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साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 17 एहिल त े23 एहिल 2022 
 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त गुजरातमधे्य भगवान 

हनुमानजीचं्या 108 फूट उंच मूतीचे उद्घाटन 

● भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हनुमान जयंतीनननमत्त 

व्हिडीओ कॉन्फरव्हसंगद्वारे बापू केशवानंदजीचं्या आश्रमात 

गुजरातमधील मोरबी येथे भगवान हनुमानजीचं्या 108 फूट 

मूतीचे अनावरण केले. 'हनुमानजी चार धाम' प्रकल्पाचा एक 

भाग म्हणून देशभरात चारही नदशांना उभारण्यात येणाऱ्या चार 

पुतळ्ांपैकी हा दुसरा पुतळा आहे. 

● नहमाचल प्रदेशातील नशमला येथे 2010 मधे्य उत्तरेकडील 

हनुमानजीचं्या अशा पनहल्या भव्य पुतळ्ाचे उद्घाटन 

करण्यात आले. मोरबी येथे ही मूती पनिमेला उभारण्यात आली 

आहे. नतसरा पुतळा दनिणेत रामेश्वरम, तानमळनाडू येथे 

उभारला जाईल. तसेच अंनतम पुतळा पूवेला पनिम बंगालमधे्य 

स्थापन करण्यात येणार आहे. 

भारत 4 UN ECOSOC बॉडीज 2022 मधे्य ननवडून आला. 

● भारताची युनायटेड नेशस इकॉनॉनमक अँड सोशल कौव्हसल 

(ECOSOC) च्या चार प्रमुख संस्थांमधे्य ननवड झाली आहे, 

ज्यात नवकासासाठी नवज्ञान आनण तंत्रज्ञान आयोगाचा समावेश 

आहे. आनथिक, सामानजक आनण सांसृ्कनतक हक्क सनमतीवर 

(The Committee on Economic, Social, and Cultural 

Rights), राजदूत प्रीती सरन यांची पुन्हा ननवड झाली आहे. 

2018 मधे्य, ती पनहल्यांदा UN च्या आनथिक, सामानजक आनण 

सांसृ्कनतक हक्क सनमतीच्या आनशया पॅनसनफक जागेवर 

ननवडून आली. 1 जानेवारी 2019 रोजी नतचा पनहला चार 

वर्ाांचा कायिकाळ सुरू झाला. 
 

 

भारतातील 4 संस्ांची ननवड झाली आहे 

● The Committee on Economic, Social, and Cultural 

Rights 

● The Commission for Social Development 

● The Committee on Non-Governmental 

Organizations 

● The Commission on Science and Technology for 

Development 

NITI आयोग राष्ट्र ीय डेटा आनि नवशे्लषि पॅ्लटफॉमम सुरू 

करिार आहे. 

● मे मधे्य, NITI आयोगाने नॅशनल डेटा अँड अँनानलनटक्स 

पॅ्लटफॉमि (NDAP) लाँच करण्याची योजना आखली आहे, जो 

सरकारी डेटा वापरकताि-अनुकूल पद्धतीने देईल आनण डेटा-

आधाररत ननणिय घेण्यास आनण संशोधनास प्रोत्साहन देईल. 

2020 मधे्य संकव्हल्पत केलेल्या या पॅ्लटफॉमिचे उनिष्ट सरकारी 

स्रोतांवरील डेटाचे प्रमाणीकरण करणे आनण लवनचक 

नवशे्लर्णे प्रदान करणे हे आहे जे वापरकर्त्ाांना असंख्य 

डेटासेट वापरून डेटाचे सहज नवशे्लर्ण करू देते. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● NITI आयोगाच्या वररष्ठ सल्लागाराचा हवाला देत 

आकाशवाणीच्या प्रनतननधीने नदलेल्या मानहतीनुसार, हे 

व्यासपीठ धोरणकते, नवद्वान आनण संशोधकांना डेटावर प्रनिया 

न करता सहजपणे नवशे्लर्ण करू देईल. 

● पदापिणाच्या वेळी, पोटिलमधे्य 46 पेिा जास्त मंत्रालयांचे 200 

डेटासेट असतील. 

● भनवष्यात, नवीन डेटासेट गावपातळीपयांत अपलोड केले 

जातील. अनेक सरकारी संस्था आता नवनवध शक्यतांसह 

साविजननक डॅशबोडि ऑफर करतात. 

● अनेक सरकारी नवभागांकडे आता डेटा डाउनलोड पयाियांसह 

साविजननक डॅशबोडि आहेत; काही इमेज फाइल्स म्हणून 

पुरवल्या जातात, तर काही पीडीएफ फॉरमॅटमधे्य असतात, 

ज्यामुळे डेटा संकलन समस्याप्रधान होते. 

स्वनननध से समृद्धीचा दुसरा टप्पा 28 लाख रस्त्यावरील 

नवके्रत्ांना संरक्षि देण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे. 

● गृहननमािण आनण शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) 

स्वननधी से समृद्धी' कायििमाचा नवस्तार 14 राजे्य आनण 

कें द्रशानसत प्रदेशांमधील 126 शहरांमधे्य केला आहे. 

कायििमाचा अंमलबजावणी भागीदार भारतीय गुणवत्ता पररर्द 

(QCI) आहे. 
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● 'स्वनननध से समृद्धी' हा PMSVANidhi ऍड-ऑन उपिम आहे 

जो 4 जानेवारी 2021 रोजी PMSVANidhi सहभागी आनण 

र्त्ांच्या कुटंुनबयांच्या सामानजक-आनथिक प्रोफाइलचे मॅनपंग 

करण्याच्या उिेशाने 125 शहरांमधे्य सुरू झाला. 

● अनेक कें द्रीय कल्याणकारी उपिमांसाठी लाभाथी पात्र आहेत 

की नाही हे ते ठरवते (8) आनण या कायििमांच्या नलंक्सना 

प्रोत्साहन देते. 

नहमाचल प्रदेश ते लडाख यांना जोडिारा जगातील सवामत उंच 

बोगदा BRO द्वारे बांधला जािार आहे. 

● बीआरओचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल राजीव चौधरी यांनी 

घोर्णा केली की बॉडिर रोड ऑगिनायझेशन नहमाचल प्रदेश 

आनण लडाखला जोडण्यासाठी नशंकू ला पास येथे जगातील 

सवाित उंच बोगदा 16,580 फूट बांधेल. नशंकू ला पास येथे 

रणनीनतकदृष्ट्या महत्त्वाचा असलेला नहमाचल ते झांस्कर रोड 

उघडताना र्त्ांनी हे सांनगतले, जेथे झांस्कर बाजूने अधाि 

डझनहून अनधक वाहने मनालीच्या नदशेने जात होती. 

● पीटीआयचे लेफ्टनंट जनरल राजीव चौधरी यांच्या 

म्हणण्यानुसार बॉडिर रोड ऑगिनायझेशन (बीआरओ) नहमाचल 

प्रदेश आनण लडाखमधील झांस्कर िॅली यांना जोडणाऱ्या 

बोगद्याचे बांधकाम या वर्ी जुलैपयांत सुरू करेल. र्त्ांनी 

सांनगतले की कें द्राने या महत्वाकांिी प्रकल्पासाठी BRO ची ' 

नमशन योजना' स्थापन केली आहे. 

गांधीनगरमधे्य देशातील पनहल्या पोटेबल सोलर रूफटॉप 

प्रिालीचे अनावरि करण्यात आले. 

● गुजरातमधील गांधीनगर येथील स्वामीनारायण अिरधाम मंनदर 

संकुलात भारतातील पनहल्या पोटेबल सोलर रूफटॉप प्रणालीचे 

उद्घाटन करण्यात आले आहे. 10 फोटोिोले्टइक पीिी पोटि 

नसस्टम नवी नदल्ली व्हस्थत सवोटेक पॉवर नसस्टीम्स नलनमटेड 

द्वारे उत्पानदत केली गेली आहे आनण जमिन नवकास एजसी 

डू्यश गेसेल्सस्चाफ्ट फर इंटरनॅशनल झुसामेनारनबट (GIZ) ने 

नडझाइन केली आहे. संपूणि भारतातील नवीकरणीय ऊजाि शहरे 

नवकनसत करण्यासाठी कें द्रीय नवीन आनण नवीकरणीय ऊजाि 

मंत्रालयाच्या पुढाकाराने या प्रणाली स्थानपत करण्यात आल्या 

आहेत. 

● PV पोट्िसची नननमिती नवी नदल्ली व्हस्थत सवोटेक पॉवर नसस्टीम्स 

नलनमटेड (SPSL) द्वारे केली गेली आहे, जी मेक इन इंनडया 

प्रकल्पांतगित LEDs, ऑव्हक्सजन कॉसेंटर ेटसि आनण EV चानजांग 

उपकरणे यांसारख्या उच्च शे्रणीतील सौर उत्पादने बनवणारी 

आघाडीची कंपनी आहे 

सवोच्च न्यायालयाने नदल्ली-डेहराडून कॉररडॉर प्रकल्पासाठी 

तज्ञ सनमतीची पुनरमचना केली. 

● भारताच्या सवोच्च न्यायालयाने नदल्ली-डेहराडून इकॉनॉनमक 

कॉररडॉर एके्स्प्रसवे प्रकल्पासाठी भरपाई देणारी वनीकरण 

आनण इतर कमी करण्याच्या उपायांवर लि ठेवण्यासाठी तज्ञ 

सनमतीची पुनरिचना केली आहे . उत्तराखंडचे मुख्य सनचव 

सुखबीर नसंग संधू यांच्या अध्यितेखाली राष्टर ीय हररत 

न्यायानधकरणाने (NGT) स्वतंत्र 12 सदस्यीय तज्ञ सनमती 

स्थापन केली होती. 

सनमती बद्दल: 

● वन महासंचालक, पयािवरण, वने आनण हवामान बदल मंत्रालय 

पुनगिनठत सनमतीचे अध्यि असतील. 

● चंद्र प्रकाश गोयल यांची सध्या वन महासंचालक आनण भारत 

सरकारच्या पयािवरण, वन आनण हवामान बदल मंत्रालयाचे 

नवशेर् सनचव म्हणून ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● नवीन अध्यिांव्यनतररक्त, सवोच्च न्यायालयाने अननल प्रकाश 

जोशी (नहमालयीन पयािवरण अभ्यास आनण संवधिन संस्थेचे 

संस्थापक) आनण नवजय धमसाना (पयािवरणतज्ज्ञ) यांचा 

सनमतीमधे्य अनतररक्त सदस्य म्हणून समावेश केला आहे. 

आयुष्मान भारत-आरोग्य आनि कल्याि कें द्र योजनेला 4 वषम 

पूिम झाले. 

● कें द्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडनवया यांनी 16 एनप्रल ते 22 

एनप्रल या कालावधीत आयुष्मान भारत- हेल्थ अँड वेलनेस 

सेंटसि (AB-HWCs) च्या चौथ्या वधािपन नदनानननमत्त “आझादी 

का अमृत महोत्सव” अंतगित आठवडाभर चालणाऱ्या उत्सवाचे 

आयोजन केले होते. 

● 16 एनप्रल 2022 रोजी, AB-HWCs च्या eSanjeevani 

पॅ्लटफॉमि अंतगित 3 लाखांहून अनधक दूरसंचारांची नोदं 

करण्यात आली. एका नदवसात केलेल्या दूरसंचारांची ही 

सवािनधक संख्या आहे, ज्याने प्रनतनदन 1.8 लाख दूरसंचारांचा 

यापूवीचा नविम मागे टाकला आहे. 

● 17 एनप्रल, 2022 रोजी, AB-HWCs मधील सेवा तरतुदीमंधे्य 

आरोग्य आनण ननरोगीपणाच्या एकात्मतेवर प्रकाश 

टाकण्यासाठी सवि AB-HWC मधे्य योग सत्रांचे आयोजन 

करण्यात आले होते. 

● 18 एनप्रल ते 22 एनप्रल या कालावधीत राज्य/कें द्रशानसत 

प्रदेशांच्या (UTs) प्ररे्त्क नजल्सयात नकमान एका ब्लॉकमधे्य 

'ब्लॉक हेल्थ मेले' आयोनजत केले होते. 

● भारत सरकार नडसेंबर 2022 पयांत 1,50,000 AB-HWC ची 

स्थापना करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. र्त्ापैकी 1,17,400 HWC 

आधीच स्थानपत केले गेले आहेत, तसेच 1 लाखाहून अनधक 

कें द्रांनी ई-संजीवनी HWCs पोटिलसाठी नोदंणी केली आहे. 
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पंतप्रधान मोदीनंी पारंपाररक औषधांसाठी हू ग्लोबल सेंटरची 

पायाभरिी केली. 

● वर्ल्ि हेल्थ ऑगिनायझेशनने गुजरातमधील एका साइटवर र्त्ांचे 

ग्लोबल सेंटर फॉर टर ॅनडशनल मेनडनसन सुरू केले, ज्याचा उिेश 

आधुननक नवज्ञानासह प्राचीन पद्धतीचें नमश्रण करून र्त्ाची 

िमता अनलॉक करणे आहे. कायििमादरम्यान, डबू्ल्यएचओ 

प्रमुख टेडर ोस गेबे्रयसस यांनी नहंदीत भार्ण केले ज्याने सवि 

आियिचनकत झाले. WHO प्रमुख टेडर ोस गेबे्रयसस आनण 

मॉररशसचे पंतप्रधान श्री प्रनवंद कुमार जुगनाथ या कायििमाला 

उपव्हस्थत होते. 

भारतातील पनहला शुद्ध हररत हायडर ोजन प्लांट आसाममधे्य 

कायामन्वित झाला. 

● भारतातील पनहला 99.999% शुद्ध ग्रीन हायडर ोजन पायलट 

प्लांट ऑइल इंनडया नलनमटेड (OIL) ने आसाममधील जोरहाट 

पंप से्टशनवर कायािव्हित केला आहे. प्लांटची स्थानपत िमता 

प्रनतनदन 10 नकलो आहे. हा प्लांट 100 नकलोवॅट अँननअन 

एक्सचेंज मेमे्ब्रन (AEM) इलेक्ट्र ोलायझर अॅरे वापरून 500kW 

सोलर प्लांटद्वारे ननमािण होणाऱ्या नवजेपासून ग्रीन हायडर ोजन 

तयार करतो . AEM तंत्रज्ञानाचा वापर भारतात प्रथमच होत 

आहे. 

● भनवष्यात या प्लांटने ग्रीन हायडर ोजनचे उत्पादन दररोज 10 

नकलो वरून 30 नकलो पयांत वाढवणे अपेनित आहे. कंपनीने 

IIT गुवाहाटीच्या सहकायािने ग्रीन हायडर ोजन आनण नैसनगिक 

वायूचे नमश्रण आनण OIL च्या नवद्यमान पायाभूत सुनवधांवर 

र्त्ाचा पररणाम यावर तपशीलवार अभ्यास सुरू केला आहे. 

सरकारी अनधकाऱयांना National Cyber Security Incident 

Response Exercise प्रनशक्षि नदले जाईल. 

● भारताची सायबर व्हस्थती मजबूत करण्यासाठी, राष्टर ीय सुरिा 

पररर्द सनचवालय सरकारी अनधकारी आनण प्रमुख िेत्रातील 

संस्थांसाठी National Cyber Security Incident Response 

Exercise (NCX India) आयोनजत करत आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● नॅशनल सायबर नसकु्यररटी इव्हसडेंट ररस्पॉस एक्सरसाइजची 

सुरुवात राष्टर ीय सुरिा सल्लागार अनजत डोवाल यांनी केली. 

