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साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 24 एहिल त े30 एहिल 2022 
 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

संपूर्णपरे् डिडिटल डतकीट प्रर्ालीसह बससेवा सुरू करर्ारे 

महाराष्ट्र  हे भारतातील पडहले राज्य आहे. 

● महाराष्ट्र  राज्याचे पर्ाावरण मंत्री आदित्य ठाकरे र्ांनी गेटवे 

ऑफ इंदिर्ा ते चचागेट र्ा मागाावरील टॅप-इन टॅप-आउट 

सेवेचे उि्घाटन करून संपूणा म ंबईतील प्रवास स कर 

करण्याच्या प्रर्त्नात केला. आदित्य ठाकरे र्ांनी 

कार्ाक्रमािरम्यान सांदगतले की, बृहन् ंबई दवि्र् त प रवठा 

आदण पररवहन (BEST) ही भारतातील पदहली संपूणा दिदिटल 

बस सेवा आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● काही दिवसांत, र्ा मागाावरील सवा 10 बस र्ा तंत्रज्ञानाने 

स सज्ज होतील, ज्याचा दवस्तार सवा 438 मागाांवर केला िाईल. 

● लोकेश चंद्रा, बेस्टचे महाव्यवस्थापक (िीएम) र्ांच्या मते, बस 

दतकीट प्रणालीचे दिदिटलार्झेशन वाढदवण्याच्या उदे्दशाने ही 

िेशातील पदहली 100 टके्क दिदिटल बस सेवा आहे. 

● हे प्रवाशांना आराम आदण स दवधा िेते कारण ते त्यांचे स्माटा 

कािा दकंवा त्यांच्या सेलफोनवर 'चलो' अँप वापरून टॅप-इन 

करू शकतात. 

● पर्ाटकांनी अँप वापरून टॅप आऊट केल्यास, त्यांना त्यांच्या 

फोनवर एक पावती दमळेल आदण त्यांनी स्माटा कािा 

वापरल्यास ते त्यांचे दतकीट काढू शकतील. 

NITI आयोगाने बॅटरी सॅ्वडपंग धोरर्ाचा मसुदा िारी केला. 

● NITI आर्ोगाने बॅटरी सॅ्वदपंग धोरणाचा मस िा िारी केला आहे, 

ज्या अंतगात 40 लाखांपेक्षा िास्त लोकसंख्या असलेल्या सवा 

महानगरांना पदहल्या टप्प्यात बॅटरी सॅ्वदपंग नेटवका  दवकदसत 

करण्यासाठी प्राधान्य दिले िाईल. सवा प्रम ख शहरे िसे की 

राज्यांच्या रािधानी, कें द्रशादसत प्रिेश म ख्यालरे् आदण 5 

लाखांपेक्षा िास्त लोकसंख्या असलेली शहरे ि सऱ्र्ा टप्प्यात 

समादवष्ट् केली िातील. 

बॅटरी सॅ्वडपंग म्हर्िे काय? 

● बॅटरी सॅ्वदपंग हा एक पर्ाार् आहे ज्यामधे्य चािा केलेल्या 

बॅटरीसाठी दिस्चािा केलेल्या बॅटरीची िेवाणघेवाण समादवष्ट् 

असते. बॅटरी सॅ्वदपंगम ळे वाहन आदण इंधन (र्ा प्रकरणात 

बॅटरी) एकमेकांना िोिले िाते आदण त्याम ळे वाहनांची 

आगाऊ दकंमत कमी होते. 

● बॅटरी सॅ्वदपंगचा वापर 2 आदण 3 चाकी वाहनांसारख्या लहान 

वाहनांसाठी केला िातो ज्यात लहान बॅटरी असतात ज्या इतर 

ऑटोमोदटव्ह सेगमेंटच्या त लनेत बिलणे सोपे असते ज्यामधे्य ते 

र्ांदत्रकररत्या लागू केले िाऊ शकते. 

● बॅटरी सॅ्वदपंग चादिांगच्या सापेक्ष तीन प्रम ख फार्िे िेते: ते वेळ, 

िागा आदण दकफार्तशीर आहे, िर प्रते्यक सॅ्वप करण्यार्ोग्य 

बॅटरी सदक्रर्पणे वापरली गेली असेल. 

● प ढे, बॅटरी सॅ्वदपंग नादवन्यपूणा आदण दटकाऊ व्यवसार् 

मॉिेल्ससाठी एक समान खेळाचे के्षत्र प्रिान करते िसे की 

“बॅटरी अॅॅझ अ सदवास”. 

गाव पल्ली: J&K मधील भारताची पडहली काबणन-नु्यटरल 

पंचायत 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी र्ांनी 500 KV चा सोलार प्ांट िेशाला 

समदपात केला आदण िमू्म आदण काश्मीरच्या सीमावती 

भागातील सांबा रे्थील पल्ली र्ा गावामधे्य िेशातील पदहली 

'काबान नू्यटर ल पंचार्त' बनली. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● पंतप्रधानांच्या म्हणण्यान सार पल्लीने काबान नू्यटरल बनून 

िेशाला मागा िाखवला आहे. 

● र्ा प्रकल्पासाठी पल्लीवासीर्ांनी सहकार्ा केले आहे. त्यांनी 

प्रकल्पावर काम करणाऱ्र्ांनाही अन्न दिले आहे. 

● अदधकार्र्ांनी िोिले की, राष्ट्र ीर् सरकारच्या 'ग्राम ऊिाा 

स्वराि' कार्ाक्रमांतगात, 6,408 चौरस मीटर के्षत्रफळ असलेले 

1,500 सौर पॅनेल मॉिेल पंचार्तीमधील 340 घरांना स्वच्छ 

वीि प रवतील. 

● भारतातील पदहले काबान-नू्यटर ल सोलर व्हव्हलेि म्हणून र्ा 

गावाने इदतहास रचला आहे. 

● 2.75 कोटी खचााचा हा प्रकल्प दवक्रमी वेळेत पूणा झाल्याचे 

अदधकाऱ्र्ांनी सांदगतले. दनमााण होणारी वीि स्थादनक पॉवर 

ग्रीि से्टशनद्वारे गावात दवतररत केली िाईल, ज्याची िैनंदिन 

गरि 2,000 र् दनट्स आहे. 
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टाटा समूहाद्वारे एअर एडिया 2022 मधे्य एअर इंडियामधे्य 

डवलीन होर्ार आहे. 

● टाटा समूह िानेवारी 2022 मधे्य एअर इंदिर्ाचा ताबा 

घेतल्यापासून त्याची कामदगरी स धारण्याचा प्रर्त्न करत आहे. 

त्यात त्याच्या वेळेच्या कामदगरीचा समावेश आहे. टाटांचे सवाात 

अलीकिील काम त्यांच्या दवमान वाहतूक कार्ाांचे एकत्रीकरण 

करणे आहे. एअरएदशर्ा इंदिर्ामधे्य दवलीन होण्याच्या एअर 

इंदिर्ाच्या इराद्याबद्दल भारतीर् स्पधाा आर्ोगाला (CCI) आधीच 

सूदचत करण्यात आले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● दिसेंबर 2020 मधे्य टाटाने AirAsia India मधील आपली 

भागीिारी 67 टक्क्ांपर्ांत वाढवली . 

● AirAsia India, ज्याने िून 2014 मधे्य कार्ा करण्यास स रुवात 

केली, िेशभरात दनर्ोदित प्रवासी, मालवाहू आदण चाटार 

फ्लाइट सेवा प्रिान करते. 

● हे िागदतक स्तरावर चालत नाही. 

● र्ा वर्ााच्या िानेवारीमधे्य टाटाने एअर इंदिर्ा आदण एअर 

इंदिर्ा एके्स्प्रसचे अदधग्रहण केले. 

● ऑक्टोबर 2021 मधे्य तोट्यात असलेल्या एअर इंदिर्ासाठी 

टाटा दविर्ी बोलीिार म्हणून उिर्ास आले. 

● र्ाने 18,000 कोटी रुपर्ांची बोली लावली, ज्यामधे्य 2,700 

कोटी रुपर्ांचे रोख पेमेंट आदण 15,300 कोटी रुपर्ांच्या 

वाहकाच्या किााचा समावेश होता . 

● दवस्तारा एअरलाइन्स िेखील टाटा समूहाच्या मालकीची आहे, 

िरी दतने आतापर्ांत दवलीनीकरणाच्या र्ोिनेतून बाहेर पिले 

आहे. 

● दवस्तारा संर् क्त उपक्रम भागीिार दसंगापूर एअरलाइन्स इच्छ क 

असल्याची अफवा आहे. 

● दवस्तारा एअरलाइन्स िेखील टाटा समूहाच्या मालकीची आहे, 

िरी दतने आतापर्ांत दवलीनीकरणाच्या र्ोिनेतून बाहेर पिले 

आहे. 

 

राज्य बातम्या 
 

मडर्पूरमधे्य खोगंिोम वॉर मेमोररयल कॉम्प्लेक्समधे्य 

खोगंिोम डदन सािरा करण्यात आला. 

● मदणपूरमधे्य 1891 च्या अँग्लो-मदणप री र् द्धात मदणपूरचे 

स्वातंत्र्य दटकवून ठेवण्यासाठी खोगंिोमच्या लढाईत 

दिदटशांदवरुद्ध लढताना प्रचंि बदलिान िेणाऱ्र्ा राज्यातील शूर 

प त्रांना मदणपूरमधे्य भावपूणा श्रद्धांिली वाहण्यात आली. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● राज्यपाल ला गणेशन आदण म ख्य मंत्री एन. दबरेन दसंग, तसेच 

सामान्य िनता, थौबल दिल्ह्यातील खेबदचंग रे्थील खोगंिोम 

वॉर मेमोररर्ल कॉम्प्पे्क्स रे्थे राज्यस्तरीर् खोगंिोम दिन 

समारंभाला उपव्हस्थत होते. 

● िरवर्ी 23 एदप्रल रोिी, मदणपूर दिटीशांशी, दवशेर्तः  मेिर 

पाओना ििबशी र्ांच्यादवरुद्ध लढलेल्या मदणप री र्ोद्धांचे 

स्मरण करते. 

● मदणपूरचे राज्यपाल आदण म ख्यमंत्री मदणपूरच्या लोकांसोबत 

वीरांना प ष्ांिली अपाण करण्यात सामील झाले. खेबदचंग रे्थे 

िोन दमदनटे मौन पाळण्यात आले, तसेच बंि कीची सलामी 

िेण्यात आली. 

● र्ा कार्ाक्रमात बोलताना म ख्यमंत्री एन. दबरेन दसंग म्हणाले की, 

तरुण दपढीने आपल्या पूवािांचे बदलिान लक्षात ठेवले पादहिे 

आदण एकसंघ राष्ट्र ासाठी नेहमीच लढा दिला पादहिे. 

कनाणटक सरकारने सामाडिक िागरूकता मोहीम "SAANS" 

सुरू केली. 

● कनााटकचे आरोग्य आदण वैद्यकीर् दशक्षण मंत्री, केशव रेड्डी 

स धाकर र्ांनी 'सामादिक िागरूकता आदण नू्यमोदनर्ा 

र्शस्वीपणे तटस्थ करण्यासाठी कृती' (SAANS) मोहीम स रू 

केली आहे.  SAANS ही एक मोहीम आहे िी पाच वर्ाांखालील 

म लांमधे्य दनमोदनर्ाची लवकर तपासणी आदण अदधक 

िागरूकता स दनदित करण्यासाठी स रू करण्यात आली आहे. 

SRS 2018 न सार, कनााटकातील पाच वर्ााखालील मृतू्य िर 

1000 दिवंत िन्ांमागे 28 आहे. 

भारतातील पडहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेिातील रामपूर येथे 

स्थापन करण्यात आला. 

● उत्तर प्रिेशातील म ख्यमंत्री र्ोगी आदित्यनाथ र्ांच्या 

सरकारच्या प्रर्त्नांम ळे रामपूरच्या ग्रामपंचार्त पटवाई रे्थे 

भारतातील पदहला 'अमृत सरोवर' पूणा झाला आहे. आझािी का 

अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून, अमृत सरोवर उपक्रमाचा 

एक भाग म्हणून 75 िलस्रोत दवकदसत आदण प नदनादमात केले 

िातील. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● अवघ्या काही आठवड्यात रामपूर रे्थील तलावाची स्वच्छता 

करून प नरुज्जीवन करण्यात आले. 

● हा तलाव आता ग्रामीण भागातील पर्ाटकांचे प्रम ख आकर्ाण 

बनला आहे. 

● रामपूरमधे्य अमृत सरोवर म्हणून दवकदसत करण्यासाठी 75 

तलावांची दनवि करण्यात आली होती. 

● दनविलेल्या तलावांपैकी शहाबाि रे्थील दवकास गटातील 

पटवई ग्रामपंचार्तीत तलावावरील बांधकाम पूणा करण्यात 

आले. 

● सवाादधक के्षत्रफळ असलेल्या (1.67 हेक्टर) ग्रामपंचार्त 

दसंगणखेिा रे्थील तलावाच्या कामालाही स रुवात झाली आहे. 

● रे्त्या तीन मदहन्यांत र्ा कचऱ्र्ाने साचलेल्या तलावाचे रूपांतर 

‘अमृत सरोवर’ र्ा ग्रामीण पर्ाटन स्थळात होणार आहे. 
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ताडमळनािू सरकार दरवर्षी 18 डिसेंबर रोिी अल्पसंख्याक 

हक्क डदन पाळर्ार आहे. 

● तादमळनािू सरकारने िरवर्ी 18 दिसेंबर हा दिवस राज्य 

पातळीवर अल्पसंख्याक हक्क दिन म्हणून पाळला िाईल, 

अशी घोर्णा केली आहे. राज्य सरकार र्ोिना आदण 

कल्याणकारी उपार्ांच्या प्रभावी अंमलबिावणीद्वारे 

अल्पसंख्याकांच्या उन्नतीसाठी आदण आदथाक उन्नतीला 

प्रोत्साहन िेते. 

● हा दिवस तादमळनािूच्या दिल्हा स्तरावर संबंदधत 

दिल्हादधकाऱ्र्ांच्या अदधपत्याखाली पाळला िात आहे. र्ाप ढे 

राज्यस्तरावरही पाळण्यात रे्णार आहे. 

झारखंिचा िामतारा प्रते्यक गावात गं्रथालय असलेला 

देिातील पडहला डिल्हा बनला आहे. 

● झारखंिमधील िामतारा हा िेशातील एकमेव दिल्हा बनला 

आहे िेथे सवा ग्रामपंचार्तीमंधे्य साम िादर्क गं्रथालरे् आहेत. 

स मारे आठ लाख लोकसंखे्यच्या र्ा दिल्ह्यात सहा गटांतगात 

एकूण 118-ग्रामपंचार्ती आहेत आदण प्रते्यक पंचार्तीमधे्य 

एक स सज्ज गं्रथालर् आहे िे दवद्यार्थ्ाांसाठी सकाळी 9 ते 

संध्याकाळी 5 र्ा वेळेत ख ले असते कररअर सम पिेशन सत्र 

आदण पे्ररक वगा िेखील दवनामूल्य आर्ोदित केले िातात. रे्थे 

खचा. कधीकधी आर्एएस आदण आर्पीएस अदधकारीही 

दवद्यार्थ्ाांना मागािशान करण्यासाठी र्ा गं्रथालर्ांना भेट िेतात. 

र्ा नादवन्यपूणा साइट्सना भेट िेण्यासाठी प्रते्यकाचे स्वागत 

आहे. 

● हळूहळू चंद्रिीप, पंिादनर्ा, मेंदढर्ा, गोपाळपूर, शहारप रा, 

चंपापूर आदण दझल आ र्ा पंचार्तीमंधे्य गं्रथालरे् स्थापन झाली. 

ही लार्िरी चालवण्यासाठी गावकऱ्र्ांनी आपल्यातून अध्यक्ष, 

खदिनिार आदण गं्रथपाल र्ांची दनवि केली. 

यूपीचे आग्रा हे वॅ्हकू्यम-आधाररत सीवर डसस्टम असलेले पडहले 

िहर ठरले आहे. 

