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साप्ताहिक चाल ूघडामोडी  10 एहिल त े16 एहिल 2022

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

दक्षिण-मध्य रेले्वने 'एक से्टशन एक उत्पादन' उपक्रम सुरू केला. 

● SCR ने त्याच्या सहा विभागाांमधील सहा मुख्य स्थानकाांिर "एक 

से्टशन, एक उत्पादन" मोहीम सुरू केली आहे. अरुण कुमार जैन, 

SCR प्रभारी महाव्यिस्थापक, याांनी निीन उपक्रमाचा भाग म्हणून 

वसकां दराबाद से्टशनिर स्टॉल उघडले आहेत. 

महत्त्वाच ेमुदे्द: 

● विजयिाडा, गुांटूर, औरांगाबाद व्यवतररक्त काचेगुडा येथेही स्टॉल्स 

लािण्यात आले आहेत. 

● निीन काययक्रम सरकारने 2022-23 च्या सियसाधारण 

अथयसांकल्पात सादर केला होता आवण सध्या वतरुपतीमधे्य त्याची 

चाचणी केली जात आहे. 

● स्वदेशी आवण स्थावनक उत्पादनाांच्या प्रचारासाठी रेले्व स्थानके 

आदशय आहेत आवण त्याांना विक्री आवण प्रचार कें द्रात रूपाांतररत 

करण्याचा काययक्रमाचा उदे्दश आहे. 

● पुढील मवहन्याच्या 7 तारखेपासून सुरू होणारे आवण पुढील 

मवहन्याच्या 7 तारखेला सांपणारे स्टॉल दोन टप्प्ाांसाठी खुले 

असतील. 

● तेलांगणामधे्य, गोड्या पाण्यातील मोत्याचे दावगने आवण हैदराबादी 

बाांगड्याांना वसकां दराबाद स्थानकाांिर प्रोत्साहन वदले जाईल, तर 

पोचमपल्ली िसू्ांना काचीगुडा स्थानकाांिर प्रोत्साहन वदले जाईल. 
 

पारदशशकता वाढवण्यासाठी कें द्र सरकारने 'ब्रॉडकास्ट सेवा' 

पॅ्लटफॉमश सुरू केला. 

● ब्रॉडकास्ट सेिा पोटयल मावहती आवण प्रसारण मांत्रालयाने प्रसारण 

उद्योगात व्यिसाय करण्याची सुविधा सुधारण्यासाठी विकवसत केले 

आहे. विविध प्रकारचे परिाने, परिानग्या, नोांदणी आवण इतर 

गोष्ी ांसाठी त्वरीत अजय दाखल करण्यासाठी आवण प्रवक्रया 

करण्यासाठी प्रसारकाांसाठी हा एक ऑनलाइन पोटयल पयायय असेल. 

● वडवजटल दृष्ीकोन, भागधारकाांना अवधकृतता प्राप्त करणे, 

नोांदणीसाठी अजय करणे, अजाांचा मागोिा घेणे, शुल्काची गणना 

करणे आवण पेमेंट करणे सोपे करेल. खाजगी उपग्रह टीव्ही चॅनेल, 

टेवलपोटय ऑपरेटर, एमएसओ (मल्टिपल वसस्टम ऑपरेटर) आवण 

समुदाय आवण खाजगी रेवडओ चॅनेल या सिाांना याचा फायदा होईल. 
 

क्षवकास क्षसरी संपत-1111 योजना KVGB ने सादर केली. 

● पी गोपी कृष्णा, अध्यक्ष, धारिाडमधे्य' विकास वसरी सांपत-1111' 

योजनेच्या शुभारांभाच्या िेळी जाहीर केले की 1,111 वदिसाांच्या 

ठेिीिर सियसामान्याांना 5.70 टके्क आवण जे्यष्ठ नागररकाांना 6.20 

टके्क व्याज वदले जाते. या योजनेत वकमान दहा हजार रुपये आवण 

कमाल दोन कोटी रुपये ठेि ठेिण्याची परिानगी वमळते. 

महत्त्वाच ेमुदे्द: 

● गोपी कृष्णाच्या मते, ग्राहकाांनी कमी व्याजदराचा लाभ घ्यािा, कारण 

ते मयायवदत काळासाठी उपलब्ध आहे. 

● त्याांनी नमूद केले की बँकेचा उदे्दश ग्राहकाांना बचत करण्यास 

प्रोत्सावहत करणे आहे आवण चालू आवथयक िर्ायत त्याांना सकारात्मक 

प्रवतसादाची अपेक्षा आहे. 

● कनायटकातील धारिाड, गदग, हािेरी, बेलगािी, बागलकोट, विजयपुरा, 

उत्तरा कन्नड, उडुपी आवण दवक्षण कन्नड या वजल्ह्ाांमधे्य बँकेची 629 

वठकाणे आहेत. 

वॉक्षशंग्टन डीसीमधे्य चौथा अमेररका-भारत 2+2 मंत्रीस्तरीय संवाद 

● परराष्र  सवचि अँटनी जे. ल्टलांकन आवण सांरक्षण सवचि लॉयड जे. 

ऑल्टस्टन III याांनी सांरक्षण मांत्री राजनाथ वसांह आवण परराष्र  व्यिहार 

डॉ. एस. जयशांकर याांचे चौथ्या अमेररका-भारत 2+2 मांवत्रस्रीय 

सांिादासाठी िॉवशांग्टन डीसी येथे स्वागत केले. सांिादापूिी पांतप्रधान 

नरेंद्र मोदी आवण राष्र ाध्यक्ष जोसेफ वबडेन याांच्यात आभासी पररर्द 

झाली. 

● लोकशाही आवण बहुलिाद, बहुआयामी विपक्षीय अजेंडा आवण 

सामररक वहतसांबांधाांच्या िाढत्या अवभसरणासह, युनायटेड से्टट्स 

आवण स्वतांत्र भारत राजनैवतक सांबांधाांची ७५ िरे् साजरी करत 

आहेत. दोन्ही देश साियभौमत्व आवण प्रादेवशक अखांडतेचे रक्षण 

करणारी, लोकशाही मूल्ाांचे समथयन करणारी आवण सिाांसाठी 

शाांतता आवण समृद्धीला प्रोत्साहन देणारी लिवचक, वनयम-आधाररत 

आांतरराष्र ीय सुव्यिस्था राखण्याचा प्रयत्न करतात. 
 

UN-FAO: मंुबई आक्षण हैदराबादला '2021 टर ी क्षसटी ऑफ द वर्ल्श' 

म्हणून मान्यता क्षमळाली. 

● युनायटेड नेशन्स फूड अँड अँग्रीकल्हचर ऑगयनायझेशन (FAO) 

आवण आबयर डे फाउांडेशन याांनी सांयुक्तपणे मुांबई आवण 

हैदराबादला '2021 टर ी वसटी ऑफ द िर्ल्य' म्हणून मान्यता वदली 

आहे. दोन भारतीय शहराांनी "वनरोगी, लिवचक आवण आनांदी शहरे 

तयार करण्यासाठी शहरी झाडे आवण वहरिळ िाढिण्याची आवण 

त्याांची देखभाल करण्याची िचनबद्धता" यासाठी मान्यता वमळिली 

आहे. 

● हैदराबादला सलग दुस-या िर्ी मान्यता वमळाली आहे. 2021 मधे्य, 

'2020 टर ी वसटी ऑफ द िर्ल्य' म्हणून ओळखले जाणारे हैदराबाद 

हे भारतातील एकमेि शहर होते. टर ी वसटी ऑफ द िर्ल्य वलस्टच्या 

वतसर्या आिृत्तीत हैदराबाद आवण मुांबई व्यवतररक्त 21 देशाांतील 

136 इतर शहराांना मान्यता वमळाली आहे. 
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FY22 मधे्य पेटंट फाइक्षलंगची संख्या 66,440 वर पोहोचली. 

● िावणज्य आवण उद्योग मांत्रालयाच्या आकडेिारीनुसार, भारतीय पेटांट 

कायायलयात देशाांतगयत पेटांट फाइवलांगची सांख्या गेल्ा 11 िर्ाांत 

प्रथमच आांतरराष्र ीय फाइवलांगपेक्षा जास् झाली आहे . 2022 च्या 

जानेिारी-माचय वतमाहीदरम्यान, एकूण 19796 पेटांट अजय दाखल 

करण्यात आले, ज्यामधे्य भारतीय अजयदाराांनी दाखल केलेले 

10,706 आवण गैर-भारतीय अजयदाराांनी 9,090 पेटांट अजय दाखल 

केले. 

महत्त्वाच ेमुदे्द: 

● पेटांट फाइवलांगची सांख्या 2014-15 मधे्य 42,763 िरून 2021-22 

मधे्य 66,440 पयांत िाढली. 

● भारताने 2014-15 मधे्य 5,978 च्या तुलनेत 2021-22 मधे्य 30,074 

पेटांट मांजूर केले, जे जिळपास पाच पटीने िाढले आहे. 
 

कें द्रीय गृहमंत्री श्री अक्षमत शहा यांच्या हसे्त अमृत समागमाचे 

उद्घाटन 

● कें द्रीय गृह व्यिहार आवण सहकार मांत्री श्री अवमत शाह याांनी निी 

वदल्ली येथे देशाच्या पययटन आवण साांसृ्कवतक मांत्र्ाांच्या वशखर 

पररर्देचे अमृत समागम सुरू केले. आझादी का अमृत महोत्सिाचा 

एक भाग म्हणून साांसृ्कवतक मांत्रालय दोन वदिसीय पररर्देचे 

आयोजन करत आहे. 

महत्त्वाच ेमुदे्द: 

● आझादी का अमृत महोत्सि आतापयांत वकती प्रगतीपथािर आहे 

यािर चचाय करणे, तसेच उत्सिाच्या उियररत कालािधीसाठी, 

विशेर्तः येऊ घातलेल्ा गांभीर उपक्रमाांसाठी िापरल्ा जाणार्या 

पद्धती ांसाठी सिोत्तम पद्धती आवण कल्पना गोळा करणे हे या 

पररर्देचे उवद्दष् आहे. 

● कें द्रीय पययटन, सांसृ्कती आवण डोनर मांत्री श्री जी. वकशन रेड्डी याांनी 

पररर्देदरम्यान उत्सि पोटयल िेबसाइट लाँच केली. 
 

कावेरी नदीत मायक्रोप्लास्टस्टक सापडले 

● इांवडयन इल्टिटू्यट ऑफ सायन्स (IISc), बेंगळुरूच्या तज्ाांच्या 

नेतृत्वाखालील अभ्यासात असे आढळून आले आहे की 

मायक्रोप्लाल्टस्टक आवण इतर दूवर्त घटकाांमुळे कािेरी नदीतील 

माशाांच्या िाढीतील विकृती आवण कां काल विकृती वनमायण होत 

आहेत. 

● तावमळनाडू आवण कनायटक राज्याांमधे्य, कािेरी मानि आवण 

प्राण्याांसाठी तसेच शेतीसाठी वपण्याच्या पाण्याचा स्त्रोत प्रदान करते. 

इकोटॉल्टिकोलॉजी आवण पयायिरण सुरक्षा हे प्रकाशन आहे जेथे 

सांशोधन प्रकावशत केले गेले होते. 

● सांशोधकाांनी नदीच्या पाण्याच्या नमुन्याांमधील प्रदूर्ण पातळी तसेच 

मायक्रोप्लाल्टस्टकची रचना पावहली. 

● त्याांनी नांतर प्रयोगशाळेत या पदाथाांमधे्य उष्मायन केलेल्ा 

झेब्रावफश भू्रणाांकडे पावहले आवण त्याांना आढळले की त्याांची िाढ 

आवण कां काल विकृती, कमी हृदय गती, कमी आयुमायन आवण 

डीएनएचे नुकसान होते. 
 

गृहक्षनमाशण आक्षण शहरी व्यवहार मंत्रालयाद्वारे 'स्वक्षनक्षि से समृद्धी' 

सादर करण्यात आली. 

● राजे्य/कें द्रशावसत प्रदेश आवण अनेक कें द्रीय मांत्रालयाांच्या िररष्ठ 

अवधकार्याांच्या उपल्टस्थतीत , श्री मनोज जोशी, सवचि, गृहवनमायण 

आवण शहरी व्यिहार मांत्रालय (MoHUA) याांनी 14 

राजे्य/कें द्रशावसत प्रदेशातील अवतररक्त 126 शहराांमधे्य 'स्ववनधी से 

समृद्धी' काययक्रम सुरू केला. 

महत्त्वाच ेमुदे्द: 

● PMSVANidhi चा अवतररक्त उपक्रम, ' SVANidhi से समृद्धी ' 

2021 मधे्य फेज 1 मधे्य 125 शहराांमधे्य सुरू करण्यात आला, 

ज्यामधे्य सुमारे 35 लाख रस्त्यािर विके्रते आवण त्याांचे कुटुांब 

समाविष् होते. त्याांना 22.5 लाख योजना मांजूर करण्यात आल्ा 

आहेत, ज्यामधे्य प्रधानमांत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमांत्री जीिन 

ज्योती योजना अांतगयत 16 लाख विमा लाभ आवण प्रधानमांत्री श्रम 

योगी मानधन योजने अांतगयत 2.7 लाख पेन्शन लाभ याांचा समािेश 

आहे. 

● पवहल्ा टप्प्ाच्या यशामुळे, MoHUA ने 126 शहराांमधे्य या 

काययक्रमाचा विस्ार केला आहे, ज्यामधे्य 28 लाख पथ विके्रते आवण 

त्याांच्या कुटुांबाांना कव्हर करण्याचे उवद्दष् आहे, आवथयक िर्य 2022-

23 साठी एकूण 20 लाख योजना मांजूर करण्याचे उवद्दष् आहे. 

उियररत शहरे कालाांतराने काययक्रमात जोडली जातील. 
 

पंतप्रिान मोदीनंी नवी क्षदल्लीत पंतप्रिान संग्रहालयाचे उद्घाटन 

केले. 

● पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी 14 एवप्रल रोजी निी वदल्लीतील 

प्रधानमांत्री सांग्रहालयाचे उद्घाटन केले. प्रवतवष्ठत तीन मूती सांकुलात 

असलेल्ा या सांग्रहालयाचे उद्घाटन आझादी का अमृत 

महोत्सिाचा भाग म्हणून करण्यात आले. 

● हे सांग्रहालय तरुणाांसाठी पे्ररणास्रोत बनेल जे प्रते्यक पांतप्रधानाांना 

कोणत्या अडचणी ांना सामोरे जािे लागले आवण निीन भारताची 

पायाभरणी करण्यासाठी त्याांनी त्यािर मात कशी केली हे पाहण्यास 

सक्षम असेल. प्रते्यक सरकारचा सामावयक िारसा हे सांग्रहालय 

प्रवतवबांवबत करेल. 
 

प्रिान मंत्री संग्रहालयाची प्रमुख वैक्षशष्ट्ये: 

● 2018 मधे्य सरकारने आपली योजना जाहीर केली तेव्हा निीन 

सांग्रहालय बाांधण्याच्या प्रकल्पाला तीव्र विरोधाचा सामना करािा 

लागला. 

● सांग्रहालय इमारत निी वदल्लीतील वकशोर मूती भिन, लॉक I 

म्हणून वनयुक्त केलेले, नव्याने बाांधलेल्ा लॉक II सह एकवत्रत 

करते. दोन लॉिचे एकूण के्षत्रफळ 15,600 चौरस मीटरपेक्षा 

जास् आहे. सांग्रहालयात 43 दालन आहेत. 

● दरम्यान, सांग्रहालयाच्या लोगोमधे्य राष्र  आवण लोकशाहीचे प्रतीक 

असलेले धमयचक्र हातात धरलेले आहे. 
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तप्रिान मोदीनंी भुजमिील केके पटेल सुपर से्पशाक्षलटी हॉस्टस्पटल 

समक्षपशत केले. 

● पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी ल्टव्हडीओ कॉन्फरल्टन्सांगिारे गुजरातमधील 

कच्छ वजल्ह्ातील भुज येथे 200 खाटाांचे KK पटेल सुपर से्पशावलटी 

हॉल्टस्पटल राष्र ाला समवपयत केले आहे. हे रुग्णालय श्री कच्छी लेिा 

पटेल समाज, भुज याांनी बाांधले आहे आवण हे कच्छ प्रदेशातील 

पवहले धमायदाय सुपर से्पशावलटी रुग्णालय आहे. 
 