● नॅशनल नसकु्यररटी कौव्हसल सेिेटरीएटच्या एका 

ननवेदनानुसार, 140 हून अनधक अनधकाऱ्यांना प्रनशिण सत्र, 

लाइि फायर आनण स्टर ॅटेनजक व्यायामाद्वारे प्रनशनित केले 

जाईल. 

● घुसखोरी शोधण्याचे तंत्र, मालवेअर मानहती सामानयकरण 

पॅ्लटफॉमि (MISP), भेद्यता हाताळणी आनण प्रवेश चाचणी, 

नेटवकि  प्रोटोकॉल आनण डेटा प्रवाह आनण नडनजटल 

फॉरेव्हसक्स हे उपव्हस्थतांनी किर केलेले नवर्य आहेत. 

● लडाखमधील अलीकडील पॉवर नग्रड हॅनकंगच्या घटना, तसेच 

मंत्रालयाची निटर खाती हॅक झाल्याच्या अनेक घटनांच्या 

पाश्विभूमीवर ही प्रथा सुरू झाली आहे. 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याि पॅकेज (PMGKP), कोनवड-19 

नवरुद्ध लढिाऱया आरोग्य सेवा कममचार्यांसाठी एक नवमा 

पॉनलसी आिखी 180 नदवसांसाठी वाढवण्यात आली आहे. 

● प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज (PMGKP), कोनवड -19 

नवरुद्ध लढणाऱ्या आरोग्य सेवा कमिचार्यांसाठी एक नवमा 

पॉनलसी आणखी 180 नदवसांसाठी वाढवण्यात आली आहे. 

कोनवड-19 रूग्ांना ननयुक्त केलेल्या आरोग्य कमिचार्यांच्या 

अवलंनबतांसाठी सुरिा प्रदान करण्यासाठी कायििमाचा 

नवस्तार करण्याचा ननणिय घेण्यात आला. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● यासंबंधीचे पत्र 19 एनप्रल 2022 रोजी सवि राजे्य/कें द्रशानसत 

प्रदेशांचे अनतररक्त मुख्य सनचव (आरोग्य)/प्रधान सनचव 

(आरोग्य)/सनचव (आरोग्य) यांना पाठवण्यात आले होते, ज्यात 

र्त्ांनी र्त्ांच्या संबंनधत राजे्य/कें द्रशानसत प्रदेशच्या आरोग्य 

कमिचार्यांमधे्य या कायििमाचा व्यापक प्रचार करावा अशी 

नवनंती केली होती. 

● खाजगी रुग्ालय कमिचारी/ननवृत्त/स्वयंसेवक/स्थाननक शहरी 

संस्था/कंत्राटी/दैनंनदन वेतन/तदथि/आउटसोसि कमिचारी 

राज्य/कें द्रीय रुग्ालये/कें द्र/राजे्य/कें द्रशानसत प्रदेशांची 

स्वायत्त रुग्ालये, एम्स आनण राष्टर ीय महत्त्व संस्था (INI)/ 

रुग्ालये नवशेर्त: कोनवड-19 रूग्ांच्या काळजीसाठी तयार 

करण्यात आलेली कें द्रीय मंत्रालये देखील अभूतपूवि 

पररव्हस्थतीमुळे PMGKP च्या अंतगित येतात. 

पंतप्रधान मोदीनंी गुजरातमधील दाहोदमधे्य 22,000 कोटी 

रुपयांच्या नवकास प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. 

● गुजरातमधील दाहोद येथे आयोनजत कायििमात पंतप्रधान नरेंद्र 

मोदी यांनी 22,000 कोटी रुपयांच्या नवनवध प्रकल्पांची 

पायाभरणी आनण उद्घाटन केले. दाहोद नजल्हा दनिणी िेत्र 

प्रादेनशक पाणीपुरवठा योजना, नमिदा नदी खोऱ्यात बांधण्यात 

आली ज्याचा खचि 840 कोटी रुपये होता. 
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● या प्रकल्पांमधे्य इंनटगे्रटेड कमांड अँड कंटर ोल सेंटर (ICCC) 

नबव्हरं्ल्ग, स्टॉमिवॉटर डर ेनेज नसस्टीम, सीवरेज कामे, घनकचरा 

व्यवस्थापन प्रणाली आनण रेन वॉटर हावेव्हसं्टग नसस्टीम यांचा 

समावेश आहे. 

 

राज्य बातम्या 
 

165 फूट उंच राष्ट्र ीय ध्वज, ईशाने्यतील सवामत उंच, INA 

मुख्यालय संकुलात फडकवला जाईल. 

 मनिपूरचे मुख्यमंत्री एन नबरेन नसंग यांनी घोर्णा केली की, 

165 फूट उंच भारतीय राष्टरध्वज, ईशाने्यतील सवाित उंच, 

मनणपूरच्या नबषु्णपूर नजल्सयातील मोइरांग येथील इंनडयन 

नॅशनल आमी (INA) मुख्यालय संकुलात फडकवला जाईल, 

ज्यासाठी एक खांबा होता. आधीच उभारलेले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● नसंग यांच्या म्हणण्यानुसार, 100 नदवसांच्या कृती योजनेचा एक 

भाग म्हणून , कें द्रीय गृहमंत्री अनमत शाह राज्याला भेट देतील 

आनण भारतीय राष्टरध्वज फडकावतील. 

● ते इम्फाळच्या दनिणेला 45 नकलोमीटर अंतरावर असलेल्या 

मोइरांग येथील आयएनए हुतात्मा स्मारक संकुलात बोलत होते , 

नजथे ध्वजारोहण नदनाचा 78वा वधािपन नदन साजरा करण्यात 

आला. 

● नवीन आयएनए मेमोररयल हॉलच्या बांधकामासाठी राज्य 

सरकारने यापूवीच जमीन खरेदी केली होती आनण बांधकाम 

सुरू झाले होते. 

● यावेळी नवनवध कलाकारांनी ढोल-ढोलक छोलम, थांग ता असे 

सांसृ्कनतक कायििम सादर केले. 

16 ते 27 एनप्रल दरम्यान मंुबईत आयोनजत "हुनर हाट" ची 40 

वी आवृत्ती 

● हुनर हाटच्या 40 व्या आवृत्तीचे उद्घाटन कें द्रीय मानहती आनण 

प्रसारण आनण युवा व्यवहार आनण िीडा मंत्री अनुराग ठाकूर 

यांच्या हसे्त 17 एनप्रल 2022 रोजी झाले. 

● हा कायििम 16 एनप्रल ते 27 एनप्रल या कालावधीत मंुबईतील 

MMRDA ग्राउंड, वांदे्र-कुलाि कॉम्पे्लक्स येथे आयोनजत 

करण्यात आला आहे. हे स्थाननक कारागीर आनण कारागीर 

यांचे जतन, संरिण आनण प्रोत्साहन देण्यासाठी एक व्यासपीठ 

आहे. 

● प्लाव्हस्टक, कागद, प्लाय, लाकूड, काच, नसरॅनमक, ताग, कापूस 

आनण लोकर, तसेच केळीचे दांडे, उसाचा लगदा, भात आनण 

गिाचा पेंढा, भुसा, रबर, लोखंड यासारख्या वापरलेल्या आनण 

टाकून नदलेल्या वसंू्तपासून बनवलेली उतृ्कष्ट उत्पादने . आनण 

नपतळ, "स्थाननकांसाठी आवाज" आनण " कचऱ्यापासून 

सवोत्तम " या थीमनुसार प्रदनशित केले जातील. 

● उपिमाच्या 40 व्या आवृत्तीत देशभरातील नकमान 1,000 

कारागीर आनण कारागीर सहभागी होत आहेत. 

● आत्मननभिर भारत हुनरहाट सारख्या उपिमांमुळे बळकट होत 

आहे. हुनरहाटच्या या 40 व्या आवृत्तीत, 31 राज्यांमधून 

आलेल्या एक हजाराहून अनधक कारागीर आनण कारागीरांनी 

400 स्टॉल्स लावले आहेत. 

जमू्म आनि काश्मीरच्या ग्रामीि नवकास आनि पंचायती राज 

नवभागाने ई-गव्हनमन्स उपक्रमांतगमत 'जन ननग्रािी' हे अँप सुरू 

केले आहे. 

● ग्रामीण नवकास आनण पंचायती राज नवभाग, जमू्म आनण 

काश्मीर, ई-गिनिस उपिमांतगित, लोकांना नवनवध योजनांशी 

संबंनधत र्त्ांच्या तिारी ऑनलाइन नोदंवण्यास मदत 

करण्याच्या उिेशाने 'जन ननग्रानी' हे अँप सुरू केले आहे. जन 

ननग्राणी अँप हे 24×7 इंटरनेट-आधाररत पॅ्लटफॉमि आहे ज्याचा 

उिेश J&K मधील रनहवाशांच्या तिारीचंा अहवाल देणे आनण 

र्त्ांचे ननराकरण करणे, नवभागाद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या 

नवनवध सरकारी योजनांनवरुद्ध आहे. 

● कोणर्त्ाही नवनशष्ट तिारीचे ननवारण करण्यासाठी सात 

नदवसांच्या कालावधीसह ब्लॉक स्तरावर अजि सेट केला गेला 

आहे. हे बोगस नकंवा खोया तिारी देखील तपासेल आनण 

अँडर ॉइड सॉफ्टवेअरच्या गुगल पे्ल स्टोअरवरून डाउनलोड 

केले जाऊ शकते. 

● अपूणि मानहतीच्या कारणास्तव कमीत कमी नकारांची खात्री 

करण्यासाठी कस्टमाइज्ड स्कीम-नवनशष्ट इनपुट फॉमि वापरून 

तिारीचें अचूक ररपोनटांग देखील अँप सुलभ करेल. 

नरेंद्र नसंह तोमर यांनी 2022 च्या खरीप मोनहमेसाठी कृषी 

नवषयक देशव्यापी बैठकीचे उद्घाटन केले. 

● कें द्रीय कृर्ी मंत्री नरेंद्र नसंह तोमर यांनी नुकतीच नवी 

नदल्लीतील NASC कॉम्पे्लक्स येथे 2022-23 च्या खरीप 

मोनहमेसाठी कृर्ी नवर्यावरील राष्टर ीय पररर्देचा शुभारंभ केला. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार (2021-22) देशातील एकूण 

अन्नधान्य उत्पादन 3160 लाख टनांपयांत पोहोचेल, हा नवा 

उच्चांक आहे याबिल मंत्री महोदयांनी आनंद व्यक्त केला. 

● डाळी आनण तेलनबयांचे उत्पादन अनुिमे 269.5 लाख टन 

आनण 371.5 लाख टन असेल. 

● 2020-21 मधे्य फलोत्पादन उत्पादन 3310.5 लाख टनांपयांत 

पोहोचण्याची अपेिा आहे, ती भारतीय फलोत्पादनासाठी 

आतापयांतची सवाित मोठी पातळी आहे, नतसऱ्या प्रगत 

अंदाजानुसार. 

● मंत्र्ांनी पुढे सांनगतले की, तणनाशके आनण नबयाणांची 

उपलब्धता सुरनित करण्यासाठी कें द्र आनण राजे्य सहकायि 

करतील आनण शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाच्या नकमती कमी 

करतील. 
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● युररयाच्या जागी नॅनो-युररयाची पद्धत नवकनसत करावी, असे 

मत र्त्ांनी मांडले. नैसनगिक आनण सेंनद्रय शेतीला सरकार 

प्राधान्य देत राहील, असे र्त्ांनी नमूद केले. 

● कृर्ी ननयाितीत वाढ झाली असताना, आंतरराष्टर ीय बाजारपेठेत 

स्पधाि करण्यासाठी दजेदार उत्पादनांना प्राधान्य नदले पानहजे, 

असे मंत्री म्हणाले. शेतकरी आनण ननयाितदार दोघांनाही फायदा 

झाला पानहजे. 

उदगीर ये्े 95 व्या अन्वखल भारतीय मराठी सानहत् संमेलन 

सुरु 

● लातूर येथील उदगीर येथे 95 व्या अव्हखल भारतीय मराठी 

सानहर्त् संमेलनाची सुरुवात होत आहे. या नननमत्तानं 

उदगीरमधे्य तीन नदवस सानहव्हर्त्कांचा मेळा भरणार आहे. 

● जे्यष्ठ सानहव्हर्त्क भारत सासणे हे यंदाच्या संमेलनाचे अध्यि 

असणार आहेत. उदगीर येथे 95 वे अव्हखल भारतीय मराठी 

सानहर्त् संमेलन 22, 23 आनण 24 एनप्रल रोजी पार पडणार 

आहे. उदगीर येथील उदयनगरी महानवद्यालयाच्या प्रांगणात हे 

संमेलन होत आहे. 

सुरतमधे्य 'स्माटम शहरे, स्माटम शहरीकरि' पररषदेचे आयोजन 

करण्यात आले आहे. 

● तीन नदवसीय “स्माटि शहरे, स्माटि शहरीकरण” पररर्देला आज 

सुरतमधे्य सुरुवात झाली. स्वातंत्र्ाच्या 75 व्या वधािपन 

नदनानननमत्त माननीय पंतप्रधानांनी नदलेल्या आझादी का अमृत 

महोत्सव (एकेएएम) च्या घोर्णा अंतगित, हा कायििम सुरत 

स्माटि नसटी कॉपोरेशन डेिलपमेंट नलनमटेड यांच्या सह भारत 

सरकारच्या गृहननमािण आनण शहरी व्यवहार मंत्रालय 

(MoHUA) द्वारे आयोनजत केला जात आहे. 

मंुबई भारताची पनहली आंतरराष्ट्र ीय कू्रझ पररषद आयोनजत 

करिार आहे. 

● कें द्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आनण जलमागि आनण आयुर् मंत्री 

सबािनंद सोनोवाल यांनी सांनगतले की, 1ली अतुल्य भारत 

आंतरराष्टर ीय िूझ पररर्द-2022 मंुबईत आयोनजत केली 

जाईल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● मंुबईतील दोन नदवसीय कायििमाचे आयोजन बंदरे, 

जहाजबांधणी आनण जलमागि मंत्रालय, मंुबई बंदर प्रानधकरण 

आनण फेडरेशन ऑफ इंनडयन चेंबसि ऑफ कॉमसि अँड इंडस्टर ी 

(FICCI) यांनी केले आहे. 

● मंत्र्ांनी मंुबईतील एका वातािहर पररर्देत नमूद केले की 

भारतीय िूझ माकेटमधे्य वाढती मागणी आनण नडस्पोजेबल 

उत्पन्नामुळे पुढील दशकात दहापट वाढ होण्याची िमता आहे. 

● मंत्र्ांच्या मते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रमुख सागरमाला 

कायििम चेन्नई, नवझाग आनण अंदमान बंदरांना गोव्याशी 

जोडतो, जे सवािनधक पयिटकांना आकनर्ित करतात. 

● सबािनंद सोनोवाल यांनी पररर्देचे मानहतीपत्रक, लोगो आनण 

कॅप्टन िुझोचे शुभंकर देखील प्रकट केले. पत्रकार 

पररर्देदरम्यान र्त्ांनी www.iiicc2022.in या इिेंटची 

वेबसाइटही लॉन्च केली. िुझ हब म्हणून भारताचा नवकास 

करण्यावर पररर्देचा भर असेल. 

 

आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

इंडोनेनशयाने भारतातून कृषी आयात बंद केली. 