● आग्रा, उत्तर प्रिेश हे वॅ्ह्ूम-आधाररत सीवर दसस्टम असलेले 

िेशातील पदहले शहर बनले आहे. हे वॅ्ह्ूम सावािदनक 

दठकाणी वापरले िातील. आग्रा स्माटा दसटीच्या अदधकार्र्ांनी 

मीदिर्ाला सांदगतले की, महापादलकेने तािमहालिवळील 

अशा 240 घरांना वॅ्ह्ूम-आधाररत गटारांशी िोिले आहे, 

िेथे पारंपाररक गटार प्रणाली वापरली िाऊ शकत नाही. 

● गटार िोिणीच्या कामासाठी 100 कोटी रुपरे् खचा अपेदक्षत 

आहे. सध्या हे तंत्रज्ञान सखल भागात वापरले िात आहे. 

नेिरलँि कंपनीकिून पाच वर्ाांपर्ांत िेखभाल आदण संपूणा 

काळिी घेतली िाईल. 5 कोटी रुपरे् खचूान 240 घरांचे दनवाात 

गटारांचे िाळे उभारण्यात आले आहे. सवा चेंबसा भौगोदलक 

मादहती प्रणाली (GIS) आधाररत सेन्ससाने स सज्ज आहेत, िे 

चेंबरचे के्षत्रफळ आदण समस्या ओळखण्यात मित करतील. 

मायगे्रिन टर ॅ डकंग डसस्टम अँप डवकडसत करर्ारे महाराष्ट्र  हे 

भारतातील पडहले राज्य बनले आहे. 

● Individual unique identity numbers द्वारे स्थलांतररत 

कामगारांच्या हालचालीचंा मागोवा घेण्यासाठी वेबसाइट-

आधाररत मार्गे्रशन टर ॅ दकंग दसस्टम (MTS) अन प्रर्ोग दवकदसत 

करणारे महाराष्ट्र  हे भारतातील पदहले राज्य बनले आहे. MTS 

प्रकल्पाचे उदद्दष्ट् स्थलांतररत लाभार्थ्ाांसाठी एकाव्हिक बाल 

दवकास सेवा (ICDS) ची सातत्य स दनदित करणे आहे. 

● स्थलांतररत कामगारांना त्यांच्या मूळ दठकाणी परत रे्ईपर्ांत 

ICDS ची पोटेदबदलटी त्यांच्या क ट ंबासाठी राज्याच्या आत दकंवा 

राज्याबाहेरील त्यांच्या गंतव्य दिल्ह्यांमधे्य पोटेदबदलटीची खात्री 

करण्यासाठी टर ॅक केली िाईल. ICDS ही कें द्रीर् प रसृ्कत 

र्ोिना आहे िी मदहला आदण बाल दवकास मंत्रालर्ाद्वारे लागू 

केली िाते. हे 1975 मधे्य लाँच केले गेले. 

 

आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

इलॉन मस्क $44 अब्ज 2022 मधे्य डिटर डवकत घेर्ार आहेत. 

● िगातील सवाात श्रीमंत व्यक्ती इलॉन मस्कने दिटर $44 अब्ज 

मधे्य दवकत घेण्यास सहमती िशावली, ज्यामधे्य िगातील सवाात 

शव्हक्तशाली सोशल मीदिर्ा नेटवक्सापैकी एकाचे वैर्व्हक्तक 

दनरं्त्रण त्याच्याकिे सोपवण्याआधी प्रदतकूल टेकओव्हरच्या 

धम्ांचा समावेश होता. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● Twitter न सार, सावािदनकररत्या व्यापार करणारी कॉपोरेशन 

आता मस्कच्या मालकीची खािगी संस्था बनेल, ज्याने प्रदत 

शेअर खरेिी दकंमत $54.20 ची वाटाघाटी केली. 

● हा करार पूणा करण्यासाठी मस्कने गेल्या आठवड्यात 46.5 

अब्ज िॉलसाचे दनधी दमळवले आदण वेिबश दस  ्ररटीिचे 

दवशे्लर्क िॅन इव्हस र्ांनी आिल्या दिवशी भाकीत केले की 

बोिा किादचत त्याच्या ऑफरला मान्यता िेईल कारण ि सरा 

कोणताही खरेिीिार सापिला नाही. 

● वॉल स्टर ीटवर दिटरचा समभाग 5.9% वर व्यापार करत होता. 

स्लोवे्हडनयाच्या पंतप्रधानपदी रॉबटण गोलोब यांची डनवि 

● स्लोवे्हदनर्ाच्या पंतप्रधानपिाच्या दनविण कीत रॉबटा गोलोब 

र्ांनी तीन वेळा पंतप्रधान िेनेझ िानसा र्ांचा पराभव केला 

आहे. राज्य दनविणूक अदधकार्र्ांनी प ष्ट्ी केली आहे की 

शासक प राणमतवािी स्लोवे्हदनर्न िेमोकॅ्रदटक पक्षाच्या स मारे 

24% मतांच्या त लनेत स्वातंत्र्य चळवळीला िवळपास 34% 

मते दमळाली आहेत. 
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अमेररकेने भारत, रडिया आडर् चीनला बौद्धिक संपदा 

संरक्षर्ाच्या प्राधान्यक्रमाच्या वॉच डलस्टमधे्य समाडवष्ट् केले 

आहे. 

● भारत, चीन, रदशर्ा आदण इतर चार िेशांना बौव्हद्धक संपिा 

संरक्षण आदण अंमलबिावणीसाठी अमेररकेच्या वादर्ाक 

'प्राधान्य वॉच दलस्ट'मधे्य समादवष्ट् करण्यात आले. अिेंदटना, 

दचली, इंिोनेदशर्ा आदण वे्हनेझ एला हे र् नार्टेि से्टट्स व्यापार 

प्रदतदनधी कार्ाालर्ाच्या र्ािीतील इतर िेश आहेत. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● र्ा वर्ीच्या र्ािीतील सातही िेश मागील वर्ीच्या र्ािीतही 

होते. 

● रू्एस व्यापार प्रदतदनधी कॅथरीन ताई र्ांनी त्यांच्या दवशेर् 301 

अहवालात रू्एस व्यापार भागीिारांच्या संरक्षणाची आदण 

बौव्हद्धक संपिा अदधकारांच्या अंमलबिावणीची पर्ााप्तता आदण 

पररणामकारकता र्ावर सूदचत केले आहे की प ढील वर्ाात ही 

राष्ट्र े दवशेर्त: तीव्र दद्वपक्षीर् प्रदतबद्धता कें द्रस्थानी असतील. 

● अले्जररर्ा, बाबाािोस, बोदलव्हव्हर्ा, िाझील, कॅनिा, कोलंदबर्ा, 

िोदमदनकन ररपव्हिक, इके्विोर, इदिप्त, ग्वाटेमाला, मेव्हक्सको, 

पादकस्तान, पॅरागे्व, पेरू, थार्लंि, दत्रदनिाि आदण टोबॅगो, 

त की, त का मेदनस्तान, उझबेदकस्तान आदण व्हव्हएतनाम हे 

वॉचमधील िेश आहेत अंतदनादहत IP समस्यांचे दनराकरण 

करण्यासाठी दद्वपक्षीर् लक्ष आवश्यक असलेली सूची. 

● दवशेर् 301 अहवाल हा िगभरातील बौव्हद्धक संपिा संरक्षण 

आदण अंमलबिावणीच्या व्हस्थतीचे वादर्ाक मूल्यांकन आहे. 

● र्ा वर्ााच्या दवशेर् 301 अहवालासाठी, USTR ने शंभराहून 

अदधक व्यापार भागीिारांना पादहले. 

इमॅनु्यएल मॅक्रॉन यांची फ्रान्सच्या अध्यक्षपदी आर्खी एका 

टमणसाठी डनवि झाली आहे. 

● इमॅन्य एल मॅक्रॉन र्ांना फ्रान्सच्या अध्यक्षीर् रािवाड्यात 

आणखी पाच वरे् काम केल्यानंतर िेशांतगात आदण परराष्ट्र  

धोरणावर काम करण्यासाठी परत िाण्याची आशा आहे - परंत  

त्यांना लवकरच महत्त्वपूणा संसिीर् दनविण कांना सामोरे िावे 

लागेल ज्यामधे्य त्यांना त्यांचे बहुमत राखण्यासाठी संघर्ा करावा 

लागेल. अध्यक्षीर् दनविण कीचे अदधकृत दनकाल घटनािक 

पररर्िेद्वारे िाहीर केले िातील आदण मॅक्रॉन मंदत्रमंिळाची 

बैठक घेतील. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● त्यानंतर मॅक्रॉनने एदलसी पॅलेस रे्थे उि्घाटन कार्ाक्रमासाठी 

तारीख दनविणे आवश्यक आहे,  िे 13 मे पर्ांत होणे 

आवश्यक आहे . नॅशनल गािातफे त्यांचा सन्ान केला िाईल 

आदण ते भार्ण िेतील. 

● फँ्रकोइस दमटरंॅि आदण िॅक दशरॅक र्ा िोघांनीही अन क्रमे 

1988 आदण 2002 मधे्य प न्हा दनविून रे्ण्यासाठी 21 तोफांच्या 

गोळ्या झािण्याचा सराव टाळला. 

● ि सर्र्ा टमासाठी प न्हा दनविून आलेले मॅक्रॉन हे एकमेव 

आध दनक फ्रें च राष्ट्र ाध्यक्ष आहेत. 

● अनेक र् द्धांनंतर िेशांच्या र् तीचे दचन्हांदकत करण्यासाठी 

नवदनवाादचत फ्रें च राष्ट्र पतीनंी शेिारच्या िमानीला त्यांचा पदहला 

परिेश िौरा केल्याच्या प्रथेन सार मॅक्रॉनने पाच वर्ाांपूवी 

बदलानला िाण्याची आपली र्ोिना िाहीर केली. 

● अिेंिाच्या शीर्ास्थानी र् के्रनमधील संघर्ा संपवण्याच्या 

उदद्दष्ट्ासह ते िमान चांसलर ओलाफ स्कोल्ह्झ र्ांची भेट घेतील. 

● त्याच्या दविर्ानंतर काही तासांतच, मॅक्रॉन झेलेन्स्स्की आदण 

िोघांशी बोलले 

 

डनयुक्ती बातम्या 
 

कॅपिेडमनी इंडियाचे सीईओ अडिन यािी, युडनसेफ युवाह 

(YuWaah) बोिाणत सामील झाले. 

● भारतातील YuWaah (िनरेशन अनदलदमटेि इंदिर्ा) ने आि 

घोर्णा केली की, भारतातील Capgemini चे CEO अदिन 

र्ािी, र् दनसेफचे प्रदतदनधी, र्ास मासा दकम रा र्ांच्यासमवेत, 

संस्थेचे सह-अध्यक्ष म्हणून संस्थेमधे्य सामील झाले आहेत. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● YuWaah बोिा आता दनणार् घेणारी संस्था म्हणून काम करेल, 

बहुसंख्य संस्थापक भागीिार आदण मंिळ सिस्य YuWaah 

सदचवालर्ाला पैसा आदण कार्ाािक कौशल्याने मित 

करण्यासाठी वेळ आदण संसाधने प्रिान करतात. 

● ते YuWaah च्या िीघाकालीन रणनीती आदण अंमलबिावणीवर 

प्रभाव टाकण्यात महत्त्वपूणा भूदमका दनभावतील, तसेच सरकार 

आदण खािगी के्षत्रासोबत सदक्रर्पणे सामादर्क-मूल्य भागीिारी 

तर्ार करण्यासाठी एक सहर्ोगी व्यासपीठ स्थादपत करतील. 

● YuWaah ने 300 तरुणांना चेंिमेकर म्हणून सूचीबद्ध 

करण्याचे मोठे धे्यर् ठेवले आहे. हे धे्यर् साध्य करण्यासाठी 

धािसी धोरणे आदण िलि कृती आवश्यक असतील. 
 

 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi
https://bit.ly/30iuPsB


Weekly Current Affairs Marathi: 24th April to 30th April 2022 

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

डनती आयोगाचे उपाध्यक्ष रािीव कुमार यांनी आपल्या पदाचा 

रािीनामा डदला आहे. 

● सरकारी आिेशाम ळे सरकारी संस्था, दनती आर्ोगाचे उपाध्यक्ष 

रािीव क मार र्ांनी रािीनामा दिला आहे. स मन बेरी, एक 

अथाशास्त्रज्ञ, दनर्ोिन एिन्सीचे नवीन प्रम ख म्हणून कार्ाभार 

स्वीकारतील. 

● स मन बेरी र्ांनी र्ापूवी नवी दिल्ली रे्थील नॅशनल कौव्हन्सल 

ऑफ अप्ाइि इकॉनॉदमक ररसचामधे्य महासंचालक (म ख्य 

कार्ाकारी) म्हणून काम केले आहे. 

● त्यांनी पंतप्रधानांची आदथाक सल्लागार पररर्ि, सांव्हख्यकी 

आर्ोग आदण भारतीर् ररझव्हा बँकेच्या आदथाक धोरणावरील 

तांदत्रक सल्लागार सदमतीवरही काम केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● मंदत्रमंिळ दनर् क्ती सदमतीने िारी केलेल्या आिेशान सार 

सरकारने रािीव क मार र्ांचा रािीनामा आदण स मन बेरी र्ांची 

दनर् क्ती अदधकृत केली आहे. र्ा दनणार्ान सार रािीव क मार 

र्ांना त्यांच्या कताव्यातून म क्त केले िाईल. 

● रािीव क मार र्ांच्या रािीनाम्याचे कारण आिेशात नमूि 

केलेले नाही. 

● अरदवंि पनगररर्ा र्ांनी ऑगस्ट 2017 मधे्य शैक्षदणक के्षत्रात 

परतण्यासाठी नोकरीचा रािीनामा दिल्यानंतर, रािीव क मार  

एक अथाशास्त्रज्ञ, र्ांना नीती आर्ोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून दनर् क्त 

करण्यात आले. 

आडदत्य डबलाण कॅडपटलने डविाखा मुळे्य यांची पुढील सीईओ 

म्हरू्न डनयुक्ती केली आहे. 

● आदित्य दबलाा कॅदपटलच्या प ढील म ख्य कार्ाकारी अदधकारी 

म्हणून दवशाखा म ळे्य र्ांची दनर् क्ती करण्यात आली आहे. 

कंपनीने आपल्या स्टॉक फाइदलंगमधे्य म्हटले आहे की 

संचालक मंिळाने नामांकन, मोबिला आदण न कसान भरपाई 

सदमतीच्या दशफारशीचं्या आधारे दनर् क्तीला मान्यता दिली. 

एक्सचेंि फाइदलंगन सार, दतने अिर् श्रीदनवासनची िागा 

घेतली, िो ग्र पमधे्य इतर िबाबिाऱ्र्ा घेत आहे. 

● म ळे्य, सध्या ICICI बँकेचे कार्ाकारी संचालक आहेत, 1 िून 

2022 रोिी आदित्य दबलाा कॅदपटलमधे्य रुिू होतील आदण 

नेतृत्वाचे स रळीत संक्रमण स दनदित करण्यासाठी श्रीदनवासन 

र्ांच्यासोबत एक मदहन्यासाठी CEO म्हणून काम करतील. र्ा 

कालावधीनंतर त्या आदित्य दबलाा कॅदपटल दलदमटेिच्या CEO 

म्हणून दतच्या भूदमकेची िबाबिारी स्वीकारणार आहे. 

हि कडमटी ऑफ इंडियाने एपी अबु्दल्लाकुट्टी यांची अध्यक्षपदी 

डनवि केली. 

● एपी अब्द ल्लाक ट्टी र्ांची हि कदमटी ऑफ इंदिर्ाच्या 

अध्यक्षपिी दनवि झाली आहे, तर प्रथमच िोन मदहलांची 

उपाध्यक्ष म्हणून दनवि करण्यात आली आहे- म न्नावरी बेगम 

आदण मफ िा खातून. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालर् हे 

भारतातील हि र्ाते्रचे आर्ोिन करण्यासाठी नोिल मंत्रालर् 

आहे. भारतीर् र्ाते्रकरंूसाठी हि र्ात्रा एकतर हि कदमटी 

ऑफ इंदिर्ा (HCoI), दकंवा मंत्रालर्ाने मंिूर केलेल्या हि ग्र प 

ऑगानार्झसा (HGOs) द्वारे आर्ोदित केली िाते. 

एन चंद्रिेखरन यांनी टाटा डिडिटल चेअरमन म्हरू्न पदभार 

स्वीकारला. 

