 
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RBI ने राजे्य/कें द्रशातसत प्रदेशाांसाठी 47,010 कोटी रुपये 

WMA मयागदा तनतित केली आिे. 

● ररझवर्ह बाँकेने आतथमक पररस्तस्थिीिील सुध रिेच  हव ल  देि 

शुक्रव री र जे्य आति कें िश तसि प्रदेश ांस िी वेि अाँि मीन् 

अाँिव्ह ने्स (WMA ) 51,560 कोटी रुपय ांवरून 47,010 कोटी 

रुपय ांवर आिले. WMA ही RBI ि रे सरक रल  प वत्य  आति 

पेमेंटमधील कोित्य ही तवसांगिीच  स मन  करण्य स िी मदि 

करण्य स िी प्रद न केलेली अल्प-मुदिीची किे आहेि. 
 

HDFC बँकेला DAY-NRLM द्वारे SHG तलांकेजमधे्य सवोत्तम 

कामतर्री करणारी बँक म्हणून र्ौरवण्यात आले. 

● एचिीएफसी बाँक तलतमटेिल  दीनदय ल अांत्योदय योिन  – 

र ष्ट्र ीय ग्र मीि उपिीतवक  अतभय न (DAY-NRLM) ि रे बचि 

गट (SHG) तलांकेिमधील सवोत्तम क मतगरी करि री बाँक 

म्हिून गौरवण्य ि आले आहे.  तवज्ञ न भवन, नवी तदल्ली येथे 

आयोतिि क यमक्रम ि भ रि सरक रचे ग्र मीि तवक स मांत्र लय. 

NRLM ि रे SHGs मधे्य योगद न तदल्य बिल पुरस्क र ने 

सन्म तनि केलेली HDFC बाँक ही एकमेव ख िगी बाँक आहे. 
 

माचगमधे्य आतापयंतचा सवागत मोठा जीएसटी जमा झाला. वसू्त 

आतण सेवा कर (GST) कलेक्शन 1,42,095 कोटी रुपये िोते. 

● म चम 2022 च  महसूल म गील वषीच्य  य च मतहन्य पेक्ष  15% 

अतधक आहे आति म चम 2020 च्य  महसुल पेक्ष  46% अतधक 

आहे. 

● य  मतहन्य ि उत्प दन ांच्य  आय िीिून तमळि र  महसूल 25% 

ि ि होि , िर देश ांिगमि व्यवह र िून (सेव ांच्य  आय िीसह) 

महसूल गेल्य  वषीच्य  य च मतहन्य च्य  िुलनेि 11% ि ि होि . 

● म चम 2022 मधे्य, एकूि GST महसूल िम  झ ल  1,42,095 

कोटी रुपये , कें िीय GST 25,830 कोटी रुपये, र ज्य GST Rs 

32,378 कोटी, एक स्तत्मक GST Rs 74,470 कोटी , ज्य मधे्य 

च ांगल्य  आय िी ांवर िम  झ लेल्य  39,131 कोटी रुपय ांच  

सम वेश आहे. 
 

 

CAPSP योजनेद्वारे कु्यरेटेड लाभ देण्यासाठी SBI BSF सोबत 

टायअप करते. 

● से्टट बाँक ऑफ इांतिय  (SBI) ने कें िीय सशि पोलीस वेिन 

पॅकेि (CAPSP) योिनेि रे BSF कममच र्य ांन  आतथमक 

सुरके्षस िी उप य प्रद न करण्य स िी सीम  सुरक्ष  दल (BSF) 

सह स मांिस्य कर र (MoU) केल  आहे. ह  स मांिस्य कर र 

सेव रि सुरक्ष  दल, सेव तनवृत्त कममच री िसेच कौटुांतबक 

तनवृत्तीवेिनध रक ांन  ल भ ांच  पुष्पगुच्छ देईल. 
 

HDFC बँक आतण HDFC Ltd च्या तवलीनीकरणाची घोषणा 

करण्यात आली आिे. 

● एचिीएफसी तल. आति एचिीएफसी बाँक तल.चे सांच लक मांिळ. 

एचिीएफसी इन्व्वे्हस्टमेंट्स तलतमटेिच्य  एकत्रीकरि स िी 

सांतमश्र योिन  मांिूर केली. आति एचिीएफसी होस्तल्डांग्ज 

तलतमटेि एचिीएफसी तलतमटेि सह आति त्य ि आति 

एचिीएफसी बाँक, िसेच त्य ांच्य  सांबांतधि भ गध रक आति 

किमद र ांसह आति त्य ि एचिीएफसी तल. पररि मी, योिन  

ल गू झ ल्य वर, स वमितनक भ गध रक HDFC बाँकेवर 100% 

तनयांत्रि िेविील, िर तवद्यम न HDFC तलतमटेिचे भ गध रक 

41% चे म लक असिील. 
 

ADB ने FY23 मधे्य भारताची अथगव्यवस्था 7.5% ने वाढण्याचा 

अांदाज व्यक्त केला आिे. 

● आतशय ई तवक स बाँकेने 2022 मधे्य दतक्षि आतशय ई 

अथमव्यवस्थ ांस िी 7 टके्क स मूतहक व ढीच  अांद ि विमवल  

असून उपके्षत्र िील सव मि मोिी अथमव्यवस्थ  असलेल्य  भ रि ने 

च लू आतथमक वष मि 7.5 टकक्य ांनी व ढ केली असून पुढील वषी 

आि टकक्य ांपयिंि व ढ होईल. 

● 2022-23 (FY23): 7.5 टके्क 

● 2023-24 (FY24): 8.0 टके्क 
 

युतनयन बँकेने सुपर-अँप UnionNXT आतण तडतजटल प्रोजेक्ट 

SAMBHAV लाँच केले. 

● Union Bank of India ने च लू आतथमक वषम 2022-23 (FY23) 

स िी सुम रे 1,000 कोटी रुपय ांच्य  गुांिविुकीच्य  पररव्यय सह 

UnionNXT आति तितिटल टर  न्फॉमेशन प्रोिेक्ट् 

SAMBHAV न व चे त्य ांचे सुपर-अाँप ल ाँच केले आहे. स वमितनक 

के्षत्र िील किमद र ल  दोन वष िंि खच मिून वसुलीची अपेक्ष  आहे 

आति 2025 पयिंि 50 टके्क व्यवस य तितिटल पॅ्लटफॉममवर 

सुरू करण्य चे त्य ांचे उतिष्ट् आहे. 
 

FY22 मधे्य भारताची व्यापार तूट 88% वाढली. 

● ि री करण्य ि आलेल्य  सरक री आकिेव रीनुस र, भ रि च  

व्य प र असमिोल 2021-22 मधे्य 87.5 टकक्य ांनी व ढून 

$192.41 अब्ज झ ल , िो म गील वषी $102.63 अब्ज होि . 

एकूि तनय मिीने गेल्य  आतथमक वष मि $417.81 अब्ज िॉलसमच  

नव  उच्च ांक ग िल  असि न , आय िीनेही $610.22 अब्ज 

िॉलरच  नव  उच्च ांक ग िल , पररि मी $192.41 अब्ज व्य प र 

िूट झ ली. 
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मित्त्वाचे मुदे्द: 

● व तिज्य आति उद्योग मांत्र लय च्य  म्हिण्य नुस र, “एतप्रल 

2021-म चम 2022 मधील भ रि िील व्य प री म ल ची आय ि 

एकूि $610.22 अब्ज होिी, िे एतप्रल 2020-म चम 2021 मधील 

$ 394.44 अब्ज पेक्ष  71 टकक्य ांनी अतधक आहे आति एतप्रल 

2020-म चम 2021 मधील $190274 पेक्ष  28.55 टकक्य ांनी 

ि ि आहे.” 

● म चम 2022 मधे्य, सांपूिम आतथमक वषम 2021-22 च्य  192.41 

अब्ज िॉलरच्य  िुलनेि, व्य प र िूट $18.69 अब्ज होिी. 

● भ रि ची म तसक व्य प री तनय मि म चम 2022 मधे्य प्रथमच $40 

अब्ज ओल ांिली, $40.38 तबतलयनवर पोहोचली, िी म गील 

मतहन्य च्य  $35.26 तबतलयन वरून 14.53 टकक्य ांनी व ढली. 

● म चम 2020 मधे्य 21.49 अब्ज िॉलरच्य  िुलनेि त्य ि 87.89% 

व ढ झ ली आहे. 

● मांत्र लय च्य  म्हिण्य नुस र, य  मतहन्य ि देश िील व्य प री 

म ल ची आय ि एकूि $59.07 अब्ज झ ली आहे, िी म गील 

मतहन्य च्य  $48.90 अब्जच्य  िुलनेि 20.79 टकक्य ांनी अतधक 

आहे. म चम 2020 मधील $31.47 तबतलयन वरून त्य ि 87.68% 

व ढ झ ली आहे. 

● म चम 2022 मधे्य गैर-पेटर ोतलयम तनय मि एकूि $33 अब्ज होिी, 

िी एक  वष मच्य  आधीच्य  य च मतहन्य ि $31.65 अब्ज वरून 

4.28 टकक्य ांनी व ढली आहे. 

● म चम 2020 मधे्य गैर-पेटर ोतलयम विूांच्य  तनय मिीि $18.97 अब्ज 

वरून 74% ने व ढ झ ली आहे. 