● अन्न सुरिेचे मूल्यांकन करणार्या आनण नवशे्लर्णाचे प्रमाणपत्र 

(COA) जारी करणार्या ऍबोरेटरीजची नोदंणी करण्यात नवी 

नदल्लीच्या अनधकार्यांनी अपयशी ठरल्यामुळे इंडोनेनशयाने 

भारतातून कृर्ी उत्पादनांची आयात थांबवली आहे, ज्यामुळे 

तृणधान्य ननयाितदारांमधे्य नचंता ननमािण झाली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● र्त्ाच्या कृर्ी संगरोध कें द्राच्या प्रमुखांना नदलेल्या आदेशात, 

इंडोनेनशयाच्या कृर्ी मंत्रालयाने सांनगतले की, भारतातील 

ताज्या अन्नाच्या सुरनिततेची चाचणी घेण्यासाठी आनण COA 

जारी करण्यासाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांचे अनधकार रि 

करण्यात आले आहेत. 

● प्रयोगशाळांनी जारी केलेले COA सूनचत करतात की 2019 

मधे्य वनस्पती उत्पत्तीच्या ताज्या अन्नाची स्पष्ट ननयाित प्रमानणत 

केली गेली होती, मंत्रालयानुसार मान्यता नदली जाणार नाही, 

जरी 24 माचि रोजी नकंवा र्त्ापूवी जारी केलेली प्रमाणपते्र 

कायदेशीर असतील. 

● इंडोनेनशयन ननयाितदारांना ऑडिरची सूचना देण्यात आली आहे. 

इंडोनेनशयाने ननयाितदारांना सीओएला अनतररक्त मानहती द्यावी 

अशी नोटीस बजावल्यानंतर ही बातमी आली. 

● इंडोनेनशयाकडून तीन ते चार मनहन्यांपूवी सूचना पाठवण्यात 

आली होती. 

● व्हिएतनाम आनण थायलंड सारखे देश र्त्ांच्या प्रयोगशाळांची 

नोदंणी वेळेआधी COA प्रदान करू शकत होते, परंतु भारतीय 

अनधकारी अंनतम मुदत पूणि करू शकले नाहीत. 

● नोदंणी अजि नडप्लोमॅनटक चॅनेलद्वारे सबनमट केला जावा. मात्र, 

जकाताि येथील दूतावास वेळेवर नोदंणी करण्यात अपयशी 

ठरला. 

युनायटेड नेशन्सच्या अहवालात असे सुचवले आहे की युके्रन 

युद्धापूवी कोनवडमुळे 77 दशलक्ष गररबीत बुडाले. 

● युनायटेड नेशसने जारी केलेल्या अहवालानुसार, साथीच्या 

रोगाने गेल्या वर्ी 77 दशलि अनतररक्त लोकांना गंभीर 

दाररद्र्यात ढकलले आनण अनेक नवकसनशील राष्टर े कजािच्या 

परतफेडीच्या मोठ्या खचािमुळे पुनप्रािप्त करण्यात अिम 

आहेत. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

● संशोधनानुसार, श्रीमंत देश अनत-कमी व्याजदराने घेतलेल्या 

ऐनतहानसक रकमेचा वापर र्त्ांना साथीच्या घसरणीतून 

सावरण्यासाठी मदत करण्यासाठी करू शकतात. 

● याउलट, सवाित गरीब देशांनी र्त्ांच्या कजािची सेवा 

करण्यासाठी अब्जावधी डॉलसि खचि केले आनण र्त्ांना नशिण 

आनण आरोग्य सेवा, पयािवरण संरिण आनण असमानता कमी 

करण्यासाठी गंुतवणूक करण्यापासून प्रनतबंनधत करून मोठ्या 

प्रमाणात कजि घेण्याच्या खचािचा सामना करावा लागला. 

युके्रन-रनशया युद्धाचा जागनतक प्रभाव: 

● युिेनमधील युद्धाचा जागनतक पररणाम झाला आहे. युनायटेड 

नेशसच्या अहवालानुसार, युिेनमधील युद्धामुळे 1.7 अब्ज 

लोकांना अन्न, ऊजाि आनण खतांच्या नकमती वाढण्याचा धोका 

आहे. 

● अहवालानुसार, सवाित गरीब नवकसनशील देश र्त्ांच्या 

महसुलाच्या 14 टके्क कजि व्याजात देतात, अनेकांना साथीच्या 

आजारामुळे नशिण, पायाभूत सुनवधा आनण भांडवली 

खचािसाठी बजेट कमी करण्यास भाग पाडले जाते. 

● श्रीमंत नवकनसत देश केवळ 3.5 टके्क वेतन देतात, असा दावा 

र्त्ात आहे. 

उष्णकनटबंधीय वादळ मेगी: भूस्खलन आनि पुरामुळे 

नफलीनपन्समधे्य मोठ्या प्रमािावर नवनाश झाला. 

● उष्णकनटबंधीय वादळ मेगीने नफनलपाइसवर कहर केला 

असून भूस्खलन आनण पुरात नकमान 167 लोकांचा मृरू्त् झाला 

आहे. राष्टर ीय आपत्ती संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, आणखी 110 

लोक बेपत्ता आहेत आनण 1.9 दशलि लोक प्रभानवत झाले 

आहेत. मध्य लेयटे प्रांतातील बेबे शहराच्या आजूबाजूच्या 

खेड्यांचा डोगंरावरील नहमस्खलन आनण ओसंडून वाहणाऱ्या 

नद्यांनी नाश केला. 

उष्णकनटबंधीय वादळ मेगी बद्दल: 

● उष्णकनटबंधीय वादळ मेगी, ज्याला नफलीनपसमधे्य 

उष्णकनटबंधीय वादळ अॅॅगॅटॉन म्हणूनही ओळखले जाते, ते 

एनप्रल 2022 मधे्य नफलीनपसमधे्य आलेले नकरकोळ परंतु 

नवनाशकारी उष्णकनटबंधीय वादळ होते. 

● हे 2022 मधील पॅनसनफकमधील टायफून हंगामातील नतसरे 

उष्णकनटबंधीय उदासीनता आनण दुसरे उष्णकनटबंधीय वादळ 

आहे. 

● नफनलनपस समुद्रातील एका संवहन िेत्रातून मेगी वायवे्यकडे 

प्रवास करत लेयट गल्फमधे्य गेला, नजथे तो जवळजवळ व्हस्थर 

रानहला, हळूहळू पूवेकडे मागोवा घेत होता. 

● मेगीने दोन लँडफॉल केले, एक गुयुआनच्या कॅनलकोन बेटावर 

आनण दुसरा समरच्या बेसी येथे. 

● लुप्त होण्यापूवी, ते नैऋरे्त्कडे चालू रानहले आनण नफनलनपस 

समुद्रात पुन्हा प्रवेश केला. 

● शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, मानवामुळे झालेल्या हवामान 

बदलामुळे उष्णकनटबंधीय वादळे अनधक तीव्र आनण 

शव्हक्तशाली बनली आहेत. 

● 2006 पासून, नफलीनपसला जगातील सवाित घातक 

चिीवादळांचा तडाखा बसला आहे. 

● र्त्ाच्या स्थानामुळे, याला हवामान आपत्तीसंाठी सवाित 

असुरनित देशांपैकी एक म्हणून नाव देण्यात आले आहे. 

युके्रनच्या 'नेपचू्यन के्षपिास्त्र हल्ल्या'मुळे रनशयन जहाज 

मॉस्क्वा बुडाले आहे. 

● मंत्रालयाच्या संदेशानुसार, रनशयाच्या बॅ्लक सी फ्लीटचे 

फॅ्लगनशप मॉस्क्वा हे बंदरात नेले जात असताना वादळी 

लाटांमुळे ते बुडाले. 510-िू नमसाईल िूझर , ज्याने युिेनवर 

रनशयाच्या नौदल हल्ल्याचे नेतृत्व केले, ते देशाच्या लष्करी 

सामथ्यािचे प्रतीक होते. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● कीवचा दावा आहे की र्त्ाच्या रॉकेटने िूझरला धडक नदली. 

युनायटेड से्टट्सच्या म्हणण्यानुसार, युिेननयन िेपणास्त्रांनी 

देखील ते लक्ष्य केले होते. 

● मॉस्कोने कोणर्त्ाही हल्ल्याचा इन्कार केला असून आगीमुळे 

जहाज बुडाल्याचा दावा केला आहे. 

● रनशयाच्या म्हणण्यानुसार, आगीमुळे युद्धनौकेच्या दारुगोळ्ाचा 

स्फोट झाला आनण अखेरीस संपूणि िूला काळ्ा समुद्रात 

जवळच्या रनशयन नौकांकडे हलवण्यात आले. 

● युद्धनौका तरंगत असल्याचे प्रथम सांनगतल्यानंतर, रनशयन 

संरिण मंत्रालयाने गुरुवारी उनशरा खुलासा केला की मॉस्क्वा 

हरवली आहे. 

● 12,490 टन वजनाची ही युद्धनौका WWII नंतरच्या युद्धात 

बुडालेली सवाित मोठी रनशयन युद्धनौका आहे. 

एस्टोननयामधे्य NATO द्वारे लॉक्ड शील्ड नावाचे सायबर 

संरक्षि सराव आयोनजत केले गेले. 

● नॉथि अटलांनटक टर ीटी ऑगिनायझेशन द्वारे मान्यताप्राप्त सायबर 

संघटना जगातील सवाित मोठी आनण सवाित व्हिष्ट "लाइि-

फायर" सायबर संरिण कवायती हाती घेईल. एस्टोननयामधील 

नाटो कोऑपरेनटि सायबर नडफेस सेंटर ऑफ 

एक्सलसनुसार नद्ववानर्िक लॉक्ड शीर्ल् इिेंट, राष्टर ीय IT 

प्रणाली आनण रीअल-टाइम हल्ल्यांपासून महत्त्वपूणि पायाभूत 

सुनवधांचे संरिण करणाऱ्या सायबरसुरिा तज्ञांच्या 

कौशल्यांमधे्य सुधारणा करण्यासाठी नडझाइन केलेले आहे. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

● मोठ्या प्रमाणात सायबर हल्ल्याचा सामना करण्यासाठी बनावट 

देशाला मदत करण्यासाठी सहभागीनंा पाठवले जाते. 

● युिेनसह 32 देशांतील 2,000 हून अनधक लोक या कायििमात 

सहभागी होण्याची अपेिा आहे. 

● लॉक्ड नशर््ल्स इिेंट या वर्ी युिेनमधे्य सुरू असलेल्या 

युद्धाच्या मध्यभागी होतो, ज्यामधे्य हॅनकंगने रनशयाच्या 

आिमणात व्हस्थर, नकरकोळ भूनमका बजावली आहे. रनशयन 

सरकारशी संबंनधत हॅकसिवर युिेनच्या सरकारी कायािलयांवर 

हल्ला करण्याचा आनण वीज पायाभूत सुनवधांमधे्य घुसण्याचा 

प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. 

● सरकारी अनधकार्यांच्या म्हणण्यानुसार, युिेननयन उद्योगांवरही 

ननयनमत सायबर हले्ल होत आहेत. 

● दरम्यान, युिेन सरकारने रनशयामधे्य सायबर हले्ल करणार्या 

हॅव्हक्ट्व्हिस्टच्या गटाच्या संघटनेला मदत केली आहे. 

● सायबर हल्ल्यांबिल नचंता, तथानप, युद्धभूमीच्या पलीकडे 

नवस्तारली आहे. नॉनडिक देश नाटोमधे्य सामील होण्यासाठी 

अजि करू शकतो अशा अफवा पसरल्याप्रमाणे नफनलंडने या 

मनहन्याच्या सुरुवातीला सरकारी वेबसाइटवर सायबर हल्ल्याची 

नोदं केली. पररणामी, अमेररकेचे राष्टर ाध्यि जो नबडेन यांनी 

अमेररकन कंपन्यांना प्रनतशोधात्मक सायबर हल्ल्यांना सामोरे 

जाण्याचा सल्ला नदला आहे. 

पॅनटरक आची यांची आयव्हरी कोस्टचे पंतप्रधान म्हिून पुन्हा 

ननयुक्ती 

● पॅनटरक आची यांची आयिरी कोस्टचे पंतप्रधान म्हणून राष्टर ाध्यि 

अलासाने ओउटारा यांनी पुन्हा ननयुक्ती केली आहे. माचि 2021 

मधे्य र्त्ांची पंतप्रधानपदी ननयुक्ती करण्यात आली. अमाडो 

गॉन कुनलबली आनण हमेद बाकायोको नंतर गेल्या तीन वर्ाांत 

पनिम आनिकन राज्य (आयिरी कोस्ट) मधे्य ते नतसरे 

पंतप्रधान होते. 
 

 

भारत श्रीलंकेला $500 दशलक्ष अनतररक्त इंधन मदत देिार 

आहे. 

● श्रीलंका बेट राष्टर ाला इंधन खरेदी करण्यात मदत करण्यासाठी 

भारत अनतररक्त $500 दशलि आनथिक मदत देईल आनण 

बांगलादेश कोलंबोला मदत करण्यासाठी $450 दशलि सॅ्वप 

परतफेड पुढे ढकलण्यास तयार आहे. देशाच्या नजवंत 

सृ्मतीमधील सवाित मोठ्या आनथिक संकटाशी झंुजत असलेल्या 

श्रीलंकेच्या सरकारला भारताने नदलेले पेटर ोलचे हे दुसरे $500 

दशलि िेनडट आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● या मनहन्याच्या सुरुवातीला 120,000 टन नडझेल आनण 40,000 

टन गॅसोलीनच्या नशपमेंटनंतर , िेनडटची पनहली ओळ संपली. 

● भारताने आतापयांत सुमारे 400,000 टन पेटर ोनलयमचा पुरवठा 

केला आहे. 

● इंधनाचा साठा संपुष्टात आल्यानंतर, मोठ्या प्रमाणात ननदशिने 

सुरू झाली. 

● एएफपीने दावा केला की हजारो नचडलेल्या वाहनचालकांनी 

टायर जाळले आनण कोलंबोकडे जाणारा प्रमुख रस्ता अडवला, 

पोनलस आनण स्थाननक अनधकार्यांचा हवाला देऊन. राज्य-

संचानलत नसलोन पेटर ोनलयम कॉपोरेशनने 92 ऑके्ट्न पेटर ोलची 

नकंमत प्रनत लीटर LKR 338, LKR 84 ची वाढ केल्यानंतर 

नवरोध सुरू झाला. 

● सीपीसीने या मनहन्यात दुसऱ्यांदा नकमती वाढवल्या. 

● लंकेतील भारतीय तेल कंपनीने सहा मनहन्यांत पाचव्यांदा 

नकमतीत वाढ केली आहे. 

रनशयाने “RS-28 SARMAT” या जगातील “सवामत 

शन्वक्तशाली” आन्विक-सक्षम आंतरखंडीय बॅनलन्वस्टक 

के्षपिास्त्राची चाचिी केली. 

● रनशयाचे राष्टर ाध्यि व्लानदमीर पुनतन यांनी सांनगतले की र्त्ांच्या 

सैन्याने मोठे अण्वस्त्र वाहून नेण्यास सिम असलेल्या 

आंतरखंडीय बॅनलव्हस्टक िेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली 

आहे, परंतु पेंटागॉनने म्हटले आहे की या िेपणास्त्राने 

अमेररकेला फारसा धोका नाही. रनशयाचे सवाित शव्हक्तशाली 

ICBM RS-28 Sarmat आहे, ज्याला NATO द्वारे "सैतान 2" 

असे नाव नदले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● हे एक अनत-जड, थमोनू्यव्हियर-सशस्त्र आंतरखंडीय-शे्रणी 

बॅनलव्हस्टक िेपणास्त्र आहे. 