● टाटा सन्सचे कार्ाकारी अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन र्ांनी 

औपचाररकपणे टाटा दिदिटलच्या अध्यक्षपिाचा पिभार 

स्वीकारला आहे. सध्या, Cultfit चे संस्थापक म केश बन्सल 

र्ांच्यासह त्यांचे CEO प्रतीक पाल र्ांच्या नेतृत्वाखाली टाटाच्या 

दिदिटल रणनीतीचे नेतृत्व केले िात आहे. चंद्रशेखरन र्ांची 

बाय ग ंतवणूकिारांकिून दनधी उभारण्याच्या भदवष्यातील 

र्ोिना लक्षात घेता त्यांची औपचाररक दनर् क्ती महत्त्वाची आहे. 

बू्रस िी ब्रोझ यांची फु्यचर िनरली इंडिया लाइफ इन्िुरन्सचे 

MD आडर् CEO म्हरू्न डनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● Generali Asia ने Bruce de Broise ची MD आदण CEO 

म्हणून Future Generali India Life Insurance (FGILI) 

दनर् क्ती केली आहे. सप्टेंबर 2021 पासून अंतररम सीईओ 

म्हणून काम करणाऱ्र्ा दमरणिीत म खिी र्ांच्याकिून त्यांनी 

पिभार स्वीकारला. ते पाच वर्ाांहून अदधक काळ 

हाँगकाँगमधील िनरल आदशर्ाचे दवतरण दवभागीर् प्रम ख 

होते. माचामधे्य, सवा दनर्ामक मंिूरी दमळाल्यानंतर िनरली 

भारतीर् िीवन दवमा संर् क्त उपक्रमाचा बहुसंख्य भागधारक 

बनला आहे. 

● िॉइझचे 34 वर्ाांचे आर् ष्य आदण P&C दवमा अन भवाचे 

कररअर आहे. संपूणा आदशर्ामधे्य धोरणािक उपक्रम 

राबदवण्यासाठी त्यांनी अनेक वररष्ठ नेतृत्वाच्या भूदमकाही 

सांभाळल्या आहेत. र्ाआधी, िॉइझ हे हाँगकाँग रे्थील िनरली 

आदशर्ाचे दवतरणाचे प्रािेदशक प्रम ख होते. 

डविय सांपला यांची दुसऱयांदा NCSC चेअरपसणन म्हरू्न 

डनयुक्ती 

● भािप नेते आदण मािी कें द्रीर् मंत्री दविर् सांपला र्ांची 

ि सऱ्र्ांिा राष्ट्र ीर् अन सूदचत िाती आर्ोगाच्या (NCSC) 

अध्यक्षपिी दनर् क्ती करण्यात आली आहे. सांपला र्ांनी पंिाब 

दनविण कीपूवी NCSC चेअरमनपिाचा रािीनामा दिला होता 

आदण दनविणूक लढवली होती. त्यांच्या दनर् क्तीचा अदधकृत 

आिेश राष्ट्र पती राम नाथ कोदवंि र्ांनी िारी केला आहे. 
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SBI चे मािी चेअरमन रिनीि कुमार Indifi Technologies 

मधे्य सल्लागार म्हरू्न रुिू झाले, 

● ऑनलाइन किा िेण्याचे व्यासपीठ, Indifi Technologies ने 

SBI चे मािी अध्यक्ष रिनीश क मार र्ांची सल्लागार म्हणून 

दनर् क्ती केली आहे. सध्या, ते HSBC Asia Pacific, L&T 

Infotech, Hero MotoCorp आदण BharatPe च्या बोिावर 

बसला आहे. सल्लागार म्हणून, ते कंपनीच्या वाढीच्या धोरणावर 

व्यवस्थापनाशी संलग्न राहतील आदण दवत्तीर् सेवा के्षत्रातील 

मागािशान प्रिान करतील. र्ा क्षमतेमधे्य, क मार कंपनीच्या 

वाढीच्या धोरणावर व्यवस्थापनाशी संलग्न राहतील आदण दवत्तीर् 

सेवा के्षत्रात मागािशान करतील. 

RBL बँकेचे मािी ररटेल प्रमुख अंिुल स्वामी यांची डिवाडलक 

स्मॉल फायनान्स बँकेचे MD-CEO म्हरू्न डनयुक्ती 

● अंश ल स्वामी र्ांची दशवादलक स्मॉल फार्नान्स बँकेचे 

व्यवस्थापकीर् संचालक आदण म ख्य कार्ाकारी अदधकारी 

म्हणून दनर् क्ती करण्यात आली आहे. स्वामी र्ांचे नामांकन 

ररझव्हा बँक ऑफ इंदिर्ाने (RBI) आधीच स्वीकारले आहे. 

स्वामी स वीर क मार ग प्ता र्ांच्यानंतर आले, ज्यांनी बँकेची सह-

संस्थापना केली आदण दतचे शहरी सहकारी ते स्थादनक 

दवत्तसंस्थेत पररवतान करून मागािशान केले. ग प्ता आता 

संचालक मंिळाचे सल्लागार म्हणून काम पाहतील. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● स्वामी र्ांनी 20 वर्ाांहून अदधक काळ दवदवध क्लारं्ट आदण 

भौगोदलक के्षत्रात काम केले आहे. दकरकोळ, SMB, 

मार्क्रोफार्नान्स आदण कृर्ी र्ासह दवदवध ग्राहक शे्रणीमंधे्य 

त्यांना अन भव आहे. 

● दशवादलक SFB मधे्य सामील होण्यापूवी स्वामी र्ांनी RBL 

बँकेसाठी प्रम ख - ररटेल आदण समावेशन, उत्पािने म्हणून 

काम केले. त्याने र्ापूवी बाका लेि, दसटी फार्नाव्हन्स्शर्ल आदण 

दिटादनर्ा रे्थे काम केले आहे. 

● स्वामी बँकेच्या दिदिटल दक्रर्ाकलापांचे प्रभारी असतील, ज्यात 

लहान व्यवसार्ांवर भर असेल आदण िेशभरात बँकेचा ठसा 

वाढेल. 

● गेल्या वर्ी, दशवादलक स्मॉल फार्नान्स बँक स्मॉल फार्नान्स 

बँकेच्या संरचनेत बिलणारी पदहली र् दनव्हसाल सहकारी बँक 

बनली. 

 

अथणव्यवस्था बातम्या 
 

UAE मधील NEOPAY टडमणनल्सवर BHIM UPI कायणरत झाले. 

● NPCI इंटरनॅशनल पेमेंट्स दलदमटेि (NIPL), नॅशनल पेमेंट 

कॉपोरेशन ऑफ इंदिर्ाची आंतरराष्ट्र ीर् शाखा, BHIM UPI 

आता संपूणा UAE मधे्य NEOPAY टदमानल्सवर लाइव्ह 

असल्याची घोर्णा केली आहे. हा उपक्रम UAE मधे्य प्रवास 

करणाऱ्र्ा लाखो भारतीर्ांना BHIM UPI वापरून स रदक्षतपणे 

आदण सोर्ीस्करपणे पेमेंट करण्यास सक्षम करेल. NIPL आदण 

NEOPAY, Mashreq बँकेची पेमेंट उपकंपनी, गेल्या वर्ी 

UAE मधे्य स्वीकृती पार्ाभूत स दवधा दनमााण करण्यासाठी 

भागीिारी केली. 

ररलायन्स इंिस्टरीि ही रु. 19 लाख एम-कॅप गाठर्ारी पडहली 

भारतीय कंपनी ठरली. 

● ररलार्न्स इंिस्टर ीि दलदमटेि ही इंटर ा-िे टर ेिमधे्य 19 लाख 

कोटी रुपर्ांच्या बािार मूल्यांकनाचा टप्पा गाठणारी पदहली 

भारतीर् कंपनी ठरली आहे. बािारातील हेवीवेट स्टॉक 

बीएसईवर दिवसभरात 1.85 टक्क्ांनी वाढून 2,827.10 

रुपर्ांच्या दवक्रमी उच्ांकावर पोहोचला. शेवटी तो 0.08 

टक्क्ांनी वाढून रु. 2,777.90 वर व्हस्थरावला. 

Pencilton ने कीचेनच्या रूपात संपकण रडहत RuPay कािण 

सादर केले आहे. 

● Pencilton, एक दकशोर-कें दद्रत fintech स्टाटाअप, 

PencilKey, नॅशनल कॉमन मोदबदलटी कािा (NCMC) अन रूप 

RuPay कॉनॅ्टक्टलेस कीचेन लाँच केली आहे, नॅशनल पेमेंट 

कॉपोरेशन ऑफ इंदिर्ा (NPCI) आदण टर ान्सकॉपा र्ांच्या 

भागीिारीत. वापरकते Pencilton अॅपद्वारे त्यांची PencilKey 

सदक्रर् आदण व्यवस्थादपत करू शकतात ज्याचा वापर पैसे 

लोि करणे, खचा तपासणे, खाते िॉक/अनिॉक करणे, 

मर्ाािा सेट करणे इत्यािीसाठी िेखील केला िातो. 

● PencilKey हे PencilCard शी दलंक केलेले आहे िे सवा-इन-

वन प्रीपेि कािा , मेटर ो कािा आदण बस कािा आहे. PencilKey 

दिल्ली दवमानतळ मेटर ो मागाावर आदण सध्या गोव्याच्या बसेसवर 

काम करणाऱ्र्ा NCMC च्या फार्द्यांसह स सज्ज आहे. 

● ते प णे, चेन्नई आदण म ंबई तसेच म ंबईतील बेस्ट बसेसमधे्य मेटर ो 

प्रवासासाठी िेखील स्वीकारले िाणार आहे. पेव्हन्सल्टनच्या मते, 

व्हच्य ाअल पेव्हन्सलकािा मोफत दमळते. 

िागडतक बँकेने भारताच्या डमिन कमणयोगी कायणक्रमासाठी 

$47 दिलक्ष कायणक्रम मंिूर केला. 

● िागदतक बँकेने भारत सरकारच्या दमशन कमार्ोगी, नागरी 

सेवा क्षमता दनमााण करण्याच्या राष्ट्र ीर् कार्ाक्रमाला पादठंबा 

िेण्यासाठी USD 47 िशलक्ष प्रकल्प मंिूर केले आहेत. संपूणा 

भारतात स मारे 18 िशलक्ष नागरी सेवक कार्ारत आहेत, स मारे 

िोन तृतीर्ांश राज्य सरकार आदण स्थादनक प्रादधकरण स्तरावर 

आहेत. 

● हा प्रकल्प इंदिर्ा कंटर ी पाटानरदशप फे्रमवका  (CPF) FY18-22 

शी संरेव्हखत आहे ज्यामधे्य भारतातील िागदतक बँकेच्या 

सहभागाच्या चार के्षत्रांपैकी एक म्हणून सावािदनक के्षत्रातील 

संस्था मिबूत करणे समादवष्ट् आहे. 
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● हा प्रकल्प िागदतक बँकेच्या अतं्यत गररबीचा अंत आदण 

सामादर्क समृद्धी दनमााण करण्याच्या ि हेरी उदद्दष्ट्ांशी िेखील 

संरेव्हखत आहे, कारण र्ा उदद्दष्ट्ांच्या पूतीसाठी सरकारी 

अदधकार्र्ांची धोरणे प्राधान्यक्रमांची अंमलबिावणी 

करण्यासाठी आदण प्रभावी सेवा प्रिान करण्यासाठी क्षमता 

दनमााण करणे महत्त्वाचे आहे. 

बँक ऑफ बिोदाने जे्यष्ठ नागररकांसाठी 'बॉब वर्ल्ण गोर्ल्' हे 

नवीन फीचर लाँच केले आहे. 

● बँक ऑफ बिोिाने "बॉब वर्ल्ा गोर्ल्" लाँच केले आहे, हे 

त्यांच्या बॉब वर्ल्ा मोबाईल बँदकंग पॅ्टफॉमावर जे्यष्ठ आदण 

वृद्धांसाठी एक नवीन वैदशष्ट्ट्य आहे. हे एक अदद्वतीर् दिदिटल 

बँदकंग पॅ्टफॉमा आहे िे आपल्या जे्यष्ठ ग्राहकांना एक साधा, 

सहि आदण स रदक्षत मोबाइल बँदकंग अन भव प्रिान 

करण्यासाठी दिझाइन केले गेले आहे. र्ा पॅ्टफॉमामधे्य स लभ 

नेव्हव्हगेशन, मोठे फॉन्ट, प रेसे अंतर आदण स्पष्ट् मेनू आहेत. 

 

कराराच्या बातम्या 
 

पोसोकोने संिोधनासाठी आयआयटी डदल्लीिी करार केला 

आहे. 

● पॉवर दसस्टम ऑपरेशन कॉपोरेशन दलदमटेिच्या (पोसोको) 

नॉिाना रीिनल लोि दिसॅ्पच सेंटरने भारताच्या ऊिाा के्षत्राशी 

संबंदधत म द्द्ांवर संशोधनास प्रोत्साहन िेण्यासाठी आदण 

शैक्षदणक आदण उद्योग र्ांच्यातील परस्परसंवाि मिबूत 

करण्यासाठी इंदिर्न इव्हिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉिी, दिल्ली (IIT 

दिल्ली) सोबत सामंिस्य करारावर स्वाक्षरी केली. 

● सहर्ोगाद्वारे ज्ञानाची िेवाणघेवाण आदण क्षमता दनमााण 

करण्याच्या उदद्दष्ट्ासह शैक्षदणक-उद्योग परस्परसंवाि स धारणे, 

तसेच भारताच्या ऊिाा के्षत्राशी संबंदधत दवर्र्ांवर संशोधनाला 

प्रोत्साहन िेणे, िसे की िेटा दवज्ञान दकंवा िेटा दवशे्लर्ण, दग्रि 

ऑपरेशन्ससाठी सहार्क सेवा, हे भागीिारीचे उदद्दष्ट् आहेत. 
 

 

प्रसार भारतीने अिेंडटनाच्या पद्धिक ब्रॉिकास्टरसोबत 

सामंिस्य करार केला. 

● प्रसार भारतीने प्रसारण के्षत्रात सहकार्ाासाठी अिेंदटना रेदिओ 

टेदलव्हव्हिन अिेंदटना (RTA) च्या सावािदनक प्रसारकासोबत 

सामंिस्य करार केला आहे. र्ा सामंिस्य करारामधे्य मीदिर्ा 

आदण िॉिकाव्हसं्टगमधील अनेक आघाड्यांचा समावेश आहे िो 

िोन्ही िेशांमधील संपे्रर्ण आदण प्रसारण नेटवदकां गचे उिाहरण 

िेण्यासाठी सेट आहे. भारत आदण अिेंदटना हे रािकीर्, 

आदथाक, वैज्ञादनक आदण तांदत्रक सहकार्ााच्या के्षत्रात 

सौहािापूणा संबंध आदण दवकासािक भागीिारी सामादर्क 

करतात. 

केरळने "कॉसमॉस मालाबाररकस" प्रकल्पासाठी 

नेदरलँिसोबत सामंिस्य करार केला 

● केरळ आदण नेिरलँि्सने 'कॉसमॉस मालाबाररकस' 

प्रकल्पासाठी सामंिस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. हा 

अभ्यास 18व्या शतकातील केरळचा इदतहास अदधक चांगल्या 

प्रकारे समिून घेण्यास हातभार लावेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● मलप्प रम आदण कोल्लममधे्य, राज्य पेंट अकािमी स्थापन 

करण्यासाठी नेिरलँिसोबत सहकार्ा करेल. 

● केरळचे म ख्यमंत्री दपनाराई दविर्न आदण भारतातील िच 

राििूत माटेन वॅ्हन िेन बगा र्ांच्या उपव्हस्थतीत र्ा करारांवर 

स्वाक्षरी करण्यात आली. 

● केरळ कौव्हन्सल फॉर दहस्टोररकल ररसचा (KCHR), िी उच् 

दशक्षण दवभाग, लीिेन दवद्यापीठ आदण नेिरलँि्सचे राष्ट्र ीर् 

अदभलेखागार र्ांचा भाग आहे, हा प्रकल्प राबवत आहे. 

● हा प्रकल्प पूणा होण्यासाठी लागणारा वेळ 

● हा प्रकल्प पूणा होण्यासाठी सहा वरे् लागतील. 