● म चम 2022 मधे्य गैर-पेटर ोतलयम विूांची आय ि एकूि $40.66 

अब्ज होिी, िी म गील मतहन्य च्य  $38.63 अब्जच्य  िुलनेि 

5.26 टकक्य ांनी व ढली आहे. मांत्र लय च्य  आकिेव रीनुस र, 

म चम 2020 मधे्य 21.42 अब्ज िॉलरच्य  िुलनेि िे 89.79 

टकक्य ांनी व ढले आहे. 
 

PNB 10 लाख रुपयाांच्या चेक पेमेंटसाठी पॉतझतटव्ह पे तसस्टम 

अतनवायग करते. 

● पांि ब नॅशनल बाँकेने 10 ल ख आति त्य हून अतधक तकमिीच्य  

चेक पेमेंटस िी सक्ीची सक र त्मक वेिन प्रि ली (PPS) ल गू 

केली आहे. त्य च्य  180 दशलक्ष हून अतधक ग्र हक ांन  

कोित्य ही सुरक्ष  धोक्य ांप सून सांरक्षि करण्य स िी हे केले ि ि 

आहे. बाँकेने गेल्य  मतहन्य ि पॉतझतटव्ह पे तसस्टीम अतनव यम 

करण्य ची घोषि  केली होिी आति आि िी ल गू करण्य ि 

आली आहे. नवीन प्रि ली अांिगमि, धन देश ि रीकत्य मशी पुन्व्ह  

पुष्टटी केल्ह्य नांिर, रु. 10 ल ख आति त्य हून अतधक तकमिीचे 

धन देश पीपीएस व परून मांिूर केले ि िील. 
 

RBI मौतद्रक र्ोरण 2022: प्रमुख दर अपररवततगत 

● सह  सदस्यीय चलनतवषयक धोरि सतमिीने (MPC) रेपो दर 4 

टकक्य ांवर क यम िेवण्य स िी एकमि ने मिद न केले. MPC 

सतमिीने ररव्हसम रेपो दर 3.35 टकक्य ांवर अपररवतिमि िेवल  

आहे क रि रतशय च्य  युके्रनवर आक्रमि मुळे मह ग ई व ढली 

आहे. ररझव्हम बाँक ऑफ इांतिय चे (RBI) गव्हनमर शक्ीक ांि द स 

य ांच्य  अध्यक्षिेख लील भ रिीय ररझव्हम बाँकेच्य  चलनतवषयक 

धोरि सतमिीने सलग 11व्य ांद  रेपो दर ि कोिि ही बदल न 

करि  िेवल  . रेपो दर तकां व  अल्प-मुदिीच  किम दर ह  22 मे 

2020 रोिी शेवटच  कट होि . िेव्ह प सून, दर 4 टकक्य ांच्य  

ऐतिह तसक नीच ांकी प िळीवर र तहल  आहे. 
 

रु्जरात सरकारला जार्ततक बँक, AIIB कडून 7,500 कोटी 

रुपयाांचे कजग तमळणार आिे. 

● ि गतिक बाँक आति एतशयन इन्व्फ्र स्टर क्चर इन्व्वे्हस्टमेंट बाँक 

(AIIB) ने स ांतगिले की, गुिर ि सरक रच्य  तमशन सू्कल ऑफ 

एिलन् प्रकल्प, ज्य च  र ज्य िील तशक्षि च  दि म सुध रण्य चे 

उतिष्ट् आहे, त्य ल  7,500 कोटी रुपय ांचे किम तमळेल. र ज्य 

सरक र तमशन सू्कल ऑफ एिलन् उपक्रम वर पुढील प च 

वष िंि 10,000 कोटी रुपये खचम करेल, ज्य मधे्य र ज्य िील सवम 

35,133 सरक री आति 5,847 अनुद तनि श ळ ांच  सम वेश 

असेल. 
 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● र ज्य िील 41,000 सरक री आति अनुद तनि श ळ ांमधे्य, 

50,000 नवीन वगमखोल्य , 1.5 ल ख स्म टम क्ल सरूम, 20,000 

नवीन सांगिक प्रयोगश ळ  आति 5,000 तटांकररांग लॅब तवकतसि 

करण्य स िी ह  पैस  व परल  ि ईल. 

● पुढील क ही वष िंि, य  महत्त्व क ांक्षी प्रयत्न च  थेट फ यद  

िवळप स एक कोटी श लेय तवद्य र्थ् िंन  होईल अशी अपेक्ष  

आहे. 

● ि गतिक बाँक आति एतशयन इन्व्फ्र स्टर क्चर इन्व्वे्हस्टमेंट बाँकेने य  

तवश ल प्रकल्प स िी 7,500 कोटी रुपय ांचे किम मांिूर केले आहे. 

● सू्कल ऑफ एिलन् प्रकल्प प हण्य स िी ि गतिक बाँकेने 

ग ांधीनगरल  एक गट प िवल . 
 

भारताच्या कृषी तनयागतीने प्रथमच USD 50 अब्जचा टप्पा 

ओलाांडला आिे. 

● स खर, ि ांदूळ, गहू आति इिर िृिध न्य ांच्य  तनय मिीि लक्षिीय 

व ढ झ ल्य मुळे, भ रि िून कृषी उत्प दन ांच्य  तनय मिीने 2021-

22 (FY22) य  आतथमक वष मि प्रथमच USD 50 अब्जच  टप्प  

ओल ांिल . व तिज्य आति उद्योग मांत्र लय च्य  व्य वस तयक 

बुस्तद्धमत्त  आति स ांस्तख्यकी मह सांच लन लय ने (DGCI&S) 

ि तु्परिी आकिेव री ि हीर केली आहे. 
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मित्त्वाचे मुदे्द: 

● ि ांदूळ (USD 9.65 अब्ज), गहू (USD 2.19 अब्ज), स खर (USD 

(4.6 अब्ज) आति इिर िृिध ने्य (USD 1.08 अब्ज) य ांस रख्य  

मुख्य पद थ िंस िी आि पयिंिची सव मतधक तनय मि झ ली आहे. 

● य  उत्प दन ांच्य  तनय मिीि व ढ झ ल्य मुळे पांि ब, हररय ि , 

उत्तर प्रदेश, तबह र, पतिम बांग ल, छत्तीसगि, मध्य प्रदेश, 

िेलांगि , आांध्र प्रदेश आति मह र ष्ट्र  य  र ज्य ांिील शेिकर्य ांन  

फ यद  झ ल . 
 

सेबीने मालमत्ता व्यवस्थापन सांस्था (AMCs) मर्ील प्रायोजक 

आतण तवश्वस्त याांच्या जबाबदाऱ्या, पात्रता आतण काये 

पािण्यासाठी दोन तज्ञ र्ट तयार केले आिेत. 

● तसकु्यररटीि अाँि एिचेंि बोिम ऑफ इांतिय  (सेबी) ने म लमत्त  

व्यवस्थ पन सांस्थ  (AMCs) मधील प्र योिक आति तवर्श्ि 

य ांच्य  िब बद र्य , प त्रि  आति क ये प हण्य स िी दोन िज्ञ 

गट िय र केले आहेि. प्र योिक, प्रविमक प्रम िेच, एएमसीच्य  

स्थ पनेस िी तनधी प्रद न करिो, िर तवर्श्ि एक पयमवेक्षक 

म्हिून क म करिो आति गुांिविूकद र ांच्य  तहि चे रक्षि 

करण्य स िी िब बद र असिो. 
 

अँफ्लिस बँक आतण आयडीबीआय बँकेला आरबीआयने प्रते्की 

93 लाख रुपयाांचा दांड ठोठावला आिे. 

● ररझव्हम बाँक ऑफ इांतिय ने ि हीर केले की त्य ांनी IDBI बाँक 

आति अाँस्तिस बाँकेल  KYC म नक ांशी िोिलेल्य  तवतवध 

उल्लांघन ांस िी प्रते्यकी 93 ल ख रुपय ांच  दांि िोि वल  आहे. 

दुसरीकिे, आरबीआयने म्हटले आहे की दांि तनय मक 

अनुप लन च्य  मुद्द् ांवर आध ररि आहेि आति त्य ांच्य  

ग्र हक ांसोबि केलेल्य  कोित्य ही व्यवह र च्य  तकां व  व्यवस्थेच्य  

वैधिेवर तनयम करण्य च  हेिू न ही 

 

कराराच्या बातम्या 
 

भारत-ऑस्टरेतलया याांच्यात आतथगक सिकायग आतण व्यापार 

करार 

● भ रि आति ऑस्टर ेतलय ने आतथमक सहक यम आति व्य प र कर र 

(IndAus ECTA) वर स्व क्षरी केली आहे, ज्य च  िलसांध रि च  

क्षि आहे आति िग िील सव मि मोिे आतथमक दरव िे उघिि र 

आहेि. हे अतभय ांतत्रकी विू, रते्न आति द तगने, क पि, पोश ख 

आति च मड् ांस रख्य  प्रमुख के्षत्र ांिील तशपमेंटसह 

ऑस्टर ेतलय ल  भ रि च्य  96 टके्क तनय मिीवर शून्य शुल्क प्रवेश 

प्रद न करेल. 
 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● सरक री अांद ि नुस र, कर र मुळे पुढील प च वष िंि उत्प दने 

आति सेव ांमधील तिपक्षीय व्य प र $27 अब्ज वरून $45-50 

अब्जपयिंि व ढेल आति भ रि ि 10 ल ख कममच री तनम मि 

होिील. 