● सरमतला सोव्हिएत-नननमित िोिोडा ची जागा घ्यायची होती, 

ज्यात तीन वारहेड होते आनण 1962 मधे्य नडझाइन केले गेले 

होते. 
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● सरमतचे वजन 200 मेनटरक टन (220 टन) आहे आनण र्त्ाची 

शे्रणी मोठी आहे, ज्यामुळे ते उत्तर आनण दनिण धु्रवांवर उड्डाण 

करू शकते आनण ग्रहावरील कोठेही लक्ष्यांवर हल्ला करू 

शकते. 

● सरमतमधे्य मोठ्या संखे्यने अनधक शव्हक्तशाली आव्हण्वक शसे्त्र 

आहेत. 

 

ननयुक्ती बातम्या 
 

लेफ्टनंट जनरल मनोज पांडे यांची भारताचे पुढील लष्करप्रमुख 

म्हिून ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● लेफ्टनंट जनरल मनोज पांडे यांची पुढील लष्करप्रमुख म्हणून 

ननयुक्ती करण्यात आली आहे. लेफ्टनंट जनरल पांडे हे 

लष्कराचे नवद्यमान उपप्रमुख आहेत. ते जनरल एमएम नरवणे 

यांच्याकडून पदभार घेतील, जे 30 एनप्रल, 2022 रोजी ननवृत्त 

होणार आहेत. लेफ्टनंट जनरल मनोज पांडे हे लष्कर प्रमुख 

म्हणून ननयुक्त होणारे अनभयंता कॉर्प्िचे पनहले अनधकारी 

आहेत. 

● र्त्ांनी इनथओनपया आनण इररनटर या येथे संयुक्त राष्टर  नमशनमधे्य 

मुख्य अनभयंता म्हणून काम केले आहे. ते जून 2020 ते मे 

2021 पयांत अंदमान आनण ननकोबार कमांड (CINCAN) 

कमांडर-इन-चीफ होते. 

नवक्रम देव दत्त यांची एअर इंनडया अँसेट होन्वलं्डग सीएमडी 

म्हिून ननयुक्ती 

● मंनत्रमंडळाच्या ननयुक्ती सनमतीने, नविम देव दत्त यांची एअर 

इंनडया अँसेट होव्हरं्ल्ग (AIAHL) चे अध्यि आनण 

व्यवस्थापकीय संचालक (CMD) म्हणून 27 जानेवारी 2022 

पासून भारत सरकारच्या अनतररक्त सनचव पदावर आनण 

वेतनावर ननयुक्तीला मान्यता नदली. 

● याआधी, टाटा समूहाकडे नवमानसेवा सुपूदि  होईपयांत दत्त एअर 

इंनडयाचे सीएमडी म्हणून प्रभारी होते. एअर इंनडया अँसेट 

होव्हरं्ल्ग (AIAHL) ची स्थापना सरकारने 2019 मधे्य एअर 

इंनडया समूहाची कजि आनण नॉन-कोअर मालमत्ता ठेवण्यासाठी 

केली होती. सरकारने 8 ऑक्ट्ोबर 2021 रोजी घोनर्त केले होते 

की टाटा समूहाने 18,000 कोटी रुपयांना एअर इंनडया नवकत 

घेण्याची बोली नजंकली. 

कनामटकने रॉनबन उ्प्पा यांना बे्रन हेल्थ इनननशएनटव्हसाठी 

बँ्रड अँमे्बसेडर म्हिून ननयुक्त केले. 

● कनािटक राज्य सरकारने NIMHANS आनण नीनत आयोग 

यांच्या संयुक्त नवद्यमाने जानेवारीमधे्य कनािटक बे्रन हेल्थ 

इनननशएनटि (Ka-BHI) लाँच केले. भारतीय निकेटपटू रॉनबन 

उथप्पा यांची नुकतीच कनािटक- बे्रन हेल्थ इनननशएनटि (Ka-

BHI) साठी बँ्रड अँमे्बसेडर म्हणून ननयुक्ती करण्यात आली 

आहे. डॉक्ट्रांचे प्रनशिण आनण तीन पायलट हॉव्हस्पटलमधे्य बे्रन 

हेल्थ व्हिननक सुरू करण्याची तयारीही सुरू झाली आहे. 

नवप्रोने सत् इसवरन यांना भारताचे देशप्रमुख म्हिून ननयुक्त 

केले. 

● आयटी िेत्रातील प्रमुख नवप्रोने सर्त् इसवरन यांची भारतासाठी 

कंटर ी हेड म्हणून ननयुक्ती जाहीर केली आहे. स्टर ॅटेनजक 

कसव्हलं्टग, टर ासफॉमेशन आनण आधुननकीकरण याद्वारे 

भारतातील नवप्रोच्या व्यवसायाला बळकटी देण्याचे काम ते 

सांभाळतील. िाउड, नडनजटल, अनभयांनत्रकी संशोधन आनण 

नवकास, डेटा/नवशे्लर्ण आनण सायबर सुरिा यामधील नवप्रोच्या 

िमता आनण गंुतवणूकीचा फायदा घेण्यासाठी तो िायंटला 

मदत करेल. 

सत् ईश्वरन यांचा अनुभव: 

● उच्च-मूल्य सल्लागार सेवा नवतरीत करण्याचा सर्त्ाचा समृद्ध 

आंतरराष्टर ीय अनुभव आनण यशस्वी नविी आनण नेतृत्व संघ 

तयार करण्याचा र्त्ांचा टर ॅक रेकॉडि भारतीय ग्राहकांसाठी 

नवश्वासू भागीदार म्हणून नवप्रोचे स्थान मजबूत करण्यात मदत 

करेल.. 

कमला हॅररस यांच्या संरक्षि सल्लागार म्हिून शांती सेठी 

यांची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● भारतीय-अमेररकन नौसेनापटू शांती सेठी यांची USA उपाध्यि 

कमला हॅररस यांच्या संरिण सल्लागार म्हणून ननयुक्ती 

करण्यात आली आहे. शांती सेठी या अमेररकेच्या नौदलाच्या 

प्रमुख लढाऊ जहाजाच्या पनहल्या भारतीय-अमेररकन कमांडर 

आहेत. शांती सेठी यांनी नडसेंबर 2010 ते मे 2012 या 

कालावधीत USS Decatur या मागिदनशित िेपणास्त्र नाशकाचे 

नेतृत्व केले. ती 1993 मधे्य नौदलात सामील झाली. 1993 मधे्य 

जेिा ती नौदलात सामील झाली, तेिाही लढाऊ बनहष्कार 

कायदा लागू होता र्त्ामुळे ती जे काही करू शकत होती 

र्त्ामधे्य ती मयािनदत होती. करा. मात्र, ती अनधकारी असताना 

बनहष्कार कायदा उठवण्यात आला. 

जसलीन कोहलीची नडनजट इन्शुरन्सच्या MD आनि CEO 

म्हिून ननयुक्ती 

● नडनजट इन्शुरसने जसलीन कोहलीची कंपनीचे नवीन 

व्यवस्थापकीय संचालक (MD) आनण मुख्य कायिकारी 

अनधकारी (CEO) म्हणून 20 एनप्रल 2022 पासून ननयुक्ती केली 

आहे. जसलीन कोहलीने नवजय कुमार यांची जागा घेतली. ते 19 

एनप्रल 2022 रोजी ननवृत्त झाले. 

लेफ्टनंट जनरल मनोज कुमार कनटयार यांची नमनलटरी 

ऑपरेशन्सचे पुढील डीजी म्हिून ननयुक्ती करण्यात आली 

आहे. 

● लेफ्टनंट जनरल मनोज कुमार कनटयार यांची लष्करी 

ऑपरेशसचे पुढील महासंचालक म्हणून ननयुक्ती करण्यात 

आली आहे. 1 मे रोजी ते नवीन कायािलयाचा पदभार 

स्वीकारणार आहेत. राष्टर ीय संरिण अकादमीचे माजी नवद्याथी, 

लेफ्टनंट जनरल कनटयार यांना जून 1986 मधे्य राजपूत 

रेनजमेंटच्या 23 व्या बटानलयनमधे्य ननयुक्त करण्यात आले. 
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● लेफ्टनंट जनरल कनटयार हे सध्या 1 कॉर्प्िचे जनरल ऑनफसर 

कमांनडंग आहेत, एक स्टर ाइक फॉमेशन पानकस्तान आनण चीन 

या दोन्हीनंवरुद्ध आिेपाहि कारवायांसाठी जबाबदार आहे. ते 

लष्कराच्या मुख्यालयात डायरेक्ट्र ऑफ जनरल स्टाफ डु्यटी 

म्हणून ननयुक्त झाले होते. र्त्ाने पनिम सीमेवर पायदळ नब्रगेड 

आनण माउंटन नडव्हिजनचे नेतृत्व केले. नॅशनल नडफेस 

कॉलेज, नवी नदल्ली येथे नशिण घेण्याबरोबरच, ते नॅशनल वॉर 

कॉलेज, यूएसएचे प्रनतनष्ठत पदवीधर देखील आहेत. र्त्ांनी 

भूतानमधील भारतीय लष्करी प्रनशिण संघात आनण नडफेस 

सव्हििसेस स्टाफ कॉलेज, वेनलंग्टन येथे प्रनशिक म्हणून काम 

केले. 

LV वैद्यना्न यांची P&G India चे CEO ननयुक्ती 

● प्रॉक्ट्र अँड गॅम्बल इंनडयाने इंडोनेनशयातील कंपनीच्या 

व्यवसायाचे नेतृत्व करणारे LV वैद्यनाथन यांची नवीन मुख्य 

कायिकारी अनधकारी म्हणून ननयुक्ती केली. तो मधुसूदन 

गोपालन यांच्याकडून पदभार स्वीकारतो जो मूळ कंपनीत 

नवीन भूनमकेत जाणार आहे. वैद्यनाथन यांनी 1 जुलै 2022 

पासून CEO म्हणून पदभार स्वीकारला. 

● वैद्यनाथन यांनी नॅशनल इव्हियूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, नागपूर 

येथून अनभयांनत्रकी (मेकॅननकल) पदवी पूणि केली आनण 

आयआयएम-अहमदाबादमधून एमबीए केले. र्त्ांनी 1996 मधे्य 

भारतातील P&G मधे्य नविी कायाित आपली कारकीदि  सुरू 

केली आनण नवनवध नेतृत्व भूनमकांमधे्य काम केले. 

नदल्लीचे नवे मुख्य सनचव नरेश कुमार यांची ननयुक्ती करण्यात 

आली आहे. 

● गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अनधसूचनेनुसार, वररष्ठ IAS 

अनधकारी नरेश कुमार यांची नदल्लीचे मुख्य सनचव म्हणून 

ननयुक्ती करण्यात आली आहे. एजीएमयूटी कॅडरच्या 1987 

बॅचचे आयएएस अनधकारी कुमार यांना अरुणाचल प्रदेशातून 

नदल्लीत हलवण्यात आले आहे. बदली होण्यापूवी ते अरुणाचल 

प्रदेशचे मुख्य सनचव होते. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● नवजय देव, IAS (AGMUT:1987) च्या से्वच्छाननवृत्तीनंतर नरेश 

कुमार IAS (AGMUT:1987) यांची GNCTD चे मुख्य सनचव 

म्हणून 21 एनप्रल 2022 पासून नकंवा रुजू झाल्याच्या 

नदवसापासून, यापैकी जे नंतर असेल र्त्ाची ननयुक्ती करण्यात 

आली आहे. 

● कुमार यांनी यापूवी नदल्लीत नवी नदल्ली नगर पररर्देचे 

(NDMC) अध्यि आनण नदल्ली पररवहन महामंडळाचे (DTC) 

व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम केले आहे . 

● से्वच्छाननवृत्तीनंतर नदल्लीच्या मुख्य सनचवपदावरून पायउतार 

झालेले देव 21 एनप्रल रोजी राज्याच्या ननवडणूक आयुक्तपदाची 

जबाबदारी स्वीकारणार आहेत. 

● गृह मंत्रालयाच्या ननणियानुसार पुद्दुचेरीचे मुख्य सनचव अनश्वनी 

कुमार (अरुणाचल गोवा नमझोराम कें द्रशानसत प्रदेश 

(AGMUT): 1992) यांनाही नदल्लीला पाठवण्यात आले. 

● नवधानानुसार, धमेंद्र (AGMUT 1989), वतिमान NDMC 

चेअरमन, अरुणाचल प्रदेशचे नवीन मुख्य सनचव असतील. 

अजय कुमार सूद यांची भारत सरकारचे प्रमुख वैज्ञाननक 

सल्लागार म्हिून ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● अजय कुमार सूद, पंतप्रधानांच्या नवज्ञान, तंत्रज्ञान आनण 

नवोने्मर् सल्लागार पररर्देचे सदस्य, प्रनसद्ध जीवशास्त्रज्ञ के 

नवजय राघवन यांच्यानंतर तीन वर्ाांच्या कालावधीसाठी या 

पदावर ननयुक्त करण्यात आले आहेत. मंनत्रमंडळाच्या ननयुक्ती 

सनमतीने (ACC) सूद यांची सरकारचे प्रमुख वैज्ञाननक सल्लागार 

म्हणून ननयुक्ती करण्यास मान्यता नदली आहे. 

बनबता नसंग यांची 2022 साठी नवीन ग्लोबल पीस अँमे्बसेडर 

म्हिून ननवड 

● आनशया आनिका कसोनटियम (AAC) च्या सहकायािने 

आयोनजत करण्यात आलेल्या इंनडया इंटरनॅशनल कॉन्िेि 

2022 मधे्य नशिण, िीडा, कला, संसृ्कती आनण मुत्सिेनगरीच्या 

माध्यमातून शांतता प्रस्थानपत करण्याच्या कामासाठी बनबता 

नसंग या मानलका उद्योजकाला जागनतक शांतता दूत म्हणून 

ननयुक्त करण्यात आले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● बनबता नसंग यांना हा सन्मान प्रदान करण्यात आला आहे कारण 

ती अशा मोजक्या लोकांपैकी एक आहे ज्यांनी जीवन 

सुधारण्यासाठी संयुक्त राष्टर  मानवानधकार चाटिर नुसार साविनत्रक 

नैनतक मूले्य, आंतरधमीय सहकायि आनण आंतरराष्टर ीय 

सौहादािला प्रोत्साहन देणाऱ्या पद्धतीसंाठी आपले जीवन 

समनपित केले आहे. 

● नोकरशहा, राजकारणी, आंतरराष्टर ीय प्रमुख वके्त, ख्यातनाम 

कलाकार, मुत्सिी आनण इतर दहा देशांतील राजदूत हे सवि 

उपव्हस्थत होते. 

● ऑन स्काय ग्लोबल, युनायटेड नेशस वर्ल्ि स्पोट्िस अलायस, 

वर्ल्ि हेल्थ ऑगिनायझेशन, सीबीएसई, प्राइमरी प्लस, जॉजि 

वॉनशंग्टन युननिनसिटी आनण बांगलादेश ऑनलव्हिक 

असोनसएशन यांच्या सहकायािने ही पररर्द सीबीएसई, प्राइमरी 

प्लस, जॉजि वॉनशंग्टन नवद्यापीठ आनण बांगलादेश ऑनलव्हिक 

असोनसएशन. यांच्या सहकायािने आयोनजत करण्यात आली 

होती. 
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अ म्व्यवस्ा बातम्या 
 

Paytm हे प्रधानमंत्री संग्रहालयासाठी अनधकृत नडनजटल पेमेंट 

भागीदार आहे. 