राष्ट्र ीय कृषी बाजाराला (e-NAM) 6 वषे पूणश झाली.. 

● e-NAM ने राष्र ीय कृर्ी बाजाराचा (e-NAM) सहािा िधायपन वदन 

साजरा केला, जो सांपूणय भारतातील इलेक्ट्र ॉवनक व्यापार नेटिकय  

आहे. कृर्ी मालाचा ऑनलाइन व्यापार सुलभ करण्यासाठी, प्रमुख 

काययक्रमात अनेक राजे्य आवण कें द्रशावसत प्रदेशाांमधील भौवतक 

घाऊक मांडई आवण बाजारपेठाांचा समािेश केला जातो. स्मॉल 

फामयसय अँग्रीवबझनेस कन्सोवटययम e-NAM ची अांमलबजािणी करत 

आहे, जे 14 एवप्रल 2016 रोजी पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी सुरू केले 

होते. याला पूणयपणे कें द्र सरकारकडून वनधी वदला जातो. 

● ई-नाम पॅ्लटफॉमयिर शेतकरी ऑनलाइन स्पधायत्मक आवण 

पारदशयक वकां मत शोध पद्धतीिारे त्याांचे उत्पादन विकू शकतात, जे 

त्याांच्यासाठी अवधक विपणन सांभािनाांना प्रोत्साहन देते. ई-नाम 

साइटिर शेतकरी त्याांच्या उत्पादनाची नोांदणी आवण विक्री 

करण्यास मुक्त आहेत. 18 राजे्य आवण तीन कें द्रशावसत 

प्रदेशाांमधील एकूण 1000 मांडई ई-नाम पॅ्लटफॉमयमधे्य सामील 

झाल्ा आहेत,  ज्याचा एक कोटी 72 लाख शेतकर्याांना फायदा 

झाला आहे. 
 

eNAM म्हणजे काय? 

● National Agriculture Market (eNAM) ही एक सांपूणय 

भारतातील इलेक्ट्र ॉवनक व्यापार प्रणाली आहे जी विद्यमान APMC 

मांडईांना जोडून एक एकीकृत राष्र ीय कृर्ी माल बाजार तयार करते. 

भारत सरकारच्या कृर्ी आवण शेतकरी कल्ाण मांत्रालयाच्या 

अांतगयत, लहान शेतकरी कृर्ी व्यिसाय सांघ (SFAC) ही eNAM ची 

अांमलबजािणी करणारी प्रमुख सांस्था आहे. 

 

राज्य बातम्या 
 

मंुबईत कोरोनाव्हायरस रोगाच्या XE प्रकाराचा भारतातील पक्षहला 

रुग्ण आढळला आहे. 

● भारतातील कोरोनाव्हायरस आजाराच्या (कोविड-19) XE प्रकाराचे 

पवहले प्रकरण मुांबईत नोांदिले गेले. शहर नागरी प्रावधकरण 

बृहनु्ांबई महानगरपावलका (BMC) ने त्याच्या 11 व्या जीनोम 

अनुक्रमाचे वनकाल जाहीर केले, ज्यामधे्य XE प्रकारासाठी एक 

नमुना सकारात्मक आवण दुसरा कप्पा प्रकारासाठी ओळखला गेला. 

● BMC अवधकार्याांच्या म्हणण्यानुसार , XE स्टर ेनसाठी पॉवझवटव्ह 

चाचणी घेतलेली व्यक्ती पूणयपणे लसीकरण केलेली 50 िर्ीय मवहला 

होती वजला कोणताही सह-विकार नव्हता आवण ती लक्षणे नसलेली 

होती. 

● ती 10 फेबु्रिारी रोजी दवक्षण आविकेतून प्रिासाचा कोणताही 

अनुभि नसताना आली होती. जेव्हा ती आली तेव्हा वतची विर्ाणूची 

चाचणी वनगेवटव्ह आली होती. 

● िर्ल्य हेल्थ ऑगयनायझेशन (WHO) च्या मते, निीन सबिेररयांट 'XE', 

जो दोन ओवमक्रॉन सबवे्हररयांटचा सांकररत स्टर ेन आहे, हा आतापयांत 

सापडलेला सिायत सांसगयजन्य कोरोनाव्हायरस स्टर ेन असू शकतो. 
 

उत्तराखंडच ेमुख्यमंत्री पुष्कर क्षसंह िामी यांनी '1064 अँटी करप्शन 

मोबाईल अँप लाँच केले. 

● उत्तराखांडचे मुख्यमांत्री पुष्कर वसांह धामी याांनी 1064 अँटी करप्पशन 

मोबाइल अँप नािाचे भ्रष्ाचारविरोधी मोबाइल अँप लॉन्च केले आहे. 

हे मोबाईल अँल्टप्लकेशन उत्तराखांडच्या दक्षता विभागाने विकवसत 

केले आहे. यामुळे नागररकाांना भ्रष्ाचाराशी सांबांवधत तक्रारी थेट 

अवधकार्याांकडे नोांदिण्यास मदत होते. 
 

क्षहमाचल प्रदेशच्या कांगडा चहाला युरोक्षपयन कक्षमशनकडून GI टॅग 

क्षमळणार आहे. 

● वहमाचल प्रदेशच्या काांगडा चहाला लिकरच युरोवपयन कवमशनचा 

भौगोवलक सांकेत टॅग (GI टॅग) वमळेल; या टॅगमुळे काांगडा चहाला 

युरोवपयन बाजारपेठेत प्रिेश करण्याची सांधी वमळण्यास मदत होते. 

काांगडा चहाला 2005 मधे्य भारतीय GI टॅग वमळाला. 1999 पासून, 

वहमाचल प्रदेशातील काांगडा प्रदेशात चहाची लागिड आवण विकास 

सातत्याने सुधारत आहे. 

● भारतीय प्रादेवशक कायायलय पालमपूर, राज्याचे सहकार आवण कृर्ी 

विभाग आवण CSIR, IHBT पालमपूर आवण चौधरी सरिन कुमार 

कृर्ी विद्यापीठ, पालमपूर या चार विभागाांिारे काांगडा चहाच्या 

विकास आवण लागिडीला प्रोत्साहन वदले जात आहे आवण त्याची 

देखभाल केली जात आहे. 
 

ताक्षमळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके सॅ्टक्षलन यांनी पेररयार मेमोररयल 

समथुवापुरमचे उद्घाटन केले. 

● मुख्यमांत्री एमके सॅ्टवलन याांनी नामवगरीपेट्टई पांचायत युवनयनमधील 

वपवलपकुट्टई येथे पेररयार स्मारक समथुिापुरमचे लोकापयण केले. 

काययक्रमात िाटप झालेल्ाांना चाव्या देण्यात आल्ा. 2 कोटी 88 

लाख रुपये खचूयन सिय मूलभूत सुविधाांसह 100 घरे बाांधण्यात आली. 

● सॅ्टवलन याांनी आश्वासन वदले की अनैथु ग्राम अण्णा मारुमालाची 

वथट्टम अांतगयत सिय 1,601 विकासात्मक कामाांची पायाभरणी 

केल्ानांतर लिकरच पूणय केली जाईल. 

 

 

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


 

साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 10 एहिल त े16 एहिल 2022 
 

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

 

नागालँडमिील शहरी क्षवकासासाठी ADB $2 दशलि कजश मंजूर 

करणार आहे. 

● एवशयन डेव्हलपमेंट बँक (ADB) आवण भारत सरकार याांनी 

नागालँडला हिामान-सांिेदनशील शहरी पायाभूत सुविधाांच्या 

वडझाइनसाठी, सांस्थात्मक क्षमता मजबूत करण्यासाठी आवण 

नगरपावलका सांसाधनाांचे एकत्रीकरण सुधारण्यासाठी $2 दशलक्ष 

प्रकल्प तयारी वित्तपुरिठा (PRF) कजय प्रदान करण्यासाठी 

करारािर स्वाक्षरी केली. 

● ADB ने जारी केलेल्ा वनिेदनानुसार, भारत सरकारसाठी स्वाक्षरी 

करणारे वित्त मांत्रालयातील आवथयक व्यिहार विभागाचे अवतररक्त 

सवचि रजत कुमार वमश्रा आवण ADB साठी स्वाक्षरी करणारे ADB 

च्या भारत वनिासी वमशनचे देश सांचालक ताकेओ कोवनशी , 

प्रस्ावित नागालँड अबयन इन्िास्टरक्चर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्साठी 

प्रोजेक्ट् रेवडनेस फायनाल्टन्सांग (PRF) िर स्वाक्षरी करणारे होते. 
 

लातूरमधे्य भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा 70 फूट 

उंचीचा ‘स्टॅच्यू ऑफ नॉलेज’पुतळा उभारण्यात आला आहे 

● लातूरमधे्य भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर याांचा 70 फूट 

उांचीचा ‘स्टॅच्यू ऑफ नॉलेज’पुतळा उभारण्यात आला आहे. कें द्रीय 

कायदा मांत्री वकरेन ररजीजू याांच्या हसे् ि विरोधी पक्षनेते देिेंद्र 

फडणिीस, राज्यमांत्री सांजय बनसोडे तसेच कें द्रीय समाजकल्ाण 

राज्यमांत्री रामदास आठिले आदी ांच्या मुख्य उपल्टस्थतीत येत्या 13 

एवप्रलला या पुतळ्याचे अनािरण करण्यात आले. 

● डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर याांच्या 131 व्या जयांतीवनवमत्त आांबेडकर 

उद्यानात विशेर् काययक्रम घेण्यात आला. त्यात या पुतळ्याचे 

अनािरण तसेच ‘डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर: व्यल्टक्तत्व, िकृ्तत्व तथा 

कृवतत्व’या पुस्काचे प्रकाशन करण्यात आले. या भव्य पुतळ्याची 

वनवमयती स्टीलच्या पायािर फायबरचा िापर करून केली आहे. 
●  

क्षहमाचल प्रदेश राज्यत्व क्षदन 2022: 15 एक्षप्रल 

● वहमाचल प्रदेशमधे्य 15 एवप्रल रोजी वहमाचल वदन साजरा केला 

जातो. या वदिशी राज्य पूणय राज्य झाले. मांडी, चांबा, महासू आवण 

वसरमौर हे चार वजले्ह दोन डझनहून अवधक सांस्थानाांशी जोडले गेले, 

ज्यामुळे 1948 मधे्य वहमाचल प्रदेश कें द्रशावसत प्रदेश बनला. 

अनेक दशकाांनांतर, 1971 मधे्य, वहमाचल प्रदेश हे भारतातील 18 िे 

राज्य बनले. 

● वहमाचल प्रदेश हे उत्तर भारतातील एक राज्य आहे. वतबेटच्या 

सीमेिर, हे वहमालयीन लँडसे्कपसाठी प्रवसद्ध आहे (वहमाचल म्हणजे 

'बफायने भरलेला प्रदेश') आवण टर ेवकां गसाठी आवण नैसवगयक 

सौांदयायचा आनांद घेण्यासाठी हे एक लोकवप्रय पययटन स्थळ आहे. 

राज्याचे भारतीय राज्याचे चौथ्या क्रमाांकाचे दरडोई उत्पन्न देखील 

आहे आवण भारतातील वतसरी सिायत िेगाने िाढणारी अथयव्यिस्था 

आहे. 

उत्तराखंड माजी सैक्षनक आक्षण तरुणांसाठी "क्षहम प्रहारी" योजना 

सुरू करणार आहे. 

● उत्तराखांड सरकार 'वहम प्रहारी' योजना राबिणार आहे जी माजी 

सैवनक आवण तरुणाांसाठी आहे. उत्तराखांड सरकार उत्तराखांडच्या 

सीमेला लागून असलेल्ा भागात ही योजना लागू करण्यासाठी कें द्र 

सरकारच्या सहकायायची अपेक्षा करत आहे. राज्याच्या सीमािती 

भागात माजी सैवनकाांना स्थावयक करण्यालाही ही योजना प्राधान्य 

देईल. 

आसामी नवीन वषश 2022, रोगंाली बोहाग क्षबहू उत्सव 

● बोहाग वबहू वकां िा रोांगाली वबहू, आसाममधील सिायत मोठ्या 

सणाांपैकी एक, दरिर्ी एवप्रलच्या दुसर्या आठिड्यात येतो, जो 

कापणीच्या कालािधीची सुरूिात करतो. यािर्ी बोहाग वबहू 14 

एवप्रल ते 16 एवप्रल या कालािधीत साजरा केला जात आहे. रोांगाली 

म्हणजे आसामी भारे्त आनांद आवण हा सण खरांच कुटुांब आवण 

समुदायासह आनांद आवण आनांद साजरा करण्याची िेळ आहे. 

● वहांदू सौर कॅलेंडरचा पवहला वदिस पांजाब, तावमळनाडू, ओररसा, 

केरळ, मवणपूर आवण पविम बांगाल या राज्याांमधे्य िेगिेगळ्या 

नािाांनी आवण परांपराांनी साजरा केला जातो. वबहू िर्ायतून तीनदा 

साजरा केला जातो; रोांगाली वकां िा बोहाग वबहू व्यवतररक्त - काटी 

वबहू वकां िा कोांगाली वबहू आवण माघ वबहू वकां िा भोगली वबहू 

कापणीच्या कालािधीच्या िेगिेगळ्या टप्प्ाांिर वचन्हाांवकत 

करण्यासाठी साजरे केले जातात. 
 

तक्षमळनाडूच्या मुख्यमंत्र्ांनी 14 एक्षप्रल हा समता क्षदवस म्हणून 

साजरा करण्याची घोषणा केली. 

● मुख्यमांत्री एमके सॅ्टवलन याांनी विधानसभेत घोर्णा केली की बीआर 

आांबेडकराांची जयांती (14 एवप्रल) 'समथुिा नाळ' (समानता वदन) 

म्हणून स्मरणात ठेिली जाईल 

 

आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

शेहबाज शरीफ यांची पाक्षकस्तानच े23 वे पंतप्रिान म्हणून क्षनवड 

● पावकस्ानचे विरोधी पक्षनेते, शेहबाज शरीफ याांची नॅशनल 

असेंलीमधे्य मतदानािारे देशाचे 23 िे पांतप्रधान म्हणून वबनविरोध 

वनिड झाली आहे. 70 िर्ीय पावकस्ान मुल्टिम लीग (PML-N) चे 

प्रमुख इम्रान खान याांची जागा घेतील, ज्याांना अलीकडेच नॅशनल 

असेंलीमधे्य अविश्वास मताने हटिण्यात आले आहे. शेहबाज 

शरीफ हे पावकस्ानचे माजी पांतप्रधान निाझ शरीफ याांचे भाऊ 

आहेत. 

● शरीफ याांना 174 मते वमळाली असून त्याांना इिावमक ररपल्टलक 

ऑफ पावकस्ानचे पांतप्रधान म्हणून घोवर्त करण्यात आले आहे. 

342 च्या सभागृहात विजयी उमेदिाराला वकमान 172 खासदाराांचा 

पावठां बा वमळायला हिा. 
 

वन्य प्राण्यांना कायदेशीर अक्षिकार देणारा इके्वडोर हा पक्षहला देश 

बनला. 

● इके्वडोर हा दवक्षण अमेररकन देश िन्य प्राण्याांना कायदेशीर 

अवधकार देणारा जगातील पवहला देश ठरला. देशातील सिोच्च 

न्यायालयाने “एस्टर ेवलटा” नािाच्या लोकरी माकडािर लक्ष कें वद्रत 

केलेल्ा खटल्ाच्या बाजूने वनकाल वदला आहे, ज्याला वतच्या 

घरातून प्राणीसांग्रहालयात नेण्यात आले होते, वजथे ती एका 

आठिड्यानांतर गेली. 
 

एस्टरेक्षलटा बद्दल: 

● एस्टर ेवलटा फक्त एक मवहन्याची होती जेव्हा वतला जांगलातून दूर 

नेण्यात आले जेणेकरून ती ग्रांथपाल अना बीवटरझ बबायनो 

प्रोआनोसाठी पाळीि प्राणी बनू शकेल. 