● कोळस , मेंढीचे म ांस आति लोकर य सह ऑस्टर ेतलय िील सुम रे 

85% तनय मिील  भ रिीय ब ि रपेिेि शून्य शुल्क प्रवेश असेल, 

िर ऑस्टर ेतलयन व ईन, बद म, मसूर आति तनविक फळ ांन  

कमी शुल्क प्रवेश असेल. 

● य  कर र ांिगमि, पुढील प च वष िंि भ रिीय विूांस िी शून्य-

शुल्क प्रवेश 100% पयिंि व ढतवल  ि ईल. 

● एक  दशक हून अतधक क ळ िील एक  मोठ्य  तवकतसि 

देश सोबि भ रि च  ह  पतहल  मुक् व्य प र कर र (FTA) आहे. 

भ रि ने फेिुव रीमधे्य UAE सोबि FTA वर स्व क्षरी केली आति 

इस्र यल, कॅनि , युन यटेि तकां गिम आति युरोतपयन युतनयन 

सोबि FTA स िी सतक्रयपिे व ट घ टी करि आहे. 

● पांिप्रध न नरेंि मोदी आति पांिप्रध न स्कॉट मॉररसन य ांच्य  

उपस्तस्थिीि झ लेल्य  आभ सी सम रांभ ि व तिज्य आति उद्योग 

मांत्री पीयूष गोयल आति ऑस्टर ेतलय चे व्य प र, पयमटन आति 

गुांिविूक मांत्री िॅन िेह न य ांनी य  कर र वर स्व क्षरी केली. 
 

भारत-नेपाळ याांच्यात चार करार आतण अनेक प्रकल्प सुरू 

● पांिप्रध न नरेंि मोदी आति त्य ांचे नेप ळी सहक री शेर बह दूर 

देउब  य ांची नवी तदल्लीि भेट झ ली, त्य ांनी अनेक प्रकल्प ांची 

सुरुव ि केली आति तवतवध के्षत्र िील च र महत्त्व च्य  कर र ांवर 

स्व क्षर्य  केल्य . I ndian Oil Corporation Ltd. (IOCL) आति 

Nepal Oil Corporation Ltd. ने नेप ळल  आांिरर ष्ट्र ीय सौर 

अल यन् (ISA) चे 105 वे सदस्य बनवण्य ब बि , रेले्वमधील 

ि ांतत्रक सहक यम, पेटर ोतलयम उत्प दन तविरि आति पेटर ोतलयम 

के्षत्र िील ि ांतत्रक अनुभव स म तयक करण्य ब बि कर र केले. 
 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● दोन्ही पांिप्रध न ांनी भ रि िील ियनगर आति नेप ळमधील 

कुथ म दरम्य नची पतहली प्रव सी रेले्व सेव , भ रि च  सोलू 

कॉररिॉर टर  न्तमशन प्रकल्प नेप ळल  हि ांिररि करिे आति 

भ रि सरक रच्य  अनुद न िून नेप ळमधील 10 तिल्ह्य ांमधे्य 

ब ांधण्य ि येि असलेल्य  132 आरोग्य सुतवध ांच्य  प्रगिीचे 

तनरीक्षि केले. 

● दोन्ही देश ांनी नेप ळमधे्य भ रिीय RuPay क िमच्य  पद पमि ची 

घोषि  केली, RuPay क िमचे देश ांिगमि फरक (ि री केलेल्य  

सवम RuPay क ि िंपैकी सुम रे 83 टके्क) नेप ळमधील अांद िे 

1400 POS मशीनशी सुसांगि आहेि. 

● भूि न, तसांग पूर आति सांयुक् अरब अतमर िी नांिर, नेप ळ आि  

RuPay स्वीक रि र  भ रि ब हेरच  चौथ  देश आहे. 
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पयागवरणावर सतत लक्ष कें तद्रत करून, NTPC ने NTPC कावास 

येथील GGL पाइप्प्ड नॅचरल रॅ्स नेटवकग मधे्य ग्रीन िायडर ोजनचे 

तमश्रण करण्यासाठी पुढाकार घेतला आिे. 

● पय मवरि वर सिि लक्ष कें तिि करून, एनटीपीसीने एनटीपीसी 

क व स येथील िीिीएल (गुिर ि गॅस तलतमटेि) प इप्प्ि नॅचरल 

गॅस (पीएनिी) नेटवकम मधे्य ग्रीन ह यिर ोिनचे तमश्रि 

करण्य स िी पुढ क र घेिल  आहे. मोतहि भ गमव, CEO, NTPC 

REL आति ED RE, NTPC आति  सांिीव कुम र, MD-GGL 

आति GSPL य ांच्य  उपस्तस्थिीि, दोन्ही कां पन्य ांमधील 

औपच ररक कर र वर स्व क्षरी करण्य ि आली. 
 

Jio-bp आतण TVS Motor EV सोलू्यशन्सवर सियोर् करणार 

आिेत. 

● Jio-bp आति TVS मोटर कां पनीने ि हीर केले की त्य ांनी 

भ रि ि इलेस्तक्ट्र क दुच की आति िीन च की व हन ांस िी 

व्य पक स वमितनक EV च तििंग इन्व्फ्र स्टर क्चरची स्थ पन  

करण्य स सहमिी दशमतवली आहे, िी य  के्षत्र ि Jio-तवकतसि 

bp च्य  नेटवकम वर उभ रली ि ईल. य  प्रि तवि कर र च  भ ग 

म्हिून TVS इलेस्तक्ट्र क व हन ांच्य  ग्र हक ांन  Jio-तविृि bp च्य  

च तििंग नेटवकम मधे्य प्रवेश तमळण्य ची शक्यि  आहे, िे इिर 

व हन ांस िी देखील खुले आहे. 
 

अँमेझॉनने सॅटेलाइट इांटरनेट लॉन्च करण्यासाठी तीन 

कां पन्याांसोबत करार केला. 

● टेक फममने प च वष िंच्य  क ल वधीि 83 ल ाँच सुरतक्षि केले 

आहेि, िे इतिह स िील सव मि मोिे व्य वस तयक लॉन्च व हन 

खरेदी असल्य च  कां पनीच  द व  आहे. Arianespace, Blue 

Origin, आति United Launch Alliance (ULA) ने Amazon 

चे बहुि ांश प्रोिेक्ट् कुइपर उपग्रह िैन ि करण्य स सहमिी 

दशमतवली आहे, ज्य चे उतिष्ट् िगभर िील तवतवध प्रक रच्य  

क्ल यांटन  उच्च-गिी, कमी-तवलांब िॉिबाँि प्रद न करिे आहे. 
 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● टेक फममने प च वष िंच्य  क ल वधीि 83 ल ाँच सुरतक्षि केले 

आहेि, िे इतिह स िील सव मि मोिे व्य वस तयक लॉन्च व हन 

खरेदी असल्य च  कां पनीच  द व  आहे. 

● कर र मधे्य Arianespace च्य  Ariane 6 रॉकेटवर 18 प्रके्षपि, 

िेफ बेझोसच्य  बू्ल ओररतिनच्य  नू्य गे्लनवर 12 ल ाँच, आिखी 

15 ल ाँचच्य  पय मय ांसह, आति ULA च्य  नवीनिम हेवी-तलफ्ट 

लॉन्च वे्हइकल ई, Vulcan Centaur वर 38 उड्ड िे आहेि. 

● य  घोषिेने अॅमेझॉनचे उपग्रह इांटरनेट नक्षत्र व िव च्य  एक 

प ऊल िवळ आिले आहे, क रि एलोन मस्कचे से्पसएि 

अतधक स्ट रतलांक उपग्रह प्रके्षतपि करि आहे, ज्य मुळे 

स्ट रतलांक उपग्रह ांची एकूि सांख्य  सुम रे 2300 झ ली आहे 

आति स्ट रतलांकच्य  ि गतिक ग्र हक ांची सांख्य  सुम रे 2.5 ल ख 

झ ली आहे. 

● अाँमेझॉनच  ULA सोबिच  सध्य च  कर र नऊ अाँटलस व्ही 

व हने घेण्य स िी से्पस लॉन्च कां पनीसोबिच्य  म गील कर र च्य  

व्यतिररक् येिो, िो गेल्य  वषी एतप्रलमधे्य उघि झ ल  होि . 

● य व्यतिररक्, प्रोिेक्ट् कुइपर य  वष मच्य  शेवटी ABL से्पस 

तसस्टम्सच्य  RS1 रॉकेटवर दोन च चिी मोतहम  उिवण्य ची 

आश  करिो. 

● Amazon च्य  मिे, दोन प्रोटोट इप उपग्रह - KuiperSat-1 

आति 2 - बहुिेक िांत्रज्ञ न आति उपप्रि ली ांच  सम वेश करिील 

िे कां पनीच्य  उत्प दन उपग्रह तिझ इनल  स मर्थ्म देिील आति 

तवक स प्रतक्रयेिील एक आवश्यक टप्प  आहे. 
 

HAL आतण इस्रायल एरोसे्पस याांनी नार्री तवमानाांना मध्य-

एअर ररफु्यलरमधे्य रूपाांतररत करण्यासाठी एकत्र काम केले 

आिे. 