● पेटीएम पंतप्रधानांच्या संग्रहालयासाठी अनधकृत नडनजटल पेमेंट 

भागीदार बनले आहे. ते सुपरफास्ट, सोयीस्कर आनण सुरनित 

व्यवहारांसाठी आपले पेमेंट गेटवे, EDC (इलेक्ट्र ॉननक डेटा 

कॅप्चर) मशीन आनण QR कोड पेमेंट पयािय देत आहे. 

भारताच्या माजी पंतप्रधानांना श्रद्धांजली वाहणारे हे संग्रहालय 

21 एनप्रल 2022 रोजी लोकांसाठी खुले केले जाईल. पंतप्रधान 

मोदीनंी उद्घाटनापूवी संग्रहालयाचे पनहले नतकीट देखील 

खरेदी केले. 

माचममधे्य WPI आधाररत महागाई वाढून 14.55% झाली. 

● वीज दरात वाढ आनण खाद्यतेलाच्या वाढर्त्ा नकमतीमुंळे माचि 

मनहन्यात भारतातील घाऊक नकंमत ननदेशांक (WPI) आधाररत 

महागाई वाढून 14.55% झाली. माचि 2022 मधे्य, रनशया-युिेन 

संघर्ािमुळे जागनतक पुरवठा साखळीत व्यर्त्य आल्याने खननज 

तेल, कचे्च पेटर ोनलयम आनण नैसनगिक वायू आनण मूलभूत 

धातंूच्या नकमतीत वाढ झाल्यामुळे महागाईचा उच्च दर 

नोदंवला गेला. माचि 2021 मधे्य, WPI-आधाररत महागाई 

7.89% होती. 

● खाद्यपदाथि ननदेशांक, ज्यामधे्य उत्पानदत उत्पादने गटातील अन्न 

उत्पादने आनण सरकारच्या प्राथनमक लेख गटातील 

खाद्यपदाथाांचा समावेश आहे, माचि 2022 मधे्य 167.3 वर 

पोहोचला आहे, तो फेबु्रवारी 2022 मधे्य 166.4 होता. 

Nexo ने जगातील पनहले नक्रप्टो-बॅक्ड पेमेंट काडम “Nexo 

Card” लाँच केले. 

● लंडन-आधाररत निप्टोकरसी सावकार, Nexo ने जगातील 

पनहले “निप्टो-बॅक्ड” पेमेंट काडि लॉन्च करण्यासाठी जागनतक 

पेमेंट कंपनी मास्टरकाडिशी हातनमळवणी केली आहे. 

इलेक्ट्र ॉननक मनी फमि DiPocket ही Nexo ची काडि जारीकताि 

आहे. काडिला नकमान परतफेड, मानसक नकंवा ननव्हियता 

शुल्काची आवश्यकता नाही. दरमहा 20,000 युरो पयांत 

कोणतेही FX शुल्क नाही. 

जागनतक बँकेने जागनतक अ म्व्यवस्ेच्या वाढीचा अंदाज 

3.2% पयंत कमी केला. 

● जागनतक बँकेने 2022 साठी जागनतक वाढीचा अंदाज 3.2% 

पयांत कमी केला आहे. यापूवी हा अंदाज 4.1 टके्क होता. 

रनशयाच्या युिेनवरील आिमणाचा जागनतक अथिव्यवस्थेवर 

पररणाम झाल्यामुळे खाली येणारी सुधारणा आहे. प्रिेपण कमी 

करण्याचे कारण असे आहे की लोकांना व्यावसानयक 

नियाकलाप आनण व्यापार कमी होत आहे आनण कजि संकट 

आनण चलन अवमूल्यन यामुळे गररबांवर मोठा भार पडला 

आहे. नशिण, आरोग्य आनण स्त्री-पुरुर् समानतेच्या 

नवकासातही जगाला उलथापालथ होत आहे. 

IMF ने FY23 साठी भारताचा GDP वाढीचा अंदाज 8.2% पयंत 

कमी केला. 

● इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने 19 एनप्रल 2022 रोजी 

प्रनसद्ध केलेल्या आपल्या ताज्या वर्ल्ि इकॉनॉनमक आउटलुक 

अहवालात FY23 मधे्य भारतासाठी सकल देशांतगित उत्पादन 

(जीडीपी) वाढीचा अंदाज 8.2 टक्क्यांपयांत कमी केला आहे. 

जानेवारीच्या आधीच्या अहवालात हा अंदाज वतिवण्यात आला 

होता. 9 टके्क. IMF ने देखील भारताचा FY24 GDP वाढीचा 

अंदाज 6.9 टक्क्यांपयांत कमी केला आहे. यापूवी हे प्रमाण 7.1 

टके्क होते. जागनतक अथिव्यवस्थेच्या बाबतीत, IMF ने कॅलेंडर 

वर्ि 2022 साठी वाढीचा अंदाज 4.4 टक्क्यांवरून 3.6 

टक्क्यांपयांत कमी केला आहे. 

FY23 चे नवनवध संस्ांचे अंदाज (% मधे्य) 

Agency Now Earlier 

World Bank 8 8.7 

IMF 8.2 9 

Fitch 8.5 10.3 

India Ratings 7-7.2 7.6 

Morgan Stanley 7.9 8.4 

Citigroup 8 8.3 

ICRA Ltd 7.2 8 

RBI 7.2 7.8 

SBI ने IFSC नगफ्ट नसटी शाखेद्वारे USD 500 दशलक्ष उभारले. 

● से्टट बँक ऑफ इंनडया (SBI), भारतातील सवाित मोठी 

व्यावसानयक बँक, नतच्या आंतरराष्टर ीय नवत्तीय सेवा कें द्र (IFSC) 

गुजरात इंटरनॅशनल फायनास टेक (GIFT) शहर शाखेद्वारे 

तीन वर्ाांच्या नसंनडकेटेड कजि सुनवधेद्वारे USD 500 दशलि 

जमा केले आहे. USD 100 दशलि ग्रीनशू पयाियासह सुनवधेची 

नकंमत USD 400 दशलि आहे. दुसरीकडे, SBI ने नकमतीची 

मानहती नदली नाही. SBI च्या नगफ्ट नसटी शाखेने आपले पनहले 

ऑफशोअर USD नसकु्यडि ओिरनाईट फायनाव्हसंग रेट 

(SOFR) नलंक्ड नसंनडकेटेड लोन वाढवले आहे. 
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ररझव्हम बँक ऑफ इंनडयाने NBFC च्या कजामची मयामदा मयामनदत 

केली आहे. 

● ररझिि बँक ऑफ इंनडया (RBI) ने नबगर बँनकंग फायनास 

कंपन्यांसाठी (NBFC) र्त्ांच्या मोठ्या एक्सपोजरशी संबंनधत 

ननयम कडक केले आहेत. RBI ने NBFC चे एकूण एक्सपोजर 

मयािनदत केले जे भांडवल बेसच्या 20% वर एका घटकाकडे 

वरच्या स्तरावर आहेत. बोडािच्या मान्यतेने ही मयािदा आणखी 

5% ने वाढवता येईल. 

● एनबीएफसी जे इन्िास्टरक्चर फायनासमधे्य आहेत र्त्ांचे 

एक्सपोजर 25 टके्क असू शकते, नटयर I भांडवलाच्या 

अनतररक्त 5 टके्क एकल प्रनतपिाकडे पयाियासह कनेके्ट्ड 

प्रनतपिांच्या गटासाठी, पायाभूत सुनवधा कंपन्यांकडे नटयर-I 

भांडवलाच्या 35 टके्क एक्सपोजर असू शकतात. हे ननयम 1 

ऑक्ट्ोबर 2022 पासून लागू होतील. 

केवायसी ननयमांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल 

मिपु्परम फायनान्सला आरबीआयने 17.63 लाख रुपयांचा 

दंड ठोठावला आहे. 

● नो युवर कस्टमर (KYC) आनण प्रीपेड पेमेंट इिुमेंट्स 

रेगु्यलेशन (PPIs) चे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबिल 

भारतीय ररझिि बँक (RBI) ने मणपु्परम फायनास नलनमटेडला 

रु. 17.63 लाख दंड ठोठावला आहे. 

● आरबीआयला असे आढळून आले की र्त्ांच्या आदेशांचे पालन 

न केल्याचा वरील आरोप नसद्ध झाला आहे आनण संस्थेच्या 

उत्तराचे पुनरावलोकन केल्यानंतर आनण वैयव्हक्तक सुनावणी 

नदल्यानंतर आनथिक दंड लादणे आवश्यक आहे. 

SEBI ने ननयामक आनि तंत्रज्ञान उपायांचा लाभ घेण्यासाठी 

त्ांच्या सल्लागार सनमतीची पुनरमचना केली. 

● नसकु्यररटीज अँड एक्स्चेंज बोडि ऑफ इंनडयाच्या ननयामक 

आनण तंत्रज्ञान उपायांचा लाभ घेण्यासाठी सल्लागार सनमतीची 

पुनरिचना ननयामक आनण तंत्रज्ञान समाधान (ALeRTS) वर 

सल्लागार सनमती करण्यात आली आहे. सुनील बाजपेयी आता 

सात सदस्यीय पॅनेलचे नेतृत्व करणार आहेत. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● SEBI च्या वेबसाइट (TRAI) नुसार, ALeRTS साठी सल्लागार 

सनमतीचे नेतृत्व आता भारतीय दूरसंचार ननयामक 

प्रानधकरणाचे माजी प्रमुख सल्लागार (मानहती तंत्रज्ञान) सुनील 

बाजपेयी यांच्या नेतृत्वात केले जाईल. 

● पुनीत नारंग, डॉइश बँकेचे भारतातील कॉपोरेट बँनकंग 

तंत्रज्ञानाचे प्रमुख, नगरीश केशव पळशीकर, TCS संशोधन 

आनण नवोपिमाचे प्रमुख वैज्ञाननक, रत्नाकर पांडे, Amazon चे 

वररष्ठ डेटा वैज्ञाननक, रोहन राव, H2O.ai चे वररष्ठ डेटा 

सायंनटस्ट, ICI चे सव्हिअस गु्रप, आनण, ISD चे CGM, 

सनमतीच्या इतर सदस्यांपैकी आहेत. 

● नडसेंबर 2021 मधे्य, SEBI ने ALeRTS साठी सात सदस्यीय 

सनमती स्थापन केली, ज्याचे अध्यि र्त्ा वेळी माधबी पुरी बुच 

होते, जे सध्या ननयामकाचे अध्यि आहेत. 

184 कोटी रुपयांसाठी, HDFC HDFC कॅनपटलमधील 10% 

व्याज अबू धाबी गंुतविूक प्रानधकरिाला नवकेल. 

● HDFC Ltd, एक गहाण कजिदार, ने बुधवारी र्त्ाच्या खाजगी 

इव्हिटी आमि, HDFC कॅनपटल अँडिायझसिमधील 10% नहस्सा 

अबू धाबी इन्िेस्टमेंट अथॉररटी (ADIA) च्या पूणि मालकीच्या 

उपकंपनीला 184 कोटी रुपयांना नवकण्याची घोर्णा केली. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● ADIA HDFC कॅनपटलच्या USD 3 अब्ज पयाियी गंुतवणूक 

वाहनांमधे्य देखील सवाित मोठा भागधारक आहे. 

● एचडीएफसी कॅनपटल, जी 2016 मधे्य स्थापन करण्यात आली 

होती, ती एचडीएफसी कॅनपटल अफोडेबल ररअल इसे्टट फंड 

1, 2, आनण 3 साठी गंुतवणूक व्यवस्थापक आहे. 

● एचडीएफसी कॅनपटल हे फंड व्यवस्थानपत करते जे 

परवडणाऱ्या आनण मध्यम-उत्पन्न गृह प्रकल्पांसाठी 

दीघिकालीन, लवनचक भांडवल प्रदान करते. 

धनलक्ष्मी बँकेने कर संकलनासाठी CBDT, CBIC सोबत 

सामंजस्य करार केला. 

● कर संकलनासाठी, धनलक्ष्मी बँकेने सेंटर ल बोडि ऑफ डायरेक्ट् 

टॅके्सस (CBDT) आनण सेंटर ल बोडि ऑफ अप्रर्त्ि कर आनण 

सीमाशुल्क (CBIC) सह सामंजस्य करारावर स्वािरी केली 

आहे. धनलक्ष्मी बँकेने एका ननयामक फाइनलंगमधे्य म्हटले आहे 

की भारतीय ररझिि बँक (RBI) ने ननयंत्रक जनरल ऑफ 

अकाउंट्सच्या नशफारशीच्या आधारावर बँकेला वेगवेगळे कर 

गोळा करण्यासाठी अनधकृत केले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● बँकेच्या पोटिलवरून सीबीडीटी आनण सीबीआयसी पोटिलवर 

पाठवल्या जाणार्या अखंनडत प्रवाहाची अंमलबजावणी 

करण्यासाठी आवश्यक असलेले तांनत्रक एकत्रीकरण ग्राहकांना 

लवकरात लवकर सुनवधांपयांत पोहोचण्यासाठी शक्य नततक्या 

लवकर लागू केले जाईल. 

● बँकेला ऑक्ट्ोबरमधे्य RBI ने ' एजसी बँक' म्हणून पॅनेलमधे्य 

समानवष्ट केले होते, ज्यामुळे बँकेला र्त्ांच्या वतीने फेडरल 

आनण राज्य सरकारांसाठी सामान्य बँनकंग नियाकलाप 

हाताळण्याची परवानगी नदली गेली होती. 

● हे नोदं घ्यावे की RBI चे महाव्यवस्थापक DK कश्यप यांची 

बँकेच्या संचालक मंडळावर 2020 मधे्य दोन वर्ाांच्या 

कालावधीसाठी ननयुक्ती करण्यात आली होती. 
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कराराच्या बातम्या 
 

IFSCA ने NIA सोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. 

● आंतरराष्टर ीय नवत्तीय सेवा कें दे्र प्रानधकरण (IFSCA) ने 

आंतरराष्टर ीय नवत्तीय सेवा कें द्रांमधे्य िमता ननमािण करणे आनण 

नवमा िेत्रात पात्र प्रनतभा पूल स्थापन करण्याच्या उिेशाने राष्टर ीय 

नवमा अकादमीसोबत सामंजस्य करार (MOU) वर स्वािरी 

केली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● IFSCA एक मजबूत जागनतक कनेक्शन तयार करण्याची आनण 

भारतीय अथिव्यवस्थेच्या मागण्यांवर लि कें नद्रत करण्याची, 

तसेच प्रादेनशक/जागनतक आंतरराष्टर ीय नवत्तीय व्यासपीठ 

म्हणून कायि करण्याची आकांिा बाळगते. 

● IFSC मधे्य , नवमा हे एक वाढणारे िेत्र आहे आनण NIA 

सोबतचा सामंजस्य करार नवमा िमता वाढवण्याच्या नदशेने खूप 

पुढे जाईल. 

● नॅशनल इन्शुरस अकादमी (NIA ) ही एक प्रनतनष्ठत शाळा 

आहे जी नवमा िेत्रातील उतृ्कष्ट आनण तेजस्वी व्यक्तीनंा 

प्रनशिण देण्यासाठी समनपित आहे. 