● प्रोआनोने 18 िरे् एस्टर ेवलताची काळजी घेतली, तथावप, 2019 मधे्य 

अवधकार्याांनी जप्त केले, कारण दवक्षण अमेररकन देशात िन्य 

प्राण्याांचे मालक असणे बेकायदेशीर आहे. 
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● प्राणीसांग्रहालयात स्थलाांतररत झाल्ानांतर माकडाचा दुदैिी मृतू्य 

झाला. या दुःखद घटनेनांतर, मालक अना बीवटरझ बरबानो प्रोआन 

याांनी माकडाच्या अवधकाराांचे उल्लांघन झाल्ाचा वनणयय घेण्यास 

न्यायालयाला विचारणा करून एक बांवदिास कॉपयस दाखल केला. 
 

नासाने भारताच्या अंतराळातील क्षढगाऱयांवरील (से्पस डेक्षब्रज) डेटा 

जारी केला. 

● NASA च्या ऑवबयटल डेवब्रस प्रोग्राम ऑवफसच्या ऑवबयटल डेवब्रस 

क्वाटयरली नू्यजच्या सिायत अलीकडील अहिालानुसार, ग्रहाच्या 

पृष्ठभागाच्या 2,000 वकलोमीटर जिळ पृथ्वीच्या खालच्या कके्षत 10 

सेमी पेक्षा जास् अांतराळ अिशेर्ाांचे 25,182 तुकडे आहेत. भारत 

केिळ 114 अांतराळातील मोडतोड िसू्ांसाठी जबाबदार आहे, तर 

युनायटेड से्टट्सकडे पृथ्वीच्या कके्षत 5,126 अिकाशातील 

मोडतोड िसू् आहेत आवण चीनकडे पृथ्वीच्या कके्षत 3,854 से्पस 

डेवब्रज ऑबे्जक््ट्स आहेत, ज्यात रॉकेट बॉडीचाही समािेश आहे. 
 

से्पस डेक्षब्रज म्हणजे नक्की काय? 

● पृथ्वीच्या कके्षतील कोणतीही मानिवनवमयत िसू् जी यापुढे उपयोगी 

ठरत नाही, त्याला अिकाशातील कचरा वकां िा अिकाशातील कचरा 

असे सांबोधले जाते. से्पस डेवब्रज मोठ्या िसू् असू शकतात, जसे की 

अयशस्वी उपग्रह जे कके्षत सोडले गेले आहेत वकां िा लहान िसू्, 

जसे की वढगार्याचे तुकडे वकां िा रॉकेटमधून पडलेले पेंट फे्लि. हा 

वढगारा उरलेल्ा रॉकेट से्टजपासून ते अगदी लहान पेंट से्पकपयांत 

आकारात असू शकतो 
 

WTO ने 2022 मधे्य जागक्षतक व्यापार वाढीचा अंदाज 3% पयंत 

कमी केला. 

● िर्ल्य टर ेड ऑगयनायझेशन (WTO) ने 2022 साठी जागवतक व्यापार 

िाढीचा (व्हॉलू्ममधे्य) अांदाज 3 टक्क्ाांिर आणला आहे. यापूिी 

ऑक्ट्ोबर 2021 मधे्य हा अांदाज 4.7 टके्क होता. खालची सुधारणा 

रवशया-युके्रन सांघर्ायचे अनुसरण करते ज्याने िसू्ांच्या वकमती ांिर 

पररणाम केला आहे, पुरिठा खांवडत केला आहे आवण भू-राजकीय 

आवण आवथयक अवनवितता तीव्र झाली आहे. 2023 साठी, या व्यापारी 

मालाच्या व्यापारातील िाढीचा अांदाज 3.4% आहे. 
 

इस्रायलने 'आयनश बीम' या नवीन लेसर-आिाररत हवाई संरिण 

प्रणालीची यशस्वी चाचणी घेतली. 

● इस्रायलने निीन लेझर के्षपणास्त्र-सांरक्षण प्रणाली 'आयनय बीम'ची 

यशस्वी चाचणी केली जी डर ोनसह कोणत्याही हिेतील िसू् नष् करू 

शकते. आयनय बीम ही जगातील पवहली ऊजाय-आधाररत शस्त्र 

प्रणाली आहे जी येणारी UAVs, रॉकेट, मोटायर, लाांब पल्ल्याची 

के्षपणासे्त्र, टाकीविरोधी के्षपणासे्त्र इत्यादी पाडण्यासाठी लेसर 

बीमचा िापर करते. आयनय बीम ही राफेल प्रगत सांरक्षण प्रणालीने 

विकवसत केली आहे. डायरेक्कट-एनजी िेपन वसस्टम िापरून आवण 

हिाई सांरक्षण पुरविण्यात खूप मोठा पल्ला गाठू शकतो. 
 

क्षनयुक्ती बातम्या 

प्रख्यात क्षवद्वान-क्षशिणतज्ज्ञ मनोज सोनी UPSC चे नवे अध्यि 

● सध्या कें द्रीय लोकसेिा आयोगाचे (UPSC) सदस्य डॉ. मनोज सोनी 

याांची देशातील प्रमुख सरकारी भती एजन्सीच्या अध्यक्षपदी वनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. ते लहानपणापासून आनांद वजल्ह्ातील मोगरी 

येथील स्वामीनारायण पांथाच्या अनूपम वमशनशी सांबांवधत आहे 

आवण 10 जानेिारी 2020 रोजी वनष्कमय कमययोगी (वनःस्वाथय 

काययकताय) म्हणून दीक्षा प्राप्त केली. 
 

हषशविशन शंृ्रगला यांची भारताचे G20 मुख्य समन्वयक म्हणून 

क्षनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● परराष्र  सवचि हर्यिधयन शृ्रांगला पुढील मवहन्यात G20 चे मुख्य 

समन्वयक म्हणून काययभार स्वीकारतील, सरकारने अवधकृतपणे 

घोर्णा केली. ही वनयुक्ती महत्त्वपूणय आहे कारण भारत 1 वडसेंबर 

2022 रोजी इांडोनेवशयामधून G20 अध्यक्षपद स्वीकारणार आहे 

आवण 2023 मधे्य भारतात प्रथमच G20 लीडसय सवमट आयोवजत 

करणार आहे. 

● शृ्रांगला 30 एवप्रल 2022 रोजी सेिावनिृत्त होतील, परराष्र  सवचि-

वनयुक्त VM क्वात्रा याांच्याकडे पदभार सोपितील, जे सध्या 

नेपाळमधे्य भारताचे राजदूत आहेत. 
 

BCCI सक्षचव जय शाह यांची ICC क्षक्रकेट सक्षमतीच्या सदस्य मंडळ 

प्रक्षतक्षनिी म्हणून क्षनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● BCCI सवचि जय शाह याांची ICC वक्रकेट सवमतीिर सदस्य मांडळ 

प्रवतवनधी म्हणून वनयुक्ती करण्यात आली आहे, तर महेला जयिधयने 

याांची भूतकाळातील खेळाडू प्रवतवनधी म्हणून पुनवनययुक्ती करण्यात 

आली आहे. दुबईत झालेल्ा आयसीसी बोडायच्या बैठकीत इतर 

महत्त्वाचे वनणययही घेण्यात आले. 
 

माजी आयपीएस अक्षिकारी लालपुरा यांची राष्ट्र ीय अल्पसंख्याक 

आयोगाच्या प्रमुखपदी पुनक्षनशयुक्ती 

● कें द्र सरकारने पांजाब कॅडरचे वनिृत्त आयपीएस अवधकारी इक्कबाल 

वसांग लालपुरा याांची राष्र ीय अल्पसांख्याक आयोगाच्या अध्यक्षपदी 

पुनवनययुक्ती केली आहे. गेल्ा िर्ी सप्टेंबरमधे्य पवहल्ाांदा 

अध्यक्षपदी वनयुक्त झालेल्ा लालपुरा याांना रोपर विधानसभा 

मतदारसांघातून भाजप उमेदिार म्हणून वनिडणूक लढिण्यासाठी 

वडसेंबरमधे्य पदाचा राजीनामा द्यािा लागला होता, ज्यात त्याांचा 

पराभि झाला होता. 
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अथशव्यवस्था बातम्या 
 

RBI संपूणश क्षदवस क्षडक्षजटल बँक्षकंग युक्षनट्स स्थापन करण्यासाठी 

मागशदशशक तते्त्व जारी करते. 

● ररझवहय बँकेने जाहीर केले की, सध्याच्या बँका स्वत:ची सेिा आवण 

सहाय्यक अशा दोन्ही पद्धती ांमधे्य उत्पादने आवण सेिा वदिसाचे 24 

तास, आठिड्याचे 7 वदिस पुरिण्यासाठी वडवजटल बँवकां ग युवनट्स 

उघडू शकतात. देशाच्या स्वातांत्र्ाच्या 75 व्या िधायपन वदनावनवमत्त 

आझादी का अमृत महोत्सि म्हणून 75 वजल्ह्ाांमधे्य अशा वकमान 

75 युवनट्सची स्थापना करण्यात येईल, अशी घोर्णा सरकारने 

कें द्रीय अथयसांकल्पात केली. 
●  

महत्त्वाच ेमुदे्द: 

● वडवजटल बँवकां ग युवनट्स (DBUs) च्या वनवमयतीसाठी 

आिश्यकतेनुसार , DBU मधे्य पुरिल्ा जाणार्या उत्पादने आवण 

सेिाांमधे्य खाते उघडणे, रोख पैसे काढणे आवण ठेि, KYC अपडेट, 

कजय आवण तक्रार नोांदणी याांचा समािेश आहे. 

● वडवजटल बँवकां गचा अनुभि असलेल्ा अनुसूवचत व्यािसावयक 

बँकाांना मागयदशयक तत्त्वाांनुसार, RBI मांजुरी न घेता वटयर 1 ते वटयर 

6 कें द्राांमधे्य DBU उघडण्याची परिानगी आहे. 

● प्रते्यक DBU त्याच्या स्वतःच्या प्रिेश आवण वनगयमन वबांदूांसह 

स्वतांत्रपणे ठेिलेला असणे आिश्यक आहे. वशफारशी ांनुसार, ही 

युवनट्स पारांपाररक बँवकां ग आउटलेट्सपेक्षा िेगळी असतील आवण 

वडवजटल बँवकां ग ग्राहकाांसाठी सिायत आदशय असे फॉमय आवण 

वडझाइन असतील. 
 

बँक ऑफ महाराष्ट्र  ISARC मिील 4 % क्षहस्सा क्षवकणार आहे. 

● बँक ऑफ महाराष्र ने घोर्णा केली की ती भारतातील एसएमई अँसेट 

ररकिरक्शन कां पनीमधील सांपूणय 4% मालकी जिळपास 4 कोटी 

रुपयाांना विकणार आहे. वनयामक विधानानुसार, बँक ऑफ महाराष्र  

( BoM) ने इांवडया SME Asset Reconstruction Company Ltd 

(ISARC) मधील 4% च्या सांपूणय इल्टक्वटी ल्टस्थतीच्या विक्रीसाठी शेअर 

खरेदी करार केला आहे. 
 

महत्त्वाच ेमुदे्द: 

● बँकेचा 4% से्टक, जो 40,00,000 इल्टक्वटी शेअसयमधे्य अनुिावदत 

होतो, तो 9.80 रुपये प्रवत शेअर 3.92 कोटी रोखीने विकला जाईल. 

● ISARC च्या व्याजाची विक्री ISARC च्या प्रायोजक भागधारकामधे्य 

बदल करण्यासाठी RBI च्या मांजुरीच्या अधीन आहे. वडसेंबर 2022 

च्या अखेरीस, व्यिहार बांद करािा. 

● माचय 2021 ला सांपलेल्ा आवथयक िर्ायत ISARC चा एकूण महसूल 

रु. 11.09 कोटी होता. 

● FY20 मधे्य, 8.39 कोटी रुपयाांचे नुकसान झाले, आवण FY19 मधे्य, 

9.21 कोटी रुपयाांचे नुकसान झाले. 

● ISARC ही देशातील पवहली मालमत्ता पुनरयचना कां पनी (ARC) आहे, 

ज्यामधे्य मोठ्या सांखे्यने साियजवनक के्षत्रातील बँका आवण उपक्रम 

वतला समथयन देतात. हे एमएसएमई एनपीए ररझोलू्शनिर लक्ष 

कें वद्रत करते. 

● SIDBI, बँक ऑफ बडोदा, पांजाब नॅशनल बँक आवण SIDBI व्हेंचर 

कॅवपटल वलवमटेड हे ARC च्या प्रायोजकाांपैकी आहेत. 

भारताची सोन्याची आयात 2021-22 मधे्य 33.34% ने वाढून 

46.14 अब्ज रुपये झाली आहे. 

● अवधकृत आकडेिारीनुसार, 2021-22 मधे्य भारतातील सोन्याची 

आयात 33.34% ने िाढून 46.14 अब्ज रुपयाांिर पोहोचली आहे. 

2020-21 मधे्य सोन्याची आयात सुमारे 34.62 अब्ज रुपये होती. 

सोन्याच्या आयातीतील िाढीमुळे व्यापार तूट 2020-21 मधे्य 

$102.62 अब्ज डॉलसयच्या तुलनेत $192.41 अब्ज झाली आहे. 

● चीननांतर भारत हा जगातील दुसरा सिायत मोठा सोन्याचा ग्राहक 

आहे. आयात मुख्यते्व दावगने उद्योगािारे चालविली जाते. 2021-22 

मधे्य वहरे आवण दावगन्याांची वनयायत सुमारे 50% िाढून सुमारे $39 

अब्ज झाली. 

भारतातील क्षकरकोळ चलनवाढ माचशमधे्य 6.95% वर पोहोचली 

आहे. 

● भारतातील वकरकोळ चलनिाढीचा दर माचयमधे्य 6.95% या 17 

मवहन्याांच्या उच्चाांकािर पोहोचला आहे, जो मागील मवहन्यातील 

6.07% िरून अन्नधान्याच्या वकमतीत तीव्र िाढ झाल्ामुळे, राष्र ीय 

साांल्टख्यकी कायायलय (NSO) डेटा दशयवितो. ग्राहक वकां मत वनदेशाांक 

(CPI) िारे मोजलेली वकरकोळ चलनिाढ भारतीय ररझव्हय बँक 

(RBI) सवहषु्णता बँडच्या िरच्या मयायदेच्या िर सलग वतसर्या 

मवहन्यात रावहली आहे. जानेिारी 2022 मधे्य वकरकोळ महागाई 

6.01 टके्क होती. 

● महागाईिर आधाररत ग्राहक वकां मत वनदेशाांक (CPI) माचय 2021 

मधे्य 5.52% होता. ग्रामीण भारतामधे्य शहरी भागाांपेक्षा वकमतीत 

तीव्र िाढ झाली. ग्रामीण भारतासाठी CPI मागील मवहन्यातील 

6.38% िरून माचयमधे्य 7.66% िर पोहोचला. माचय 2022 मधे्य 

शहरी भारतासाठी CPI आधाररत चलनिाढ मागील मवहन्यात 

5.75% िरून 6.12% िर पोहोचली. 
●  

जागक्षतक बँकेने FY22-23 साठी भारताचा GDP वाढीचा अंदाज 8 

टक्क्ांपयंत कमी केला. 

● युके्रनमधील युद्धाचा FY23 च्या िाढीिर नकारात्मक पररणाम 

झाल्ामुळे जागवतक बँकेने त्याांच्या वि-िावर्यक "दवक्षण आवशया 

इकॉनॉवमक फोकस" अहिालात FY2022/23 मधे्य भारतासाठी 

GDP िाढीचा अांदाज 8 टक्क्ाांपयांत कमी केला आहे. यापूिी 

जानेिारी 2022 मधे्य, FY23 साठी िाढीचा अांदाज 8.7 टके्क होता. 
●  

कारणे: 

● जागवतक बँकेने म्हटले आहे की युके्रनमधील युद्धात आणखी िाढ 

झाल्ामुळे उदयोनु्ख बाजारातील रोखे आवण कजय साधनाांमधील 

गुांतिणूकदार घाबरू शकतात आवण दवक्षण आवशयापासून 

पविमेकडील “सुरवक्षत आश्रयस्थान” कडे भाांडिल उड्डाण होऊ 

शकते. 