● एक  महत्त्वपूिम तवक स मधे्य, तहांदुि न एरोनॉतटि तलतमटेि 

(HAL) आति इस्र यल एरोसे्पस इांिस्टर ीि (IAI) य ांनी भ रि िील 

न गरी प्रव सी तवम न ांचे मल्टी तमशन टाँकर टर  न्पोटम (MMTT) 

तवम न ि रूप ांिर करण्य स िी स मांिस्य कर र केल  आहे. 

भ रिीय हव ई दल (IAF) क ही क ळ प सून नवीन तमि-एअर 

ररफु्यलर खरेदी करण्य च  तवच र करि आहे. 
 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● HAL पूवम-म लकीच्य  न गरी (पॅसेंिर) तवम न चे रूप ांिर नव्य ने 

झ लेल्य  कर र ांिगमि म लव हू आति व हिूक क्षमि  असलेल्य  

एअर ररफू्यतलांग तवम न ि करेल. 

● HAL ने एक  तनवेदन ि म्हटले आहे की, य  तनिमय मुळे 

भ रि च्य  सांरक्षि उद्योग ल  नवीन क्षमि  आति तकफ यिशीर 

उप य तमळिील. 

● स मांिस्य कर र नुस र, य ि प्रव सी िे म लव हू तवम न 

रूप ांिरि िसेच MMTT रूप ांिरि देखील सम तवष्ट् आहे. 

● सांरक्षि अतधक र्य च्य  म्हिण्य नुस र बोईांग ७६७ प्रव सी 

तवम न च  क य प लट होण्य ची शक्यि  आहे. 
 

Arya.ag युनायटेड नेशन्स ग्लोबल कॉमॅ्पक्ट नेटवकग  

इांतडयामधे्य सामील झाले. 

● Arya.ag, एक स्तत्मक ध न्य व तिज्य व्य सपीि, युन यटेि नेशन् 

ग्लोबल कॉमॅ्पक्ट् इांतिय मधे्य स मील झ ले आहे, से्वचे्छने 

स वमतत्रक श र्श्िि  ित्त्व ांचे प लन करि आहे आति UN श र्श्ि 

तवक स उतिष्ट् ांन  समथमन देण्य स िी कृिी करि आहे. 
 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● युन यटेि नेशन् ग्लोबल कॉमॅ्पक्ट् ही कॉपोरेट गव्हनमन्-च तलि 

तटक ऊपि ची तवकतसि फे्रमवकम  आहे िी सदस्य ांन  म नवी 

हक्क, श्रम, पय मवरि आति भ्रष्ट् च रतवरोधी दह  ित्त्व ांनुस र 

व्यवस य करण्य स भ ग प ििे. 

● य व्यतिररक्, सदस्य ांनी 2030 पयिंि SDGs ग िण्य स िी प वले 

उचलली प तहिेि. 

● सध्य  550 हून अतधक सांस्थ  आहेि ज्य  इांतिय  नेटवकम , UN 

GCNI च्य  सदस्य आहेि. 
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सतमट आतण कॉन्फरन्स बातम्या 
 

इांतडया बोट अँड मरीन शो (IBMS) च्या चौथ्ा आवृत्तीचा कोची 

येथे समारोप झाला. 

● इांतिय  बोट अाँि मरीन शो (IBMS) ची चौथी आवृत्ती केरळमधील 

कोची येथील बोलगट्टी पॅलेस येथे आयोतिि करण्य ि आली 

होिी. IBMS हे भ रि िील एकमेव आति सव मि प्रभ वश ली बोट 

आति स गरी उद्योग शी सांबांतधि प्रदशमन आहे. य  क यमक्रम चे 

आयोिन कोचीस्तस्थि कु्रझ एक्स्पोने केले आहे. IBMS 2022 ने 

देशभर िील आघ िीचे आांिरर ष्ट्र ीय िाँि िसेच स्वदेशी बोट 

उत्प दक ांचे प्रदशमन केले. सांपूिम भ रि िील सुम रे 45 प्रदशमक 

आति दोन आांिरर ष्ट्र ीय प्रदशमक ांनी य  एक्स्पोमधे्य भ ग घेिल . 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

64वे गॅ्रमी पुरस्कार 2022 

● 64 व  व तषमक गॅ्रमी पुरस्क र प्रथमच MGM ग्राँि ग िमन एररन  

येथे आयोतिि केले ि ि आहेि ज्य चे यिम न टर ेवर नोह होिे. 

01 सप्टेंबर 2020 िे 30 सप्टेंबर 2021 य  क ल वधीि ररलीि 

झ लेल्य  रेकॉतििंग्ज (सांगीि कल क र, रचन  आति अल्बमसह) 

64 व्य  GRAMMY पुरस्क र ांन  म न्यि  तदली ि िे. िॉन बॅतटस्ट 

य ांन  अकर सह सव मतधक न म ांकन तमळ ले आति बॅतटस्ट य ांन  

प चसह सव मतधक पुरस्क र तमळ ले. 
 

S.No Category Winners 

1. 
Album Of The 

Year 
‘We Are’ by Jon Batiste 

2. 
Record Of The 

Year 

‘Leave the door open’ by 

Bruno Mars and Anderson 

Paak 

3. Best New Artist Olivia Rodrigo 

4. Best Rap Album 
“Call Me If You Get Lost,” 

Tyler, the Creator 

5. 
Best R&B Album 

Winner 

“Heaux Tales,” Jazmine 

Sullivan. 

6. Best Rap Song 
“Jail,” Kanye West 

featuring Jay-Z 

7. 
Best Country 

Album 

“Starting Over,” Chris 

Stapleton 

8. Song Of The Year 

“Leave the Door Open,” 

Silk Sonic (Brandon 

Anderson, Christopher 

Brody Brown, Dernst 

Emile II and Bruno Mars) 

9. Best Rock Album 
“Medicine at Midnight,” 

Foo Fighters 

10. Best Rock Song 
“Waiting On a War,” Foo 

Fighters 

S.No Category Winners 

11. 

Best 

Dance/Electronic 

Album 

“Subconsciously,” Black 

Coffee 

12. 

Producer of the 

Year, non-

classical: 

Jack Antonoff 

13. Best Music Video “Freedom,” Jon Batiste 

14. 
Best Country 

Song 
“Cold,” Chris Stapleton 

15. Best Folk Album 

“They’re Calling Me 

Home,” Rhiannon Giddens 

with Francesco Turrisi 

16. 
Best Comedy 

Album 

“Sincerely Louis CK,” 

Louis C.K. 

17. 
Best rap 

performance: 

“Family Ties,” Baby Keem 

featuring Kendrick Lamar 

18. 
Best rock 

performance: 

“Making a Fire,” Foo 

Fighters 

19. Best music film: “Summer of Soul” 

20. 
Best musical 

theater album: 

“The Unofficial Bridgerton 

Musical” 

21. 
Best global 

music: 
“Mohabbat,” Arooj Aftab 

22. 
Best global music 

album: 

“Mother Nature,” 

Angélique Kidjo 

23. 

Best historical 

album: “Joni 

Mitchell 

Archives, Vol. 1: 

The Early Years (1963-

1967) 

24. 

Best Pop Duo / 

Group 

Performance: 

Doja Cat and SZA for “Kiss 

Me More” 

25. 

Best American 

roots 

performance: 

“Cry,” Jon Batiste 

 

पत्रकार आरेफा जोिरी याांना चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 

प्रदान करण्यात आला. 

● मुांबईिील पत्रक र, आरेफ  िोहरी य ांन  2021 मधे्य उतृ्कष्ट् 

मतहल  मीतिय  व्यक्ीस िी चमेली देवी िैन पुरस्क र प्रद न 

करण्य ि आल . मीतिय  फ उांिेशनने य ची घोषि  केली. 

आरेफ  िोहरी 'स्क्रोल'स िी क म करि ि. मुांबई, मह र ष्ट्र  ि. 

2020 मधे्य नीिू तसांगल  ह  पुरस्क र तमळ ल . िी 'गोवन 

कनेक्शन' मीतिय  ह ऊसशी सांबांतधि आहे. 
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वर्ल्ग पे्रस फोटो ऑफ द इयर 2022: कमलूप्स रेतसदेफ्लन्सअल 

सू्कल 

● कॅनेतियन छ य तचत्रक र अांबर िॅकन य ांच्य  “कॅमलूप्स 

रेतसिेस्तन्व्शअल सू्कल” न व च्य  छ य तचत्र ने २०२२ च  वल्डम पे्रस 

फोटो ऑफ द इयर पुरस्क र तिांकल  आहे. तितटश 

कोलांतबय मधील कमलूप्स इांतियन रेतसिेस्तन्व्शयल सू्कलमधे्य 

दुव्यमवह र, दुलमक्ष आति रोग मुळे मरि प वलेल्य  दोनशेहून 

अतधक मुल ांचे स्मरि थम क्रॉसवर ट ांगलेले मुल ांचे कपिे 

फोटोमधे्य तदसि आहेि. सुश्री िॅकनच्य  फोटोने प्र देतशक उत्तर 

आति मध्य अमेररक  शे्रिीमधे्य एकेरी पुरस्क र देखील तिांकल . 
 

'टॉम्ब ऑफ सॅन्ड' िी आांतरराष्ट्र ीय बुकर पुरस्कारासाठी 

तनवडलेली पतिली तिांदी कादांबरी ठरली आिे. 