● सदैव गनतमान नवमा िेत्राच्या गरजा पूणि करण्यासाठी, NIA 

भारतातील नवमा उद्योगात अभ्यासिम नवकनसत आनण 

ननयनमतपणे अपगे्रड करण्यात आनण प्रनशिण कायििम ऑफर 

करण्यात गंुतलेली आहे. 

● या सामंजस्य कराराचे उनिष्ट आंतरराष्टर ीय नवत्तीय सेवा कें द्र 

(IFSC) साठी आवश्यक प्रनशनित लोक नवकनसत करणे आहे. 

● IFSCA ने IFSC नवमा कंपन्यांच्या (III) गरजा पूणि करण्यासाठी 

भारतीय नवमा संस्थेसोबत आधीच एक सामंजस्य करार केला 

आहे. 

NITI आयोग आनि UNICEF इंनडया यांनी भारतातील मुलांच्या 

राज्यांवरील भारताचा पनहला अहवाल नवकनसत करण्यासाठी 

सहकायम केले. 

● NITI आयोग आनण UNICEF इंनडया यांनी भारतातील मुलांच्या 

राज्यांवरील भारताचा पनहला अहवाल नवकनसत करण्यासाठी 

करारावर स्वािरी केली. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● हा अहवाल आरोग्य आनण पोर्ण, नशिण, पाणी आनण 

स्वच्छता, घरगुती राहणीमान आनण राज्यांमधे्य मुलांसाठी 

अनुकूल वातावरण समजून घेण्यासाठी िेमवकि  तयार करेल. 

● हा प्रयत्न SDG च्या नदशेने वेगवान प्रगती आनण सवि मुलांचा 

सवाांगीण नवकास सुनननित करण्याच्या दृष्टीने ठोस कृतीसाठी 

धोरणात्मक सूचनांचा संच प्रदान करून 2030 अजेंडासाठी 

भारताच्या वचनबद्धतेला हातभार लावेल. 

● भारतातील प्ररे्त्क नतसर्या व्यक्तीपैकी एक 18 वर्ािखालील 

नकशोरवयीन आहे, तर प्ररे्त्क पाचव्या व्यक्तीपैकी एक 10 ते 

19 वरे् वयोगटातील नकशोरवयीन आहे. 

● NITI आयोग आनण UNICEF इंनडयाच्या सहकायािने आरोग्य, 

पोर्ण, नशिण, पाणी आनण बाल नवकासाच्या बहुआयामी 

पैलंूवर लि कें नद्रत करून 'भारताच्या मुलांचे राज्य' या पनहल्या 

अहवालासाठी पद्धती, तांनत्रक नवशे्लर्ण, अहवाल आनण कृती 

ननयोजन नवकनसत केले जाईल. 

● हा प्रकल्प कें द्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे, शैिनणक संस्था, 

नागरी संस्था संघटना, बाल हक्क आनण नागरी हक्क गटांसह 

सवि भागधारकांचा समावेश करून संपूणि समाजाचा दृनष्टकोन 

घेईल. 

NIXI-CSC आनि नत्रपुराने आंतरराष्ट्र ीय डेटा सेंटर स्ापन 

करण्यासाठी MOU वर स्वाक्षरी केली. 

● नत्रपुरा राज्य सरकारने राज्यात आंतरराष्टर ीय दजािचे डेटा सेंटर 

नवकनसत करण्यासाठी NIXI -CSC डेटा सेवा कें द्रासोबत 

सामंजस्य करारावर स्वािरी केली आहे. प्रिेनपत डेटा सेंटरची 

स्थापना करण्यासाठी, नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंनडया 

(NIXI) आनण CSE ई-गिनिस सव्हििसेस नलनमटेड यांनी NIXI-

CSC डेटा सव्हििसेस सेंटर नावाचा संयुक्त उपिम स्थापन केला 

आहे. 

● सामंजस्य करारानुसार, संयुक्त उपिम राज्य सरकारला 

प्रकव्हल्पत डेटा सेंटरमधे्य आपला सवि डेटा होस्ट करण्याची 

परवानगी देईल, तसेच राज्याला कोणर्त्ाही खचािनशवाय डेटा 

ऑफर करू शकेल. राज्याव्यनतररक्त, महामंडळ इतर 

सरकारी आनण खाजगी खेळाडंूसोबत डेटा एक्सचेंजसाठी 

शुल्क आकारेल. 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

सावमजननक प्रशासन 2020 मधील उतृ्कष्ट्तेसाठी PM 

पुरस्कारासाठी UDAN योजनेची ननवड 

● प्रादेनशक कनेव्हक्ट्व्हिटी योजना UDAN 

(UdeDeshkaAamNagrik), नागरी उड्डयन मंत्रालयाची प्रमुख 

योजना (MoCA) ची “इनोिेशन (जनरल) – सेंटरल” शे्रणी 

अंतगित साविजननक प्रशासनातील उतृ्कष्टता 2020 साठी 

पंतप्रधान पुरस्कारासाठी ननवड करण्यात आली आहे. 

उडान योजनेबद्दल: 

● UDAN योजना केवळ पररमाणवाचक उनिषे्ट साध्य 

करण्याऐवजी सुशासन, गुणात्मक उपलब्धी आनण शेवटच्या 

टप्यातील कनेव्हक्ट्व्हिटीवर भर देते. पाच वर्ाांच्या अल्प 

कालावधीत, 415 UDAN मागाांनी हेनलपोटिसह 66 कमी आनण 

सेवा न नमळालेल्या नवमानतळांना जोडले आहे आनण 92 

लाखांहून अनधक लोकांना र्त्ाचा लाभ झाला आहे. 
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पुरस्काराबद्दल: 

● कें द्र आनण राज्य सरकारच्या नजल्हा/संस्थांनी केलेल्या 

असाधारण आनण नानवन्यपूणि कायािची ओळख, ओळख आनण 

पुरसृ्कत करण्यासाठी भारत सरकारने 2006 मधे्य हा पुरस्कार 

सुरू केला. 

● टर ॉफी, स्क्रोल आनण 10 लाख रुपयांचे प्रोत्साहन असे या 

पुरस्काराचे स्वरूप आहे. 

● नागरी सेवा नदनानननमत्त नागरी नवमान वाहतूक मंत्रालय 21 

एनप्रल 2022 रोजी हा पुरस्कार प्राप्त करेल. 

डॅननश ओपन न्वस्वनमंग: साजन प्रकाशने सुविम नजंकले. 

● अव्वल भारतीय जलतरणपटू साजन प्रकाशने कोपनहेगन, 

डेन्माकि  येथे डॅननश ओपन जलतरण स्पधेत पुरुर्ांच्या 200 

मीटर बटरफ्लायमधे्य सुवणिपदक नजंकले. 

● 16 वर्ीय, वेदांत माधवनने पुरुर्ांच्या 1500 मीटर िीस्टाइल 

स्पधेत रौय पदक नजंकले, तो अनभनेता आर माधवनचा मुलगा 

आहे, र्त्ाने 10-जलतरणपटंूच्या अंनतम फेरीत 15.57.86 गुण 

नोदंवून दुसरे स्थान पटकावले. र्त्ाने माचि 2021 मधे्य लॅटव्हिया 

ओपनमधे्य कांस्यपदक नजंकले होते आनण गेल्या वर्ी जु्यननयर 

नॅशनल अँिानटक चॅव्हियननशपमधे्यही र्त्ाने चार रौय आनण 

तीन कांस्य अशी सात पदके नजंकली होती. 

AIMA ने शूनजत सरकारला डायरेक्टर ऑफ द इयर पुरस्कार 

देऊन सन्माननत केले. 

● ननतीन गडकरी, रसे्त वाहतूक आनण महामागि मंत्री, यांनी नदल्ली 

येथे 2021 AIMA मॅनेनजंग इंनडया अवॉड्िस (AIMA) अनेक 

शे्रणीमंधे्य सादर केले. नचत्रपटांच्या शे्रणीमधे्य, सरदार उधमसाठी 

शुनजत सरकार यांना वर्ाितील नदग्दशिक पुरस्काराने सन्माननत 

करण्यात आले. या वर्ी, AIMA मॅनेनजंग इंनडया अवॉड्िसच्या 

12 व्या आवृत्तीचे आयोजन 7 व्या नॅशनल लीडरनशप 

कॉन्िेिच्या अनुरं्गाने शारीररकररर्त्ा केले जात आहे. 

दरवर्ी, AIMA डायरेक्ट्र ऑफ द इयर पुरस्कार प्रदान करते. 

इंडसइंड बँकेने त्ांच्या EPH उपक्रमासाठी जागनतक 'सेलेंट 

मॉडेल बँक' पुरस्कार नजंकला. 

● इंडसइंड बँकेला सवोतृ्कष्ट एंटरप्राइझ पेमेंट हब (EPH) तयार 

केल्याबिल 'पेमेंट नसस्टम टर ासफॉमेशन' शे्रणी अंतगित 

जागनतक 'सेलेंट मॉडेल बँक' पुरस्काराने सन्माननत करण्यात 

आले आहे. हा पुरस्कार िाउड-आधाररत कें द्रीय पेमेंट हब 

तयार करण्याच्या बँकेच्या उतृ्कष्ट प्रवासाला ओळखतो. 

जागनतक स्तरावर नवत्तीय संस्थांसाठी तंत्रज्ञानावर लि कें नद्रत 

करणार्या Celent या आघाडीच्या संशोधन आनण सल्लागार 

संस्थेद्वारे हा पुरस्कार नदला जातो. हे पेमेंट हब सवि प्रकारच्या 

पेमेंट सूचनांमधून आनण सवि मूळ िायंट टचपॉइंट्सवर 

उद्भवणाऱ्या उच्च व्यवहार भारांवर अखंडपणे प्रनिया 

करण्यास सिम आहे. 

नॅशनल मेटलनजमस्ट पुरस्कार 2021 कें द्रीय पोलाद मंत्रालयात 

नदला जाईल. 

● कें द्रीय पोलाद मंत्रालयातफे उद्या येथे “राष्टर ीय धातूशास्त्रज्ञ 

पुरस्कार 2021” आयोनजत करण्यात येणार आहे. कें द्रीय 

पोलाद मंत्री रामचंद्र प्रसाद नसंह या कायििमाचे आयोजन 

करतील. उत्पादन, संशोधन आनण नवकास, रचना, नशिण, 

कचरा व्यवस्थापन आनण ऊजाि संवधिन या िेत्रांमधे्य लोह आनण 

पोलाद िेत्रात काम करणाऱ्या धातुशास्त्रज्ञ/अनभयंर्त्ांचे उतृ्कष्ट 

योगदान तसेच आत्मननभिर साध्य करण्यासाठी र्त्ांचे नवनशष्ट 

योगदान ओळखणे हा या कायििमाचा उिेश आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● माननीय पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीनुसार पुरस्कारांचे 

तकि संगतीकरण कसे करावे याबिल गृह मंत्रालयाशी (MHA) 

नवसृ्तत चचाि केल्यानंतर, पोलाद मंत्रालयाने राष्टर ीय धातूशास्त्रज्ञ 

पुरस्काराची स्थापना केली. 

● पुरस्काराचे नाव नॅशनल मेटलनजिस्ट डे अवॉडि वरून नॅशनल 

मेटलनजिस्ट अवॉड्िस असे बदलण्यात आले, नामांकन पूल 

नवसृ्तत करण्यासाठी पात्रता ननबांध नशनथल करण्यात आले. 

● पुरस्कार केवळ एखाद्या व्यक्तीचे नकंवा संस्थेचे कृर्त् ओळखून 

र्त्ांचे मनोबल वाढवतात असे नाही तर ते नानवन्य आनण 

सजिनशीलतेला पे्ररणा देतात, पे्ररणा वाढवतात, मैत्रीपूणि स्पधेला 

प्रोत्साहन देतात, उत्पादकता सुधारतात आनण ननरोगी कायि 

वातावरणास प्रोत्साहन देतात. 

● ऑगस्ट आनण सप्टेंबर 2021 दरम्यान, नॅशनल मेटलनजिस्ट 

अवॉडि 2021 साठी अजि/नामांकन सबनमट करण्याची प्रनिया 

सुरू झाली. 

भारतीय-अमेररकन संरक्षि तज्ज्ञ नववेक लाल यांची 6 व्या 

उद्योजक नेतृत्व पुरस्कार 2022 साठी ननवड 

● संरिण िेत्रातील योगदानाबिल इंडो-अमेररकन चेंबर ऑफ 

कॉमसिने जनरल अँटॉनमक्स ग्लोबल कॉपोरेशनचे भारतीय-

अमेररकन मुख्य कायिकारी नववेक लाल यांची प्रनतनष्ठत 

उद्योजक नेतृत्व पुरस्कारांसाठी ननवड केली आहे. इंडो-

अमेररकन चेंबर ऑफ कॉमसि (IACC) ची स्थापना 1968 मधे्य 

झाली आनण ती भारत-अमेररकन व्यावसानयक सहकायािसाठी 

प्रमुख नद्व-पिीय चेंबर आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● 53 वर्ीय लाल यांची 'संरिण आनण नवमान वाहतूक िेत्रातील 

ग्लोबल लीडर' पुरस्कारासाठी ननवड करण्यात आली आहे, जो 

शुिवारी एका पुरस्कार सोहळ्ादरम्यान ऑनलाइन प्रदान 

केला जाईल. 

● कायििमाचे प्रमुख पाहुणे कें द्रीय नागरी नवमान वाहतूक मंत्री 

ज्योनतरानदर्त् माधवराव स्कइंनडया असतील. 
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● बोईंग, लॉकहीड मानटिन आनण आता जनरल अँटॉनमक्ससाठी 

काम केलेल्या लाल यांना कें टकीचे गिनिर मॅट बेनवन यांनी 

संरिण उद्योगातील एक नेता म्हणून मान्यता नदली आहे . 

● बोईंग, लॉकहीड मानटिन आनण आता जनरल अँटॉनमक्ससाठी 

काम करणाऱ्या लाल यांनी संरिण व्यापार वाढवण्यात 

महत्त्वाची भूनमका बजावली आहे. 

 

संरक्षि बातम्या 
 

नत्रशक्ती कॉर्प्म पनिम बंगालमधे्य माजी कृपाि शक्ती 

आयोनजत करते. 

● नसलीगुडी, पनिम बंगाल जवळील नतस्ता फीर्ल् फायररंग रें जेस 

(TFFR) येथे भारतीय लष्कराच्या नत्रशक्ती कॉर्प्िद्वारे कृपण 

शक्ती, एकाव्हत्मक फायर पॉवर सराव नुकताच आयोनजत 

करण्यात आला होता. या सरावाचे नेतृत्व लेफ्टनंट जनरल 

तरुण कुमार आनण जनरल ऑनफसर कमांनडंग नत्रशक्ती कॉर्प्ि 

यांनी केले. एकाव्हत्मक लढाईत लढण्यासाठी भारतीय लष्कर 

आनण कें द्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPFs) यांच्या संयुक्त 

मॅननशप आनण नसंिोनाइझेशन िमतांचे प्रदशिन करणे हा या 

सरावाचा उिेश आहे. 

सरावाचे मुख्य मुदे्द: 

● गोळीबारामधे्य तोफा, मोटािर, पायदळ लढाऊ वाहने, 

हेनलकॉप्टर यासारख्या शस्त्रांच्या शे्रणीची तैनाती आनण 'सेसर टू 

शूटर' संकल्पना अंमलात आणण्यासाठी इंटेनलजेंस सव्हििलस 

आनण रेकोननसस पॅ्लटफॉमिची तैनाती यांचा समावेश आहे. 