● यूएस फेडरल ररझव्हयने येऊ घातलेल्ा आवथयक कडकपणामुळे 

परदेशी गुांतिणूकदार ऑक्ट्ोबर 2021 पासून आधीच भारताच्या 

आवथयक बाजारातून बाहेर पडत आहेत. पूिय युरोपमधील 

अलीकडील घडामोडी ांमुळे भाांडिलाचा प्रिाह िाढला आहे, ज्यामुळे 

भारतीय रुपया (INR) कमजोर झाला आहे. 

● भारत सरकारने देशाांतगयत कजय घेण्याकडे िळल्ास वििेकपूणय 

आवण पारदशयक धोरणाांिारे व्यापक आवथयक ल्टस्थरता राखणे देखील 

महत्त्वाचे असेल. 
●  
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कोटक मक्षहंद्रा बँकेने क्षडक्षजटल पॅ्लटफॉमश, FYN लाँच केले. 

● Kotak Mahindra Bank (KMBL) ने Kotak FYN लाँच केले आहे, 

विशेर्त: वबझनेस बँवकां ग आवण कॉपोरेट क्लायांटसाठी वडझाइन 

केलेले निीन एां टरप्राइझ पॅ्लटफॉमय आहे. बँकेचे ग्राहक सिय व्यापार 

आवण सेिा व्यिहार करण्यासाठी पोटयलचा िापर करू शकतात. 
●  

Kodak FYN खालील सेवा ऑफर करेल: 

● कोटक एफिायएन ग्राहकाांना सिय उत्पादन पॅ्लटफॉमयिर एकसांध 

दृष्ीकोनातून सातत्यपूणय अनुभि प्रदान करण्याचा प्रयत्न करते. 

● पॅ्लटफॉमय पेपरलेस व्यिहार आवण सुरुिातीपासून शेिटपयांत 

व्यिहाराांचे पालन करण्याची क्षमता सुवनवित करते. 

● हे से्टटस अपडेट्स, विनांत्या कमी करणे आवण अपलोड केलेल्ा 

दस्ऐिजाांची पुनप्रायप्ती , तसेच प्रमाणीकरणासह सुरवक्षत आवण 

सुरवक्षत चॅनेल वितररत करते. 
 

केले. 

● उच्चस्रीय आढािा बैठकीत केलेल्ा मूल्ाांकनानुसार, कें द्र 

सरकारने FY22 साठी 88,000 कोटी ांचे मालमत्ता कमाईचे लक्ष्य 

ओलाांडले आहे आवण 96,000 कोटी ांचे करार केले आहेत. रसे्, िीज 

आवण कोळसा आवण खवनज खाण हे अशा उद्योगाांपैकी आहेत 

ज्याांनी मालमते्तच्या कमाईमधे्य महत्त्वपूणय योगदान वदले आहे. 

कें द्राने FY23 साठी 1.6 वटर वलयन डॉलसयपेक्षा जास् मालमत्ता 

कमाईचे लक्ष्य ठेिले आहे, ज्यासाठी विविध मांत्रालयाांचे प्रस्ाि 

प्रवक्रयेच्या विविध टप्प्ात आहेत. 
 

महत्त्वाच ेमुदे्द: 

● FY22 मधे्य मालमत्ता खरेदी केलेल्ा प्रमुख गुांतिणूकदाराांमधे्य CPP 

गुांतिणूक, ओांटाररयो वशक्षक पेन्शन योजना आवण Utilico 

Emerging Markets Trust Plc याांचा समािेश आहे. प्रकाशनाच्या 

िेळी, या गुांतिणूकदाराांना सांध्याकाळी केलेले ईमेल अनुत्तरीत होते. 

● अांवतम डेटा आल्ानांतर, FY22 मधे्य एकूण मालमत्ता विक्री $1 

वटर वलयनपयांत पोहोचू शकते. वित्त मांत्री वनमयला सीतारामन याांच्या 

अध्यक्षतेखाली झालेल्ा बैठकीत वित्त आवण पायाभूत सुविधा 

मांत्रालयाांचे िररष्ठ अवधकारी तसेच NITI आयोग उपल्टस्थत होते. 

● वित्तमांत्री वनमयला सीतारामन याांनी त्याांच्या कें द्रीय अथयसांकल्पात 

मालमत्ता मुद्रीकरण योजनेची रूपरेर्ा निीन पायाभूत सुविधाांच्या 

विकासासाठी एक प्रमुख वित्तपुरिठा पयायय म्हणून वदली आहे. 
 

तीन जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांच ेशेअर कॅक्षपटल सरकारने वाढवले 

आहे. 

● तीन साियजवनक के्षत्रातील सामान्य विमा व्यिसाय – नॅशनल 

इन्शुरन्स कां पनी वलवमटेड, ओररएां टल इन्शुरन्स कां पनी वलवमटेड, 

आवण युनायटेड इांवडया इन्शुरन्स कां पनी – सरकारने त्याांच्या 

अवधकृत शेअर कॅवपटलमधे्य िाढ केली आहे. 
 

महत्त्वाच ेमुदे्द: 

● वित्त मांत्रालयाने जारी केलेल्ा अवधसूचनेनुसार (दहा दशयनी 

मूल्ासह 1,500 कोटी शेअसय) नॅशनल इन्शुरन्ससाठी परिानगी 

असलेले भाांडिल आता 15,000 कोटी (10 चे दशयनी मूल् असलेले 

1,500 कोटी शेअसय) असेल, जे सध्याच्या 7,500 कोटी ांपेक्षा जास् 

असेल. 

● ओररएां टल इन्शुरन्सचे बाजार भाांडिल 7,500 कोटी असेल (प्रते्यकी 

दहा रुपये दशयनी मूल् असलेले 750 कोटी शेअर), 5,000 कोटी 

(प्रते्यकी दहा रुपये दशयनी मूल् असलेले 500 कोटी शेअसय). 

● युनायटेड इांवडया इन्शुरन्सचे परिानगी असलेले भाांडिल 7,500 

कोटी रुपये करण्यात आले आहे. 

● युनायटेड इांवडया इन्शुरन्सचे अवधकृत भाांडिल 5,000 कोटी (10 चे 

दशयनी मूल् असलेले 500 कोटी शेअसय) िरून 7,500 कोटी (10 चे 

दशयनी मूल् असलेले 750 कोटी शेअसय) पयांत िाढिण्यात आले 

आहे. 
 

क्षफनो पेमेंट्स बँक Paysprint Pvt Ltd मिील 12.19% से्टक 

खरेदी करणार आहे. 

● वफनो पेमेंट्स बँकेने घोर्णा केली की वतच्या सांचालक मांडळाने निी 

वदल्ली - आधाररत वफनटेक पेल्टरांट प्रायवे्हट वलवमटेड मधे्य 12.19 

टके्क अल्पसांख्याक धोरणात्मक गुांतिणुकीला मान्यता वदली आहे. 

वफनो पेमेंट्स बँक साियजवनक झाल्ानांतर आपली पवहली 

धोरणात्मक गुांतिणूक करत आहे. हे बँकेच्या Fino 2.0 

प्रकल्पाांव्यवतररक्त आहे, ज्यात ग्राहकाांसाठी वडवजटल इकोवसस्टम 

तयार करण्याच्या उदे्दशाने अनेक अांतगयत काययक्रम समाविष् आहेत. 
 

पंजाब नॅशनल बँकेचा 128 वा स्थापना क्षदवस 

● पांजाब नॅशनल बँक, भारतातील दुसरी सिायत मोठी बँक, 12 एवप्रल 

2022 रोजी आपला 128 िा स्थापना वदिस साजरा करत आहे. 

स्थापना वदनावनवमत्त, PNB चे MD आवण CEO, अतुल कुमार गोयल 

याांनी काडयलेस कॅश काढण्याची सेिा आवण व्हचु्ययअल डेवबट काडय 

लॉन्च केले आहे. त्याचे ग्राहक. बँकेने सुरवक्षत बँवकां ग व्यिहाराांसाठी 

PNB One नािाच्या मोबाईल अॅपिर विविध सेिा देखील सुरू 

केल्ा आहेत 
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कराराच्या बातम्या 
 

तांक्षत्रक सहकायाशसाठी यूआयडीएआयने इस्रोसोबत करार केला 

आहे. 

● युवनक आयडेंवटवफकेशन ऑथॉररटी ऑफ इांवडया (UIDAI), MeitY 

ने ताांवत्रक सहकायायसाठी नॅशनल ररमोट सेल्टन्सांग सेंटर (NRSC), 

ISRO, हैदराबाद याांच्यासोबत सामांजस्य करारािर स्वाक्षरी केली 

आहे. NRSC सांपूणय भारतातील आधार कें द्राांबद्दल मावहती आवण 

स्थान प्रदान करण्यासाठी एक भुिन-आधार पोटयल विकवसत करेल. 

● हे पोटयल नैसवगयक-रांगाच्या उपग्रह प्रवतमाांच्या उच्च-ररझोलू्शन 

पाश्वयभूमीसह आधार कें द्राांसाठी सांपूणय भौगोवलक मावहती, पुनप्रायप्ती, 

विशे्लर्ण आवण अहिाल देण्याची सुविधा प्रदान करेल. UIDAI ने 

आतापयांत 132 कोटी ांहून अवधक रवहिाशाांना आधार क्रमाांक जारी 

केले आहेत आवण 60 कोटी ांहून अवधक रवहिाशाांना त्याांचे आधार 

अपडेट केले आहेत. 
 

मायक्रोसॉफ्ट आक्षण बीपीसीएलने क्षडक्षजटल पररवतशनाला गती 

देण्यासाठी सहकायश केले. 

● भारत पेटर ोवलयम कॉपोरेशन वल. (BPCL), एक भारतीय तेल 

ररफायनरी, आपला ग्राहक अनुभि सुधारण्यासाठी 

मायक्रोसॉफ्टसोबत काम करत आहे. तेल आवण िायू व्यिसायाला 

वडवजटल रुपाांतरीत करण्यात मदत करण्यासाठी ते क्लाउड 

कां ्ुवटांग आवण कृवत्रम बुल्टद्धमत्ता (AI) देखील एकवत्रत करेल. 

मायक्रोसॉफ्ट बीपीसीएलला सात िर्ाांच्या भागीदारीमधे्य पायाभूत 

सुविधा, सेिा म्हणून पॅ्लटफॉमय आवण क्लाउड नेटिकय  आवण सुरक्षा 

सेिा पुरिेल. 
 

महत्त्वाच ेमुदे्द: 

● BPCL ची क्लाउड टर ान्सफॉमेशनला गती देण्यासाठी, अवधक स्माटय 

पुरिठा साखळी तयार करण्यासाठी आवण ग्राहकाांच्या सहभागामधे्य 

सुधारणा करण्यासाठी मायक्रोसॉफ्टच्या सुरवक्षत क्लाउड 

पॅ्लटफॉमयिर काम करण्याची योजना आहे. सुधारण्यासाठी 

मायक्रोसॉफ्ट टीम्स आवण इतर उत्पादकता साधनाांचा देखील िापर 

करेल. 

● दोन्ही कां पन्या BPCL ग्राहकाांसाठी वडवजटल अनुभि तयार 

करण्यासाठी, BPCL च्या गुणित्ता आवण विश्वासाच्या बँ्रड िचनाची 

पुष्ी करण्यासाठी आवण उजाय, एक सांिादात्मक AI पॅ्लटफॉमय 

विकवसत करण्यासाठी एकत्र काम करतील जे 24/7 ग्राहक सेिा 

प्रदान करेल. 

● मायक्रोसॉफ्ट हे तांत्रज्ान के्षत्रात वनवियिाद जगभर आघाडीिर आहे. 
 

UNDP ने इनोवे्हटसशसाठी हवामान कृतीसाठी $2.2 दशलि 

अनुदान घोक्षषत केले. 

● UNDP आवण Adaptation Innovation Marketplace (AIM) 

च्या भागीदाराांनी भारतासह 19 देशाांतील 22 स्थावनक 

निकल्पकाांसाठी $2.2 दशलक्ष हिामान कृती वनधीची घोर्णा केली 

आहे. अँडॉपे्टशन फां ड क्लायमेट इनोवे्हशन एिीलरेटर (AFCIA) 

विांडोच्या वनधीच्या पवहल्ा फेरीमुळे स्थावनक हिामान कृती सुधारेल 

आवण पॅररस करार आवण शाश्वत विकास उवद्दष्ाांच्या महत्त्वाकाांक्षा 

पूणय होण्यास गती वमळेल. 

महत्त्वाच ेमुदे्द: 

● प्रकल्प स्थावनक कलाकाराांना सक्षम बनितो आवण UNDP आवण 

भागीदाराांना स्थावनक पातळीिर चालविलेल्ा अनुकूलन कृतीसाठी 

तत्त्वाांचे जगभरात समथयन करण्यास योगदान देतो. 

● अँडॉपटेशन इनोवे्हशन माकेटपे्लस निीन फां वडांग 

अॅल्टप्लकेशन्ससाठी ताांवत्रक सहाय्य आवण मावहती प्रदान करेल. 

● AIM हे एक धोरण व्यासपीठ आहे जे स्थावनक स्रािर, नागरी 

समाज, गैर-सरकारी सांस्था आवण मवहला आवण युिा निोवदताांिर 

लक्ष कें वद्रत करून से्कल-अप अनुकूलनास समथयन देते आवण 

जानेिारी 2021 मधे्य UNDP प्रशासक अवचम स्टाइनर याांनी 

हिामान अनुकूलन वशखर पररर्देत लॉन्च केले होते. 

● बाजारपेठ स्थावनक हिामान बदल वित्तपुरिठा अवधक सुलभ 

करण्यासाठी सांसाधने, मावहती आवण सहाय्य एकत्र आणते. 

● अँडपे्टशन फां ड क्लायमेट इनोवे्हशन एिीलरेटरला AIM 

भागीदाराांकडून ताांवत्रक सहाय्य वमळते, ज्यात इांटरनॅशनल सेंटर 

फॉर क्लायमेट चेंज अँड डेव्हलपमेंट, सिायत कमी विकवसत देशाांची 

युवनव्हवसयटी कन्सोवटययम ऑन क्लायमेट चेंज, ग्लोबल रेवझवलन्स 

पाटयनरवशप, क्लायमेट-नॉलेज इनोवे्हशन कमु्यवनटी आवण UN 

याांचा समािेश होतो. भाांडिल विकास वनधी (UNCDF)  याांचा 

समािेश होतो. 
 

आयएएफने शस्त्र प्रणाली राखण्यासाठी उपाय क्षवकक्षसत 

करण्यासाठी IIT मद्रासशी करार केला. 

● भारतीय िायुसेना (IAF) आवण इांवडयन इल्टिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी 

(IIT) मद्रास याांनी तांत्रज्ानाच्या विकासासाठी आवण विविध शस्त्रास्त्र 

प्रणाली वटकिण्यासाठी स्वदेशी उपाय शोधण्यासाठी सामांजस्य 

करारािर स्वाक्षरी केली आहे. IAF आवण IIT मद्रास याांच्यातील 

सांयुक्त भागीदारीचे उवद्दष् 'आत्मवनभयर भारत' साध्य करण्यासाठी 

IAF च्या स्वदेशीकरणाच्या प्रयत्नाांना गती देणे आहे. 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

वं्यकय्या नायडू यांनी संगीत नाटक अकादमी आक्षण लक्षलत कला 

अकादमी फेलोक्षशप आक्षण पुरस्कार प्रदान केले. 

● उपराष्र पती, एम. व्यांकय्या नायडू याांनी 43 नामिांत कलाकाराांना (4 

फेलो आवण 40 पुरस्कारप्राप्त) सांगीत नाटक अकादमी फेलोवशप 

आवण सांगीत नाटक पुरस्कार 2018 िर्ायसाठी प्रदान केले आहेत. 

नायडू याांनी 23 जणाांना (3 फेलो आवण 20 राष्र ीय पुरस्कार) 2021 

साठी लवलत कला अकादमीचे फेलोवशप आवण राष्र ीय पुरस्कार 

देखील प्रदान केले. 