● आांिरर ष्ट्र ीय बुकर प ररिोतषक च्य  इतिह स ि, गीि ांिली श्री 

य ांनी तलतहलेली 'टॉम्ब ऑफ सॅन्ड' ही क दांबरी प्रतितष्ठि 

स तहस्तत्यक प ररिोतषक स िी तनविलेली क दांबरीिील पतहली 

तहांदी भ षेिील क दांबरी िरली आहे. य  क दांबरीचे इांग्रिीि 

भ ष ांिर िेझी रॉकवेल य ांनी केले आहे. 
 

शॉटगतलस्टमर्ील इतर पाच शीषगके जािीर करण्यात आली: 

● लांिन बुक फेअरमधे्य सम तवष्ट् आहे: बोर  चुांगचे 'कस्िम बनी', 

कोररयनमधून अाँटोन हर य ांनी अनुव तदि केले आहे; 

● नॉवेतियन भ षेिून िॅतमयन सेल्सम य ांनी अनुव तदि केलेले िॉन 

फॉसेचे 'अ नू्य नेम: सेप्टोलॉिी VI-VII' 

● Mieko Kawakami ि रे 'हेवन, िप नी भ षेिून सॅमु्यअल बेट 

आति िेस्तव्हि बॉयि य ांनी अनुव तदि केले; 

● कलॉतिय  तपनेरो ि रे 'एलेन  नोि', सॅ्पतनशमधून फ्र स्तन्स 

ररिलने अनुव तदि केले; आति 

● 'द बुि ऑफ िेकब' ओल्ग  टोक कम झुक, िेतनफर क्रॉफ्टने 

पोतलशमधून अनुव तदि केले 
 

 

सांरक्षण बातम्या 
 

IAF चेतक िेतलकॉप्टरच्या र्ौरवशाली सेवेची 60 वषे साजरी 

करत आिे. 

● भ रिीय व युसेनेने IAF मधील चेिक हेतलकॉप्टरच्य  60 वष िंच्य  

गौरवश ली सेवेच्य  स्मरि थम 02 एतप्रल 2022 रोिी एअर फोसम 

से्टशन, हतकमपेट येथे एक  कॉन्व्के्लव्हचे आयोिन केले होिे. रक्ष  

मांत्री श्री र िन थ तसांह य ांच्य  हिे कॉन्व्के्लव्हचे उद्घ टन 

करण्य ि आले. रक्ष  मांत्री य ांनी कॉन्व्के्लव्ह दरम्य न चेिक 

हेतलकॉप्टरवर एक तवशेष कव्हर, एक कॉफी टेबल बुक आति 

एक स्मरि थी तचत्रपट ररलीि केल . 
 

उपप्रमुख लेफ्टनांट जनरल, मनोज पाांडे िे तवद्यमान लष्करप्रमुख 

जनरल एमएम नरवणे याांच्या रूपात लष्करप्रमुख िोण्यासाठी 

सज्ज झाले आिेत. 

● व्ह ईस चीफ लेफ्टनांट िनरल, मनोि प ांिे हे लष्करप्रमुख 

होण्य स िी सज्ज झ ले आहेि क रि तवद्यम न लष्करप्रमुख 

िनरल एमएम नरविे, ज्य ांन  सांरक्षि दल च्य  प्रमुख पद स िी 

आघ िीवर प तहले ि ि आहे, िे य  अखेरीस तनवृत्त होि र 

आहेि. मतहन  िनरल नरविे य ांच्य नांिर य  क य मलय ि सव मि 

जे्यष्ठ असल्य ने लेफ्टनांट िनरल प ांिे हे पद स ांभ ळिील. 
 

सरस्वती सन्मान 2021 साठी रामदशग तमश्रा याांना प्रदान 

करण्यात आला आिे. 

● केके तबल म फ ऊां िेशनने ि हीर केले की, प्रख्य ि कवी आति 

स तहस्तत्यक प्र  र मदशमन तमश्र  य ांन  त्य ांच्य  'मैं िो यह ाँ हूां' य  

कतवि सांग्रह स िी प्रतितष्ठि सरस्विी सन्म न, 2021 देण्य ि 

येि र आहे. प्र प्तकत्य मची तनवि तनवि सतमिीि रे केली ि िे, 

ज्य चे विमम न प्रमुख िॉ सुभ ष सी कश्यप आहेि.. 
 

गॅ्रमी 2022: भारतीय-अमेररकन र्ातयका फालु्गनी शाि, 

सवोतृ्कष्ट् मुलाांच्या सांर्ीत अल्बमची तवजेती 

● भ रिीय-अमेररकन ग तयक  फ लु्गनी श ह तहल  सवोतृ्कष्ट् 

मुल ांच्य  अल्बम शे्रिीमधे्य कलरफुल वल्डमस िी गॅ्रमी पुरस्क र 

तमळ ल . फ लु्गनी श हने सांगीिक र ए आर रहम न य ांच्य सोबि 

ग िी स दर केली आति सहयोगही केल  आहे आति गॅ्रमीमधे्य 

दोनद  सवोतृ्कष्ट् ब ल सांगीि अल्बम शे्रिीि न म ांकन तमळ लेली 

िी एकमेव भ रिीय वांश ची मतहल  आहे. फ लु्गनी श हल  

य पूवी तिच्य  2018 च्य  फ लुि ब ि र अल्बमस िी त्य च 

शे्रिीिील गॅ्रमीस िी न म ांकन तमळ ले होिे. 
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खांजर 2022: भारत-तकतर्गस्तान सांयुक्त तवशेष सैन्याच्या 

सरावाची 9वी आवृत्ती 

● भ रि -तकतगमि न सांयुक् तवशेष सैन्य सर व ची 9 वी आवृत्ती 

म चम-एतप्रल, 2022 मधे्य से्पशल फोसेस टर ेतनांग सू्कल, ब क्लोह 

(HP) येथे आयोतिि करण्य ि आली होिी. भ रि आति 

तकरतगझि नमधील तवशेष दल ांच्य  िुकिी ांनी सांपूिम सांघषम 

से्पक्ट्र ममधे्य सध्य च्य  आति उदयोनु्मख धोक्य ांच  स मन  

करण्य स िी रिनीिी, िांत्र आति क यमपद्धिी य  सांदभ मि त्य ांचे 

अनुभव आति सवोत्तम पद्धिी स म तयक केल्य  आहेि. सर व 

दरम्य न, लढ ऊ नेमब िी, तितपांग, म उांटन सव्ह मयव्हल, 

ओतलस बच व कव यिी आति तन:शि युद्ध य  सवम गोष्ट्ी मोठ्य  

प्रम ि वर केल्य  गेल्य . 
 

DRDO ने सॉतलड फु्यएल डके्टड रामजेट (SFDR) तांत्रज्ञानाची 

यशस्वी उड्डाण-चाचणी केली 

● तिफेन् ररसचम अाँि िेव्हलपमेंट ऑगमन यझेशन ( DRDO) ने 08 

एतप्रल 2022 रोिी ओतिश च्य  तकन र्य वरील च ांदीपूर येथील 

एक स्तत्मक च चिी शे्रिी (ITR) येथे “सॉतलि फु्यएल िके्ट्ि 

र मिेट” (SFDR) बूस्टरची यशस्वी च चिी केली. च चिीने 

तमशनची सवम उतिषे्ट् पूिम केली. एसएफिीआर-आध ररि 

प्रिोदन हे के्षपि ि सुपरसॉतनक वेग ने खूप ल ांब अांिर वर 

हव ई धोके रोखण्य स सक्षम करिे. त्य ची अत्यांि उच्च प्रके्षतपि 

शे्रिी 350 तकमी आहे. 

 

क्रीडा बातम्या 
 

ऑस्टरेतलयाने ICC मतिला तक्रकेट तवश्वचषक 2022 तजांकला. 

● 03 एतप्रल 2022 रोिी नू्यझीलांिमधील क्र इस्टचचम येथील हॅगली 

ओव्हल येथे ऑस्टर ेतलय ने फ यनलमधे्य इांग्लांिच  71 ध व ांनी 

पर भव करून स िव्य  मतहल  तवर्श्चषक वर कब्ज  केल . 

● ऑस्टर ेतलय च्य  एतलस  तहलीने स मन्य ि 170 ध व  केल्य , िो 

तवर्श्चषक फ यनलमधे्य कोित्य ही तक्रकेटपटू, पुरुष तकां व  

मतहल ांनी केलेली सवोच्च वैयस्तक्क ध वसांख्य  आहे. िी य  

स्पधेि 509 ध व ांसह सव मतधक ध व  करि री खेळ िू होिी. 
 

Iga Swiatek ने तमयामी ओपन टेतनस 2022 चे तवजेतेपद 

तजांकले. 

● पोतलश टेतनस स्ट र इग  स्तस्वटेकने िप नच्य  न ओमी 

ओस क च  6-4 , 6-0 अस  पर भव केल . 2022 तमय मी ओपन 

टेतनस स्पधेच  द व  करण्य स िी अांतिम स मन्य ि . 

स्तस्वटेकस िी, हे तिचे क रतकदीिील चौथे WTA 1000 तविेिेपद 

आहे आति एकूि सह वे एकेरी तविेिेपद आहे. िसेच, तिचे हे 

सलग 17वे तविेिेपद आहे. य  तविय मुळे मतहल ांच्य  क्रमव रीि 

स्तस्वटेकल  पतहल्य  क्रम ांक वर पोहोचेल. 
 