नेटद्धिक्स इंडियाने माडहती आडर् प्रसारर् मंत्रालयाच्या 

सहकायाणने 'आझादी की अमृत कहाडनया' नावाच्या 

उपक्रमांतगणत छोट्या द्धव्हडिओ माडलकांसाठी करार केला. 

● Netflix India ने मादहती आदण प्रसारण मंत्रालर्ाच्या 

सहकार्ााने 'आझािी की अमृत कहादनर्ा' नावाच्या 

उपक्रमांतगात छोट्या व्हव्हदिओ मादलकांची मादलका प्रदसद्ध 

केली आहे, ज्यामधे्य मदहला र्श दमळवणाऱ्र्ांच्या भूदमकेवर 

प्रकाश टाकला आहे. व्यापक भागीिारीचा भाग म्हणून, 

िागदतक OTT पॅ्टफॉमा भारतीर् दचत्रपट दनमाात्यांच्या 

कौशल्य दवकासासाठी कार्ाशाळा आदण मास्टरक्लास िेखील 

आर्ोदित करेल. 

● Netflix आदण मंत्रालर् इतरांसह पोस्ट-प्रॉिक्शन, VFX, 

अॅदनमेशन आदण संगीत दनदमातीसाठी प्रदशक्षण कार्ाक्रम 

आर्ोदित करून एक सिानशील इकोदसस्टम दवकदसत 

करण्यासाठी भागीिारी करेल आदण ते िदमनीवर आदण 

अक्षरशः  आर्ोदित केले िातील. 
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डिडिटल टर ान्सफॉमेिनला चालना देण्यासाठी SBI कािण TCS 

सोबत करार करतात. 

● टाटा कन्सल्टन्सी सव्हव्हासेस (TCS) ने SBI काि्ास आदण पेमेंट्स 

सव्हव्हासेस दलदमटेि सोबत आपली धोरणािक भागीिारी SBI 

कािाच्या दिदिटल पररवतानासाठी दवस्ताररत केली आहे. TCS 

ने SBI काि्ासना त्यांच्या कोर कािा सोदसांग पॅ्टफॉमाचे रूपांतर 

करण्यास मित केली होती आदण प्रदक्ररे्च्या महत्त्वपूणा भागाचे 

दिदिटार्झेशन केले होते. TCS 2008 पासून एका िशकाहून 

अदधक काळ एसबीआर् कािाला सेवा िेत आहे आदण नवीन 

करार त्या संबंधाचा दवस्तार िशादवतो. 

TCS SBI कािाांना किी मदत करेल? 

● TCS ने कंपनीला त्याचे कोर कािा सोदसांग पॅ्टफॉमा बिलण्यास 

मित केली होती आदण प्रदक्ररे्च्या महत्त्वपूणा भागाचे 

दिदिटार्झेशन केले होते. 

● भागीिारीतील र्ा दवस्ताराम ळे, ते ऑनलाइन ऑनबोदिांग 

प्रदक्रर्ांचे अदधक दिदिटलीकरण करेल ज्याम ळे ग्राहकांच्या 

समाधानासह िलि टनाअराउंि आदण घृणास्पि अन भव 

दमळेल. र्ाव्यदतररक्त, ते SBI कािाला त्याचे ई-कािा िारी 

करण्यास सक्षम करेल. 

डिडिटल आडर् आयटी पररवतणनासाठी सूयोदय स्मॉल 

फायनान्स बँकेने Kyndryl सोबत करार केला आहे. 

● सूर्ोिर् स्मॉल फार्नान्स बँकेने 5 वर्ाांच्या कालावधीसाठी 

आर्टी पार्ाभूत स दवधा सेवा प्रिाता असलेल्या नू्यर्ॉका , रू्एस-

व्हस्थत Kyndryl सोबत भागीिारी केली आहे. बँक Kyndryl 

सोबत त्याचा तंत्रज्ञान पररवतान कार्ाक्रम चालदवण्यासाठी 

भागीिारी करेल, कार्ाक्षमतेत स धारणा करेल आदण पाच 

वर्ाांच्या पररवतान कराराचा भाग म्हणून त्याच्या ग्राहकांमधे्य 

दिदिटल बँदकंगचा अवलंब वाढवेल. 

या भागीदारी अंतगणत: 

● Kyndryl बँकेच्या मादहती तंत्रज्ञान (IT)/दिदिटल पररवतान 

कार्ाक्रमाला चालना िेईल, ऑपरेशनल कार्ाक्षमता स धारेल 

आदण बँकेच्या ग्राहकांमधे्य दिदिटल बँदकंगचा अवलंब वाढवेल. 

● एकूणच, Kyndryl बँकेचे तंत्रज्ञान आदण नेटवका  कनेव्हक्टव्हव्हटी 

आध दनकीकरण करेल. बँक नवीन कोअर बँदकंग प्रणाली तैनात 

आदण समथान करण्यासाठी Kyndryl च्या सल्लागार आदण 

अंमलबिावणी सेवा वापरेल.' 

● Kyndryl बँकेला एक नवीन कोअर बँदकंग प्रणाली उपर्ोदित 

आदण समथान िेण्यासाठी सल्लागार आदण अंमलबिावणी सेवा 

प्रिान करेल आदण एक चपळ बँदकंग पॅ्टफॉमा दवतरीत 

करण्यासाठी दिदिटल चॅनेल्ससह एकदत्रत करेल िे दकरकोळ 

व्यवसार्ाच्या वाढीला गती िेईल आदण बँकेच्या ग्राहक 

अन भवात वाढ करेल. 

FD सुडवधा देण्यासाठी एअरटेल पेमेंट्स बँकेने IndusInd 

बँकेिी करार केला आहे. 

● एअरटेल पेमेंट्स बँकेने आपल्या ग्राहकांना म ित ठेव (FD) 

स दवधा िेण्यासाठी IndusInd बँकेसोबत भागीिारी केली आहे. 

एअरटेल थँक्स अँपवर ग्राहक 500 रुपर्ांपासून 190,000 

रुपर्ांपर्ांतची एफिी उघिू शकतो. र्ा भागीिारीम ळे, एअरटेल 

पेमेंट्स बँक बचत खात्याच्या ग्राहकांना 6.5% पर्ांत व्याि िर 

दमळेल आदण जे्यष्ठ नागररकांना सवा म ित ठेवीवंर अदतररक्त 

0.5% व्याि दमळेल. 

● एअरटेल पेमेंट्स बँकेचे ग्राहक एक, िोन दकंवा तीन वर्ाांच्या 

दनदित म ितीसाठी अनेक एफिी ब क करू शकतील. लवकर 

पैसे काढण्यासाठी कोणताही िंि दकंवा प्रदक्रर्ा श ल्क न 

लावता ग्राहक FD च्या मॅच्य ररटी तारखेपूवी एअरटेल थँक्स 

अँपद्वारे दवसदिात करू शकतात. काही दमदनटांत, ग ंतवलेली 

रक्कम संबंदधत खात्यात परत केली िाईल. 

ग्रीन हायिर ोिन तंत्रज्ञान डवकडसत करण्यासाठी L&T ने IIT 

बॉमे्बसोबत करार केला आहे. 

● लासान अँि ट िो (L&T) ने इंदिर्न इव्हिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉिी 

(IIT) बॉमे्बसोबत ग्रीन हार्िर ोिन वॅ्हलू्य चेनमधे्य संर् क्तपणे 

संशोधन आदण दवकास कार्ा करण्यासाठी करार केला आहे.  

करारान सार, िोन्ही संस्था र्ा के्षत्रात तंत्रज्ञान दवकदसत करताना 

भारतातील हररत हार्िर ोिन उद्योगाच्या दवकासासाठी र्ोगिान 

िेतील. नूतनीकरणक्षम उिेचा वापर करून इलेक्टर ोदलदसस 

प्रदक्ररे्द्वारे हार्िर ोिन तर्ार केला िातो तेव्हा त्याला ग्रीन 

हार्िर ोिन असे म्हणतात ज्यात काबान फूटदपं्रट नसतो. 

● कें द्र सरकारने फेि वारी 2022 मधे्य ग्रीन हार्िर ोिन धोरण 

अदधसूदचत केले ज्याचे उदद्दष्ट् ग्रीन हार्िर ोिन आदण ग्रीन 

अमोदनर्ाच्या उत्पािनाला चालना िेण्याच्या उदे्दशाने राष्ट्र ाला 

पर्ाावरणास अन कूल रेणूचे िागदतक कें द्र बनण्यास मित होते. 

तेलंगर्ा आडर् Google ने तरुर् आडर् मडहला उद्योिकांसाठी 

डिडिटल अथणव्यवस्थेवर एक सामंिस्य करार केला आहे. 

● Google ने तेलंगणा सरकारसोबत एका सामंिस्य करारावर 

स्वाक्षरी केली ज्याम ळे दिदिटल अथाव्यवस्थेचे फार्िे 

राज्यातील तरुण आदण मदहला उद्योिकांपर्ांत पोहोचवले 

िातील आदण अदधकृतपणे शहरातील तीन िशलक्ष से्क्वअर 

फूट म ख्यालर्ाचे बांधकाम िदमनीपासून बंि केले िाईल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सामंिस्य करारावर स्वाक्षरी करताना तेलंगणाचे आर्टी आदण 

उद्योग मंत्री केटी रामाराव उपव्हस्थत होते. 

● प ढील िशकांसाठी, दटकाऊपणासह दिझाइन केलेले 3 

िशलक्ष चौरस फूट ऊिाा-कार्ाक्षम कॅम्पस हे हैिराबािचे 

वैदशष्ट्ट्य असेल. 
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● त्याच्या संपूणा दिझाइनमधे्य, तीन िशलक्ष चौरस फूट रचना 

दटकाऊपणा आदण ऊिाा कार्ाक्षमता र्ांना प्राधान्य िेते. 

● तेलंगणातील तरुणांना Google कररअर प्रमाणपत्रांसाठी 

दशष्यवृत्ती प्रिान करण्यासाठी, दिदिटल, व्यवसार् आदण 

आदथाक कौशल्य प्रदशक्षणाद्वारे मदहला उद्योिकांना समथान 

िेण्यासाठी आदण दिदिटल दशक्षण आदण दशकण्याच्या 

साधनांसह शाळांचे आध दनकीकरण करण्याच्या सरकारच्या 

प्रर्त्नांना समथान िेण्यासाठी Google सरकारसोबत काम 

करेल. नवीन उपक्रम अंतगात. 

● रू्एस व्हस्थत कॉपोरेशन सहकारी प्रर्त्नांचा एक भाग म्हणून 

सावािदनक वाहतूक आदण कृर्ी के्षत्रात दिदिटल तंत्रज्ञानाचा 

वापर स धारण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रर्त्नांना िेखील समथान 

िेईल. 

नू्य से्पस इंडिया डलडमटेि आडर् वनवेब यांनी उपग्रह 

प्रके्षपर्ासाठी करार केला. 

● वन वेब, भारती समूहाची कंपनी आदण भारतीर् अंतराळ 

संशोधन संस्थेची व्यावसादर्क शाखा, नू्य से्पस इंदिर्ा दलदमटेि, 

र्ांनी उपग्रह प्रके्षपण करारावर स्वाक्षरी केली आहे. 

श्रीहररकोटा, आंध्र प्रिेश रे्थील सतीश धवन से्पस सेंटर 

(SDSC) 2022 मधे्य नवीन अवकाश प्रके्षदपत करेल अशी 

अपेक्षा आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● OneWeb चे 428 उपग्रहांचे संपूणा इन-ऑदबाट नक्षत्र , दकंवा 

इव्हच्छत एकूण फ्लीटपैकी 66%, उच्-गती, कमी-दवलंब 

कनेव्हक्टव्हव्हटी सक्षम करण्यासाठी िागदतक नेटवका मधे्य िोिले 

िातील. 

● हा प्रके्षपण करार माचा 2022 मधे्य OneWeb आदण SpaceX 

मधील फमाला उपग्रह प्रके्षपण प न्हा स रू करण्यास अन मती 

िेण्यासाठी िाहीर केलेल्या वेगळ्या कराराचे अन सरण करतो. 

● वनवेबच्या िॉिबँि कनेव्हक्टव्हव्हटी सेवांची मागणी दवदवध 

के्षत्रांतून आदण बािारपेठांमधून वाढत असल्याने, फमाने आधीच 

50 व्या समांतर आदण त्याहून अदधक नेटवका सह सेवा सदक्रर् 

केली आहे. 

● आगामी प्रके्षपणांम ळे OneWeb च्या एकूण 428 उपग्रहांच्या 

कके्षतील नक्षत्रांमधे्य भर पिेल, िे दनर्ोदित एकूण ताफ्यातील 

66% आहे , िेणेकरून उच्-गती, कमी-दवलंब उपग्रह 

िॉिबँि सेवा ग्रामीण आदण ि गाम भागात दवतररत करेल. 

भारतासह िगभरातील के्षते्र. 

● OneWeb 648 लो-अथा-ऑदबाट उपग्रहांचा िागदतक फ्लीट 

लॉन्च करत आहे. 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

NMDC ला 2022 मधे्य PRSI पुरस्कार प्रदान केले िातील. 

● नॅशनल दमनरल िेव्हलपमेंट कॉपोरेशन दलदमटेि (NMDC) ने 

पव्हिक ररलेशन्स सोसार्टी ऑफ इंदिर्ाि (PRSI) पव्हिक 

ररलेशन्स अवॉि्ास 2022 मधे्य चार शे्रणीमंधे्य प्रथम स्थान 

पटकावले. श्री व्ही श्रीदनवास गौि, तेलंगणाचे िारूबंिी आदण 

उत्पािन श ल्क, क्रीिा आदण र् वक सेवा, पर्ाटन आदण संसृ्कती 

मंत्री, र्ांनी एनएमिीसीचे श्री प्रवीण क मार, ईिी (कादमाक) 

आदण श्री छ. श्रीदनवास राव, DGM (कॉपोरेट कम्य दनकेशन्स) 

नवरत्न PSU च्या वतीने. नवरत्न PSU च्या वतीने, श्री श्रीदनवास 

राव, DGM (कॉपोरेट कम्य दनकेशन्स), र्ांनी सन्ान स्वीकारला. 

युके्रनचे राष्ट्र ाध्यक्ष वोलोडिडमर झेलेन्स्की यांना िॉन एफ 

केनेिी पुरस्कार डमळाला. 

● िॉन एफ. केनेिी लार्िरी फाऊंिेशनने, पदहल्यांिाच, िॉन 

एफ. केनेिी प्रोफाईल इन करेि अवॉिा 2022 पाच व्यक्तीनंा 

प्रिान केला. कॅरोदलन केनेिी आदण त्यांचा म लगा िॅक 

श्लोसबगा र्ांच्या हसे्त 22 मे 2022 रोिी िॉन एफ. केनेिी 

पे्रदसिेंदशर्ल लार्िरी, बोस्टन, रू्एसए रे्थे हा प रस्कार प्रिान 

केला िाईल. 

या पाच व्यक्ती आहेत: 

● र् के्रदनर्न अध्यक्ष: वोलोदिदमर झेलेन्स्स्की 

● र् नार्टेि से्टट्स (रू्एस) प्रदतदनधी: दलझ चेनी 

● दमदशगन राज्य सदचव: िोसेदलन बेन्सन 

● ऍररझोना प्रदतदनधी: रसेल "रस्टी" बोवसा 

● फ ल्टन काउंटी, िॉदिार्ा, दनविणूक कमाचारी: वांदिर र्ा "शारे्" 

मॉस 

F-1 Emilia Romagna Grand Prix 2022 Red Bull च्या 

Max Verstappen ने डिंकली. 

● फॉम्य ाला वन चॅव्हम्पर्न मॅक्स व्हसॅ्टापेन (रेि ब ल-नेिरलँि) र्ांनी 

इटलीमधे्य एदमदलर्ा-रोमाग्ना ग्रांप्री दिंकली. सौिी अरेदबर्ानंतर 

र्ा मोसमात वसॅ्टापेनचा हा ि सरा दविर् होता, ज्यामधे्य िोन 

दनवृत्ती आदण कारदकिीतील 22 वा दविर् िेखील आहे. 

सदिाओ पेरेझ (रेि ब ल-मेव्हक्सको) ि सरा आदण लँिो नॉररस 

(मॅकलारेन-रू्के) दतसऱ्र्ा स्थानावर आहे. 