● लवलत कला अकादमीने आयोवजत केलेल्ा ६२व्या राष्र ीय कला 

प्रदशयनादरम्यान आवण ०९ एवप्रल २०२२ रोजी निी वदल्ली येथे 

साांसृ्कवतक मांत्री श्री जी. वकशन रेड्डी याांच्या हसे् हे पुरस्कार प्रदान 

करण्यात आले. 
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इंडसइंड बँकेच्या 'इंडस मचटं सोलु्यशन्स' अँपने क्षडक्षजटल CX 

पुरस्कार 2022 क्षजंकले. 

● इांडसइांड बँकेच्या व्यापार्याांसाठी असलेल्ा 'इांडस मचांट 

सोलु्शन्स' या मोबाईल अँपला 'आउटसँ्टवडांग वडवजटल CX – SME 

पेमेंट्स' साठी वडवजटल CX पुरस्कार 2022 वमळाला. वडवजटल 

सीएि अिॉड्यस वडवजटल बँकर या जागवतक स्रािर विश्वासाहय 

आवथयक बातम्या सेिा प्रदाता िारे आयोवजत केले जातात. इांडस 

मचांट सोलु्शन्सला विजेते म्हणून घोवर्त केले जाणे हे ग्राहकाांना 

एक अखांड बँवकां ग अनुभि देण्याच्या ताकदीचा पुरािा आहे, जे 

बँकेच्या 'ग्राहक-कें वद्रततेच्या तत्त्वाशी सांरेल्टखत आहे. 
 

मध्य प्रदेशातील चॅस्टियन ऑफ चेंज पुरस्कार 2021 जाहीर 

● मध्य प्रदेशचे राज्यपाल मांगूभाई पटेल आवण मुख्यमांत्री वशिराज 

वसांह चौहान भोपाळ येथील कुशाभाऊ ठाकरे सभागृहात 

'इांटरॅल्टक्ट्व्ह फोरम ऑन इांवडयन इकॉनॉमी' (IFIE) आयोवजत 

चॅल्टियन्स ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 च्या काययक्रमात पोहोचले 

आहेत. व्यक्ती आवण सांस्थाांनी साहस, सामुदावयक सेिा आवण 

सियसमािेशक सामावजक विकास या मूल्ाांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 

केलेल्ा महान कायायसाठी सांस्था त्याांना मान्यता देते. 
 

पुरस्कार क्षवजेत्ांची नावे ही आहेत. 

● मध्य प्रदेशचे मुख्यमांत्री वशिराजवसांह चौहान; 

● उत्तर प्रदेश आवण वमझोरामचे माजी राज्यपाल डॉ अझीझ कुरेशी; 

● सांगीतकार पद्मविभूर्ण तीजन बाई; 

● इांदूरच्या महापौर मावलनी लक्ष्मणवसांह गौर; 

● राज्यसभा खासदार सय्यद जफर इिाम; 

● भारतीय अवभनेत्री वदव्याांका वत्रपाठी; 

● भारतीय वचत्रपट अवभनेता आवण गीतकार वपयुर् वमश्रा; 

● भाजप नेते विक्रम िमाय, बनिारी लाल चौकसे, डॉ भगीरथ प्रसाद, 

कलावपनी कोमकली, सुधीर भाई गोयल, वगरीश अग्रिाल, वदलीप 

सूययिांशी, अवभजीत सुखदाने, आयाय चािडा, रोवहत वसांग तोमर, मेघा 

परमार, विकास भदुररया, वप्रयाांका वििेदी. 

● वफडीपेचे सीईओ मनन दीवक्षत, मयूर सेठी, रेणू शमाय, डॉ प्रकाश 

जैन आवण रजनीत जैन. 
 

पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांना पक्षहल्या लता दीनानाथ मंगेशकर 

पुरस्काराने सन्माक्षनत करण्यात येणार आहे. 

● जे्यष्ठ गावयका लता मांगेशकर याांच्या सृ्मतीवप्रत्यथय सुरू करण्यात 

आलेल्ा लता दीनानाथ मांगेशकर पुरस्काराने पांतप्रधान नरेंद्र मोदी 

याांना सन्ावनत करण्यात येणार आहे. देश आवण समाजासाठी 

वन:स्वाथय सेिेसाठी पांतप्रधान मोदी ांना हा पुरस्कार देण्यात येणार 

आहे. 24 एवप्रल रोजी मास्टर दीनानाथ मांगेशकर (गायनाचे वदग्गज 

िडील) याांच्या 80 व्या पुण्यवतथीवनवमत्त हा पुरस्कार सोहळा होणार 

आहे. 

● इतर पुरस्कार विजेत्याांमधे्य गायक राहुल देसपाांडे याांचा समािेश 

आहे, ज्याांना मास्टर दीनानाथ पुरस्कार प्राप्त होईल यावशिाय जे्यष्ठ 

अवभनेत्री आशा पारेख, अवभनेता जॅकी श्रॉफ आवण नूतन वटवफन 

सप्लायसयचे प्रवतवनवधत्व करणारे मुांबई डब्बािालाांसह इतर तीन 

विशेर् पुरस्कार विजेते आहेत. 
 

फालु्गनी नायरला EY आंत्रपे्रन्योर ऑफ द इयर 2021 हा पुरस्कार 

क्षमळाला. 

● फालु्गनी नायर वहला EY उद्योजक ऑफ द इयर इांवडया 

पुरस्काराांच्या २३ व्या आिृत्तीत , EY एां टरपे्रन्योर ऑफ द इयर 2021 

म्हणून नाि देण्यात आले आहे. ती सौांदयय पुरिठा कां पनी Nykaa 

(FSN ई-कॉमसय) च्या सांस्थापक आवण मुख्य काययकारी अवधकारी 

(CEO) आहेत. ती आता मोनॅको येथे 9 जून 2022 रोजी EY िर्ल्य 

आांत्रपे्रन्योर ऑफ द इयर अिॉडय (WEOY) मधे्य भारताचे 

प्रवतवनवधत्व करेल. लासयन अँड टुब्रोचे गु्रप चेअरमन ए.एम.नाईक 

याांना जीिनगौरि प्रदान करण्यात आला. 
 

एंटरपे्रनु्यअर ऑफ द इयर कायशक्रमासाठी इतर नऊ शे्रणीमंधे्य 

क्षवजेत्ांची घोषणा करण्यात आली. 

● स्टाटश-अप:  विवदत आते्र, सह-सांस्थापक आवण सीईओ आवण 

सांजीि बनयिाल, सह-सांस्थापक आवण सीटीओ, फॅशवनयर 

टेक्नॉलॉजी (मीशो) 

● व्यवसाय पररवतशन:  अभय सोई, अध्यक्ष आवण व्यिस्थापकीय 

सांचालक, मॅि हेल्थकेअर 

● उत्पादन:  सुनील िाचानी, सांस्थापक आवण काययकारी अध्यक्ष, 

वडिन टेक्नॉलॉजीज 

● सेवा:  सावहल बरुआ, सह-सांस्थापक आवण सीईओ, वदल्लीिेरी 

● ग्राहक उत्पादने आक्षण क्षकरकोळ:  वशि वकशन अग्रिाल, अध्यक्ष; 

आवण मनोहर लाल अग्रिाल, हल्दीराम गु्रपचे अनुक्रमे अध्यक्ष आवण 

व्यिस्थापकीय सांचालक 

● जीवन क्षवज्ञान आक्षण आरोग्य सेवा : डॉ. सत्यनारायण चािा,  

सांस्थापक आवण सीईओ, लॉरस लॅब्स 

● आक्षथशक सेवा:  हवर्यल माथूर, सह-सांस्थापक आवण मुख्य काययकारी 

अवधकारी; आवण शशाांक कुमार, सह-सांस्थापक आवण CTO, 

Razorpay 

● तंत्रज्ञान, मीक्षडया आक्षण दूरसंचार:  वगरीश माथरुबूथम, सह-

सांस्थापक आवण सीईओ, िेशििय 

● उद्योजक सीईओ:  वििेक विक्रम वसांग,  व्यिस्थापकीय सांचालक 

आवण गु्रप सीईओ, सोना कॉमस्टार 
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NMDC ने 80 व्या SKOCH सक्षमट 2022 मधे्य सुवणश आक्षण रौप्य 

पुरस्कार क्षजंकले. 

● निी वदल्ली येथे नुकत्याच झालेल्ा 80 व्या SKOCH सवमट आवण 

SKOCH पुरस्काराांमधे्य, पोलाद मांत्रालयाच्या अांतगयत भारतातील 

सिायत मोठी लोह खवनज उत्पादक, राष्र ीय खवनज विकास 

महामांडळ (NMDC) याांना एक सुिणय आवण एक रौ् पदक 

वमळाले. 
 

महत्त्वाच ेमुदे्द: 

● 'NMDC ITI भानसी माफय त दांतेिाडा वजल्ह्ात तांत्रवशक्षण आवण 

कौशल् विकासाला प्रोत्साहन' या प्रकल्पाला सामावजक दावयत्व 

शे्रणीत सुिणय पुरस्कार वमळाला आवण ERP अांमलबजािणीसाठी 

'प्रोजेक्ट् कल्पतरू' या प्रकल्पाला वडवजटल समािेशन शे्रणीमधे्य 

रौ् पुरस्कार वमळाला. श्री अवमताि मुखजी, सांचालक (वित्त), याांनी 

अध्यक्ष आवण व्यिस्थापकीय सांचालक श्री सुवमत देब याांच्या ितीने 

ल्टव्हवडओ कॉन्फरन्सिारे सन्ान स्वीकारला. 

● SKOCH अिॉड्यसचे विजेते त्याांच्या िेबसाइटिर सबवमट केलेल्ा 

अजायिर, जु्यरीचे सादरीकरण, लोकवप्रय ऑनलाइन मतदानाच्या 

तीन फेर्या आवण जु्यरी मूल्ाांकनाच्या दुसर्या फेरीच्या आधारे 

वनिडले गेले. 
 

नू्यझीलंड क्षक्रकेट पुरस्कार 2022 जाहीर 

● नू्यझीलांडने पुरुर् आवण मवहला वक्रकेटपटूांसाठी पुरस्कार जाहीर 

केले. नू्यझीलांडचा िेगिान गोलांदाज टर ेंट बोि आवण व्हाईट फन्सयची 

कणयधार सोफी वडव्हाईन याांनी नुकत्याच जाहीर झालेल्ा नू्यझीलांड 

वक्रकेट पुरस्कार 2022 मधे्य 'T20 आांतरराष्र ीय खेळाडू' हा पुरस्कार 

वजांकला. 
 

भारताच े उपराष्ट्रपती एम. वं्यकय्या नायडू यांनी कुष्ठरोगासाठी 

आंतरराष्ट्र ीय गांिी पुरस्कार, 2021 प्रदान केले. 

● भारताचे उपराष्र पती एम. व्यांकय्या नायडू याांनी भारतीय नामाांकन 

(िैयल्टक्तक) शे्रणी अांतगयत चांदीगडच्या डॉ भूर्ण कुमार याांना 

कुष्ठरोगासाठी आांतरराष्र ीय गाांधी पुरस्कार, 2021 आवण सांस्थात्मक 

शे्रणी अांतगयत सहयोग कुष्ठ यज् टरस्ट, गुजरात याांना प्रदान केले. 13 

एवप्रल 2022 रोजी निी वदल्ली येथे एका काययक्रमादरम्यान हा 

पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 

● सहयोग कुष्ठ यज् टरस्ट आवण डॉ. भूर्ण कुमार हे कुष्ठरोग आवण या 

आजाराने ग्रस् असलेल्ाांना वमळू शकणारी काळजी याबाबत 

जनजागृती करण्यासाठी चोिीस तास काययरत आहेत. या आजाराशी 

वनगडीत सामावजक कलांक दूर करण्याचे कामही ते करत आहेत. 
 

प्रभात पटनाईक यांची माल्कम अक्षदसेक्षशया पुरस्कार 2022 साठी 

क्षनवड करण्यात आली आहे. 

● सुप्रवसद्ध भारतीय अथयतज् आवण राजकीय समालोचक, प्रभात 

पटनायक याांची माल्कम अवडसेवशया पुरस्कार 2022 साठी वनिड 

करण्यात आली आहे. हा पुरस्कार माल्कम आवण एवलझाबेथ 

अवडसेवशया टरस्ट िारे दरिर्ी विशेर् गवठत राष्र ीय जु्यरीकडून 

वमळालेल्ा नामाांकनाांमधून वनिडलेल्ा एका उतृ्कष् सामावजक 

शास्त्रज्ाला वदला जातो. सन्ानवचन्ह आवण दोन लाख रुपयाांच्या 

पाररतोवर्क रकमेचा समािेश आहे. 

संरिण बातम्या 
 

भारताने क्षपनाका एमके-आय (वक्षिशत) रॉकेट प्रणालीची यशस्वी 

उड्डाण चाचणी केली. 

● सांरक्षण सांशोधन आवण विकास सांस्था आवण भारतीय लष्कराने 

पोखरण फायररांग रेंजमधे्य वपनाका रॉकेट प्रणालीच्या निीन 

आिृत्तीची यशस्वीपणे उड्डाण चाचणी केली. यामधे्य वपनाका एमके-

आय (एन्हान्स्ड) रॉकेट वसस्टीम (ईपीआरएस) आवण वपनाका एररया 

डेवनअल मुवनशन (एडीएम) रॉकेट वसल्टस्टमचा समािेश होता. या 

टर ेल्ससह, उद्योगािारे EPRS चे तांत्रज्ान आत्मसात करण्याचा 

प्रारां वभक टप्पा यशस्वीररत्या पूणय झाला आहे आवण उद्योग भागीदार 

रॉकेट प्रणालीच्या िापरकत्यायच्या चाचण्या/मावलका उत्पादनासाठी 

तयार आहेत. 
●  

जे्यष्ठ बंगाली लेखक अमर क्षमत्रा यांनी प्रक्षतक्षष्ठत ओ. हेन्री पुरस्कार 

क्षजंकला. 

● जे्यष्ठ बांगाली लेखक अमर वमत्र याांना त्याांनी 45 िर्ाांपूिी वलवहलेल्ा 

लघुकथेसाठी यांदाचा ओ.हेन्री पुरस्कार जाहीर झाला. त्याांना हा 

पुरस्कार त्याांच्या 'गािबुरो' नािाच्या लघुकथेसाठी वमळाला - एक 

बांगाली लघुकथा, ज्याचा इांग्रजीत अनुिाद (द ओर्ल् मॅन ऑफ 

कुसुमपूर) झाला होता. अनुिावदत काम 2020 मधे्य एका अमेररकन 

मावसकात प्रकावशत झाले. वमत्रा याांना 2006 मधे्य सावहत्य अकादमी 

पुरस्काराने सन्ावनत करण्यात आले. 
 

आसामी कवी नीलमणी फुकन यांना 56 वा ज्ञानपीठ पुरस्कार 

प्रदान करण्यात आला. 

● आसामचे मुख्यमांत्री, डॉ वहमांता वबस्वा सरमा याांनी आसाममधील 

सिायत प्रवसद्ध किी नीलमणी फुकन याांना 2021 सालचा 56 िा 

ज्ानपीठ हा देशातील सिोच्च सावहत्य पुरस्कार प्रदान केला. मामोनी 

रोईसोम गोस्वामी आवण वबरेंद्र कुमार भट्टाचायय याांच्यानांतर 

आसाममधून ज्ानपीठ पुरस्कार वजांकणारी नीलमणी फुकन ही 

वतसरी व्यक्ती आहे. सन्ानपत्र, शाल आवण रुपये 11 लाख असे या 

पुरस्काराचे स्वरूप आहे. 
 

दोन क्षहंदुस्तान एरोनॉक्षटक्स क्षलक्षमटेडचे (HAL) ध्रवु अँडव्हान्स्ड 

लाइट हेक्षलकॉप्टर माकश -III भारतीय तटरिक दलात (ICG) समाक्षवष्ट् 

करण्यात आले. 

● दोन वहांदुस्ान एरोनॉवटि वलवमटेडचे (HAL) धु्रि अँडव्हान्स्ड 

लाइट हेवलकॉप्टर माकय -III भारतीय तटरक्षक दलात (ICG) समाविष् 

करण्यात आले. हे हेवलकॉप्टर कोचीच्या कोस्ट गाडय एल्टव्हएशन 

स्क्वॉडर नमधून आधाररत असतील. हे हेवलकॉप्टर 16 ALH च्या 

मावलकेतील नििे आवण दहािे होते. 
 