तमयामी ओपन टेतनस टूनागमेंट 2022 

● 2022 तमय मी ओपन टेतनस स्पध म ही 22 म चम िे 3 एतप्रल 2022 

य  क ल वधीि तमय मी ग िमन्, िोररि  येथे आयोतिि पुरुष 

आति मतहल  स्पधेची 37 वी आवृत्ती होिी. तमय मी ओपन हे 

2022 ATP टूरवरील ATP म स्टसम 1000 इव्हेंट आति 2022 

WTA टूरवरील WTA 1000 इव्हेंट म्हिून वगीकृि आहे. 
 

Award Winner Runner-Up 

Men’s 

Single 

Carlos Alcaraz 

(Spain) 

Casper Ruud 

(Norway) 

Women’s 

Single 

Iga Świątek  

(Poland) 

Naomi Osaka 

(Japan) 

Men’s 

Double 

Hubert 

Hurkacz / John 

Isner 

Wesley Koolhof / 

Neal Skupski 

Women’s 

Double 

Laura 

Siegemund / 

Vera Zvonareva 

Veronika 

Kudermetova / 

Elise Mertens 
 

सांतोष टर ॉफी: भारतीय फुटबॉल स्पर्ाग 

● सांिोष टर ॉफी ही एक भ रिीय फुटबॉल स्पध म आहे ज्य मधे्य क ही 

सरक री सांस्थ ांसह देश िील र जे्य सहभ गी होि ि. हे 1941 

प सून दरवषी आयोतिि केले ि िे. 1941 मधे्य झ लेल्य  स्पधेच  

पतहल  तविेि  बांग ल होि . टर ॉफीचे न व आि  ब ांगल देश ि 

असलेल्य  सांिोष येथील स्वगीय मह र ि  सर मन्मथ न थ रॉय 

चौधरी य ांच्य  न व वर आहे. सर मन्मथ हे भ रिीय फुटबॉल 

सांघटनेचे अध्यक्ष होिे. 
 

अांततम सामने 

● बांग लने सांिोष टर ॉफी तवक्रमी 32 वेळ  तिांकली आहे, त्य नांिर 

पांि बने 8 वेळ  िी तिांकली आहे. केरळ 6 टर ॉफीसह तिसर्य  

स्थ न वर आहे. 
 

Teams Wins Runners-up 

West Bengal (inc. Bengal) 32 13 

Punjab 8 8 

Kerala 6 8 

Services 6 5 

Goa 5 8 

Karnataka (inc. Mysore) 4 5 

Railways 3 6 

Maharashtra (inc. Bombay) 4 12 

Andhra Pradesh (inc. 

Hyderabad) 
3 3 

Delhi 1 1 

Manipur 1 1 

Mizoram 1 0 
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ररया जदॉनने 11 वी डीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर र्ोल्फ 

चॅफ्लम्पयनतशप तजांकली. 

● िेर  वष िंच्य  ररय  िदॉनने मोिी बहीि ल वन्य  ििॉन तहच्य शी 

तनकर ची झुांि देऊन DGC लेिीि ओपन एमेच्योर गोल्फ 

चॅस्तम्पयनतशप तिांकली. ररय ने 78, 80 आति 74 असे क िम 

नोांदवि जु्यतनयर मुली ांची टर ॉफीही तिांकली. दोन वष िंच्य  

तवश्र ांिीनांिर तदल्ली गोल्फ क्लबमधे्य पुन्ह  सुरू झ लेल्य  य  

वषीच्य  स्पधेि शांभरहून अतधक मतहल  गोल्फपटूांनी भ ग घेिल . 

 

तवज्ञान बातम्या 
 

Pixxel एक से्पस डेटा स्टाटगअपने SpaceX वर पतिला उपग्रि 

प्रके्षतपत केला. 

● Pixxel य  से्पस िेट  स्ट टमअपने SpaceX च्य  Transporter-4 

तमशनवर TD -2 ह  पतहल  पूिमिः क यमरि उपग्रह प्रके्षतपि 

केल . TD-2 ह  Pixxel च  पतहल  पूिम व ढ झ लेल  उपग्रह आहे, 

िो आिवरच्य  सवोच्च-ररझोलू्यशनच्य  ह यपरसे्पक्ट्र ल 

व्य वस तयक कॅमेर्य ांपैकी एक आहे, ज्य ने कां पनील  तदवस चे 

24 ि स, आिवड् चे स िही तदवस क यमरि असलेली ि गतिक 

आरोग्य देखरेख प्रि ली तवकतसि करण्य च्य  एक प ऊल िवळ 

नेले आहे. 
 

खर्ोलशास्त्रज्ञाांनी K2-2016-BLG-0005Lb म्हणून डब केलेले 

रु्रूचे एकसारखे जुळे शोर्ले आिेत. 

● खगोलश िज्ञ ांनी K2-2016-BLG-0005Lb म्हिून िब केलेले 

बृहस्पतिचे एकस रखे िुळे शोधले आहे, ज्य चे विुम न सम न 

आहे आति गुरू आपल्य  सूय मप सून (462 दशलक्ष मैल दूर) 

त्य च्य  ि र्य प सून सम न स्थ न वर (420 दशलक्ष मैल दूर) 

आहे. ह  अभ्य स ArXiv.org वर प्रीतप्रांट म्हिून प्रक तशि 

करण्य ि आल  आहे आति रॉयल अाँस्टर ोनॉतमकल सोस यटीच्य  

म तसक सूचन  िनमलमधे्य सबतमट केल  गेल  आहे 

 

मित्वाचे तदवस 
 

इांटरनॅशनल डे फॉर मयीन अवेअरनेस अँड अतसस्टन्स 

● युन यटेि नेशन्च  इांटरनॅशनल िे फॉर मयीन अवेअरनेस अाँि 

अतसस्टन् दरवषी 4 एतप्रल रोिी स िर  केल  ि िो. 

लाँिम इन्बिल ि गरुकि  व ढविे आति त्य ांचे तनमूमलन 

करण्य च्य  तदशेने प्रगिी करिे ह  य  तदवस च  उिेश आहे. 

● Safe Ground, Safe Steps, Safe Home ही य  तदवस ची 

थीम आहे. 
 

राष्ट्र ीय सार्री तदन 2022 5 एतप्रल रोजी साजरा करण्यात आला. 

● भ रि ि दरवषी 5 एतप्रल रोिी र ष्ट्र ीय स गरी तदन स िर  केल  

ि िो. य  वषी र ष्ट्र ीय स गरी तदन ची 59 वी आवृत्ती आहे. 

आांिरखांिीय व तिज्य आति ि गतिक अथमव्यवस्थेल  समथमन 

देण्य स िी ि गरुकि  स्पष्ट् करण्य स िी र ष्ट्र ीय स गरी तदन ह  

िग च्य  एक  कोपर्य िून दुसर्य  कोपर्य ि म ल ची व हिूक 

करण्य स िी सव मि सुव्यवस्तस्थि, सुरतक्षि आति सुरतक्षि, 

पय मवरि स प्रतिस द देि र  दृष्ट्ीकोन म्हिून दरवषी स िर  

केल  ि िो. 
 

स्पोट्गस फॉर डेव्हलपमेंट अँड पीस डे 2022 

● 6 एतप्रल रोिी ि गतिक स्पोट्मस फॉर िेव्हलपमेंट अाँि पीस 

(IDSDP) आांिरर ष्ट्र ीय तदवस स िर  केल  ि िो. य  सांभ व्यिेची 

ि गरूकि  व ढवण्य स िी, 6 एतप्रल ह  तदवस UN िनरल 

असेंब्लीि रे तवक स आति श ांिीस िी आांिरर ष्ट्र ीय क्रीि  तदन 

(IDSDP) म्हिून घोतषि करण्य ि आल . 
 

सांयुक्त राष्ट्र  आांतरराष्ट्र ीय तववेक तदवस 2022 

● युन यटेि नेशन् िनरल असेंब्लीने दरवषी 5 एतप्रल ह  तदवस 

आांिरर ष्ट्र ीय तववेक तदन म्हिून स िर  केल  ि िो. 31 िुलै 

2019 रोिी सांयुक् र ष्ट्र  मह सभेने ह  िर व मांिूर केल . 2022 

हे वषम उत्सव ची तिसरी आवृत्ती आहे. ह  तदवस लोक ांन  आत्म-

तचांिन करण्य ची, त्य ांच्य  तववेक चे प लन करण्य ची आति योग्य 

गोष्ट्ी करण्य ची आिवि करून देिो. ह  तदवस दरवषी 5 एतप्रल 

रोिी स िर  केल  ि िो आति 2020 मधे्य पतहल  आांिरर ष्ट्र ीय 

तववेक तदवस स िर  करण्य ि आल . 
 

जार्ततक आरोग्य तदन 2022 7 एतप्रल रोजी साजरा केला जातो. 

● ि गतिक आरोग्य तदन ह  ि गतिक आरोग्य ि गरूकि  तदवस 

आहे िो दरवषी 7 एतप्रल रोिी स िर  केल  ि िो. दरवषी, 

ि गतिक आरोग्य तदन तवतवध थीमसह समक लीन आरोग्य 

समस्य ांवर लक्ष कें तिि करिो ज्य ांन  त्वररि लक्ष देिे आवश्यक 

आहे. ि गतिक आरोग्य सांघटन  आरोग्य आति आरोग्य-सांबांतधि 

तचांिेबिल ि गरुकि  तनम मि करण्य स िी िसेच त्य ांचे 

तनर करि कसे कर वे य स िी ह  तदवस स िर  करिे. 
 