● भारतीय सैन्य दलाच्या एकाव्हत्मक प्रनतसाद आनण CAPF द्वारे 

शतू्रच्या हवाई कवायती यासारख्या कवायती राबवताना 

जवळजवळ अचूकता आनण व्यावसानयकता दशिनवली गेली. 

● नवशेर् हेनलबोनि सैन्याने केलेली जलद कारवाई आनण 

हेनलकॉप्टरद्वारे आटी गन आनण उपकरणे जलद तैनात करणे ही 

सवाित महत्त्वाची कवायत आहे. 
 

 

नवी नदल्लीत आमी कमांडसम कॉन्फरन्स सुरू आहे. 

● नवी नदल्लीत, आमी कमांडसि कॉन्फरस , एक सवोच्च 

स्तरावरील नद्ववानर्िक कायििम सुरू झाला आहे. पररर्द उच्च - 

स्तरीय चचेसाठी एक संस्थात्मक मंच म्हणून काम करते 

ज्यामुळे भारतीय लष्करासाठी प्रमुख धोरणात्मक ननणिय घेतले 

जातात. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● भारतीय लष्कराची वररष्ठ कमांड सनिय सीमेवरील ऑपरेशनल 

व्हस्थतीचे नवशे्लर्ण करेल, संघर्ािच्या संपूणि से्पक्ट्रममधील 

धोक्यांचे मूल्यांकन करेल आनण पाच नदवसीय पररर्देदरम्यान 

िमता नवकास आनण ऑपरेशनल तयारी योजनांवर लि कें नद्रत 

करण्यासाठी िमता शून्यतेचे नवशे्लर्ण करेल. 

● सीमावती भागातील पायाभूत सुनवधा प्रकल्प, सुधारणांद्वारे 

आधुननकीकरण, ननश टेकचा समावेश आनण रनशया-युिेन 

संघर्ािचा कोणताही प्रभाव यावर चचाि देखील अजेंड्यावर आहे. 

● संरिण मंत्री राजनाथ नसंह वररष्ठ कमांडसिना भेटणार आहेत 

आनण पररर्देत भार्ण करणार आहेत. 

● भारतीय सैन्यात कामे वाढवणे, आनथिक व्यवस्थापन, ई-

वाहनांचा अवलंब आनण नडनजटलायझेशनच्या 

कल्पनांव्यनतररक्त, शीर्ि कमांडर प्रादेनशक कमांडद्वारे 

प्रायोनजत केलेल्या नवनवध अजेंडा आयटमवर चचाि करतील. 

भारतीय तटरक्षक दलाचा राष्ट्र ीय स्तरावरील प्रदूषि प्रनतसाद 

सराव 'NATPOLREX-VIII' सुरू 

● भारतीय तटरिक दलाने (ICG) 19 एनप्रल 2022 रोजी मुरगाव 

बंदर, गोवा येथे दोन नदवसीय राष्टर ीय स्तरावरील प्रदूर्ण 

प्रनतसाद व्यायाम 'NATPOLREX-VIII' ची 8वी आवृत्ती सुरू 

केली. सागरी गळती सज्जता सरावाचे उद्घाटन संरिण सनचव 

डॉ अजय कुमार यांच्या हसे्त करण्यात आले. या सरावात 50 

एजसीमंधील 85 हून अनधक सहभागी आहेत, ज्यात 22 

मैत्रीपूणि परदेशी देश आनण आंतरराष्टर ीय संस्थांचे 29 ननरीिक 

आनण श्रीलंका आनण बांग्लादेशमधील दोन तटरिक जहाजांचा 

समावेश आहे. 

● राष्टर ीय तेल गळती आपत्ती आकव्हस्मक योजना (NOSDCP) 

मधे्य समानवष्ट असलेल्या कायिपद्धती आनण मागिदशिक तत्त्वांचे 

प्रमाणीकरण करणे हे SACEP सामंजस्य कराराच्या अंतगित 

राष्टर ीय आनण प्रादेनशक स्तरावर ज्याचे भारत सदस्य राज्य आहे 

र्त्ाचे उनिष्ट आहे. 

स्कॉपीन दजामच्या पािबुडी 'वागशीर' चे माझगाव डॉक 

नलनमटेड ये्े उद्घाटन 

● भारतीय नौदलाने मंुबईतील माझगॉन डॉक नलनमटेड (MDL) 

च्या कान्होजी आंगे्र वेट बेनसनमधे्य प्रोजेक्ट् 75 अंतगित िें च 

स्कॉपीन-िास याडि 11880 या सहाव्या आनण शेवटच्या 

पाणबुडीचे प्रिेपण केले . या पाणबुडीला 'वागशीर' असे नाव 
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देण्यात आले आहे. भारतीय नौदलात दाखल होण्यापूवी 

पाणबुडी आता कठोर बंदर चाचण्या आनण सागरी चाचण्या 

घेतील. या पाणबुड्या िें च नौदल संरिण आनण ऊजाि कंपनी 

'DCNS' ने तयार केल्या आहेत तर Mazagon Dock 

Limited, Mumbai ने र्त्ांची नननमिती केली आहे. 

स्कॉनपमन-शे्रिीच्या पािबुड्ांखालील इतर पािबुड्ांची यादी: 

● पनहली पाणबुडी: INS कलवरी- 14 नडसेंबर 2017 रोजी सुरू 

झाली. 

● दुसरा: INS खांदेरी - सप्टेंबर 2019 

● नतसरा: INS Karanj – March 2021 

● चौथा: INS वेला – नोिेंबर 2021 

● पाचवा: INS वगीर- नोिेंबर 2020 मधे्य लॉन्च झाला आनण 

सागरी चाचण्या सुरू आहेत. 

 

क्रीडा बातम्या 
 

नू्यझीलंडचा वेगवान गोलंदाज हनमश बेनेटने सवम प्रकारच्या 

नक्रकेटमधून ननवृत्ती जाहीर केली. 

● 35 वर्ीय, नू्यझीलंडचा वेगवान गोलंदाज (वेगवान गोलंदाज) 

हानमश बेनेटने र्त्ाच्या 17 वर्ाांच्या निकेट कारनकदीतून 

2021/22 च्या शेवटच्या हंगामासह ननवृत्तीची घोर्णा केली 

आहे. ननवृत्त होण्यापूवी, बेनेटने सप्टेंबर 2021 मधे्य मीरपूर, 

पानकस्तान येथे बांगलादेशनवरुद्धच्या T20I मधे्य नू्यझीलंडचे 

प्रनतनननधत्व केले. 

● हॅनमश बेनेटने ऑक्ट्ोबर 2010 मधे्य आंतरराष्टर ीय पदापिण केले 

आनण एक कसोटी, 19 एकनदवसीय आंतरराष्टर ीय (ODI) आनण 

11 िेंटी-20 आंतरराष्टर ीय (T20I) मधे्य नू्यझीलंडचे प्रनतनननधत्व 

केले. एकूणच, र्त्ाने एकनदवसीय सामन्यांमधे्य 33 आनण टी-20 

मधे्य 10 नवकेट्स घेतल्या. 

हररयािाने 12 वी पुरुष राष्ट्र ीय हॉकी चॅन्वियननशप नजंकली. 

● हररयाणाने 12 व्या वररष्ठ पुरुर् राष्टर ीय हॉकी चॅव्हियननशपमधे्य 

तानमळनाडूचा 3-1 ने पराभव करून अंनतम फेरीत 1-1 ने 

ननयमन वेळेत बाजी मारली. ही स्पधाि भोपाळ, मध्य प्रदेश येथे 

6 ते 17 एनप्रल 2022 या कालावधीत आयोनजत करण्यात आली 

होती. हररयाणाने 2011 नंतर प्रथमच टर ॉफी नजंकली आहे. 

नतसऱ्या/चौथ्या िमांकाच्या वगीकरण सामन्यात कनािटकने 

महाराष्टर ावर 4-3 असा नवजय नमळवला. 

भारतीय जीएम डी गुकेशने 48व्या ला रोडा आंतरराष्ट्र ीय खुल्या 

बुन्वद्धबळ स्पधेचे नवजेतेपद पटकावले. 

● भारताचा गँ्रडमास्टर डोम्माराजू गुकेश याने कॅव्हस्टले-ला मंचा, 

से्पन येथे 48व्या ला रोडा आंतरराष्टर ीय खुल्या बुव्हद्धबळ स्पधेचे 

नवजेतेपद पटकावले आहे. र्त्ाने अंनतम फेरीत इस्रायलच्या 

व्हिक्ट्र नमखालेिस्कीचा पराभव केला. आमेननयाचा GM 

Haik M. Martirosyan 7.5 गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे 

सनमट आनि कॉन्फरन्स बातम्या 
 

पीएम मोदीनंी ग्लोबल आयुष इन्वे्हस्टमेंट अँड इनोवे्हशन 

सनमट 2022 चे उद्घाटन केले. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातमधील गांधीनगर येथील महात्मा 

मंनदरात ग्लोबल आयुर् गंुतवणूक आनण नवोपिम नशखर 

2022 चे उद्घाटन करतील. तीन नदवस चालणारी ही पररर्द 

प्रमुख धोरणकते, उद्योजक, गंुतवणूकदार, स्टाटिअर्प् आनण 

इतर राष्टर ीय आनण आंतरराष्टर ीय खेळाडंूना एकत्र आणून 

नावीन्यपूणि आनण उद्योजकतेसाठी भारत हे जागनतक आयुर् 

गंतव्य कसे बनू शकते यावर चचाि करेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● मॉररशसचे पंतप्रधान श्री प्रनवंद जुगनाथ आनण जागनतक 

आरोग्य संघटनेचे (WHO) महासंचालक डॉ. टेडर ोस अधानोम 

गेबे्रयसस, नशखर पररर्देच्या उद्घाटन समारंभास उपव्हस्थत 

राहतील, तसेच गुजरातचे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, आयुर्चे 

कें द्रीय मंत्री श्री सबािनंद सोनोवाल उपव्हस्थत राहतील. , आनण 

राज्यमंत्री डॉ. मंुजपारा महेंद्रभाई कालूभाई. 

● जागनतक आयुर् गंुतवणूक आनण नवोने्मर् पररर्द 2022 मधे्य 

तीन नदवसांच्या कालावधीत 5 पूणि सते्र, 8 गोलमेज, 6 पररसंवाद 

आनण 2 पररसंवाद असतील. 

खेलो इंनडया युननव्हनसमटी गेम्स 2021 साठी अशा प्रकारचे 

पनहले मोबाइल अँप लाँच केले आहे. 

● टेक कॅनपटल बेंगळुरू येथे आयोनजत केल्या जाणाऱ्या खेलो 

इंनडया युननिनसिटी गेम्सच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे स्वतः चे मोबाइल 

अँव्हप्लकेशन असेल. युवा सबलीकरण आनण िीडा नवभाग 

(DYES) आनण जैन डीम्ड-टू-बी युननिनसिटीचे यजमान, अनोखे 

'खेलो इंनडया युनन गेम्स 2021' मोबाइल अँप या प्रनतनष्ठत 

कायििमासंबंधी सवि मानहतीसाठी वन-स्टॉप-शॉप असल्याचे 

वचन देते. 24 एनप्रलपासून सुरू होणार आहे. 

वेस्ट इंनडजचा अष्ट्पैलू खेळाडू नकरॉन पोलाडमने ननवृत्तीची 

घोषिा केली. 

● वेस्ट इंनडजचा अष्टपैलू खेळाडू नकरॉन पोलाडिने आंतरराष्टर ीय 

निकेटमधून ननवृत्ती जाहीर केली आहे. वेस्ट इंनडजच्या मयािनदत 

र्टकांच्या संघाचा कणिधार असलेल्या पोलाडिने एकूण 123 

एकनदवसीय आनण 101 टी-20 सामने खेळले. तो अनेक 

वर्ाांपासून इंनडयन प्रीनमयर लीगमधील मंुबई इंनडयस संघाचा 

अनवभाज्य भाग आहे आनण या वर्ी फेबु्रवारीमधे्य होणाऱ्या मेगा 

नललावापूवी िँचायझीने र्त्ाला कायम ठेवले होते. तो ICC 

WT20 च्या वेस्ट इंनडज टीमचा भाग होता. (ICC WT20 वेस्ट 

इंनडजने नजंगली) 
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नवसडेन अल्मनॅकने रोनहत शमाम, जसप्रीत बुमराह यांचा Five 

Cricketers of the Year समावेश 

● नवस्डेन अलॅ्मनॅकने भारताचा कणिधार रोनहत शमाि आनण 

गोलंदाज जसप्रीत बुमराह यांची 2022 साठी “Five Cricketers 

of the Year” मधे्य ननवड केली आहे. रोनहत शमािने चार 

कसोटी सामन्यांमधे्य 52.57 च्या सरासरीने 368 धावा केल्या, 

दुसऱ्या डावात 127 धावा करून उतृ्कष्ट दौरा पूणि केला. 

● इंगं्लडचा वेगवान गोलंदाज ऑली रॉनबसन, दनिण आनिकेची 

मनहला खेळाडू डेन िॅन ननकेकि  आनण नू्यझीलंडची सलामीवीर 

डेिन कॉनवे यांचा समावेश आहे. 

 

महत्वाचे नदवस 
 

जागनतक नहमोनफनलया नदवस 2022 17 एनप्रल रोजी साजरा 

केला जातो. 

● जागनतक नहमोनफनलया नदन दरवर्ी 17 एनप्रल रोजी जगभरात 

साजरा केला जातो. नहमोनफनलया आनण इतर रक्तस्त्राव 

नवकारांबिल जागरूकता ननमािण करण्यासाठी हा नदवस 

पाळला जातो. वर्ल्ि फेडरेशन ऑफ नहमोनफनलयाचे संस्थापक 

िँक श्नबेल यांच्या वाढनदवसानननमत्त ही तारीख ननवडण्यात 

आली. यंदा जागनतक नहमोनफनलया नदनाची 31 वी आवृत्ती 

आहे. 

● Access for All: Partnership. Policy. Progress. 

Engaging your government, integrating inherited 

bleeding disorders into national policy ही 2022 ची 

थीम आहे. 

जागनतक वारसा नदवस 2022: 18 एनप्रल 

● दरवर्ी 18 एनप्रल रोजी संयुक्त राष्टर  जागनतक वारसा नदन 

साजरा करते. मानवी वारसा जपण्यासाठी आनण र्त्ासाठी काम 

करणाऱ्या संस्थांच्या प्रयत्नांना मान्यता देण्यासाठी हा नदवस 

पाळला जातो. 

● Heritage and Climate ही जागनतक वारसा नदन 2022 ची 

थीम आहे. 

जागनतक यकृत नदन 2022: 19 एनप्रल 

● यकृताच्या आजाराची कारणे आनण यकृताची सवाांगीण काळजी 

घेण्यासाठी र्त्ापासून बचाव करण्याच्या सूचनांबिल 

जागरूकता पसरवण्यासाठी दरवर्ी 19 एनप्रल रोजी जागनतक 

यकृत नदन पाळला जातो. मेंदूनंतर यकृत हा शरीरातील दुसरा 

सवाित मोठा आनण दुसरा सवाित जनटल अवयव आहे. हे 

शरीराची महत्त्वपूणि काये करते आनण व्यक्तीच्या पचन, 

प्रनतकारशक्ती, चयापचय आनण पोर्ण संचयन यांच्याशी 

संबंनधत आहे. 