महत्त्वाच ेमुदे्द: 

● HAL पोरबांदर, भुिनेश्वर, कोची आवण चेन्नई या चार तळाांिर 

तटरक्षक दलाला हेवलकॉप्टर बनित आहे आवण वितररत करत आहे. 

● भुिनेश्वर आवण पोरबांदरमधील दोन ICG सुविधाांना आधीच आठ 

हेवलकॉप्टर वमळाले आहेत. 

● भारतीय कोस्ट गुराडने हे ALH MK III हेवलकॉप्टर विविध प्रकारच्या 

ऑपरेशन्ससाठी खरेदी केले आहेत, ज्यात सागरी पाळत ठेिणे, 
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शोध आवण बचाि, िैद्यकीय स्थलाांतर, जहाज लॉवजल्टस्टक सपोटय 

आवण प्रवतबांध याांचा समािेश आहे, ज्यामुळे ALH विशेर् 

मोवहमाांसाठी आदशय उड्डाण करणारे िाहन बनले आहे. 
 

DRDO ने रणगाडाक्षवरोिी मागशदक्षशशत िेपणास्त्र 'हेक्षलना'ची 

यशस्वी उड्डाण चाचणी घेतली. 

● सांरक्षण सांशोधन आवण विकास सांस्था (DRDO), भारतीय लष्कर 

आवण भारतीय िायुसेना (IAF) च्या शास्त्रज्ाांच्या पथकाने सांयुक्तपणे 

उच्च-उांचीच्या शे्रणी ांमधे्य अँटी-टँक गाईडेड के्षपणास्त्र 'HELINA' 

प्रके्षवपत स्वदेशी विकवसत हेवलकॉप्टरची यशस्वी उड्डाण चाचणी 

केली. प्रगत लाइट हेवलकॉप्टर (ALH) िरून उड्डाण चाचण्या घेण्यात 

आल्ा, आवण राजस्थानच्या पोखरण िाळिांटातील वसमु्यलेटेड टँक 

लक्ष्यात गुांतून के्षपणास्त्र यशस्वीररत्या डागण्यात आले. 
 

कें द्रीय मंत्री अक्षमत शहा यांच्या हसे्त भारत-पाक सीमेवर सीमा 

दशशन प्रकल्पाचे उद्घाटन 

● कें द्रीय गृह आवण सहकार मांत्री, अवमत शहा याांनी गुजरातमधील 

बनासकाांठा वजल्ह्ातील भारत-पाक सीमेिरील नदाबेट येथे सीमा 

दशयन प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. आपल्ा सीमेिरील बीएसएफ 

जिानाांचे जीिन आवण कायय पाहण्याची सांधी नागररकाांना वमळािी 

या उदे्दशाने हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. पययटक नडाबेट येथे 

भारतीय लष्कर आवण बीएसएफ िापरत असलेली के्षपणासे्त्र, विमाने 

इत्यादी पाहू शकतात. 

 

सक्षमट आक्षण कॉन्फरन्स बातम्या 
 

कें द्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव 20 व्या NTCA बैठकीच्या अध्यिस्थानी 

आहेत. 

● अरुणाचल प्रदेशातील 20 व्या NTCA चे अध्यक्ष भूपेंद्र यादि आहेत. 

राष्र ीय व्याघ्र सांिधयन प्रावधकरण (NTCA) ची 20 िी बैठक 

अरुणाचल प्रदेशातील पके्क व्याघ्र प्रकल्पात आयोवजत करण्यात 

आली होती  आवण वतचे नेतृत्व कें द्रीय पयायिरण, िन आवण हिामान 

बदल मांत्री भूपेंद्र यादि याांनी केले होते. 

● एनटीसीएची पवहली बैठक राष्र ीय राजधानीच्या बाहेर अरुणाचल 

प्रदेशमधे्य आयोवजत करण्यात आली होती. 

● त्याांनी भारतातील व्याघ्र प्रकल्पाांच्या MEE िर ताांवत्रक वनयमािली, 

तसेच जांगलात िाघाांच्या पुन: पररचय आवण पूरकतेसाठी मानक 

काययप्रणाली, व्याघ्र प्रकल्पाांसाठी िन फायर ऑवडट प्रोटोकॉल 

आवण िाघाांच्या पुन: पररचय आवण पूरकतेसाठी मानक काययप्रणाली 

जारी केली आहेत. 
 

'होक्षमओपॅथी: पीपल्स चॉईस फॉर वेलनेस' या थीमवर दोन क्षदवसीय 

वैज्ञाक्षनक अक्षिवेशनाचे उद्घाटन सवाशनंद सोनोवाल यांनी केले. 

● कें द्रीय आयुर् मांत्री, सबायनांद सोनोिाल याांनी निी वदल्ली येथे 

'होवमओपॅथी: पीपल्स चॉईस फॉर िेलनेस' या थीमिर दोन वदिसीय 

िैज्ावनक अवधिेशनाचे उद्घाटन केले . जागवतक होवमओपॅथी 

वदनाचे औवचत्य साधून हे अवधिेशन आयुर् मांत्रालयाच्या अांतगयत 

असलेल्ा कें द्रीय होवमओपॅथी सांशोधन पररर्द, होवमओपॅथी राष्र ीय 

आयोग आवण राष्र ीय होवमओपॅथी सांस्था याांनी सांयुक्तपणे आयोवजत 

केले आहे. 

20 वी भारत-फ्रान्स संयुक्त कमशचारी चचाश पॅररसमधे्य झाली. 

● भारत-िान्स सांयुक्त कमयचारी चचेच्या 20 व्या आिृत्तीत विद्यमान 

विपक्षीय सांरक्षण सहकायय यांत्रणेच्या चौकटीत निीन उपक्रमाांिर 

तसेच सध्याच्या सांरक्षण प्रवतबद्धता सुधारण्यािर लक्ष कें वद्रत केले 

गेले. दोन वदिसाांची चचाय पॅररसमधे्य छान, उबदार आवण विनम्र 

िातािरणात झाली. भारत आवण िान्स याांच्यातील सांयुक्त कमयचारी 

सल्लामसलत हा एक मांच आहे ज्याचा उदे्दश ऑपरेशनल आवण 

धोरणात्मक स्रािर िारांिार चचेिारे दोन्ही देशाांमधील सांरक्षण 

सहकायय सुधारण्यासाठी आहे. 
 

भारत-फ्रान्स संयुक्त कमशचारी चचेतील महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सांरक्षण सहकायय सवक्रयपणे िाढिण्याच्या उदे्दशाने भारत आवण 

िान्स याांच्यातील सांयुक्त चचेची 20 िी आिृत्ती सांपली. 

● दोन वदिसीय बैठकीमधे्य विद्यमान विपक्षीय सांरक्षण सहकायय 

छत्राखाली येणार्या निीन प्रकल्पाांिर तसेच दोन्ही देशाांदरम्यान चालू 

असलेल्ा सांरक्षण गुांतिणुकीत िाढ करण्यािर भर देण्यात आला. 

● भारत -िान्स जॉइांट स्टाफ फोरमची स्थापना दोन्ही देशाांमधील 

धोरणात्मक आवण ऑपरेशनल सांरक्षण सहकायय सुधारण्याच्या 

उदे्दशाने करण्यात आली. 

● भारत आवण िान्स याांनी लू इकॉनॉमी आवण ओशन गव्हनयन्ससाठी 

लू वप्रांटिर सहमती दशयिली आहे. 

● भारत-िान्स सांयुक्त चचेची 20 िी आिृत्ती उभय देशाांनी विपक्षीय 

वनळ्या अथयव्यिस्थेतील देिाणघेिाण सुधारण्यासाठी, कायद्याच्या 

वनयमािर आधाररत महासागर शासनाचे समान दृष्ीकोन तयार 

करण्यासाठी आवण शाश्वत आवण लिवचक वकनारपट्टीिर सहयोग 

करण्यासाठी रोडमॅपिर स्वाक्षरी करण्यात आली. 

 

क्रीडा बातम्या 
 

महाराष्ट्र  केसरी 2022 

● महाराष्र  केसरीच्या गदेसाठी कोल्हापूरचा पृथ्वीराज पाटील विरूद्ध 

मुांबई पूियचा विशाल बनकर याांच्यात अांवतम सामन्यात अटीतटीची 

लढत झाली. यामधे्य पृथ्वीराज पाटील याने विशाल बनकर याचा 

पराभि करत, 2022 ची महाराष्र  केसरीची गदा पटकािली. 

पृथ्वीराजने चार गुणाांची वपछाडी भरून काढत पाच विरुद्ध चार 

असा विजय वमळिला. 

● या अगोदर पृथ्वीराजने पुणे शहरच्या हर्यद कोकाटेिर एकतफी 

विजयाची नोांद केली होती, तर शेिटच्या क्षणापयांत रांगलेल्ा लढतीत 

विशालने िावशमच्या वसकां दर शेखिर तेरा विरुद्ध दहा गुण फरकाने 

मात केली होती. 
 

F1 ऑस्टरेक्षलयन ग्रांप्री 2022 चाल्सश लेके्लकश ने क्षजंकली. 

● चाल्सय लेके्लकय  (फेरारी- मोनाको) ने 10 एवप्रल 2022 रोजी मेलबनय, 

ल्टव्हक्ट्ोररया येथे आयोवजत फॉमु्ययला िन (F1) 2022 ऑस्टर ेवलयन 

ग्राांप्री वजांकली आहे. 2022 फॉमु्ययला िन िर्ल्य चॅल्टियनवशपची ती 

वतसरी फेरी होती. सवजयओ पेरेझ (रेड बुल रेवसांग-आरबीपीटी – 

मेल्टिको) दुसरा तर जॉजय रसेल (मवसयडीज – वब्रटन) वतसरा आला. 
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दीक्षपका पल्लीकल काक्षतशक आक्षण सौरव घोषाल यांनी जागक्षतक 

दुहेरी सॅ्क्वश स्पिेत पक्षहले सुवणशपदक क्षजंकले. 

● वितीय मानाांवकत भारतीय जोडी दीवपका पल्लीकल कावतयक आवण 

सौरि घोर्ाल याांनी ग्लासग्लो, स्कॉटलांड येथे 2022 WSF जागवतक 

दुहेरी सॅ्क्वश चॅल्टियनवशपमधे्य वमश्र दुहेरी विजेतेपद पटकािले. 

भारतीय जोडीने वमश्र दुहेरीच्या फायनलमधे्य इांग्लांडच्या एवडर यन 

िॉलर आवण अॅवलसन िॉटसय या चौथ्या मानाांवकत जोडीचा 11-6, 

11-8 अशा सरळ सेटमधे्य पराभि केला. WSF जागवतक दुहेरी 

सॅ्क्वश चॅल्टियनवशपमधे्य भारतासाठी हे पवहले सुिणयपदक आहे, जे 

या देशाने यापूिी कधीही वजांकले नव्हते. 
 

थायलंड ओपन बॉस्टकं्सग स्पिाश 2022: भारताने 3 सुवणासंह 10 

पदके क्षजंकली. 

● 15 सदस्यीय भारतीय बॉल्टिांग दलाने फुकेत येथे थायलांड ओपन 

आांतरराष्र ीय बॉल्टिांग स्पधेत 2022 मधे्य तीन सुिणय, चार रौ् आवण 

तीन काांस्याांसह 10 पदकाांसह त्याांची मोहीम सांपिली. सुिणयपदक 

विजेत्याांनी USD 2000 तर रौ् आवण काांस्य पदक विजेत्याांनी 

अनुक्रमे USD 1000 आवण USD 500 वमळिले. 
 

पदक क्षवजेत्ांमधे्य हे समाक्षवष्ट् आहे: 

सोने 

1. गोविांद सहानी (48 वकलो), 

2. अनांता प्रल्हाद चोपडे (54 वकलो) 

3. बेरीज (७५ वकलो) 
 

चांदी 

1. अवमत पांघाल (52 वकलो) 

2. मोवनका (48 वकलो), 

3. िररांदर वसांग (60 वकलो) 

4. आवशर् कुमार (81 वकलो) 
 

कांस्य 

1. मनीर्ा (57 वकलो), 

2. पूजा (69 वकलो) 

3. भाग्यबती कचारी (75 वकलो) 
 

माचश 2022 साठी ICC पे्लयसश ऑफ द मंथ: बाबर आझम आक्षण 

रॅचेल हेन्स 

● आांतरराष्र ीय वक्रकेट पररर्देने (ICC) जाहीर केले की पावकस्ानचा 

कणयधार बाबर आझम आवण ऑस्टर ेवलयाचा रन-मशीन रॅचेल हेन्स 

याांना माचय 2022 साठी ICC पुरूर् आवण मवहला खेळाडू म्हणून 

घोवर्त केले गेले. चाहते दर मवहन्याला त्याांच्या आिडत्या पुरुर् आवण 

मवहला वक्रकेटपटूांना मतदान करणे सुरू ठेिू शकतात 
 

पुरुष गटात: 

● आझमने अलीकडेच ऑस्टर ेवलयाविरुद्ध पावकस्ानच्या बहु-फॉमेट 

मावलकेत अनेक रोमाांचक फलांदाजीचे प्रदशयन केले. तीन कसोटी 

सामन्याांच्या मावलकेत त्याने 390 धािा केल्ा, ज्यात यजमानाांचा 0-

1 असा पराभि झाला. आझमला िेस्ट इांवडजचा के्रग बॅ्रथिेट आवण 

ऑस्टर ेवलयाचा कसोटी कणयधार पॅट कवमन्स याांच्या आधी हा 

पुरस्कार वमळाला आवण असे करताना, एवप्रल 2021 मधे्य पुन्हा ताज 

वमळाल्ानांतर, दोन िेळा ICC पुरुर्ाांचा 'पे्लअर ऑफ द मांथ' 

पुरस्कार वजांकणारा पवहला खेळाडू ठरला. 
 

मक्षहला वगाशत: 

● ऑस्टर ेवलयाच्या सातव्या ICC मवहला वक्रकेट विश्वचर्काच्या 

टर ॉफीच्या िाटेिर रॅचेल हेन्सने जबरदस् प्रदशयन केले होते. वतने 

आठ सामन्याांत 61.28 च्या सरासरीने 429 धािा केल्ा, क्रमिारीच्या 

शीर्यस्थानी असलेले वतचे पराक्रम वतच्या सांघाच्या अांवतम फेरीत 

अपरावजत राहण्यासाठी वनणाययक ठरले, वजथे त्याांनी 

नू्यझीलांडमधील क्राइस्टचचय येथे इांग्लांडला पराभूत करून टर ॉफी 

वजांकली. वतने या पुरस्कारासाठी सहकारी नामाांवकत सोफी 

एके्लस्टोन (इांग्लांड) आवण लॉरा िोल्वाडय (दवक्षण आविका) याांना 

मागे टाकले. 
 

रक्षवचदं्रन अक्षिन हा आयपीएलच्या इक्षतहासात क्षनवृत्त होणारा 

पक्षहला खेळाडू ठरला आहे. 

● राजस्थान रॉयल्सचा अष्पैलू खेळाडू, रविचांद्रन अवश्वन हा लखनौ 

सुपर जायांट्सविरुद्धच्या हाय-ऑके्ट्न लढतीत वनिृत्त होणारा IPL 

इवतहासातील पवहला खेळाडू ठरला. अवश्वनने 23 चेंडूत 28 धािाांची 

महत्त्वपूणय खेळी खेळून राजस्थानचा डाि 67 धािाांिर चार बाद 

असताना एका अिघड अिस्थेतून पुनरुज्जीवित केले. शेिटच्या 

र्टकात, अनुभिी अष्पैलू खेळाडूने मागय काढण्यासाठी स्वत: ला 

वनिृत्त करण्याचा त्याग केला. मध्यभागी असलेल्ा ररयान 

परागसाठी ज्याच्याकडे अांवतम र्टकाांमधे्य सीमारेरे्चा दोर साफ 

करण्याची वकां वचत चाांगली क्षमता आहे. 
 