रवाांडा मर्ील 1994 नरसांिारावर इांटरनॅशनल ऑफ ररिेशन 

● 1994 च्य  रव ांि मधील िुत्सी तवरुद्ध झ लेल्य  नरसांह र वर 

इांटरनॅशनल ऑफ ररिेशन UNESCO ि रे दरवषी 07 एतप्रल 

रोिी स िर  केल  ि िो. 2022 मधे्य रव ांि िील िुत्सी 

लोक ांतवरुद्ध झ लेल्य  नरसांह र ची 28 वी वध मपन तदन आहे. 
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57 वा CRPF शौयग तदवस 2022 9 एतप्रल रोजी साजरा करण्यात 

आला. 

● कें िीय र खीव पोलीस दल (CRPF) शौयम तदवस (शौयम तदवस) 

दरवषी 9 एतप्रल रोिी दल िील शूर िव न ांन  श्रद्ध ांिली म्हिून 

स िर  केल  ि िो. 2022 ह  57 व  CRPF शौयम तदन आहे. य च 

तदवशी 1965 मधे्य सीआरपीएफच्य  एक  छोट्य  िुकिीने 

गुिर िमधील कच्छच्य  रिमधे्य असलेल्य  सरद र चौकीवर 

अनेक पटी ांनी मोठ्य  असलेल्य  आक्रमक प तकि नी सैन्य च  

पर भव करून इतिह स घिवल  होि . सीआरपीएफच्य  

िव न ांनी 34 प तकि नी सैतनक ांच  ख त्म  केल  आति च र 

तिवांि पकिले. य  सांघष मि सीआरपीएफचे सह  िव न शहीद 

झ ले होिे. 

 

तनर्न बातम्या 
 

पुतलत्झर पाररतोतषक तवजेते अमेररकन कवी ररचडग िॉवडग याांचे 

तनर्न 

● पुतलत्झर पुरस्क र तविेिे अमेररकन कवी, ररचिम हॉविम य ांचे 

वय च्य  92 व्य  वषी तनधन झ ले. ररचिम िोसेफ हॉविम य ांच  िन्म 

13 ऑक्ट्ोबर 1929 रोिी क्लीव्हलाँि, ओह यो, युन यटेि से्टट्स 

(US) येथे झ ल . िे अमेररकन कवी, स तहस्तत्यक समीक्षक, 

तनबांधक र, तशक्षक आति अनुव दक होिे. 

 

पुस्तके आतण लेखक बातम्या  
 

श्रीराम चौतलया याांचे "क्रां च टाइम: नरेंद्र मोदीज नॅशनल 

तसकु्यररटी क्रायसेस" िे नवीन पुस्तक प्रकातशत 

● िॉ श्रीर म चौतलय  य ांनी “क्रां च ट इम: नरेंि मोदीि नॅशनल 

तसकु्यररटी क्र यसेस”हे नवीन पुिक तलतहले आहे. नवी तदल्ली, 

तदल्ली येथील इांतिय  इांटरनॅशनल सेंटर येथे परर ष्ट्र  र ज्यमांत्री 

मीन क्षी लेखी य ांच्य  हिे पुिक चे प्रक शन करण्य ि आले  

भ रि च्य  ब य शतू्रांकिून तनम मि होि र्य  सुरके्षच्य  

धोक्य ांप सून देश चे रक्षि करण्य स िी र ज्य िील अत्यांि 

आवश्यक असलेल्य  स वमितनक तवर्श् स वर पुिक प्रक श 

ट किे. 
 

देतवका रांर्ाचारी याांनी तलतिलेले “क्वीन ऑफ फायर” पुस्तक 

प्रकातशत 

● पुरस्क र तविेत्य  ब ल लेस्तखक  आति इतिह सक र, देतवक  

रांग च री य ांनी "िीन ऑफ फ यर" न व ची नवीन क दांबरी 

तलतहली आहे. हे पुिक र िी लक्ष्मीब ईच्य  र िी, सैतनक आति 

र िक रिी य  प्रव स वर कें तिि आहे. य  पुिक ि र िीने 

तवधव  म्हिून र ज्य कसे ि ब्य ि घेिले आति ईस्ट इांतिय  

कां पनीतवरुद्ध बांि करण्य स िी क्र ांतिक रक ांमधे्य कसे स मील 

झ ले य चे िपशीलव र विमन तदले आहे. देतवक  रांग च री य  

इतिह सक र आहेि ज्य ांनी मध्ययुगीन भ रिीय इतिह स ि 

तलांग वर पोस्ट-िॉक्ट्रेट सांशोधन केले आहे. 
 

र्मेंद्र प्रर्ान याांच्या िसे्त “तबरसा मुांडा – जनजाती नायक” या 

पुस्तकाचे प्रकाशन 

● कें िीय तशक्षि आति कौशल्य तवक स मांत्री, श्री धमेंि प्रध न य ांनी 

"तबरस  मुांि  - िनि िी न यक" य  पुिक चे प्रक शन केले. हे 

पुिक प्रो. आलोक चक्रव ल, कुलगुरू, गुरु घ सीद स तवद्य पीि, 

तबल सपूर, छत्तीसगि य ांनी तलतहले आहे. हे पुिक भगव न 

तबरस  मुांि  य ांच  सांघषम आति स्व िांत्र्य चळवळीिील वनव सी ांचे 

योगद न समोर आिण्य च  व्य पक प्रयत्न आहे. 
 

अतश्वनी श्रीवास्तव याांनी तलतिलेले “तडकोतडांर् इांतडयन बाबूडोम” 

नावाचे नवीन पुस्तक 

● अतर्श्नी श्रीव िव तलस्तखि आति तवट ि  पस्तब्लतशांग प्र यवे्हट 

तलतमटेि ि र  प्रक तशि ''िीकोतिांग इांतियन ब बूिोम'' न व चे 

नवीन पुिक ल ाँच करण्य ि आले. भ रि िील नोकरश ही 

व्यवस्थेचे कव्हरेि करि र्य  पत्रक र चे हे अश  प्रक रचे पतहले 

पुिक आहे. हे स म न्य म िस च्य  दृतष्ट्कोन िून भ रि ची 

प्रश सकीय व्यवस्थ  आति श सन च्य  क यमप्रि लीवर प्रक श 

ट किे.  लेखक ने च ांगले आति प्रभ वी प्रश सन स ध्य 

करण्य स िी "15 सूत्र ांची" तशफ रस केली आहे ज्य मुळे 

प्रश सन वर व्य वस तयक ांच  तवर्श् स व ढवून गुांिविूक होऊ 

शकिे. 
 

िरीश मेिता याांनी तलतिलेले 'द मॅव्हररक इफेक्ट' नावाचे पुस्तक 

● “द मॅव्हररक इफेक्ट्”, 1970 आति 80 च्य  दशक ि 

NASSCOM ची तनतममिी करण्य स िी आति भ रि िील IT 

क्र ांिीच  म गम मोकळ  करण्य स िी 'स्वप्न प हि र्य ांच्य  गट ने' 

ह ितमळविी कशी केली य ची अनोळखी कथ  स ांगिे. 

सॉफ्टवेअर आति आयटी सेव  कां पन्य ांची सवोच्च सांस्थ , नॅशनल 

असोतसएशन ऑफ सॉफ्टवेअर अाँि सस्तव्हमस कां पनीि 

(NASSCOM) चे अतधकृि चररत्र म्हिून ओळखले ि ि रे हे 

पुिक हरीश मेहि  य ांनी तलतहलेले आहे. 
 

िरीश मेिता याांनी तलतिलेले 'द मॅव्हररक इफेक्ट' नावाचे पुस्तक 

● “द मॅव्हररक इफेक्ट्”, 1970 आति 80 च्य  दशक ि 

NASSCOM ची तनतममिी करण्य स िी आति भ रि िील IT 

क्र ांिीच  म गम मोकळ  करण्य स िी 'स्वप्न प हि र्य ांच्य  गट ने' 

ह ितमळविी कशी केली य ची अनोळखी कथ  स ांगिे. 

सॉफ्टवेअर आति आयटी सेव  कां पन्य ांची सवोच्च सांस्थ , नॅशनल 

असोतसएशन ऑफ सॉफ्टवेअर अाँि सस्तव्हमस कां पनीि 

(NASSCOM) चे अतधकृि चररत्र म्हिून ओळखले ि ि रे हे 

पुिक हरीश मेहि  य ांनी तलतहलेले आहे. 
 