UN चायनीज भाषा नदन 20 एनप्रल रोजी जगभरात साजरा 

केला जातो. 

● UN चायनीज भार्ा नदन दरवर्ी 20 एनप्रल रोजी साजरा केला 

जातो. कांगजी यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी हा नदवस 

ननवडण्यात आला आहे, जो एक पौरानणक व्यव्हक्तमत्त्व आहे 

ज्याने सुमारे 5,000 वर्ाांपूवी नचनी वणाांचा शोध लावला होता. 

● UN साविजननक मानहती नवभागाने 2010 मधे्य बहुभानर्कता 

आनण सांसृ्कनतक नवनवधता साजरी करण्यासाठी तसेच संस्थेच्या 

सवि सहा अनधकृत कामकाजाच्या भार्ांचा समान वापर 

करण्यासाठी या नदवसाची स्थापना केली. पनहला चीनी भार्ा 

नदवस 2010 मधे्य 12 नोिेंबर रोजी साजरा करण्यात आला, 

परंतु 2011 पासून ही तारीख 20 एनप्रल रोजी आहे. 

वल्डम नक्रएनटन्वव्हटी आनि इनोवे्हशन डे: 21 एनप्रल 

● वर्ल्ि निएनटव्हिटी आनण इनोिेशन डे दरवर्ी 21 एनप्रल रोजी 

साजरा केला जातो . समस्या सोडवण्यासाठी सजिनशीलता 

आनण नावीन्यपूणितेच्या महत्त्वाबिल जागरूकता वाढवणे आनण 

वैयव्हक्तक आनण गट स्तरावर सजिनशील बहु-नवर्य नवचारांना 

प्रोत्साहन देणे हा या नदवसाचा उिेश आहे. जागनतक 

निएनटव्हिटी आनण इनोिेशन वीक देखील 15 ते 21 एनप्रल 

दरम्यान साजरा केला जातो. यावर्ी या नदवसाची थीम 

Collaboration ही आहे. 

नॅशनल नसनवल सन्वव्हमस डे: 21 एनप्रल 

● देशातील अनेक साविजननक सेवा नवभागांमधे्य गंुतलेल्या 

अनधकाऱ्यांच्या कायािची पावती देण्यासाठी भारत दरवर्ी 21 

एनप्रल रोजी नॅशनल नसनवल सव्हििस डे साजरा केल्या जातो. 

देशाची प्रशासकीय यंत्रणा एकनत्रतपणे चालवणार्या नागरी 

सेवकांसाठी आनण देशातील नागररकांची सेवा करण्यासाठी 

र्त्ांचे समपिण यांचाही हा नदवस स्मरणपत्र आहे. 

● स्वतंत्र भारताचे पनहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी 

1947 मधे्य नदल्लीतील मेटकाफ हाऊस येथे प्रशासकीय सेवा 

अनधकाऱ्यांच्या पररवीिाधीनांना संबोनधत केले र्त्ा नदवसाच्या 

स्मरणाथि 21 एनप्रल रोजी नॅशनल नसनवल सव्हििस डे साजरा 

केला जातो. 

22 एनप्रल रोजी आंतरराष्ट्र ीय वसंुधरा नदन साजरा केला जातो. 

● 22 एनप्रल रोजी आंतरराष्टर ीय वसंुधरा नदन साजरा केला जातो. 

पृथ्वीच्या कल्याणासाठी जागरुकता पसरवण्यासाठी आनण 

पयािवरण संरिणास समथिन देण्यासाठी लोकांना प्रोत्सानहत 

करण्यासाठी हा नदवस जगभरात साजरा केला जातो. हा नदवस 

जागनतक हवामान संकटावर लि कें नद्रत करतो जे प्ररे्त्क 

उत्तीणि नदवसासोबत वाढत आहे. 

● Invest in our planet ही या नदवसाची थीम आहे. 

● वसंुधरा नदन नदवस पनहल्यांदा 22 एनप्रल 1970 रोजी साजरा 

करण्यात आला. जेिा शांतता कायिकते जॉन मॅक कॉनेल यांनी 

सॅन िाव्हसस्को येथे युनेस्कोच्या पररर्देत पृथ्वी मातेचा सन्मान 

करण्याचा आनण शांततेच्या संकल्पनेचा प्रस्ताव मांडला.  
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23 एनप्रल 2022: जागनतक पुस्तक आनि कॉपीराइट नदन  

● वाचनाची आवड वाढवण्यासाठी दरवर्ी 23 एनप्रल रोजी 

जागनतक पुस्तक आनण कॉपीराइट नदन साजरा केला जातो. 23 

एनप्रल हा नदवस जागनतक सानहर्त्ात महत्त्वपूणि आहे कारण या 

तारखेला नमगुएल डी सिांटेस आनण नवल्यम शेक्सनपयर 

सारख्या प्रमुख लेखकांच्या मृरू्त्चे स्मरण केले जाते. 

● जागनतक पुस्तक नदन 2022 ची थीम You are a reader ही 

आहे. 

 

ननधन बातम्या 
 

जे्यष्ठ नहंदी टेनलन्वव्हजन पे्रझेंटर आनि अनभनेत्री मंजू नसंग यांचे 

हृदयनवकाराच्या झटक्याने ननधन झाले. 

● जे्यष्ठ नहंदी टेनलव्हिजन पे्रझेंटर आनण अनभनेत्री मंजू नसंग यांचे 

हृदयनवकाराच्या झटक्याने ननधन झाले. र्त्ा भारतीय 

टेनलव्हिजन इंडस्टर ीतील अग्रगण्यांपैकी एक होर्त्ा. आनण र्त्ांना 

पे्रमाने दीदी म्हणून स्मरण केले जात असे. खेळ व्हखलोने या 

मुलांच्या कायििमाची र्त्ा ७ वरे् अँकर होर्त्ा. र्त्ांनी 1983 मधे्य 

भारतीय दूरनचत्रवाणीवरील पनहला प्रायोनजत शो शो थीमसह 

टेनलव्हिजन ननमािती म्हणून र्त्ांची कारकीदि  सुरू केली. 

प्रनसद्ध ओनडया गायक आनि संगीतकार प्रफुल्ल कार यांचे 

ननधन 

● लोकनप्रय ओनडया गायक आनण संगीत नदग्दशिक प्रफुल्ल कार 

यांचे वयाशी संबंनधत आजाराने ननधन झाले आहे. कार हे 

प्रनसद्ध संगीतकार, गायक, गीतकार, लेखक आनण सं्तभलेखक 

होते. र्त्ांना 2015 मधे्य प्रनतषे्ठचा पद्मश्री पुरस्कार नमळाला होता. 

● 1962 मधे्य श्री श्री पनतता पबना या ओनडया नचत्रपटातून र्त्ांनी 

गायक म्हणून आपल्या कारनकदीला सुरुवात केली. 
 

 

पुस्तके आनि लेखक बातम्या  
 

द बॉय हू रायट अ कॉन्विटू्यशन हे पुस्तक प्रकानशत 

● डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३१ व्या जयंतीनननमत्त, 

भीमराव रामजी आंबेडकर यांच्या बालपणीच्या आठवणीवंर 

आधाररत, राजेश तलवार नलव्हखत “द बॉय हू रॉट अ 

कॉव्हियूशन: ए पे्ल फॉर नचर्ल्र न ऑन ह्युमन राइट्स” हे 

नवीन पुस्तक प्रकानशत झाले आहे. हे पोनीटेल बुक्सने 

प्रकानशत केले आहे. तलवार यांनी नलनहलेल्या पुस्तकांमधे्य 

“सुभार् बोसचे गायन”, “गांधी, आंबेडकर आनण चार पायांचे 

नवंचू” आनण “औरंगजेब” यांचा समावेश आहे. 

 

अहवाल आनि ननदेशांक बातम्या  
 

जागनतक बँकेच्या अहवालानुसार भारतातील अतं्त गररबीत 

12.3% ने घट 

● जागनतक बँकेच्या पॉनलसी ररसचि वनकां ग पेपरनुसार भारतातील 

अरं्त्त गररबीचा दर 2011 मधील 22.5% वरून 2019 मधे्य 

10.2% वर आला. हे देशातील 2011 ते 2019 या कालावधीत 

अरं्त्त गररबीच्या संखे्यत 12.3 टके्क घट दशिवते. शहरी 

भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील घसरण खूपच जास्त होती. 

ग्रामीण भागातील गररबीत 14.7 टक्क्यांनी घट झाली आहे, तर 

शहरी भागातील दाररद्र्य 7.9 टक्क्यांनी घसरले आहे. 

सायरस एस. पूनावाला हुरुन ग्लोबल हेल्थकेअर ररच नलस्ट 

2022 मधे्य अव्वल स्ानावर आहेत. 

● सीरम इव्हियूट ऑफ इंनडया (SII) चे अध्यि आनण 

व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. सायरस एस. पूनावाला यांनी हुरुन 

ग्लोबल हेल्थकेअर ररच नलस्ट 2022 मधे्य अव्वल स्थान 

पटकावले आहे आनण हेल्थकेअर िेत्रातील 2022 मधील सवाित 

श्रीमंत अब्जाधीश बनले आहेत. र्त्ांनी USD 26 च्या नवीन 

मूल्यासह या यादीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. सायरस 

पूनावाला यांच्या पाठोपाठ HCA हेल्थकेअरचे थॉमस निस्ट 

जु्यननयर आनण फॅनमली, ली नझनटंग आनण नमंडरेचे झ ू हँग हे 

USD 19 अब्ज ननव्वळ मूल्यासह दुसऱ्या स्थानावर आहेत. सन 

फामािसु्यनटकल्सचे नदलीप सांघवी अँड फॅनमली हे USD 18 

अब्ज संपत्तीसह 5व्या स्थानावर आहेत. 

 

नवनवध बातम्या  
 

दृनष्ट्हीनांसाठी भारतातील पनहला इंटरनेट रेनडओ “रेनडओ 

अक्षर” नागपुरात सुरू 

● दृनष्टहीनांसाठी भारतातील पनहले रेनडओ चॅनल, 'रेनडओ अिर' 

नावाने नागपूर, महाराष्टर  येथे सुरू करण्यात आले आहे. 

नागपूरची 96 वरे् जुनी संस्था, द ब्लाइंड ररलीफ असोनसएशन 

नागपूर (टीबीआरएएन) आनण समृद्धी िमाता नवकास अवम 

अनुसंधान मंडळ (सिम) या कल्पनेमागील संस्था आहेत. हे 

चॅनल नवनवध इंटरनेट रेनडओ पॅ्लटफॉमिवर नवनामूल्य उपलब्ध 

असेल. 
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Ethosh Digital ने लेहमधे्य पनहले IT प्रनशक्षि आनि सेवा 

कें द्र उघडले आहे. 

● लेहने आयटी िेत्राच्या उभारणीसाठी पनहले पाऊल टाकले 

आहे. लडाखचे अनतररक्त पोलीस महासंचालक एस एस खंदारे 

यांनी लेहमधे्य Ethosh Digital चे पनहले IT प्रनशिण आनण 

सेवा कें द्र उघडले आहे. 

● Ethosh Digital ही कॅनलफोननियामधे्य स्थापन झालेली एक 

बहुराष्टर ीय कंपनी आहे जी नडनजटल कमु्यननकेशस आनण AR-

VR उत्पादनांमधे्य मानहर आहे. नशिण, व्यवसाय, आरोग्य, 

िीडा आनण शाश्वत नवकास या िेत्रांमधे्य भारताच्या सीमावती 

भागात काम करणार्या असीम फाऊंडेशन या पुण्यातील 

स्वयंसेवी संस्थेने लडाखमधे्य पनहले IT कायािलय स्थापन 

करण्यासाठी Ethosh Digital ला मदत केली होती. 

जगातील सवामत मोठा इलेन्वक्टरक थ्री-व्हीलर बनवण्याचा प्लांट 

तेलंगिामधे्य उभारला जािार आहे. 

● कॅनलफोननिया, युनायटेड से्टट्स ऑफ अमेररका येथे व्हस्थत 

नबनलती इलेव्हक्ट्रक इंक (नबनलटी) ने तेलंगणामधे्य जगातील 

सवाित मोठी इलेव्हक्ट्रक थ्री-िीलर उत्पादन सुनवधा स्थापन 

करण्याचा आपला इरादा जाहीर केला आहे. हा प्लांट 200 

एकर िेत्रात 2 टप्यांत बांधला जाणार आहे. प्रनतवर्ि 18000 

इलेव्हक्ट्रक वाहने (EV) तयार करण्याची िमता असलेला 13.5 

एकरचा पनहला टप्पा 2023 मधे्य कायािव्हित होईल आनण 

2024 मधे्य 240000 EV प्रनत वर्ि उत्पादन िमता असलेली 

200 एकरची मोठी सुनवधा कायािव्हित होईल. 

 

सवम स्पधाम परीक्षांसाठी महत्त्वाचे मुदे्द: 
 

● जागनतक बँकेची स्थापना: जुलै 1944, बे्रटन वुड्स, नू्य 

हॅिशायर, युनायटेड से्टट्स 

● जागनतक बँकेचे मुख्यालय: वॉनशंग्टन डीसी, यूएसए 

● जागनतक बँकेचे अध्यि: डेव्हिड रॉबटि मालपास 

● जागनतक बँकेचे सदस्य देश: 189 (भारतासह) 

● कनािटक राजधानी: बेंगळुरू 

● कनािटकचे मुख्यमंत्री: बसवराज एस बोम्मई 

● कनािटकचे राज्यपाल: थावरचंद गेहलोत 

● इंडसइंड बँकेची स्थापना: 1994 

● इंडसइंड बँकेचे मुख्यालय: मंुबई, महाराष्टर  

● इंडसइंड बँकेचे MD आनण CEO: सुमंत कठपनलया 

● मास्टरकाडिची स्थापना: 16 नडसेंबर 1966, युनायटेड से्टट्स 

● मास्टरकाडि मुख्यालय: खरेदी, हॅररसन, नू्ययॉकि , युनायटेड 

से्टट्स 

● मास्टरकाडि सीईओ: मायकेल नमबाच 

● मास्टरकाडिचे कायिकारी अध्यि: अजय बंगा 

● नवप्रो सीईओ: नथयरी डेलापोटि ; 

● नवप्रो संस्थापक: एमएच हाशम पे्रमजी; 

● नवप्रोची स्थापना: 29 नडसेंबर 1945, भारत; 

● नवप्रो मालक: अझीम पे्रमजी 

● SBI चेअरमन: नदनेशकुमार खारा 

● SBI स्थापना: 1955 

● SBI मुख्यालय: मंुबई, महाराष्टर  

● पुद्दुचेरी मुख्य सनचव: श्री अनश्वनी कुमार 

● NDMC चेअरमन: श्री नरेश कुमार 

● UNEP मुख्यालय: नैरोबी, केननया. 

● UNEP प्रमुख: इंगर अँडरसन. 

● UNEP संस्थापक: मॉररस स्टर ाँग. 

● UNEP ची स्थापना: 5 जून 1972, नैरोबी, केननया. 

● तेलंगणाची राजधानी: हैदराबाद; 

● तेलंगणाचे राज्यपाल: तनमनलसाई संुदरराजन; 

● तेलंगणाचे मुख्यमंत्री: के. चंद्रशेखर राव. 

● आयिरी कोस्ट राजधानी: यामुसौिो; 

● आयिरी कोस्ट चलन: पनिम आनिकन CFA िँक; 

● आयिरी कोस्ट अध्यि: अलासेन ओउटारा. 
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