जमशेदपूर येथे आयोक्षजत 1ली खेलो इंक्षडया नॅशनल रँक्षकंग मक्षहला 

क्षतरंदाजी स्पिाश 

● प्रथम खेलो इांवडया नॅशनल रँवकां ग मवहला वतरांदाजी टाटा आचयरी 

अकादमी, जमशेदपूर, झारखांड येथे होणार आहे. भारतीय क्रीडा 

प्रावधकरणाने (SAI) सहा टप्प्ाांत खेळो इांवडया राष्र ीय रँवकां ग मवहला 

वतरांदाजी स्पधाय आयोवजत करण्यासाठी 75 लाख रुपये मांजूर केले 

आहेत. 

● ही स्पधाय जागवतक वतरांदाजी वनयमाांनुसार आयोवजत केली जाईल, 

जी ररकिय आवण कां पाऊां ड स्पधाांमधे्य िररष्ठ, कवनष्ठ आवण कॅडेट 

शे्रणी ांमधे्य आयोवजत केली जाईल. झारखांड आचयरी असोवसएशन 

आवण TATA स्टील याांच्या सहकायायने भारतीय वतरांदाजी सांघटना 

(AAI) या स्पधेचे आयोजन करत आहे. 
 

नेदरलँड्सने FIH कक्षनष्ठ मक्षहला हॉकी क्षविचषक 2022 क्षजंकला. 

● नेदरलँड्सने दवक्षण आविकेतील पॉचेफसू्टम येथे जमयनीला हरिून 

FIH कवनष्ठ मवहला हॉकी विश्वचर्क 2022 चे चौथे विजेतेपद 

पटकािले आहे. नेदरलँड्स हा सिायत यशस्वी सांघ आहे.  वतसर्या 

स्थानासाठीच्या लढतीत इांग्लांडने शूटआऊटमधे्य भारताचा 3-0 

असा पराभि करून काांस्यपद वमळिले. 

● युके्रनिर 2022 च्या रवशयन आक्रमणामुळे FIH ने 2022 च्या 

मवहला FIH हॉकी जु्यवनयर िर्ल्य कपमधून रवशयािर बांदी घातली 

आहे. 2023 मवहला FIH हॉकी जु्यवनयर विश्वचर्क ही दहािी 

आिृत्ती असेल आवण ती सॅांवटयागो, वचली येथे आयोवजत केली 

जाईल. 
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2026 च्या राष्ट्रकुल खेळांच े यजमानपद ऑस्टरेक्षलयामिील 

स्टव्हक्टोररया येथे होणार 

● 2026 मधे्य ल्टव्हक्ट्ोररया येथे राष्र कुल खेळ आयोवजत केले जातील, 

बहुतेक काययक्रम राज्याच्या प्रादेवशक कें द्राांिारे आयोवजत केले 

जातील. माचय 2026 मधे्य मेलबनय, वगलॉन्ग, बेंवडगो, बल्लारट आवण 

वगप्सलँडसह ऑस्टर ेवलयाच्या आसपासच्या असांख्य शहराांमधे्य आवण 

प्रादेवशक कें द्राांमधे्य खेळ आयोवजत केले जातील 
 

महत्त्वाच ेमुदे्द: 

● कॉमनिेल्थ गेम्स फेडरेशन (CGF) ने पुष्ी केली की उद्घाटन 

समारांभ प्रवसद्ध 100,000 आसनाांच्या मेलबनय वक्रकेट मैदानािर 

होणार आहे. 

● CGF, कॉमनिेल्थ गेम्स ऑस्टर ेवलया (CGAus) आवण ल्टव्हक्ट्ोररया 

याांच्यातील विशेर् सल्ला सत्रानांतर, घोर्णा करण्यात आली. 

● या खेळाांसाठी ट्वेंटी-20 वक्रकेटसह 16 खेळाांची प्राथवमक यादी 

प्रस्ावित करण्यात आली असून, या िर्ायच्या अखेरीस आणखी खेळ 

जोडले जातील. 

● तथावप, नेमबाजी आवण कुस्ी याांसारख्या खेळाांचा, ज्याांनी भारताने 

पे्रक्षणीय खेळाच्या पूिीच्या आिृत्त्ाांमधे्य उतृ्कष् कामवगरी केली 

आहे, त्याांचा मूळ यादीत समािेश नाही. 
 

आर प्रग्नानंिाने प्रक्षतक्षष्ठत रेकजाक्षवक खुली बुस्टद्धबळ स्पिाश क्षजंकली. 

● 16 िर्ीय आर प्रगगनांधाने आइसलँडमधील रेकजाविक येथे 

प्रवतवष्ठत रेकजाविक खुली बुल्टद्धबळ स्पधाय वजांकली आहे. दोन 

भारतीय खेळाडूांमधे्य खेळल्ा गेलेल्ा अांवतम फेरीत, आर 

प्रज्ानांधाने अांवतम फेरीत देशबाांधि जीएम डी गुकेशला हरिून स्पधाय 

वजांकली. भारतीय तरुणाने 7½/9 धािा केल्ा आवण अधाय गुण पुढे 

पूणय केला. R Pragnanandaa ने इतर चार विजय देखील पोस्ट 

केले, ज्यात अमेररकन अवभमनू्य वमश्रा विरुद्धचा एक विजय होता, 

जो गेल्ा िर्ी 12 िरे् आवण चार मवहने ियाचा सिायत तरुण 

गँ्रडमास्टर बनला होता. 
 

भारत 2023 मधे्य स्टरीट चाइर्ल् क्षक्रकेट वर्ल्श कपचे आयोजन 

करणार आहे. 

● भारत 2023 मधे्य स्टर ीट चाइर्ल् वक्रकेट िर्ल्य कप आयोवजत 

करण्यासाठी सज्ज आहे. हे जग स्टर ीट चाइर्ल् युनायटेड आवण सेव्ह 

द वचर्ल्र न इांवडया याांनी आयोवजत केले आहे, स्टर ीट चाइर्ल् वक्रकेट 

िर्ल्य कप 2023 पुढील िर्ी भारतात 16 देशाांतील 22 सांघाांचे स्वागत 

करेल. स्टर ीट चाइर्ल् वक्रकेट विश्वचर्क 2023 पुढील िर्ी भारतात 

16 देशाांतील 22 सांघाांचे स्वागत करेल. 
 

ऑलीन्स मास्टसश 2022: भारतीय शटलर क्षमथुन मंजुनाथने 

रौप्यपदक क्षजंकले. 

● 29 माचय ते 3 एवप्रल 2022 या कालािधीत ऑवलयन्स, िान्स येथे 

आयोवजत बॅडवमांटन स्पधेत ऑवलयअन्स मास्टसय 2022 मधे्य भारतीय 

शटलर वमथुन मांजुनाथने पुरुर् एकेरीत रौ्पदक वजांकले आहे. 

आपल्ा पवहल्ा BWF फायनलमधे्य खेळताना, 79व्या मानाांवकत 

भारतीय शटलरला पॅलेस देस स्पोट्यस एररना येथे जागवतक 

क्रमिारीत 32व्या क्रमाांकािर असलेल्ा िान्सच्या टोमा जु्यवनयर 

पोपोव्हकडून 11-21, 19-21 असा पराभि पत्करािा लागला. 

अवश्वनी भट आवण वशखा गौतम या मवहला दुहेरी जोडीने या स्पधेत 

मवहला दुहेरीत काांस्यपदक पटकािले आहे. 
 

राष्ट्र ीय बासे्कटबॉल चसॅ्टियनक्षशपच्या फायनलमधे्य ताक्षमळनाडूने 

पंजाबचा पराभव केला. 

● तावमळनाडूने अांवतम फेरीत गतविजेत्या पांजाबचा 87-69 असा 

पराभि करून 71व्या िररष्ठ राष्र ीय बासे्कटबॉल स्पधेत पुरुर्ाांचे 

विजेतेपद पटकािले. मजबूत भारतीय रेले्व सांघाने पूनम चतुिेदीच्या 

26 गुणाांच्या जोरािर तेलांगणाचा 131-82 असा पराभि करत 

मवहला विजेतेपद पटकािले. 
 

ओक्षडशाच्या मुख्यमंत्र्ांनी 2023 पुरुष हॉकी क्षविचषकाच्या लोगोच े

अनावरण केले. 

● ओवडशाचे मुख्यमांत्री निीन पटनायक याांनी राजधानी भुिनेश्वर 

येथील कवलांगा से्टवडयममधे्य 2023 FIH पुरुर् हॉकी विश्वचर्क 

स्पधेच्या लोगोचे अनािरण केले. भुिनेश्वर आवण राउरकेला या 

जुळ्या शहराांमधे्य 13 ते 29 जानेिारी दरम्यान प्रवतवष्ठत चतुमायवसक 

स्पधाय होणार आहे. 

● हॉकी इांवडया आवण त्याचे अवधकृत भागीदार ओवडशा 2018 नांतर 

देशात सलग दुसर्याांदा माकी स्पधेचे आयोजन करतील. शोपीसची 

15 िी आिृत्ती भुिनेश्वर आवण राउरकेला येथे आयोवजत केली 

जाईल, जेथे देशातील सिायत मोठे हॉकी से्टवडयम बाांधले जात आहे. 

 

क्षवज्ञान बातम्या 
 

कदम: आयआयटी-मद्रासने बनवलेला भारतातील पक्षहला स्वदेशी 

पॉलीसेंक्षटरक प्रोस्थेक्षटक गुडघा 

● इांवडयन इल्टिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मद्रास येथील सांशोधकाांनी 

भारतातील पवहल्ा पॉलीसेंवटरक प्रोस्थेवटक गुडघ्याचे अनािरण केले 

आहे, जे हजारो पेक्षा जास् अशक्त लोकाांसाठी पररल्टस्थती 

सुधारण्याचा प्रयत्न करते. कदम, सोसायटी फॉर बायोमेवडकल 

टेक्नॉलॉजी (SBMT) आवण मोवबवलटी इांवडया याांच्या सहकायायने 

तयार केलेल्ा गुडघ्याच्या प्रोस्थेवसससाठी पॉलीसेंवटरक गुडघा, 

आवण हे 'मेड इन इांवडया' उत्पादन देखील आहे. 
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IIT गुवाहाटी ने CO2 कॅप्चर करण्यासाठी ऊजाश कायशिम तंत्रज्ञान 

क्षवकक्षसत करण्यासाठी NTPC सोबत सहकायश केले. 

● इांवडयन इल्टिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी, गुिाहाटी, ने नॅशनल थमयल 

पॉिर कॉपोरेशन (NTPC) सोबत ऊजाय-काययक्षम CO2 सांकलन 

प्रणालीची रचना आवण वनवमयती करण्यासाठी सहयोग केला आहे. प्रो. 

वबषु्णपद मांडल, रसायन अवभयाांवत्रकी विभाग, IIT गुिाहाटी याांच्या 

नेतृत्वाखालील सांशोधन पथकाने हे स्वदेशी तांत्र विकवसत केले आहे, 

ज्याचे लिकरच कॉपीराइट केले जाऊ शकते. 
 

महत्त्वाच ेमुदे्द: 

● तेल, नैसवगयक िायू आवण बायोगॅस उद्योग  तसेच पेटर ोवलयम 

ररफायनरी याांना प्रकल्पाच्या उत्पादनाांचा फायदा होईल. 

● परकीय चलनाच्या दृष्ीने भारताचा पैसा िाचिण्याचीही यात क्षमता 

आहे. 

● हा प्रकल्प UN च्या शाश्वत विकास उवद्दष्ाांना (SDGs) सांशोधन आवण 

वशक्षणािारे सहाय्य आवण बळकट करेल. 

● चाचणी तपासणी यशस्वीररत्या पूणय झाल्ानांतर पायलट प्लाांट 

NTPC च्या NETRA साइटिर हलिण्यात आला आहे. 

● या विकासामधे्य ग्लोबल िावमांगविरुद्धच्या लढ्यात मदत करण्याची 

क्षमता आहे. 

● अभ्यासाच्या पुढील टप्प्ात औद्योवगक फ्ल्लू् गॅस िापरून पायलट-

प्लाांट चाचणी समाविष् असेल. 

● फ्ल्लू् गॅसिर काम करण्यासाठी निीन सवक्रय अमाइन सॉल्हव्हेंट 

(IITGS) िापरणारी ही पद्धत, व्यािसावयक सवक्रय MDEA 

सॉल्हव्हेंटपेक्षा 11% कमी ऊजाय िापरते आवण बेंचमाकय  MEA 

(Monoethanolamine ) सॉल्हव्हेंटपेक्षा 31% कमी ऊजाय िापरते. 

● रासायवनक के्षत्रात, MEA आवण इतर मालकीच्या सॉल्हव्हेंट-आधाररत 

CO2 सांकलन प्रणाली उपलब्ध आहेत. 

● हे तांत्रज्ान कोळसा आवण गॅसिर चालणार्या पॉिर से्टशन्समधे्य 

माफक प्रमाणात फूड-गे्रड CO2 (पॉिर प्लाांटमधील CO2 

कॅप्पचरच्या तुलनेत) तयार करण्यासाठी िापरले जाते. 

● तथावप, पॉिर प्लाांटमधे्य l arge-से्कल CO2 कॅप्पचरसाठी िापरल्ास 

, पद्धत ऊजाय-कें वद्रत आहे. 

● IIT गुिाहाटीने फ्ल्लू् गॅसमधून CO2 काढण्यासाठी अमाइन-

आधाररत तांत्र तयार केले आहे जे ऊजाय-काययक्षम आवण खचय-प्रभािी 

दोन्ही आहे. 

● 2025 पयांत जीडीपी दुप्पट करण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकाांक्षी 

राष्र ीय उवद्दष्ासाठी ऊजाय के्षत्राचा विस्ार आिश्यक आहे. 

● भारतासाठी 'सिाांसाठी िीज' या उदात्त धोरणात्मक उवद्दष्ाची पूतयता 

करण्यासाठी उजाय के्षत्रातील िाढ ही आिश्यक आहे आवण 

त्याचबरोबर जीडीपीची िाढही लक्षणीय आहे. 

● दुसरीकडे, भारत सांशोधन आवण विकासािारे CO2 उत्सजयन कमी 

करण्याच्या जगभरातील प्रयत्नाांचा खांबीर समथयक आहे. 

 

महत्वाच ेक्षदवस 
 

10 एक्षप्रल 2022 रोजी जागक्षतक होक्षमओपॅथी क्षदन साजरा करण्यात 

आला. 

● होवमओपॅथी आवण और्धाच्या जगामधे्य त्याचे योगदान याबद्दल 

जागरूकता पसरिण्यासाठी दरिर्ी 10 एवप्रल रोजी जागवतक 

होवमओपॅथी वदन साजरा केला जातो. हा वदिस डॉ वििन िेडररक 

सॅमु्यअल हॅनेमन याांच्या जयांती स्मरणाथय देखील साजरा केला जातो. 

1755 मधे्य पॅररसमधे्य जन्लेल्ा हॅनेमन याांनी और्धाच्या या 

शाखेची स्थापना केली आवण त्याांना होवमओपॅथीचे जनक मानले 

जाते. 

● भारतातील जागवतक होवमओपॅथी वदन 2022 ची थीम 'पीपल्स 

चॉइस फॉर िेलनेस' अशी आहे. 
 

जागक्षतक पाक्षकश न्सन क्षदन 2022 

● दरिर्ी, 11 एवप्रल हा वदिस जागवतक पावकय न्सन्स वदन म्हणून 

साजरा केला जातो , ज्यामुळे पावकय न्सन रोग, जो एक प्रगतीशील 

मज्जासांस्थेचा विकार आहे, त्याबद्दल जागरूकता वनमायण करतो. 

यांदाची थीम एकाल्टत्मक आरोग्यसेिा आहे. हा वदिस लांडनमधील डॉ 

जेम्स पावकय न्सन याांचा जयांती वदिस आहे. 
 

राष्ट्र ीय राष्ट्र ीय सुरक्षित मातृत्व क्षदवस: 11 एक्षप्रल 

● भारतात, गरोदरपणात, बाळां तपणात आवण प्रसूतीनांतरच्या सेिाांमधे्य 

मवहलाांची पुरेशी काळजी घेण्याबाबत जागरूकता वनमायण 

करण्यासाठी दरिर्ी 11 एवप्रल रोजी राष्र ीय सुरवक्षत मातृत्व वदिस 

पाळला जातो. नॅशनल सेफ मदरहुड डे हा व्हाईट ररबन अलायन्स 

इांवडया (WRAI) चा एक उपक्रम आहे, ज्याची अांमलबजािणी 

करण्यासाठी मवहलाांना गभयधारणेच्या बाळां तपणादरम्यान आवण 

प्रसूतीनांतरच्या सेिाांची उपलब्धता आवण पुरेशी सोय असणे 

आिश्यक आहे. या वदिशी राष्र वपता मोहन दास करमचांद गाांधी 

याांच्या पत्नी कसु्रबा गाांधी याांची जयांती देखील आहे. 
 