मीना नय्यर आतण तिम्मत तसांर् शेखावत याांनी तलतिलेले 

“डर ासचा वाघ: कॅप्टन अनुज नय्यर, 23, कारतर्ल तिरो” 

● नॅशनल र यिसमच  एक भ ग, शहीद ांन  आति त्य ांच्य  

कुटुांतबय ांन  श्रद्ध ांिली व हि र  ब इतकां ग गट, कॅप्टन अनुि नय्यर 

आति तहम्मि तसांग शेख वि य ांच्य  आई मीन  नय्यर य ांनी 

"ट यगर ऑफ ि स: कॅप्टन अनुि नय्यर, 23, क रतगल तहरो" हे 

नवीन पुिक तलतहले आहे. 
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'नॉट जस्ट अ नाईटवॉचमन: माय इतनांग्स तवथ बीसीसीआय', 

माजी कॅर् तवनोद राय याांचे पुस्तक 

● म िी तनयांत्रक आति मह लेख परीक्षक (CAG) आति 2017 मधे्य 

सवोच्च न्य य लय ने तनयुक् केलेल्य  प्रश सकीय सतमिीचे 

(CoA) प्रमुख, तवनोद र य य ांनी "नॉट िस्ट अ न ईटवॉचमन: म य 

इतनांग्ज तवथ बीसीसीआय" न व चे पुिक तलतहले आहे ज्य मधे्य 

म िी नोकरशह  य ांच  सम वेश आहे. बीसीसीआयमधे्य त्य ांच  

33 मतहन्य ांच  क यमक ळ. पुिक ि, र य - ज्य ांच  िग िील 

सव मि श्रीमांि क्रीि  सांस्थ ांपैकी एक च्य  प्रश सन वर देखरेख 

करण्य च  क यमक ळ सप्टेंबर 2019 मधे्य सांपल  - त्य ांनी क ही 

मोिे खुल से केले आहेि. 

 

अिवाल आतण तनदेशाांक बातम्या  
 

2022 मर्ील हुरुन जर्ातील सवागत श्रीमांत स्व-तनतमगत मतिला 

● हुरुन ररसचम इस्तिटू्यटने ि हीर केलेल्य  2022 मधील िग िील 

सव मि श्रीमांि स्वयां-तनतममि मतहल ांच्य  य दीनुस र िग ि 124 

सेल्फ-मेि मतहल  अब्ज धीश आहेि. 

● Nykaa च्य  सांस्थ पक आति मुख्य क यमक री अतधक री 

फालु्गनी नायर, USD 7.6 अब्ज सांपत्तीसह 10 व्या क्रम ांक वर 

आहेि. पतहल्य  10 मधे्य िी एकमेव भ रिीय आहे. 

● रार्ा वेंबू, झोिोच्या सह-सांस्थ पक आति उत्प दन 

व्यवस्थ पक, US$ 3.9 अब्ज आति ि गतिक य दीि 25व्या 

क्रम ांक वर असलेल्य  भ रि िील दुसर्य  क्रम ांक च्य  सव मि 

श्रीमांि स्वयां-तनतममि मतहल  अब्ज धीश आहेि. र ध  वेंबू सव मि 

मोठ्य  उगवि र्य ांच्य  य दीि भ रि ि अव्वल आति िगभर ि 

दुसर्य  स्थ न वर आहे. 
 

Top 3 on the list: 

● Wu Yajun (China has topped the list) 

● Fan Hongwei Chairman/President, Hengli 

Petrochemical Co Ltd (China) 

● Wang Laichun (China). 
 

 

QS वर्ल्ग युतनव्हतसगटी रँतकां र्: IIT बॉमे्ब आतण IIT तदल्ली टॉप 

100 मधे्य 

● QS Quacquarelli Symonds ने QS वल्डम युतनव्हतसमटी 

राँ तकां गची 12 वी आवृत्ती ि री केली, िगभर िील सांस्थ ांची 

तवषयव र क्रमव री अनेक सूची ांचे सांकलन आहे. सांभ व्य 

तवद्य र्थ् िंन  तवतशष्ट् तवषय िील आघ िीची तवद्य पीिे 

ओळखण्य ि मदि करण्य स िी तवषय नुस र QS ि गतिक 

तवद्य पीि क्रमव री दरवषी सांकतलि केली ि िे. 

● इांतियन इस्तिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉिी (IIT) -बॉमे्ब 65 व्य  

क्रम ांक वर आति इांतियन इस्तिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉिी (IIT)- 

तदल्ली 72 व्य  क्रम ांक वर आहे, य  एकमेव भ रिीय सांस्थ  

आहेि ज्य ांन  अतभय ांतत्रकी आति िांत्रज्ञ न शे्रिी अांिगमि पतहल्य  

100 राँकमधे्य स्थ न तमळ ले आहे. आयआयटी बॉमे्बने 79.9 िर 

आयआयटी तदल्लीने 78.9 गुि तमळवले आहेि. 

● QS ि गतिक तवद्य पीि क्रमव रीि एकूि 51 तवषय ांच  सम वेश 

आहे, ज्य ांन  प च तविृि तवषय के्षत्र ांमधे्य गटबद्ध केले आहे. 

1. कल  आति म नवि  

2. अतभय ांतत्रकी आति िांत्रज्ञ न 

3. िीवन तवज्ञ न आति औषध 

4. नैसतगमक तवज्ञ न 

5. स म तिक तवज्ञ न आति व्यवस्थ पन 
 

प्रते्क शे्रणीतील शीषग सांस्था: 
 

शे्रणी शीषग सांस्था (रँक 1) 

कल  आति म नवि  ऑिफिम तवद्य पीि (यूके) 

अतभय ांतत्रकी आति 

िांत्रज्ञ न 

मॅसॅचु्यसेट्स इस्तिटू्यट ऑफ 

टेक्नॉलॉिी (यूएसए) 

िीवन तवज्ञ न आति 

औषध 
ह वमिम तवद्य पीि (यूएसए) 

नैसतगमक तवज्ञ न 
मॅसॅचु्यसेट्स इस्तिटू्यट ऑफ 

टेक्नॉलॉिी (एमआयटी) (यूएसए) 

स म तिक तवज्ञ न 

आति व्यवस्थ पन 
ह वमिम तवद्य पीि (यूएसए) 

 

तवतवर् बातम्या 
 

UGC ने DU, GGV येथे भीमा भोई चेअर स्थापन करण्यास 

मान्यता तदली. 

● तदल्ली तवद्य पीि िील भीम  भोई चेअर आति तबल सपूर, 

छत्तीसगि येथील गुरु घ सीद स तवद्य पीि य ांन  तवद्य पीि 

अनुद न आयोग ने अतधकृि केले आहे. 

● दोन कें िीय सांस्थ ांन  स्विांत्र पत्र ांमधे्य, UGC ने म्हटले आहे की 

तवद्य पीिे तवद्यम न ररक् पदे भरून अध्यक्ष िय र करू शकि ि 

आति इिर आविी खचम त्य ांन  आधीच व टप केलेल्य  पैश ांवर 

आक रले ि ऊ शकि ि 
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सवग स्पर्ाग परीक्षाांसाठी मित्त्वाचे मुदे्द: 
 

● हररय ि चे र ज्यप ल: बांि रू दत्त ते्रय; 

● हररय ि ची र िध नी: चांदीगि; 

● हररय ि चे मुख्यमांत्री: मनोहर ल ल खट्टर. 

● Flipkart मुख्य लय: बेंगळुरू, कन मटक; 

● Flipkart सीईओ: कल्य ि कृष्णमूिी. 

● हांगेरी र िध नी: बुि पेस्ट; 

● हांगेरी चलन:  हांगेररयन फॉररांट. 

● सांयुक् र ष्ट्र  म नव तधक र पररषदेचे अध्यक्ष: फेिेररको तवलेग ; 

● सांयुक् र ष्ट्र  म नव तधक र पररषदेचे मुख्य लय: तितनव्ह , 

स्तस्वत्झलिंि; 

● सांयुक् र ष्ट्र  म नव तधक र पररषदेची स्थ पन : 15 म चम 2006. 

● SBI ची स्थ पन : 1 िुलै 1955; 

● SBI मुख्य लय: मुांबई; 

● SBI चेअरमन: तदनेश कुम र ख र . 

● ि गतिक आरोग्य सांघटनेचे मुख्य लय: तितनव्ह , स्तस्वत्झलिंि; 

● ि गतिक आरोग्य सांघटनेची स्थ पन : 7 एतप्रल 1948; 

● ि गतिक आरोग्य सांघटनेचे मह सांच लक: टेिर ोस अध नोम. 

● युतनयन बाँक ऑफ इांतिय  मुख्य लय: मुांबई; 

● युतनयन बाँक ऑफ इांतिय चे CEO: र ितकरि र य िी 

● युतनयन बाँक ऑफ इांतिय ची स्थ पन : 11 नोव्हेंबर 1919, मुांबई. 

● तहांदुि न एरोनॉतटि तलतमटेि स्थ पन : 1940; 

● तहांदुि न एरोनॉतटि तलतमटेि मुख्य लय: बेंगळुरू, कन मटक; 

● तहांदुि न एरोनॉतटि तलतमटेि सीएमिी: आर म धवन. 

● AIIB मुख्य लय: बीतिांग, चीन; 

● AIIB सदस्यत्व: 105 सदस्य; 

● AIIB तनतममिी: 16 ि नेव री 2016; 

● AIIB प्रमुख: तिन तलकुन. 

● पांि ब नॅशनल बाँकेची स्थ पन : 1894 

● पांि ब नॅशनल बाँकेचे मुख्य लय: नवी तदल्ली 

● पांि ब नॅशनल बाँकेचे एमिी आति सीईओ: अिुल कुम र गोयल 

● कें िीय र खीव पोलीस दल मुख्य लय: नवी तदल्ली, भ रि. 

● कें िीय र खीव पोलीस दल ची स्थ पन :  27 िुलै 1939. 

● कें िीय र खीव पोलीस दल चे िीदव क्य:  सेव  आति तनष्ठ . 

● CRPF मह सांच लक: कुलदीप तसांग. 
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