2022 F1 ियणतीतील डविेत्यांची यादी: 

● बहरीन ग्रांप्री:  चाल्सा लेके्लका  (फेरारी-मोनाको) 

● सौदी अरेडबया ग्रांप्री: मॅक्स वसॅ्टापेन (रेि ब ल – नेिरलँि) 

● ऑस्टरेडलयन ग्रांप्री: चाल्सा लेके्लका  (फेरारी-मोनाको) 
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स्माटण डसटीि इंडिया एक्स्पो 2020 

● 2015 मधे्य पिापाण केल्यापासून, स्माटा दसटीि इंदिर्ा एक्स्पो 

हा आदशर्ातील सवाात मोठा एक्स्पो आदण दवर्र्ावरील पररर्ि 

बनला आहे. इव्हेंट हा एक काळिीपूवाक दिझाइन केलेला मंच 

आहे िो अदधक सखोल संवाि आदण शहरी समस्यांचे 

दनराकरण करण्यासाठी अदधक व्यावहाररक दृष्ट्ीकोन 

करण्यास अन मती िेतो. एक्स्पो, ज्यामधे्य एकाच वेळी पररर्ि 

सते्र, स्टाटाअप संधी आदण दवदशष्ट् उद्योग के्षत्रांचा समावेश आहे, 

अत लनीर् व्यवसार् संधीसंह स्माटा शहरे प्रत्यक्षात आणण्याचे 

उदद्दष्ट् असलेल्या संस्था प्रिान करते. एकाच छताखाली, 

िगातील आदण भारतातील स्माटा शहरे शहरांचे िीवनमान 

बिलतील. राष्ट्र  उभारणीला गती िेणारी ही भारतातील सवाात 

मोठी तंत्रज्ञान आदण पार्ाभूत स दवधा आहे. 

Categories Winners Projects 

Best Green 
Buildings 

Project 

Faridabad Smart 
City Limited 

ICCC Building 

Best 
Healthcare 
Initiatives 

Bhopal Smart City 
Development 
Corporation 

Limited 

COVID 
Management 
through ICCC 

Best Startup 
Initiatives 

Bhopal Smart City 
Development 
Corporation 

Limited 

B-Nest 
Foundation 

Best Water 
Management 

Solinas Integrity 
Private Limited 

Pipeline 
Management 

Project for 24×7 
Water Supply 

City 
Innovation 

Ujjain Smart City 
Limited 

Digital Center 

COVID 19- 
Recovery 

Innovation 
Award 

Jabalpur Smart 
City Limited 

Leveraging ICCC 
against COVID 

Pandemic 

Digital City 
New Town Kolkata 
Green Smart City 

Corporation 

Digital Services 
in New Town 

Kolkata 

Governance 
and Economy 

Pimpri Chinchwad 
Smart City Limited 

Smart Sarathi 

Public-Private 
Partnership 
Initiatives 

Indore Smart City 
Development 

Limited 
She Kunj 

Safe City 
Dehradun Smart 

City Limited 
DICCC 

Categories Winners Projects 

Smart Energy 
Project 

Jabalpur Smart 
City Limited 

Smart Light 
Project 

Smart 
Parking 

Initiatives 

Indore Smart City 
Development 

Limited 

Two Wheeler 
Multi-Level 

Parking 

Smart Urban 
Mobility 

Silvassa Smart City 
Limited 

E-Bus Project 

Smart Waste 
Disposal and 

Clean City 

New Town Kolkata 
Green Smart City 

Corporation 

Integrated Solid 
Waste 

Management 
System in New 
Town Kolkata 

Smart City of 
the Year 

Ujjain Smart City 
Limited 

MRIDA 

Best City 
Leader of the 

Year 

Athar Aamir Khan, 
IAS, CEO, Srinagar 
Smart City Limited 

 

सर िेद्धव्हि अँटनबरो यांना UN 'चॅद्धियन ऑफ द अथण 

लाइफटाइम अडचव्हमेंट पुरस्कार 

● र् नार्टेि नेशन्स एन्स्व्हार्नामेंट प्रोग्राम (UNEP) ने सर िेव्हव्हि 

अँटनबरो, इंग्रिी नैसदगाक इदतहास प्रसारक आदण 

दनसगाशास्त्रज्ञ, र्ांना िीवनगौरव शे्रणी अंतगात चॅव्हम्पर्न्स ऑफ 

ि अथा प रस्कार 2021 चे प्राप्तकताा म्हणून नाव दिले आहे. हा 

प रस्कार त्यांना संशोधन, िस्तऐविीकरण आदण दनसगााच्या 

संरक्षणासाठी आदण त्याच्या िीणोद्धारासाठी केलेल्या 

समपाणाबद्दल दिला िातो. 

2021 च्या चॅद्धियन्स ऑफ द अथण अवॉि्णसचे इतर डविेते 

Category Winners Country 

Policy 

Leadership 

Mia Mottley 

(Prime Minister, 

Barbados) 

Barbados 

Inspiration 

And Action 

Sea Women of 

Melanesia 

Papua New 

Guinea and the 

Solomon Islands 

Science And 

Innovation 

Dr Gladys Kalema-

Zikusoka 

Founder and CEO of 

Conservation 

Through Public 

Health (CTPH) 

Uganda 

Enterprene

urial Vision 
Maria Kolesnikova Kyrgyz Republic 
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मेघालय ई-प्रस्ताव प्रर्ालीला प्रडतडष्ठत UN पुरस्कार डमळाला 

आहे. 

● मेघालर्च्या दनर्ोिन दवभागाचा महत्त्वाचा प्रर्त्न, ई-प्रस्ताव 

प्रणाली, िी मेघालर् एंटरप्राइझ आदका टेक्चर (मेघईए) चा भाग 

आहे, त्याला प्रदतदष्ठत UN प रस्कार - वर्ल्ा सदमट ऑन ि 

इन्फॉमेशन सोसार्टी फोरम (WSIS) प रस्कार 2022 ने 

सन्ादनत करण्यात आले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● राज्य सरकारने नमूि केले की, आिच्या दिदिटल र् गात, 

केवळ दिदिटल सेवांमधे्य नादवन्य आणण्यासाठीच नवे्ह तर 

लोकांच्या गरिा पूणा करण्यासाठी आदण सवासमावेशक 

सम िार्ांना प्रोत्साहन िेण्यासाठी IT महत्त्वपूणा आहे. 

● 2019 मधे्य सीएम कॉनराि के संगमा र्ांनी MeghEA लाँच 

केले होते आदण मेघालर् सरकारच्या दनर्ोिन दवभागाद्वारे 

त्याची अंमलबिावणी केली िात आहे. 

● वर्ााच्या स रुवातीला, सरकारने िाहीर केले की मेघालर्ला 

िगातील शीर्ा 360 प्रकल्पांपैकी एक म्हणून दनविले गेले आहे. 

● UN चॅव्हम्पर्न प्रोिेक््टस म्हणून प्रते्यक 18 शे्रणीतील सवोत्तम 

पाच दनविते. ऑस्टर ेदलर्ा, चीन, अिेंदटना आदण 

टांझादनर्ामधील कार्ाक्रमांसह, मेघालर्ला "दवकासासाठी ICTs 

च्या प्रचारात सरकार आदण सवा भागधारकांची भूदमका" र्ा 

के्षत्रामधे्य UN चॅव्हम्पर्न प्रकल्प म्हणून नाव िेण्यात आले आहे. 

● पदहल्या पाच प्रकल्पांपैकी एकाला दवदनंग प्रोिेक्ट असे नाव 

दिले िाईल. 

MeghEA बद्दल: 

● MeghEA हा मेघालर् सरकारचा एक प्रम ख कार्ाक्रम आहे, 

ज्याला राष्ट्र ीर् ई-गव्हनामेंट दिव्हव्हिन (NeGD ) द्वारे समदथात 

आहे, हा िेशातील पदहला प्रकार आहे. 

● MeghEA चे सल्लागार भागीिार KPMG आहे, तर 

अंमलबिावणी एिन्सीमधे्य ह्र् मॅदनदटक्स, NIC आदण इतरांचा 

समावेश आहे. 

यूकेचा कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार डकिोर 

कुमार दास यांनी डिंकला. 

● बांग्लािेशमधील शैक्षदणक धमाािार् संस्थेचे संस्थापक 

'दवद्यानंिो' दकशोर क मार िास र्ांना उपेदक्षत पािाभूमीतील 

म लांसाठी दशक्षणात प्रवेश दमळवून िेण्यासाठी त्यांच्या 

अपवािािक कार्ाासाठी र् नार्टेि दकंगिमच्या कॉमनवेल्थ 

पॉइंट्स ऑफ लाइट प रस्कारासाठी दनवि करण्यात आली 

आहे. रू्केचा कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवॉि्ास त्यांच्या 

सम िार्ात बिल घिवून आणणाऱ्र्ा उतृ्कष्ट् वैर्व्हक्तक 

स्वरं्सेवकांना ओळखतो. 

● दकशोर िास र्ांनी 2013 मधे्य केवळ 22 दवद्यार्थ्ाांसह 

दबद्यानंिोची स्थापना केली. ते आता पाच प्राथदमक शाळा 

चालवतात ज्या मोफत दशक्षण तसेच शैक्षदणक प्रदशक्षण सत्र 

आदण दशष्यवृत्ती कार्ाक्रम म लांना उच् दशक्षणात प ढे चालू 

ठेवण्यास मित करतात. 

इंडिया फामाण आडर् इंडिया मेडिकल डिव्हाइसेस पुरस्कार 

2022 

● इंदिर्ा फामाा अवॉि्ास 2022, आदण इंदिर्ा मेदिकल दिव्हाइस 

अवॉि्ास 2022 रसार्न आदण खते मंत्रालर्ाचे राज्यमंत्री भगवंत 

ख बा र्ांच्या हसे्त प्रिान करण्यात आले. फेिरेशन ऑफ 

इंदिर्न चेंबसा ऑफ कॉमसा अँि इंिस्टर ी (FICCI) आदण 

फामाास्य दटकल्स दवभाग र्ांनी आर्ोदित केलेल्या इंदिर्ा फामाा 

आदण इंदिर्न मेदिकल दिव्हाईस 2022 च्या सातव्या आवृत्तीत 

हे प रस्कार प्रिान करण्यात आले. 

वैद्यकीय आडर् फामाणसु्यडटकल उपकरर् के्षत्रातील डवडवध 

उद्योग के्षत्रातील खेळािंूना हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. 

शे्रर्ी डविेते 

इंदिर्न फामाा लीिर ऑफ ि इर्र दसप्ा दल. 

इंदिर्ा फामाा इनोवे्हशन ऑफ ि 

इर्र 

गे्लनमाका  फामाास्य दटकल्स 

दल. 

इंदिर्न फामाा (फॉम्य ालेशन) मार्क्रो लॅब्स दल. 

वर्ाातील इंदिर्न फामाा CSR Zydus Lifesciences Ltd 

इंदिर्ा मेदिकल दिव्हाइस लीिर 

ऑफ ि इर्र 

पॉली मेिी्ोर दल. 

इंदिर्ा मेदिकल दिव्हाइस कंपनी 

ऑफ ि इर्र 

दत्रदवटर ॉन हेल्थकेअर 

प्रार्वे्हट दलदमटेि 

इंदिर्ा मेदिकल दिव्हाइस MSME 

ऑफ ि इर्र 

नाइस दनओटेक मेदिकल 

दसस्टम्स प्रार्वे्हट दलदमटेि 

इंदिर्न मेदिकल दिव्हाइस स्टाटा-

अप ऑफ ि इर्र 

वॅ्हनगािा िार्ग्नोव्हस्टक्स 

प्रार्वे्हट दलदमटेि 

इंदिर्न मेदिकल दिव्हाइस 

इनोवे्हशन ऑफ ि इर्र 

मेररल लाईफसार्ने्सस 

प्रार्वे्हट दलदमटेि 
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अदेिीर बीके दुबाि यांना पेरू सरकारने सवोच्च रािनैडतक 

पुरस्काराने सन्माडनत केले. 

● म ंबईतील पेरूचे मािी मानि वादणज्य िूत, अिेशीर बीके 

ि बाश र्ांना पेरूच्या परराष्ट्र  व्यवहार मंत्रालर्ाकिून “पेरूच्या 

रािनैदतक सेवेतील ग णवते्तचा ििाा” प्राप्त झाला आहे. 

भारतातील पेरूचे राििूत, कालोस आर. पोलो र्ांनी त्यांना हा 

प रस्कार प्रिान केला आहे. ि बाश र्ांना 1973 मधे्य पेरूचे 

मानि वादणज्यिूत म्हणून दनर् क्त करण्यात आले. ऑिार ऑफ 

मेररटची स्थापना 2004 मधे्य करण्यात आली, िोस गे्रगोररर्ो 

पाझ सोर्ल्न र्ांच्या नावावर आहे. 

● ऑिार ऑफ मेररटची स्थापना 2004 मधे्य करण्यात आली 

होती, त्याचे नाव िोस गे्रगोररर्ो पाझ सोर्ल्न र्ा प्रदतदष्ठत 

पेरुव्हव्हर्न अदधकाऱ्र्ाने घेतले आहे ज्यांनी पेरुव्हव्हर्न 

रािनैदतक सेवेची स्थापना केली आदण ज्यांनी तीन वेगवेगळ्या 

प्रसंगी परराष्ट्र  व्यवहार मंत्रीपि भूर्वले. 

BRO च्या अटल बोगद्याला 'सवोतृ्कष्ट् पायाभूत सुडवधा प्रकल्प' 

पुरस्कार डमळाला. 

● बॉिार रोि्स ऑगानार्झेशन (BRO) अदभर्ांदत्रकी चमत्कार, 

दहमाचल प्रिेशातील रोहतांगमधे्य दनदमात अटल बोगद्याला नवी 

दिल्ली रे्थे इंदिर्न दबव्हरं्ल्ग काँगे्रस (IBC) 'बेस्ट इन्स्फ्रास्टरक्चर 

प्रोिेक्ट' प रस्कार दमळाला. तीसहून अदधक अत्याध दनक 

पार्ाभूत स दवधा प्रकल्पांना प रस्कारासाठी नामांकन िेण्यात 

आले होते. IBC ज्य रीने 2021 मधे्य 'दबल्ट पर्ाावरणातील 

उतृ्कष्ट्तेसाठी सवोत्तम प्रकल्प' म्हणून धोरणािक बोगद्याची 

दनवि केली. 

अटल बोगद्याबद्दल 

● नू्य ऑव्हस्टरर्न टनेदलंग मेथि (NATM) वापरून बांधलेला हा 

बोगिा पंतप्रधान नरेंद्र मोिी र्ांनी 3 ऑक्टोबर 2020 रोिी 

राष्ट्र ाला समदपात केला होता. 

● हे अधा-टर ान्सव्हसा वेंदटलेशन दसस्टमसह स सज्ज आहे, दिथे मोठे 

पंखे स्वतंत्रपणे संपूणा बोगद्यात हवा दफरवतात. आणीबाणीच्या 

वेळी बाहेर काढण्यासाठी, म ख्य कॅरेिवेच्या खाली असलेल्या 

बोगद्याच्या क्रॉस-सेक्शनमधे्य आपत्कालीन बोगिा एकदत्रत 

केला गेला आहे. 

● बोगद्याच्या आतील आग 200 मीटर पररसरात दनरं्दत्रत केली 

िाईल आदण संपूणा बोगद्यामधे्य दवदशष्ट् दठकाणी फार्र हार्िर ंट 

प्रिान केले िातात. 

● प्रिूर्ण सेन्सर बोगद्यातील हवेच्या ग णवते्तवर सतत लक्ष ठेवतात 

आदण हवेची ग णवत्ता इव्हच्छत पातळीपेक्षा कमी असल्यास, 

तािी हवा बोगद्याच्या प्रते्यक बािूला िोन हेवी-ड्य टी पंख्यांद्वारे 

बोगद्यात टाकली िाते. 

स्नो लेपिण तज्ञ आडर् वन्यिीव संरक्षक चारुदत्त डमश्रा यांनी 

प्रडतडष्ठत द्धव्हटली गोर्ल् पुरस्कार डिंकला आहे. 