इंटरनॅशनल डे ऑफ से्पस फ्लाईट डे:12 एक्षप्रल 

● 12 एवप्रल 1961 रोजी युरी गागाररन याांच्या पवहल्ा मानिी अांतराळ 

उड्डाणाच्या िधायपन वदनावनवमत्त दरिर्ी 12 एवप्रल रोजी इांटरनॅशनल 

डे ऑफ से्पस फ्लाईट डे साजरा केला जातो. 7 एवप्रल रोजी सांयुक्त 

राष्र  महासभेच्या 65 व्या सत्रात या वदिसाची घोर्णा करण्यात 

आली. 
 

13 एक्षप्रल रोजी आंतरराष्ट्र ीय पगडी क्षदन साजरा केला जातो. 

● वशखाांना त्याांच्या धमायचा अवनिायय भाग म्हणून पगडी घालण्याच्या 

कठोर आिश्यकताांबद्दल जागरूकता आणण्यासाठी 2004 पासून 

दरिर्ी 13 एवप्रल रोजी आांतरराष्र ीय पगडी वदिस साजरा केला 

जातो. 2022 पगडी वदिस हा गुरु नानक देि याांची 553 िी जयांती 

आवण बैसाखीचा सण आहे. 

● 2004 पासून, पगडी वदनावनवमत्त, जगभरातील शीख त्याांच्या 

पररसरातील सामान्य समुदायाला पगडीबद्दल मावहती देण्यासाठी 

विविध काययक्रम आयोवजत करतात. या काययक्रमाांमधे्य प्रते्यक 

रांगाच्या पगड्याांचे प्रवतवनवधत्व केले जाते आवण वशखाांची मावहती 

दशयविणारी पोस्टसय देखील प्रदवशयत केली जातात आवण वदली 

जातात. 
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13 एक्षप्रल 2022 रोजी 38 वा क्षसयाचीन क्षदन साजरा केला जातो. 

● भारतीय लष्कर दरिर्ी 13 एवप्रल रोजी वसयाचीन वदन म्हणून 

साजरा करते. "ऑपरेशन मेघदूत" अांतगयत भारतीय सैन्याच्या 

शौयायचे स्मरण म्हणून हा वदिस पाळला जातो. या वदिशी शतू्रपासून 

यशस्वीपणे मातृभूमीची सेिा करणार्या वसयाचीन िॉररयसयचाही 

सन्ान केला जातो. दरिर्ी हा वदिस 38 िर्ाांपूिी वसयाचीनची 

बफायळ उांची काबीज करण्यासाठी आपल्ा प्राणाांची आहुती 

देणार्या सैवनकाांना श्रद्धाांजली अपयण करण्यासाठी साजरा केला 

जातो . हा वदिस जगातील सिायत उांच आवण सिायत थांड रणाांगण 

सुरवक्षत करण्यासाठी भारतीय सैन्य दलाने दाखिलेल्ा धैयय आवण 

धैयायचे स्मरण करतो. 
 

जाक्षलयनवाला बाग हत्ाकांडाला 103 वषे पूणश झाली. 

● जावलयनिाला बाग हत्याकाांड, ज्याला अमृतसर हत्याकाांड म्हणूनही 

ओळखले जाते, 13 एवप्रल 1919 रोजी घडले. या िर्ी आम्ही सांपूणय 

देशाला हादरिून सोडणार्या दहशतिादाच्या 103 व्या िधायपन 

वदनाचे स्मरण करत आहोत. जावलयनिालाबाग उद्यानाचे स्मारकात 

रूपाांतर करण्यात आले आहे. आवण या वदिशी हजारो लोक शहीद 

पुरुर् आवण मवहलाांना आदराांजली िाहण्यासाठी येतात, जे त्या 

वदिशी देशासाठी शहीद झाले होते. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 2022 

● आांबेडकर जयांती (भीम जयांती म्हणूनही ओळखली जाते) 

बाबासाहेब डॉ भीमराि आांबेडकर याांच्या जयांती स्मरणाथय 14 एवप्रल 

रोजी साजरी केली जाते. 2015 पासून सांपूणय भारतात हा वदिस 

अवधकृत साियजवनक सुट्टी म्हणून पाळला जात आहे. 2022 मधे्य, 

आम्ही बाबासाहेबाांची 131 िी जयांती साजरी करत आहोत.  

जागक्षतक चागस रोग क्षदवस 14 एक्षप्रल रोजी साजरा केला जातो. 

● चागस रोग (याला अमेररकन टर ायपॅनोसोवमयावसस वकां िा सायलेंट 

वकां िा सायलेन्स्ड रोग देखील म्हणतात) आवण रोग प्रवतबांध, वनयांत्रण 

वकां िा वनमूयलनासाठी आिश्यक सांसाधने याबद्दल लोकाांमधे्य 

जनजागृती आवण दृश्यमानता िाढिण्यासाठी 14 एवप्रल रोजी 

जागवतक चागस रोग वदिस पाळला जातो. 2022 ची थीम finding 

and reporting every case to defeat chagas disease ही 

आहे. 
 

जागक्षतक कला क्षदन 15 एक्षप्रल रोजी साजरा केला जातो, 

● जागवतक कला वदन दरिर्ी 15 एवप्रल रोजी जगभरात साजरा केला 

जातो. जगभरातील सिय लोकाांसाठी सजयनशीलता, नाविन्य आवण 

साांसृ्कवतक विविधतेचे पालनपोर्ण करणार्या कलेचे महत्त्व पटिून 

देण्यासाठी हा वदिस जगभरात साजरा केला जात आहे. इांटरनॅशनल 

असोवसएशन ऑफ आटय (IAA), UNESCO च्या अवधकृत 

भागीदारीत काम करणार्या NGO ने हा वदिस घोवर्त केला. 

वर्ल् व्हॉइस डे: 16 एक्षप्रल 

● िर्ल् व्हॉइस डे दरिर्ी 16 एवप्रल रोजी जगभरात साजरा केला 

जातो. सिय लोकाांच्या दैनांवदन जीिनात आिाजाचे वकती महत्त्व आहे 

हे दाखिून देण्यासाठी हा वदिस पाळला जातो. वदिस हा मानिी 

आिाजाच्या अमयायद मयायदा ओळखण्यासाठी समवपयत जागवतक 

िावर्यक काययक्रम आहे. 

● वलफ्ट युअर व्हॉइस व्हॉइस ही 2022 ची थीम आहे. 
 

सेव्ह द एक्षलफंट डे 2022: 16 एक्षप्रल 

● हत्ती ांना भेडसािणारे धोके आवण त्याांना जगण्यासाठी येणार्या विविध 

अडचणी ांबद्दल जागरूकता वनमायण करण्यासाठी दरिर्ी 16 एवप्रल 

रोजी सेव्ह द एवलफां ट डे साजरा केला जातो. सेव्ह द एवलफां ट डेचे 

उवद्दष् लोकाांना हत्ती ांबद्दल आवण त्याांना होणार्या दुदयशाांबद्दल वशवक्षत 

करून, प्रते्यकाला त्याांचे कायय करण्यास प्रोत्सावहत करून आवण 

त्याांना नामशेर् होण्यापासून िाचिण्यास मदत करून ही वचांताजनक 

प्रिृत्ती बदलणे आहे. 

क्षनिन बातम्या 
 

अक्षभनेता-पटकथा लेखक क्षशवकुमार सुब्रमण्यम यांच ेक्षनिन 

● अवभनेता-पटकथा लेखक वशिकुमार सुब्रमण्यम याांचे वनधन झाले, 

ते मुल्टक्तबांधन आवण मीनाक्षी सुांदरेश्वर या मावलकेतील त्याांच्या 

भूवमकाांसाठी ओळखले जात होते. 1989 मधे्य विधू विनोद चोप्रा 

वदग्दवशयत 'पररांदा' या वचत्रपटाची पटकथा वलहून त्याांनी आपल्ा 

कारवकदीची सुरुिात केली. हजारोां खिैशी ां ऐसीसाठी त्याांना 

सिोतृ्कष् कथेचा वफल्मफेअर पुरस्कार वमळाला. त्याने 2 से्टट्स, 

वहचकी, नेल पॉवलश, रॉकी हँडसम आदी वचत्रपटाांमधे्य काम केले 

आहे. 

 

अहवाल आक्षण क्षनदेशांक बातम्या  
 

NITI आयोगाचा राज्य ऊजाश आक्षण हवामान क्षनदेशांक: गुजरात 

अव्वल 

● NITI आयोगाने राज्य ऊजाय आवण हिामान वनदेशाांक (SECI) फेरी I 

लाँच केली आहे. राज्य ऊजाय आवण हिामान वनदेशाांक (SECI) फेरी 

I 6 पॅरामीटसयिर राज्याांच्या कामवगरीची क्रमिारी लािते, म्हणजे, (1) 

वडस्कॉमची कामवगरी (2) प्रिेश, परिडणारीता आवण ऊजेची 

विश्वासाहयता (3) स्वच्छ ऊजाय उपक्रम (4) ऊजाय काययक्षमता (5) 

पयायिरणीय शाश्वतता; आवण (6) निीन उपक्रम. 

मोठ्या राज्यांच्या शे्रणीतील शीषश तीन राजे्य 

● गुजरात 

● केरळा 

● पांजाब 

लहान राज्यांच्या शे्रणीतील शीषश तीन राजे्य 

● गोिा 

● वत्रपुरा 

● मवणपूर 

शीषश तीन कें द्रशाक्षसत प्रदेश 

● चांदीगड 

● वदल्ली 

● दमण आवण दीि/ दादरा आवण नगर हिेली 
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एअरपोट्शस कौस्टन्सल इंटरनॅशनल: 2021 साठी जगातील टॉप 10 

सवाशत व्यस्त क्षवमानतळ 

● एअरपोट्यस कौल्टन्सल इांटरनॅशनल (ACI) ने 2021 साठी जगभरातील 

टॉप 10 सिायत व्यस् विमानतळाांची यादी जाहीर केली. 

हाट्यसफीर्ल्-जॅिन अटलाांटा आांतरराष्र ीय विमानतळ (ATL) 75.7 

दशलक्ष प्रिाशाांसह पवहल्ा स्थानािर आहे. डॅलस/फोटय िथय 

आांतरराष्र ीय विमानतळ (DFW) 62.5 दशलक्ष प्रिासी) दुसर्या, 

डेन्व्हर आांतरराष्र ीय विमानतळ (DEN, 58.8 दशलक्ष प्रिासी) 

वतसर्या क्रमाांकािर आहे. 
 

Top 10 busiest airports in the world for 2021: 

Ranks Airport PASSENGERS 
1 Atlanta 75,704,760 

2 Dallas Fort Worth 62,465,756 
3 Denver 58,828,552 
4 Chicago O’Hare 54,020,339 

5 Los Angeles 48,007,284 
6 Charlotte 43,302,230 

7 Orlando International 40,351,068 
8 Guangzhou 40,259,401 
9 Chengdu 40,117,496 

10 Las Vegas 39,754,366 

 

क्षवक्षवि बातम्या  
 

उक्षमया माता मंक्षदराच्या 14 व्या स्थापना क्षदनाला पंतप्रिान मोदीनंी 

संबोक्षित केले. 

● गुजरातमधील जुनागढमधील उवमया माता मांवदर हे धावमयक स्थळ 

आता सामावजक जाणीिेचे कें द्रवबांदू बनले आहे, असे पांतप्रधान नरेंद्र 

मोदी याांनी साांवगतले. त्याांनी स्पष् केले की मांवदर समाजातील िांवचत 

सदस्याांना मोफत आरोग्य उपचार तसेच धावमयक आवण सामावजक 

उपक्रम देऊन मदत करते. 
 

महत्त्वाच ेमुदे्द: 

● रामनिमीच्या वदिशी, जुनागढमधील उवमया माता मांवदराच्या 14 

व्या स्थापना वदनाच्या उत्सिात पांतप्रधान मोदी अक्षरशः बोलत होते. 

2008 मधे्य गुजरातचे मुख्यमांत्री असताना मोदी ांनी मांवदराच्या 

उद्घाटनाचे अध्यक्षपद भूर्िले होते. 

● पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी लोकाांना भािी वपढ्याांच्या वहतासाठी 

नैसवगयक शेती करण्याचे आिाहन केले. िैयल्टक्तक फायद्यासाठी 

आपण आपल्ा मातृभूमीचे शोर्ण करू नये, असे त्याांनी नमूद केले. 

● जशी जलसांधारणाची गरज आपण समजून घेतली, त्याचप्रमाणे 

नैसवगयक शेतीतून आपल्ा मातृभूमीचे जतन आवण सांगोपन 

करण्याचे महत्त्वही आपण जाणले पावहजे, यािर त्याांनी भर वदला. 

राष्ट्रपती रामनाथ कोक्षवंद यांच्या हसे्त मािवपूर खेड मेळ्याचे 

उद्घाटन 

● भारताचे राष्र पती, श्री राम नाथ कोविांद याांनी गुजरातमधील माधिपूर 

खेड, पोरबांदर येथे पाच वदिसीय माधिपूर खेड मेळ्याचे उद्घाटन 

केले. भगिान कृष्ण आवण रुल्टिणी याांच्या पवित्र वमलनाचा उत्सि 

साजरा करण्यासाठी दरिर्ी 2018 पासून गुजरात सरकार 

साांसृ्कवतक मांत्रालयाच्या सहकायायने माधिपूर खेड मेळा आयोवजत 

करत आहे. 
●  

पुदु्दचेरी LG ने बीच फेस्टस्टव्हल I Sea PONDY-2022 च ेउद्घाटन 

केले. 

● मुख्यमांत्री एन. रांगासामी याांच्या उपल्टस्थतीत, लेफ्टनांट गव्हनयर डॉ. 

तवमवलसाई सुांदरराजन याांनी पुदु्दचेरीतील पवहल्ा-िवहल्ा बीच 

फेल्टस्टव्हल I Sea PONDY-2022 चे उद्घाटन केले. 

● पुदु्दचेरीतील गाांधी बीच, पाँडी मरीना आवण पॅराडाईज बीचचे सॅांडून्स 

चार वदिस महोत्सिाचे आयोजन करणार आहेत. 

● महोत्सिादरम्यान विविध साांसृ्कवतक काययक्रम आवण स्पधाय होणार 

आहेत. 

 

सवश स्पिाश परीिांसाठी महत्त्वाच ेमुदे्द: 

● ISRO स्थापना: 15 ऑगस्ट 1969 

● ISRO मुख्यालय: बेंगळुरू 

● ISRO अध्यक्ष: एस सोमनाथ. 

● वहमाचल प्रदेश राजधानी: वशमला (उन्हाळा), धमयशाला (वहिाळा); 

● वहमाचल प्रदेशचे राज्यपाल: राजेंद्र आलेकर; 

● वहमाचल प्रदेशचे मुख्यमांत्री: जय राम ठाकूर. 

● पावकस्ानची राजधानी:  इिामाबाद; 

● पावकस्ानचे अध्यक्ष: आररफ अल्वी; 

● पावकस्ानची लोकसांख्या: 22.09 कोटी; 

● पावकस्ानी चलन: पावकस्ानी रुपया. 

● इके्वडोरची राजधानी: ल्टक्वटो; 

● इके्वडोर चलन: युनायटेड से्टट्स डॉलर; 

● इके्वडोरचे राष्र ाध्यक्ष: वगलेमो लासो. 

● भारताचे परराष्र  मांत्री: डॉ. एस जयशांकर; 

● लष्करप्रमुख: जनरल मनोज मुकुां द नरिणे. 

● पांजाब नॅशनल बँक (PNB) ची स्थापना: 1894 

● पांजाब नॅशनल बँक (PNB) मुख्यालय: निी वदल्ली 

● पांजाब नॅशनल बँक (PNB) MD आवण CEO: अतुल कुमार गोयल 
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