● प्रख्यात दहम तेंि ए तज्ञ आदण वन्यिीव संरक्षक चारुित्त दमश्रा 

र्ांना आदशर्ातील उंच पवातीर् पररसंस्थेतील मोठ्या मांिरीचं्या 

प्रिातीचें संवधान आदण प नप्रााप्तीमधे्य स्थादनक सम िार्ांना 

सहभागी करून घेण्यासाठी त्यांच्या र्ोगिानासाठी प्रदतदष्ठत 

व्हव्हटली गोर्ल् प रस्कार दमळाला आहे. लंिनच्या रॉर्ल 

दिओग्रादफक सोसार्टीमधे्य रािक मारी अँन र्ांनी दमश्रा र्ांना 

हा प रस्कार प्रिान केला. हा त्यांचा ि सरा व्हव्हटली फंि फॉर 

नेचर (WFN) प रस्कार आहे. त्याला 2005 मधे्य पदहली 

दमळाली. 

चारुदत्त डमश्रा यांच्याबद्दल: 

● दमश्रा हे मै्हसूर (कनााटक) व्हस्थत नेचर कॉन्स्झवेशन फाउंिेशनचे 

सह-संस्थापक आदण स्नो लेपिा टरस्टचे कार्ाकारी संचालक 

आहेत. 

● दमश्रा र्ांनी धो्ात आलेल्या दहम दबबट्याला वाचवण्यासाठी 

भारतातील पदहला सम िार् आधाररत उपक्रम स रू केला. 

र्ामधे्य उत्पन्नाला चालना िेण्यासाठी आदण प्रदतशोधािक 

हत्यांना परावृत्त करण्यासाठी नादवन्यपूणा पश धन दवमा 

कार्ाक्रम आदण साम िादर्क िदमनीवर स्थादनकररत्या 

व्यवस्थादपत वन्यिीव राखीव र्ोिनांचा समावेश आहे. 

 

संरक्षर् बातम्या 
 

IAF तफे राष्ट्र ीय स्तरावरील लॉडिद्धस्टक सेडमनार 'LOGISEM 

VAYU - 2022' चे आयोिन 

● लॉदिव्हस्टक मॅनेिमेंट 'LOGISEM VAYU – 2022' र्ा 

दवर्र्ावर 28 एदप्रल 2022 रोिी एअर फोसा ऑदिटोररर्म, नवी 

दिल्ली रे्थे राष्ट्र ीर् चचाासत्र आर्ोदित करण्यात आले होते. 

हवाई िलाचे प्रम ख दववेक राम चौधरी र्ांनी चचाासत्राचे 

उि्घाटन केले आदण प्रम ख भार्ण केले. 

 

क्रीिा बातम्या 
 

सडबणया ओपनचे डविेतेपद: आंदे्र रुबलेव्हने नोव्हाक 

िोकोडवचचा पराभव केला. 

● आंदे्र रुबलेव्ह (रदशर्न) र्ाने िागदतक क्रमवारीत अव्वल 

स्थानावर असलेल्या नोव्हाक िोकोदवचचा (सदबार्ा) पराभव 

करून सदबार्ा ओपनमधे्य दतसरे दविेतेपि पटकावले आहे. 

आंदे्र रुबलेव्हने ि सऱ्र्ा सेटमधे्य टार्िेकसाठी पाच सेट पॉइंट 

वाचवले, पण िोकोदवचला सामन्यात बरोबरी करण्यापासून 

रोखण्यात तो असमथा ठरला. रुबलेव्हने आता 2022 मधील 

सवाादधक टूर-स्तरीर् दविेतेपिांसाठी राफेल निाल (से्पन) ची 

बरोबरी केली आहे, त्याने फेि वारी 2022 मधे्य मासेली आदण 

ि बई रे्थे म क टही दिंकले आहेत. 
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मॅक्स वसॅ्टणपेनला लॉररयस स्पोट्णसमन ऑफ द इयर 2022 

घोडर्षत करण्यात आले. 

● F1 चॅव्हम्पर्न मॅक्स व्हसॅ्टापेनला 2022 सालचा लॉरेस स्पोट्ासमन 

ऑफ ि इर्र तर िमैकाची ऑदलव्हम्पक धावपटू इलेन 

थॉम्पसन-हेरा दहला स्पोट्ासव मन ऑफ ि इर्र म्हणून 

दनविण्यात आले आहे. प रस्काराने 2021 मधील सवाात महान 

क्रीिा कामदगरी ओळखल्या िातात, त्यातील एक ठळक 

वैदशष्ट्ट्य म्हणिे इटादलर्न प रुर् फ टबॉल संघाचा र् रोदपर्न 

चॅव्हम्पर्नदशप दविर् ज्याने त्यांचा ि सरा लॉररर्स टीम ऑफ ि 

इर्र प रस्कार दिंकला. 

इतर पुरस्कार डविेते 

Category Winner 

Breakthrough of the Year 
prize 

Emma Raducanu 

Laureus Sporting Icon 
Award 

Valentino Rossi 

Laureus Lifetime 
Achievement Award 

Tom Brady 

Exceptional Achievement 
Award 

Robert Lewandowski 

World Team of the Year 
Award 

Italy Men’s Football Team 

World Comeback of the 
Year Award 

Sky Brown (Skateboard) 

Sportsperson of the Year 
with a Disability Award 

Marcel Hug 

Laureus Sport For Good 
Society Award 

Real Madrid 

Action Sportsperson of the 
Year 

Bethany Shriever 

आडियाई कुस्ती चॅद्धियनडिप 2022: भारताने 17 पदके 

डमळडवली. 

● उलानबाटार, मंगोदलर्ा रे्थे झालेल्या आदशर्ाई क स्ती 

चॅव्हम्पर्नदशप 2022 च्या 35 व्या आवृत्तीत 30 सिस्यीर् 

भारतीर् त किी सहभागी झाली होती. भारतीर् क स्तीपटंूनी 

एकूण 17 पिके दमळदवली, ज्यात (1-स वणा, 5-रौय आदण 11-

कांस्य पिकांचा समावेश आहे). स वणापिक दविेता: रवी क मार 

िदहर्ा हा भारताचे प्रदतदनदधत्व करणारा एकमेव स वणापिक 

दविेता आहे, प रुर्ांच्या 57kg फ्रीस्टाइल प्रकारात, 

कझादकस्तानच्या रखत कलझानला तांदत्रक शे्रष्ठतेवर पराभूत 

केले. 

रँक देि एकूर् 

1 िपान 21 

2 इराण 15 

3 कझाकस्तान 21 

5 भारत 17 

 

डवज्ञान बातम्या 
 

डिडिटल इंडिया RISC-V (DIR-V) कायणक्रम 

● दिदिटल इंदिर्ा RISC-V (DIR-V) कार्ाक्रम लॉन्च करण्याची 

घोर्णा भारत सरकारने 27 एदप्रल 2022 रोिी िेशाच्या आदण 

िगाच्या भदवष्यासाठी मार्क्रोप्रोसेसर तर्ार करण्याच्या 

उदे्दशाने केली होती. 

DIR-V प्रोग्राम बद्दल: 

● भारताला RISC-V चे टॅलेंट हब बनवण्याच्या तसेच 

मोबाईलसाठी िगाला RISC-V SoC (दसस्टम ऑन दचप्स) 

प रवठािार बनवण्याच्या उदे्दशाने DIR-V शैक्षदणक संस्था, 

स्टाटा-अप आदण बहुराष्ट्र ीर् कंपन्यांमधील भागीिारी पाहणार 

आहे. उपकरणे, सव्हार, IoT, ऑटोमोदटव्ह, मार्क्रोकंटर ोलर इ. 

● रािीव चंद्रशेखर, इलेक्टर ॉदनक्स आदण मादहती तंत्रज्ञान आदण 

कौशल्य दवकास आदण उद्योिकता राज्यमंत्री र्ांनी C-DAC 

द्वारे VEGA प्रोसेसर आदण IIT मद्रास द्वारे SHAKTI प्रोसेसरसह 

DIR-V कार्ाक्रमाच्या अंमलबिावणी आदण दिझाइनच्या 

रोिमॅपचे िू दपं्रटचे अनावरण केले. र्ासोबतच, िेशाच्या 

सेमीकंिक्टर इनोवे्हशनसाठी आदण सेमीकंिक्टर 

इकोदसस्टमला उते्प्रररत करण्यासाठी दिझाइनचा धोरणािक 

रोिमॅप िेखील अनावरण करण्यात आला. 

 

महत्वाचे डदवस 
 

राष्ट्र ीय पंचायती राि डदवस 2022: 24 एडप्रल 

● राष्ट्र ीर् पंचार्ती राि दिन हा भारतातील एक राष्ट्र ीर् स ट्टी आहे 

िो पंचार्ती राि व्यवस्थेचा सन्ान करतो. िरवर्ी 24 एदप्रल 

रोिी त्याचे स्मरण केले िाते. 1992 मधे्य मंिूर झालेल्या 73 

व्या घटनाि रुस्ती कार्द्याचे स्मरण िेखील र्ा दिवशी केले िाते. 

24 एडप्रल: बहुपक्षीयता आडर् िांततेसाठी मुत्सद्दीपर्ाचा 

आंतरराष्ट्र ीय डदवस 2022 

● 12 दिसेंबर 2018 रोिी, बहुपक्षीर्ता आदण शांततेसाठी 

म त्सद्दीपणाचा आंतरराष्ट्र ीर् दिवस स्थापन करण्यात आला. UN 

च्या शांतता आदण स रक्षा, दवकास आदण मानवादधकार र्ा तीन 

सं्तभांना चालना िेण्यासाठी आदण राखण्यासाठी, बहुपक्षीर्ता 

आदण आंतरराष्ट्र ीर् सहकार्ााची मूले्य ितन करणे महत्वाचे 

आहे िे UN चाटार आदण शाित दवकासासाठी 2030 अिेंिा 

अंतगात आहे. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

● संरक्षणवाि आदण अलगाववािाच्या वाढत्या आव्हानांना सामोरे 

िाण्यासाठी, सात िशकांपासून राज्यांना मागािशान करणाऱ्र्ा 

आंतरराष्ट्र ीर् दनकर् आदण दनर्मांवर आधाररत प्रणाली र्ा 

प्रसंगी उठणे आवश्यक आहे. 

● हवामान बिल, भू-रािकीर् संघर्ा, मानवतावािी आदण 

स्थलांतरण संकटे ही िागदतक दचंता आहेत िी राज्यांच्या श्रद्धा 

आदण दहतसंबंधांच्या पलीकिे िातात, सामूदहक लक्ष आदण 

कृती आवश्यक आहेत. 

● रािकीर् आदण सामादिक-आदथाक पररदृश्य, तसेच आंतर-

राज्य परस्परसंवाि, सवा तंत्रज्ञानाच्या वाढीम ळे प्रभादवत झाले 

आहेत. 

25 एडप्रल: िागडतक मलेररया डदवस 2022 

● िरवर्ी 25 एदप्रल रोिी िागदतक मलेररर्ा दिवस मानवतेसाठी 

धोकािार्क असलेल्या र्ा िीवघेण्या आिारादवर्र्ी िागरुकता 

दनमााण करण्यासाठी सािरा केला िातो. मलेररर्ा िगाच्या 

दनम्प्म्याहून अदधक लोकसंखे्यला प्रभादवत करते, गरीब 

राष्ट्र ांमधे्य राहणाऱ्र्ा लोकांना हा आिार होण्याची श्ता िास्त 

असते. 

● Harness innovation to reduce the malaria disease 

burden and save lives ही र्ा दिवसाची थीम आहे. 

25 एडप्रल: आंतरराष्ट्र ीय प्रडतडनधी डदन 2022 

● िरवर्ी 25 एदप्रल रोिी िगभरात आंतरराष्ट्र ीर् प्रदतदनधी दिन 

सािरा केला िातो. हा दिवस संर् क्त राष्ट्र ांमधे्य सिस्य राष्ट्र ांचे 

प्रदतदनधी आदण प्रदतदनधी र्ांच्या कार्ााबद्दल िागरूकता 

वाढवण्यासाठी सािरा केला िातो. 

पािणभूमी: 

● सॅन फ्राव्हन्सस्को कॉन्फरन्सचा पदहला दिवस, ज्याला र् नार्टेि 

नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन इंटरनॅशनल ऑगानार्झेशन म्हणूनही 

ओळखले िाते, तो आंतरराष्ट्र ीर् प्रदतदनधी दिनादनदमत्त सािरा 

केला िातो. 

● 25 एदप्रल 1945 रोिी सॅन फ्राव्हन्सस्को रे्थे पन्नास िेशांतील 

प्रदतदनधीचंी पदहली बैठक झाली. 

● WWII च्या दवनाशानंतर, त्यांनी एकत्र रे्ऊन एक संघटना 

स्थापन केली िी िागदतक शांतता प नसांचदर्त करेल आदण 

र् द्धोत्तर िागदतक व्यवस्थेवर दनर्म लागू करेल. 

िागडतक बौद्धिक संपदा डदवस 2022 26 एडप्रल 

● नवोने्र् आदण सिानशीलतेला प्रोत्साहन िेण्यासाठी बौव्हद्धक 

संपिा (IP) अदधकारांची भूदमका िाणून घेण्यासाठी 26 एदप्रल 

रोिी िागदतक बौव्हद्धक संपिा दिवस सािरा केला िातो. 

शाित भदवष्यात संक्रमणास समथान िेणारे नवीन आदण चांगले 

उपार् शोधण्यासाठी तरुण लोकांच्या प्रचंि क्षमतेची ओळख हा 

दिवस आहे. 

● र्ा वर्ी, िागदतक बौव्हद्धक संपिा दिवस 2022 ची थीम आर्पी 

आदण तरुणांच्या चांगल्या भदवष्यासाठी नवकल्पना र्ावर 

कें दद्रत आहे. आर्पी अदधकार त्यांच्या उदद्दष्ट्ांना कसे समथान 

िेऊ शकतात, त्यांच्या कल्पना प्रत्यक्षात कसे बिलू शकतात, 

उत्पन्न दनमााण करू शकतात. 

आंतरराष्ट्र ीय चेरनोडबल आपत्ती स्मरर् डदन 2022: 26 एडप्रल 

● 1986 च्या चेरनोदबल आपत्तीचे पररणाम आदण सवासाधारणपणे 

अण ऊिेच्या िोखमीबंद्दल िागरूकता दनमााण करण्यासाठी 

िरवर्ी 26 एदप्रल रोिी आंतरराष्ट्र ीर् चेरनोदबल आपत्ती स्मरण 

दिन सािरा केला िातो. 

● 1977 मधे्य बांधलेल्या, चेरनोदबल अण ऊिाा प्रकल्पाचा वापर 

तत्कालीन सोव्हव्हएत र् दनर्नसाठी दकंवा आध दनक काळातील 

दप्रपर्त, र् के्रनमधे्य वीि तर्ार करण्यासाठी केला गेला. 

भर्ानक घटनेपूवी, 1982 मधे्य चेरनोदबल प्ांटमधे्य ररअँक्टर 1 

चे आंदशक दवतळले होते, ज्याम ळे काही न कसान झाले होते 

आदण ि रुस्तीसाठी काही मदहने लागले होते. चेरनोदबल आपत्ती 

होईपर्ांत र्ा घटनेची नोिं झाली नाही. 1986 मधे्य, अण ऊिाा 

प्रकल्पात झालेल्या स्फोटाम ळे बेलारूस, र् के्रन आदण रदशर्न 

फेिरेशनच्या मोठ्या प्रिेशांवर दकरणोत्सगी ढग पसरले. तीन 

र् रोपीर् राष्ट्र ांतील स मारे 8.4 िशलक्ष लोक दकरणोत्सगााच्या 

संपकाात आले र्ावरून आपत्तीचे गांभीर्ा कळू शकते. 

WHO चा िागडतक लसीकरर् सप्ताह: 24-30 एडप्रल 

● िागदतक लसीकरण सप्ताह एदप्रलच्या शेवटच्या आठवड्यात 

िगभरात सािरा केला िातो, आवश्यक सामूदहक कृती 

अधोरेव्हखत करण्यासाठी आदण सवा वर्ोगटातील लोकांना 

रोगापासून संरक्षण करण्यासाठी लसीचं्या वापरास प्रोत्साहन 

िेण्यासाठी. र्ावर्ी, WHO 24 एदप्रल ते 30 एदप्रल र्ा 

कालावधीत िागदतक लसीकरण सप्ताह सािरा करणार आहे. 

र्ा दिवसाचे स्मरण करण्यासाठी, WHO ने र्ा वर्ीच्या 

लसीकरण सप्ताहाची थीम "Long Life for All" अशी केली 

आहे. 

आयसीटीमधील आंतरराष्ट्र ीय मुलीचंा डदवस दरवर्षी एडप्रलमधे्य 

चौथ्या गुरुवारी सािरा केला िातो.  

● आर्सीटीमधील आंतरराष्ट्र ीर् म लीचंा दिवस िरवर्ी एदप्रलमधे्य 

चौर्थ्ा ग रुवारी सािरा केला िातो. र्ा वर्ी 28 एदप्रल 2022 

रोिी इंटरनॅशनल गल्सा इन आर्सीटी िे पाळला िातो . 

आर्सीटीमधील आंतरराष्ट्र ीर् म ली दिवसाचा उदे्दश 

तंत्रज्ञानातील म ली आदण मदहलांचे प्रदतदनदधत्व वाढवण्यासाठी 

िागदतक चळवळीला पे्रररत करणे हा आहे. 

● access and safety ही 2022 ची दिवसाची थीम आहे. 
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कामाच्या डठकार्ी सुरडक्षतता आडर् आरोग्यासाठी िागडतक 

डदवस: 28 एडप्रल 

● 28 एदप्रल रोिी कामाच्या दठकाणी स रदक्षतता आदण 

आरोग्यासाठी वादर्ाक िागदतक दिवस िागदतक स्तरावर 

व्यावसादर्क अपघात आदण रोगांच्या प्रदतबंधास प्रोत्साहन िेतो. 

कामावर 2022 चा िागदतक स रक्षा आदण आरोग्य दिन हा 

स रक्षा आदण आरोग्याच्या संसृ्कतीच्या दिशेने सामादिक संवाि 

वाढवण्यावर भर िेतो. 

● 2022 च्या िागदतक स रक्षा आदण आरोग्य दिनाची थीम 

Participation And Social Dialogue In Creating A 

Positive Safety And Health Culture ही आहे. 

िागडतक से्टिनरी डदवस 2022, 27 एडप्रल रोिी सािरा केला 

िातो 

● िागदतक से्टशनरी दिवस िरवर्ी एदप्रल मदहन्याच्या शेवटच्या 

ब धवारी सािरा केला िातो. र्ावर्ी िागदतक से्टशनरी दिवस 

2022 27 एदप्रल रोिी सािरा केला िातो. संगणक 

वापरण्यापेक्षा लेखन सादहत्य आदण कागिावर लेखनाचे महत्त्व 

पटवून िेण्यासाठी हा दिवस सािरा केला िातो. से्टशनरीच्या 

वापराचे संरक्षण आदण प्रोत्साहन िेण्यासाठी उत्साही लोक 

िगभरातून सािरा करतात. 

29 एडप्रल 2022 रोिी आंतरराष्ट्र ीय नृत्य डदवस सािरा 

करण्यात आला. 

● आंतरराष्ट्र ीर् नृत्य डदवस िरवर्ी 29 एडप्रल रोिी िगभरात 

सािरा केला िातो. हा दिवस नृत्याचे मूल्य आदण महत्त्व सािरे 

करतो आदण कार्ाक्रम आदण उत्सवांद्वारे र्ा कला प्रकारात 

सहभाग आदण दशक्षणास प्रोत्सादहत करतो. 

● 1982 मधे्य ITI च्या नृत्य सदमतीने आध दनक बॅलेचे दनमााते िीन-

िॉिेस नोवे्हरे (1727-1810) र्ांच्या िन्दिनी िरवर्ी 29 

एदप्रल रोिी आंतरराष्ट्र ीर् नृत्य दिन सािरा केला िातो.  
 

 

िागडतक पिुवैद्यकीय डदन 2022: 30 एडप्रल 

● िागदतक पश वैद्यक दिन िरवर्ी एदप्रल मदहन्याच्या शेवटच्या 

शदनवारी सािरा केला िातो. र्ा वर्ी ते 30 एदप्रल 2022 रोिी 

रे्ते. िागदतक पश वैद्यकीर् संघटनेची स्थापना पश वैद्यकीर् 

व्यवसार्ासाठी िागदतक नेतृत्व प्रिान करण्यासाठी आदण 

वदकली, दशक्षण आदण भागीिारीद्वारे पश  आरोग्य आदण 

कल्याण आदण सावािदनक आरोग्य र्ांना प्रोत्साहन िेण्यासाठी 

करण्यात आली होती. 

आंतरराष्ट्र ीय िाझ डदवस 2022 30 एडप्रल रोिी सािरा केला 

िातो. 

● आंतरराष्ट्र ीर् िाझ दिवस िरवर्ी 30 एदप्रल रोिी िगभरात 

सािरा केला िातो. हा दिवस िॅझला प्रोत्साहन िेण्यासाठी 

आदण त्याच्या महत्त्वाबद्दल िागरुकता वाढवण्यासाठी पाळला 

िातो. र् नार्टेि नेशन्सच्या मते, िॅझ शांतता, संसृ्कतीमंधील 

संवाि, दवदवधता आदण मानवी हक्क आदण मानवी प्रदतषे्ठचा 

आिर, भेिभाव दनमूालन, अदभव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रचार, लैंदगक 

समानता वाढवणे आदण सामादिक बिलासाठी तरुणांच्या 

भूदमकेला बळकट करण्यासाठी ओळखले िाते. 

● अ कॉल फॉर ग्लोबल पीस अँि र् दनटी ही र्ा दिवासाची थीम 

आहे. 

 

सडमट आडर् कॉन्फरन्स  बातम्या  
 

भारत 21 व्या वर्ल्ण काँगे्रस ऑफ अकाउंटंट्सचे आयोिन 

करर्ार आहे. 

● इव्हिटू्यट ऑफ चाटािा अकाउंटंट्स ऑफ इंदिर्ा (ICAI) चे 

अध्यक्ष, िेबादशस दमत्रा र्ांच्या मते, भारत त्याच्या अव्हस्तत्वाच्या 

118 वर्ाांमधे्य प्रथमच 21 व्या वर्ल्ा काँगे्रस ऑफ अकाउंटंट्स 

(WCOA), अकाउंटंट्सचा क ं भ आर्ोदित करणार आहे. 130 

िेशांतील स मारे 6000 शीर्ा लेखापाल र्ा कार्ाक्रमात प्रत्यक्ष 

सहभागी होतील. फ्रान्सला मागे टाकल्यानंतर हा कार्ाक्रम 18 

ते 21 नोव्हेंबर िरम्यान होणार आहे. 

 

डनधन बातम्या 
 

प्रख्यात पद्मश्री लेखक डबनापार्ी मोहंती यांचे डनधन 

● ओदिशातील प्रख्यात लेव्हखका आदण पद्मश्री प रस्कार दविेते 

(2020), दबनापाणी मोहंती र्ांचे वर्ाच्या 85 व्या वर्ी दनधन 

झाले. त्यांचा िन् बेरहामपूर रे्थे झाला आदण 1960 मधे्य 

अथाशास्त्र दवर्र्ातील व्याख्याता म्हणून दतची अध्यापनाची 

कारकीिा  स रू झाली. त्यांच्या अनेक लघ कथा दवदवध भार्ांमधे्य 

अन वादित झाल्या आहेत. (दहंिी, इंग्रिी, कन्नि, मराठीसह). 

त्यांनी 'ओदिशा लेव्हखका संसि' नावाच्या ओदिर्ा मदहला 

लेखकांची संघटना स्थापन केली होती. 
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● दबनापानी मोहंती र्ांना ओदिर्ा सादहत्यातील र्ोगिानाबद्दल 

2020 मधे्य पद्मश्री प रस्काराने सन्ादनत करण्यात आले. दतला 

आदिबािी िगन्नाथ िास प रस्कार िेखील प्रिान करण्यात 

आला. 2019 मधे्य ओदिशा सादहत्य अकािमीचा सवोच् 

सादहत्य प रस्कार. दतच्या 'पाता िेई' र्ा लघ कथा संग्रहाला 

सादहत्य अकािमी प रस्कार दमळाला आहे. 

केडनयाचे मािी राष्ट्र ाध्यक्ष मवाई डकबाकी यांचे डनधन 

● केदनर्ाचे मािी अध्यक्ष, Mwai Kibaki र्ांचे वर्ाच्या 90 व्या 

वर्ी दनधन झाले. त्यांनी 2002 ते 2013 पर्ांत िेशाचे नेतृत्व 

केले. त्यांच्या रािवटीत, 2007 च्या दववादित दनविण कांनंतर 

रक्तरंदित वांदशक लढाईत 1,100 हून अदधक लोक मरण 

पावले, परंत  अशांतता टाळण्यासाठी त्यांनी 1100 हून अदधक 

लोकांचा मृतू्य झाला. 

भारतीय मडहला हॉकी संघाची मािी कर्णधार एलवेरा डब्रटो 

यांचे डनधन 

● भारतीर् मदहला हॉकी संघाची मािी कणाधार एले्वरा दिटो दहचे 

वर्ाच्या 81 व्या वर्ी वृद्धापकाळाम ळे दनधन झाले. त्यांनी 

कनााटकच्या िेशांतगात संघाचे नेतृत्व करून सात राष्ट्र ीर् 

दविेतेपि पटकावले. दतने 1960 ते 1967 पर्ांत िेशांतगात 

सदका टवर राज्य केले. त्यांनी िपान, श्रीलंका आदण 

ऑस्टर ेदलर्ादवरुद्धही भारताचे प्रदतदनदधत्व केले. Anne 

Lumsden नंतर अि ान प रस्कार (1965) ने सन्ादनत होणारी 

त्या ि सरी मदहला हॉकी खेळािू आहे. 

मेघालयच्या मािी मुख्यमंत्री िेिी रायमबाई यांचे डनधन 

● मेघालर्चे मािी म ख्यमंत्री, िेम्स दिर ंगवेल ररम्बाई र्ांचे वर्ाच्या 

88 व्या वर्ी दनधन झाले. त्यांचा िन् 26 ऑक्टोबर 1934 रोिी 

मेघालर् रे्थे झाला. मेघालर् सरकारने 21 एदप्रल ते 23 एदप्रल 

2022 र्ा काळात तीन दिवसांचा रािकीर् ि खवटा िाहीर 

केला होता. त्याच्या ि ः खि आदण आकव्हस्मक दनधनाबद्दल 

आिराचे दचन्ह. 1982 मधे्य त्यांनी दनविण कीच्या रािकारणात 

प्रवेश केला आदण दिरंग मतिारसंघातून दवधानसभेची 

दनविणूक र्शस्वीपणे लढवली. 15 िून 2006 रोिी, दिग्गि 

रािकारणी मेघालर्चे म ख्यमंत्री म्हणून दनविून आले आदण 

माचा 2007 पर्ांत त्यांनी काम केले. 

 

पुस्तके आडर् लेखक बातम्या  
 

नवीन पटनायक यांनी "द मॅडिक ऑफ मंगलिोिी" आडर् "द 

िीख डहस्टरी ऑफ ईस्ट इंडिया" या दोन पुस्तकांचे प्रकािन 

केले. 

● ओदिशाचे म ख्यमंत्री नवीन पटनार्क र्ांनी अदवनाश खेमका 

र्ांच्या “ि मॅदिक ऑफ मंगलिोिी” नावाच्या कॉफी टेबल 

ब कचे प्रकाशन केले; आदण पूवा भारतातील शीख इदतहासाचे 

संकलन "पूवा भारताचा शीख इदतहास" नावाचे अदबनाश 

महापात्रा र्ांनी केले आहे. कॉफी टेबल ब क “ि मॅदिक ऑफ 

मंगळािोिी” मधे्य दवदवध प्रदतमा आदण वणानांद्वारे दचलीका 

तलावातील मंगलािोिीचे दवहंगम दृश्य उपलब्ध आहे. 

 पद्मश्री एम. डवियन यांचे डनधन 

● प्रख्यात स्टरक्चरल बार्ोलॉदिस्ट एम. डवियन, इंदिर्न 

इव्हिटू्यट ऑफ सार्न्स (IISc) मधील DAE होमी भाभा 

प्राध्यापक र्ांचे बेंगळ रू रे्थे दनधन झाले. भारतातील 

मॅक्रोमोले  ्लर दक्रस्टलोग्राफीच्या दवकासात महत्त्वपूणा 

भूदमका बिावणारे दविर्न 80 वर्ाांचे होते. 

● 1941 मधे्य चेरपू, दत्रशूर रे्थे िन्लेले, प्रो. दविर्न र्ांनी केरळ 

वमाा महादवद्यालर्ातून पिवी प्राप्त केली आदण आर्आर्एससी, 

बंगळ रू रे्थून एक्स-रे दक्रस्टलोग्राफीमधे्य पीएचिी करण्यापूवी 

त्यांनी अलाहाबाि दवद्यापीठात दशक्षण स रू ठेवले. पद्मश्री आदण 

शांती स्वरूप भटनागर पाररतोदर्क प्राप्तकते, प्रो. दविर्न 

2007 ते 2010 पर्ांत भारतीर् राष्ट्र ीर् दवज्ञान अकािमीचे 

अध्यक्ष होते. 

रॉिर फॅडलगॉट यांनी डलडहलेले 'चायनीि स्पाईि: फ्रॉम 

चेअरमन माओ टू िी डिनडपंग' हे पुस्तक 

● हापारकॉदलन्स इंदिर्ाने फ्रें च पत्रकार रॉिर फादलगॉट र्ांनी 

दलदहलेले “चार्नीि स्पाईि: फ्रॉम चेअरमन माओ टू शी 

दिनदपंग” हे नवीन प स्तक प्रकादशत केले आहे आदण लेखक, 

संपािक आदण अन वािक नताशा लेहरर र्ांनी अन वादित केले 

आहे. प स्तकाचे अग्रलेख दवक्रम सूि, ररसचा अँि अॅनादलदसस 

दवंग (R&AW) चे मािी प्रम ख, भारताच्या परिेशी ग प्तचर 

संस्थेने दलदहले आहेत. 'चार्नीि स्पाईि' हे प स्तक मूळत: 

2008 मधे्य फ्रें च भारे्त प्रकादशत झाले होते आदण नंतर नताशा 

लेहररने अद्यर्ावत केलेल्या चौर्थ्ा आवृत्तीतून इंग्रिीत 

अन वादित केले होते. 

 

अहवाल आडर् डनदेिांक बातम्या  
 

SIPRI चा “टर ेंि्स इन वर्ल्ण डमडलटरी एक्स्पेंडिचर ररपोटण 2021” 

भारत डतसऱया क्रमांकावर 

● स्वीिनव्हस्थत दथंक-टँक एस टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस ररसचा 

इव्हिटू्यट (SIPRI) च्या अहवालान सार, “टर ेंि्स इन वर्ल्ा 

दमदलटरी एक्सपेंिीचर ररपोटा 2021”, भारताचा लष्करी खचा 

रू्एस आदण चीनच्या मागे िगात दतसरा सवाात िास्त आहे. 

2021 मधे्य भारतातील लष्करी खचा $76.6 अब्ज एवढा आहे 

िो 2020 च्या त लनेत 0.9% वाढला आहे. रदशर्ानेही सलग 

दतसऱ्र्ा वर्ी लष्करी खचाात वाढ केली आहे. 

● अहवालाचा िेटा अद्यर्ावत केलेल्या SIPRI दमदलटरी 

एक्स्पेंिीचर िेटाबेसवर आधाररत आहे, िो 1949-2021 

वर्ाांसाठी िेशान सार लष्करी खचााचा िेटा प्रिान करतो. 2021 

मधे्य पाच सवाात िास्त खचा करणारे रू्एस, चीन, भारत, रू्के 

(र् नार्टेि दकंगिम) आदण रदशर्ा होते. 
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डवडवध बातम्या  
 

पॅररस बुक फेद्धस्टव्हल 2022 मधे्य भारताचे अडतथी म्हरू्न 

सहभागी झाले होते. 

● 2018 मधे्य पंतप्रधान नरेंद्र मोिी-राष्ट्र पती इमॅन्य एल मॅक्रॉन 

र्ांच्या नवी दिल्ली भेटीिरम्यान िारी केलेल्या संर् क्त दनवेिनात 

घोदर्त केल्यान सार, एदप्रलमधे्य होणाऱ्र्ा पॅररस ब क फेव्हस्टव्हल 

2022 मधे्य भारताला गेस्ट ऑफ ऑनर कंटर ी म्हणून नाव 

िेण्यात आले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● 21 एदप्रल 2022 रोिी पॅररस ब क फेव्हस्टव्हल स रू झाला. 

● नॅशनल इव्हिटू्यट ऑफ दिझाईन (NID) ने इंदिर्ा पॅवे्हदलर्न 

दवकदसत केले आहे, ज्यामधे्य 65 भारतीर् प्रकाशकांच्या 

कार्ााचे प्रदतदनदधत्व करणारी दवदवध भारतीर् भार्ांमधे्य 

प्रकादशत 400 हून अदधक प स्तके िशादवणारी 15 दिदिटल 

आदण भौदतक प्रिशाने आहेत. 

UNESCO ची वर्ल्ण बुक कॅडपटल 2022: ग्वािालिारा, 

मेद्धक्सको 

● वर्ल्ा ब क कॅदपटल अँिव्हार्झरी कदमटीच्या दशफारशीन सार 

UNESCO चे महासंचालक ऑिर े अझौले र्ांनी ग्वािालिारा, 

मेव्हक्सकोला 2022 साठी वर्ल्ा ब क कॅदपटल म्हणून घोदर्त 

केले. 2017 पासून आधीच UNESCO दक्रएदटव्ह दसटी असलेले 

शहर, सामादिक बिल घिवून आणण्यासाठी, दहंसाचाराचा 

म काबला करण्यासाठी आदण शांततेची संसृ्कती दनमााण 

करण्यासाठी प स्तकाभोवतीच्या धोरणांसाठी सवासमावेशक 

र्ोिनेसाठी दनविले गेले. 

टॉप 10 स्टील ग्रोथमधे्य भारत हा एकमेव देि ठरला आहे. 

● पोलाि मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाि दसंह र्ांनी भारताच्या पोलाि 

के्षत्राची िागदतक स्तरावर उले्लखनीर् कामदगरी केल्याबद्दल 

प्रशंसा केली आदण 2022 मधे्य र्ा स्तरावर चालू ठेवण्यासाठी 

प्रोत्साहन दिले. र्ा उत्पािन गतीम ळे भारताला अंिादित 500 

िशलक्ष पातळी गाठण्यास मित होईल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● 22 एदप्रल रोिी िागदतक स्टील असोदसएशनने िारी केलेल्या 

आकिेवारीन सार , गेल्या वर्ीच्या र्ाच कालावधीत िानेवारी ते 

माचा 2022 र्ा कालावधीत स्टील उत्पािनात वाढ झालेल्या 

िगातील पदहल्या िहा स्टील उत्पािक राष्ट्र ांमधे्य भारत हा 

एकमेव िेश आहे. 

● भारताने 9 िशलक्ष टन स्टीलचे उत्पािन केले आहे, िे मागील 

वर्ााच्या त लनेत 5.9% िास्त आहे. 

● माचा 2022 मधे्य 9 िशलक्ष टन पोलाि उत्पािनासह भारताचा 

दवकास िर 4.4 टके्क आहे. 

● माचामधे्य स्टील उत्पािनात वाढ झालेला टॉप 10 मधील एकमेव 

िेश आहे. 

भारताने 78,000 पेक्षा िास्त राष्ट्र ीय ध्वि फिकवण्याचा 

डगनीि रेकॉिण केला आहे. 

● सांसृ्कदतक मंत्रालर्ाच्या म्हणण्यान सार, भोिपूर, दबहार रे्थे 

'वीर क ं वर दसंह दविर्ोत्सव' कार्ाक्रमात एकाच वेळी 78,220 

ध्वि फिकवून भारताने दगनीि ब क ऑफ वर्ल्ा रेकॉिामधे्य 

प्रवेश केला. भारताने इदतहास घिवला आदण एकाच वेळी 

सवाादधक राष्ट्रध्वि फिकवून दगनीि ब क ऑफ वर्ल्ा 

रेकॉिामधे्य प्रवेश केला. र्ा ऐदतहादसक सोहळ्याला कें द्रीर् 

गृहमंत्री अदमत शहा उपव्हस्थत होते. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● र्ा प्रर्त्नाचे दनरीक्षण करण्यासाठी दगनीि ब क ऑफ वर्ल्ा 

रेकॉिाचे प्रदतदनधी उपव्हस्थत होते आदण प्रत्यक्ष ओळखीसाठी 

पे्रक्षकांना मनगटावर पटे्ट घालणे आवश्यक होते. 

● दगनीि वर्ल्ा रेकॉिा सदटादफकेट म्हणते, “23 एदप्रल 2022 रोिी 

िगिीशपूर, भोिपूर, दबहार रे्थे आझािी का अमृत महोत्सव 

सािरा करण्यासाठी गृह मंत्रालर् आदण सांसृ्कदतक मंत्रालर्, 

भारत सरकार (भारत) र्ांनी सवाात िास्त लोक झेंिे 

फिकावले. 

● कें द्रीर् गृहमंत्री अदमत शहा र्ांच्या उपव्हस्थतीत, दबहारच्या 

भोिपूर दिल्ह्यातील िलौर मैिानावर  78,220 लोकांनी एकाच 

वेळी राष्ट्रध्वि उभारला आदण एक नवा दवक्रम रचला आदण 

इदतहास घिवला. 

ABPMJAY- सेवा योिना: 100% कुटंुबे कव्हर करर्ारा सांबा 

हा पडहला डिल्हा ठरला. 

● िमू्म आदण काश्मीरच्या कें द्रशादसत प्रिेशात, िमू्म दवभागातील 

सांबा दिल्हा आर् ष्मान भारत प्रधान मंत्री िन आरोग्य र्ोिना 

(ABPMJAY)- SEHAT र्ोिनेअंतगात 100 % क ट ंबांना कव्हर 

करणारा भारतातील पदहला दिल्हा बनला आहे. राज्य आरोग्य 

संस्थेने (SHA) 11 एदप्रल ते 21 एदप्रल िरम्यान दिल्हाभरातील 

सवा BDO कार्ाालर्ांमधे्य आर्ोदित केलेल्या दवशेर् नोिंणी 

मोदहमेच्या समारोपानंतर दिल्ह्याने हा टप्पा गाठला, ज्याचा 

उदे्दश दिल्ह्यातील सवा क ट ंबांना ABPMJAY सेवा र्ोिनेंतगात 

समादवष्ट् करणे होता. 

ABPMJAY सेवा योिनेबद्दल: 

● ABPMJAY सेवा र्ोिना ही िगातील सवाात मोठी आरोग्य 

दवमा र्ोिना आहे िी पूणापणे सरकारद्वारे दवत्तप रवठा केली 

िाते आदण आर् ष्मान भारत गोर्ल्न कािा असलेल्या लोकांना 

रु. 5 लाख पर्ांत मोफत उपचार दमळतात. 

दीडपका पदुकोर् या वर्षी कान्स डफल्म फेद्धस्टव्हलमधे्य जु्यरी 

सदस्य म्हरू्न सहभागी होर्ार आहे. 

● दीडपका पदुकोर् र्ा वर्ी कान्स डफल्म फेद्धस्टव्हलमधे्य 

ज्य री सिस्य म्हणून सहभागी होणार आहे. दचत्रपट 

महोत्सवाच्या 75 व्या आवृत्तीच्या ज्य रीचे नेतृत्व फ्रें च अदभनेते 

व्हव्हन्सेंट दलंिन र्ांच्याकिे आहे, ज्याने 2015 मधे्य कान्समधे्य 

सवोतृ्कष्ट् अदभनेता दिंकला होता.  
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

● दिवंगत दचत्रपट दनमाात्या मृर्ाल सेन र्ा 1982 मधे्य कान्सच्या 

ज्य री सिस्य म्हणून काम करणाऱ्र्ा पदहल्या भारतीर् होत्या. 

● सलाम बॉमे्ब दिग्ददशाका मीरा नायर 1990 मधे्य कान्स दफल्म 

फेव्हस्टव्हल ज्य रीच्या सिस्य होत्या. 

● लेव्हखका अरंुधती रॉय र्ा महोत्सवाच्या 2000 आवृत्तीसाठी 

कान्स ज्य री सिस्य होत्या. 

● मािी दमस वर्ल्ा , ऐियाण राय बच्चन 2003 मधे्य कान्स दफल्म 

फेव्हस्टव्हल ज्य रीची सिस्य होती. 

● दिग्दशाक नंडदता दास 2005 मधे्य कान्स ज्य रीच्या सिस्य 

होत्या 

● जे्यष्ठ अदभनेत्री िडमणला टागोर र्ांना 2009 मधे्य कान्सने ज्य री 

सिस्य होण्यासाठी आमंदत्रत केले होते. 

● िेखर कपूर 2010 मधे्य कान्स दफल्म फेव्हस्टव्हल ज्य रीचे 

सिस्य होते. 

● डवद्या बालनने 2013 मधे्य कान दफल्म फेव्हस्टव्हलच्या ज्य रीवर 

काम केले होते. 

GAGAN स्वदेिी नेद्धव्हगेिन प्रर्ाली वापरर्ारी इंडिगो ही 

पडहली एअरलाइन बनली आहे. 

● GAGAN र्ा स्विेशी नेव्हव्हगेशन दसस्टीमचा वापर करून 

आपले दवमान उतरवणारी इंदिगो ही आदशर्ातील पदहली 

एअरलाइन बनली आहे. भारतीर् नागरी उड्डाणासाठी ही एक 

मोठी झेप आहे आदण आिदनभार भारताच्या दिशेने एक ठोस 

पाऊल आहे, कारण रू्एसए आदण िपाननंतर भारत स्वतः ची 

SBAS प्रणाली असलेला िगातील दतसरा िेश बनला आहे. 

AAHAR 2022: आडियातील सवाणत मोठ्या आंतरराष्ट्र ीय खाद्य 

आडर् आदराडतथ्य मेळावा 

● कृर्ी आदण प्रदक्रर्ा केलेले अन्न उत्पािने दनर्ाात दवकास 

प्रादधकरण (Agricultural and Processed Food Products 

Export Development Authority (APEDA)) भारत व्यापार 

संवधान संघटना (ITPO) च्या भागीिारीत नवी दिल्लीच्या प्रगती 

मैिानावर आदशर्ातील सवाात मोठा आंतरराष्ट्र ीर् अन्न आदण 

आिरादतर्थ् मेळा, AAHAR-2022 चे आर्ोिन करत आहे. 

वादणज्य आदण उद्योग मंत्रालर्ाच्या म्हणण्यान सार, भौगोदलक 

संकेत उत्पािने, प्रदक्रर्ा केलेले अन्न, सेंदद्रर् आदण गोठवलेल्या 

अन्न उत्पािनांसह दवदवध कृर्ी उत्पािन दवभागातील 80 हून 

अदधक दनर्ाातिार र्ा कार्ाक्रमाला उपव्हस्थत राहतील. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● APEDA ने उत्तर पूवा आदण दहमालर्ीन राजे्य िसे की िमू्म 

आदण काश्मीर, लिाख, उत्तराखंि आदण दहमाचल प्रिेशातील 

दनर्ाातिार तसेच मदहला उद्योिक, एफ आमार उत्पािक संस्था, 

स्टाटा-अप आदण बािरी दनर्ाातिारांसाठी स्टॉल्स बािूला ठेवले 

आहेत. 

● मेळ्याचा पदहला दिवस 26 एदप्रल 2022 होता. 

● हा मेळा 30 एदप्रल 2022 पर्ांत चालणार आहे. 

● हा मेळा आता 36 व्या वर्ाात आला आहे. 

● हा कार्ाक्रम अभ्यागतांना आदण सहभागीनंा नवीन व्यवसार् 

लीि्स दवकदसत करण्याची आर् ष्यात एकिाच संधी िेईल. 

● हा मेळा िेशाच्या गदतमान वाढत्या बािारपेठेच्या कार्ाक्षम 

आदण र्शस्वी दवपणनासाठी िेखील मित करेल. 

 

सवण स्पधाण परीक्षांसाठी महत्त्वाचे मुदे्द: 
 

● NITI आर्ोगाची स्थापना: 1 िानेवारी 2015 

● NITI आर्ोग म ख्यालर्: नवी दिल्ली 

● NITI आर्ोग उपाध्यक्ष: स मन बेरी 

● नीती आर्ोग सीईओ: अदमताभ कांत 

● मदणपूरचे म ख्यमंत्री: दबरेन दसंग 

● मदणपूरचे राज्यपाल: गणेशन 

● कनााटक रािधानी: बेंगळ रू 

● कनााटकचे म ख्यमंत्री: बसवराि एस बोम्मई 

● कनााटकचे राज्यपाल: थावरचंि गेहलोत 

● केदनर्ा रािधानी: नैरोबी 

● केदनर्ा चलन: दशदलंग 

● केदनर्ाचे अध्यक्ष: उहुरु केन्याट्टा 

● इंव्हस्टटू्यट ऑफ चाटािा अकाउंटंट्स ऑफ इंदिर्ा फॉमेशन: 1 

ि लै 1949; 

● इव्हिटू्यट ऑफ चाटािा अकाउंटंट ऑफ इंदिर्ा म ख्यालर्: 

नवी दिल्ली, भारत; 

● इव्हिटू्यट ऑफ चाटािा अकाउंटंट्स ऑफ इंदिर्ाचे अध्यक्ष: 

िेबादशस दमत्रा; 

● इव्हिटू्यट ऑफ चाटािा अकाउंटंट्स ऑफ इंदिर्ाचे उपाध्यक्ष: 

अदनकेत स नील तलाटी; 

● इव्हिटू्यट ऑफ चाटािा अकाउंटंट ऑफ इंदिर्ाचे सदचव: िर् 

क मार बत्रा; 

● संर् क्त राष्ट्र  पर्ाावरण कार्ाक्रमाची स्थापना: 1972; 

● संर् क्त राष्ट्र  पर्ाावरण कार्ाक्रम म ख्यालर्: नैरोबी, केदनर्ा; 

● संर् क्त राष्ट्र  पर्ाावरण कार्ाक्रम कार्ाकारी संचालक: इंगर 

अँिरसन (िेन्ाका ). 

● NPCI इंटरनॅशनल पेमेंट्स दलदमटेि स्थापना: 2020; 

● NPCI इंटरनॅशनल पेमेंट्स दलदमटेि म ख्यालर्: म ंबई, महाराष्ट्र ; 

● एनपीसीआर् इंटरनॅशनल पेमेंट्स दलदमटेि सीईओ: ररतेश 

श क्ला. 

● झारखंि रािधानी: रांची 

● झारखंिचे म ख्यमंत्री: हेमंत सोरेन 

● झारखंिचे राज्यपाल : रमेश बैस 

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


Weekly Current Affairs Marathi: 24th April to 30th April 2022 

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

● ररलार्न्स इंिस्टर ीि दलदमटेिचे CEO: म केश अंबानी  

● ररलार्न्स इंिस्टर ीि दलदमटेि संस्थापक: धीरूभाई अंबानी; 

● ररलार्न्स इंिस्टर ीि दलदमटेि स्थापना: 8 मे 1973, महाराष्ट्र ; 

● ररलार्न्स इंिस्टर ीि दलदमटेि म ख्यालर्: म ंबई. 

● IndusInd बँकेची स्थापना: 1994 

● IndusInd बँकेचे म ख्यालर्: म ंबई, महाराष्ट्र  

● IndusInd Bank MD आदण CEO: स मंत कठपदलर्ा 

● इंदिगोची CEO: रोनो ित्ता  

● इंदिगोची स्थापना: 2006; 

● इंदिगो म ख्यालर्: ग रुग्राम. 

● लासान अँि ट िो दलदमटेिची स्थापना: 7 फेि वारी 1938; 

● लासान अँि ट िो दलदमटेि म ख्यालर्: म ंबई, महाराष्ट्र ; 

● लासान अँि ट िो दलदमटेिचे सीईओ आदण एमिी: एसएन 

स िह्मण्यन. 

● उत्तर प्रिेश रािधानी: लखनौ; 

● उत्तर प्रिेशचे म ख्यमंत्री : र्ोगी आदित्यनाथ; 

● उत्तर प्रिेशच्या राज्यपाल: आनंिीबेन पटेल. 

● महाराष्ट्र ाची रािधानी: म ंबई 

● महाराष्ट्र ाचे राज्यपाल: भगत दसंग कोश्यारी 

● महाराष्ट्र ाचे म ख्यमंत्री: उद्धव ठाकरे 
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